
CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
RAPORTÖR KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Raportör 
Hizmet Sınıfı : Yasama Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 5 
Maaşı  : Barem 13-14-15 
 
I.YASAMA ĐLE ĐLGĐLĐ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Komitelere sunulan tasarı ve öneriler hakkında ön araştırma yapar; 

tasarı ve önerilerle yürürlükteki yasalar arasındaki ilişkileri saptar; tasarı 
ve önerileri Anayasaya uygunluk yönünden inceler ve çalışma 
sonuçlarını toplu olarak komitelerin incelemesine sunar; 

(2) Komitelerce tasarı ve öneriler üzerinde yapılan değişiklik ve 
düzenlemeleri saptar ve esas metne işler; verilen önergelerle ilgili 
işlemleri yürütür ve tasarı ve önerileri, komitenin kabul ettiği biçimde ve 
modern yasama teknik ve yöntemleri ile Meclis Đçtüzüğünde 
belirtilen·ilke ve ölçütlere uygun olarak düzenler; 

(3) Yürürlükteki yasaların saptanması, derlenmesi ve birleştirilmesini yapar;  
Yasa kütüklerini ve mevzuat dizinlerini hazırlar; 

(4) Komite Başkanının istemi doğrultusunda ve Đçtüzüğe uygun olarak 
Komite gündemini hazırlar, gündemin komite üyelerine ve ilgililere 
duyurulmasını sağlar; Komite Başkanının ve Müdürlüğünün bilgisi 
dahilinde kurum, kuruluş ve birimlerle sözlü olarak  haberleşir; 

(5) Komite toplantılarına katılır, Anayasa, Đçtüzük ve mevzuat açısından 
komiteye danışmanlık yapar, görüşülen metni okur, toplantıyı izler, 
değişiklikleri kaydeder, gerekli notları alır; yapılan değişikliklerin 
gerekçeleriyle birlikte rapor taslağını hazırlar ve komite başkanının 
incelemesine sunar, raporun komite üyelerince imzalanmasını sağlar; 

(6) Tasarı ve önerilerin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında yapılan 
değişiklikleri esas metne işler; Genel Kurulca kabul edilen metnin, 
Cumhurbaşkanlığına gönderilen metinle; Resmi Gazetede yayınlanan 
metnin de yayım için  gönderilen esas metinle karşılaştırma ve 
denetimini yapar; varsa hatanın düzeltilmesi için gerekli işlemleri 
yürütür; 

(7) Đşlemleri tamamlanan yasama dosyasını Müdürlüğüne gönderir; 
(8) Görevlendirildiği takdirde geçici ve özel komiteler ile araştırma ve 

soruşturma komitelerinde de görev yapar; 
(9) Görevlendirildiği takdirde, Yasama ve Denetim  Hizmetleri Kayıt ve 

Đnceleme Bürosunda Yasama, bilgi edinme ve denetim hizmetlerinin 
gerektirdiği işlemleri yürütür; Genel Kurul dosyalarının hazırlanmasını 
sağlar; Genel Kurul işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olur; 

(10) Yasama Uzmanlarıyla  işbirliği yapar; 
(11) Müdürlüğünün görev alanına giren hizmetlerle ilgili olarak kendisine 

verilen diğer görevleri yerine getirir; ve 
(12) Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine 

getirilmesinden,Yasalar ve Kararlar Şube Amiri ile Yasalar, Kararlar ve 
Tutanaklar Müdürüne karşı sorumludur 



II. TUTANAK H ĐZMETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI:  
(1) Meclis Genel Kurul görüşmeleri ile Komite görüşmelerinin banda alınmasını 

gözetir; 
(2) Stenografların çalışmalarını gözetir, tutanakların tam ve eksiksiz olarak 

düzenlenmesini sağlamak amacıyla gerekli hususları saptayarak stenograflara 
yardımcı olur ve stenograflar tarafından yazılan tutanakların denetimini yapar; 

(3) Tutanak Dergilerine ait cilt fihristlerinin ve yıllık fihristlerin hazırlanmasına 
yardımcı olur; 

(4) Açık oy tablolarını denetler ve tutanak dergisine ekler; 
(5) Daha alt derecedeki Raportörlerin çalışmalarını izler, denetler ve onların 

hizmet içi eğitimlerine yardımcı olur; 
(6) Amirlerinin vereceği benzeri diğer görevleri yönerilere uygun olarak yerine 

getirir; ve 
(7) Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden 

Tutanaklar Şube Amiri ile Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı 
sorumludur. 

