
CUMHURĐYET MECLĐSĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
YASALAR VE KARARLAR ŞUBE AMĐRĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI  
 
Kadro Adı : Yasalar ve Kararlar Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi            III  (Đlk  Atanma ve Yükselme Yeri ) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 B 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Yasa ve kararların yapılması, yayımlanması,  Tasarı ve Önerilerin halkın 

bilgisine sunulması ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar; 
(2) Komitelerde görevli raportörlerin çalışmalarını izler, gözetir ve denetler ve 

onların hizmete yatkınlıklarını sağlayıcı önlemleri alır; 
(3) Yasa ve Karar  Tasarı ve Önerilerine ilişkin Komite Raporlarının, Komite 

kararları çerçevesinde hazırlanması, Tasarı ve Önerilerle ilgili ön araştırma 
yapılması ve Komitelere toplu bilgi sunulması; Tasarı ve Önerilerin komitece 
kabul edilen değişiklik ve düzenlemelere bağlı olarak düzenlenmesi, 
basılması ve dağıtılması ile ilgili hizmetlerin düzen içinde yürütülmesini 
gözetir, bu yöndeki çalışmaları izler, gereken işbölümünü yapar ve işbirliğini 
sağlar; 

(4) Yurttaşların dilekçelerinin gerektirdiği işlemlerin yürütülmesini gözetir ve 
denetler; 

(5) Sayıştay’ca, Meclis Başkanlığına sunulan Raporlar üzerinde Komitelerce 
yapılan iş ve işlemlerin gerektirdiği görevleri yerine getirir; 

(6) Yasa kütüklerinin hazırlanması ve Yasaların birleştirilmesi yönünde gerekli 
önlemleri alır ve gerekli çalışmaları yapar; 

(7) Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Güvensizlik ve Meclis 
Soruşturması Önergeleri ile ilgili iş ve işlemlerin Anayasa ve Đçtüzük 
kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlar; 

(8) Yasama, bilgi edinme ve denetim  etkinliklerinin gerektirdiği kayıt ve 
dosyalama işlemlerinin düzenli bir biçimde yerine getirilmesi yönünde gerekli 
önlemleri alır; yıllık faaliyet raporları ile devamsızlık cetvellerinin ve komiteler 
bülteninin  hazırlanmasını sağlar; 

(9) Dokunulmazlık istemlerinin ve seçim işlemlerinin gerektirdiği hizmetlerin 
yerine getirilmesini  sağlar; 

(10) Gelen evrak listelerinin, Genel Kurul gündemlerinin ve birleşim dosyalarının 
hazırlanmasında Müdüre yardımcı olur; 

(11) Tasarı  ve Önerilerin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, yapılan 
değişikliklerin esas metne işlenmesini gözetir; Genel Kurulca kabul edilen 
metnin Cumhurbaşkanlığına gönderilen metinle; Resmi Gazete'de 
yayımlanan metnin, gönderilen metinle karşılaştırılmasını ve denetimini 
sağlar ve varsa hataların düzeltilmesi yönünde gerekli önlemleri alır; 

(12) Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü tarafından kendisine verilen ve/veya 
devredilen benzeri diğer görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir ve 
Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesinde Yasalar, 
Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne yardımcı olur; ve 

(13) Görevlerinin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde ve eksiksiz olarak 
yerine getirilmesinden Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne karşı 
sorumludur. 

 
 



II. ARANAN NĐTELĐKLER: (3(1).28/2000) 
  
(1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Đdari Bilimler, Đktisat veya Maliye konularında bir 

fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak; 
(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Yasama Hizmetleri 

Sınıfının I'inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
(3) Anayasayı,  Đçtüzüğü ve yasa tekniğini, 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 SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
TUTANAKLAR ŞUBE AMĐRĐ KADROSU 

HĐZMET ŞEMASI  
 
Kadro Adı : Tutanaklar Şube Amiri 
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı 

(Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi               III  (Đlk  Atanma ve Yükselme Yeri ) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaşı  : Barem 17 B 
 
I.  GÖREV, YETKĐ VE  SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Genel Kurul görüşmelerinin olduğu gibi tam olarak saptanmasını ve 

tutanağa geçirilmesini, tutanaklar üzerindeki  son inceleme ve denetimi 
yaparak Tutanak Dergisi haline getirilmesini ve yayımlanmasını  sağlar, 
gözetir ve denetler; 

