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BİRİNCi BÖLÜM 

Genel Sekreterlik Onayı 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

1 - Millet Meclisi Genel Sekreterliği Görev Talimatı hazırlanarak onayımza 

sunulmuştur. 

2 - Bu talimat Genel Sekreterliğin şemasını ve her l<ademedeki personelin tiim 

görevlerini aynntılı olarak kapsayacak şekilde IıazırlanmL~tır. 

3 - Bu talimalın uygulanmasından başta Genel Sekreter Yardımcılan ve ken
dileriyle itgili kısımlardan da Genel Sekreterlik personeli sorumbıdur. 

4 - Bu talimatın kendileriyle ilgili kısmılan tüm personelde bulundurulacak ve 
T.aınan zaman kontrol edilecektir. 

S - Bu Talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürilrlüğe girer. 

6 - Bu Talimatı Genel Sekreter yüriltür. 

An ederim. 

-3-
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IKINCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

l. AMAÇ: 

Bu Tatimatın Amacı : 

a. Genel Sekreterlikteki amir • memur nıllnıısebeöeri ile teşkilat şemasını, iş 

akımı, kadro görev ve yetk;Jeriıü belirtmek. 

b. Genel Sekreterlik görevlerinin kanun, tüzük, yönttmelik, genelge, emir ıli

rektif ve fiilen yapılwı işlere göre belli esas ve ıımllerle yüriitülmesini temin 

etmek, 

c. Genel Sekreterliğe yeıü atwıacak personelin işini en kısa zamanda öğrenme

siıü sağlamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu T~imat Genel Sekreterlik personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu Talimatın yüriitülmesinden Başkan ve Başkwılık Divanı Üyelerine karşı Ge

nel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcıianna karşı Genel Sek

reterlik personeli sonımludur. 

-7-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER: 

1. GENEL SEKRETER 

a. Temel Görevleri : Yasalarm teknik kusursuzlukta ohışumunu sağlayıcı ön· 

!emleri almak; Başkanlık Divanı gündemlerini hazırlamak, alman kararların 

yazılmasım ve uygulanmasını sağlamak; Genel Kurul gündemlerini ve gelen 

kılğıtlan Başkan adına düzenlemek, idari teşkilatın çalışma-ıını deııetlenll'k, 

müdürHiklerarası çalışmalarm koordinao;yonunu tı:min etmek, Cumhuriyet 

Senatosu ve diğer kurwnlarla olan iş ilişkilerini düzenlemek ve yüıütmektir. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : Millet Meclisi Başkanı. 

(:Z) Emir Vereccii Kimsckr : Genel Sekreter Yardımcılan, Müdürler ve 

tüm Millet Meclisi personeli. 

c. İş İlişkileri : Başkan, Başkanlık Divaru üyeleri, si) asi parti ı:nıplan yetkilikri, 

Komisyon Ba~anı ve üyeleri, Genel Sekreterlık birimleri, Cunılıuriyet Se

natosu Genel Sekreterliği ve diğer kurumlar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Başkan ve Ba5kanlık Divanına yasama \'alışmalaruıda teknik danışmau

lık yapmak. 

(:Z) Yasaların ve tüm yasama faaliyetlerinin teknik kusursuzlukla oluşumunu 

sağlayıcı tedbirleri almak. 

(3) Yönetimin başı olarak idareyi temsil etmek. 

(4) Başkanlık Divanının toplanınasını, kararlarınıı. yazılma-ımı ve uygulan· 

masını sağlamak. 

(5) Başkanın talimatlannın uygularunasını sağlamak. 

(6) İdari teşkilatı denetlenıek, görevlerinin eksiksi7 yapılmasım sağlamak 

(7) Personelin özHik işlerini yürütmek. 

(8) Tüm hizmetlerin etkinlik ve vcr'mlilik içöndc göıülınesini sağlamak. 

(9) Yasa, tüzük, yöııebnelik ve genelgelerin verdiği diğer görevleri yerine 

aetinnektir. 

(10) Halen Millet Meclisi 'ita amiri olup, Milli Gü\'Cnlik Konseyi Genel Sek

reterliğinin talinıatlan ışığında yılkanda sa)ılan görevleri yüıütmektedir. 

-9-
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1. (;J~N·~l. SEKRETER Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevleri : Genel ~krl'lcrc yasıuna ilc ilgili tüm çalışınalannda ~ar
dımcı olmak, 

b. Te~kilat İçindeki Yeri 

(1) Emir Alacağı Makam :Genel Sekreter. 

(:Z) Emir Vereceği Kimseler : Müdürler ve tüm Millet Meclisi personeli. 
c. l~ İlişkileri : Millet Meclisi Başkanı, B~kaıılık Oh am üyeleri, Genel Sekreter, 

Genel ~krctcr Yardımcısı, Millet Meclisi Müdürlükleri, Genel ~krcterin 
bilgisi dah;Jindc Cumhuriyet Senatosu Genel Sckrcıerliği ve diğer kurumlarla 

iş ilişkisi kurar. 

d. Görev ve Yetkileri 

( 1) Genel Sekrctere yasama ilc ilgili tüm çalışnıı~larda yardımcı olmak. 

(:Z) Yasama çalı~nıalanna yardımcı hizmetier \Hen Müdürlükterin Jı:znıet

lcrini etkin ve verinıli biçimde yerine ı:ctirnıc!eriııi sağlamak. 

(3) Bu müdürlükler arasındaki hizmet koordinasyonunu temin etmek, 

(4) Arşiv ve dokümantasyon hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütühnesini 

sağlamak, 

(S) Üyelerin ve personelin sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde düzenlenmesini 

temin etmek, 
(6) Yasama çahşmalaruıa yardımcı hizmet veren Müdürlük personelinin si

cil ve özlük işlerini yürütmek, 

(7) Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

2. GENEL SEKRETER Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevleri : Genel Sekretere idari ve teknik çıWşrnaJanııda yardımcı 

olmak, 

lı. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Genel Sekreter, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Mildürler ve tüm Millet Meclisi persoooli. 

c. İş ilişkileri • Millet Medisi Başkaw, Başkanhk Divaıu Üyeleri, Genel 

~krcter, Genel Sekreter Yardımcısı, MiUet Medisi Müdürlilklcri. Ge

nel Sekreterin bilgisi dalıilinde Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği ve di

ğer kurumlarla i~ ilişkisi kurar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Genel Sekretere idari ve teknik tüm çalışınalannda yardımcı ohnak, 

(2) İdari ve teknik hizmet veren müdüriiiiderin hizmetlerini en eddıı ve ve

rimli biçimde yeriDe &etimıelerini sağlııınak, 
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(3) Bu müdürlükler arasında hizmet koonlinasyonunu temin etmek, 

(4) Hukuk MüşavirHği hizmetlerini yürütmek, 

(S) İnşaat, bakun ve onannı hizmetlerinin düzenli, programlı ve periyodik 

olarak yerine getirilmesini sağlayıcı önlemler alnıak ve kontrol etmek, 

(3) İdari ve teknik hizmet veren müdürlük personelinin sicil ve ö:rlük işlerini 

yürütmek. 

(7) Genel Sekreter ce verilecek d iğer görevleri yapmakhr. 

3. HUKUK MÜŞA VİRİ : 

a. Temel Görevleri : Millet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından havıı• 

le edilen konular hakkında görüş bildirmek, Millet Meclisi aleyhine açılan da· 

valar hakkında gerekli işleınieri yapmak, idarece hazırlanan yasa, tüzük ve 

yönetmelik tasanianın inceleyerek mütalaa vennek, Disiplin Kurulu ve Me

murin Muhakeınat Komisyonuna üye olarak katılmak ve kararlanru yamıak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : Millet Mec&i Başkam ve Genel Sekreteri, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Müşavirlik personeli. 

c. İş İlişkileri : Görevinin gereği olarak idari üniteler ve dış kununlarla iş iliş

kileri kurar, 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) MiDet Meclisi Bıışkaru ve Genel Sekreteri tarafından havale edilen hu

kuki konular hakkında ~örüş bildirmek, 

(2) Millet Meclisi aleyhine açılan adli ve idari davalarla icra takiplerine iliş

kin konulan takip etmek ve yürütmek, 

(3) İdarece hazırlanan yasa, tüzük, yönetmelik tasarı1annı istenüdiğiııde ince

leyip mütalaa vermek. 

(4) DisipHn Kurulu ve Memıııin Muhakemat Komisyonwıa üye olarak ka· 

tılmak, kararlannı yıızmıık. dosyalanru tanzim ve muhafaza ettinnek, 

(S) Genel Sekrcterlikçe verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

4. UZMANLAR : 

a. Temel Görevleri ı Milet Meclisi Başkanlığı ve Gcıael Sekreter tarafından ha

vale edilen ihtisaslan içindeki konular hakkında araştımıa yapanık rapor ha

zırlamak, kanun tasan ve tekliflerini yasa tekniği ve dil birliği gibi kOIUIBrda 

inceleyerek gerekli tavsiyelenle lıulwımak, ihtisaslan içindeki konularda talep 

e<lildiiincJe koınisyonlara bilgi vennek. 
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b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Millet Meclisi Baoıkanı ve Geııel Sekreteri, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : KcDıli büro persoııeli. 

c. İş İlişkileri : Verilen görevleri yaparken iş ilişkisi kunnıı.s.ı gereken idari bi

rimler ve diğer dış kunımlar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Mmet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri tarafuıdan havale edilen ko

nular üzeriDıle ihtisaslan dahliıUnde ara5fırma yapmak, rapor hazırlamak. 

(2) Yasama Organına gelen kanun tasan ve teklifleri ii7.erhıde, gerektiğinde, 

yasa tekniği ve dil birliği gibi konular hakkında göriiş bildirmek. 

(3) Millet Meclisi Komisyonlıınna. isteDıliğinde, ihtisasları içindeki konular 

hakkında bilgi vennek. 

(4) Millet Meclisi ve Genel Sekreteri tarafıDılan verileeek diğer görevleri 

yapnuıktH. 

S. MÜDÜR Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevleri : Genel Sekreterlik Bürosuının yazışmalarını yüriitıııek. dos

yalannı tutmak. Büro personelini yönebnek; Ba'jkaııh.k Divanı gündemlerini 

hazırlamak. üyelere ulaşmasını sağlamak, raportörlüğünü yapmak, kararlarını 

yazınak. im7.alatnıak. ve muhafaza etmek; Genel Sckreterlikle Müdürliikk>r 

arasındaki koord'inwıyonu sağliunak, 

b. Teşkilat lçiDıleki Yeri : 

c. İş İlişkileri : Görevinin gereği olarak bütün idari üniteler, 

(1) Emir Alacağı Makam: Genel Sekreter ve YardımcıJan, 

(2) Emir Vereceği Kimseler: Genel Sekreterlik Bürosu personeli. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Başkanlık Divam gündemlerini hazırlamak, Uyelere u~masını sağlamak, 

Divan raportöriUğünü yapmak. k.aradannı yazmak, iın.zafatuıak ve mu

hafaza etmek. 
(2) Genel Sekreterliğin yazışma, kayıt ve dosyalama işlemini yüriitmek, 

(3) Genel Sekreterliğin yanşı:nalannı k.aletııe alınak, 

(4) Büro personelinin himJetlerini düzenli yapmalarun sağlanıak, izin, de

vam gibi işlerini düzenlemek ve gerekli kontrolleri yapmak. 

(S) Mildürler Kumlu toplantılııruım gündemlerü, kanırlannı yazmak, dos

yalamak. 

(6) Genel Sekretel'likle Müdtirlikler arasuıdaki koordinasyonu sağlamak, 

(7) Gcııel Sekreter ve Yarduncılılnnm verec:eji diiıer işleri yapmaktır. 
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6. ŞEF: 

a. Temel Görevleri • Genel Sekreterlik Bürosona bağlı personetin verimli bir 

şekilde çahşmasmı sağlamak, demirbaş e~')'a ve diğer ınal7.emelerin bakım, te

mizlik ve korunmasını temin etmek, Müdür Yardımcısına görevlerinde her 

tiirlü yardmu yapmak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam Genel Sekreter, Yardııncılan, Müdür Yardım-

cısı, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Genel Sekreterlik llürosuııa bağh personel. 

c. İş İlişkileri : Büro personeli ve gerektiğinde diğer üniteler, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Genel Sekreterlik Bürosunda hazırlanan yazılann esas ve şekil yönünden 

ilk inceleınesini yapmak, 

(2) Büroya bağlı personelin devam, çah~ma ve veriınierini izlemek, araların

da işbirliği yaparak işleri >'.amanında sonuçlandırrııak, 

(3) Gelen ve giden cvrakın kayıt, dağıtım, dosyalanuı, gönderme ve arşiv

leme işlerini yürütmek, 

(4) Genel Sekreterliğe ait demirbaş ve diğer nıalzcmclerin bakım, temizlik 

ve korunmasun sağlamak, 

(5) Hukuk Müşavirliğine ait yazışma, kayıt, gönderme, dosyalama ve arşiv

leme hizınetlerini yürütmek, 

(6) Genel Sekreter, Yardımcılan ve Müdür Yardımcısı tarafından verileeelf 

diğer görevleri yapmaktır. 

7. SEKRETER : 

a, Temel Görevleri ı 8ağh bııJıınduğu amirin venniş olduğu görevleri gereği gibi 

yerine getirmek, haberleşme ve yazışına hizmetlerini yürütmek, dokümanlan 

tasnif ve dosyalıunak. evrak kayıt, dosyalama ve dağıtım hiznıetlerioıi yapmak, 

dakblo yazmak, büro demirbaş eşya ve malzemelerin kayıt ve konııunasuu 

sağlamak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Enıir Alacağı Makam : Hizmet venliği makam, Genel Sekreter, Yanlım

cılan, Müdür Yardımcısı ve Şefler, 

c, İş İlişkileri ı Amirinin bilgisi dahilinde kunım içi ve diğer kuruluşlarla iş iliş

kisi luırar, 
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d. Görev ve Yetkileri : 

(l) Bağh bubıııduğu aınirin haberleşme, yazışma Jıi2lııetlerini yürütmek, 

(2) Evrak ve dokümanlann kayıt, tasnif, dosyalama ve dağıtım lıi2lllletlerini 

yerine getirmek, 

(3) Dııktilo yazmak, 

(4) Demirbaş ve ınalzernelerin kayıtlanın tutmak, konınınaııuıı sağlamak, 

(5) Amirierin vereceği diğer görevleri yapınakbr. 

ll. DAKTİLO: 

a. Temel Görevleri : Yazışmalan yazı teknik ve usulüne ve talimatıara uygun 

olarak tape etmek, gerektiğinde ..ekreterlik görevlerini yapmak, 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alaaığı Makanı :Müdür Yardoncısı ve Şefler. 

c. İş İlişkileri : Genel Sekreterlik bürosu personeli ile iş Ilişkileri kurar, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Kendisine verilen yazılan noksansız, yazı teknik ve usulüne ve talimat· 

lara uygun olarak yazıııak, karşılaşhrmak, paraf lle !lllnmak, 

(2) Gerektiğinde sekreterlik gö :-evlerini y-.ıpmak, 

(3) Kullandığı araç ve gereçlerin bakım ve temizliğiili yapmak, 

(4) Verilen dijier görevlerini yerine g~tirmektir . 

... ···- .. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONA YI 

MiLLET MECLISI GENEL SEKRETERLİGİNE 

1 - M'illet Meclisi özel Kallm Müdürlüğü göccv tatimııtı hazırL'UIIll"3k onayı

mza sunulmu.~. 

:ı: - Bu talimat Müdiirliiğürnüzün şema~ım, fotoğrafb sicil Ö7.ctle.riru ve her ka

dcmcdeld personetin tüm görevlerini ayrmtılı olarak kapsayacak şdı.ilde hııııırlan

mı~hr. 

3 - Bu tal:maım uygulanmasındaın başta Özel Kalem Müdürü ve kerulilcreyle 

ilg.ilıi kısımlanlan da Müdürlük personel; sorumhıdm. 

4 - Bu tal".matm kendite.r:yıe Ul;li kısımlan tüm persooelde bulundurulacak ve 

7.aınan zaman kontrol edillecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreteltiğin onayı ile yü:riiıtiije girer. 

6 - Bu taiUnatı Özel Kalem Müdürü yürütür. 

An ederim. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEl, J•:SASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu taliımıtın anıacı : 

a. Özel Kalem Müdürliiğündeki amir- m~'rnur nıiinasdX'tlc·ri lle tt"il<ilat şema

•ını, iı, ı.kımmı, kadro ve yclkilcriıi!l hclirtınc~. 

b. Müdürlük görevlerinin kanun, tü:1.ük, yiiıı.ctnıc;;.ı., genelge, ı:nıar, direklif n· 
fiilen yapılan işlere güre belli esas ,.c U!iııl!erlc yüriitülnıeslni temin crnı~>k., 

c. Müdiirlüğc ymıi :ıtaııa,·ak pc.rsoııc!C.n 'i~ini en kı"'ı ;r.amanda iil:rcnnıcsini s:ı~

lanıaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Özel Kalem Miidii-liiğü personelini kapsar. 

3. SORUMI,Ul,UK : 

Bu taliıru•tın yüriitiilmcsiııdcn Genel Sekrdcrc kal";ı (bt.'! Kalem Miidiirii. Mü

düre karşı dl) Müdürlük personeli sorurnludm. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER, 

1. MÜDÜR: 

a, Temel Görevleri : Başkanın vereceği talimata göre Başkanlığın Yasama 

Üyeleri ve İdari Ünitelerle olan ilişkilerini düzenler, resmi ve özel nitelikli 

cnıir ve yazışmalan yürütür. 

b. Teşkilat içindeki yeri : 

(1) Emir alacağı makam : Millet Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri. 

(2) Emir vereceği kimseler : Özel Kalem Müdür Yardımcıları ve personeli. 

c. İş itişkileri : MiUet Meclisi Genel Sekreterliği, Genel Sekreterliğe bağlı Mü

dürlük ve Birimler. 

d. Görev ve yetkileri : 

(1) Başkanın özel ve resmi tüm randevulannı tespit eder, Başkana arz eder 

ve takip eder, 

(2) Başkanın tüm telefon irtibatmı sağlar, 

(3) Başkanın vereceği emirleri ilgililere iletir, takip eder ve neticelerini arz 

eder, 
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(4) Başkanın özel işlerini verilen talimata göre yüriitür, gerekli ihtiyaçlan· 
nın temin edihnesini sağlar, 

(5) Başkanlık makamının ve Özel Kalem Bürolannın tertip ve temizliğiui 

sürekli olarak denetler, eksikliklerin teminini sağlar, 
(6) Başkanın güvenliğinin sağlanması, makam ve konutlannda gerekli em· 

niyet tedbirleri alınması hususunu titizlikle takip eder ve diğer ilgililerle 

birlikte bu tedbirlerin alınmasını sağlar, 

(7) Başkanın Yasama Üyeleri, Gruplar ve Koınisyonlarla ilişkilerini verilen 

talimata göre yüriitür, 

(8) TBMM'de yapılan Genel Kurul, Komisyon, Grup toplantılan ile basın 

toplantılannı takip eder, gerekli hallerde Başkana bilgi arz eder. 

(9) Ba~kanın yurt içi ve yurt dı~~ gezilerinc refakat eder, bu gezilere ilişkin 

protokol işlerini yüriitür, 

(10) Başkanlıkta çalışan personelin kıhk, kıyafet ve davraıuşlaruu denetler, 

(ll) Millet Meclisi Personeli Gizli Sicil Yönetmeliği esaslan dahilinde perso
nelin sicilini doldurur, 

(1 2) Özel Kalem Müdürlüğünde çabşan personelin yıllik ve mazeret izinle.. 
rini düzenler. 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI 

a. Temel Görevleri • Başkanın vereceği talimata göre, Başkanlığa· gelen her 

türlü yazışmaıun sunıışunu ve tan7lınini yapar, temsil ve konutla ilgili harca

malan yapar, Başkanın halkla ilişkileeini düzenler, Başkanlık makarn araç
lannın ve Özel Kalem Müdürlüğü Bürosunun düzenli bir şekilde çalışnıasuıı 

sağlar. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makarn : özel Kalem Müdürii. 

(2) Emir Vereceği Kimseler: Müdürlük personeli. 

c. İş İlişkileri : Özel Kalem Müdürlüğü personeli. 

d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Resmi, özel ve Yasıuna Üyeleri ile ilgi6 yazışınaların Başkanlığa sunu

şunu yapar ve dosyalanmasuu temin eder, 

(2) Başkanlık Makamnun temsil ve konut rnasraflannı karşılamak üzere 

Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre avaııs abr ve gerekli barca

malan yapar, 

(3) Başkanlığın ve Ö7.el Kalemin büro malzeme ihtiyacını tespit eder, ge

rekli nıal7.emeyi temin eder, 

(4) Özel Kalemin ıidaci birimieric ilişkilerini takip eder ve yazışmııılan Jıa. 

zırlar, 
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(S) Başkarun seçmenleriyle ve halkla ilişkilerini düzenlernede yarduncı olur, 

(6) Başkanlık Makam araçlarının her an göreve hazır ohıuılanru temin için 

sürücü ve diğer ilgililerle sürekli irtihat halinde bulunur, 

(7) Randevnların Başkana sum.ııjıınu yapar, 

(8) Başkarun Yasama Üyeleri ve Gruplarla ilişkilerini verilen talimata göre 

yürütür, 

(9) Başkı&Dın özel işlerini verilen talimata göre yürütür, 

(lO) Başkarun ve Özel Kalem Müdürünün uygun görmesi halinde, Başkanın 

yurt içi ve yurt dışı gezilerinde refaket eder ve protokol işlerini yürütür, 

(ll) Başkanın ve Özel Kalem Müdürünün taliınatlannı takip eder ve netice

lerini arz eder. 

Not Özel Kalem Miidiirii kadrosu hoş olduğundmı Müdürün ı:örevleri 

Müdür Yardımcısı tarafından yerine ı;ctirilmektedir. 

3. MÜDüR Y ARDlMClSI (PROTOKOL) : 

a. Temel Görevleri ı Başkanlığın temsil ağırtamalarmda genel düzenlemeyi sağ

lar. (Toplantılar, yemek ve kokteyllcr) Millet Meclisinde yapılacak tören ve 

toplantılann genel tertip ve düzeninden birinci derecede sorumludur. Bu gö 

revi diğer ilgililerle birlikte yürütür. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam: Özel Kalem Müdürü, 

(2) Emir Vereceği Kimseler • Müdürlük personeli, 

c. İş ilişkileri : Ö7.el Kalem Müdürlüğü personeli, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Başkarun yemek, kokteyl, toplantı ve diğer temsil ağırlaınalannda pro

tokol işlerini diğer ilgililerle birlikte dü7.cnler, 

(2) Başkanlık Makamının ve Özel Kalem Müdürlüğü bürolannın düzenini 

ve görünümünü sürekli olarak izler, temiz tutuhnasını sağlar, 

(3) Başkanın hazırlayacağı rapor, araştırma ve toplantı metinlerini talimata 

göre hazırlar veya daktilo eder ve Başkana arz eder, 

(4) Başkanlığın talimalına göre hazırlanacak her türlü tarutıcı yayın, kitap, 

b~iir, v.s. gibi çalışmalara yardımcı olur, 

(S) MiDet Meclisinde yapılacak tören ve toplantıların (Basın toplantıları 

hariç) genel tertip ve tanzimini temin eder, 

(6) Başkana gelen davetiyelerin tanzimini yapar, Başkana sunar, verilen ta

limata göre. cevap ve dosyalama işlerini yürütür, 

(7) Günlük randevıı listesinin tanziminde yardımcı olur, 

(8) Başkanın ve ()zel Kalem Müdürünün uygun gönııesi halinde Başkaıun 

yurt içi ve yurt dışı gezilerinde rcfakat eder ve protokol işlerini yürütür, 
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(9) Başkanın ve Özel Kalem Müdürünün talinıatlannı takip eder, neticele
rini arz eder. 

4. SEKRETER : 

a. Temel Görevleri Başkanlığa ve Müdürlüğe gelen her tür evrakı teslim alır, 

tanzimini ve dosyalama işlerini yapar, Başkanlıktan ve Müdürlükten çıkan 

yazılann daktilo, kayıt ve dosyalama işlerini yürütür. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Ö7~l Kalem Müdürii ve Yardımcılan. 

c. İş İlişkileri : Özel Kalem Müdürlüğü personeli, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Başkanlığa gelen her tür evrakı teslim alır, tanzimini yapar ve ilgili Mü

dür Yardımcısına arz eder, 

(2) Başkanlığa gelen evrakın verilen talimata göre kayıt ve dosyalama işle

rini yürütür, 

(3) Başkanlıktan çıkan resııı.i veya özel nitelikli yazışmanın kayıt ve dosya

lama işlerini yüriitür, 

(4) Resııı.i ve özel yazışmalarda yardımcı olur, (Daktilo • dosyalama v.s.) 

(5) Ba~kaıılık Makamının ve Ö7~1 Kalem bürolannın genel tertip, tanzim ve 

temiz tutulmasında yarduncı olur, 

(6) Başkanlığın temsil ağırlamalanna ilişkin konularda gerekli lıallerde yar

duncı olur, 
(7) Özel Kalem Müdüril ve Yardmıcılannın talinıatlanoı takip eder, netice

lerini arz eder. 

5. NOT.: 
a. Millet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğünün 12 Eylülden Sonra Devam Eden 

Görevleri : 

(ll Devlet Başkanlığı Makam Odası, Bıışyaver. Yaver ve Özel Kalem oda

ran ilc M. G. K. Çalışma Salonunun tertip, tanzim ve temizliğini sağ

lamak, 

(2) Devlet Ba~kanıııa gelen mektup, telgraf, kitap, gazete dergi gibi her 

türlü müracaat ve yayınlan teslim almak, tanzim ederek Bıışyavere sun
mak ve vereceği talimata göre işlem yapmak, 

(3) Devlet Başkanı ve M. G. Kon. Üyelerinin TBMM'ye geliş ve gidişlerini 

takip etmek, hizmet ve ikramla ilgili gerekli tedbirleri almak, 
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(4) M. G. Kon. Başkanlığımıı ikraıııla 'ilgili ihtiyaçlanm k~11amak üzere 

Millet Meclisi Bütçesiııin Tcm!OiJ Giderleri bölümünden avans alarak 

gerekli harcaınaları yapmak, 

(S) M. G. Kon. toplantılanru takip etm~-k ve Üyclerin Emir Su~XQ'Ianna o 

günkü toplanti gündemini vcnnek, gelecek toplantonm gün, yer ve saa

tini bild,imıck, 

(6) M. G. Kon. Toplantı gündemlcrini, gl--çen tutanak özetlerini M. G. Kon.' 

den çıkan Kanun, Yönetonelik ve Karariann dosyaJanmasını yapmak. 

(7) &~ya ver ve Y averle devamlı irtibatta bulunmak ve verilccek talimatlan 

takip etonek ve neticelerini ar.r. etonek, 

(8) TBMM'de yapılacak tören, toplanb ve scrg:ilcci Ol'gliiÜze ctonck, bu ko

nuda lcrn Dairesi Ba.~kanlığınca vcri!Kck talimatlan yerine getinnek. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Müdürlük Onayı 

Millet Meclisi Genel Sekreterfiğine 

1 - Millet Medisi Basın ve Tamtma Müdürlüğü görev talimatı hazırlanarak ona

yımza sunulmuştur. 

2 - Bu talimat, MUdürlüğürnüzün şeması, fotoğrafb sicil özetleri ve her persone

lin görevleri aynntıh olarak hazırlannuştır. 

3 - Bu talimatın uygulamnasında başta MUdUriimüz, kendileriyle ilgili bö

IUmlerden de Kısım Amirimiz ı>OniD1ludur. 

4 - Bu taHmat lıütlin personelde bulunacak. Ve kendileriyle ilgili vazifelerden 

de keıulileri sorumlu olduğu gibi zaman zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreterliğimizin onayı ile yilriirlüğe girer. 

6 - Bu talimatı M, M. Basın ve Tanıtma MUdürU yürütür. 
Arz ederim. 

Tekin GÜNAŞAR 
M. M. Basın ve Tarutma MüdUrU 
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İKİNCi BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

I. AMAÇ: 

Bu Taliınatın Amacı 

a. Baı.ın ve Taıutına Müdürlüğündcki amir - memur münascbctleııi ile teşkilat 

şcmasııu, iş akımını, kadro, görev ''c yetkilerini belirtmek, 

b, Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direklif ve 

fiilen yapılan işlere göre belli esas ve usullerlc yürütülınesini temin etınek, 

c. Müdürlüğc yeni atanacak personelin işini en kısa zamanda öğrenmesini sağ

lamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Basın ve Tanıtma Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLUI~UK : 

Bu talimalın yürütülmesinde Genel Sekretere karşı Basın ve Tanıtına Müdürü, 

Müdüre k~ı da Müdürlük personeli sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR: 

a. Temel Görevleri : Basın yolu ilc yasıuna hizmetlerini ilgilend.iren konularda, 

yasama çalışınalan hakkında basma verilccek bilgileri derlemek, hazırlamak, 

üyelerin yapacaklan basın toplantılanru düzenlemek ve Yasama Organı ilc 

basın ilişkilerini tanzim etmektir. 

b. Teşkiilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Millet Meclisi Genel Sekreterinden emir ahr ve 

yapılan işlerle ilgili olarak. Genel Sekretere karşı sorumludur. 

(2) Em.ir V ereceği Kimseler : Basın ve Tanıtma Müdürlüğü personeli. 

c. İş İlişkileri : 

(1) Millet Meclisi Genel Sekreteri, 

(2) Millet Meclisl Genel Sekreter Y ardııncılan, 

(3) Yasama Organında görevli TRT ve basın yetkilileri, 

(4) Görevi ilc ilgili olarak Millet Meclisinin diğer müdürlükleri. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) TBMM Y asanıa çalışmalanııda, basım ilgilendiren bölüınlcri sürekli 

olaı-.ık izlenrek, deriemek ve dcğcrleııdinııck suretiyle kanunları, basın 

toplantılarını, liç ve dış basın nrensuplaruıa duyıınılnıa'iuu sağlamak, ge-

-6-

TBMM KUTUPHANESI



rekli makamlara bilgi verilmesini, çalışmalım kolaylaştıncı ve raltat ça

lışma ortamı yaralıcı ted birierin alınmasını sağlamak ve basın toplantı 

salonlarını hazırlamak. 

(2) Başkanlığın emriyle iç ve dış basında çıkanlmı~ kanun ve haberlerin eşit 

ve muntazam bir plan dalıilinde duyurolmasını sağlamak. 

(3) Yeni yasama çalışmalarının Türk kamuoyuna doğru ve istenilen ;r.aınan

da ve bir örneklik içinde duyurolmasını sağlamak amacıyla başlıca haber 

ajanslan, Devletin resmi organlan TRT ve Arnıdolu Ajansı gibi kunımlarla 

iç ve dış basın organ ve temsilcileriyle işlevsel yönden ilişkiler kurmak 

ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamak, 

(4) Müdürlüğümü;r, diğer müdürlük yöndicileriylc yönetsel yönden iş ilişki

leri kurmak ve bu ilişkilerin wrckliliğini sağlamak, 

(5) Günlük gazetelerden ve dergilerden Meclisieric ilgili makale, başyıızı. 

yorum ve istenilen ilgili açıklanıalar kesilerek kupürler halinde dosya

lanıp makama en kL•a zamanda yetiştirilmesini sağlamak, 

(6) Büyük önder Alatürk ilkelerini yansıtan, Medisimizle ilgili yararlı filim

leri, çekilen resimleri ııumar.ılayıp temiz bir şekilde arşivlcmck, istenil

diği zaman elde bulunan imkanlarla filimleri göstermek, resimleri sağ

lamak, 

(7) Bizde bulunmayan filim ve fotoğrafları ilgili kurumlardan araştınp temin 

etmek ve emre hazır hale gelıııesini sağlamak, 

(8) Müdürlüğümü;r, arşiv, atölye ve bürolannın temizliği üzerinde titizlikle 

durmak, bakım, onarım ve düzenlenmesini yapmak, eksikliklerin gide· 

rilınesi, yenilerinin terlariki için bağlı olduğu Genel Sekreterlik maka

mına tckliflerde bulunmak, var olaniann gereğine uygun bir biçimde 

koDanılması için ilgililere ünerilerde bulunmak, 

(9) Büromuzda her türlü evrak ·ve dosya hizmetlerinin gercgıne uygun bir 

şekilde yürütölmesini sağlamak, görev alanı ilc ilgili her türlü fotokopi, 

teksir ilc çoğaltına çalışmalarını iyi düzenlemeyle gerçekleştirmek, 

(10) Müdürlüğümüz personelinin israftan kaçınnıalannı, önemli gördükleri 

hususlan en yakın amirine bildirmelerinin kendileri için bir görev olduğu 

fikrini aşılamak, 

(11) Kıhk kıyafet vs. özel durumlannın yönetınelik hükümlerine uygunluğunu 

sağlamak, 

(12) Görevleri dışında ba~ka hiç bir işle meşgul ohnamaları başkalarının işine 

kanşmaınalannı verilen vazifeyi zamanında yerine gctirmelerini, gelen 

genelgeleri dikkatle okumak ve harfiyen yerine getirilip imzalanmasını 

sağlamak, 

(13) Teşkilatımı;r.da bulunan elenıanlarımız tam koordine edilmiş bir düzen

de çalışıldığından herkes her 7..anıaıı her iı5tedir. 
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2. KlSlM AMİRİ : 

a. Görev ve Yetkileri 

(1) Kısım amiri olarak, kendi bölümünde çalışan personelin, önce vazife 
auıayışı içinde, bulunduğu kuruluşa layık ohnaları, çahşmaları smısında 

verilen emir ve direklifleri anında yerine getirmelerine, 
(2) Her gün büro personelinin emir verilmeden üzerine düşen vazifeyi za.. 

manında harfiyen yapmalarını, 

(3) Kılık kıyııfetlcrinin, intizamıru dikkatle tak.ip etınek. 

(4) Bulunduğum bölüm ve biirolann devamlı temiz ve intizaın içinde bu

lwunasıru sağlamak, 

(5) Müdürörnüzden veya üst makamlardan gelecek, yapılması gerekli işle

rin ilgili üııitelere en kısa zamanda intikalini temin etmek, 

(6) Verilen vazifclerin yerine getirilip getirihnediğiııi sonuç ,alınıncaya ka

dar takJp etmek, 

(7) Çıklin kanunlaırın veya diğer haberlerin TRT, ajaııslar, gazete ve der
gilere zıınıanında yetiştirilmesinde azami dikkat ve titizlik göstreilınesini 

sağlaınak. 

(8) Müdürlüğümüzün isteği Ü7.erinc mühim olan görüşmeleri, basın toplan

tılarını, teype ahnak ve n'Simkrini çekmek için teyplerin, fotoğraf ma
kinelerinin ve arkadaşlanmızın emre hazır olmalarını temin etıııek, 

(9) SorwnJuluğu, «Basın ve Tanıtma Müdürüne» kiU'Şidır. 

3. MEMUR: 

a. Görev ve Yetkileri 

(1) Günlük gazeteleri arkadaşlannın yardımıyla sabahın erken saatlerinde 

inceleyerek gerekli gürdüğü yerleri kesmek, kupürleri muntazam bir şe

kilde dosyaya koymak, amirlerine takdim etmek, 

(2) Vazife olarak verildiğinde KONSEY çahşmalannı izlemek, 

(3) BılSin mensuplarının giriş kartlarını düzenlemek, 

(4) Amirlerinin emri gereğinde diğer vazifelerde yardımcı ohuak, 
(5) Sorumluluğu ise kısım amirine karşıdır. 

4. FOTOGRAJ<' VE FOTOKOPi MEMURU 

a. Görev ve Yetkileri : 
(1) Fotoğraf ve fotokopi memuru, fotoğrafçı ile birlikte çalışıp resmi k.a

bullerde, basın toplantılarında, Genel Kurulda ve buouıı gibi yerlerde 

resim çekmekle, bunlan çoğaltıp ilgililere dağıtılınasında, 

(2) Geç gelen çok mühim haberleri kanun, bcyanat, tebliğ gibi basma ~Yetiş

tirmek için fotokopileri çıkanlmakla ve dağıtım işlerini de yapmakla, 

(3) Resimleri isimlendirip bir defter tutınak, iyi ve sıhhatli bir yenle arşiv

lenıcklc yükümlüdürler . 

.... ~>•-<---·+-
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MILLET MECLISI 

Kanunlar Müdürlüğü 
Görev Talimati 

İÇİNDEKlLER 

- l\Iiidürliik Onayı 

-- 'l'c:-ıkilat Şcma~;ı 

- Görev 'l'alinıatı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

l - Millet Meclisi Kıuıunlıır MildürWğü görev talimatı lıazırlanarak onayııımt 

sunulmuştur. 