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER:  
(1) Hukuk, Siyasal Bilimler, Đdari Bilimler, Đktisat veya Maliye konularında bir 

fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

    Ancak üç yıl çalışmış lma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisi 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak; 

(3) Anayasa ve Đçtüzüğü, hukuk mevzuatını ve yasa tekniği ile araştırma ve 
rapor yazma tekniklerini çok iyi bilmek; yazılı ve sözlü anlatım yeteneğine 
sahip olmak, 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
TEKNĐSYEN KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
Kadro Adı : Teknisyen 
Hizmet Sınıfı : Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 14-15 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Meclisin tüm bina, tesis ve eklentilerindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma, 

enerji sağlama, ses kayıt ve dinleme ve baskı ve çoğaltım sistemleri ile 
donanımlarının ve elektrikli ve elektronik aygıt, araç, gereç ve 
malzemenin ve haberleşme  araçları  ile ulaşım araçlarının her türlü 
bakım, onarım, işletme, çalıştırma, hazırlama, kullanım, izleme, yenileme 
ve yapım hizmetlerinin gerektirdiği görevlerin, sistem ve donanımları ile 
araç ve aygıtların gerektirdiği nitelik, koşul ve özelliklere uygun olarak 
yerine getirilmesini gözetir, izler, denetler ve sağlar; 

(2) Cumhuriyet Meclisinin bina ve tesislerinin bakım, onarım, idame ve 
hizmete hazır bulundurulması yönünde gerekli önlemlerin alınmasını ve 
uygulanmasını sağlar; 

(3) Cumhuriyet Meclisinin her türlü basım ve çoğaltım işini yapar; düzenli bir 
biçimde yürütülmesini, basılan ve çoğaltılan evrakın toplanmasını, 
birleştirilmesini, dağıtıma ve hizmete sunulmasını sağlar ve basım ve 
çoğaltım işlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi yönünde 
gerekli önlemleri alır; 

(4) Basım ve çoğaltım makinelerinin, genel ve günlük bakım ve onarımlarının 
yapılmasını ve sürekli hizmete hazır durumda bulunmalarını ve teknik ve 
mekanik gereklere ve kurallara uygun olarak işletilmelerini gözetir ve 
sağlar; 

(5) Daha alt derecedeki teknisyenlerin, bakım, onarım, işletme, çalıştırma, 
hazırlama, izleme, yenileme, idame ve yapım hizmetlerinin 
yürütülmesinde üstlenecekleri görevlerin alanlarını ve yetkilerini belirler, 
onların çalışmalarını planlar, izler, denetler ve aralarında iş bölümünü 
eşgüdümü ve işbirliğini sağlar. 

(6) Daha alt derecedeki teknisyenlerin hizmet gereklerine uygun bilgi ve 
becerilerle donanımlarını, hizmete yatkınlıklarını, yetişmelerini ve hizmet 
içi eğitimlerini sağlama yönünde gerekli önlemleri alır; 

(7) Amirlerinin vereceği diğer uygun görevleri yönerilere uygun olarak yerine 
getirir; ve  

(8) Görevlerinin, hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve eksiksiz olarak 
yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
(1) Teknik bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya lise mezunu olup 

sınav sonucu teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 
(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde bir alt derecede en az 

üç yıl çalışmış olmak; 
 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde, en az bir yıl çalışmış olmak; 

(3) Elektrikli ve elektronik aydınlatma, ısıtma, soğutma, enerji sağlama, ses 
kayıt ve dinleme, baskı ve çoğaltım sistemlerinin, makine ve aygıtların 
bakım, onarım, işletme, çalıştırma, yenileme, hazırlama ve yapım 
teknikleri konusunda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmak; 