(2) Kapalı oturum görüşmelerinin tam olarak saptanması, ses alma aygıtı ile 
görüşme tutanaklarının mühürlenip arşive gönderilmesi yönünde gerekli 
önlemleri alır; 

(3) Tutanak dergilerine ait cilt fihristleri ile yıllık fihristlerin hazırlanmasını ve 
tutanakların düzeltilmesini sağlar; 

(4) Tutanak suretlerinin  muhtemel başvurulara karşı hazır bulundurulması 
yönünde gerekli önlemleri alır; 

(5) Komite görüşme tutanaklarının saptanması konusunda Yasalar ve 
Kararlar Şube Amiri ile işbirliği yapar ve gerekli işbölümünü sağlar; 

(6) Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü tarafından kendisine verilen 
benzeri diğer görevleri yönerilere uygun olarak yerine getirir; ve 

(7) Görevlerinin·düzenli, etkin ve verimli bir biçimde ve eksiksiz olarak yerine 
getirilmesinden, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürüne  karşı 
sorumludur. 

 
II. ARANAN NĐTELĐKLER: (3(2).28/2000) 
  
(1) Hukuk, Đdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,  Đktisat veya Maliye konularında bir 

fakülte veya dengi bir yüksek okulu bitirmiş olmak; 
(2) Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde, Yasama Hizmetleri 

Sınıfının I'inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
(3) Tutanak hizmetlerinin gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak ve Türkçe 

dilbilgisi kurallarını çok iyi bilmek; 
(4) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 



CUMHURĐYET MECLĐSĐ  GENEL SEKRETERLĐĞĐ ÖRGÜTÜ 
YASAMA UZMAN YARDIMCISI  
 KADROSU HĐZMET ŞEMASI 

(3(6):28/2000) 
 

Kadro Adı : Yasama Uzman Yardımcısı  
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetler Sınıfı 

   (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) 
Derecesi : III  (Đlk Atanma ve Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaşı : Barem 17B 
 
I. GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Yasama ve Hukuk Danışma Biriminin görevlerinin etkin ve verimli 

şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
 

(2) Milletvekillerine, Yasama konusu yapmak istedikleri öneriler hakkında 
toplu bilgi verir ve Milletvekillerince belirlenecek bir öz çerçevesinde 
Yasa Önerilerinin hazırlanmasında teknik ve bilimsel yardımlarda 
bulunur; 

(3) Meclis Başkanlığına verilen tasarı ve öneriler ile tezkereleri Anayasa, 
Đçtüzük ve genel hukuk kuralları açısından ve dil, terim, kavram, biçim, 
yasa tekniği ve sistematiği yönlerinden inceler; görüş ve önerileri 
üstlerinin bilgisine getirerek istendiği takdirde Komite Başkanlıklarına, 
Grup Başkanlıklarına ve  Milletvekillerine sunar; 

(4) Yasa ve hukuk enformatiği hizmetlerini yürütür; 
(5) Meclis Başkanlığına, Komite ve Siyasal Parti Grup Başkanlıklarına 

yasama konularında danışmanlık yapar,  inceleme ve araştırma 
istemleri uyarınca, gerekli inceleme ve araştırmaları yapar ve 
sonuçlarını bir raporla bilgiye sunar; 

(6) Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Güvensizlik ve Meclis 
Soruşturması Önergelerini Anayasa ve Đçtüzük açısından inceler, 
inceleme sonucunu Meclis Başkanlığına sunulmak üzere gerekçeleriyle 
birlikte Müdürlüğüne sunar; 

(7) Yöneriler çerçevesinde yürürlükteki yasaların·saptanması, derlenmesi 
ve birleştirilmesini yapar; Yasa kütüklerini ve mevzuat dizinlerini hazırlar;  
 

(8) Meclis Genel Sekreterince ve Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar 
Müdürünce verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir ve 
görevlerinin eksiksiz yerine getirilmesinden Yasalar, Kararlar ve 
Tutanaklar Müdürüne karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN  NĐTELĐKLER: 
 
(1) Hukuk, Đktisat, Sosyal Bilimler, Đdari Bilimler, Maliye ve Đşletme 

konularında bir fakülte akademi veya yüksek okulu bitirmiş olmak; 
(2) Cumhuriyet  Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde Yasama Hizmetleri 

Sınıfının I’inci Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; 
(3) Đlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 