2 - Bu talimat Mildürlllğllmüzün şemasını, fotoğrafh sicil özetlerini ve her ka

denıedeki personelin tüm görevlerini ayrıntılı olarak kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

3 - Bu tatimatın uygulıınnıasıııdan başta Kanunlar Müdürü ve kendileriyle ilgili 

kısımlanndan da Müdürlük personeli ııonmılııdur. 

4 - Bu taıimatın kendileriyle ilgili kısunlan tüm personelde bulundundacak ve 

zaman zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlllğe girer. 

6 - Bu talimatı Kanuıılar Müdürü yürütür. 

An: ederim. 

- 3--
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Kanunlar Müdürü 
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İKİNCİ BöLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu tatimatın amacı : 
a. Kanunlar MüdürHiğündeki amir • memur münasebetleri ile teşkilat şeııuısıru, 

iş akınuııı, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek. 
b. MüdürHik görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direküf ve 

fiilen yapılan işlere göre belli esas ve usullerle yürütülıııesini temin etmek, 

c. MüdürHiğe yeni atanacak personelin işini en kısa zamanda öğremnesin.i sağ

lamaktır •. 
2. KAPSAM: 

Bu talimat Kanunlar Müdürlüğü personelini kapsar, 

3. SORUMLULUK : 
Bu taliınatın yürütülmesinden Genel Sekretere karşı Kanunlar Müdürü, Müdüre 

kaılı da Müdürlük personeli sorumludur. 

1. MÜDÜR: 

ÜÇÜNCÜ BöLüM 

GÖREVLER 

a. Temel Görevleri : Anayasa, yasalar, içtüzükler ve teamüllere göre Müdürlli
ğün yürütmekte olduğu görev ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, per

sonelin yönetimi, hizmet içi eğitimi ve disiplinini sağlamak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : Teşkilatın amiri ve teınsilcisidir, 

(1) Emir Alacağı Makam : Genel Sekreterlik, 
(2) Emir Vereceği Kiınseler : Birimlerin b~uıda buhınaıı Müdür Yardım

cılan ile büroların ~aki şefler ve diğer personeL 

c. İş İlişkileri : Genel Sekreterlik ve Yardımcıbkları ile başta Tutanak Müdür· 
lüğü, Basımevi MüdürHiğü, Biitçe Müdürlüğü, Kitaplık MüdürHiğü ve Basın 

Müşavirliği obııak üzere tüm müdürlükler. Aynca C. Senatosunun Genel Sek· 
terlik ve Kanunlar Müdürlüğii, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) ~kanhğa sunulan kanun, tıısan ve teklifleriyle denetim ve diğer konu

lardaki önerge ve tezkereler üzerinde gerekli önçalışmalan yapmak 
ve İçtüzüğe uygun olarak bavale edilecek komisyonJan ~k adına 

saptamak. 

(2) Kanun, tasan ve teklifleri ile önerge ve tezkereler sonuçlanıncaya kadar, 

yani kanun veya karar durumuna gelinceye kadar tüm işlemleri yürüt

mek ve Izlemek, 

(3) ~kanhp intikal eden yasama konulanıu Anayasa), y-ı, genel hukuk 

kurallan açısından ve içeriii bıılwrıından incelemek, biçim ve kavram 
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kanşıkhğuu <iıılemek, kanun tekrı'iğiııe uygunluğunu sağlamak. Genel 

Kurullarca kabul ooilip kesinleşen kanun metinlerini onaya sunuhnak 

üzere hazırlamak ve Resmi Gazetede basılan metnin kıuşılaştınlmasım 
sağlamak, 

(4) Başkanlığın saptadığı esaslar içinde Genel Kurul gündemlerinin İçtüzii. 

ğe uygun biçimde düzenlenip, hasılınasım ve yayımuu sağlamak, 

(5) Başkanlığa intikal ooen yasama konulanndan üyelerin hemen haberdar 

olması için İçtüzük gereğince Gelen Kağıtların düzenlenip, basılıp ya

ymlanıııasını sağlanıak, 

(6• Yasama konulanyla ilgili olarak ~anlığa, Genel Kurul çalışmalannda 

Başkanlık Divanıııa, komisyonlam ve parti gruplanııa teknik daııışmaıı

lık yapmak, 

(7) Kanun tcklifleri ile çeşitü önergelerin lıazırlanıruısında parlamenterlere 

yarduncı olmak, 

(8) Bugünkü durwnda; MiUi Güvenlik Komeyinin gerek Genel Kurul ça

hşınalannda ve gerekse ihtisas Komisyonlanmn çalışınalarında yasama 

ile ilgili görev ve hizmetlerin yürütühnesidir. 

2. MÜDÜR Y ARDlMClLARI (DOGAN ŞİŞLİ) : 

a. Temel Görevleri : Komisyonlarla ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, gün

dem ve gelen kağıtlan İçtüzüğe uygun olarak hazırlamak, komisyonlam da· 

nışmanlık yapmak ve raportörleri arasında koordinasyonu sağlamak. Perso

nelin yönetimi, hizmet içi eğitimi ve disiplinini sağlamak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri ı Müdürlük içindeki komisyonlar, gelen kağıt, giindem 

ve oran biriminin amiri olarak görev ve hizmetlerin yürütüdisüdür, 

(l) Emir Alacağı Makam: Kanunlar Müdürü, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Şefler, raportörler ve diğer personel 

c. İş İlişkileri : Müdür, müdür yardımcılan, şefler, raportörler ve diğer personel, 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Kanun, tasan ve teklifleriyle resmi tezkerelerin ön incelemelerini yap

mak, 

(2) Komisyonlarca hazırlanıp Genel Kurula &WIUimak üzere Başkanlığa 

gönderilen raporlann gerekçe - metin uygunluğu ve kanun tekniği ba· 

kınundan incelendlkten sonra ~s. Sayısı» olarak bastınhp dıığıbhniiSI ve 

gelen kağıtların yayınlaıııııası, 

(3) Genel Kumi giindeminin İçtüzüğe uygun olarak düzenlenmesi ve bas

tınlıp dağıtılması, 

(4) Başkanlık Divaoının ve komisyonlann kurulmasında parti gruplannın ve 

bağımsızlann Anayasa ve İçtllzüğe uygun olarak oran hesaplannın ba
zırlanınası ve bu konulardakJ işlemlerin yüriitillmesl, 
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(5) Her toplantı yılında iki defadan az olmamak üzere; komisyonlara gelen 

ve giden işlerle bunlann son donımiarım gösteren Komisyonlar Bülte

ninin 1ıazırlanınası: ve bastınhp yayıınlaruııası. 

(6) Dönem sonlarında; hükümsüz sayılan ve sayılmayan tüm işleri hazırla

yıp, bastırıp yayımlamak ve hükümsii>: sayılanL~rın do~-yalannı düzenlc

yip arşive teslim etmek. 

(7) Komisyonlann raportörlük, danışmanlık •·c sckretcrya hizmetlerini yü

rütmek. 
(8) Müdür tarafından verik!cck diğer görevleri yerine getirmek. 

(9) Bugünkü durumda; Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonlarının da

nışmanlık, raportörlük ve sckreterya hizmetk!rinin yürütülmesinde koor

dinasyonu sağlamak. 

3. Memurlar : 

a. Raportör 

(1) Temel Görevleri : Koınisyonlara havale edilen tasarı, tcklif ve tezkerck!r 

üzerinde lçtüzük hükümlerine göre önçalı~ma yapmak ve incelemek, 

komisyon gündemini hazırlamak w komisyon üyeleriyle, bakaniıkiard 

göndermek. 

- Komisyon toplantılarına katılaırak gürüşmeleri izlemek ve düzenlenecek 

rapora esas olacak notları almak, verilen önergelerin işlemini yürütmek. 

- Komisyonun karara bağladığı kanun tasarı ve teklifleriyle diğer konular 

hakkında gcrekçeli rapor hazırlamak, ilgili dıiğer bir komisyona veya 

Genel Kurula sevki için gerekli işlemleri yürütmek. 

Komiı;yon raporunun Genel Kuruldaki göriişmclerini izlemek. 
Komisyon Başkanı ilc Kanunlar Müdürü ve Yarduncısıınn vereceği di

ğer görevk!ri yerine getirmek. 

Birime bağlı bürolardaki raportörler ise; Başkanlığa intikal eden tasarı, 

teklif ve tczkcrelcrin kannn tekniği bakunından ,ön incelemelerini yap

ıııak, biçimsel veya diğer noksanlıklarını ilgililerine tamarnlattınnak, 

komisyonlardan gclen raporlann incelemesini yapmak, raporla kanun 

metni arasındaki uygunluğu kontrol etmek ve matbaada basılıp sıra sa

yısı haline geldikten sonra esas metinle karşılaştırarak Gelen Kağıtlara 

ve Gündeme girecek durunıda hazırlamak. 

- Siyasi parti gruplannın •·e bağımsızlanıı, Anayasanın öngördüğü kuvvet 

onuılarında Başkanlık Divanına, Meclis komisyonlanna ve karma ko

misyonlara katılmalannı sağlantak için kuvvet oran hesaplarını yapmak 

ve cetveUerini hazırlamak. 

Bugünkü durumda; 

- Milli Güvenlik Konseyinin yasama konulanndaki görev ve hizmetlerini 

yürütmek. 

- ihtisas komisyonlannın raportörlük hizmetlerini yürütmek. aynca çeşitli 

konularda doküman toplamak, arwıtırmalar yapmak ve bunları rapor 

lıaliııde 51JDIIlllk. 
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b. Memur: 

(1) Temel Görevleri : Kanunlar Müdürlüğünün teıneJ görev ve hizmetlerinin 

yürütülmesinde kayıt, okwna, dosyaJama, arşivleme, araştınna, raporte 

etme gibi işleri yapmak ve gerekli dijier işlemleri yürütmek. 

Aynca, koın:syon başkanhklan ve Müdürlüğün vereceği görev 'Ve lıiz. 

metleri yürütmek. 

c. Daktilo : 

(1) Temel Görevleri :" Başkanlığa gelen tasarı, teklif, tezkere ve çeşitli ev

raktan gerek duyulanlarm örneklerinin çıkanlması ve kararlaştırılıııası. 

Gelen kağıt, gündenı, komisyon davetiyeleri, tezkereleri ve raporlannın 

yazılması. 

Kanunlar ve kararların yazıbnası. Bakanhklar ve diğer resmi kwııluş

larla yapılan yazışmaların hazırlanması. Başkanlığın ve Müdürlüğün ve

receği diğer yazıların hazırlanması ve karşılaştınhnası. 

2. MÜDÜR Y ARDlMCILARI (AKİF KESİMOGLU) : 

a. Temel Görevleri : Kanunlar ve kanunlar dergisinin lıazırlıınmasını ve ayrıca 

personelin yönetimi, hizmet içi eğitimi ve disiplinini sağlamak., 

b. T~-şkilat İçinMki Yeri : Müdürlüğün Kanunlar, Kararlar, Araştınna ve Da

nışma ve Evrak Biriminin amiri olarak bu görev ve himıetlerin yürütüciisüdür. 

(1) Emir Alacağı Makam : Kanunlar Müdürü. 

(2) Emir V ereceği Kimseler : Şcfler, raportörler ve diğer personeL 

c. İş lli.;kilcri : Müdür, müdür yardınıcıları, şefler, raportörler ve diğer personel. 

d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Genel Kurul gündemlerini takip etmek, gündeme giren Işlerin dosyala

nnı kontrol edip görüşmeye hazır tutmak, 

(2) Yasama faaliyetleriyle ilgili konularda parlamenterlere teknik yönden 

danışmanlık yapmak ve yardımcı olmak. 

(3) Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kuruldaki çıılışmalannı takip etmek, 

kabul edilen son şekliyle hazırlayıp C. Senatoswıa gönderihnesi, kanun

Iaşıp Re!iDIİ Gazetede yayonlanan metinleri karşılaştırarak doğruluğu

nun izlenmesi. 

(4) Kanuniann geçirdiği bütün i5lcmleri ve görüşme tutanaklarını gösteren 

Kanun Kütüğünün tutııhnasım takip ve kontrol etmek. 

(5) Her yasama yılının sonuoda hazırlanan, kanunlar ve kararlan içeren, 

Kanunlar Dergisinin hazırlamnası ve yayınuna ~in işlemlerin izlen

mesi. 

(6) Birleşik toplantı ve diğer Meclis kararlan ile Beş Yılhk Kalkuıma Planı 

kararlan, Dilckçe Karma Komisyonu kararlanııın hazırlanmasa ve Resmi 

GB7~tcde yayımianmasının izlenmesi. 

(7) Bir toplantı yılı içinde en az üç defa yayunlaoan milletveldli devamsızlık 

tebligat ve cetvellerinin hazırlanması ve basuoı ile ilgili tüm lşlemJerin 

yürütühnesi. 
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(8) Yasama faaliyetlerinde yardımcı olacak bulmaç ve bazı el kitaplan ile 

yoklama defterlerinin hazırlwıma~~ ve bastırılması ilc ilgili işlemlerin 

yüriitühnesi. 
(9) Müdürlüğe gelen kanun tasarı ve teklifleriyle her türlü evrakın giriş ve 

çıkış kayıt işlemlerinin yürütülmesi. 

(10) Müdür tarafından verilccek diğer görevleri yerine getinnek. 
(ll) Bugünkü dwumda; Milli Güvenlik Konseyinin yasama konulanyla ilgili 

görev ve hizmetlerinin yürütülıuesi. 

3. ŞEF (FEVZi KARACA) : 

a. Temel Görevleri ~ Kanunlar ve kararlarla ilgili işlcmleri ve hizmetleri yürüt

rnek, büroya bağlı pcrııonelin amiri olarak lıi7met içi eğitimi ve yöneti

mini sağlaırnık. 

h, Teşkilat İçindeki Yeri : Müdürlüğün K anunlar, Kararlar, Araştırma ve Da

nışma ve Evrak Birimi bünyesindeki büronun amiri olarak bu görevin ve 

hizmetlerin yüriitücüsüdür. 

(1) Emir Alacağı Makam : Kanunlar Müdürü ve Yardımcısı. 

(2) Emir Vereceği Kimseler :Büro personeli. 

c. İş İlişkileri : Müdür, müdür yardımcılan ve Müdürlüğün diğer birimlerinin 

şef, raportör ve pcrııoneli. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Millet Meclisince kabul edilen kanun, tasarı ve tekliflerinin (varsa de

ğişiklik önergeleri de dikkate ahııarak) hazırlanan C. Senatosuna gön

derihnesi, <:C. Senatosundaki İşlel'» defterine kaydı ve Anayasanın 92 

nci maddesindeki sürelerin hesabının yapılınası. 

(2) Kanunlaşan rnetinlerin hazırlanması ve nwnara vennek suretiyle Curn

hwbaşkanıhğuıa gönderilmesi, 

(3) Her yasama yılı için; kanun ve kararları içeren numara, konu ve muh

tevasuıa göre fihrisili Kanunlar Dergisinin hazırlanması ve kanunların 

kolaylıkla araıup bulunmasım sağlayan Bulmaç ilc her yd bütçe görüş

meleri Programının hazırlanması. 

(4) Geri alınan, düşen tasarı ve teklifiere tezkere dosyalannın iadesine iliıı

kin işlenıJerin yapılması, 

(5) Yeni çıkan bir kanun, eski bir kanunu değiştiriyorsa, Kanunlar Dergisin

de yerini bulup işlemek, 

(6) MüdürlUk pcrııonelinin rapor ve yıllık izin kayıtlannın tutulması ve ge

rekli işlemlerinin yapılması. 
(7) Müdür ve Müdür Y ardırncl8ının vereceği diğer görevleri yapmak, 

(8) Bugünkü durumda; MiBi Güvenlik Konseyinin yasıuna koııulanoda bü

royla il&ili görev ve hizmetleri yürütmek. 
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4. MEMURLAR : 

a. Raportörler : 

(1) Temel Görevleri 

- Yasama konulannda <<Danışma ve Araştırma:. hizmeti olarak parlamen

terlerin istedikleri konularda araşhrma yaparak teklif ve tezkere hazır

hunak, aynı konularda danışmanlık yapmak, 

- Başkanlığa intikal eden tasan, teklif ve tezkerelerin, kanun tekniğine 

uygunluk bakunından İçtüzüğün 86 ncı maddesinin istediği önçalışrnayı 

yapmak, 

- Milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyonlara ait devamsızbk cetvel

lerinin dökümünii yapmak, izin ve raporlarını izleyerek devamsızbk teb

liğ ve cetvellerini hazırlayarak yılda en az üç defa yayunlanmak üzere 

bastırılmasını sağlamak, 

- Genel Kurullarda kabul edilen kanunları hazırlamak, okwnak ve Res

mi Gazet~>dc yayımlandıktan sonra kontrolünü yapırıak, 

- Müdürlük tarafından verilen araştırmabın yapmak ve gerekli dökümanı 

toplamak, 

Bugünkü durumda; Milli Güvenlik Konseyinin yasama konulanndaki 

görev ve hi7metlerini yüriitınek ve ihtisas komisyonlannın raportörlük, 

danışmanlık, ar.ıştırma, döküman toplama ve rapor haline getirme gö

revlerini yapmak, 

b. Memur: 

(l) Temel Görevleri 

Kanunlar Müdürlüğünün temel görev ve hizmetlerinin yüriitülmesinde 

kayıt. oknma, dosYalama ve arşivleme işlerini yapmak ve diğer işlerde 

yanlımcı olmak. 

c. Daktilo : 

(1) Temel Görevleri 

- Başkanlığa gelen tasan, teklif, tezkere ve çeşitli evraktan gerek duyulan

Iann örneklerinin çıkanlması ve karşılaştınlması, 

- Kabul edilen kanunlann, kararlıınn Devlet Başkanlığına suııuhnak üze
re yazılması. BakanlıJdar ve diğer resmi kurulıışlarla yapılan yazışma

lıinn hazırlanması, 

- Başkanlığın ve Müdürlüğün vereceği diğer yazıların hazırlanmaa ve kar
şılastınlması, 

2. MÜDÜR Y ARDlMCILARI (YAVUZ DEMİRHANOGLU) : 

a. Temel Görevleri : Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millet Mec&inin dene

timle ilgili konulannda ve Kamu İktisadi Tcşebbüslerini denetleyen Kar

ma Komisyonun çalışmalanndaki görev ve himıetleri yüriitınek ve izlemek, 

aynca personelin yönetimi, himıet içi eğitimi ve ditıiplinini •ilaınak, 
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b, Teşkilat İçindeki Yeri : Teşkilat içinde Denetim ve KİT Kanna Komisyonu 

Biriminin amiri olarak bu görev ve hizmetlerin yüıütiicüsüdür. 

(J). Emir Alacağı Makam: Kanunlar Müdürü. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Şefler, raportörler ve diğer personel. 

<". İş İlişkileri : Müdür, Müdür Yardımcılan, şefler, raportör ve diğer per

sonel, 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Sonışturma, araştırma, genel goru~me, yazılı - sözlü soru ve gensoru 

önergelerinin Anayasa, yasalar ve İçtüzük kurullarına uygunluğu bakı

mından ön incelemesini yapmak, 

(2) Soruşturma ve araştırma komisyonlannın danışmanlık, r.ıportürlük ve 

sekreterya hizmetlerini yüıütmek, 

(3) Denetim önergelerinin. verihnesinden sonuçlarunasına kadar, tüm işlem

lerini yüıütınek ve izlemek. Bu konudaki Genel Kurul kararlannın Res

mi Gazetede yayınılanmak üzere hazırlanmasını sağlamak. 

(4) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun çalışmalannda da

nışnıanhk, raportörlük ve sekreterya hizmetlerini }Ürütınek, 

(S) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

(6) Bugünkü durumda; İlıtisas komisyonlan tarafından yüıütiilen araştırma

larda yardımcı olmak. Kamu İktisadi Tcşebbüslcrinin denetimini yapa

cak Komisyonun r.ıportörlük, daruşmanlık ve sekrcterya hizmetlerini 

yüıütmek, 

3. ŞEF (SOLMAZ ÖZDUYGU) 

a. Temel Görevleri : Yasama denetimi konulanndaki görev ve hizmetleri yü

ıütınek, izlemek. İstiklal Madalyasına ait görev ve işlemleri yürütınek, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : Müdürlüğüıı Denetim Birimi içindeki Büronun amiri 
olarak bu görevin ve hizmetlerin yüıütiicüsüdür. 

(I) Emir Alacağı Makam ı Kanunlar Müdüıü ve Yardımcıı.~, 

(2) Emir Vereceği Kimseler ı Büro personeli. 

c, İş İlişkileri : Müdür, Müdür Yardımcılan ve Müdürlüğün diğer birimlerinin 

şef, raportör ve persoııeli., 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Denetimle ilgili önergelerin (sözlü ve yazılı soru, genel gö~e, Meclis 

soruşturması, Meclis araştırması ve gensoru) özetlerini çıkarmak ve çı

kanlan özetleri kontrol etmek, suretlerinin karşılaştınlmasıru yapmak, 

İçtüzlikte gösterilen süreler içinde takip ve tekidini yapmak ve sonuç

Jııııdınnaya ~ 

(2) Her toplantı yılında iki defa obnak üzere, Meclis Ara.,ıtrması önergeleri

nin durumlannı gösteren «Komisyonlar Bülteni:. ni hazırlamak, 
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(3) 66 sayıh Yasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi karanyla İstiklal 

Madalyası Deratı salıipleri veya çocuklan tarafındım zııyiinden dolayı 

yeniden İstiklal Madalyıısı müracaatlannın incelenmesi, vukuatlı nüfus 

kayıt örnekleri ile bu konudaki karar dosyalan, kütük kayıtlan ve tuta

nak dergisinde yazılı künye ile uyguluğunu kontrol ctınek ve uygunluk sağ

landığı takdirde İstiklal Madalyası Deratını düzenlemek ve onaylanmak 

üzere Cumhurbaşkanlığına göndermek, onaylanan lstiklal Madalyası 

Beratını, Mini Savunma Bakanlığı aracılığıyla sahibi'ne göndermek, 

(4) Müdür ve Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak, 

(S) Bugünkü durnmda; Milli GüvcnUk Konseyince kurulması kararlaştınlmış 

bulunan Soruşturma Komisyonlanndaki görev ve hizınetleri yürütınek, 

4. MEMURLAR : 

a. Raportör : 

(1) Temel Görevleri 
- Soru~turma, araştınna, genel görüşme, yazılı - sözlü soru ve gensoru 

önergelerini.n biçim ve içerik yönünden Anayasa ve İçtüzüğe uygunink 

incelemesini yapmak, gelen k;lğıtlannı hazırlamak, 

- Denetimle ilgili olarak kurulacak komisyonlam seçilecek üyeler için 

Anayasa ve İçtüzüğe uygun olarak kuvvet oran cetvellerini hazırlamak, 

- Denetimle ilgili olarak kurulan sonıştunna ve araştırma komisyonlannın 

sckreterya ve raportörlük görevlerini yürütınek, karara bağlananlann 

raporlannın hazırlanmasında yadımcı olmak, 

- Kamu İktisadi Teşcbbüsleri Karma Komisyonu ile alt komisyonlannın 

raportörlük ve sekreterya hizınetlerini yürütınek, 

Bugünkü durnmda; ihtisas komisyonlannın mportörlük, dıınışmıınhk, 

araştırma ve döküman toplama görevlerini yapmak, 

b. Memur: 

(1) Temel Görevleri 

Denetimle ilgili komisyonlann sekreterya hizmetleriyle kayıt, dosyalama 

ve arşivleme işlerini yapmak, raportörlük ve diğer işlerine yarduncı 

ohnak, 

c. Daktilo : 

(1) Temel Görevleri : 

- Denetim Birimine gelen her türlü önerge ve tezkerelerin örneklerini çı

kannak, karşılaştınnıık. 

- Bakanlıklar ve diğer resmi kuruhışlıırla yapılan y~ann hazırlan-

ması, 

- Ba,kanlığın ve MüdürHiiiün vereceği diier yazılann hazırlanması ve kar
şılaştınlmaSI, 
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2. MÜDÜR YARDIMCILARI (TIJRHAN ÖZTÜRK): 

a., Temel Görevleri : Anayasa ve I40 sayıb Yasa gereği olarak vatandaşiann 

Türkiye Büyük MiUet Meclisine gönderdikleri şikayet ve dilek yazılannın 

Kanna Komisyondaki işlemleri ile raportörlük ve sekreterya hizmetlerini yü

riitmek, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri ' Müdürlüğün, Dilekçe Kanna Komisyonu Bürosunun 

amiri olarak bu görev ve hizmetlerin yüriitücüsüdür, 

(I) Emir Alacağı Makam ı Kanunlar Müdürii, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Şener, raportörler ve diğer personel, 

c. İş İlişkileri ' Müdür, Müdür yardımcılan ve diğer personel, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) Karma Komisyona gelen dilekçelerin esas ve biçim yönünden yasaya 

uygunluğunu incelemek veya incelenmesi için raportörlere tevziatını 

yapmak, 

(2) Kanna Komisyon Başkanlık Divanınca lüzwn görülen dilekçeleri görüş 

ahııak üzere ilgili Bakanlık ve dairelere göndennek, izlemek ve gerekti

ğinde tekitte bulunmak, 

(3) Karma Komisyonun dilekçeler hakkındaki kararlannın haftalık karar 

dergisi halinde bastınhp TBMM üyelerine ve bakaniıkiara dağıtımının 

sağlaııması, 

(4) Kesinle.'iCn karıırın uygulanma-. için ilgili bakaniıkiara gönderilmesi ve 

dilekçe sahibine bilgi verilmesinin sağlanması. 

(5) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getinnek. 

(6) Bugünkü durumda; Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekretecliğinin Mü

rocaat ve Şikiiyetl<ri Inceleme Dairesindeki görev ve hizmetleri yü

rütmek. 

3. ŞEF (MEHMET MOLA) : 

a.. Temel Görevleri : Aıucya.,. ve 140 Sayılı Yasa gereğince vatandaşiann Tür

kiye Büyük Millet Meclisine verdikleri dilekçeleric ilgili görev ve işlenıleri 

yüriitmek. 

b, Teşkilat İçindeki Y e~i : Dilekçe Karma Komisyonu bürosunun amiri olacak 

bu görev ve hizmetlerin yüriitücüsüdür. 

(I) Emir Alacağı Kimseler: Kanunlar Müdürü ve Yardımcısı. 

(2) Emir Vereceği Kimseler: Büro personeli. 

c. İş İlişkileri : Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürlüğün diğer birimlerinin 

şef, raportör ve penoneli. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) Dilekçe Karma Komi.~yonuna gelen dilekçelerin kayıt işleminden baş

layarak 140 sayılı Türk Vatandaşlannın Dilekçe Hakianna Dair Ka

nun gereğince yapıbnası gereken görev ve işlemleri yürütmek. 
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(2) Dilekçeler hakkındaki haftalık karar dergisinin hazırlanmasını ve ba

sılıp dağılılmasını izlemek. 

(3) Dilekçeleric ilgili çeşitli yazışmaların yapılması ve kesinleşen kararların 

uygulanması için ilgili bakanlıklara gönderilmesi ve dilekçc sahibine 

bilgi verilmesini sağlamak. 

(4) Bugünkü durumda; Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin Mü

racaat ve Şikayetleri inceleme Dairesindeki görev ve hizmetleri yürüt

mcktedir. 

4. Memurlar : 

a. Raportör 

(l) Temel Görevleri 

- Kanna Komisyona gelen dilekçeleri incelemek, Anayasa ve yasaya 

göre dilekçelere görüşünü eklemek suretiyle Karma Koınisyona sun
mak. 

- İşleme korunası gereken dilckçeler hakkında istenınesi geeeken bilgi ve 

belgeleri saptamak suretiyle htmlann sağlanınası için gerekli yazı.~ına

lan hazırlaıruık. 

- Uilekçc Karma Komisyonu Başkanlık Divanında ve Genel Kıınıluııda 

dilckçcler Imkkınıla ,izalıatta bulunmak ve görüşmeleri izlemek. 

- Karına Komisyon Başkanlık Hivanı wya Genel Kunılundan çıkan ka

rarlan rapoete etmek. 

Bugünkü durumda; Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin Mü

racaat ve Şikayetleri İnceleme Dairesindeki raportörlük ve diğer biz

ınetleri yürütmek. 

b. Memur: 

(1) Temel Gürevleri : Dilekçe Karına Komisyonu bürosundaki sekretecya 

lıi.~:ıncllcriylc kayıt, dosyalaına, arşivlcmc işlerini yapmak, raportörlik 

•e diğer işlere yardımcı obnak. 

c. Daktilo : 
(1) Temel Görevleri 

- l)ilckçelcrle ilgili olarak bakanhklarla, diğer kuruhışlac.. ve dilekçc 
salıipleriyle olan yazışmalan hazırlamak. 

- Kom~on Başkanlık Divanından ve Genel Kurulımdan çıkan kararlan 
hazırlamak ve karşılaştınook. 

- Komisyon Ba~kaııhğı ve Müdüclüğün vereceği diğer yazılan lıazırl&

nıak ve karşılaştınnak. 

--·-··---
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONA YI 

Millet Meclisi Genel Se.kreterllğtne 

- Millet Meclisi Bütçe Müdürlüğü görev talimırtı hazırlanarak onayımza su-

oubtıştıır. 

ı - Bu talimat MüdürHiğilınüziin şemasını, fotoğrafh sicil özetlerini ve her ka

demedekıi personelm tüm görevlerini ayrıntı:Iı olanrk kapsayacak şekı>lıle hazırlanmış

tır! 

3 - Bu talimatın uygul:anmasrndan başka Bütçe Müdürii ve ·kendileriyle ilgili kJ.. 

sımlarmdan da Müdürlük personeli sorumludur. 

4 - Bu tatimatın ·kendileriyle ilgili •kısımları tüm persouekle buhındıırulacak ve 

7.amınt zmııan kontrol eılrilecekıtıir. 

S - Bu taılimıııt Genel Sekreterliğin onayı ne yüriirHiğe ~. 

6 - Bu talimatı Bütçe Müdürii yüriitür. 

Arz ederim. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu tatimalin amacı; 

a. Bütçe Müdürlüğüııdeki arnıir - memur münasebetleri He teşkilat \'Cmaslm, i~ 

akunıru, kadro, görev ve ye&ilerini belirtrııek, 

b. Müdürlük görevlerinin kamın, tüzük, yönetmelik, genelge, cm',r, direkrif ve 

fiilen yapılan işlere göre heliii esas ve usullerle yöootilmesin:i temin ~\tmek, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin fşini en kısa zamanda üğrenme<>iııi sağ

lamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu talinıııt Bütçe Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu truimatm yürütülmesinden Genel Sckrerere k:ı~ı Bütçe Müdürii, Müdüre 

karşı Müdürlüık personeli sorumılııdur. 

1. MÜDÜR: 

a. Tcmcl Görevleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GöREVLER 

Bütçe K:ırm:ı, Plan Karma ve Plan Komisyonlarının çabşm·.tlartm kolaylaş

tmnak, görilşmelerde çabukluğıı ve etkinliği sağlamak; bunun için de, Ko

misyona havale olunan YıUık Bütçe Kanunu Tasa~ Uzun Vadeli Kalkın

ma Plaıu Tasansı ve kamu harcamalarında ve gclf~rle~iııdc artış veya azalışı 

gerektiren tasarı ve teklifler iizerinde yapılma.<ı gerekli ön çalışmalarm ya

pılmasuu ve bımlann gürüşmelere hazır duruma getirilme<>ini Komisyonun 

genel eğilimine uygwı olanılk rapor ve maddelerin ha:arlanmıısını, h~-r türiii 

yazışma ve güııdem düzenleme işlemlerinln yapılmasım sağlamak, aynca, 

Komi<ıyonlann toplantı sürcs'nce lçtüzük uygulama~• ve Parlamento tearnül
leıi yönünden Komisyon Ba!jkanlığuıa teknik yardımcı olmak ve sekn>Cerl'ik 

lrizmetlerini yürütmek. Müdürlük içinde ahenkli bir iş düzeni snğiamak ama

ayla gerekli koonllnasyonu kurmak ve uygulamada belirecek güçlükleri. gi

derici ted birteri aiıtıad(. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 
(1) EmirAlocağı Makarn :Millet Meclisi Geltel Sl'lu·eteı1iği, 

(2) Emit' Vereceği Kimseler : Müdürlük personeli, 
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c. t5~: 
Doğrudan M. Meclisi Genel Sekreterliği, 

Dolayh olarak M. Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı bütün birimler. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük. yönctnlt'l:ık, genelge, emir, direlktif 

ve fiilen yapılan işlere göre lıcUi esas ve usullerh! yüriitillıncsini ·temin (llmek, 

(2) Müdürlüğe yeni atanacak personelin işini en kısa zaımnda ~i 

sağlamak, 

(3) Temel görevk" bülümiindcki işlerin gerçcldcşmesiylc iılgiıli olaraık per

sonelin faaliyetlerini sürekli olarak izlemek, dcğerlendirıı:ı<.'k ve denetle

mck, 

(4) Komisyonda görü~iilmcsi yapılan kanunlann. değiştirMnesl, lkalıhnlması 

ya da yeni cklcntilcrin yapılması sır-.ısıııda geçmişlrcıi ile bağlanb5mm 

kurulabilmesi, dil birliğinin sağlanınası amacıyla bıma ~in i:ııccleme 

ve ara5trrmaların yapılmasını sağlamaık ve Komisyon llaışkanhğma ilet

mek, 
(5) Her iş ve ·işlemin kendi alanı içinde yaprlmasmı ve ötdci iş ve işlem

lerle olan •ilişkilerinin düzenlenmes.ini, iş veııiıninin yiikseltıiJmesi sağ

lamak, 

(6) Personelin sevk ve yünctimi, hizmet içi cğitlıni, verimi artınıcıık, eko

nomiyi sağlayacak ve hir.metin kaliteSini yükse~ gereldi her Wl'lü 

tedbirleri almak ve görev standartlanrıı sağlamak. 

(7) Müdürlüktc bulunan mal7~me. cihaz ve tcçbimtm genel baıkırn, ooıarun 

ve gert--ği gibi düzenlenınesini ve yerl~1irilınesiıli yaptımııaık; bu ikonu

daıki ckslkliklerin giderilııreii, yenilcııiıiin tedaıı&i tçin Genel .sekrerer
lik Makamına önerilenle bulımınak, 

(8) Bütçe tekniğinde uygulanan yol ve yüntemlerde olan gelişmeJeri ·izleıınek 

ve bu konudaki yenilikler hakkında personeli uyarmak; yeni anınan 

personeli göreve yatlun kılmak ve konuya oryante ctrnck, 

(9) Müdürlük çalışmalannı izlemek, denetleınek; uygulama smıısmda onaya 

çıkacak güçlükleri giderecek tedbirler almak; personelden fiili sonınlar 

hakkında b~ derleyip, Müdiirlüğün çalışınalarım bıma gön! düzen

lemek. 
(10) Teklif ve ta<ıan1ann göru,üleceği gün ve saatte, ·ilgili Bakanılık ten&kıi

Jerinin görüşmelerde hazir bulunmalarını sağ!aınlllk.; bu arnaçJa, çağn

lara iliışkin yaniann veya telefonlann zamarnnda bu tcişiteıe •iletilme

sini tenıin etmek, Kunmı ve Kurukışiann yetkiili lııijıi ve uzınanlan(ytıı 

iş ·ilişldleri kurınıılk ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağ.lamıık, 

(ll) Personelin yük.~lme, ooül ve müdürlük seviyesini aışıuı ce'1alıınd.ınna

larda Genel Sekrl'terlik Malkarnma önerilerde bulwınııık; per!iiMlelin 

yıDJk ve idari i:lıinlerini çalışmayı aik.satJımyacal şdıJilde düııenlemek., 
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(12) Personeli, Gizli SiciJ YöncWııeliiğıiııe göre teıık:lye etme<)<. 

(13) Bütçe Kanna, Plan Kamıa ve Plan Komisyonbnnca görfu,.ülüp rapord 

·bağlanım kanun tasan ve tekliflerinin Yasama Organmm görüşme gün

demine uygun omrak takibini sağlamaik ve Komisyon sözcüleriiilin ge

rc!Ui görecekleri belgeleri sınısında hazır bulundurmak. 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI 

a. Temel Görevleri : 

Tüm bimıııtlerin en 'iyi şekilde yürütülmesinde gerekli olanaklann sağlaınıruı

sını. zamanmda yapılmastnı ve kontrolünü yapmak, Müdür olımrdığı zaman, 

Müdür yctkilcri,yle görevi yüriitmc'k. 

b. T~ilat İçindeiki Yl.'l"i : 

( 1) Ernio- Alacağı Makam 

Bütçe Müdürii. 