(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
STENOGRAF KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Stenograf 
Hizmet Sınıfı : Steno-Daktilo Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 5 
Maaşı  : Barem 14 -15 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Meclis Genel Kurulunda ve Komite toplantılarında yapılan konuşmaları 

yönerilere uygun olarak stenografi ile saptar, çözer ve tutanakları ses 
alma aygıtından yararlanmak suretiyle denetleyerek Tutanak Dergisine 
esas olacak şekilde düzenler; 

(2) Dilbilgisi kurallarına uygun olarak noktalama ve paragraflama hatalarını 
da düzeltmek sorumluluğu ile verilen yönerilere göre mektup, rapor ve 
benzeri metinleri doğru bir şekilde daktilo eder; 

(3) Amirlerinin vereceği benzeri görevleri yönerilere uygun olarak yerine 
getirir; ve 

(4) Görevlerinin düzenli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden 
amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER:  
(1) Stenograf yetiştiren bir meslek okulunu veya bir orta öğretim kurumunu 

bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak; 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
                                   ---------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
YASAMA VE PARLAMENTER H ĐZMETLER MEMURU KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru 
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Yasama Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2                                                                   (3(8)(D)28/2000) 
Maaşı  : Barem 14 -15 
 
I. YASAMA H ĐZMETLERĐNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐKLER Đ TAKD ĐRDE GÖREV, 
YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulan Yasa ve Karar  Tasarı ve 

Önerileri ile Sayıştay Raporlarının, dilekçelerin ve resmi tezkerelerin 
gerektirdiği kayıt ve dosyalama işlemlerini yerine getirir ve amirlerinin  
denetim ve gözetiminde ve yönerilerine uygun olarak gerekli yazışmaları 
hazırlar; 

(2) Genel Kurul gündemlerinin ve gelen evrak listelerinin hazırlanması, 
basılması ve dağıtılması, tasarı ve önerilerin komitelere iletilmesi ve 
halkın bilgisine sunulması yönünde yardımcı hizmetleri, amirlerinin 
yönerileri çerçevesinde yerine getirir; 

(3) Yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme, Meclis Araştırması, Meclis 
Soruşturması ve güvensizlik önergelerinin gerektirdiği sekreterlik 
hizmetlerini, gereğine ve yönerilere uygun olarak yerine getirir; 

(4) Başkanlığın Genel Kurula sunuş işlemlerinin ve Genel Kurul 
yönetimlerinin gerektirdiği hazırlık hizmetlerinin yerine getirilmesine 
yardımcı olur; 

(5) Başkanlık Divanı ile Danışma Kurulu Kararlarının gerektirdiği kayıt, 
dosyalama ve yayına hazırlama hizmetlerini yöneriler çerçevesinde 
yürütür; 

(6) Yasa kütüklerinin  yöneriler çerçevesinde düzenlenmesine , yasa ve karar 
dizinlerinin tutulmasına; yasa birleştirme çalışmalarına ve yasama 
etkinliklerine ilişkin yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olur ve 
görevlendirildiği takdirde komitelerde, Raportörlerin gözetiminde ve 
yönerileri çerçevesinde sekreterlik hizmetlerini yürütür; 

(7) Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür; 
(8) Yasama hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen daha alt derecedeki 

memurlarının çalışmalarını izler; hizmet gereklerine uygun olarak 
yetişmelerini ve hizmete yatkınlıklarını sağlar; 

(9) Görevlerinin düzenli bir biçimde, eksiksiz ve hizmet gereklerine uygun 
olarak yerine getirilmesinden Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne  
karşı sorumludur. 
 

 



II. PARLAMENTER H ĐZMETLERDE GÖREVLEND ĐRĐLDĐKLER Đ TAKD ĐRDE 
GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Siyasal Partiler   Grupları  ve Milletvekilleri ile ilgili kayıt; dosyalama ve 

dokümantasyon hizmetlerini, yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(2) Parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği sekreterlik işlerinin yürütülmesi 

yanında milletvekillerinin ziyaretçilerle ilişkilerini ve Siyasal Parti Grup 
Başkanlıkları ile milletvekillerinin telefon görüşmelerinin, daktilo, 
fotokopi, evrak dağıtımı ve benzeri hizmetlerin düzen içinde·yerine 
getirilmesi yönünde verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir; 

(3) Gereğinde Milletvekillerinin pasaport işlemlerinin izlenmesi ve 
sonuçlandırılması hizmetlerini yerine getirir; 

(4) Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izlenmesi  ve 
arşivlenmesi ile milletvekillerini tanıtıcı belgelerin hazırlanması 
hizmetlerini yürütür; 

(5) Milletvekillerince ve Grup Başkanlıklarınca istenen bilgi ve belgelerin 
hazırlanması konusunda kendisine verilen görevleri  yerine getirir; 

(6) Parlamenterlerin tanıtıcı belge ve işaretlerin, Milletvekillerinin kimlik 
kartlarının ve milletvekili albümünün hazırlanması konusunda kendisine 
verilen görevleri yerine getirir; 

(7) Başkanlığa gelen her türlü evrakın giriş, çıkış, iç ve dış dağıtım 
hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(8) Görevlendirildiği takdirde, Başkanlığın özel sekreterlik hizmetlerinin 
gerektirdiği kayıt, dosyalama görevleri ile halkla ve ziyaretçilerle 
ilişkilerin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(9) Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür; 
(10) Parlamenter hizmetleri yürütmekle görevlendirilen daha alt derecedeki 

memurlarının hizmet gereklerine uygun olarak yetişmelerini ve hizmete 
yatkınlıklarını sağlar  ve bu yönde gerekli önlemleri alır; 

(11) Amirlerinin vereceği, parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği diğer 
görevleri, yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 

(12) Görevlerinin, yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesinden Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter 
Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur. 

    
III. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ ĞÜNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐĞĐ TAKD ĐRDE: 
(3(12).28/2000) 
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün her türlü resmi ve özel yazışmalarını daktilo 

eder; 
(2) Özel Kalem Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve dökümantasyon 

hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(3)  Özel Kalem Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer görevleri 

yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 
(4) Görevlerini yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine 

getirilmesinden Özel Kalem Müdürüne karşı sorumludur. 
 



 
IV.BASIN, DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜNDE 
GÖREVLENDĐRĐLDĐĞĐ TAKD ĐRDE:  
(3(12).28/2000) 
(1) Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün her türlü haber, bildiri, 

demeç ve yazışmalarını daktilo eder; 
(2) Basın Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve 

dokümantasyon hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(3) Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer 

görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 
(4) Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine 

getirilmesinden Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürüne karşı 
sorumludur.                                          

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER:  
(1) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl  çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl  çalışmış   olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak; 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
MECLĐS MEMURU KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
(3(7)(E).28/2000) 

 
Kadro Adı :Meclis Memuru 
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Yasama Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I  (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
Maaşı :Barem 14-15 

 
 I. GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 (1) Örgütün, evrak, arşiv ve dosya işlerini ve her türlü yazışmalarla ilgili 

giriş ve çıkış kayıtlarını düzenler; 
 (2) Telefon operatörlüğü, haberleşme, muhasebe ve hesap gerektiren 

işlemleri yerine getirir; 
 (3) Bilgisayar veya daktilo kullanır ve Örgütün her türlü daktilo hizmetlerini 

yürütür. 
 (4) Görevlendirildiği Siyasal Parti Guruplarının,  Milletvekillerinin veya 

Komitelerin her türlü sekreterliği hizmetlerini ve daktilo işlemlerini 
yerine getirir; 

 (5) Birleştirilen Yasaların bilgisayar ortamına verilen işlemleri yürütür; 
 (6) Yasa Tasarı ve Önerilerini yazar; 
 (7) Amirlerinin vereceği, mevkiine uygun diğer görevleri, yönerilere uygun 

olarak yerine getirir; ve 
 (8) Görevlerinin yerine getirilmesinden;  Genel Sekreter tarafından: 

Yasalar, Kararlar, Tutanaklar Müdürlüğünde görevlendirilmesi halinde 
ilgili Müdürlüğe; Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenterler Hizmetler 
Müdürlüğünde görevlendirilmesi halinde ilgili Müdürlüğe ve Basın, Dış 
Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünde görevlendirilmesi halinde bu 
Müdürlüğe; Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirilmesi halinde bu 
Müdürlüğe karşı sorumludur. 
 