(2) Emir Vereceğıi Kimseler 

Müdü~lii'k Personeli. 

c. İş İtişkile~i : 

Müdürlük ~çi görevlerin yürii1ülmesinde müdürlük personeti •ile müdü.ıün bu

lumnadığı :r.anıanlarda M. Meclisi Gc.>nel Sekrcteıiiği ve Genel Seikre1erliğin 

diğer bwimleriyle doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilidir. 

d. Görev ve Y eıd\lileıi : 
(1) Müdürlük görevler,inin kanun, tünüı., yöne1mıe1Jk, genelge, ~r. dü-ek

tif ve fiilen yapıJan işlere giire hclti esas ve usuUerle yüriitillmesini te

min etmek, 

(2) MüdürlWı. görevlerinin en iyi şekilde yapıhnasında Müdüre y.mlrmcı 

olmalk, 

(3) Müdür bulunmadığı rnmaıı, Müdüre ait görevleri yapmaık ve yaJ11lma

!llm sağlama!k, 

(4) Müdür tarafmd:an verHen görevlerİlı vak1ıinde yapıhnasını Rapcrtör, 

Şef ve Memurlardan .isteıneik, 

3. RAPORTÖR : 

a. Tooıel Görevleri 
(1) Müdür ·ve Müdür Yardımcısından alacağı emil'lere göre görevin yürii

tülmeıııl, 

(2) Müdürlüğün görev alaruna giren her konuda gereikli araşttrmalann ya

plknası ve sonuçlarıiRO rapor edihesi, 

(3) Gelen tasan ve teklifierin inceleme ve arıııştmna işlemlerinin mrnarunda 

ve gereken şelkilde yııpılınaM. 

(4) Komisyonlann genel eğilimine uygun olıımk tüm raporlann dü:renlen-

100!11, 
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(5) Komisyon göriişıneleriııin la'klbi ve gerekli notlann tutuılnıası. 

(6) Önerge.ler;n izleııımesi ve uygunluğunun ·takibi, 

(7) K:ı:bul edilen önergeler doğrultusunda madde ıncli!nılerioin yeniden dü

zenlenmesi .. 
(8) Alt kom:syonlara havak ed>len işlerin komisyonlam gelioceye kadar ta

kibi ve gereken tüm b:lgilcrin hazırlanması, 

(9) Çalışmalann gere-ktireceği diğer işler. 

4. KlSlM AM1R1 : 
a. Temel Görevleri 

Kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve en iyi şekilde zamaınında yapılması 

ve yaptırılması·yla görevlidir. 

b. TeşMlat İçindc~i Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : 
Mililür ve Müdür Yanhmcası, 

(2) Emir Verec~-ği Kimseler 

Şef ve Memurlar. 

c. İş Ilişkileri : 
Temel görevlerinin gereği Müdiir, Müdür YardımClSI, Şef, Raportörles- ve 

Memurtarla ilişki•lidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Müdür ve Müdür Yardımcısından ala(ağı emirlere göre görevin yürü

tülıncsi, 

(2) Görevin kendinden sonra ge.lcn Şef ve Memurlarla birlikte •koordineli 

ularak devam ettir:ihnesi, 

(3) Müdürlük ve kom:syon yazışmalarırun hazırlanması.. 

(4) Bütçe rakıunlamun son kontroUeri, 
(5) Çalışma seyrine göre her türlü progrunun düzenlenmesi, gerekenin za

manmda yapılması ve yaptırıhnası, 

(6) Kanun !asan ve tekliflerinin ve bütçelcrin dosyalanımı günıdemd~i sı

raya göre hazırlanması, 

(7) Tasan ve tcklifterin kartckslenmesi, 

(8) Çalışına seyrine göre kendisine verilecek diğer görevlerin yapılıoıısr ve 

yaptınlması. 

5 •. şEF: 

a. TmJCI Görevlel'i 
Kenıüsine verilen görevleri eksiksiz ve en iyi şetıade zaıııamoda yapılmaa 

ve yaptınlmasıyla görevlidir. 

b. Teşkiılat İçindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam 
Müdür, Müdür Yarduncısı ve Kısım Amiri. 

(2) Emir Vereceği Kirnsetet" 
Memurlar. 
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c. İ~ İliııJiilcri : 

Temel görevlerinin gcR'ği Müdür, Müdür Yanhmcısı, Kısım Amiri, Rapor

türler ve Mcımırlarla ilişkil'dir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Müdür, Müdür Yardımcısı >c Kısım Amirinden abcağı cnılrlerc göre 

görevin yüliitülme!ii. 

(2) Görevin ke.ndind<-'11 sonrn grlcn ~ bitiiktc koord:lııcli nlar-..k 

dcvı:ım cttirilıne<ıi, 

(3) Komisyoıılara lıavalc edilen lman ve teklifhriıı belli esaslara göre lis

tc!cnmcsi, 

(4) l'ıısan ve teklifierin çoğaltdması ve her tttrtü ön ~n y-dpıl

ıruısı, 

(5) Komisyondan çıbl1 tasıın ve tdf.liflerin, Ö7A.'t konulannin ı.mrlanınası 

ve dosyalıınınası, 

(6) Konsolide bütçe çalışmalan S<H1Uçlarma güre her liirlii rakamsal değcr

ler ilc denge tnblolannın lıa7.uiaııınası. 

(7) Bütçe mkamlanıun kontrolleri, 

(ll) Çalışma seyritıc göre kendiı;im veriJc(!ck diğer gi~vlerin yapıiJııaB ve 

yaptınlma sı. 

6. MI<~MUR: 

a. Temel Görevleri 
(l) Kayıt işleri, miidürlük ve komisyonun gclen ve giden e•nıklannm luıyd• 

ve ligili yerlere gönderilım!si. 

(2) Do~-yııhıma, 

(3) Gündemi ilgili yerlere yazı ve telefonla duyurma ve takibi, 

(4) Görüşmeleri tumwnlanan d~-yalann, Başkanlığ;t gönderihne!>i sıragnda, 

dosya içeriğini belirleyen çizelgeırin düZ>enlenmesi. 

(5) Kanun tasarı ve tekliflerinin defterlere işleıırnıeiıi, 

(6) Okuma ve karşılaştırma çabşmalamıa yanl1111, 

(7) Bütçe önergelerinin işlenmesi ve nduımlann i.lk kontrolleri. 

(8) Çalqma sırasoıda verilecek diğer gilrevler. 

7. MEMlJR: 

a. Temel Görevleri 

( 1) Müdürlük demirlıaşlamıa ifiı.*in tüm işler, 
(2) Kirtasiye ,..., ınalzemenifı abma ve ihtiyaca göre doğıtımt, 

(3) Komisyondan çıkan tasan ve teklifierin basılııın .va ııayılaruıın dosya· 

lıınınosı. 

(4) Gündcntdeki ta.oııuı ve teklif surdleriDin, Konıiııyoııdaki üye sırnlannıı 

dağrtıbnası, 

(S) Teksir işleri, 
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(6) Arşivit."llıe işleri, 

(7) ('.alışma sıra~ında verilecek diğer görevler. 

ll. MEMUR: 

a. Te~l Görevleri 

( 1) Ses l<>ıyıt için ilgili yerlere haber verilmesi ve takibi, 

(2) Ses dhazımn Komisyon toplantısından 5 dakika önce çalışır hale geti-

rilmesi Ye b~~iliıcc k:ı:ıatı.~nıası~ 

(J) Ok-.ınıa ve kar~ıla~tırm:ı çalı.'iıruılanııa yardmı, 

(4) Komi.•yoıı devanı L-ctrdlcrinlıı inı~.alatılımısı, 

(5) Güriişmesi tum:nılarum ı:iindem maddesi için alınac-.ık illl:l'"ılar, 

(6) Bütçe rakamlarnun ilk kontrolleri, 

(7) Müdürlük ve Komi.~oıı kayıt .-c dosyalama i~lerine yardun edilm~'Si. 

(ll) Çaiı~ma "rasııul<ı verilccek diğer giirevlcr. 

<J. :VlEMUR (DAKTİLO IIİLIR) 

a. Temel Görevleri : 

O ) Yazım i.'jleri (Komi~yon ve Miidik!Wi.), 

(2) Tasnif ve 7.>ınba işlcr;nc yardım. 

(J) Çalışma sınısıııda verilccek diğu giirevler • 

.... ·---->•<~·· .. 
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MILLET MECLISI 

Tutanak Müdürlüğü 

Görev Talimati 

İÇİNDEKİLER 

- ~Iüdürliik Onayı 

- 'rcşkilat Şeması 

- Görev Talimatı 
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BİRİNCİ BöLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLiGiNE 

1 - Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü görev talimatı hazırlanarak onayımza 

sunulmuştuı, 

2 - Bu talimat Müdürliiğümüzün şemasını, fotoğrafh sicil özetlerini ve her ka· 
demedeki personelin tüm görevlerini aynntıh olarak kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

3 - Bu taliınatın uygulanmasından başta Tutanak Müdürü ve kendileriyle ilgili 

kısımlanndan da Müdürlük pel'!i()ııeli sonnnhıdur. 

4 - Bu talimatın ke.ııdileriyle ilgili kısımJan tüm personelde bulundurulacak ve 

zaman zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı Tutanak Müdürii yürütür. 

Arz ederim. 
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tKtNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu Talimatın Amacı : 

a. Tutanak Müdürlliğüııdeki ıunir • memur münasebetleri ile teşkilat şemasını, 

iş akunını, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek, 

b, Müdürlük görevlerinin kanuıı, tüzük. yönetmelik, genelge, emir, direktif ve 
fülen yapılan işlere göre beni esas ve usullerle yüriltülınesini temin etmek, 

c. MüdürHiğe yeni atanacak pel'900eUn işini en kısa zamanda öğrenmesini sağ

lamakbr, 

2. KAPSAM: 

Bu Talimat Tutanak Müdür:üğü pen.Dııeliııi kapar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu tatimatın yürütiilmesiııden Genel Sekretere karşı Tutanak Millürii, Müdüre 
karşı da Müdürilk penıoneli ııonıınludur. 
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1. MÜDÜR 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

a. Temel Görevleri : Yasama Organı Genel Kurulu ve komisyonlanııda tutanak 

(tam tutanak ve tutanak özeti) hizmetinin yerine getirihnesini sağlamaktır. 

b. Teşkilat İçiıKIL-ki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Millet Meclisi Genel Sekreteri. 
(2) Emir Vereceği Kimseler : Tutanak Müdürlüğü Personeli (Müdür mua

vinleri, raportörler, stenograflar, idare ve fihrist memuru, teyp memuru 

ve daktilograflar). 

c. İş İlişkileri : 
Kanunlar Müdürlüğü, Ba~ımevi Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü, Dokümantas

yoıı, Arşiv ve Evrak Müdürlüğü, İşletme ve Yapım Müdürlüğü, Saymanlık 
Müdürlüğii, Özlük İşleri Müdürlüğü, Donatım Müdürlüğü, Kitaplık Müdür

lüğü, Daire ve Bakım Müdürlüğü, Basın ve Tamtma MüşaV'irliği. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Yasama Organı Genel Kurul, gürüşmelerinin ses cihazı yardınuyla ste

nograflar tarafından tespitini, deşifresini yaptırmak, gereken şekilde ter

tip ve düzenlenmesiyle tutanak dergisi haline getirİbnesini ve yayıııJan

masım saiJarnak, 

(2) Geçen tutanak özetini hazırlatınak, gerekli paraf ve imza işlemlerini ta
nıaınlatarak :t.anıanında basunııu sağlamak, 

(3) G~iilen kanun tasarı ve teklifleriyle diğer koıuılara ait raporlann 

tutanak dergisinde yayınlanmasııu sağlaınak, 

(4) Komisyonlarda karar alıııntas1 halinde, görüıımelerin stenografi ve teyp 

yardınuyla tespit edilmesi, yazılması ve komisyon başkaııhğına teslim 

edilmesini sağlamak, 

(S) Genel Kurulun karar verınesi halinde, gizli toplantı görüşmelerıinin tıı

tanağa ahrunasını sağlamak, tutanak özetini hazırlamak ve teyp bantları 

ile tutanakları Konsey Genel Sekreterliğine teslim etmek, 

(6) Tutanak dergilerinin cilt ve yılhk fihristierinin hazırlaıınıasım sağJamıık, 

(7) Tutanaklann hasıbnasma kadar geçen !Üre içinde tııtanak suretleriniıı, 

yararlanacakların hizmetine sunuhnasını sağlamak, 

(8) Yargı organlarınca istenen tutaııaklarııı, asıUarına uygunluğunu sağlaya

rak, onayh suretlerini göndermek, 

(9) Hizmetin gerektirdiği iş bölümünü yapmak, 

(10) Gerektiğinde, stenografi kursu açılmasım ve yönetim:ni ve personel ı. 

tihdwııını sııilamak, 
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(ll) Müdürlüğc ilişkin bütçe teklifini Genel Sekreterliğe sunmak, 

(12) Personelinin sicil fişlerini doldurınak, 

(13) Personelinin terfilerini gerçekleştirmek, gereğinde cezalandırmak, 

(14) Personelinin memuriyet gereklerine uygun tavır ve davraruşlar içinde 

buluıtıruısını sağlamak, 

(lS) Personelinin i.llin isteklerini karşılamak, 

( 16) Personelinin birbirleriyle ve amirleriyle ilişkilerinin düzenli ohnasını 

sağlamak, 

(1 7) iş ilişkileri olan birimieric ve üst kademe yönelimle iş ilişkilerini kur

mak, sürdürmek ve Müdürlüğü temsil etmek, 
(18) Üst yönetim kademelerince yayınlanan bildirileıin personele duyıırulına

sını sağlamak ve gereklerini yerine getirmek, Müdürliiğe gelen ve giden 

her türlü evrakı incelemek, dosyalamak ve gereğini yerine gellinııek, 

(19) Müdürlüktc bobınan malzeme, araç ve gereçlerin muhafaza, bakım ve 

onanmlannı sağlamak, 

(20) Mildürliiğündeki hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesi için 
gereken inceleme, araştırma, plan ve programlamayı yapmak, yetkisin

deki alanlarda gerekli ıJcğişiklikleri yaparak uygulamak, yetkisi dışında 

olanlan direklif aldığı makanun onayına sunıııak, 

(21) Yilriirliikteki mevzuat gereğince, yapılması gereken işlemleri yerine ge

tirmektir. 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI 

a. Temel Görevleri : Steııograflarca deŞifre edilen, raportörlerce okunan ve 
tanzim edilen tutanakları yeniden gözden geçirerek lıwıuııevine sevk edilecek 

hale getirmektir. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri 
(1) Emir Alacağı Makam: Tutanak Müdüril. 

(2) Emir Vereceği Kinıscler : Raportörlcr, stenograflar, idare ve fihrist 

memuru, teyp memuru ve daktilograf. 
c. İş İlişkileri : 

Raportörler ve stenograflar, filırist memuru, teyp memuru ve daktilograflar. 

d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Genel Kurul tutanaklannın son kontrolwıu yapmak, 

(2) Tutanak özetlerini hazırlamak, 
(3) Stenografların meslek içi eğiııimlerini sağlamak, 

(4) Tutanak fihristierinin yapılmasını ııözetmek, 

(S) Görilşmcleııin tutanak dergisi lıaUnc gelmesi için, tutanak tekniği, metin 

dil7.enlemeleri ve yazım kurallanna ilişkin araştırınaJar yapmak, 

(6) Mildür tarafından veı-ilecck ıliler ııörevleri yapmaktır, 
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2. MÜDÜR Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevleri : Yasıuna Organı Genel Kurulu ve komisyonlannda tutanak 

hizmeti ilc büronun idari hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam: Tutanak Müdürü. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Raportörlcr, •1enograflar, ıidarc ve fihrist mc· 

muru, teyp memuru ve daktilograflar. 

c. Iş ili~kileri : 

Raportörler ve stenograflar, idare ve filırist memuru, teyp memuru ve dakti• 

Jograflar. 

d. Görev ve Yetkileri 

Genel Kurulda : 

( 1) Stenograflara nezaret etmek, 

(2) Tutanak dergisinin ve tutanak Ö7.clinin ha7ırlanmasına esas olacak ün 

tutanak Ö7.ctiıı!l tanzim etmek, 

(3) Genel Kurulda görüşülcn hususların, deşifresine yardımcı obnak üzere, 

Genel Kurulda steııo ilc not almak. 

Genel Kurul Dışında : 

( 1) Raportörlcrin ve idari personelin çalışnıalanm denctlemek, 

(2) Komisyon toplantılarının yürütübncsini denctlcnıek, 

(3) Tutanak ınünderecatım hazırlamak, 

(4) Deşifre edilen tutanaklan ses bandından karşılaştınnıık, 

(5) Deşifre edilen metnin dilbilgisi kurallarına uygnn hale gelmesi için ge

rekli redru;yonu yapmak, 

(6) Tutanaklarda, anlam ve üslup aynı kalmak şartiyle, anlamsız tekrarlar, 

maddi hatalar, dil sürçmeleri ve cümlclerin kolay anJaşılabiUr hale ge

tirilmesi gibi düLCltınelcri yapmak, 

(7) Tutanaktaki kanun metinlerinin esas dosyasına uygunluğunu sağlamak, 

(8) Tutanak dergisini, Basımevine sevk edilecek hale getirerek Müdür veya 

tutanak kontrolu ilc görevli Müdür Yardımcısına teslim etmek, 

(9) Kendisini ilgilend1ren bölümdeki komisyon toplantılarının organizasyo

nunu yapmak, gerektiğinde Komisyon Başkanı veya ilgililerle komisyona 

ilişkin görüşmelerde bulunmak, görüşmelerin banta ıa1ınmasıru sağlamak, 

stenograflann düzenli biçimde komisyona katıbnalarmı ve görev yap

malarını sağlayar.ık, tutanakları ilgililere teslim cbnek, 

( 1 0) Tutanak dergisi nd<' yer alması gereken basılı kiiğıtlar ile komisyon ııı

porlarının tutanak dergisinde, tutanak tekniğine göre yer almasım sıığ

Jaınak, 

(ll) Müdür tarafından verilccek diğer görevleri yapmaktır. 
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3. RAPORTÖRLER : 

a. Temel Görevleri : Yasanıa Organı Genel Kurulu ve komisyonlarında tutanak 
hizmct:nin yerine getirilmesini sağlayarak, ham tutanakları okuyarak kontrol 

etmek ve tutanak dergisi haline getirmek. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 
(1) Emir Alacağı Makanı : Tutanak Müdürü ve Müdür yardımcıları. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Stenograflar, idare ve fihrist memuru, teyp 

memuru ve daktilograflar. 

c. İş iı:şkilcri : 

Müdür ya.rdımcıları, stenograflar, <idare ve filırist memuru, teyp memuru ve 

doktilograflar. 

d. Görev ve Yetkileri 

Genel Kurulda : 

( 1) Stenograflara ne7.aret etmek, 
(2) Tutanak dergisinin ve tutanak iizetiııin hazırlanmasına esas olacak ün 

tutanak Ö7.ctini tanzim etmek, 

(3) Genel Kurulda görüşüfen hususların deşifrelerine yardımcı olıruık üzere, 

Genel Kurulda steno ile not almak. 

Genel Kurul Dışında : 

(1) Tutanak münderecatını hazırlamak, 

(2) Deşifre edilen tutanakları ses bandından karşılaştırmak, 
(3) Deşifre edilen metnin dilbilgisi kurallarına uygun hale gehnesi için ge

rekli redaksiyonu yapmak, 

(4) Tutanaklarda, anlam ve üslup aynı kalmak şartiyle, anlamsız tekrarlar, 

maddi hatalar, dil sürçmeleri ve ciimlclerin kolay anJaşılabilir hale ge· 

tirilmesi gibi düzeltmeleri yapmak, 

(5) Tutanaktaki kanun metinlerinin esas dosyasına uygunluğunu sağbimak, 

(6) Tutanak ılergi~:ııi, basınıevine sevk edilecek hale getirerek, Müdür veya 

Müdür Yardımcısının kontrolüne ~unnıak, 

(7) Kendisini ilgilendiren bölümdeki koıni~-yon toplantılanrun organizas.. 

yonunu yapmak, gerektiğinde Komisyon Başkanı veya ilgililerle komis

yona ilişkin görüşmelerde bulunmak, görüşmelerin banta alınmasını sağ

lamak, stenografların düzenli biçimde koınisyona katılmalarım ve gö· 

rev yapmalarını sağlayarak, tutanaklan ilgililere teslim etmek, 

(8) Yazılı soru ve cevapları 'ile &len Kağıtlar ve komisyon raporlannın 

tutanak dergisinde, tutanak tekniğine güre yer almasını sağlarnak, 

(9) Yetki sınırları içinde Grup Aınirliği gürevini yapmak, 
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(10) Tutanakların tasnifini, tutanak suretk..-inin saklarunasuu ve dağıtımını 

denetıemek, 

( 11) Komisyon ve kamu kuruluşlarına ait, anzi şekilde çıkan ve deşifresi is

tenen ses bantları ile eski harflerle yazılan eski tutanaklan deşifre etti

rerek, tutanağını tanzim ve teslim etmek, 

( 12) Yargı organlarınca isteneo tutanak ların, asıUan na uygunluğunu sağlaya

rak, suretlerini göndermek, 

(13) Basılmış tutanaklara ilişkin Müdürlükten istenilecek bilgileı1i vermek, 

(14) Tutanak dergisi ve tutanak üzellerinin hasımevine gönderilmesiııi, tuta

nak dergisi ve basılı evrakın basunevi ve arşivden gelişlerini ve saklan· 
masını sağlamak, 

(IS) Açık oy tablolannın dağıtımını ve kontrolunu yapmak, 

(16) Tcyp bandı ve kırtasiyenin alınması, saklanması ve dağıtımını sağlamak, 

(17) Teyıı ve daktilo makinelerinin alımı, dağıtımı, bakımı ve onanmlannı 

sağlamak, 

(18) Gizli tutanakların deşifresinde gizlilik için gereldi önlemleri almak ve 

uygıılaınak, 

(1 9) Tutanak fihristierinin yapılmasım sağlamak, 

(20) Büroların genel düzeniyle ilgilerunck, 

(21) Müdürün, gerektiğinde vereceği diğer işleri yapmak. 

Geçici Görevler : 

Yasama Organı BIIL'jkarunın görevlcndi~csi halinde Tutanak Müdürltlğti lle 
ilgili Ankara ve Ankara dışındaki çalışınalara katılnıaktır. 

4. STENOGRAI<'LAR : 

a. Temel Görevleri : Yasama Organı Genel Kurulwıda ve komisyonlanııda 

stenografi ile güriişmeleri tespit ede.-ek deşifre etmek. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür, müdür yardımcıları ve raportörla-, 

c. Iş İlişkileri : Müdür, müdür yardımcıları ve raportörler. 

d. Görev ve Yetkileri : 

Genel Kurulda : 

(1) Görü~leri steno ile tespit etmektir. 

Genel Kurul Dışında : 

(1) Genel Kurulda ve karar verilmesi halinde komisyonlarda stcno ile tespit 

ettiği görüşmeleri, ses bantlan yardımı ile deşifre ve daktilo etmek, 

(2) Yazdıklan tutanaklan tcyp kontrolundan geçirerek Tasnif Memuruna 

teslim etmek, 

(3) (Karar alınması halinde) Gb•Ji toplantılara katılarak göriişme&eri steno 

ile tespit etmek, ses bandı yardımıyla deşifre ederek daldiloya geçmek 

ve bu toplantılardaki aürilşn)cleri devlet ııun olarak. ııaklaıııak, 
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(4) Açık oylamaların dökümünü yapmak, 

(S) Gerektiğüıde tutanak fihristi ile ilgili işleri yapmak, 

(6) Daktilo ıife çoğ.ıltılması veya yeniden yazıbnası gereken tutanak suretle

rini yazmak. 
(7) Müdür tarafından verilccek diğer görevleri yapmaktır. 

Geçici Görevler : 

(!) Yasama Organı Başkanının görevlendirmesi halinde Tutanak Müdürlü

ğü ile ilgili Ankara ve Ankara dışındaki çalışmalara katılmak. 

(2) Komisyon ve kamu kunıhışlarına ait, deşifresi istenen ses bantlannı de

şifre etınek. 

S. TUTANAK TASNİF MEMURU 

a. Temel Görevleri : 

Ham tutanakların tasnifini yapmak. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir aldığı makam : Müdür, müdür yardımcılan ve raportörler. 

c. tş İlişkileri : 

Mildür yardııncılan, raportörler ve steııograflar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Stenograflar tarafından yazılan tutanaklan tasnif ve takip etınek, nu

maralamak, tutanaklar arasındaki bağiantıyı sıığlanıak. 

(2) Tutanak suretlerini muhafaza ve bu konudaki istekleri karşılamak, 

(3) Günlük tutanaklardan her birleşime ait konuşanların ad listesini alfa

betik olarak çıkararak ~~larına konuşırw konularını belirtmek, 

(4) Basıb k.iiğıtlan ve tutanaklan (gündem, geçen tutanak özeti, S. Sayısı 

v.s.) takip etmek, düzenli şekilde klasOrlemek ve muhafaza etınek, 

(5) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

6. FİHRİST MEMURU 

a. Temel Görevleri : 

(1) Tutanak dergilerinin fihristini yııpmak. 

(2) Mildür tarafllldan verilecek diier Işleri yapmaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir aldığı makııln : Müdür, mildür yardımcılan ve raportörler. 

c. tş tUşkileri : 

Mildür yarduncılan, raportörler ve daktilograflar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Tutııııaklann cilt ve yılhk (&erekt:iiiDde dÖIIelll) fihristierini yapmak. 
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(2) Uzun süreli çabşrna zamanlannda veya herhangi bir nedenle ihtiyaç 

duyulduğunda tasnif ve ses ahna görevlerini yapmak, tutanak özetini 
imzaya swunak, 

(3) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

7. TEYP MEMURU 

a. Temel Görevleri 

Ses kayıt işlemleri. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri 

(1) Emir alacağı makam : Müdür, müdür yardoneılan ve raportörler. 

c. İş İlişkileri : 

Müdür yardımcılan, raportörler ve stenograflar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Tutanak tutulan işler için banda ses almak, 

(2) Ses bantlanm kullanışa hazır halde tutmak ve muhafaza etınek, 

(3) Gerektiğinde anabantlan küçük bantlara bölmek ve banttan banta ses 

aktamıak, 

(4) Teyp, kulakhk ve ayakhklann bakım ve tamirini gerçekleştinnek, 

(5) Teyp, bant, kulaklık ve ayakhklann düzenli olarak muhafazasını sağ

lamak, 

(6) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

8. DAKTİLOGRAF 

a. Temel Görevleri 

Müdürlük yazı.şnıalanm daktilo etınek. 

. b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir alacağı makam : Müdür, müdür yardımcılan ve raportörler. 

c. İş İlişkileri : 

Müdür yardımcılan ve raportörler. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Müdürlük yazışmalannı daktilo etmek, 

(2) Tutanak özetlerini temize çekmek, 

(3) Fihıist başJıklanııı daktilo etmek, 

(4) Tutanakla ilgili önerge, tezkere ve benzeri yazılan daktilo etınek, 

(5) Tutanak özetlerini iınzaya suıımak, 

(6) Uzun süreli çabşma zamanlannda veya herhangi bir nedenle ihtiyaç 

duyulduğunda tasnif ve ses alma görevlerini yapmak, 

(7) Müdürlük daktilolannın bakım ve tanıirini gerçekleştinnek, 

(8) Müdürlük demirbaşlannda mal sonımlusu ohnak, 

(9) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 
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9, DAKTİWGRAF 

a. Temel Görevleri 

Müdürlük yazışmalanm daktilo etmek. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir alacağı makam : Müdür, müdür yardımcılan ve raportörler. 

c. İş İlişkileri : 

Müdür yardımcılan ve raportörler. 

d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Müdürlük yazışmalanm daktilo etmek, 

(2) Tutanak özetlerini temize çekmek, 
(3) Fihrist başbklannı daktilo etmek, 

(4) Tutanakla ilgili önerge, tezkere ve ben7.eri yazılan daktiJo etmek, 

(S) Uzun süreli çalışma zamanlannda veya herhangi bir nedenle ihtiyaç 

duyulduğunda tasnif ve ses alma görevlerini yapmak, 
(6) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır • 

.... --... >·-<----
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu taliınatın amacı : 
a. Kitaplık Müdürlüğündeki amir - memur münasebetleri ile teşkilat şemasını, 

iş akımını, kadro, görev ve yetkilerini belirtnıek, 

b. Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direklif ve 

fiilen yapılan işlere göre belli esas ve usullerle yürütölmesini temin etmek, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin işini en kısa zamanda öğrenmesini sağ

lamak, 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Kitaplık Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu taliınatın yürütülmesinden Genel Sekretere karşı Kitaplık Müdürü, Müdüre 

karşı da Müdürlük personeli soruınhıdur. 

J. MÜDÜR (Hilmi Çefik) : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLERİ 

a. Temel Görevleri ı Kitaplığın ve kitaplık hizmetlerinin işlerliğini sağlamak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

Emir Alacağı Makam : MiUet Meclisi Genel Sekreterliği, 

c. Emir Vereceği Kişiler : Müdürlük personeli, 

d. İş tlişkileri ı MiUet Meclisi bünyesindeki tüm müdürlükler, 

e. Görev ve Yetkileri : 

(1) Kitaplık koleksiyonunun oluşturuıması için her türlü bilgi kaynaklannın 

sağlanmasını temin etmek, 

(2) Bilgi kaynak1arıru modem sistemler yardımıyla organize etmek, 

(3) Kaynakların en hızb şekilde kuDanınunı sağlayacak hizmet birimlerini 

oluşturmak, 

( 4) Kitaplık hizmetlerinin aksatılmadan yürütölmesini sağlaıııak, 

(5) Kitaplık personelini yönetmek, 

( 6) Kitaplığın ulusal ve uluslararası standartiara uYgun bir bilgi merkezi ha

line gelmesi için çalışınalar yapmak. 
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2. MÜDüR YARDIMCISI (Melılhat Ergen) 

a. Temel Görevleri ı Kitaplık Müdürlüğünün Teknik Hizmetler Bölümünün 

faaliyetlerini yönetmek, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Kitaplık Müdürii, 

(2) Emir Vereceği Kişiler : Sağlanıa, kataloglama ve tasnif, süreli yayınlar, 

bilgi işlem ve yabancı yayınlar kı~~mlannda çalışan personel, 

c. İş İlişkileri ' Donatım Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Saymanlık Müdür

lüğü ve Kitaplık Teknik Hizmetler Bölümü, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Sağlama, kataloglama ve tasnif, süreli yayınlar ve yabancı yayınlar ile 

bilgi işlem kısımlanndan ohışan Teknik Hizmetler Bölümünü yönetmek, 

iş akışını ve koordinasyonu snğlamak, 

(2) Kısımlarda ve kısımlar arasmda doğan her türlü sorunları konan ku-

rallar çerçevesinde çözümlernek ve Müdürlüğe bildirmek. 

(3) Bölüm personelini her yönüyle eğitmek, 

(4) Dewey tasnif nwnarası veren personele danışmanlık yapmak. 

(5) Bilgisayardan gelen ilk çıktılan formlarla karşılaştırarak hatalan bul

mak ve düzeltilmesini sağlamak, 

(6) Kütüphanecilik kurallanna uygun olarak işleri tamamlanmış döküman

Iann formlan ile kitap bilgilerinin son kontrollerini yapmak, 

(7) Müdürlüğün Basımevi ve Donatım müdürlükleri ile iş ilişkilerini düzen

lemek. 
(8) Bölüm personelinin imza defterlerini kontrol etmek, 

(9) Çi7.elgeler dalıilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(10) Faaliyetlerini aylık olarak Müdürlüğe bildirmek. 

3. ŞEF (Fevzi Çelik) : 

a. Temel Giirevleri : Kitaplığın toplu katalog hazırlama faaliyetlerini sürdürmek. 
b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Teknik Hizmetler Bölümü Müdür Yardımcısı. 

(2) Emir Vereceği Kimseler: Toplu Katalog Birimi personeli. 

d. İş İlişkileııi : Süreli Yayınlar Birimi, Okuyucu Hizmetleri DamŞIIlll ve Ödünç 

Verme kısımları. 

e. Görev ve Yetkileri 

( 1) Periyodikler birimi tarafından cilde gönderilen yayınlan teslim alarak 

gerekli konirollan yapmak ve demirbaş ile tasnif numarası vennek, 

(2) Yayınlara ait bilgileııi defter kataloğıı işlemek, 

(3) Daha önce gelen, ciltlenen ve koleksiyona giren yayınlara ait bilgileri 

incelemek ve içerik konirollan yapmak, 

( 4) Son kontrollan yapılan bilgileri toplu katafoia girecek şekilde düzenle.. 

rnek ve kartlara geçirmek. 
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(S) Birimin faaliyetlerini denetlemek. 

(6) Çizelgeler dahilinde nöbet lıizmetleriııi yerine getirmek, 

(7) Faaliyetlerini aylık olarak Teknik Hizmetler Bölimiine bildimıek. 

4. DAKTIW (Cevat Akova) : 

a. Temel Görevleri : Toplu Katalog Biriminin her tlirlü faaiyetioe yardıma 

obnak. 
b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Toplu Katalog Birimi Şefi ve Teknik Hizmetler 
Bölümü Müdür Yarduncısı, 

e. Iş İlişkileri : Süreli Yayınlar Birimi, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Ciltten dönen yayınlac için gerekli olan işlemleri yapmak, 

(2) Gerekli etiketleri hazırlamak ve yapı~iırnıak, 

(3) Yayınlara ait bilgileri defter kataloğa işlemek, 

(4) Koleksiyona giren eski yayınlan kayıtlarla kontrol ederek içerik kontrolu 

yapmak, 

(S) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(6) f"aaliyetlerini ayhk olarak Toplu Katalog Birimine bildirmek. 

s. MEMUR (HalUk Bckaroğlu) : 

a. Temel Görevleri : Toplu Katalog Biriminin her tilrHi faaliyetine yardımcı 

obnak, 

b. Emir Alacağı Makam : Tophı Katalog Birimi Şefi ve Teknik Hizmetler Bö

lümü Müdür Yardımcısı. 

c. İş Ilişkileri : Sürdi Yayınlar Birimi, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) Ciltten dönen yayınlar için gerekli olan işlemleri ~apmak, 

(2) Gerekli etiketleri hazırlamak ve yapiıJiırnıak, 

(3) Yayınlara ait bilgileri defter kataloğa işlemek, 

(4) Kolek.<.ıiyona giren eski yayınlan kayıtlarla kontrol ederek iterik kontrolu 

yapmak, 

(5) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(6) Faıaliyetleriııi aybk olarak Toplu Katalog Birimine bildirmek. 

6. ŞEF (Rezzan Kesim) : 

a. Temel Görevleri : Kitaphğın tasnif hizmetlerini yürütmek, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Teknik Hizmetler Bölümü Müdür Yardımcısı, 

(2) Emir Vereceği Kişiler : Tasnif Birimi persooeli, 
c. Iş llişkıileri : Kataloglama Biriıııi, Okuyuaı Hizmetleri Daıııpna ve ÖdllDç 

Verme kısmı, 
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d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Referans koleksiyomına girecek yayınlara tasnif numarası vermek. 

(2) Dewey ve Cuttcr çıkhlanndaki düzeltmeleri Kataloglama Birimine bil-

dirmek, 

(3) Birimin faaliyetlerini denetlemek, 

(4) Çizelgeler dalıilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(S) Faaliyetlerini aylık olarak Teknik Hi7.metler Bölümüne bildirmek. 

7. KONU UZMANI (İsmet Baydur) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplığın kataloglama ve cutter hizmetlerini yüriitmek, 

b. Emir Alacağı Makam : Teknik Hizmetler Bölümü Müdür Yardımcısı, 

c. iş İlişkileri : Kataloglama ve Tasnif Birimleri, Okuyucu Hizmetleri Danışma 

ve Ödünç Verme kısımlan, 

d.. Görev ve Yetkileri : 

(1) Bilginin temel giriş ögesini mevcut kaynaklar yardımıyla saptamak ve 

bu kaynakların devamlılığını sağlamak, 
(2) Kabul edilen ölçüler içinde bilgi giriş formlannı doldurmak, 

(3) Kaynak Uc doldurulan bilgi giriş fornılannı kontrol ehnek, 

(4) Mükerrerliğin önlenmesi için veri formlanoı sıralamak, 

(5) Anakataloğa esas teşkil edecek bilgilerin bilgisayar ortaınından gelen ilk 

çıkhlannı kontrol etmek, 

(6) Cutler kontrol dizini yarduuıyla cutler numarası vermek ve bu dizini 

geliştinn ek, 

(7) Dewey ve cutler çıktılanndaki düzeltmeleri Kabıloglama Birimine bil

dirmek. 