 II. ARANAN N ĐTELĐKLER: 
 (1) (A) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde bir alt 

derecede en az üç yıl çalışmış olmak; veya 
  (B) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu 

Görevlileri Yasasının 75’inci maddesi (1)’inci fıkrası uyarınca bu 
sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve halen Cumhuriyet 
Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde çalışmakta olup  Kitabet 
Hizmetleri Sınıfında en az on beş yıl çalışmış olmak.  

 (2) Daktilo ve bilgisayar kullanabilmek; 
 (3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak  sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
YASAMA VE PARLAMENTER H ĐZMETLER MEMURU KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru 
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Yasama Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaşı  : Barem 12-13 
 
I. YASAMA H ĐZMETLERĐNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐKLER Đ TAKD ĐRDE GÖREV, 
YETKĐ VE SORUMLULUKLARI:  
(1) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulan Yasa ve Karar  Tasarı ve 

Önerileri ile Sayıştay Raporlarının, dilekçelerin ve resmi tezkerelerin 
gerektirdiği kayıt ve dosyalama işlemlerini yürütür ve amirlerinin  gözetim 
ve denetimde ve yönerilerine uygun olarak gerekli yazışmaları hazırlar; 

(2) Genel Kurul gündemlerinin ve gelen evrak listelerinin hazırlanması, 
basılması ve dağıtılması, tasarı ve önerilerin komitelere iletilmesi ve 
halkın bilgisine sunulması yönünde yardımcı hizmetleri, amirlerinin 
yönerileri çerçevesinde yerine getirir; 

(3) Yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme, Meclis Araştırması, Meclis 
Soruşturması ve güvensizlik önergelerinin gerektirdiği sekreterlik 
hizmetlerini, gereğine ve yönerilere uygun olarak yerine getirir; 

(4) Başkanlığın Genel Kurula sunuş işlemlerinin ve Genel Kurul 
yönetimlerinin gerektirdiği hazırlık hizmetlerinin yerine getirilmesine 
yardımcı olur; 

(5) Başkanlık Divanı ile Danışma Kurulu Kararlarının gerektirdiği kayıt, 
dosyalama ve yayına hazırlama hizmetlerini yöneriler çerçevesinde 
yürütür; 

(7) Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür; 
(8) Yasa kütüklerinin   yöneriler çerçevesinde düzenlenmesine  yasa ve karar 

dizinlerinin tutulmasına;  yasa birleştirme çalışmalarına ve yasama 
etkinliklerine ilişkin yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olur ve 
görevlendirildiği takdirde komitelerde, Raportörlerin gözetiminde ve 
yönerileri çerçevesinde sekreterlik hizmetlerini yürütür; 

(9) Görevlerinin düzenli bir biçimde, eksiksiz ve hizmet gereklerine uygun 
olarak yerine getirilmesinden  Yasalar,  Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne 
karşı sorumludur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PARLAMENTER H ĐZMETLERDE GÖREVLEND ĐRĐLDĐKLER Đ TAKD ĐRDE 
GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI:  
(1) Siyasal Partiler Grupları  ve Milletvekilleri ile ilgili kayıt; dosyalama ve 

dokümantasyon hizmetlerini, yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(2) Parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği sekreterlik işlerinin yürütülmesi 

yanında milletvekillerinin ziyaretçilerle ilişkilerini ve Siyasal Parti Grup 
Başkanlıkları ile milletvekillerinin telefon görüşmelerinin, daktilo, 
fotokopi, evrak dağıtımı ve benzeri hizmetlerin düzen içinde·yerine 
getirilmesi yönünde verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir; 

(3) Gereğinde Milletvekillerinin pasaport işlemlerinin izlenmesi ve 
sonuçlandırılması hizmetlerini yerine getirir; 

(4) Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izlenmesi  ve 
arşivlenmesi ile milletvekillerini tanıtıcı belgelerin hazırlanması 
hizmetlerini yürütür; 

(5) Milletvekillerince ve Grup Başkanlıklarınca istenen bilgi ve belgelerin 
hazırlanması konusunda kendisine verilen görevleri  yerine getirir; 

(6) Parlamenterlerin tanıtıcı belge ve işaretlerin, Milletvekillerinin kimlik 
kartlarının ve milletvekili albümünün hazırlanması konusunda kendisine 
verilen görevleri yerine getirir; 

(7) Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür; 
(8) Başkanlığa gelen her türlü evrakın giriş, çıkış, iç ve dış dağıtım 

hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 
(9) Görevlendirildiği takdirde, Başkanlığın özel sekreterlik hizmetlerinin 

gerektirdiği kayıt, dosyalama görevleri ile halkla ve ziyaretçilerle 
ilişkilerin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(10) Amirlerinin vereceği, parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği diğer 
görevleri, yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 

(11) Görevlerinin, yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesinden Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter 
Hizmetler Müdürüne  karşı sorumludur. 

III. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ ĞÜNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐĞĐ TAKD ĐRDE: 
(3(12).28/2000) 
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün her türlü resmi ve özel yazışmalarını daktilo 

eder; 
(2) Özel Kalem Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve dökümantasyon 

hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(3)  Özel Kalem Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer görevleri 

yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 
(4) Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine 

getirilmesinden Özel Kalem Müdürüne karşı sorumludur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV.BASIN, DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜNDE 
GÖREVLENDĐRĐLDĐĞĐ TAKD ĐRDE: 
(3(12).28/2000) 
(1) Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün her türlü haber, bildiri, 

demeç ve yazışmalarını daktilo eder; 
(2) Basın Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve 

dokümantasyon hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir. 
(3) Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer 

görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 
(4) Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine 

getirilmesinden Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürüne karşı 
sorumludur.                                      

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER:  
(1) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak; 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERL ĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
YASAMA VE PARLAMENTER H ĐZMETLER MEMURU KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI 
 
Kadro Adı : Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru 
Hizmet Sınıfı : Yardımcı Yasama Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : III ( Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaşı  : Barem 11-12 
 
I. YASAMA H ĐZMETLERĐNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐKLER Đ TAKD ĐRDE GÖREV, 
YETKĐ VE SORUMLULUKLARI:  
(1) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunulan Yasa ve Karar  Tasarı ve 

Önerileri ile Sayıştay Raporlarının, dilekçelerin ve resmi tezkerelerin 
gerektirdiği kayıt ve dosyalama işlemlerini yerine getirir ve amirlerinin  
gözetim ve denetimde ve yönerilerine uygun olarak gerekli yazışmaları 
hazırlar; 

(2) Genel Kurul gündemlerinin ve gelen evrak listelerinin hazırlanması, 
basılması ve dağıtılması, tasarı ve önerilerin komitelere iletilmesi ve 
halkın bilgisine sunulması yönünde yardımcı hizmetleri, amirlerinin 
yönerileri çerçevesinde yerine getirir; 

(3) Yazılı ve sözlü sorular ile genel görüşme, Meclis Araştırması, Meclis 
Soruşturması ve güvensizlik önergelerinin gerektirdiği sekreterlik 
hizmetlerini, gereğine ve yönerilere uygun olarak yerine getirir; 

(4) Başkanlığın Genel Kurula sunuş işlemlerinin ve Genel Kurul 
yönetimlerinin gerektirdiği hazırlık hizmetlerinin yerine getirilmesine 
yardımcı olur; 

(5) Başkanlık Divanı ile Danışma Kurulu Kararlarının gerektirdiği kayıt, 
dosyalama ve yayına hazırlama hizmetlerini yöneriler çerçevesinde 
yürütür; 

(6) Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür; 
(7) Yasa kütüklerinin  yöneriler çerçevesinde düzenlenmesine , yasa ve 

karar dizinlerinin tutulmasına; yasa birleştirme çalışmalarına ve yasama 
etkinliklerine ilişkin yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olur ve 
görevlendirildiği takdirde komitelerde, Raportörlerin gözetiminde ve 
yönerileri çerçevesinde sekreterlik hizmetlerini yürütür; 