(8) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(9) Faaliyetlerini aylık olacak Teknik Hizmetler Bölümüne bildirmek. 

8. MEMUR (Nesrin Çevik) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplığın kataloglama faaliyetlerini yüriitmek, 

b. Emir Alacağı Makanı : Kataloglama ~efi, Teknik Hizmetler Bölümü Müdür 

y ardıırıcw. 

c., iş İlişkileri : Kataloglama ve Tasnif Birimleri, Yabancı Yayınlar kısnu, OJw.. 

yucu Hizmetleri Dıuuşma ve Ödünç V enne kısımları, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Bilginin temel giriş ögesini mevcut kaynaklar yardımıyla saptamak n 

kaynaklann devamlılığını sağlaınak, 

(2) Kabul edilen ölçüler içerisinde veııi giriş formlarını doldurmak, 

(3) Kaynak iJe doldu.-ulan veri giriş fonnlannı kontrol etmek, 

(4) Mükerreriiilin önlenmesi için veri formlannı S&ralamak, 

(5) Aılalı.atalop esas teşkil edecek bilgilerin bilgisaJ'IU' ortaınından gelen ilt 
çıkblarını kontrol etınek, 
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(6) Mekanik Hazırlama Biriminden gelen yayıniann son kontrolunu yapmak, 

(7) Çi7.clgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getinnek, 

(ll) Faaliyetlerini aylık olarak Teknik Hizmetler Böliimünc bildirmek. 

9. MEMUR (Bclma Bayazıtoğlıı) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplığın bilgi işlem faaliyetlcriııi yönetmek, 

b. Emir Alacağı Makanı : Teknik Hizmetler Bölümü Müdür Yardımcısı, 

c. İ~ İlişkileri : K.ılaloglama Birimi, Tasnif Biriıııi, Yabancı Yayınlar kısmı, Sa
yıştay Bilgi işlem Merkezi ve Türkiye Elektrik Kurumu Bilgi İşlem Merkezi. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Akscsyon .ıralamasına giren yayınlara demirbaş ·ve yer numarası vermek, 

(2) Veri formlarına geçen ve doğruluğu saptanan bilgilerin bilgisayar orta

mına geçirilınesiııi sağlamak, 

(3) AnakatıdO,::a e•a• teşkil ~'<lecek bilgilerin, bilgisayar ortamından ilk çık

tılarını abnak, 

(4) Kataloglarııadaıı gelen düzeltilnıiş bilgileri düzeltmc forrolanna geçirmek 

ve bilgisayar ortamına aklarıbnasım sailanıak, 

(5) Tüm yayınlara konu başlığı vermek ve bu dizini geliştirmek. 

(6) Scıi ve alfabetik listelerini kontrol etmek, 

(7) Yabancı Yayınlar kısmından gelen veri fonnlarının yer numarası, de

mirbaş numarası, konu ba~lıklarııu vermek ve kontrol için ilk çıktılanm 

almak, 

(8) Programların işleriiiini sailaıııak, 

('.1) Kataloglama ve Tasııif Birinıleriyle Yabancı Yayınlar kısmından gelen 

bilgileri koordine ctınck, 

(10) İhtiyaç duyulan her türlü özel ve genel amaçlı çıktılan almak, 

(1 1) Çizelgeler dalıilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(12) l<'aaliyetlcrini aylık olarak Teknik Hizmetler Bölümüne bildirmek. 

10. MEMUR (Bahar Zarakol) : 

a. Temel Gürevleri : Kitaplığın bilgi işlem faaliyetlerini yönetmek, 

b. Emir Alacaiı Makanı : Teknik Hizmetler Bölümü MüdÜr Yardımcısı, 

c. İş İlişkileri : Kataloglama Birimi, Tasnif Birimi, Yabancı Yayınlar kısmı, 

Sayıştay Bilgi Işlem Merkezi ve Türkiye Elektrik. Kurumu BHgi İşlem Mer

kezi, 

d. Görev ve Yetkileri 

( 1) Aksesyon sırabmnsına giren yayınlara demirbaş ve yer nurnarası vermek, 

(2) Veri formlarına geçen ve doğruluğu saptanan bilgilerin bilgisayar orta

mına geçirilmesini saelamak, 

(3) Anakataloğa esas teşkil edecek bilgilerin, bilgisayar ortaınından Ilk çık

tılanm almak, 
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(4) Kataloglamadan gelen düzc!tilıui~ bilgileri düzeltme formlarına geçirmek 

ve bilgisayar ortamına aktanlnuısını sa~larnak, 
(S) Tüm yayınlara konu ba5lığı vermek ve bu dizini geliştirmek, 

(6) Seri ve alfabetik listelerini kontrol etmek, 
(7) Yabancı yayınlar kısmından gelen \eri formlarının yer numarası, demir

baş numarası, konu ba~lıklarını >ermek w kontrol ,için ilk çıktılannı 

almak, 
(8) Programiann işlerliğini sağlamak, 
(9) Kaıaloglama ve T:ısııif Birimleriyle Yabancı Yayınlar kısmından gelen 

bilgileri koordine etmek, 
(10) Ihtiyaç duyulan her türlü Ö7.cl ve genel anıaçlı çıktılan almak. 
(1 1) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 
(12) }'aaliyetlcrini aylık olarak Teknik HiTmetlcr Bölümüne bildirmek. 

ll. DAKTİLO (Ekrem Selck) : 

a. Temel Görevleri : Kataloglama ve tasnif işlemleri biten kaynaklann meka

nik hazırlama işlemlerini yapmak, 

b. Emir. Alacajp Makam : Kataloglama Şefi, Tasnif Şefi ve Teknik Hizmetler 

Bölümü Müdür Yardımcısı. 
c. İş İlişkileri ı Kataloglanıa ve Tasnif Bölümü, 

d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Kataloglama ve tasnif işlemleri biten yayıniann okuyucu hizmetine su-

nulabilmesi için gerekli olan etiketleri yazmak, 
(2) Etiketleri yapıştınnak, 
(3) Yayınlan Okuyucu Hizmetleri Bölümüne teslim etmek, 
(4) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 
(S) Faaliyetlerini aylık olarak Teknik Hizmetler Bölümüne bildirmek. 

1 2. ŞEF (Sevgi Akyüz) : 

a. Temel Görevleri : Süreli yayın koleksiyonunun temin edilmesi ve akışının iz

lenmesini sağlanıak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 
(1) Emir Alacağı Makam : Teknik Hizmetler Bölümü Müdür Yardımcısı, 

(2) Emir Vereceği Kişiler: Süreli Yayınlar Birimi personeli, 

c. İş İlişkileri ı Toplu Katalog Hazırlama Birinıi, Tahakkuk Himıetleri, Oku

yucu Hizmetleri Danışma ve Ödünç V crme kısımlan, 

d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Koleksiyonu girmesi kararlaştınlan ve devanılılığı olan yayınların abone 

işlemlerini yapmak, 
(2) Gelen yayınlan kardcx yardımıyla izlemek ve kontrol altına almak, 

(3) Gelmeyen ve geciken yayınlar için yayınevlerine gereken hııbrlatınalan 

yapınak. 
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(4) Yayıniann koleksiyon içinde yerleşim, düzen ve takibini yapmak. 

(5) Konulan kurallar içerisinde cilt bütünlüğünü tamamlayan yayınlan cilde 

göndermek. 

(6) Birimin faaliyetlerini denetlemek. 

(7) Çizelgeler dahilinde nöbet himıetlerioi yerine getimıelc, 

(8) Faaliyetlerini aylık olarak Teknik Hizmetler Bölümüne bildimıek. 

13. MEMUR (Osman Bulut) 

a. Temel Görevleri : Süreli Yayınlar Biriminin her türiii faaliyetine yarduncı 

olıııak. 

b. Emir Alacağı Makam : Süreli Yaymlar Birimi ve Teknik Himıetlcr Böliimü 

Müdür Yarduncısı. 

c. İş İlişkileri : Toplu Katalog Birimi, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Kütüphaocye gelen yerli ve yabanCJ yayınlan kaniexe işlemek. 

(2) Yayınlan damgaJamak. 

(3) Yerlerine kaldırmak. 

(4) Fazla nüsha gazeteleri yerleştinnek. 

(S) Yayuılann düzenli yerleşimini sağlıımak, 

(6) Cilde hazırlama işlemlerine yardun etmek. 

(7) Çizelgeler dahilinde nöbet himıetlerini yerine getirmek, 

(8) Faaliyetlerini ayhk olarak Periyodikler Birimine hildirmek. 

14. MEMUR (Süleyman Akın) : 

a. Temel Görevleri • Süreli Yayınlar Biriminin her türlü faaliyetine yardımcı 

olmak, 

b. Emir Alacağı Makam • Süreli Yayınlar Birimi ve Teknik Hizmetler Böliimli 

Müdür Yarduncısı, 

c. İş İlişkileri : Topln Katalog Biriıni. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Kütüphaoeye gelen yerli ve yabancı yayınlan kaniexe işlemek, 

(2) Yayınlan darngalamak, 

(3) Yerlerine kaldırnııık. 

(4) Fazla nüsba gazeteleri yerleştirmek. 

(S) Yayınlaruı düzenli yerleşimini sağlamak. 

(6) Cilde hazırlama işlemlerine yanlun etmek, 

(7) Ödünç verilen süreli yayınlan izlemek, 

(8) Çizelgeler dahilinde nöbet himıetlerini yerine getirmek, 

(9) Faaliyetlerini aylık olarak Periyodikler BirimiDe bildinnek, 
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ıs. MEMUR (Hicran Özııün) : 

a. Temel Görevleri • Kitaplık koleksiyoouna girmesi istenilen her türlü yabaDCI 

yayının saiJımıa Ye katalo&Jama hizmetlerini yürütmek, 
b. Emir Alacağı Makam ~ Telmik Hizmetler Bölümü Müdür Yardımcısı, 

c. İı; İlişkileri 1 Kataloğlama Birimi, Bilgi İşlem Kısım, Okuyucu Hizmetleri J>a,. 

nışınıı ve Ödünç Verme kwımlıın. 

d, Göre.., ve Yetkileri : 

(1) SaiJıuıan çeşitli uluslarıı.rıı8ı kunıluşlann yayıolannın kataloglama işlem-
lerini yapmak, konan kurallar içeriııinde Yeri fonnlanru doldurmak, 

(l) Bu yayıniann deyaınbJıimı ııa&Jıunak. 
(3) Bilgilerin bilgisayar ortamından çıkan ilk çıktılanru kontrol etınek, 

(4) İşiemi biten fonnlan Kataloıı;lama Birimine yoiJamak, 
(S) Satın alman yabanci yayıniann fatura kontrollerini yapmak ve Sağlama 

Kısmına bildirmek, 
(6) Çizelgeler dalıilinde nöbet himJetlerini yerine getirmek, 
(7) Faaliyetlerini ayhlı. olarak Teknik Hizmetler Bölümllııe bildirıııek. 

16. AYNİYAT MUTEMEDİ (Ekrem Tano&Ju) : 

a. Temel GöreYleri • MUdürJüiiln ayoiyat bizmederini yürütınek, 
b. Emir AJacaiı Makam • Saitama Kısım Amiri, Teknik Hizmetler Bölümü 

Müdür Yarduııcısı. 
e; ı, İlişkileri • SııiJamıı Kısmı, Okuyucu Hizmetleri Bölümü Danışma ve Ödünç 

Verme Kumu, 

d. Göre.., Ye Yetkileri : 
(1) Hediye yohıyla gelen yayınlan teslim almak. (Satın alına • l) 

(2) Değişim faaliyetlerini yüriitmek, 

(3) Sailııma. 

(4) Derleme yoluyla xeleo yayınlan teslim almak, Koıoi8youun ahnma.sına 
karar Yerdiği yaymlan koleksiyana katmak, amaç dışı kalan yayıolan 

KUtUphaneler Genel Müdürliiiüne denetınek, çuullann iadesini sağ

lımıak, 

(S) Koleksiyona alman yayınlan daıngalamak, saiJama tarihini yıımıat, 

(6) Geri kalan zamanında Okuyucu Hizmetlerine yanlun etmek, 
(7) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getinnek, 

(8) FaaliyetleriDi aylık olarak Telmik Hizmetler Böllimüne bildinnek. 

17. MÜDÜR Y ARDlMClSI (Ali Rıza Cihan) : 

a.. Temel Görevleri : Kitııp)ıiın okuyucu lıimıetleriue ilişkin tilm faaliyetlerini 
ylbiltmek, 

b. Tefkilat İçindeki Yeri : 
(1) F.ııılr AJaaıiı Makımı : Kltıtplık Müdllrö, 
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(2) Emir Vereceği Kişirer : Danışma Kısmı, Ödünç Verme Kısım ve 

Gör - İşıt Kısmı, 

c. İş İlişkileri • Teknik Hizmetler Bölümü, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(l) Danışma ve Ödünç Verme kısımlarmdan oluşan Okuyucu HizınetJeri Bö

lümünü yönetmek, 

(2) Kısımlardan doğan her türlü sorunlan konan kurallar çerçevesinde çö

zümlemek ve bu sorunlan Müdüriyete intikal ettirınek, 

(3) Koleksiyonun konan kurallar çerçevesinde kullanınuru sıı&Jamak, 

(4) Okuyucu akışını ve faaliyetlerini denetlemek, 

(S) Okuyuculara rehberlik ve danışmanlık yapmak, 

(6) Okuyucu istekleri doğrultusunda özel ve genel konularda bibliyografya

lar lıazırlaruak, 
(7) Temel danışma kaynaklannın kullaııım rehberlerini hazırlamak, 

(8) Bölüm personeli ve nöbetçi grup amirlerini eğitmek, 

(9) Nöbet programlannı hazırlamak ve nöbet hiznıetJerinin aksatıbııadan 

yürütölmesini sailaruak, 

(1 O) Koleksiyon ve depolann güvenliğini sai)anıak için gerekli önlemleri al

mak, 

(ll) Çizelgeler dahilinde nübet hizmetlerini yerine getirmek, 

(l 2) FaaliyetJetini aylık olarak bildirmek. 

18. ŞEF (Coşkun Saygı) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplığın ödünç verme hizruetJerini yerine getirmek, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Okuyucu Hizmetleri Bölümü Müdür Yardım-

cısı, 

(2) Emir Vereceği Kişiler : Depo Birimi personeli, 

c. İş İlişkileri ı Kataloglama Birimi, Tasnif Birimi, Süreli Yayı.nJar Birimi, Top

bı Kataloğ Birimi ve Fotokopi Birimi, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) Okuyuculann her türlü bilgi gereksinimlerini karşılamak için danışman

Iık yapmak, 

(2) İstenikn Ö7.el ve genel konularda bibliyografyalar hazırlaruak, 

(3) Ödünç verme işlemlerini düzenli bir biçimde yürütmek ve sistemin işler
liğini sağlaruak, 

(4) Ödünç verilen yayıniann zamanıoda iade edibııesini sağlamak, geri gel

meyen yayınlan izlemek ve iade edilmeyen yayınlan her ayın sonunda 

Okuyucu Hizmetleri Bölümüne rapor etmek, 

(S) Koleksiyonun güvenliği Için gerekti önkmleri alıııak, 
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(6) Yeni gelen ve lmllaıwn için çıkan yayıniann en lusa zamanda yerlerine 

yerleşmesini sağlıunak, 

(7) Çizelgeler dalıilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(8) Faaliyetlerini aylık olarak Okuyucu Hizmetleri Bölümüne bildirmek. 

19. KONU UZMANI (Cihan .Erkal) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplığın mikrofilm lıizmetle~ini yürötmek, 

b; Emir Alacağı Makanı : Okuyucu Hizmetleri Bölümü Müdür Yaroımcısı, 

c. İş ilişkileri : Okuyucu Hizmetleri Bölümü ve Millet Meclisi Basın Bürosu, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Kitaplığın · politikasına uygun olarak yayınların mikrofilın kopyalannı 

yapma!,, 

(2) Yapılım mikro kopyaları organize etmek, 

(3) Kullanıma sunmak. 

(4) Tesislerin bakım, emniyet ve i~lerliğini sağlamak, 

(S) Mikro kopyalarıo çoğaltılma faaliyetlerini yerine getirmek, 

(6) Çizelgeler dahmnde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(7) Faaliyetlerini aylık olarak Okuyucu Hizmetleri Bölümüne bildirmek. 

20. MEMUR (Kaydi ~entürk) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplıl' koleksiyonunun dii7-enli yerleşimini sağlamak, 

b. Emir Alacağı Makam : Ödünç Verme kısmı ve Okuyucu Hizmetleri Bölümü 

Müdür Yaroımcısı, 

c. iş ilişkileri : Ödünç V crme kısmı ve Damşma lusnu, 

d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Dr,ııışma ve Ödünç V emıe kısımlarından istenen yayınların depodan 

çıkanhna"m sağlamak, 

(2) Koleksiyana giren w kullanım için yerinden çıkanlan tüm yayıniann en 

kısa sürede yerlerine yerleşimini sağlamak, 

(3) Koleksiyon ve depolann güvenliği için gerekli önlemleri alınalı., 

(4) Çizelgeler dahiünde nöbet hizmetlerini yerine getinnek, 

(5) Aylık olarak faaliyetlerini Ödünç Verme kısmına bildinnek. 

20. MEMUR (Osman Güler) : 

a. Temel Görevleri : Kitaplık kolcksiyonınıun dü7-enli yerle.~imini sajjlwnalı., 

b, Emir Alacağı Makam : Ödünç Verme kısmı ve Okuyucu Hizmetleri Bölümü 

Müdür Y aroınıcısı, 

c. iş ilişkileri : Ödünç V crınc kısmı ve Danı~ma lusmı, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Daıuşma ve Ödünç Verme kısımlarından istenen yayınların depodan 

çıkanlnıa"nı sağlamak, 
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(2) Kolcksiyona yeni giren ve kullanım için yerlerinden çıkanlan tüm yaym-

ların en kısa sürede yerlerine yerleşmelerini sağlamak, 

(3) Koleksiyon ve depoların güvenliği için gerekli önlemleri alıııak, 

(4) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(5) Faaliyetlerini aylık olarak Depo Birimine hildirmc.k. 

21. DAKTIW (Attila Özesen) : 

a., Temel Görevleri : Kitaplığın fotokopi ve tahakkuk hizmetlerini yüriitınek, 

b. Emir Alacağı Makarn : Toplu Katalog Hazırlama Birimi Şefi, Teknik Hiz

metler Bölümü Müdür Yardımcısı ve Okuyucu Hizmetleri Bölümü Müdür 

Yardımcısı, 

c. Iş İlişkileri : Süreli YayınJac kısmı ve Okuyucu Hizmetleri Damşma ve Ödiinç 
Verme kısımları, 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Konan kurallar içerisinde fotokopi hizmetlerini yönetmek, 

(2) Tahakkuk görevini yürütmdı., 

(3) Geri kalan zamanlannda Toplu Katalog Birimine yardım etmek, 
(4) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getirmek, 

(5) Faaliyetlerini aylık olacak bildirmek. 

22. DAKTILO (Pcrihaıı Meriç) : 

a. Temel Görevleri : Müdürlüğün tüm yazışma ve evrıılı. kayıt işlemleriDi yap

mak, 
b. Emir Alacağı Makam : Kitaplık Müdürü, 

c. Iş İlişkileri : Tüm Kitaplık pet'SO!leli, 

d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Gelen evrak ı teslim ııJrnak ve kaydetmek, 

(2) Yazışmalan daktilo etmek, 

(3) Evrakları dosyalamak, 

(4) Personelin vizite kağıtJanru hazırlamak, 

(5) Çizelgeler dahilinde nöbet hizmetlerini yerine getiımek. 

.... -·-
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D1ş Münasebetler Müdürlüğü 
Görev Talimat• 

İÇİNDEKİLER 

- Müdürlük Onayı 

- Teşkilat Şeması 

- Görev Talimatı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONA YI 

MHiet Meclisi Genel Sekreterliğine 

1. Millet Meclisi Dı~ Münasebeder Müdürlüğü görev talimatı hımrlanamk 

onayımza sunulmuştur. 

2. Bu talimat Mi.irlürlüğürnüzün şemasını, fotoğrafb sicil özetlerini ve her ka· 

demedeki persone11n tüm görevlerini aynnb.lı olarak kapsayacak şekilde baııırlıuıımş

br. 

3. Bu talimalın uygulanm$ından başta Dış Münasebetler Mi.irlüıü ve kendile
riyle ilgili kısımlanndan da Müdürlük personeli sorwnludur. 

4. Bu talimalın kendileriyle ilgili kıstmlan tüm personelde bulundurulacak ve 
zaman zaman kontrol edilecekti. . 

S. Bu talimat Genel Sekreterliğin onayt lile yürürlüğe girer. 

6. Bu talimatı Dış Münasebetler Müdürlüğü ytlrtitür. 

Arz ederim. 
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IKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu Tıılimatuı Amacı : 

a. Dı~ Münascbctlcr 1\tüdürliiğündcki amir - memur münasebetleri ile teşkilat 

~cmasını, iş akımını, kadro, görev ve yetkilerini beliı1:ıııck. 

h. Müdürlük göre\ lerinin kanun, tüzük, yöncl.nıelik, genelge, emir, dlirektif ve 

fiilen yapılan işlere ı,:öre belli e.•as ve ıısull<•rlc yüriitülnıesini temin etmek, 

,.. Müdüriiiilc yeni alanacak pcl'sonclin işini en kısa zamanda iiğreumesini sai· 
Jamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimal l)ış Müııa;ebetlcr Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu ıın;nıatın yürütiilnw~ind<·n Genel Sckreterc karşı Dış Münasebetler Müdiirii. 

Müdüre Juır~ı da Müdürlük personeli sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR 

n. Temel Görevleri : Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlen

mesi Hakkındaki Yasıı, bu Yasanın yüriitühncsinc ilişkin Yönetmelik, Tür
kiye - AET Karma Parlamento Komisyonu İçtiizüğü, Kuzey Atiantik 

Assambk-si (NATO) İçtüzüğü, Parlamentolararası Bh-lik lçtüzüğü, Yabancı 

Devletler Parlamentolan ile karşıhklı olarak kunılan dostluk gruplan tü
züklcri ilc ilgili işlemlerin yiiriitülme,i, 

b. Teşkilat jçindı>ki yeri : 

( 1) Emir alacağı makam : Millet Medisi Genel Sekreterlik Makamı, 

(2) Emir wreceği kimseler : Dış Münascbctler Müdürlüğü personeli. 

c. Iş ilişkileri : Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Özlük Işleri Müdürlüğü, Say
manlık Müdürlüğü, Kanunlar Müdürlüğü. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Türkiye - AET Kanna Parlamento Komi~yonu, Kuzey Atiantik As

sarnblesi, Parlamentolararası Birlik ile bunların parlamentonun bünyesi 

içindeki Türk gruplan arasında koordinasyonu sağlamak, 

(2) Bu Türk grupları ilc D•~işleri Bakanlığııwı ilgili daireleri anısuıda koor
dinasyonu sajla:mak, 
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(3) Yeni seçilen Türk Gruplan üyelerinin adları He dostluk grubu üyeleri

nin adlarının Dışi~leri Bakanlığı aracılığı !ile ıilgili uluslararası kuruluş

lara veya dostluk gruplarına bildinnek, 

( 4) Türk grupları başkanlannın iincrileri üzerine, diğer yabancı gruplarla 

mahallinde koordinasyonu sağlamak amacıyla Türk gruplarına rcfu· 

kat etmek, 

(5) Türk Grupları Başkanlarının tcklif ve yazılarını Parlamento Başkan

larına an etmek, 

(6) Ankara'daki yabancı misyon şefleri ilc Parlamento arasındaki irtibatı 

sağlamak ve yabancı misyon şeflerinin Parlamento Başkaniarım ziyaret

leri sırasında tercüme ve protokol hizmetlerini yürütmek, 

(7) Yabancı Parlamento Heyetlerinin ülkemizi ziyaretleri ve Türk Parla

mento Heyetlerinin yabancı ülkeleri ziyaretleri sırasında parlamento baş

kanlarının tercümanlık ve protokol lıizınetlerini yürütmek ve bunlarla 

ilgili yazılan hazırlamak, 

(8) Müdürlük içindeki ünitelerin ahenkli ve verimli çalışmalan için gereken 

idari önlemleri almaktır. 

2. RAPORTÖR : 

a. Temel Görevleri 

(1) Parlamento bünyesi içindeki Türk Gruplan başkanlannın faaliyet rapor

lannın hazırlanmasına yardımcı olmak ve bunların hastınlarak üyelere 

iletilmesini sağlamak, 

(2) Kuzey Atıantik Assamblesi, Türkiye • AET Karına Parlamento Komis

yonu ve Parlamentolararası Birlik tarafından alınan kararların ve gün

derilen raporların birleştirilip özetrenerek ilgili Türk Gnıpu Başkanının 

talimatı altında değerlendirınek ve hastınlarak Parlamentonun bilgisine 

sunuhnasım sağlamak. 

(3) Alınan bu kararlarla ilgili olarak Parlamento veya Hükümet nezdinde 

yapılan girişimlerin ve elde edilen sonuçları, sonuolu Türk Gnıpu Baş

karunın talimatı altında düzenlemek, 

(4) Parlamento bünyesi içinde dostluk gruplannın kunıbnaları, tüzüklerinin 

hazırlanması, yıllık kongrelerinin yapılması ile ilgili işlemleri yerine ge

tlnııek, 

(5) Kongre ve konferansiara katılacak üyelerle ilgili işlenıleri yerine getir

mektir. 
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3. ÇEVİRMEN : 

a. Temel Görevleri 

(1) Kuzey Atiantik Assamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türkiye • AET 

Karma Parlamento Komisyonu ile dostluk gruplarından gelen ve çevi

rilmesi gerekli göriilen dokümanlan çevirmek, 

(2) Türk Gruplarından ve Parlamentonun dostluk gruplanndan gelen yazı

lan çevirmek, 

(3) Parlamentoyu ziyaret eden grupların, Türk Grupları ve Dostluk Grup

lan ile vaki temaslannda tercümanlık yapmak, 

(4) Ankara'daki yabancı misyon şeflerinin ve resmi yabwıcı ziyaretcilerin 

genel kurulu i7Jemelerinde ve Parlamento binasım ziyaretlerinde mih

mandarlık yapmak, 

(5) Başkanlıkca veya Genel Sekreterlikce gönderilen veya tercümesi müdür

lükce uygun giirülen yazı ve belgeleri çevinnek, 

(6) İngilizceye çevrilmiş olarak veya çevrihnck üzere verilen yazılan daktilo 

etmektir. 

4. MEMUR: 

a. Temel Görevleri 

(1) Kuzey Atiantik Assamblesi, Parlamentolararası Birlik ve Türkiye - AET 

Karma Parlamento Komisyonu için siyasi parti gruplanna ait konten· 

jan listesi taslaklannı hazırlamak ve üyelerin seçimleriyle ilgili işlemleri 

yerine getirmek, 

(2) Bu Türk Gruplarının Parlamento içindeki toplantılarında sekreterlik gö

revlerini yürütmek, 

(3) Türk Grupları Başkanlannın toplantılara katılmalan hususundaki teklif 

yazılannı hazırlamak ve olur'u ilgili ünitelere iletmek, 

(4) Yabancı dokümanları üyelere intikal ettirmek, arşivlemek ve müdürlüğe 

ait işlerin dosyalanınasım sağlamak, 

(5) Uluslararası Kuruluşlara ait heyetierin Parlameııtoya vaki ziyaretlerinde 

Türk Grupları ile irtibatı kunnak ve toplantılannda sekreterlik işlemle

rini yürütmektir. 

5. DAKTİLO SEKRETER : 

a. Temel Görevleri : Müdürlüğe ait Türkçe her türJü yazıyı daktilo etmek ve 

bununla ilgili işlemleri yerine getimıektir. 
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BİRİNd BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİGİNE 

- Millet Meclisi Özlilk İşleri Müdürlliğü görev talimatı hazırlananık onayını

m !IUIIIlknuştur. 

2 - Bu talimat Müdürlüğümiizün şemasını, fotoğrafh sicil özetlerini ve her ka· 
demedeki personelin tüm görevlerini aynntılı obırak kapsayacak şekilde lıazırlaornıştır. 

3 - Bu talimatın uygulanmasından başta Özlük İşleri Müdürii ve kendileriyle 
ilgiH kısımlanndan da MüdUrllik personeli sonmıludur. 

4 - Bu taHınatın kendileriyle ilgili kısımlan tüm personelde bulundurulacak 

ve zaman zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı Özllik İşleri Miidürii yüriitür. 
Arz ederim, 
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İKİNCi BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

ı. AMAÇ: 

Bu Talimalın Amacı : 

a. Özliik İşleri Müdürlüğündeki amir • memur münasebetleri ilc teşkilat şema

sını, iş akıınını, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek, 

b. Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direktif ve 
fiilen yapılan işlere göre belli esas ve usuUerle yüriitülmesini temin etmek, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin işini en kısa zamanda öğreıunesini sağ

lamaklır. 

2. KAPSAM: 

Bu taliınııt Özlük işleri Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu tatimatın yürütülmesinden Genel Sekretcre karşı Özliik İşleri Müdürü, Müdü

re karşıda Müdürlük personeli sorumludur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER: 

1. MÜDÜR: 

a. Temel Görevleri : 

Y ıısama organı üyeleri ile Millet Medisi personelinin özllik ve sosyal hak· 
Janııa dair tüm .işJemleri, i1gi6 kanun. tüzük ve yönebneUkJer ile bwılara uy. 

gun olarak yayınlaruuı genelge, emir ve direktifleri de gözöoünde bulundu

rarak yapıhnasıııı sailftlllak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

Millet Meclisi Genel Sekretertiğine bağlı olarak yapınakla yükümlü bulun

duğu görevlerin en iyi biçimde yerine getirilmesini sağlamak ve diğer ınü
dürlüklerlc koordincH bir biçimde hizmet vermek. 
(1) Emir Alacağı Makam : MiBet Meclisi Genel Sekreterliğidi.r, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Müdür yardımcılan, raportörler, lusım amir· 
leri, şefler, meınurl:ıır, ve daktllolardll'4 

c. tş tUşkileri : 

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımaları, diğer tüm mildürlük ve birim· 

lerle koordineli olarak lıimıet vermektir. 

d, Görev ve Yetkileri : 

1 sayılı TBMM üyelerinin ödenek ve yoiJuklıınnuı saptanDıasma dair Ka· 
nun, 21 sayılı Yasama Organı Başkanlık DiVIIIII üyelerinin Temsil Ödenek· 

lerine İlişkin Kanun, 22 sayılı Yasama Organı Denetçilerinin Temııil Ödenek· 
lerinin Temsil Ödeneklerine Dair Kanun. 657 sayılı Devlet Memurlan Ka
nunu, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanıınu. 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kıınunu, 1475 sayı1ı İş Kanunu, 1479 sayılı Bağ • Kur Kanunu, 1934 sayılı 

TBMM Kitaphğı Kanunu., 2333 sayıh Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleş

me& Personel Çalıştırıknasl hakkında Kanun, 2334 sayıh Mil6 Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliğinde Görevlendirilecek Uzman Penıoııele Yapılacak 

Ödemelere Dair Kanun, l368 sayılı Sağlık Personetinin Ta.mıJnat ve Çalışma 
F8aslanıııı Dair Kanun, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 1214 sayılı Emekli 

Sandıklan lle Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortalanna Tabi Hizmetlerin 
Birleştirilmesi Hakkında Kanun. 6245 sayılı Harcırab Kanunu, 5682 sayıh 

Pasaport Kanunu., 5440 sayılı Memur ve HlzınetUierden Mal Beyannıımeıri 
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Alırunaısına İUşkin Kanwı, 107 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 140 sayılı Di

lekçe Karma Komisyonu Kanunu, 378 sayılı Yasama Meclisleri Dış Müna

sebetlerinin Düzenlemnesi Hakkında Kanwı, 2489 sayılı Kefalet Kanunu, 

5408 sayılı TBMM Hesaplan İnceleme Komisyonu ile İlgili Kanun, 468 sa
yılı TBMM Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetleıunesi Hakkında Kanun, 

1050 sayılı Muhasebe-i Umuıniye Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 

196 sayılı Dı.5 Seyahat Harcamalan Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanunu 

ve bu kanuniann ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlar, bu kanunlara daya

nılarak çıkanlmış olan tüzük, yönetmelik ve genelgeler gereğince yapılınası 

gereken görevler aşağıda sayılınıştır. 

(1) Yasama Organı üyelerinin sicil kütüklerinin ve dosyıılannm düzenlen

mesini sağlıunak. 

(2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İçtüzük hükümlerine göre Başkan

lık makamına verdikleri Varlık Beyannamelerinin Başkanlık adına sak

larunasını sağlamıık, 

(3) Yasama Organı üyelerinin albümlerinin ve kimlik belgelerinin düzenlen

mesini sağlaıruık. 

(4) Yasama Organı üyelerinin, İçtüzük gereğince kurulan yüıiltme organ

lannın kütüğii ile Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kunılu üyeleri ve İhtisas 

komisyonlan üyelerinin kütüklerinin düzenlenmesini ve buıılann muha

fazasım sağlamak, 

(S) Yasama Organı üyelerinin, Anayasa ve kanunlarla sağlanan haklan ile 

ilgili tahakkuk işlemlerini yaptınırak Saymanhk Müdürlüğiine intikalini 

sağJaınak, 

(6) Osmanlı Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi üyeleri ile Cumhuriyet dev

rinde Y asaına Organı üyeliği yapnuş olanlarla ilgili işlemlerin yapıhna

sımsıığlamak, 

(7) Millet Meclisine alınacak pel'!IOIIelin sınav işlemleri ile atama öncesi iş

lemlerinin yapılmasım sağlamak, 

(8) Açıktan aday olarak veya naklen atanacak personelin atama iŞlemlerini 

yaphrarak işe başlamalan için, kurulıış ve birimlerle gerekli yazışma

Iann yapılmasını sailarnak. 

(9) Personelin, sicil dosyalannın düzenleomesini ve muhafazasım sağlamak, 

(10) Personelin terfi, intibak, binnet tespiti, hizmet borçlamnası ve aday 

olarak atanan persooelin TC Emekli Sandığına tescili ile aday memur

Iann asli ıımnurluğa geçirilmesi işlem1erinin yapılınasını sağlamak, 
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(ll) Personetin, gizti sicil raporlannın düzenlenmesini Gizli Sicil Yönetme

liğine uygun olarak tamamlatarak bunların bir kasada saklanmasını sağ

lamak, 

(12) Personetin, emeklilik işlemlerinin yapıbnasım sağlamak, 

(13) Personelin, yılbk ve mazeret izinlerini.ıı onayianın alarak ilgili birimle

re bildirilmesini ve sonucımun takibini sağlamak, 

(14) Personelin, mal beyannamesi lle ölüm yardunı beyannamelerinin, ilgili 

Kanun hükümlerine göre abnarak dosyalarında saklanmasım sağlamak, 

(15) Personelin, kimlik kartlan ve sağhk karneleri ile bakmakla yükümlü 

bulunduklan kişilerin sağlık karnelerinin ve sağlıkları ile ilgili tüm iş

lemlerin düzenleıımesini sıığlamak, 

(16) Personele, Millet Meclisi Disiplin kurullan ve Sicil amirleri tarafından 

verilmiş olan disiplin cezalannın sonuçlandınhnasına ve sicillerine iıj

lenmesinc kadar olan tüm işlcmlerin yapılmasını sağlamak, 

(17) Miüet Meclisinde çalıştınlacak Sözleşrncli ve Sigortah personelin, bilıı

mum işlemlerinin yapılınasım sağlamak, 

(18) Millet Meclisinde çalışmış olan eski personel ile ilgili işlemlerin yapıl

lamak, 

( 1 9) Personelin, lıcr türlü özlük ve sosyal hakianna ait tahakkuk işlemleri 

ile meyak, ikraz borcu, icra borcu, kefalet aidatı kesintileri, şahıs emek

lilik ve fiili hi:~met zammı fişleri ile ilgili işlemlerin yapılmasım sağ

lanıak, 

(20) Müdürlük persoııetine, takdirname ve ceza vemıek veya bo konularda 

Genel Sekreterliğe tekiifte Iıulunarak sonuca ulaşmasını sağlıımak, 

(21) Müdürlük personeline, 657 sayılı Kanuna göre zorunlu olarak verihnesl 

öngöriiler. mazeret izinlerinden olan evlemne. doğum ve ölüm izinleri 

ile yine mazeretine binaen personele bir güne kadar (Yılda toplam ola
rak 10 günü geçmemek üzere) mazeret imi vennek, 

(22) Yasama Organı üyeleri ilc personelin özHik ve sosyal haklarına ilişkin 

Bütçe Kanunu Tasarısının hazırlaomasım ve bu tasanmn üst maka

ma sunulmasını sağlamak, 

(2.1) Arşivlenmesi gereken yasama faaliyederine ilişkin basılı evrak veya do

kümanlar ile teşkilatça arşivlennıesine lüzuın göriilen belge veya dosya

ların usııHine uygun olarak tasnif edilerek arşivlenınesini ve gerektipn

de yetkili veya araştımıacıların istifadesine sunulmasını saifamak, 

(l4) Millet Meclisine gelea ve Millet Meclisinden iJgi6 kuruluşlanı giden cv

rakın gerekli usul ve kaidelerine göre kaydım yaparak. :~.amanında ve 

sııihklı olarak yerine ulaşınıısını sııiJamak, 
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2. MÜDÜR Y ARDlMClSI (SI CIL BIRIMI) 

a. !Temel Görevleri : 

Teşkilat şemasında kendisine •bağlı birimlere alit görev •ve foııksi'yonlarw 

kanmı, tüzük, yi>netmelik ve bunlara uygun olarak yayıınianan genelge, 

<·ınir ve direktifkrc gi>rc :mınanuıda yapılmasım sağlamak. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

ÖT.Iiik lş~i Müdürüne n-rill'n gi>rcvk:dn kendisine ait olanlarınon yenine 

gctirilmL"Sini sağladığı gibi, bu gürevlerin yerine getirihnesi sırasanda döğer 

müdür yardımcısı ve biıılmlerle koordineli olarak çalışmasını 6ilrdünnek; 

(J) E:mir alacağı makam : Özlük Işleri .Müdiirüdür. 

(2) Emir vereceği kimseler : Te~idlat şem:ısına gi>rc, kend•lsine bağlı olan 

raporiör, kısnn amiri, şef, memur ve daktilolıu-dır. 

c. Iş lli~ileri : 

Özlük Işleri Müdürüne bağlı birimieric koordineli olarak hizmet vermekle 

yükümlüdür. 

d. Görev ve Yed<ilcri 

Teşkilat şeınasına güre, !kendisine !bağlı bulunan Yasama Organı Üyeleri 

ve Millet Meclisi personeli sidl biirolanna mt olmak üzere; 

(1) Y•asama Organı Üydc~inrn sicil kütüklcrimn ve dosyalannın düzen

lenınesini sağlamak, 

(2) Türkiye Cwnhuriyeti Anayasası ve İçtüzük hükümlerine gi>rc Yasa

ma Organı Üyelerince Başklınlık makamına Vet'ilen varlık beyanna

melerinin, Başkııınlık adına 5'aklanmasuı.da müdüre yardllllcı obnak, 

(3) Yasama Orgaıu Üyelerınin albiimk."'"inin ve kim'lik belgeleı1inin düzen

lenmesini sağlamak, 

(4) ~asanıa Orır.un Üyeıe~;nin, sicil kütükkt'i ile Cumhur~ları, 1Ja. 

kanlar Kurulu Üyeleri ve İht~ Komisyonu Üyeletfmin kütüklerinin 

düzenlenmesini sağlamak, 

(5) Osmımh Meclis-'i MebUSMt ve Ayıın Meclisi Üyeliği yapmış olanlarla 

!lgili işll'mler ile Cumhuriyet devrinde :Yasııma Üyefiği yapnuş olan

lara ait işloınlerin yapıhnltiln:ı sağlamak, 

(6) Millet Meclisine ]X'r'Souel alıımıası amacıyla açılan sınava iiliıjkin iş

lemler :ile ıatıısmtiı yapılacak personelin, atmna öncesi işlemlerinin ya

pılmasım sağlamak, 

(7) AÇikbuı orlay olarak veyn naklen alanacak personelin Btama aşiemie

rini yaparak 'işe bı!şlaınalan Iiçin kuruluş ve lbiııimle.-Je yapılan yazış

nmların yapılına<.ı.m sağla:ınalı., 

(8) Personelin sicil dosyalarının düzenlemnesini ve muhafırmsını sağla· 

mak, 
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(9) Personelin, terfi, ·intibak, hizmet respiti, himıci borçlaonuısı ve ooay 

olanık atarum personelin TC Emekli Sandığına tescili ile aday me

murların asli memurluğa geçirilmesi işlemleriınİn yapılmasını sağla

ıtıllllk, 

(1 O) Personelin, yıllık ve ma:r~ret izinlerinin onaylarının alınması ve li lgili 

liirirnlere ·bildirilmesi .ilc .ilgili işlemlerin yapılınasını sağlamak, 

(ll) Personelin, muayene ve tedavilerinin sağlanması için ilgili sağlık ku

rumlanna sevki işlemleri Uc 'bunlardan İstirahat raporu alanlıann r.ı

porlarının kanuna uygunluğunu :>ncelcyen-k ü.tiralıat süresi 60 günü 

gcçenlcı'in 1isinılcrinin tahakkuk birimine bildidimesini sağl'amak, 

(12) Personelin, mal beyannameleri ilc ölüm yardımı beyaııınanıeleıf.mn, 

ilgıli kanun hükümlerine göre alınarak dosyalannda saklanmasını 

sağlaımık, 

(13) Personelin, gizli sicil raporlannın düzeııılcnmcsini, Gizli Sicil Y<Wt

meliğine uygun olarnk tamamlatarak bunların bir ka~ada saklanma

sında müdüre yardımcı olmak, 

(1 4) Personıelin, ikimlik kartlan ve sağlık karneleri ilc bakınakla yükümlü 

bulundukları ·kişilerin sağlık karnelerinin ve sağlıklan !le ilgili tüm 
işlemlerin dü7.cnlcmncsini sağlamak, 

(IS) Personele :Millet Meclh11i Disiplin Kurulları ve Sicil Amirleri tarafın

dmı vcribniş olan d1isiplin cc:r.alan sicil amirleri tarafından verilen tak

dimanıeye ait !işlemlerin sonuçlandnıhnasım ve bunlardan >şlemi bi

tenlerin sicillerine •işaret ettirilerek dosyalarına ôntiludini sağfamak, 

(I 6) Personelin, emeklilik !işlemlerinln sonuçland ınimasını ve Millet Mec-

lisinden herhangi bir tncdcnk· aynianların işlemlerinin yapıbnasım 

sağlamak, 

(17) Millet Meclisinde çalıştınl1acak siizl~şmcl:i ve sigortab .personelin işe 

alımnası ve göreve ba5lamn işlemlerinin yapıbna~ı, ısigortalı personelin 

işe giriş bildirgesinin Sosyal Sigortalar Kurumuna ~ömlcri\nesi, ay

nca V ergi 'Dairesine tescili lilc Vergi karnelerinin ialı111111ası işlemlerini 

sağlamak, 

(18) Milk-t Meclisinde çabşmış olan eski personel ile ilgili işlemlerin yapıl

mımnı sağlamak, 

3. RAPORTÖR (SICtL BiRIMI) 

a. !Temt>J Görevk-'l'i : 

Özlük İşleri Müdürlüğiinün sicil birimini !ilgilendiren ve üzerinde inceleme 

yapalmasına ihtiyaç duyulan konularda gerekli 1i11Ct'lcmcyi yaparak bu hu

susbıki görüşünü, müdür yaninncısına yazılı vı>ya Ri)zlü olarak bildirir, ay

nca yönetime katıldığı için de, teşkilat şcrnmında gi;st<'llikliği gibi, kendisine 

bağlı Ibirimierde yapılması gereken giirevlerin, lilgili Kanun, Tilzük ve Y ii

netmeliklere uygun olarak, bu konuları Içeren genelge emir ve din-ktifleri 

de, gö7.önünde burundurarak emrinde çalışan personel ile birlikte müdür 
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yanlııııcısıııııı göre• k ri olarak <'lay ılanların tümünün yaptlmaorun sağlamak. 

Bu görevlut'u yapılnıa~ı sırasında personele olumlu bir çalışma 4ll1:amı ha· 

zırlanıak. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

Özlük İşleri :Müdürlüğüne, kendıi 5oruınluluğuna ı~ren 'konulanla veı1iJen gö

revlerin ycr.ine getirilmesi ;sırasında ıilgili :Müdür Yardımcısına bağlı olarak gö

rev yapar. 

(I) Emir alacağı makam : İlgili :Müdür Yardımcısından emir alır. 

(2) Emir vereceği kimseler : Teşkilat şcrnasina ~öre, kendlıllnc bailı Kısım 

Amiı1~ Şef, Memur ve Daktilolardır. 

c. İş İlişkileri : 

Özlük Işleri Müdürlüğünün görevlerinden, ·teşkilat ı;cmasına göre kendli so

rumluluğuıra giren alanlardaki !I:Ürevlerin yerine ~Citiııillmesinde ilgili Müdür 

Yardımcısı Uc biriiiktc ve '.Müdürlüğe bağlı diğer birimJetıle koordineti olarak 

himıet vermekle yükümlüdür. 

d. Görev vo Yetkileri : 

Teşkilat şeıııasına ~üre, kendisine bağlı bulunan birlnılerden olan Yasama 

Organı Üyeleri ve Millet Meclisi personeli 'ılieil bürolanna ait ollmak üzere, 

ilgili .Müdür Yardımcısının görevleri olarak sayılan ltiim hizmetlerin emrinde 

çalışan personel ile birlikte ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetnıeliklere uygun olarak 

en iyi biçinıde ve zamanında yapılınasını sağlamak, aynca, sicil birimini ilgi

Jendriren veya .Müdürlükçe verilecek konularda Rapoııtörlük himıeldeılini yap

mak. 

4. KlSlM AMİRİ VE ŞEFI"ER (SIC!L BİRİMİ) 

a. Temel Görevleri : 

MitJel Meclisinde çalışan personelin .sınav açdmasından itibaren atama ön· 

cesi işlemleri dalıiii atama, nakil, çekilme, terfi, !intibak, sağlık, izin ve emek· 

tllik ıişlemleri ile Yasama Organı Üyelerinin sicil biriınioce yapılınıısı gereken 

işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

b. Teşkilat İçindekö Yeri : 

T eşkilııt şemasında gösterildliği gibi, Ra portöre bağlı oilamk kendisine bağlı 

birimlerin görevlerini en ıiyi biçimde yapılmasını sağlamak, 

(1) Emir ıalacağı makam : Teşkıilat şemasında bajh olduğu Raportör'den 

emir alır. 

(2) Emir vereceği kimseler : Teşkilat şemasında gösterildıiii gibi, kendisine 

bağlı birimleııde çalışan memur ve da~JoJıınlır •. 

c. Iş İlişkileri : 

Özliik hleri .Müdüıiüğü çııbşma şemasına ~öre, kendi ııonım1uluğuna veııi· 

Jen birimlerin gürevlerinin yapılması sırasında Rapoıtiir'e bağlı omrak çalışır. 
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d. Görev ve Y etkliJeri : 

Millet Meclisinde çalışan personelin sicil .yiinünden her türlü özlük ve sos

ya'! hakılanna til"ıkin lıizmciıleri tile Y asaına :Organı Ü yeleliinin sic il birimini 

ilgilendiren hizmetlerinin istenilen biçimde ve çabuklukta yertne getirihnesi 

için emri'nde çalışan personelle birl:k!te sonuçlandırmak .. Bu görevler :ı-ukarı

dmcl makamilann giirev ~ve yetkileri bölümünde ·sayılmıştır. 

5. SİCİL MEMURLARI : 

Görev ve Yetkileri : Kısım Amiri ve ~ef<• :.ağlı olıırıık bunlardan emir aJ.. 

mak suretiyle ve yapılacak görev bölümüne ıgöre, Yasııma Organı Üyeleri fle 

personel Sicili birim'lerinin yapmru.~ .gereken ·ve yukarıda üst mak!anrlann g(i

re\'leri arasında sayılan ltüm hizmetlere ait 1temel işlemleri .Kanun, Tüdik, Yü

netmelik, Genelge, Emir ve Direktiflere uygun olarak yaparak üst makamın 

tasvilJine lSUnutmasını sağlamak ·ve ~nuçlanan li~1emleri dosyaJarına intikal 

ettirerek ilgili yerlere ijŞiemek ve bunlan takip etmektir. 

6. DAKTİLOLAR : 

Görev ve Yetkileri : Kısım Amiri ve ~efe bağlı olarak bunlardan emir al

mak wretiyle Yasama Organı Üyeleri ılle personelin sic>:ı birimlerine •ait rum 

görevleı1in yapılması ·sırasında daktiJo cdilme•i gereken işlemlere Wl dakıiJo 
hizmetlerini yapmak. 

7. MÜDÜR YARDIMCISI (TAHAKKUK BİRİMİ) 

a. Temel Görevleri : 

Teşkilat şenmsında kendisine bağlı birimlere •ai.t 'görev .ve fonksjyonlann Ka

nun, Türuk, Yönetmelik ve bunlara uygun olarak yayınlanan Genelge, Emir 

ve direkıtiflere güre zamamoda )'apdmasım sağlamak. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

Ö:lllük İşleri Müdürüne verilen görevlerin kendisine ait kılanlannın yerine ge

tirilmesini sağladığı gibi, bu gürevlerin yerine getii~ilınesii sırasında diğer Mü

dür Yardımcısı ve birimileric koordineli olanı k çalışmasını sürdürmek; 

(1) Emir alacağı makam : Özlük İşleri Müdürü'dür. 

(2) Emir vereceği kimseler ': Teşkilat .şemasına ıgöre, kendiSine bağlı olan 

Rapoıtör, Kısım Amiııi. Şef, Memur ve Daktilolardır. 

c. İş bişkileri : 

Ö:ıilük İŞleri ,Müdürüne .bağlı birimieric koordineli 'olamk !bizm01 vermekle yü

kümlüdür. 

d. Görev ve Yeltkıileri 

Teşkilat şemasına göre, kend~ıfıne bağlı bulunan Yasama Organı Üyeleri ve 

Millet Meclisi personeli tahakkuk bürolanıra aıit Olmak lizere; 
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(1) Yasama ,Organı Uyeleıü ile personelin ölJlük ~e soısyail lıııklanna ilişkin 

Bütçe Kanunu ılasansının hazırlanmasını ve bu !tasarinın !ijst ~ su
nulıruısını sağlamak, 

(2) Yasama Organı Üyelerinin Gelir vergisine esa<ı olacak ıbeymmaınelerioln 

alınmasını sağlamak, 

(3) Yasama Organı Üyelerimn if.C. 'Emekli !Sandığı veya S. S. K. ile ilişki 
kunnalannı sağlamak, 

(4) Yasama Organı Üyelerinin ölümleri halinde, ölüm lazminatının kimlere 

verileceğini ~iren beyannamelerin alınmasını sağtamak, 

(5) Yasama Organı Üyelerinin bakınakla yükümlü bulunduğu kimselere 

ait tedav'i ile ilgili beyo.mnamelcri almak ve sağlık ıkartrelerinin taıırı:inı 

edilmesini sağlamak, 

(6) Yasama Organı Üyelerinin T. C. Erneidi Sandığı ve S. S. Kurumu ile 

ilişki kurnnlara dosya açarak, her iki kurumla ~lgili 1üm işlemlerm ya

pılmasını sağlamak, 

(7) Yasama Organı Üyelerinden ıikraz borcu alaniann senetlerini tmızirn 

ile tahakkuk eden borçların taksitlerinin kesilmesiiii sağlamak, 

(8) Yasama Orgaııı Üyelerinin yurt içi ve yurt dışı hareıralı ilşlemleriniıı 

yapılma.~ını sağlamak, 

(9) Yasama Orgaııı ÜyL>Ierinin Ö7Jiik ve sosyal :haklarına ait 1üm tahak
kuk ıi~Jemlerinin yapılınasını sağlamak, 

(10) Yasama Organı Üyelerinin tahakkukla ilgili her türlü yazışmalarm ya

pılmasını ve ilgili belgelerin 'tanzim edilmesini sağlamak, 

(ll) Personelin, özli.ik ve sosyal hakianna ait her türlü tahakkuk işleıole

rinin kanun, tüzük yönetmelik ve bunlara uygun olarak y~lımıuı 

genelge, emir ve direktiflcre uygun olamk yapılınaomı sağlamak, 

(12) Personeldeıı, T. C. Emekli Sandığından borç para ıalanlann taksitle
rinin her ay muntazam 'bir şekilde kesilmesini, «trelleriıı.in tımMn edil

mesini ve 'T. C. Emekti Sanılığına gönderilmek im!re Saymanhk Mü

dürlüğüne yollanmasmı sağlamak, 

(13) Personelin, aJiıklarından lkesilen MEY AK kesintilerini defterlere işle

ınck, listelerini tanzim etmek ve gereğinde kanuna uygun olarak !iade

sini sağlamak, 

(14) Personelin. şalııs emeklilik fiş'eri ile kmal bonlrotarının düzenlenıne

sini ve fiili hizmet ;,.anılarına ait liste ile puımtaj cetvellet1i.ırin bazırlaıı

nıasını sağlamak, 

(15) Persondin, Iıimıt•t borç!anmaları, banka, ıicra, muhtelif emanet ve kira 

ile kanuni kesintiterinin yapılınasını sağlamak, 

(16) Y=nıa Organında çalışmış t~i personelin tahakkukla i~ tüm iş

lemlerinin yapılmasım sağlamak, 

( 17) Y ltillın:ı Org:ınında çalıştınlacak siizleşmeli ve sigot'Calı. penıonelin ta

lıakkukla ıilı;ıili tüm işlemlerinin yerine getirilmesini sailıırnak, 
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8. RAPORTÖR (TAHAKKUK BİRİMİ) 

a. rremel Görevleri : 
Özlük İşleri Müdürlüğünün talııııkkuk birimini ilgiJend·iren ve üzerinde in· 
eelerne yapılıruNna ihtiyaç duyulmı konularda gerekli incelerneyi yaparak 

bu hnsustakli göriişünü, müdür yardımcısına yazılı veya siizlü ohınılı. bildi· 

tir, aynca yiinetime lmhi!dığı için de, teşkilat şeına<ıında gösterildiği gibi, 

kendiSine bağlı birimlerde ·yapılması gereken güt1evleriıı, ilgili kanun, tü· 
zük ve yi>netrneliklere uygun olarak, bu konuları !içeren genelge, emir ve 

drektifleri de güzönünde ıbnlundurarak, eınriınde çalışan JK'rsonel ·ile bir-

' .Jikte müdür yardımcısının görevler> olarak ısayılanların tümünün yapılrna

suıı sağlamak. Bu •görevleııin eyapı·Jnıası sırasında personele olumlu bir ça

lışma ortamı bazırlanıak. 

b. T~ilat İçindeki Veri : 

Özlük İşleri Müdürlüğüne, kendi sornmluluğuna giren konularda verilen 

görev~ln yeri"" getirilmesi sırz,..ıda ilı.ı;ili müdür yamımcısına bağlı ola

ı<ak görev yapar. 

(1) Emir Alacağı Makam : ll!!i!,i müdür yardımcısından emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Teşkilat şemasına güre, kendisi.ne bağlı kı

sım amiri, şef, memur ve daktilo!amır. 

c> İş İlişkileri : 

Özlük İşleri Mü·dürünün görevlcrfndcn, ,teşkilat şcmasına göre kendi sonuu

luğuna giren alaıılardaki görevlerin yerine getiıilrnesinde ilgili Müdür Yar

dımcısı ile birlikte ve Müdürlüğe bağlı diğer birimieric koordineli olarak biz. 

met vennekle yükümlüdür. 

d. Görev ve Yetkileri : 

Teşkilat şıernasına göre, kendisine bağlı buhınan birimlerden Y ıısama Organı 

liyeleri ve personeHn tahakkuk bürolanna ait olnıak üzere, ilgili Müdür Yar

duncısının görevleri olarak sayılan tüm hizmetlerin emrinde çalışan perso

nel ilc birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetrndiklere uygun olarak en iyi bi· 

çimde ve zamanında yapılmasını sağlamak, aynen tahakkuk birimini ilgilen

diren veya MUdürlükçe verilccek konularda raportörlük hizmetlerini yap

mak. 

9. KlSlM AMİRİ VE ŞEFLER (TAHAKKUK BİRİMI): 

a. Temel Görevleri : 

Yasama Organı üyeleri ile personele ait tüm işlemleri ve aynca tahakkuk bi

rlmiDe üst makamca eınredilen her türlü lıimıetlerin yapılınasun sağlamak, 

b, Teşkilat İçindeki Yeri : 

Teşkilat şemasında gösterildiği gibi, mportöre bağlı olarak kendisine bağlı 

birimlerin görevlerini en iyi biçimde yapılmasını sağlamak, 
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(1) Emir Alacağı Makam : Tc~kilat şenmsında bağlı olduğu raportörden 

emir ahr, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Teşkilat şemasıııda gösterildiği gibi, kendisine 

bağh birimlerde çalışan memur ve daktilolardır. 

c. İş İlişkileri : 
Özlük İşleri Müdürlüğü çalışma şemasına göre, kendi sonunluluğuna verilen 

birimlerin görevlerinin yapılınası sırasında raportöre bağlı olarak çalışır, 

d. Görev ve Yetkileri : 

Millet Meclisinde çalışan personelin tahakkuk yönünden her türlü özlük ve 

sosyal haklarına ilişkin hizmetleri ile Yasama Organı üyelerinin tahakkuk 

birimini ilgilendiren hizmetlerinin istenilen biçimde ve çabukhıkta yerine ge

tirilmesi için emrinde çalışan personel ilc birlikte sonuçlandınnak. Bu görev

ler yukandaki makamların görev ve yetkileri bölümünde sayılmıştır. 

10. TAHAKKUK MEMURLARI: 

Görev ve Yetkileri : Kısım Amiri ve Şefe bağlı olarak, bunlardan emir almak 

suretiyle ve yapılacak görev bölümüne göre Yasama Organı üyeleri ile perso

nel tahakkuk birimlerinin yapması gereken ve yukarıda üst makamiann görev

leri arasında sayılan tüm hizmetlere ait temel işlemleri kanun, tüzük, yönetme

lik, genelge, emir ve direktiflere uygun olarak yaparak üst makamın tasvibine 

sunulmasını sağlamak ve sonuçlanan işlemleri dosyalarına intikal ettirerek, ilgili 

yerlere işiemek ve bunlan takip etmektir. 

ll. DAKTİWLAR: 

Görev ve Yetkikri : Kısım Amiri ve Şefe bağlı olarak bunlardan emir almak 

~"Uretiyle Yasama Organı üyeleri ile personelin tahakkuk birimlerine ait tüm gö

revlerin yapılması sırasında daktilo cdihnesi gereken işlemlere ait daktilo hizmet

lerini yapmak, 

12. l•iSIM AMiRI (AR~İV BIRIMI) 

a. Temel Görevleri : 

Millet Meclisi Basımevinde basılan Yasama Organı faaliyetine ilişkin her çe

şit basılı mıılzcme ile Y a.'iiUlla Organı faaliyetleri sonucu olarak ohışan her 

çeşit dokümam teslim alıp tasnif ederek arşivlenmesini sağlamak. Yasama 

Organı faaliyetine ilişkin her çeşit basılı malzerneyi yetkili makamca verilen 

emirler doğrultusunda ilgililere dağıtmak. Gerektiğinde yetkili ve araştıncı

lara doküman sağlamak. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makarn : Yasama Organı kadro cetvelinde DOkümantas

yon - Arşiv ve Evrak Müdürlüğü içinde yer alan Arşiv Kısım Anıirli

ği, Özlük İşleri Müdürlüğüne bağlanmış ve bu nedenle de Özliik İşleri 
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Müdürlüğü teşkilat şeması içerisinde gösterilmiş olup emri bu Müdür

den abr. 
(2) Emir Vereceği Kimseler : Kısım Amir Yardmıcısı ve büroda çalışan tüm 

personeldir. 

c. İş İ1işkileri : 

Müdürlük içindeki ve dışındaki birimieric koordineli bir şekilde çalışarak 

hizmetin en iyi bir şekilde yüriitübncsini sağlar, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Milli Güvenlik Konseyine ait ~iindeın, geçen tutanak üzcti ve sıra s:ı

yısırun arşivlenmcsini sağlamak, 

(2) Millet Meclisine ait gündem, geçen tutanak özeti, sıra sayısı, gelen ka

ğıt, tutanak dergisi, cilt fihristi ve genel fihristierin arşivlooınesini sağ

lamak, 

(3) Cumhuriyet Senatosona ait gündem, geçen tutanak üzeti, sıra sayısı, 

gelen kağıt, tutanak dergisi, dlt fihristi ve genel fihristierin arşivlenme

sini sağlamak, 

(4) TBM Meclisine ait gündem, geçen tutanak özeti, sıra sayısı, gelen lciğıt, 

tutanak dergisi ve kanunlar dergisi ile cilt fihristierinin arşivlenmesini 

sağlamak, 

(5) Yasama Orgaru ad defteri, oy pusulası, Dilekçe Karma Komisyonu ka

rar cetvelleri, İçtüzüğün 78 nci maddesi uyannca basılan liste, ihtisas 

cetveli devanısızlık retveli ve Resmi ga7.etelerin emir verilen yerlere da

ğıtımını sağlamak, 

(6) Dağıtımdan artakalan her çeşit basılı malzemenin belirli bir miktannın 

arşivlenmesini sağlamak, 

(7) Kanunlar Müdürlüğünde olıışan kanun dosyalannı, yazılı, sözlü sonı

lar ve ~1ınnalara ilişkin dosyaları dünem sonunda teslim alarak be-

6rli kurallar içinde fihristierinin ve kataloglarmm yapılarak kronolojik 

sıralanınasını sağlamak, 

(8) Özlük İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen ve belirli bir !!Üre saklan

m&sl gereken dosya ve bordroların arşivlenmesini sağlamak, 

13. KlSlM AMİR Y ARDlMClSI 

a. Temel Görevleri : 

Millet Meclisinde arşivlenmesi gereken yasama faaliyetlerine ilişkin basılı 

evrak veya dokümanlar ile idari teşkilatça arşivlenmcsine lüzum giirülen bel

ge veya dosyalann, Kısım Amirine bağlı olarak usulüne uygun bir şekilde taı;;. 

nlf edihnesini, arşivleıunesini ve gerektiğinde yetkiH veya araştırmacılann 

istifadesine sum,ılnıaımıı sağlamak. 
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b. Tcşkiilat İçindeki Yeri : 

(l) Emir atacağı makam:: Arşiv Kısım Amirinden cmlir ~~)ır. 

(2) Emir vereceği kimseler : Büroda çalışan tüm personeldir. 

c. İş İlişkileri : 

Kısım Amiri ile büro içerisinde koordineli ~ir şeklilde çalışarak jıizmetin yü

rütülmesini sağlamak. 

d. Görev ve Yetkileri : 

Yasama Organı hizmetleri vı> idari teşkilat çalışmalan ile ilgili olarak arşiv· 

lcnmesi gereken basılı evrak 've dokümanlann tasnifini yapıp arşivlenmesini 

sağlamak, aynı amaçla hizmetin verimli bir biçimde yürütülmesi için gerckJıi 

olan filırist, kataloğ, cetvel ve kronolojik sıralanınasım yapmak. Basılı belge 

ve resmi gazetelerin dağıtımını sağlamak. 

14. MEMURLAR: 

Görev ve Yctkilerj : Kı,ım Anıiri ve Kısım Amir Yardımcısına bağlı olarak, 

bunlardan emir .-lmak sııreUiyle ve yapılacak görev ılıölümüne giire, Yasama 

faaliyetleri ilc idari teşkilat çalışmalanna ilişkin arşiv bürosunca yapılması 

gereken ve yukarıda ü"1 makamiann giircvled arasında .sayılan ltüm hizmetlere 

ait :temel iŞlemleri Kanun, Tüzük, Yi)nctnıelik, Genelge emir ve dürektiflere 

uygun olarak ;vaparak üst makamın tasVihine sunulmasını sağlamak. 

1 S. KlSlM AMİRİ (EVRAK BİRİMİ) 

a. Temel Görevleri : 

Yasama Organına gelen :ve .Yasama Organından giden evrakın gerekti usul 

ve kaidelcre göre en Sağlıklı ve en .. ısa zamanda yerlerine ulaşmasını sağla

mak, 

h. T<.-şkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir alacağı makam : IMiiDet Meclisi lwdro cetveıönde DOkUmantıasyon • 

Arşiv ve Evrak :Müdürlüğü içinde yer alan Evrak .Kısım Anıirliği özel b.ir onay

la Öz!Uk İşleri MUdUrlüğUne bağlanınış ve bu nedenle de Öliltik İşleri Müdür

olüğü teşkilat şeması içe~lSinde gösterilmiş olduğundan genel yönetim açısın

dan Özlük İşlc~i Müdüründen, gelen evrakın ilgili IJiıtimlere havalesi açısın

dan da Genel Sekreterliklten emir alır. 

(2) Emir vereceği kimseler : rfeşkilat ~emasına göre )~;endisine baib memur, 

daktilo ve levlli memurlandır. 

c. İş İ'Jişkileri : 

Gelen evrakı'n zamanında yerlerine ulaştınlnıasını ve lıi7JDetin en Iyi bir şe

kilde yüıiitiilmesini temin bakınundan d'iğer birimieric koordineli olarak ça

lışır. 
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d. G<;rcv Vl' Yetkileri : 

( 1) Millet Mcdi&inc ·bihmıum re>ını:i ve ~i'1.el kurumbır ilc kişiler tarafından 

bizzat verilen veya posta ilc gündcrilen cvrakın ~Jmmct kar~ılığı alınma

sını ve kaydının yapiliırak havalcleri.nin ahmnasını sağlamak, 

(2) Havalesi alınmış cvrakın ilgili birıinilere 1.immet karşılığında teslimini sağ

lamak, 

(3) Dilekçc Kamıa Komi•-yonuna 'gelen evrakın ayrı hir deftere kaydl'1tirile

rck ilgili komiı.-yona Limnıet karşılığında teslim ed'llıncsini sağlamak, 

(4) Milli Güvenilk Ko~yi Genel Sekn-:Wrliği. Millet Mt'Ciisi Gend S.:krc

terliği ve Müdürlüklerden dış kurultJ.'i veya şahıHiar.ı göndcrıilen evr.tkın 

«ı:ideıı cvr.ık kayıt dcfterine, kaydedilerek lnınhırdan Teni Memuru 

ile günderilecek olanlarm ziımmct kaydının yupıbnası Vl' şehir içi tevzi 

memurları va."tasıyla dağıtıhnıwnı sağlamak, 

(5) Posta ilc günderilecek evrakın pulımmn yııpıştırılıp posta J:immct dd'

terinc kaydt'fliferek PTrye tc.1inı c-diilmt.,;;ıri sağlaıruık. 

(6) Yasama Organından çıkıın kanunl:ınn nevil-t Ba~kanlıii;ı "' Ba>lıakıııı

Jığa süratle teııltm cdihncsini sağlamak. 

(7) Gündemin ve sır.ı 'lltyrlarının Bakarılıklar ilc ilgili kuruluşlara dağıtılmıı

sını ~ıığlamak, 

(8) PTT'den pul alınması, alınan pulların saırfıııu ı<il ka;yıtl:crın:n tııtuhn.ası. 

pul sarfını aylar itihariy1e gÜ&1crir c'Ctvtılin hıızırlanıınasıru sağL1nuık. 

(9) Yasama Organı Üyclerill'l• ıoit ır.ısaport işlcmlcrirnn dii;ı:gün hir ~!dl<le 

yüriitülnwsin!i sağlamak, 

(10) Milli Saraylıı•r Müdürliiğünc günMrik't.'(!·k hüyiik kolilcr:n Dn\"ııa ha· 

gaj veya THY'na kargo olıırıık testim edilıne.Wti sağlamak. 

(ll) M iDi Saraylar Müdür6iğünden n. Demiryollan veya T. H. Yolları ilc 

gündcrilen kof.lcrillı hu ycrlenleıı aldınhnru.ım sağlamak. 

16. MEMURLAR: 

Giirev ve Yetkileri : Kısrm Amirine baglı ohır.ık ve ya~.ık görev bölümüne 

göre, Millet Medisin., ı:ek.,.. ve Millet Medisimen ilgili kuruluşlara giden ev

rakların gerekli 1N11 ve kaidelere uygun olarak kaydilll yapar.ık mmanındıı ve 

ııağbklı bir biçimde yerine ubJıııınasını sağlıımak. 
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-
MILLET MECLISI 

Saymanlik Müdürlüğü 

Görev Talimati 

İÇİNDEKİLER 

- Müdürlük Onayı 

- Teşkilat Şeması 

- Görev Talimatı 
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BİRİNCİ BÖLüM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİGİNE 

ı - Millet Meclisi Saymanlık Müdürlüğü görev talimatı hamlananık onayımza 

sunubntıştur. 

2 - Bu talimat Müdürliiğümüziin şemasım, sicil özetlerini ve her kademedeki 

peniOnelin tüm görevlerini aynntıh olarak kapsayacak şekilde hamlannuştır. 

3 - Bu taJinıatın uygu)anmasından başta Saymanlık Müdürü ve kendileriyle il· 

gili kısımlanndan da Müdürlik peniQneti sonmıludur, 

4 - Bu talimatın kendileriyle ilgili kısımlan tüm peniOnelde bulundunılacak ve 

zaman zaman kontrol edile<:ektlr. 

5 - Bu tıilinıat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlilğe girer. 

6 - Bu talimatı Sayıı:ıaııJık Müdürü yürütür. 

Arz ederim. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL FSASLAR : 

1. AMAÇ: 

Bu Ta1imatın Aıııacı : 

a. Saymanhk Müdürlüğündeki amir • memur ilişkileri ile teşkilat şemasım, iş 

akınwu, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek, 

b, Müdürlük görevlerinin Juuıwı. tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direklif ve 

fiilen yapılan işlere göre beJti esıL'i ve usullerle yürütülmesini temin etmek, 

2. KAPSAM: 
Bu talimat Saymanlık Müdiirli&ii personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 
Bu talimalın yürütülmesinden Genel Sekretere karşı Saymaohk Müdürü, Mü

diire karşı da müdürlik personeli ilOlUIDiudur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR: 

a. Temel Görevleri : Yasama Orgaıu Bütçesini lıazırhuımk, Th!vlet Başkanlığı 

ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerinden yapılacak bilunıum masraflan yasalar 

uyarınca ödemek, bu iidcmelcri Devlet Muhasebe Genel Yönetmeliği esas

Ianna göre kayıtlandırnıak, üç aylık raporl:.ır tanzim ettirerek ilgili yerlere 

verihnesini temin etmek, yapılan harcamalan denetçiye vi;r.c ettinnck, Maliye 

Bakanlığı ilc olan ili~kilcri temin etmek, mali yıl sonunda da Yasama Orga

nı, Th!vlet Ba'jkanlığı ve Sayı~tay Başkanlığı bütçelerinin kesinhesap cetvel

lerini tanzim ettirerek Genel kurullara ar-Lt ve Maliye Bakanlığına intikalini 

sağlamaktır. 

b.. Teşkilat İçindeki Yeri 

(1) F..mir Alacai;'l Makam ' Saymanlık Müdürü Millet Meclisi Genel Sek

reterinden emir alır ve yapılan işlerle ilgili olarak Genel Sekretere karşı 

sorumhıdur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler 

(a) Müdür Yardımcısı, 

(b) Raportör, 

(c) Kısım Amirleri, 

(d) Şefler, mutemet ve diğer tüm personel. 

c. lş llişkilcri : 

(1) Millet Meclisi Genel Sekreteri, 

(2) Millet Meclisi Genel Sekreter Yarduncılan, 

(3) Donatım Müdürlüğü. 

(4) Teknik İşlcr Müdürlüğü, 

(5) Milli Saraylar Müdürlüğü, 

(6) Bütçe Müdürlüğü, 

(7) KanunJar Müdürlüğü, 

(8) Devlet Başkaııhğı, 

(9) Sayıştay Başkanlığı, 

(lO) Gerekli tmllerde diğer müdürlükler ve biriıııler. 

d. Görev ve Yetkileri : 
(l) Yasama Organı, Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerinden 

yapılacak tüm masraftann iiderunesini ve sayınanlık hizmetlerinin ak

saksız yapıbnasım sağlamak, 
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(2) Diğer müdürlüklerle olan diyoloğu sağlamak. 