(8) Görevlendirildiği takdirde arşiv ve kütüphane ve dökümantasyon 
hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak; 

(9) Görevlerinin düzenli bir biçimde, eksiksiz ve hizmet gereklerine uygun 
olarak yerine getirilmesinden Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne 
karşı sorumludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PARLAMENTER H ĐZMETLERDE GÖREVLEND ĐRĐLDĐKLER Đ TAKD ĐRDE 
GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Siyasal Partiler Grupları ve Milletvekilleri ile ilgili kayıt; dosyalama ve 

dökümantasyon hizmetlerini, yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(2) Parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği sekreterlik işlerinin yürütülmesi 

yanında milletvekillerinin ziyaretçilerle ilişkilerini ve Siyasal Parti Grup 
Başkanlıkları ile milletvekillerinin telefon görüşmelerinin, daktilo, 
fotokopi, evrak dağıtımı ve benzeri hizmetlerinin düzen içinde·yerine 
getirilmesi yönünde verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir; 

(3) Gereğinde Milletvekillerinin pasaport işlemlerinin izlenmesi ve 
sonuçlandırılması hizmetlerini yerine getirir; 

(4) Milletvekillerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izlenmesi  ve 
arşivlenmesi ile milletvekillerini tanıtıcı belgelerin hazırlanması 
hizmetlerini yürütür; 

(5) Milletvekillerince ve Grup Başkanlıklarınca istenen bilgi ve belgelerin 
hazırlanması konusunda kendisine verilen görevleri  yerine getirir; 

(6) Parlamenterlerin tanıtıcı belge ve işaretlerin, Milletvekillerinin kimlik 
kartlarının ve milletvekili albümünün hazırlanması konusunda kendisine 
verilen görevleri yerine getirir; 

(7) Başkanlığa gelen her türlü evrakın giriş, çıkış, iç ve dış dağıtım 
hizmetlerinin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(8) Genel Sekreterlik Örgütünün daktilo hizmetlerini yürütür; 
(9) Görevlendirildiği takdirde, Başkanlığın özel sekreterlik hizmetlerinin 

gerektirdiği kayıt, dosyalama görevleri ile halkla ve ziyaretçilerle 
ilişkilerin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(10) Görevlendirildiği takdirde arşiv ve kütüphane ve dökümantasyon 
hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak; 

(11) Amirlerinin vereceği, parlamenter hizmetlerinin gerektirdiği diğer 
görevleri, yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 

(12) Görevlerinin, yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde ve 
eksiksiz olarak yerine getirilmesinden Đdari, Mali, Teknik ve Parlamenter 
Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur. 

 
III. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ ĞÜNDE GÖREVLENDĐRĐLDĐĞĐ TAKD ĐRDE: 
(3(12).28/2000) 
(1) Özel Kalem Müdürlüğünün her türlü resmi ve özel yazışmalarını daktilo 

eder; 
(2) Özel Kalem Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve dökümantasyon 

hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir; 
(3)  Özel Kalem Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer görevleri 

yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 
(4) Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine 

getirilmesinden Özel Kalem Müdürüne karşı sorumludur. 
 
 
 
 
 
 
 



IV.BASIN, DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜNDE 
GÖREVLENDĐRĐLDĐĞĐ TAKD ĐRDE: 
(3(12).28/2000) 

 

(1) Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün her türlü haber, bildiri, 
demeç ve yazışmalarını daktilo eder; 

(2) Basın Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün kayıt, dosyalama ve 
dokümantasyon hizmetlerini yöneriler çerçevesinde yerine getirir. 

(3) Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürünün vereceği mevkiine uygun diğer 
görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 

(4) Görevlerinin yönerilere ve hizmet gereklerine uygun bir biçimde yerine 
getirilmesinden Basın, Dış Đlişkiler ve Protokol Müdürüne karşı 
sorumludur.                                          
 

 
II. ARANAN N ĐTELĐKLER:  
(1) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak; 
(2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 

 Ancak, üç yıl  çalışmış   olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu 
görevlisinin bulunmaması halinde bir alt derecede en az bir yıl hizmet 
etmiş olmak; 

(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