(3) Personelin rasyonel ve rantabl bir şeldlde çalışınasım sağlamak, 

(4) Yapılan işlerio gerekli yerlere gönderilmesini sağlııınak. 

(5) Millet Meclisi Bütçesini oluştıırmak üzere müdürlüklenlen gelen teklif

leri birleştirip, Millet Meclisi Bütçesi olarak Plan ve Bütçe Karma Ko
misyonuna swmıak, 

(6) Millet Meclisi ilc yürütmekle görevli olduğu Devlet Başkanlığı ve Sayış

tay Başkanlığı bütçelerine verilen ödenekierin ait olduğu yerlere kayıt

larını yaptınp, bu bütçelerle ilgili tüm işlemlerin mulıascbe kayıtkınnı 

tutturmak ve bu işlerin devamlılığını sağlamak. 

(7) Satın Alma komisyonkınna katılmak veya adına bir memurun katılma

sını sağlıımak. 

(8) Bilwnum yazışmalan hazırlatmak, parafe ederek üst makamiann imza
sına sunmak veya re'sen iiD7.alanınası gerekenleri imzalamak, 

(9) Sene sonlannda hesaba kati cetvellerini hazırlatıp Maliye Bakanlığı ile 

umumi beyete arzını sağlamak, 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevleri : Her konuda Saymanlık Müdürünün Yanlımcısıdır, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 
(1) Emir Alacağı Makam : Saymanlık Müdüründen emir alır ve yaptığı iş

lerle ilgili olarak Sayın.anlık Müdürüne karşı sorumludur, 

(2) Emir V ereceği Kiniseler 
(a) Raportör, 

(b) Mutemet, 

(c) Kısım Amirleri, 

(d) Şefler ve diğer tüm personel, 

c. İş İlişkileri : Millet Meclisi Saymanlık Müdürii, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(l) Her konuda Saymanlık Müdiirtine yanlım etmek. 

(2) Saymanlık Müdürünün olmadığı zamanlarda, Müdürlin görevlerini yü

kümlenmek ve Mildürliiğe vekillet etmek. 

(3) Saymanhk Müdürii tarafından verilen işlerin yapılıp, yapı.lnıadığıru kont

rol etmek ve en rasyonel şekilde yapılmasım sıığlamak, 

(4) Personel ile Mildür arasında gerekli diyaloğu sağlamak, 

3. RAPORTÖR : 

a. Temel Görevleri ı Müdür ve Mildür Yanlımcısı tarafından verilen işlerin 

zamanında ve rıoksansız olarak taın:unlanıp ilgili yerlere intikal etmesini te

min etmektir, 
b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makarn : Müdür ve Müdür Yanluncısından emir alıc ve 

yaptığı işlerle ilgili olarak Müdür ve Mildür Y anlımcılanna karşı so
nunludur, 
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(2) Emir Vereceği Kimseler 

(a) Mutemet, 

(b) Kısun Amir leri, 

(c) Şefler ve diğer tüm personel, 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Hazine adına nakden veya mahsuben tahsil ediilen gelir vergisi, mali 

denge vergisi, damga vergisi, kira ücretleri, kefalet aidatı, meyak aidat

lan ile diğer kunımlıu- adına tahsil edilen teJJaliye ve asker ailelerine 

yardun, Oyak aidatlan, icra kesintileri ve SS Kununu primlerini ilgili 

yardımcı defterlerine işiemek ve bwılann reddiyatını yaparak ait ol
duldan dairelere intikaliru sağlamak, 

(2) Çeşitli nedenlerle ödenemeyip bütçe emanetine alınan istilıkaklann yar

dmıcı deftere intikali ile talep vukuunda reddiyatlanıun yapılıp alacak

lılarına ödeıunesiru sağlamak, 

(3) Eşlıas ve bütçe hizmetrerindcn doğma, cşlıas borçlarına ait kayıtlan 

tııtınak, 

(4) Şahıslara aç1lan avans ve kredi hesaplanru ayrı ayn yardımcı deftere 

intikal cttinnek; işbu avansların kapatılınasını sağlıınıak, bakiyeleıiııJn 

tahsıli ile yıl sonunda kapatılmayan avansların eşhas borçlanna abn· 

masını yapmak, 
(5) Emeklilik kesenekieri ile ikraz taksitlerinin yardımcı kayıtlara geçiıile

rek bunlann, zamanında TC Emekli Sandığına intikalini sağlamak. yıl 

sonunda bu kesenekiere ait icmalleıin SaymanlığımıT.a bağh olan Mil
let Meclisi, TBMM Muhafız Taburu, Milli Saraylar Müdürrrlğü Devlet 

Bll5kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı Özliik İşlerince yapılan şahıs emeklilik 

fişleriyle mutabakatını sağlayıp TC Emekli Sandığına intikal ettinnek. 

Fiili ve itibari hizmet zamlannın reddiyatı ile bunlarla ilgili yazışmalan 

yapmak, 

(6) Yukanda gösterilen işlemJerden dolayı gelen ve cevaplarulınlması gere

gen bilumum yazışmalan yapmak ve sonuçlamııcaya kadar takip etınek, 

4. KlSlM AMİRLERİ : 

a. Temel Görevleri : Müdür, Müdür Yardımcısı ve Raportör tanılından veri

len işlerin zamanında ve ııoksansız olarak tanıaınlarup ilgili yerlere intikal 

etınesiru tenrio etınektir, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam ı Saymanlık Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Ra

portörden en1ir alır ve yaptığı işlerle ilgili olarak Müdür, Müdür Yar

dımciSl ve Raportöre karşı sonıınludur, 

(2) Emir V ereceği Kinıse1er : 
(a) ŞefJer, 

(b) Diğer tüm penıonel, 

c. Görev ve Yetkileri : 
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(1) Yevmiye defterini tutmak, 

(2) Bankalarca Millet Medisi hesabından ödenen çek bedellerinin yevmi

ye defterine işlenmesi ve zarilamnası, 

(3) Kasa defterini tutmak, 

(4) Günlük ve aylık mizanhın tutmak, 

(S) Hesapiarım Inceleme Komisyonuna her üç ayda bir sunulan raporları 

hazırlamak, 

(6) Bankalarla tcdiye ve bakiye hesap icmallcrinde mutabakat sağlamak, 

(7) Millet Meclisi Bütçesinden yapılan tüm ödemelerin yardırncı ödenek 

defterince kaydı ile çeklerini kesmek. tüm maaş bordrolanmn tetkiki 

ile ödenek defterine kaydı ve çeklerini kesmek. 

(8) Gerektiğinde 2490 sayılı Kanuna göre yapılacak alımlarda Saymanlık 

Müdürünü temsilen komisyonlam kablmak ve kararlan imza ebnek, 

(9) Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı Bütçesinden yapılan sarfiyatlar

la ilgili olarak yapılan verile emirlerini 6S7, 2490, 1 OSO ve diğer yasalara 

göre uygun alınıp aJınrnadığını tctkik ve kontrol ettikten sonra kapabp 

yardımcı ödenek defterinin ilgili harcama kalemlerine işleyerek çcklcri· 

ni kesıııek. 

(lO) Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı personeline ait tüm bordrolann 

telkiki ve ödenek defterlerinin ilgili harcaına kalemlerine işlenınesi ve 

çeklerinin kesilınesi, 

(ll) Millet Meclisi Bütçesinin bazırllllllllail için bütün birimlerden tcklifleri 

toplamak, icmaliııi yaparak gerekli cetvelleri hazırlamak, Bütçe Karma 

Komisyonuna sevk edilecek dunmıa getirmek. 

(12) Mali yıl sonunda Millet Meclisi, Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Başkan

lığı bütçelerinin kesinhesaplanın çıkartarak Meclis Hesaplanın İncele

me Komisyonu ile Maliye Bakanlığına gönderiJınesi.Jıj sağlamak, 

(13) Millet Meclisi Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Ba~kanlığı bütçelerinden 

yapılan bihmıum ödemeleri «Bütçe giderleri ve ödeme cetvelleri» ne 

dökiiierek Maliye Bakanhğına göndermek, 

(14) Parlamenter ödenek ve yolluk bordrolannın telkiki ile ödenek ve yolluk 

çeklerinin bastınlarak, dağıbınını sağlamak ve üyelerin diğer özlük iş

lerini ilgilendiren hwmsları yürütmek, 

(1 5) Parlamento ve parlamenterlerle ilgili olarak dış mcrnleketlere yapılacak 

ödemelerin Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Ziraat Bankasınca ya

pılacak döviz transfer işlemlerini yürütmek, 
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5. MUTEMET: 

a. Temel Görevleri : Her konuda üst amirlerine yardımcı olmak. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(I) Emir Alacağı Makam : Müdür, Müdür Yardımcısı, Raportör ve Kısun 

amirlerinden emir ahr ve yaptığı işlerden yine bunlara karşı sorumludur, 
c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Millet Meclisi memurlannın maaş bordrolannda tahakkuk ettirilen 
maaşlarım tevzi bordrolanna işlernek ve bunlardan tabidot ile yardım
laşma sandığı alacaklannı kesmek. 

(2) Maa5ları bankadan alarak personele dağıtılınak üzere müdürlük mute

metlerine vermek. 

(3) Tabidot ve Yardırnlaşma Sandığı ilc ilgili kesintileri ilgili yerlere öde

mek. 

(4) Saymanlığımızca yapılan icra kesintilerini ilgili icra memurluklanna ya

tırmak. 

(5) Parlamenterlerin icra defterlerini tutmak, yazışınalan yapmak. parla. 

menter ödeneklerinden yapılan icra kesintilerini ilgili icra dairelerine ya

tırmak. 

(6) Millet Meclisi personeline ait tahakkuk eden maaş ve diğer özllik hak

lan ilc ilgili bilgileri maaş defterine şahıs, şahıs işlemci<. 

6. ŞEFLER: 

a. Temel Görevleri : Her konuda Müdür, Müdür Yardımcısı, Raportör ve Kı

sun amirlerine yardım etmektir, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 
(1) Emir Alacağı Makam : Saymanlık Müdürii, Müdür Yardımcısı, Rapor

ve Kısım amirlerinden emir alır ve yaptığı işlerden yine bunlara karşı 

sorumhıdur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler; Diğer personel, 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Millet Meclisi Bütçesi içinde yer alan Milli Sarayiann idare korunması 

ile güvenlik hizmetleri (TBMM Muhafız Taburu) birimlerin maaş bord

rolan, işçi ücretleri ile bu kuruluşların verili emirlerinin kontrol ve 

kapatılarak yardımcı ödenek defterine işlemnesi ve çeklerinin kesihesi, 
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(2) Parlamenterlerin ödenek ve yolhık çeklerinin işlendiği hesabı cari defteri

nin tutulması yevmiye mizaruyla tutturulması ve devirlerin alınması, 

(3) Milli Saraylar Müdürlüğü personelinin maaş bordrolanmn kadrolara 

göre maaş defterine işlenmesi, Meyak kesintilerini istihkak sahiplerine 

ödeomeden önce maaş defterlerinden kontrol etmek, 

7. MEMURLAR : 

a. Temel Görevleri : Amirlerinin görevle ilgili olarak verecekleri talimatlan 

sorumluluk duygusu içinde yerine getirmek, 

b. Teşkılat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür, Müdür Yardımcısı, Raportör, Kısım 

.unirleri ve şeflerden emir alırlar ve yaptıklan işlerden yine bunlara karşı 

sorumludurlar, 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Millet Meclisi, Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının özel ve tüm 

resmi kuruluş ve hastanelerin tediye çeklerini, kurumlannın göstereceği 

ilgili kişilere ödemek, 

(2) Milli Sarayiara ait tüm tediyclcri TC Ziraat Bankası, Merkez Mü

dürlüğü vasıtasıyla istihkak sahiplerinin bildirdikleri adrese havatesini 

sağlamak, 

(3) Eski parlamenterlerin yıllık .-ergi beyanianna esas olacak, bir takvim 

yıb içerisinde aldığı b•üt maa~ ve bundan kesilen gelir vergisi, mali 

denge vergisi, ile emekli keseneklerini bir cetvelde göstererek kendilerine 

vermek, 

(4) Minet Meclisi, Devlet Ba~kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı bütçelerini içe

ren ödenek ve sarfiyatiann kaydına malısus bütçe giderleri ve ödeme 

emirleri esas defterini tutmak, 

(5) Bu sarfiyatlara ait bütçe giderleri ve ödeme emirleri cetveDerini çıkar

mak, Maliye Bakanhğına verilccek aylık ve iki aylık cetvellelihazır
laınak, 

(6) Dahili yapılan aktamıalarla Maliyeden alınan ek ödenekleri ödenek 

defterine işlenıek, 

(7) Millet Meclisi, Devlet Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı personelinin 

maaşlarına gelen hacizierin kayıt ve maaşlardan kesilmesi işlemi ile rcd

diyatlannın hazırlanması ve ilr,ili icra dairelerine gönderihııesi, 

(8) Eşitas ve bütçe hizmetlerinden doğına eşhas borçlanmn muhasebe fiş

lerini tanzim etmek ve talısilailan takip etınek, gerektiğinde tahsilatiann 

icra yolu ilc tahsilini teminen işlemleri Maliye Bakanlığı Muhakcmat 

Gn. Md. liğüne intikal ettintll'k, 
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(9) Saymanlığıınıza bağlı bulunan kunıluşlann maaş bordrolanndan yapı· 

lan muhtelif kesintilerin reddiyatlaruu yapmak ve çeklerini kesrnek, 

(10) Sayınanhğıınıza gelen evraklan «Gelen kayıt defterine,, işlemek, numa· 

ra vermek, Müdür, Müdür Yardımcısısına havale ettinlikten sonra ilgili 

personele teslim etmek, 

(ll) Giden evraklan <<Giden kayıt defterine» işleyip, numara vermek ve 
zirnınet karşıhğında genel evraka göndermektir, 

(12) Işi biten evrakları ilgili dosyalara koyarak arşivlcnıek, 

(13) Devlet Ra~kaıılığı personeline tahakkuk ve Saymanlığımızca tediye edi

len aylık maaşlan kadro derecelerine göre hazırlarunış olan maaş def
terlerine şalıısların <iz!ük haklarında meydana gelen değişiklikleri de be

lirtmek suretiyle tck tek işlcnıek, 

(14) Memurlardan kesilen MEY AK kesintilerini emekli olan personele öden· 

meden önce evvelki yıllar maaş defterlerinden kontrol ederek icnıali ile 
mutabakatını sağlamak, 

(lS) Saymanlığınıızla TC Ziraat Bankası, TC Merkez Banka~ı ve Maliye Ba
kanlığı arasındaki ıniatlı evrakları ınalıallinrlc takip etmek, çekleri TC 
Emekli Sandığı, Maliye Bakanhğı Gelir Saynıanhğı ve bankalaca teslim 

etmek. 

8. DAKTILO: 

a. Temel Görevi : Amirlerinin vereceği bütün daktilo işlerini yapmak, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

Emir Alacağı Makam : Biitün list amirleri, 

c. Görev ve Yetkileri : 

(l) Müdürlüğün yazı işlerini daktilo etmek, 

(2) Bütçe cetveUeri, kesinhesap cetveUeri ve diğer cetvelierin daktilo edilmesi, 

(3) Mal sonuulusu olarak MüdürlüğümUz demirbaş eşya ve büro makineleri 

ile kırtasiye malzemelerini mııhıifaza etmek; tahrip ve zayi olnıanıasana 

Ö7.en göstermek. 

Not : Yukanda belirtilen kadrolarda çalışan personel sayılan görevlerinin dışında 

amirlerince verilecek diğer emir ve görevleri de yerine getimıekle yükümlüdürler. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

Millet Meclisi Genel Sekreteriiiine 

ı - Millet Meclisi E.ınniyet Mlidlirlliğii görev talimatı hazırlaııarıı.k oııayıruza 

sunuhnuştur. 

2 - Bu taHmat Müdürliğümilziln şemasını, fotoğrafh sicil özetlerini ve her ka
demedeki personelin tüm görevlerini aynntJiı olarak kapsayacak şetüde hazırlanmıştır. 

3 - Bu talimalın uygulımnıasından başta Enuıiyet Müdürü ve kendileriyle ilgili 

kısımlanndan da Emniyet Mildür Yardımcısı, Emniyet Aıniri, Başkomiser, Komiser, 

Koıniser Muavini, Nöbetçi Amiri ve Polis memurlan sorumludur. 

4 - Bu taliıııatın kendileriyle ilgili kısun1an tüm personelde bulundurulacak ve 

zaman zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekretertiiin onayı ile yürürlüğe ifrer. 
6 - Bu talimatı Enmiyet Müdürü yürütür. 

An ederim. 
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İKİNCI BÖl-ÜM 

GENEl- ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu talimahn anıacı : 

a. Emniyet Müdürlüğündcki Amjr - memur münasebetleri ilc tc~kilat şemasını, 

iş akımını, kadro, görev \C yetkilerini bclirtm<'k, 

b, Millet Medisi Emniyet Müdürlüğü .3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyct K:ıııunu, lçtüzük, Yiinctmelik, Genelge 

emir ve direktiflcrlc Millet Medisinin iç güvenliğini ve düzenini sağlamaktır, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin i~ini <'ll k"a ~.aıııand:ı üğrenıncsini sağ

lamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Emnjyet Miidürlüi;oü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu taliınatııı yüriitülıııcsindeıı Genel Sekreterc kıırşı, Emniyet Müdürii, Müdüre 

karşı da Emniyet Müdür Yardımcısı, Emniyet Amiri, Baı;komiscr, Komjser, Ko

mjser Muavini ve polis memurları sonımludur. 

l. MÜDÜR : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLERİ 

a. Tenıci Görevleri : Millet Medisi Emniyet le~kilııtının en yüksek Aıııiridir. 

Millet Meclisi iç güvenliği ilc birlik!<' Bıışkanın korunmasından sorumludur. 

Ru görevlerini Müdür Yardımcısı, Emniyet Anıiri ve diğer riitb<'li Amirler 

ve polis mcnıurlanyla yüriitür. Ra~kanııı yurt içi ve yut dı~ı ge7ilcrinde alına

cak koruma iinlenıııerini planlar Vl' lııı gu.ilcrdc Ra~kana rcfakal eder, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : Emniyet Müdürlüj:;'Ü teşkilalının en yüksek Amiridir. 

(1) Emir Alacağı Makanı : Millet Medjsi Genel Sekreteri, 

(2) Emir Vereccğj Kinısclcr : Emniyet Müdür Yardıııu·ısı, Eııuıiyct Amiri, 

Ra~koıniser, Konıiscr, Knıııiser Mııa•·ini, Niihclçi Anıiri ve polis mc

nıurlan. 

c. İş İtişkileri : Millet Medisi Gend S<'krctcrliği, S<'krclerliğe hıığlı Müdürlük 

ve Uzmanlıklardır. 

2. EMNİYET MÜDÜR Y ARDlMClSI 

a. Görev ve Yetkileri : Millet Meclisinin İ\' emniyetini w asayişini konınıakla 

gürevli olup, }:nıniyct Müdürüne karşı sonınıhıdıır. Emniyet Müdürü hıılun

nıadığı zamanlarda Emniyet Müılüriinün tabij wkilidir. 
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Polis ıncsleğinde disiplin teıncldir. Disiplini temin için bütün mensuplarına 

mutlak bir itaat ve vicd:uı istir.ılıatı verdiren doğrulukla vazife görnıey<·, Jıer 

hizmeti en küçük tcfcrruatına kadar büyük bir dikkat ve istekle yapmaya alış

tırmak, kalplerine meslek ve vazJfe mcsuliyetini sokmakla görcvlidir. Disip

lin ve vazife için Aıııirle memurun karşılıklı sevgi ve saygıyla birbirlerine 

hağlanmalannı temin eder. Memurların kılık ve kıyafctlerini, giyim, kuı;aın 

i~lcrini, izinlerini ve hastalıklarını takip ederek gerekli bilgileri Emniyet Mü

dürüne bildirir. Emrinde bulunan Amir ve memurlarla görevi yürütür. 

J. EMNiYET AMIRi 

a. Görev ve Yetkileri : Emniyet Müdür ve Emniyet Müdür Yardımcısıııdan al

dığı emirleri, <•mrindc bulunan Amir ve ;menıurlarla dü7.enli bir şckJide ya

parak neticeyi ar;ı eder. Maiyetinde bulunan Amir ve memurları daima mu

r.ıkabe altmda bulundunır. Memurların disiplinli görev yapmalarını, kılık ve 

kıyafctlcrini, medeni insan için lazım olan bütün temizlik işlerini kontrol eder. 

Büro lıizınctlerini yürütür. Memurların görevlerine z:unanında gelip gelıne

diklerini kontrol eder. Niilıct hizmetlerini Niihetçi Amiri tarafından munta-

7.3111 yürütülüp yürütülnu.-diğini daima takip <-derek, aksakbk giirürse Nöbetçi 

Amirini iluu edip aksaklığı giderir ve Müdürlerine durumu arı: eder. 

Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

4. NÖBETÇI AMiRI : 

a. Görev ve Yetkil<·ri Millet Mecli~i Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 

bulun:uı Ba5komi~r. Komisu ve Koıniser Muavinleri araı.~nda 2-1 saat mü

navebe ilc tutulur. 

Nöhctçi Amirlerinin giirev, yetkJ ve sorunılulııklan : 

Kanun, tümk, yiinetmclik. genelge, emir ve direktifler gereğince vazifenin 

aksamadan yürütülıncsini, güreviiierin aı,ağıda hcliriilen görev yerlerine z.a

manında ı:clip ı:itmelerini kontrol etmek. görevlilerin kılık ve kıyafetlerini, 

teçhizatlannın temiz ve t:unam olup olmadıj;'lnı denctleıııek, gürev yerlerinin 

temiz hulunnıa.,na dikkat etmek, görev yerlerinde bulunan demirbaş eşya

nın temiz ve inti7.amlı bir şekilde ve noksansız olarak niilıctçiler arasında de

vir teslimini temin etmek. nöbetten çıkan memurların müşalıedelcrini müşa

hede defterine yazıp yazmadıklarını kontrol etmek emrinde bulunan devriye 

güreviisi il.- Millet Meclisi içerisinde gece ve gündüz gerekli devriye görevini 

yaptırar.ık, yangııı yiinergesinde emredilen hususlan aynen tatbik ettirmek. 

eksik giirülcn hususları raporla biklirnıek mkubulan olaylan Niibetçi Arnir

liği rapor ve nıüşahcdc defterine yl17.ar.ık her sabah saat 09'da Emniyet Mü

dürüne arz l'<lip. kendisinden niibet alnn Amire de aynen devretmekle gö

revli ve sonıınhıdıır. 

Gel-e w gündüz Niibetçi Amirlerine teslim edilen telsizi takip eder, görev 

yerlerini teker teker kontrol eder. 1. 2. No. hı kapılarda, yeni bi-m ve Nii-
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betçi Arnirliğinde bulunan anahtarlıkların kontrolunu yapar, yerinde a•ılı ol· 

nıayan anahtarları takip ederek yerine asıhııasını temin eder. Günün 24 saa· 

tinde kendisine gelen görevle ilgili haberleri Emniyet Amirine, Emniyet Mü

dür Yardımcısına ve Emniyet Müdürüne bildirir. Her sahada dikkatli ve 

uyaıuk bulunur. Yangııı vukuunda Niihctçi Anıirliği masası yanında asılı bu

lunan çerçen'(IC yazılı zcvata sırası ilc haber eder. Bıı görevlerin aksamadan 

yürümesinde Emniyet Amiri ve Müdürlere karşı sorumludur. Nöbetçi Arnir

liği oda~mda bulunan dcmirba5 cşyayı da muhafaza etmekle görevlidir. 

b. Nöbetçi Amirlerine Bağlı Nöbet Hizmetleri 

(1) 1 No. lu kapı 24 saat üçlü vardiye, 

(2) 2 No. lu kapı 24 saat üçlü vardiye. 

(3) Şeref kapısı 24 saat üçlü vardiye, 

(4) 3 No. lu kapı 017 • 22 ara~ı ikili vardiye, 

(S) Yeni personel binası 24 saat üçlü vardiyc, 

(6) P. Santralİ 24 saat üçlü vardiy<'. 

(7) Oevriye 24 saat üçlü vardiyc, 

(ll) Karakol 24 saat üçlü vardiye. 

(9) Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu. 08.3U'dan mesai bitimine kadar, 

(1 O) Koruma hizmetleri (Zamansız), 

(ll) Çıkış nizaıniycsi 24 saat üç Hi vardiye, 

(12) Trafik hizmetleri 08.30'dan 18.20'yc kadar (M.G.K. Toplantısı olduğıın

da toplantının bitimine kadar.) 

S. BAŞKOMİSER, KO Mi SER, KOMiSER MUAViNi. POLiS MEMURU VE 

NÖBET HİZMETLERİ : 

a. Ba5konıiscr, Koıniscr ve Koıniscr Muavinlerinin giirev, yetki ve sorumlu

luklaıı : 

Niibetçi Amirlii\i sıra~ı geldiğinde bu talimalın 3 ndi maddesindeki gürevleri 

yaparlar. Niibetçi Amiri olmadıkları zamanlarda: Vazife li•tesindc yazılan 

giirev yerlerinde görev alarak, mahiyetinde gürevli amir ve polis mcmıırla

lanyla birlikte Q mahallin durumuna güre daha iinre wrilnıiş emirler gerc

ğince gürevin salimen yürütülmesinde sorıımludurlar. Ayrıca günllik çalışma 

koşullarına güre kendilerine verilen gürevleri l'mir g<'reğinl·e aksak-.z yapa

rak t:ınniyct Amirine bildirirler. Emniyet Amiri-ne karşı sorumludurlar. 

6. NÖBET YERLERİNDE GÖREV ALAN l'OIJS MEMURLARININ GÖREV, 

YETKl VE SORUMLULUKLARI : 

a. 4-b. Maddesinde gösterilen niibet yerlerinde ~ürcv yapan amir VI' polis m~

rnurlan TBMM Meclisi bina~ına yüncrgc ve cmirlerle tespit edilen esaslara 

uygun olarak giriş ve çıkışiann yapılnıa~ını sai:lanıak, personelin giriş kar

tını takmadan içeri gimıelerini iinlemek, ziyarctçi~rin hüvi)'l'llerini çıkış ni-

7mnİycsindc gürevli iken tetkik edip daha iincc verilen emirl<•r ~~rei\ince Rİ-
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dcceği yere somp, niibetçi sobayına da bildirerek günderin emri üzerine zi

yaretçi veya gürevli gelenler için gürevli kartını takarak günderilmesini temin 

etmek ve nimmiyede gürevli subay ve ast~ubayla giirev gereği mii~tereken 

görev yaparlar. Ziyaretçi, ziynret edeceği ""'vat tarafıııdan kabul edilmez veya 

yerinde bulunnı:usa; memura yakışır vaziyette ziyaretçiye dumm bildirilip 

gitmesi temin edilir. İçeri girmesine müsaade edilen ziyaretçilerio üzeri ara

mr, kartı taktırılır ve gidet·e~i yer de tarif edilerek giinderilir. Ni;r.amiyeden 

giren ;riynrctçi ve giirevliler Meclis kapılarına geldiklerinde kartlannın takılı 

okiuğu na b·.ıkılır, gideceği yer sorulur ve tarif edilerek gönderilir. Şeref ka

pısı ııühclçisi; ~ercf kapısından ziyaretçilerle memurların girip çıkmasına mü

saade etıııu. Bu kapıdan yalnı;r. ımıtokola dahil Devlet Erkanı ile yabancı 

Devlet temsilcilerinin girip çıkmalannda saygı görevini ifa eder. 

Her görev yt•ri telcfonlu oluı>. vukuu muhtemel olaylan anında niibctçi ami

rine bildirir, yangın ve sabotajlara ka~ı uyanık olur, ziyaretçilerin ü;r"'rini 

arar, personelin paketlerini kontrol eder, tanıdığı suçluları yakalar ve nübctçi 

amirine bildinnekle sorumludurlar. 

Her görevli gürevlerinin hitmnında görev sırasında vukuat olup, olmadığını 

rapor ve mü~alıede defterine yazarak niibctçi amirine de durumu arz edip 

giirc,·lcriııden ayrılarak kendinden ııiibct alan mcmııra nöbetlerini teslim 

ederler. 

h. Konıma Hizmet n- Görevlileri 

Konıma hizmetleriyle giirevlcndirilen amir ve m<'murlar D<'vlet Başkanını 

ve Kons<'y Üyelerinin Meclis içindeki yakın konımasını yaparlar. Devlet 

Başkanı ve Konsey Üyeleri gclmt>den iince bütün çalışma ve ÖT"'I odalannda 

gerekli aramayı ~apıp ;r.abıtla tespit ederler. 

Bu görevk· yükümlü Emniyet men~upları, yakın konımasını yaptığı zevata 

ka~ı haril'en herhangi bir müdahale, silahlı veya silahsız saldırı, sözle sata.~

ma dummlarında dcrhal müdahale ederek mütat·avizi tesirsiz hale getirip ya

knlar. Bunun için daima uyanık ve çevik bulunurlar. 

7. BÜRO HİZMETLERİ 

Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak kurobıtuş olup, Emniyet Amirinin ne;r.areti 

altında giirev yapar. 

Emniyet teşkilatında ruhılacak defterler hakkındaki talimatnameye uygun olar.ık 

dosyalan tanzim t>der, ı:elen \'C gid<'n evraklan kaydeder ve zamanında ilgili yere 

gönderir. Gelen emirler amir ve meınıırlara tebliğ edilmesi cmredilmişsc tebliğ 

ederek tdıcllüğ ilmülıal:ıcrlerini dosya•ında s.'lklar. Silah, mermi ve teçhi7.at def

terini ıııuııtazam tutarak mcnıurlara silah ve mennilerini iın7.a ka~ıhğı tevzii eder. 

Memurların künye fiş ve allıüınlerini tutar. Menıurhınn ınanşlannı, giysi istih

kaklarını alır ve dağıtır, bordroları Muhaschc Müdürlüğüne ve giysi 
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istihk; t" li"'ı- ll'h:rini Dutıalwı 1\1i,di.irlüğütıt' ll'Hiii l..'dt·ı-. Gelen H' 1.!,idt·n. Jinuucl. 

raı)ur ' 'l' nıü~alu:dc .. vazife defterlerinin bitinıindc yenisini h.•nıin l'<h.•rck .vt.·r lt~ rint· 

"oyar. Pulis Vt' .)' ardım !\andığ,ı aidat H" hurçlarım ;.!,dcn lisk muhCt.•viyatına :,:ürt· 

tuplar. Uan kaya yatı rıp Polis Uakını vc Yanlun Sandığı 1\1iidiirliiğiint.' her aym 

S ' irıt• kadar ı,.:;; ııdc rir. Emniyet Müdürli.iğü pt.·rsonl'lin.in ~ünliik vazife li~tcs ini 

tanzim cdt.·r. Amir H' memurların izin. ha!\lahk g ihi i ;ı. lük i~krini Cakiıı eder ilgili 

Mi.idiirliiğ,c Emniy~o:l Miidüriiniin imzasıyla 1-!Ünclt.•rir. Emniyet A miri , ·c nülk't\·i 

amiri gürcvt· gitmi~ iM· tdcfon ' ' t.' tc ls iiA' haka r. Nüht.•tçi amiri gürt.· v irıi aldığı 

günlt.-rdc J ndi madd cdt.• hı:lirtilt· n rıüht.•h;i amiri J,!t;rtvini hiiru hiz mctlcri,\'lt.• hir

likll' yürütür. 

1\iiru lıiı:ındlt..'rin<k 1.!,Ürt.·v li a mir \t.' nll'murlar kl'lıım. itimada ,ayan olur. Aldağı 

e mirlt-ri z:uııanında .''a parak Emniyd Amiri, Em. Md. Yrd . nsı ' ' 4.' t•:mniyl'l Mii

diiliint· arı: t.•dt.·r. 

H. TRAFih liiZMETI.ERi 

(ı(IXS ,;ıyı lı Tr:ıl'ik h:ıııııııı ı w Tiiziij::ii ı:rrcoğiıın· TBM Mcdbi dahilinde traJij;iıı 

cliiZl'll içinde akımılll sağlanıak~ park yapılrna'iı gcrckc.•n ycrfcrt.~ park yaptırmak. 

park ya ıııfm:.umLOot l gt.•rt ktn yerlere ı>ark yaptırmanıak.. trafiği tanzinı edip vukubul

nıu:o;. ulayl:.uı anıncia nübt.·tçi ~unirin(• bildin·rck ~ürcvlcri hitamı nıpor n· ntü

~llıc<h• defte rine vukuat ohır>~ olnıad ıjtuıı ka.Vdl'fkdt.•r. Milli Gü\'l•nlik Konst.') i 

t•,ııtantısı hitmt.'dcn g~irl' \' lcrindc.• n aynlaınazlar . 

.. <()> ·~>·'<~· ·~ 
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MILLET MECLISI 

Bas1mevi Müdürlüğü 

Görev Talimati 

İÇİNDEKİLER 

- .:\[ iidlirlii k Oıuı.n 

- (;iin·l· Talııııatı 
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niniNCi IIÜLÜM 

MÜDÜnLÜK O NA V l 

MILLET MECLISI GENEL SEKnETEHLICINE 

1 - Millet Meclisi lla~ınıe>i Miiıliirliii:ii giircv talimatı hazırlanarak ıın:ıyıııız:ı 

stımılmu!)ıu.r. 

2 - flu falimal ~1iidiirli_i~iinıiizii ıı ~t.'lllô.l~llll, sil'iJ Ö:t,C'IIt.•rini Vt' ht•f kadi:IIH .. ·dcki 

IH.'rsuw:liıı liim ~ün.•vlt..·rini ayrıntılı olarak kaılsayaeak ~ckilrlc hal.ırlanını.,t ır . 

J - Jlu Calimatın uygularınıasııuları ha~la H:.tı.tını t.•\'i J\1iidiirü ve kcrulih.·riy lt.• ilgili 

kısımlaniatı da i\-liidi.irliik pl'rStnu.·li .~orumltıdur. 

-ı - Bu talimahn kt•mlilt:riylc il~ili kısımlan liim llCrsonddc hulundıırul:u·ak H.' 

zaman :nunan kontrol \'dilccektir. 

5 - lhı talimat Ccrıd St.·kn• lt.• rliğirı onayı ilc yiiriirlüğe girer. 

6 - Jlu talimatı HrNnıe v i Miiıliirii yli riitür. 

Arz t.~dt.· riın. 
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1 K i N C i JIÜL Uı\1 

GENEL ES.\SL\H 

1. .\M,\Ç : 

H u Talimalın :\mat: ı : 

a. H:t'lllll' ' i Miidiirlii~üıı dl'ld aıııir • memur miina!<t l'hcth.·ri ilc ll'-:ıkilat .~l·ma

, ,ııı. i., akııııını , l"'adro. ı,!,ÜI't' \ H ' ~ dkikrin i ht.· lirlııu: l"• 

h. ~iidiirliil.. gün·' ltTiııiıı hanuıı . liitiik ) i•ndıııl'l i li , gcıa· lgl', emir, din.:klif 

\l' ri i h.· n ~apılan i':ıh:n.• ı,.:Cin: hl·lli l' 'a~ 'l' 11 \U IIcrk ~ üriitülnıcsini ll' min 

dıııt· k . 

l ' . Miidiirliii!c yt· ııi atarı:.u: ah. f)l' l'!'o,OIH: Iiıı i ., iııi (.'ll l..ı~a taııı:tııda üğn.· nnu.·sini 

"ıj::,l:ııııaktır. 

2. KAI'SAM : 

Hu talima1 na~ııW .. '\ i :\1iıdiirliii;ii Pcr~oııt· lini kap~ar. 

J. S0Rll i\11.li i.UK : 

Hu talimalın .Yiiıii1iilııwsintlt·ıı Gt..•nt:l St·krl'1crc liar., ı Ha...,ınu:,· i Müdürü, J\-lü

dürc kar~ı da ~1iidiirliik pcrsom• li !o)orunıludur. 
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ÜÇÜNCÜ llÜLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜHÜR : 

a. T<· ıııcl Gürevleri : Y:ıs: ıııı:ı i~leri i~iıı gerekli ulan her Iliriii dizgi, hnskı 

' 'c dh i~lt.·rini ~'aplırmak surdiy lt.• Yasama Orgamnm aksaksız \'alt'im:t~ına 

_yardımcı olınaktır. 

b. 1\·~kilal içindelil yeri 

c. 

d. 

(1) Emir alacağı ııı:ıkaııı : ll:t~ımevi Miidiirü MilJel Meclisi Genel Sek

rl'lt·riJJdcn emir alır \ 't.' yaJlılan i~lcrlc ilgili olarak Gt.•nt.•l St•kn.·tcrc 

karş ı sorumludur. 

(2) Emir Vl' r<•n·ği kimseler : 

h 
(1) 

(2) 

(3) 

(-1) 

(5) 

(6) 

(7) 

(H) 

(a) Ilasımevi Müdür Yardınıcıları , 

(h) B:ısıınni Miidürliii;>ii Kısım Amiri, 

(<-) l>iwıe Kısmı Amiri, 

(d) Tertip Kısım Amiri, 

(c ) T:ıs lıilı KıMlll Amiri. 

(1') Makinl' Kısım Amiri, 

(g) Ol'sl'l Kısım Amiri, 

(lı) Cill Kısım Amiri w Ilasınıevinin diğer liiın ıwrsuneli. 

ili .~kilcri 

Mi lll'! Medisi Gerıci Sckrclcri. 

Millet Meclisi Genel St•krclcr Yardıııırıl:ırı, 

Karnınlar Mi.idiirliiğü, 

Tul:ımık Miidiirliiğii, 

Biiiçe Müdiirlüğii, 

Teknik i~lcr Müdiirlüğii, 

Uonatım Miidiirlüği.i , 

Gerekli lı:ılkrdc dii:er miidürliiklcr ve birimler. 

Ctin.•v \C yclkikri : 

(1) Y:ı"ıııı:ı i ~ leriııiıı aks:ıııuıcl:ııı yiiriiıükhilmesi için gerekli ol:ııı lıt• r 

ti.irtü di:tgi. ha.~oıkı \ 'C dlt i~ l .. ·rinin yaınhnasım temin dnu.·k, 

(2) Diğer hiriııılcrle olan diy:ıluğıı ':ıjil:ııııak , 

(J) Persondin ras~ oıu.·l ve nuıhıhl hir ~ddldt• \' ah~ ma~ııu sajtlanuık , 

(-1) Kısıııılıır :ıı· :ı"ııda kuurıliııdi çalı~ıııay ı h•sis elmek, 
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(S) Yapılan i~Jerin gcrfkli yerlere giinıkrilıııcsiııi sağlamak, 

(6) Uizgi, baskı ve dlt i~lcri için ıterekli olan mal;r,cnıenin lenıin edilme 

sini sağlamak, 

(7) Temin edilen malzemelerin ambara giri~ ve çıkı~ i~lcınleriııi yap

lırmak. 

(!!) ll:t~kı ve dil i şl erinde kullanıl:ın her türlü alet ve makinelerin. her 

an hizmete- hazır olmasun sağlamak ~aycsiyll·. hakım vı.· onarımlannı 

yaptırmak . 

2. M Ü D ÜR YARDIMCILARI 

a. Tenıci güre vleri : Her konuda Ila sımevi Müdiiriiııün yardınıcılaruhrlar. 

lı . Te~kilal i çi nılcki yeri : 

(1) Emir ahu·ağ ı nmkam : Basımev i Miidiiriinclcn emir alır V(' yaphji1 

i~lc rlc ilgili olarak Ba.ı; &nu.· vi Miiclürünc kar.) ı sorumlll(lurlar. 

(2) Emir vereceğ i kimseler : 

(a) Ilasımevi Müdiirlliğii Kısmı Amiri. 

(b) Dizmc Kısım Amiri, 

(t) Tertip Kısım Amiri. 

(d) Tashih Kısım Amiri, 

(c) Makine Kısım Amiri, 

(f) Ofscl Kısmı Amiri. 

(g) Cilt Kısım Amiri w diğer tlim pfrsond. 

c. i~ ilişkilt• ri : Millet Meclisi ll:ısıme vi Miidiirii ilcdir. 

d . Giircv ve Yelkileri : 

( 1) Her konuda Ilasınıevi Müdürüne y:ırdım elmek, 

(2) Ilasune vi Miidi.iriinün olmadığ ı zaınanl.ardoı, Miidürün gürevlerini ~ · ii· 

künılenıııt•k V<' Müdiirlüğc ' 'ckalcl etmek, 

(3} llaMnıcvi Müdiirii tamfııııhuı verilen i ~lcrin yapılıp, yapılmadığını 

konirol ctnıc k ve en rasyonel ~ekilde yapılınasını sağlamak, 

(.ı) l'ersoncl ilc Mlidlir :ırasıııda gcrekH diyaloğu sağlamak. 

3. 11.\ SIM EVi KlSlM AMiRi 

a. Tt•mcl Gürevleri : Miidlir ve Müdür Yardıııu· ıları !arafından verilen i ~lc

rin :t.amanında ' 'C noksansız olarak tamamlmup ilgili yerlere intikal ctnu·· 

sini kmiıı etmektir. 

h. Tc~kilal içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağ ı Makanı : Ilasınıevi Miidlirü ve Miidlir yardııııcıların 

daıı emir alır ve yaııllğ ı işkrlc ilgili olurak Müdür ve Miidür Yar

dunnianna kar!)l sonunludur. 
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(2) Emir Vereceği Kimseler : 

(a) Oi1,me Kısım Aıniri, 

(b) Tertip Kasım Amiri, 

(<·) Tashih Kısım A miri, 

(d) Makine Kısım Amiri, 

(c) or set Kısmı Amiri, 

(r) Ci lt Kısım Aıniri, 

(g) Ambar Mcmurları, 

c. Görev ve Yetkikri : 

(1) Gerek Y:t•unıa Medisierinin ça lışınas ı ve gerek diğer ıııüdürlliklcrin 

çalışınası ilc ilgili olar:ık gelen her türiii lmskı ve cift işlerinin en seri 

~ekildı· y apılınasını temin ve J..ontrol etmek, 

(2) Müdıirfiii(c ıııuhtıra ik gcfcıı işleri ilgili kısım amirlerine intikal ct· 

tirınrk, 

(.1) Jlaskı w dlt i~i hitcn hasılı cnakfarı ilgili yerlere göndermek, 

(~) Ilasınıevi Miidiirliiğiint• gin·ıı ve çık:ııı malzemelerin :ımhar kııyıtl:ı

ruıa i~lt..·mıu.· sini temin ctmrk. 

(5) Person elin iizfiik işleri ilc ilgili her tiirfii yazışınaları yürütmek, 

(6) Müdiirliij!iirı her tiirlii yazı~ııııı i şlerini yiiriitmck, 

(7) Miidiir vt• Miidiir Y:ırdnııcıl:ırıııdan gelen her türlü emir ve tamimfc

ri personefe ılnyıırııı:ık ••c riayet edilip edilmediğini kontrol etmek, 

(ll) i ~ lcrin ~ · apılması sır:ı.•ırırla doğan aksakfıkfarı Müdür ve Müdiir Yar

dınu.' ılarıım intikal t•tlin·n.·k ~~idcrihncsini sağlaınak, 

(9) l'crsonl'l ilc ilgili sorunları Müdür ve Miidiir Yardııııcılarıııa intikal 

cttin.:'rt•k çüzüm lcnmcsj için yanlım ca olmak. 

(10) Ba,ııııevinde bulunan dcıııirba~ eşyaları n kayıtlarını tuttunnaktır. 

~. ŞEF: 

a. Tenıci Giircv!Pri : Her konuda Ilasımevi Kısım Amirine yardım etmektir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(l) Emir Ahll· :ığı Makam : Ilasınıevi Kısım Anıirinden emir alır ve yap· 

tığı i~lcrden dolayı Kısım Amirine karşı sonıııı ludur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler 

(:ı) Ambar Mcnııını, 

(lı) Gece llckçifcri, 

(c) Odaol:ır. 

,., Giirev ve Yetkileri 

m:ıktır. 

lllL"m<·vi Kısım Amirine her konuda yarıfımcı ol-
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5. AMBAR MEMURI.ARI : 

a. Temel Görevleri : Basımevine giren ve çıkan her türlü malzemenin USU• 

iüne uygun olarak kayıtlannı tuhnaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) l:mir Alacağı Makam : Basımevi Müdürlüğü Kısmı Amirinden emir 

alır ve yaptığı işlerden dolayı Kısım Amirine karşı sorumludur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler 

(a) Gece Bekçileri, 

(b) Odacılar. 

c. Görev ve Yetkileri 

(1) Matbaaya giren ve çıkan mal7.eınelerin gırış ve çıkış işlemlerini 

yürütmek ve kayıtlannı sağlıklı bir şekilde tutmak, 

(2) Demirba~ların kayıtlanlll tutmak ve demirbaş defterinde kayıtlı CŞ· 

yalann iyi korunınasım temin etmek, 

(3) Kısım Anıiri tarafından biklirilen işlerin dizgi, baskı ve cilt işlemleri· 

ni takip etmek, 

(4) Hazırlanan işlerin ilgili yerlere intikal etmesini temin etmek, 

(5) Her konuda Kısım Amirine yardımcı olmaktır. 

6. GECE BEKÇILERI 

a. Temel Gürevleri : Basımevi Müdürlüğiinün her türlü tehlikeden koruna

bilmesi için gece basımevini bcklenıektir. 

h. Teşkilat İçindeki Yeri : Basınıevi Kısım Amirinden emir alır ve yaptığı 

işler nedeniyle Kısım Amirine karşı sorumludur. 

c. Görevleri : 

(1) Ba .. ınevi Müdürlüğünün her türlü tehlikeden (özellikle yangından) 

korunabilmesi için her yeri kontrol ederek açık pencereleri kapat· 

mak, ışıkları söndürmek, makinelerin çalışıp çalışmadıklannı kont· 

rol etmek ve çalışanlanlll kapatmak, yangın tehlikesine karşı gerekli 

kontrolleri yapmak ve iinlemleri almak, 

(2) Herhangi bir tehlike vukuunda, gerekli tl'<lhirlcrin alınması için amir

lerini ve ilgili yerleri ikaz etmek ve tehlikeyi bildinnek, 

(3) Tehlike ilc ilgili l'klpler gelinceye kadar, tehlikeyi iinlenıek için ilk 

müduhalclcri ~·apmak, 

(4) Verilen bekçi saatini her suat ba~ı kunnak ve etrafı devamlı kontrol 

etmektir. 
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7, ODACILAR : 

a. Temel Gürevleri : Rasınıevinin her tiirlü temizlik i~lerini yapmaktır. 

h. Te~kilat Içindeki Yeri : Rasınıevi Kısım Amirinden emir alır ve yaptığı 

işlerden dolayı Kısım Amirine karşı sorumludur. 

c. Göre> leri : 

(1) Basımevi Müdürlüğünün her türlü temizlik i~lerini yapmak, 

(2) Evrak n· maliemelerin getir • gütür i~lerini yapmak. 

(3) Rasınıevine giren ve çıkan kişileri kontrol etmek ve içeri yabancı ki

leri sokınan1ak. 

(4) Tatil giinlerinde M ge<·c I"'kçilcrine gürevi tc•linı edint·eye kadar gün

diizleri niihet tutmak \'C herhangi bir tehlikeli donınııla ilgililere ha

l"'r vcrnJl•k, yangın tehlikesine ka~ı gerekli ünlcnıleri almak, ve ilk 

müdahaleyi yaparak itfaiye ekiplerine hııl"'r vermek, Rasınıevine gö

revlilerin dı~ında kimseyi sokıııamaktır. 

ll. nl:t,ME KlSlM .\MIRI : 

a. Temel Gürevleri : Amirlerince verilen işlerin her tiirlü dizgi işlerini yaptır

ıııaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alamğı Makam : Müdür, Müdür Yardımcıları ve Ba~ımevi 

Müdürlüğü Kısım Amirimlt•n emir alır \'C yaptığı i~lcr ııcdeniylt• bun

lara karşı sonııııltKiur. Tertip Kısım Amiri ilc iliş!.i kumrak çalışır H' 

diziJip kalıbı ha:f.ırlanacak olan işlerin iincnı ve üneelik dcret·esinc 

giire organize edilmesinde Tertip Kısım Amiri ilc birlikte a~·nı de

rc<·cdc sorumluluk ta~ır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Opcratürlcrdir. 

c. Gü rev ve Yetkileri : 

(1) Rı~•ılınak üzere Hasımevi Miidürlüğüne gelen ve Tertip Kısım Amir· 

liğine intikal eden işlerin her tiirlü dizgi işlerini yaptınııak, 

(2) Operııtürlcrin çalışmalarını sıığlanıak ve dcnctlcmck, 

(3) Dizgi ımıkinclt•rinin bııkıııı n• onarımlarını yapmıık ve ~·aptırmak, 

(4) Kısmında çalışan personelin işe zamanmda gidiş • gelişlerini •·c di-

siplinlerini temin etmektir. 

9. OPERATÖRLER : 

a. Tcnu·l Gürevleri : Kısım Anıirim·e vt•rilen i~lerin dizgi i~ini )'apmaktır, 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : I>izıııe Kısım Amirinden emir alır ve yaptığı iş

lerden dolayı KL•mı Amirine ka~ı sonınıludur. 

c. Giircv ve Yetkileri : 

(1) Kendisine verilen işin dizgisini yapmak, 
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(2) Makinesinin dairmı çalışır halde bıılıınma,ıııı temin için gerekli ba

kmı i~ini ya pmak, 

(.') Makinesinin ıırız:ılanması halinde, :ı.ruayı Kısım Amirine hildircrek ta

ınir cdihnl·sini sa~lamaktrr. 

10. TERTIP KlSlM AMini : 

a. Temel Gürevleri : Oizgi Kısım Anıirliğince diLilen işlerin, orijinaline ı:ü

rc, baskı kalıplarını lııızırhınıak ve baskıya verilccek hale getirmektir. 

h. T<·şkilat Içindeki y,.,.; : 
( 1) Emir Alacağı Makam : Müdür, Müdiir \'ardııııcıları ve Basııııevi Kısım 

Amirinden emir alu ve yaphğ1 i~J..·rl c Hg:ili ularak hunlara kur~• sow 

rıııııhıdıır. J)izıııc Kısım Anıiri ilc ilişki kuranık çalış ır ve diziJip ha

:llrlan:u:ak olan i~lcrin üncm ve üneelik dcrc('csinc güre organize 

edihnc,indc J)imıe Kısım Amiri ilc birlikte aynı dcre<·ede sorumluluk 

t:t~ır. 

(2) Emir Vne<·cğ i Kiııısd<· r 

(:ı) ll<t~tcrtipçi, 

(IJ) Cctveki, 

(c) Tcrtiı>çi, 

(d) Tcrtiı>çi Y :ırdııııcısı , 

(c) Metal Eritidsi, 

c. Görev ve Yetkill-ri : 

(1) Kısmına gelen dizilccek i~le ri üncın ve iizcllik dcre<·esinc ı:üre Diz

mc Kısım A mirine intikal cltirmck~ 

(2) Di1.ı;:i kısmında dizilen i.~lerin orijin:ılinc ı.:ürc baskı kalıplarının lııı

zırlan•ıu•smı temin ctnıck, 

(.') Ha1.1rlanıın kahı>lıırın duğnı olup olmadığının kontrol cdilehilnıcsi 

için, provalarını çektircr<•k Taslıilı Kısım Aıııirliğiıll' intikııl cttirmck, 

(-l) Halıılı olan k:ıhpların hatal:ırının gidcrihııesini sağlıımak, 

(S) Baskı)·a verilen kahı>hırın b>t,kısı yaıııhnadan üncc son defa knntro

liinii yapnıak ve hata var ise dijzcJttirnıck, 

(6) Bıt,kıs ı yapılan i~Jcre ait kalıı>lıırın saklanacak olanlarının mıılıaf:ı,.~ 

crlihııesini kıııin l'lınck, saklaıuııııy:ıcak olan kalıpları crittin•rek tt·k

rar kullanılır hale gctinııck, 

(7) Ba•kıya hazır olan tashilıleri ~· aı,.Jıııış kalıpları Makine Kısım Anıi

rine bildirm~k. 

(K) Personelin uyumlu bir ~~kilcl~ çalı~ıııasını, i~c 7"ııııaıııncla gidip gel

mekrini ve disipliıilerini tcnti.n ve kontrol etmek. 

(9) Duğalıilc<·ek sonıniarı '"ımaııında üst ınakıııııl:ır:ı bildirıııektir. 

- 14 -

TBMM KUTUPHANESI



11. HA)TERTiPÇ I : 

:ı. Tcıııd Giircvlcri : Hıt•kı için hazırlanan kolonların. hat aları ııın dül.dtil

nıesini sağlayarak, baskıya hazır lııık gctirnwklir. 

h. Tc~kilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Al:ıı·a~ı Makam : Tı• rtip Kısım Aıııiri ndı• ıı ı·nıir alır \ 'C yap

tığı bjlrrlc ilgili ularak Kısmt Amirinl' karş ı sorumludur. 

(2) Emir Vı·rcccği Kimseler : 

(:ı) Cctvelci, 

(b) Tcrtipçi. 

(c) Tcrtipçi Y:ırdıııt<·" ı· 

(d) Metal Eriticisi. 

c Cün.·v ve Yt.:tkilt:ri : 

(1) Oi:~.gi kısmıncia dizilt• ıı i~lt•rin pruvalarını çcktin•rf.•k tashihlt.•rinin ~ · a· 

ı>ılmas• için Tashih Kısım Amirliğine güncl<.•rmck~ 

(2) Tashihkri yapılan kolmılann orijin:ılinc ııyı.:un olarak kalıplarını 

yapmak ve yaı>tınnak, 

(J) Kahııları yaılllan i~krin ımn•alarım çı• ktirt•rck T:t,h ih Kısım A mir

li ğincc son kfmtroliiniin yapı lım·t."'iını temin l~ trnck. 

(4) Hazırlanan kalıpların Makine Kısım Amirliğine intikal ı·ıtirihm•sini 

sağlamak, 

(5) Kısmı Anıirince verill-n gi;r,•vkrin )' :tpıhp yapılmad ığını konirol ..t

mek wya yaımıaktır. 

12, CETVt·: I.C'İ : 

:ı. Tenıci Giircvkri : Haskısı ~·apılnıak iizcrc gckn n·lvc lli i~lcrin lıaskı ka

lııılarını ha.r.ırlanıaktır. 

h. Tc~kilat içindeki Yeri : Tertip Kısım Amiri \ 'C Ha~lcrtipçiden emir alır 

ve yaptığı i~lcrdcn dolayı hunlara kar~ı sorumludur. 

l ". GiirC\' \'C Yetkileri : naskı )' :tpılın:ık ii/ere ı.:clt• n cctvdli i~lcrin kalıplarını 

hazırlamak, halalan olup olmadığım Taslıih Kı~ım r\mirlijlinc kontrol 

ctt ircn:k varsa hataları düzt.'ltiıı kt.•mli Kı~un Amirine gt)stcrcrck haskısı 

) aııılmak ii1 . ..-rc Makine Kısmı Anıirliğim· intikal cltirıncklir. 

IJ. TERTIP('l : 

a. Temel Giircv lcri : Baskısı yapılmak ii.r.cre u,.,ımniııc J(Ck·n \ 'C diZJ(isi 

yapılan i~lcriıı baskı kalııılanm ha.r.ırlamaktır. 

b. Tc~kibt i~·iıulcki Y<•ri : Tertip Kısım Amiri ve llaştcrtipçi<lcıı emir alır 

w )' ıttıtığı i~kr ıll·deııiylc bıııılarn ka~ı sommlııdur. 
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c. Giirev ve Yetkileri : 

(1) Dizgisi yapılan i;lerin orijinaline güre baskı kalıplarını hazırlamak, 

(2) Hatalı olanlarının gerekli lashilıleriııi yapmaktır. 

14. TERTII'('I YARiliMClSI : 

a. Tr md Gürevleri : Her konuda tertipçilcn· ) ardını ctıııeklir. 

b. Te~kilııt l~·in<kki Yeri : B:ı~tcrtipçi ve tertipçid<·n emir alır ve yaptığı iş

ler nedeniyle bunlara karşı sonıınludur. 

c. Gü rev ve Yetkileri : 

(1) Baskı k:ılıplarıııın ha.f.ırlannııtsınıla tertirıçilcre yardım etmek, 

(2) Kolon \c kalıpların provalarını çelunek, 

(3) B:tskısı yapılını i~lerin kalıplarının saklanacaklarını sııklanıak, eritilc· 

cek olaniarım erimeye hazır hale getinııcktir. 

(4) G<•rektiğiııde, kalıpların konıluğu tertip ıııasalarının, takımların, alet 

vr edevatın teıııi:tliğini yapmak. 

15. METAL ERITICISI 

a. Temel Gürevleri : Eritilccek olan baskısı yapıhnış kalıpların eritilmesin 

sai!lamaktır. 

b. 1\·~kilal l~·indcki Yeri : Tertip Kısım Amiri ve Baştertipçidcn emir alır 

ve yaptığı işler nedeniyle lıunhıra kar~ı sonımludur. 

c. Gürevleri : Eritilecek kurşunları eritmek ve tekrar kullanılacak hale ge

tirmektir. 

16. TASIIIII KlSlM AMIRI 

a. Temel Gürevleri : Ba..ımcvinc basıhnak üzere gelen tüm işlerin aslına, 

Türk Dil Kurallarına ve Türk Dil Kununıı Yazını Klavuzuna uygun bir 

şekilde basılmasını temin n kontrol etmektir. 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alamğı Makam : Müdür, Müdür Yardımcıları ve Basınıevi 

Kısım Amirinden emir alır ve yaptığı i~lcr nedeniyle bunlara karşı 

sorumludur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler 

(a) Başmüsahlıihler, 

(b) Müsahhilılcr, 

c. Giirn ve Yetkileri : 

(1) Uiı.gisi yapılını w kalıpL'lrı bağlanan işlerin provalannın asıllarına 

uygunluğunu temin için ya:rJnı kurallarımı bağlı kalarak okunması 

ve lıııtalı kısımlarının dü.i.cltilm<'Sini sai!lanıak, 
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(2) Tertip Kısım Amirliğirıce düzcWicrı ve sayfa haline gelirilen işlerin 

provalarınııı tekrar kontroldan gt•çirilerck varsa hatalarıııın düzeltil

ıncsini s~ığlaınak, 

(3) Taslıih kısmıııda çalt5:ııı persondin i~e :,:di~ ve gidi~lerini, çah~ımı 

anındaki tutum ve davram~Jarını, dÜLenli ça h~ımılarıııı ve disiplinle

rini temin dıııek, 

(-ı) Anıirlerdeu gelen t:ııniııı , tt·bliğ ve emirleri memurlam bildirmek ve 

gereğinin yerine getiritınesini sağlamak, 

(S) Memurlıu-ın dileklerini anıiriere bildirmek ve takip dıııektir. 

17. IIA~MÜSAHHIII : 

a . Temel Görevleri : Baskısı yapılıııak Ülere :,:den i~Jerin kısa süre içinde 

okunarak Jıatal:ın ııın diit.dtilmesi ' 'C hat.ısız b<L'I" yaptırıhmısıııı temin 

etmektir. 

b. Te~kilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alımıjh Makam : Tashih K ısım Amirinden emir alır ve yap

tığı i~lerlc ilgili ularak Kısım Amirine kar~ı sorumludur. 

(2) Emir ven·cei:i Kimseler 

(a) Müsalıhihkr. 

c. Gü rev ve Yetkileri : 

(1) Rasılmak ii:r.erc gelen i~krin, diLgisi yapılıp kolon haline gcldiklen 

s1ıııra, i~ in aslı ilc diLilt-n kolunları ka~ıla~tırarak halalı kı~ımları dü

zcltnıek, 

(2) Okunan ve hataları düzdtilen kolonlar sayfa haline geldikten sonra, 

tekrar hataları düzeltilip diizeltilnıt•d i ğiııi kontrol etmek ve tekrar 

çıkacak hataları düzelttirmek, 

(3) Görevini )' :ıparken a7.anıi dikkati giiskren·k. i~in hala"z ve ashna 

uygını olarak basılmasını s:ığlanuık, 

(-ı) Müdürliiğün ve Kısmı Amirinin veren·ği diğer i~Jeri yapmaktır. 

lK. MÜSAHHIH : 

a. Tenıci Görevleri : Basııne,· i Müdürlüğüne basılıııak üzcre gelen işlerin, 

tertip kısmında ilk provaları çekildikten sonra kolonları okııyıırak halıılı 

kısımların düzcllilıııesini sağlamaktır. 

b. Tcşkilııt Içindeki Yeri : Tashilı Kısım Anıiri ve U:ışmii~ahhihlen emir alır 

ve yaptığı işler nedeniyle bunlara ka~ı sorumludur. 

c. Provası çekilen baskı kalıplıınnııı pruv>L'iırıı bir ıniisalıhih okurken iihiirü 

orijimılindcrı takiıı eder. Halalı kısımlar dü7.cltilcrck. i.~ıırctlcnip Tcrtiı> 

Kısmıııa gönderilir. Okuyan ve tashih eden ıııüsahhihlcr orijin:ıl sayfa nın 

altına parafalarını ahırlar ve yanlışlıklardan ılnğnıdaıı sorıınıJudıırlar. 
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19. MAKINE KlSlM AMIRI : 

a. T~ııı~l Giircvkri : T~rtip Kısım Amirliğincc hazırl:uuın kalıııların haskı 

i~l~rini yapmaktır. 

b. Tc~kilat İçind eki Y ~ri 

(1) Emir Alacağı Makamlar : Miidiir, Miidiir Yardımcıları \'c Hasını

ev i Miidlirliiğii Kısım Anıirinden emir alır ve yaptığı i~l~r ncd~niyl~ 

bunlara kar.)ı sorumludur. 

(2) Emir V~rcc~ği Kimseler : 

(a) Makine Kısım ~~fi, 

(b) Makinistlcr, 

(c) Makinist Yardnnnlan , 

l'. Giircv ve Yctkill•ri 

(1) Ua>~lınak ;;,..,r~ kalıpları hazırlanan i~krin her tiirlii haskı i~krini 

yapmak ve y:ıııtırıııak , 

(2) U:t,kısı ya ı)llan i~lcrin Cilt Kısmı Amirliğine intikalini 'ağlamak, 

(J) Ba~kı mak inelerinin bakım ve onarunlarının _yaptırıiJJıasuu tt.~ınin 

l'İ.Il14.'k, 

(-ı) l,crsonclin uyumlu ve rasynnl'l hir ))t•kildc ~a hşmasın ı , işe zamanm~ 

da ı:eli~ ve gidi~krini ve disiplinll-rini t~ıııin ve kontrol ctm~ktir. 

20. MAKINE KlS lM )EFİ 

a. Tenıci Giirevll'fi : Tcrtiıı Kısmı Anıirliğince hazırlanan kalıpların baskı 

i~l~rini yapmak ve yatırnıaktır. 

lı. T~~kilat İ çind~ki Yl·ri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : Miidiir. Miiıliir Yanlııııcıları ve Makine Kı

sun Ami rindt.•n emir alır ' 'C yal)f&ğt i~lcrdcn dolay ı Kısım Amirine 

k:ır~ı sonımludur. 

(2) Emir Vt·rcccği Kiıııscl~r : 

(:ı) Makinistl~r, 

(b) M:ıkinist Yardııııcıları. 

c. Görev '~ Yetkileri : 

(1) Makine Kısım Anıirince ,, crikıı baskı i~lerini ya pmak ve yaptırmak 

(2) nı.,kı makinell-rinin temiz ve bakınılı olnıa"ııı saj\laııııık, arıza ya

panlarm an7.alarının giderilmesini ll·min ctnu.·k. 

(3) Personelin rantabl çalı.~ıp ~-alı~ınadığıııı kontrol etmektir. 

21. MAKINIST : 

a. Temel Görevleri : Kısmı A nıiri 'c ';icfi tarafından veri len her tiirlii baskı 

i,;ni yapmaktır. 

lı. Tc~kilat İçindeki Yeri : Yaptığı i~lcrd,·n dolayı Kısım , \ıııiri "~ )l'finc 

kar~ı sorumlu olup bu makanılarcl:uı l'mir ahr. 
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c. Giircv ve Yetkileri ı 

(1) Makine Kı>ırıı Anıirince ve rilen Lı"skı i~lcrini .va1mıak, 

(2) Haskı nuıkindcrinin tcnıiL \C bakınılı olma'"" sağlanmk. 

22. MAKiNiST YARDIMCISI : 

a. Temel Gürcvltri : l-h•r konuda ıııakinisllcriıı ~ · anlımcı~ıdır vc Mah.int• KI

sun )l•finc kar.;ıı sorumludur. 

h. Tc~kilat içindeki Yeri : 

Emir ı-\hu..'ağı Makam : Makine Kısım Amiri H .' ~efi ve ıııakini~t:crdir, 

c. Gürcv ve Ydkill-ri : 

(1) Makinistil-re her konuda yard ıım· ı olmak. 

(2) Ilaskısı ya pılacak mal1.cmcnin aınhard:uı atdy,•yc ta~ınıa i~kınini yap

mak, 

(3) Baı;kı makinelerinin Lıakıuı \'C tcnıitliğini l apmak. 

B. OFSET KlSlM \ ,\1inl : 

~ . Tt.· md Güre~ leri : Ofsd tekniğ i i lt· hm~ılıııası i 'J1t•nikn i ~ lcrin ha,o.,kı i~lcrini 

yapmaktır. 

h. T,·~kila! içiıuil'ki Yni : ll""""'' i Miidiirii. :\oliiıliir Yard ımtı~ırı \ 'C Kısım 

Aınirirulcn t•mir alır H ' yaptığ.ı hh.' r nccl t• ni~ · k lm nlara k~U)I sorumludur. 

c. Giircv ve Yctkikri ı 

(1) BasılınaM isll'nikn i~iıı filmini çdü· r H .' gt·rt·kli rüh ı~ları yapar. 

(2) Film iir.crimld,;i gürüntii~ i.i çi n ho k:ıhba aktarır. 

(J) Çinko kalılm aktanlan gürüntiinün ish.'nikn ~l·kild~ haslusım yapilr. 

(.ı) Alet ve nuıkindcriıı bakınılı \C t~nıi;, ulnıa"mı ~ağlar. 

24. OFSETÇ I : 

:ı. Tl•mel Giircvlcri : Ol'sl'l tclmii:i ilc hasılın:ı." i,h- nikn i~lcrin haskısım 

yapmaktır. 

lı. Tc~kila! 1\· inılcki Yeri : Ol''l'l \' i Ohct Kı"m .\m irindc n emir alır ve yap

tığı i~lcrlc il~ili olarak Kısım Amirine l<ar~ ı sorunıludur. 

c. Gitrev ve \' l'lkik ri : 

(1) llasıhnası islt·nilcn i~in iintc kalılıını lıat.ırlar. 

(2) Kalıhı lıa1.ırlamın i~in filmini Çl'kcr \ 'C !!l' rc ~li riit u~ları yapar. 

(J) Riitu~u ya ılllan l'ilmi çinko kalııı ii1.crine aktarır. 

(4) Çinko kalılm aktarılan ı:öriintüniin isknilcn ~l· kildc 1"""""" yapar. 

(S) Kull:ınıl:uı akl ve makinelerin lemit.liğini ve hakınıını y:ıııar. 

2S. ClLT KlSlM .\:vtiRI : 

a. 1\.• ııH.• I Gürcvk•ri : llmmncYi Miidiirlii j!H ru.• g<'lcn H.: grrck ha~kısı yapıldık

tan surıra ve ı:.:n· k doj!nıdan doğnıya Cilı Kısrnıııa intikal t•dcn i~rcrirı her 

lürlü ri lt i~ lt· riniıı ) apılmasuu ll-min dmt·kt ir. 
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b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam Müdür, Müdür Yardımcıları ve Basımevi 

Müdürlüğü Kısmı Amirinden emir alır ve yaptığı işlerden dolayı btm· 
lara kar.ıı sorumludur. 

(2) Emir V ereceği Kimseler : 

(u) Ciltçiler. 

c. Görev ve Yetkileri 
(1) Makine Kısım Am irliğince baskısı yapılan i~lerin ciltic ilgili yapıl· 

ması gereken i~lerini yapmak ve yaptımuık, 

(2) Doğrudan doğruya Cilt Kısmına havale edilen i~lerin gerekli cilt iş

lerini yapmak ve yaptırmak, 
(3) Kullanılan alet ve makinelerin bakuıı ve onarımlarını yapmak ve yap

tırmak, 

(4) Personelin uyumlu bir ~ekilde çalı~ıııasını, işe 7.aıııanında gelip gitme

lerini ve disiplinlerini temin etmek ve işlerin bclirleyeceği i) bölümü 

içinde zamanında ve en iyi şekikle yapılımısıııı sağlamaktır. 

26. CİLTÇI : 

a. Temel Gürevleri : Cilt Kısım Amirinin yaptığı i~biilüıııü duğrultusundıı 

çalışmuk ve Amir tarafından verilen işleri yapmaktır. 

b. Teşkilat lçiıult•ki Yeri : Cilt Kısım Anıirinden emir alır ve yaptığı işler· 
den dulayı Kısım Amirine kar.ıı sorıunludur. 

c. Gürcv ve Yetkileri : 

(1) Cilt Kısım Amirince verilen cillle ilgili işleri yapmak, 

(2) Kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını yapmak. 

27. CİLTÇI Y ARDlMClSI : 

a, Temel Gürevleri : Her konuda ciltçilcrin yardımcısıdır ve Cilt Kısım Ami

rine kar.ıı sorumludur, 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

Emir Alacağı Makam : Cilt Kısım Anıiridir ve ciltçilerdir. 

e. Giirev ve Y etkil<'ri : 
(1) Her konuda ciltçilere yardım etmek, 

(2) Makine kısmında basılan işlerin cilt kısmına alınmasını sağlamak, 

(3) Biten işlerin idarece giisterilen yere taşıma işini yapmak. 

28. ELEKTRIKÇI : 

a. Temel Gürevleri : Basımevinde bulunan tüm alet ve makinelerin elektrik 

aksamlarının bakım ve onarımlarını yapmaktır. 

h. Teşkilııt Içindeki Yeri : Müdür, Müdür \'anhmcıları ve Basımevi Müdür

lüğü Kt.ıın Aınirind<'n emir alır ve yaptığı işler n<'<leniyle bunlara karşı 

sorumludur. 
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c. Görev ve Sorumlulukları : 

(1) Matbaada i~lcriıı aksanı::uuası için alet ' 'C makinelerin clt•ktrik ak

samlarının bakını ve onarunlarını yapnıak , 

(2) Alet ve makinciere ccrcyan wrcn anaşd.ckcnin bakım ve tamirini 

yapmak, 

(3) Aydınlatma ilc ilgili tesisatın bakını ve onarımlarını yapmaktır. 

NOT : Yukarda beli rtile n kadro larda \'alı~•ııı pt•rsoııd say ıları görevlerinin <lışınd:ı 

Amirl~rinl'c vt•rilct:ck diğer emir \ 'C görevleri de yt.'rinc gl'tirıncklc yükünılüdlirlcr. 
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. 
MILLET MECLISI 

Donat1m Müdürlüğü 
Görev Talimati 

İÇİNDEKlLER 

- Müdürlük Onayı 

- Teşkilat Şeması 

- Gürcv Talimatı 
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K 1 N C BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu Talimatın Amacı 

:ı. MiUet Meclisi Genel Sekreterliği Yönelsd Yardııııcıhğıııa bağlı, Donatını 

Müdürlüğünün, teşkilat, görev tanımı , yetki ve sorumluluklarını belirlemek. 

lı. Müdürlük görevlerinin yasa, tüıJik , yönetmelik, genelge, emir ve kurallara 

uygun yöntemlerle i~lcrliğini sağlamak. 

t·. Müdürlüğc atanan personelin hizmet içi iş ba~ında eğitimini yaptırmak ama

cını ta~uııaktadır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Donatım Müdürlüğünün üniteleriııin; 

:ı. Y önctscl, 

b. Satın alma, 

c. Ayniyat. 

d. Tahakkuk, 

c. Ambar, 

f. Ulaşbrına. 

Hizmetlerine ilişkin çalışma, iş ilişkisi, i5 akımı ve iş bölümlerini kapsamak

tadır. 

3. SORUMLULUK 

Bu talimatta Donatını Müdürlüğü görevlerini yürütenierin yönetici ve yönetilen

krin ü•1 ve ast sorumlulukları ve yetki sınırları belirlenmiş bulunmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR 

a. Temel Gürevleri : Yasama organının, demirbaş ve tüketim ihtiyaçlarını tespit 

etmek, planlaınak, prograntl:unak, sncf bütçesi taslağını hazırlanıak ve onay

Jatmak, saptanmış ihtiyaçları ve hizmetleri satın almak, ayııiyat kaydını sal(· 

laınak, hizmete sunmak veya stoklanıak, alınan ve sarf olunan mal7.cnıcnin 
kayıtlarını yaptırmak, satın alınan nıabenıenin tahakkukunu yapmak, ünite

lerio malzeme ihtiyacım 7.amanında sağlamak, ııla~tırma hi7metlcrini yürüt

mckle yetkib ve sorumludur. 
Müdürlük içinde giirev dağıtımı, iş akınıının yiintcmlerini saptayarak dona

tım bizme!leri kapsamına giren yiinetsel satın alma, ayniyat, tahakkuk, anıbar 

ve ula~tırma hizmetlerinin yürümesi için gerekli malzeme personel, araç ihti

yaçlannı sağlamak, üniteler arası iş ilişkisini kurmak ve L~letmck, iş birliğini 

düzenlemek, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinde yasa ve ilgili nıevzuatın 

tanı uygulaına~ını güzctmek, personelin sicil, izin, t"rfi önerilerinde bulwtmak 
görevleri ile yükümlüdür. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Donatım Müdürü, Genel Sekreterden ve Genel 

Sekreter adına Genel St.-kreter Yardımcısından emir ahr, Genel Sekretere 
ı,arşı sonıınhıdur. 

(2) Emir V erecl-ği Kimseler 

(a) Donatını Müdürlüğü Müdür Yardımcısına, 

(b) Donatım Müdürlüğü Kısım Amirlcrinc, 

(c) Donatım Müdürlüğü Şeflerine, 

(d) Gerektiğinde Müdürlüj;:ün her derece ve seviyesindeki menıurlanna. 

c. İş t lişkileri : 

Donatım Müdürlüğünün, Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağh bütün 

nıüdürlüklerle, bütçe, malzeme ve ulaştırma biznıctlcrine ait ilişkisi vardır. 

d. Gürcv ve Yetkileri : 

(1) MHict Meclisi ttiketim ve demirbaş eşya ihtiyaçlannı saptamak, 

(2) Sarf bütçesi taslağını hazırlamak, 

(3) Bütçesine göre, satın alına ve yıllık programlama yapmak. 

(4) Malzemeyi zamarnnda satın almak, 
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(S) Malzemeyi hizmete sunmak veya stoklamak, 

(6) Mal~-eıııeye ait ödemeleri hazırlıunak, 

(7) Dcınirb:ı.~ ve tüketimin ayııiyat defterlerini tanzim etmek, saklıunak, 

kontrol etmek ve sayım yapmak, 

(8) Ulaştırma hizmetlerinin düzenli yüıiimesini sağlamak için, pkııılaınak 

araç ve ı>crsoncl sağlamaktır. 

2. MÜDÜR YARDIMCISI : 

a. Temel Görevleri : Müdürlin görevlerini yapmasında her konuda yönetim 

yardımcısı olup, hizmet üniteleri 'ilc Müdürlük arasında iş işlcrliğinde yardım

la yükümlü ve lıcr türlü görevin yapılmasından Müdüre karşı sorumludur. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : Donatım Müdiiründcıı emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler 

(a) Yönetsel, 

(b) Satın alına, 

(c) Ayniyat, 

(d) Tahakkuk, 

(c) Ambar, 

(f) Ula.5tırma. 

Hizmetlerine ilişkin ol:u-.ık Kısım Aıııirlcrinc, Şeflerine ve lıcr dcreec ve 

seviyedeki ıncmurlanruı emir verir. 

c. Iş ilişkileri : Donatım Miidürü, Müdürlüğün diğer üniteleri ve MüdÜr adına 

tc.5kilatııı diğer ınüdiirlüklcri ilcdir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Her konuda Miidüıiiııc en yakın yardımcılık görevini görmek, 

(2) Miidüıiiıı olnıadıj;'l zamanlarda Miidürün görev ve sorumluluğunu yiik

lcnınck ve Miidürlüğe vckiilet etmek, 

(3) Hizmetin aksaksı~., rasyonel ve verimli bir şekilde yürütülıııcsinde ge

rekli denetim ve koord iııcy i sağlamak, 

(4) Miidür ve personel arasında gerekli diyaloğu saptamaktır. 

3. YÖNETSEL HİZMETLER-YÖNETSEL KlSlM AMIRI : 

a. Tc.mcl Görevleri : Müdürlüğüıı yuzışına, doı.-yalama, evrak sevk ve perso

nelin özlük işlerinin yüriitülm~'Sini sağlamaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : Müdürliiğün büro malzemeleri ve kırtasiye ihtiya

cım tespit etmek, temin ve dağıbımın yapmaktır. 

(1) Emir Alacağı Makam : Donabın Müdüıii ve Müdür Yarduncısından 

emir a!ır ve Müdüre karşı sorumludur. 

-9-

TBMM KUTUPHANESI



(2) Emir V ereceği Kimseler 

verir. 

Y önctsel birimin, şef ve mcmurlarıııa emir 

c. Iş lli~kilcri : Doıı:ıtıın Mlidürlüğünün d iğer üniteleri ile iş ilişkisi vardır. 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Yazışmaların do~-yaJannıasını, dağıtınııııı, düzcnlerunesini, hazırlamak, 

(2) Personelin izin çizelgelerinin hazırlanıııasıııı, planlaıımasını, yapmak ve 

uygulanmasını izlcınck, 

(3) Haberleşmenin aksıunadıııı yürümesini sağlanıak, 

(4) Evrak, dosya ve sicil hizmetlerinin düzenli yürütülmcsini kontrol etmek, 

(5) Yönetsel hizmetlerin, gizlilik veya açıklık sırasına göre yapılmasım üst-

lcncrck, her türlü malzeme ve evrakın düzenli kullanılınasını ve korun

masının sorumluluğunu taşııııaklır. 

4. .EVRAK BÜROSU ŞEFI : 

a. Temel Görevleri : Müdürlüğün yazışına işlerini düzcıılemck ve yürütmcktir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam Müdür, Miidiir Yardımcısı ve Yönetsel Kısım 

Amirinden emir alır, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Evrak memurları, dosya mcmurları, daktilo 

memurlarına ve tcksir mcmurlaruıa emir verir. 

c. Iş ili5kilcri : 

Yönetsel kısım içindeki tüm görevlilerle ilişki kurar. Diğer kısımların görcv

lileri ilc koordineli çalışır. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Yönetsel birimtic yapılacak lıizıııctlcri izlemek, 

(2) Evrakın yıızılışını, kayıt edilmesini, dosyıılaıımıısını, geliş ve dağıtınııru, 

kayıt ve gönderilmesini dii7A!nlcmck, kontrol etmek, 

(3) Evrak işlerinin zaıııaııııKla yapılıp bilirilmesini sağlamak, 

(4) Dosyalarııı, evrak dolaplannın mulıafazasıııdaıı soruıııhıluğıına uygun 

görev yapmaktır. 

5. EVRAK MEMURU 

a. Temel Görevleri Gelen, giden evrakı kayıt, dağıtuıı, gönderme ve sakla
maktır. 
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b. Teşkilat içindeki Yeri 

(1) Eınü Alacaj;'l Makam : Müdür, Müdür Y:ırdııncı sı, Yönetsel Kısım 

Amiri ve Evrak Şefinden emir alır. 

c. 1 ~ ili~kileri : Dosya, dal<tilo, tcksir memurları il~ ilişkilidir. 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Gc!cn, giden, z:nııııct dcflcrlcrinin yıllık hazırlığını yapmak, 

(2) Gelen, giden evrakları ilgili defterlere yazmak, 

(3) Evrak ı , dosya fihristi ne göre nuıııaral:uııak, 

(4) Gizliliğine göre düze ıılcrııck , 

(S) Gelen evrakı ilgili üııiteyc ulaştırıııal<, 

(6) Giden cvrakı zinınıetle ilgili yere gidecek biçimde lıazırhırnak, 

(7) Evrakııı cevııplı olanını tespit, ekleme ve cevaplarunasını sağlamak, cc

vupsız olanları sakl:uııak, 

(K) Yıl sonunda, cvrakııı istatistiğini yaıımak, cevapsız kalııu~ evrakları bııl· 

ıııak , yıl sonu defter, dosya kapaına hizmetlerini yapmaktır. 

6. DOSYA HiZMETLERİ : 

a. Tenıci Görevleri : Evrak bürosuııa gelen giden yazı ve eklerini dosya düze

nine göre bulmak ve saklamaktır. 

b. Teşkilııt İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : M üdür, Müdür Yardımcısı, Yönetsel Kısım 

Amiri, ve Evrak Şefinden emir alır. 

c. Iş Ilişkileri : Yünctscl Kısım Anıirliğinde görevli nıeınurlarla ilişkilidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Dosyalan, dosya fihristierine göre hazırlamak, 

(2) Evraklan cevaplan ilc birleştirerek dosyalamak, 

(3) Istenen evrakı bulmak, ilgililere ula~tırnıak, 

(4) Evrakın alınış ve verilişini dü7.cnlenıek, 

(S) Dosyaları, evrakı, düzenli bir biçimde muhafaza etmek, 

(6) Dosya dolaplannı, cvr:ık kaybolmayacak şekilde cıııniyeUc korunıaktır. 

7. DAKTILO MEMURLARI 

a. Temel Görevleri : Düzenli, noksansız, hatasız olarak dııktilo ile yazı yaz. 

mak tır. 
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b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Yardımcısı ilc Yönelsel Kısun Amki 

ve Evrak Şefinden emir alır. 

c. Iş Ilişkileri : Yönetsel Kısım Aıııirliği içerisinde görevlilerle ,ilişkili olarak hiz

met yapar. 

8. TEKSIR MEMURLARI 

a. Temel Görevleri : Yazıların çoğaltılmasını yapmaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam Müdür ve Yıırdımcısı, Yönetsel Kısım Amir ve 

Şefinden emir :ılır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Emir verme yetkisi buhııunamaktadır. 

c. I ş Ilişkileri : Yönetsel Kısım Anıirliğinde görev yapanlıırla iş ilişkisi vardır. 

d . Görev ve Yetkileri, : 

(l) Çoğaltılması gereken evrakı teksir etmek, 

(2) Tcksir makinelerini dikkatli kullıınnıak, 

(3) Teksir malzemesini ziyansız ve tasarruflu kullaııınak, 

(4) Tcksir edilen cvrakın birer önıcğini saklamak, 

(S) Tcksir edilen cvrakın gizliliğine özen göstermek, 

(6) Kullanılan, boya ve kağıdın hesabını tutınak, yıl sonunda yöneticisine 

hesap vcnnektir. 

9. SA TlN ALMA KlSlM AMIRI 

a., Temel Görevleri : İhtiyaç olarak saptanan malzemenin satın alına hizmetini 

yapmaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri 

(1) Emir Alacağı Makanı : Müdür ve Yardımcısından emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Satın Alma Kısmı Şef ve memurlarona emk 

verir. 

c. Iş Ilişkileri : Müdürlük diğer kısımJan ve teşkilatın satın :ılnıa lıi7.ınetine ih

tiyaç lı:ılinde katılan görevlileri ilc ilişkili çalışır. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Ihtiyaç duyuL1n demirbaş ve tüketim malzemesinin satın alınmasını 

programlıını ak, 

(2) Ambar mevcuduna göre alım planını yapmak, 

(3) Yıllık satın alma ihtiyacını saptamak, 

(4) Bütçeye uygun saıfı yapmak, 
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(S) Dı~ ve iç alım hiznıetkrini dü7.cn!enıck, 

(6) Alınıla ilgili yasa ve yönlemi belirlemek, 

(7) Alımların yasa ve yönetmel ikler<', g~nelgclcre ve bütçeye uygunluğunu 

düzcnlcıııck, 

(X) Alınıla ilgili belgelerin düzcnk ııınesi ni kontrol elmek, 

(9) Alımı gerekli ıııal7"'mcn in onaylarını hazırl:ıtıııak , )' azışıııalarını yaptır

nıak, alınun yapıhıt·ağı yt•ri tespit clnlt:k, 

( 1 0) Satın alınacak mal ın, ihtiyaca uygun nitelikle olmasını am5tırınak, alımı 

gerçekleş tirmek, 

(ll) Saim alının ı~ malı n hilllıcte verilmesini vey:ı ambara girişini i7Jcmek, 

( 12) Satın alma Koınisyoııu liye liğin i yaııın:ık, 

( 13) Muayene 1c kabul komi,yonlannı alımdan h:ıbenhır etmek, 

(14) Satırı alma lı i r.ıııctkrinin g~r\'l' klc~ınc sinılc kamu yararını dü~ünmektir. 

10. SATlN ALMA ŞEI' İ 

a. Temel Görevleri Sa l ın alnı:ı luwrlık larıııı yapııı::l<, ilıliy:ıc:ı göre satın :ı l-

ınayı gcrçck !~~tirmcktir. 

h. Teşkilat içindeki Yeri : 

(J) J<:ıııir Alacağı Makanı Müdür ve Yardımcısı ve Satın Alma Kısmı 

Amirinden cnıir alı r. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Satın alına mcmurlarıııa emir verir. 

c. İş Ilişkileri : Satın a lına ~cf ve nıeıııurl:ırı, diğer müdürlükler ve üniteterin 

satın alına iş leri ilc ilgili görevlileri ilc ilişkilidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) ihtiyaç olarak beliren deıııirha5 ve tüketim malzemesinin anıbarda mev

cudu olup olmadığım araştırmak, 

(2) Satın alma hizmeti için gerekli yazı~ımı hazırlıklarını yapmak, 

(3) Tcklif ve p:17~ırhk sonuçlarını değerlendirmek, 

(4) Ya~:ı ve )'Önetmelil< ve gene lgelere uygun yöntenıleri bulmak, 

(5) Satın :ılııı:ıcak ıııal7.cırıcnin niteliklerini saptamak ilzcrc, satın alına nıc

ıııurlarıııı bilgilendirmek, 

(6) Satın alma görevini i7Jcnıck, 

(7) Ihale dosyalarını lıazırlmmık ve yiiriitnıek, 

(8) Gerektiğinde satın alına i~lcviııi satın alma memuru ilc birlikte yürilt

ırı ektir. 
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1 1. SA TlN ALMA MEMURLARI : 

a. Temel Görevleri : Yasa ve yünetmcliklerc güre saptanmış kıınıUam uygun 

satın alma hizmetini gl· rçckleştirmcktir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Yardmıcısı i.le Satııı Alma Kısmı 

Amir ve Şeflerinden eınir alır. 

c. Iş 1-ıişkiJcri : Satın alma bumetine yünelik diğer ünite ve teşkilatta görevliler

Ic i.5 ilişkilidir. 

12. AYNiYAT SAYMAN! 

a. Temel Gürevleri : Ayııiyatın, yasalara yönetmcliklcre uygun kayıt, hizmete 

ve ambara alınışının lıcsaplıırını yapmaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacıığı Makanı Müdür ve Y:ırdııncısıııdan emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Ayniyat Şefi ve ıne mıırlanna emir verir. 

c. iş Ilişk ileri : Tcşkilattaki ayniyat ve mal soruınlulıırı ilc sayman mutemetleri 

Donatım Kısım Amirleri ilc iş il işkisi vardır. 

d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Ayniyatın, yasa ve yünctmeliklcre uygun girişini yapmak, 

(2) Kullanıma sıınuş ve ambarlama hesapiarım yapmak, 

(3) Ayniyat demirbaş defterlerini tutmak, 
(4) Ayniyatı, Sayınan mutemetlerine ve ambar yetkililerine teslim etmek, 

(S) Giriş ve çıkış belgelerini tanziınde birlikte görev yapmak, 

(6) Ayniyatın, kullanım, aıııbarlaına, sarf, kayıt silme i5leınlcrinde soruın

luluk taşunak, 

(7) Yıl sonu lıcsaplıırıııı ilgili merciiere oııııylııtınaktır. 

13. A YNIY AT ŞEFI : 

a. Temel Görevleri Ayniyat lıesaplarımn defter, belge ve cvrakıru düzenle tan

zim etmektir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam Müdür ve Yardımcısı ilc Ayniyııt Saymanından 

cnıir alır, 

(2) Emir V ereceği Kimseler : Ayniyat ıneınurlarına emir verir. 

c. I ş İlişkileri : Ayniyalın kayıt ve diğer işlenıleri iJc görevli teşkilat memurları 

ilc i.lişkili görev yapar. 
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(1) Ayniyalın demirba.5 defterlerini h:uJrlanıak, 

(2) Satın alınan malzemenin kullııııım yerine ulaşınası veya ambarlanması 

için gerekli belgeleri hazırlamak, 

(3) Tüketim ve deıııirb:L5 defterlerini tanzim etmek, 

( 4) Ayrıiyat sayıııılarıııı yürütmek, 

(S) Ayniyalın kullmum, onarım, teınizliğiııi yönetmek, 

(6) Ayıı;yatııı korıııımru.,m sağlamak, 

(7) Dcmirba~ yıllık çizelgelerini tanzim etmek, 

(H) Malzemenin kullanıldığı yerı!~ bulunmasını sağl:ıınak, 

(9) Hizmete sunulan ına!zeııı c nin tcsiinı işlerini düzenlemek, 

(10) Yıllık tüketim ' 'C demirbaş hcsapl:ınıal:ırında görev yapmaktır. 

1-1. AYNİYAT MEMUHLARI : 

:ı. Temel Görev leri : Ocıııirba~ ııı:ılzemeııin yerinıle kullanılınasını ve hizmet 

fazrası ınahn amharlara teslimi, ı:!Ürcvlerini yap~ır. 

b. Teşkilat İçindek i Yeri : 

( 1) Emir Alıocağı Makanı Müdür ve Yardımcısı ilc AyıLiyat Sayınanı ve 

!;rfindcn emir ahr. 

c. h İlişkileri : Ayniyalın kullanınıı ve aınbarl:mmas ı görevi ile yükümlü teş

kilat görevlileri ve Ayniyat Sayıııaııı mutemetleri ile ilişkili iş yapar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Satın ahıuııış \'c anıbariara teslim edilmiş mal7-emenin giriş belgelerilli 

düzenlemek, 

(2) Alınan malzemenin anıbariara tesliminde hazır bulıınınak, 

(3) Ayniyat dosyalan m tanzim etmek, 

(4) Ayniyat hizmetine sunulnş ve lıizıııetten çıkarıhşlannı izkmek, 

(S) Yıllık sayımlarda görev yapmak, 

(6) Teslim edilen malzemenin kayıtlarını tutmak. 

(7) Ayniyat cetvellerilli tutmak, 

(ıl) Ayııiyatııı, bulunduğu yerde le\·lıalarını yaznmk ve asıııak, 

(9) Ayııiyatı korumak, onarıma tcmizliğe götünııektir. 

lS. TAHAKKUK KlSlM AMiRi : 

a. Temel Görevleri : Bütçe cetvellerine göre satın alınmış malzeme ve hizmetin 

tahakkukunu yapmaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Yardımcısından emir abr. 

(2) Emir vereceği kimseler : Tahakkuk ıııcnıurlanııa eııLir verir. 

c. Iş lliı;kilcri : Miidürlüğün diğer kısımları ve tahakkuk hizmetinin bağınıb 

bulunduğu diğer müdiirliik görevlileri ilc ilişkilidir. 
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d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Tahakkuk bütçe defterini tanzim ve izlemek, 

(2) Satın alınanın lıütçeyc ve yasalara uygunluğunu izlemek, 

(3) Tahakkuk belgelerinin sağlıklı, düzenli ve eksiksiz obııasım sağlamal<, 

(4) Bütçe uyıtUianıru.ını yapmak ve fasıl ve maddeler arasında gerekiri aklar· 

ınalar yapmak, 

(5) Avans ve kredileri izlemek, 

(6) Donatım Müdürlüğü bütçesinin Uk hazırlığı, dağıtını cetveUerini hazır· 

lamak, 

(7) Üdenck, harcama kalemleri \'arhğını izlemek ve aylık ödenek değerlen

dirme cetveli çıkarmak, 

(8) Tahakkuk dosyalarını hazırlamak, korumak, 

(9) Tahakkıık, bütçe defterlerinin düzeniri işlenınesini sağlamak, kontrol ct· 

mektir. 

16. TAHAKKUK MEMURU 

a. Temel Görevleri : Satın alınmış malzeme ve bizmetin tahakkukunu belgeleri

ne gilre tanzim etmektir. 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Yardımcısı ile Taluıkkuk Kısım Ami

ridir. 

c. iş İlişkileri : Tahakkuk belgelerinin tanziminde gerekli çalışınaları yapan 

ılıiğer ünite gilrevlileri ile ilrişkilidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Satın alınmış hizmet ve ınalzcnıenio tahakkuka esas belgelerini bir ara· 

ya getirmek, 

(2) Bütçeye uygunluğunu harcama kalemlerini v., ıniktarlannı lıt!saplamak, 

(3) Tahakkuk evrakını dii7~nlemek, 

(4) Tuhakkııku yapıhnış cvrakın hesahım işlemek, 

(S) İlgili defter ve föylerin düzeniri tutulmasını sağlanıaktır. 

17. AMBAR KlSlM AMiRi : 

u. Temel Görevleri : Satın alırunış demirbaş ve tüketim malzemesinin aınbar

Janınası, korunması ve ihtiyaca göre hizmete verilmesi Jıizmetlerini yapmaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam: Müdür ve Yardımcısıdır. 

(2) Emir Vereceği Kimsek-r : Ambar meınurlandır. 

c. İş İlişkileri : Am barlanıa hizmetlerine ilişkin diğer ünite ve teşkilatta mal

zeme ihtiyacı istemi olan görevlilerle iş ilişkisi vardır. 

d. Gilrcv ve Yelkileri : 
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(1) YıUık demirbaş ve tüketim malzemesi ihtiyacını tespit etmek, 

(2) İhtiyaç tespiti sonwıda, bütçe ve satın alma hazırlık planlanıası yapmak, 

(3) Satın alınan ınıı17.cınenin ıımbarlannııısı, giriş kartlarının düzenlenrnL'Si, 

defterlere kaydedilmesi, sımflandırılınası, kartlaııdırılmıısı, kartlanması 

hizmetlerini düzenlemek ve kontrol etmek, 

(4) lhtiyııç duyulan nıal:r.ernenin; hizmete wrilıncsi , çıkış fişkrinin yazılması, 

kart ve defterine '~5lenıııesi görevlerinin yüriitülrnesini sıığl:ımak, 

(S) Anıbarların düzenli temiz ohımsını sağlanY.ık, 

(6) M:ılzcıııenin, tam eksiksiz sağlam temiz ambarda korunmıısını izle

nıektir. 

18. AMBAR MEMURLARI 

a, Temel Görevleri : Aıııbarlanmış malzemenin korunması, temiz tutulması ve 

hizmete sunulmasını yapmaktır. 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makına Müdür ve Yardımcısı ile Ambar Kısım Amirin

den emir alır. 

c. Iş İlişkileri : Ihtiyaç karşısında malzeme isteminde bulunan teşkilat görevli

leri ilc ilişkilidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Satın alınan malın, bclgelcr.indeki niteliklere göre ambara girişini sağ-

lamak, 

(2) Günlük ma.lzeme giriş ve çıkt5 defterini işlemek, 

(3) Aıııbıır l<artlarım yazmak, 

(4) Göz kartiarım yıızmak, 

(S) Malzemeyi düzenli temiz arnbarlamak, korumak, 

(6) Istenen ınal7.cmeyi ; zanıanında, tam ve sağlaın ;steyen üniteye teslim 

etmektir. 

19. ULAŞTlRMA UZMANI 

a. Temel Görevlcı·i : Ulaştırına ihtiyacını plaıılamak , araç temin ve tahsis, ba

kım onarı mları yaptınnak, ıılaştınnııya ilişkin yönetsel ve teknik orgaııizas

yonu yürütınektir. 

b. Teşi<ilat İçindeki Yeri 

(1) Emir Alacağı Makarn : Müdür ve Yardımcısından emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Ulaştınna Kısım Amiri, Baş Şoför ve Şoför

lerlc, Onanın Ustalan ve Gamj Bakım ve Temizlcyicilcrine emir verir. 

c. I ş Ilişkileri : Ulıı5tırma ihtiyacı bulunan t~i<ilat ünite ve müdürlükleri ilc 
ilişkili çalışır, 
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d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Ulaştırma hizmetlerini planlaınak, 

(2) Ulaştırma ibtiyaçlannı saptamak ve temin etmek, 

(3) Araçların, garajlacın bakım, onanın temizlik ve emniyetini düzenlemek 

ve yürütmek, 

(4) Şofürlerin, disiplin, eğitim, malzeme ihtiyaçlarını temin etmek, 

(5) Ulaştırmanın ;r_aınanında ve düzenli yapılınasını kontrol etmek, aksak

lıklan gidcrnıck, 

(6) Araçların hizmete hazırlanması ,;çin; teknik, yönetim tedbirlerini al

maktır. 

20. ULAŞTlRMA KlSlM AMiRi 

a. Temel Görevleri : Ula~tırma hizınetlcriııi ihtiyaca göre uygulamak ve araç

Iarı ulaşıma hazır bulundurmak, görevlerini yapar, 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Müdür ve Yardımcısı ilc Ulaştınna Uzmanından emir ahr, 

(2) Baş şoför, şofiirlcr ve ~araj bakım ve tcmizlcyicilcrinc emir verir. 

c. İş İlişkileri : Teşkilat içindeki ııla~ım ihtiyacı olan ünitcler, onarım ustalan 

ve ihtiyaç yönünde müdiirlüğün diğer üniteleri ilc ilişkili çalışır. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(l) Araçlan tevzi etmek, 

(2) Araçları, alet ve avadanlığı teslim etmek, 

(3) Nöbet çizclgesiııi, hizmet dağıtımını yapmak izlemek, 

(4) Şoförlerin disiplin i~lcriııi ve eğitimini yaptırmak, 

(5) Araçların, ~förlcrin lı1znıct ve ihtiyaç tespitlerini yapmak, 

(6) Hizmetin zamanında disiplinli yiiriitülıncsini kontrol etmek, 

(7) Teknik ve yönetsel aksakhklacı tespit etmek, 

(8) Ulaştırnıanın zanıanında yapıbnasım sağlamaktır. 

21. ONARlM USTALARI 

a. Temel Görevleri : Ulaşımı gerçekleştiren araçların onanınını yapmaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam : Miidür ve Yanluncısı ile Ulaştınna Uzmaıu ve 

Garaj Amirinden emir alır. 

c. İş İlişkileri : Baş şoför ve şoförlerle ilişkili çahşır. 
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d. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Kendi konularında araçların J. dereec onarımlarını yapmak, 

(2) İkınal eksikliklerini yapmak, 

(3) Araçlarda, hizmet sırasında yapılıuıınyacak onarınıları bildimıck, 

(4) Bu onarınıların yapılışını izlemek, 

(S) Alet ve :ıvadanhkların kullanacak biçimde bıılumnasınuı kontrolünü 

yapmaktır. 

22. BAŞ ŞOFÜR : 

a. Tenıci Görevleri : Şol'iir ve araçların gü nlük ulaşım hizmetlerini düzenlemek 

ve yüriitmck görevi ilc yükümlüdiir. 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir A lacağı Makam : Müdür, Müdür Yardımcısı, Ul:ıştınna Uzmanı 

ve Garaj Amirinden emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Araç şoför lcri ve gamj bakun ve temizleyici

lcrinc emir verir. 

c. Iş ilişkileri : U I:L~tırımı ihtiyacı olıuı ünite ve teşkilat görevlileri ilc ilişkili 

çalışır. 

d. Görev ve Yetkileri. : 

( 1) Araçların düzenli kııllaıııııııııı sağlaıııak, 

(2) Nöbetleri zıuııaıııııda yaptımıak, 

(3) Nöbet çi7.clgcsini, hizmet dağıtımını yapma!<, izlemek, 

(4) Araçların, şoförlcrin hizmet ve ihtiyaç tespitlerini yapmak, 

(S) Şoförlerin disiplin işlerini ve eğitimini yaptırtıııak, 

(6) Hizmetin :ıaıııaıuncla disiplinli yüriitülıncsini kontrol etmek, 

(7) Teknik yönetsel aksaklıklan tespit etmek, 

23. ŞOFÖRLER : 

a. Tenıci Görevleri : U laşım hizmetlerinde araçlan kullanma görevini yaparlar. 

h. Teşkilat içindeki Yerleri : Müdür, Miidür Yardımcısı, Ulıı.5brma Uzmanı, 

Kısım Anıiri ve Baş Şofördcn emir alırlar. 

c. Iş Ilişkileri : Ulaşım ihtiyacı olan bütün ünite ve teşkilat görcvlilc~i ilcdir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Verilen ııla~tırıııa görevini yapmak, 

(2) Gerektiğinde nöbetieşe görev yürütmek, 
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(3) Aracım teslim alma!< ve bakımh, temiz kullanmak, 

(4) Aracın ı. dcreec bakınıını yapmak, 

(S) Görevini 7.anı:ınında yerine gctimıck, 

(6) Aracını saclam kullanmak, 

(7) KarA'! yapmamak, kaza sonııııluluğıınu taşımak, 

(8) Aracını bakınılı ve onanmlı hizmete hazır tutmak, 

(9) Teslim aldığı araç, alet ve avadanlığı konııııal<tır. 

24. GARAJ TEMİZLEYICİLERİ 

a. Tenıci Görevleri : Gar:ıj ve civarıııı tcıııizlcmek, konuııak ve dlizcnli tut

maklır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür, Müdür Yardımcısı, Ula5tınna Uzman ı 

ve Kısım Amiri ilc Ba~ Şoförden emir alır. 

c. İş İlişkileri : Ula5luma lıizıncllcrini yürütenieric iş ilişkilidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Garajlann, şoförlerin ve yöneticilerin oturduğu yerleri, bakım ve onanm 

bölmeleri ilc anıbarlarıııın tcmizliğini yapmak, 

(2) Kınk, dökük malzemeyi toplamak, ilgililere teslim etmek, 

(3) Gerektiğinde, onarını ustalanııa şoförlcre yarduncı obııaktır. 

25. GENEL KURAL : 

:ı. Müdürlük personeli göre\ ine uygıın, Miidürlüğün vereceği yan görevleri ye

rine getimıekle yül<iimlüdür. 

b. Miidürliiktc, Genel Sekreterlikçe yeni ilidas edilecek görevlerin talimatı 've 

görevlilerin yetkileri bu talimata zamanında eklenecektir. 
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MILLET MECLISI 

. 
Işletme ve Vap1m Müdürlüğü 

Görev Talimat• 

İÇİNDEKİLER 

- ~füdiiı·liik Onayı 

- Teşkilat Şeı.ıHrrsı 

- Oiiı·e\· Tailimah 
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BiRİNCt BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETJ<'RJJCtNE 

ı - Millet Meclisi İşletme ve Yapını Müdürlüğü Gilrcv Talimatı lıazırlanarak 

onayımza sunulınııştıır. 

2 - Bu talimat Müdürlüğünıüzün şenıasııu, skil özellerini ve her kademedeki 

personelin tüm görevlerini ayrıntılı olarak kapsayacak ş.•lıilde hazırlanmıştır. 

3 - Bu tatimatın uygulaıımasından başta İşletme ~·c Yapını Müdür!Uğü ve ken· 

dileriyle ilgiU kısımlanlan da Müdürlük personeli sorumludur. 

4 - Bu talimalın kendileriyle ilgili kısımlan tüm pNsonelde bulundurulacak ve 

zanuuı zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı İşletme ve Yapını Müdürü yürütür. 

Arz ederim. 
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iKINCi BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

l. AMAÇ : 

!lu Talimalın Anıacı 

a. I şletme ve Yapını Müdürlüj;>tindeki :unir • memur ilişkileri ilc teşkilat şcııı:ı

sıııı, iş akımını, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek. 

b. Müdürlük görevlerinin kanun, tüziik, yönetmelik, genel;::c, emir, direklif " ' 

~üleo yapılan işlere göre belli esas ve usullcrlc yüriitülnıesini temin elmek, 

c. Müdürlüğc yeni atanacak personelin işini en kısa zaıııruıda iiğrenın.,sini sağ· 

Jamakbr. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Işlebile ve Yapırn Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu talimabn yürütüln,.,siııdcıı Genel Sckretcrc kaf'i ı işletme ve Yapıııı Müdürii 

Müdüre karşı da Müılürlük personeli sorumludur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR: 

a. Temel Görevleri : TBMM ana ve yardımcı binal:m ile tüm dış ıdanhırda Mü
dürlüğü ilgilendiren işleri yürütür. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makıım : Millet Meclisi Genel Sekreterinden emir alır, ııJ.. 

dıi:ı eınirlerle ilgili işlerden Genel Sekrctere "arşı sorumludur. 

(2) Emir Verecei:i Kimseler : 

(a) İşletme ve Yapını Müdür Yardımcısı, 
(b) Mimar, 

(c) İnşaat Mühendisi, 
(d) .Bü.ro personeli, 
(e) İnşaat Kısım Amiri, 

(f) İnşaııt Teknisyeni, 
(g) Ambar Memurluğu, 
(lı) Yazı, Hesap ve Tcksir Makineleri Tcknisycnliği, 

(ı) Kuvvetli Akım Elektrik TeWileri Kısım Amiri, 
(j) Zayıf Akım Elektrik Tesisleri Kısun Amiri, 

(k) Kuvvet Santralı Kısım Amiri, 
(1) Klima Santrallan Kısım Aınirliği, 

(m) Sılılıi Tesisat Kısım Amiri, 

(n) Marangoz Atclyesi Kısım Amiri, 

c. İş İlişkileri : 

(1) Milet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılan, 
(2) Donatım Müdürlüğü, 

(3) Saymaıılık Müdürü, 
(4) Park ve Balıçeler Müdürlüğü, 
(5) Bıısıınevi Müdürlil&ü, 

(6) Daire ve Bakım Müdürlüğü, 
(7) Özlülı. İşleri Müdürlüğü, 

(8) TBMM Mulıafız Tabur Komutanlığı, 

(9) Gercktiii Iıallerde diğer birim ve nıüdürlllkler. 

d. İşletme ve Yapım Müdllrlüi:ünün Görev ve Yetkileri 

(1) Yasama Meclisler;nin çalışnıalıınnı aksatmadan enerji sailamak, s:stem
Ierin bakım oı&"ım ve yenileme. imalat ve inşaat işlerini yürütmek. 
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(2) Diğer birimieric olan diyaloğu sağlamak. 

(3) Personelin rasyonel ve uywnlu bir şekilde çalışmasını sağlamak. 
(4) Uzman ve Kısım Amirleri arasında koordineli çalışmayı tesis etmek. Ya· 

pılan işleri denetlemek, göriilen aksaklıkların giderilmesi için sorumlu· 

luları uyarmalı.. 

(5) Yeni imalat, bakım, onarım işlerinde gereken kontrolları yapmak, ihti

yaç ve sonıniarı çözümlemek. 

(6) Gerekli işlerde kullanılmak üzere temin edilen malzemelerin anıbariara 

grriş ve çıkışlannı dcnctlcmek, görülen aksaklıklann giderilmesi için 

ilgilileri uyamıak. 
(7) Kısımlarda bulunan makine, alet ve cdevatın her an hizmete hazır olması 

için sorumlularla sürekli ilişki içinde obn:ık 'e sistemin aksamadan ça
lışmasını sağlamak için önceden tedbir ahnak. 

(8) Personelle ilgili sorunlarla yakından ilgilcnmcı.., daha verimli çahşmala

nnı sağlamak için her türlü çabayı harcamak. 

(9) ihale yolu ile yapılacak işler ve alınacak malıA!melerle ilgiii gereken ön 
hazırlıklan yapmak, yapılan işin ve alınaıt malzemenin şartnamelerine 

uygunluğunu sağlamak. 

(10) MiDi Saraylar Müdürlüğünün t"knik konularla ilgili sorunlannda Genel 

Sekretcrliğiınize bilgi ve görüş summık. 

BÜRO PERSONELi 

MEMUR: 

Temel Görevleri 

(1) İç birimieric ve Müdürlüğümüzle ilgili dış ve iç yımşmaları yapmak. 

(2) İcra Dairesi ve Genel Sekreterlikten gelen Vönerge ve Tantimleri Mü

dürlük bünyesindeki birimlere iletmek. 

(3) Her türlü yazışmalann dosyalanınasını yapmak, gelen ve g;den c\'rakla

nn zinunet kaydım tutmak. 
(4) Personelle ilgili yazışmalan yürütmek, ö7Jük dosyallll'llll tutmak. 

(5) TBMM ana ve yardımcı binalıu-ırun Plan - hoje ve diğer dokümanJarın 
yanında Milli Saraylar Müdürlüğüne bağlı Saray, Kasır ,.c köşklerin 

Plan - Proje, fotoğraf, doKümaulunnı arşivlemek. 

(6) Yaptığı işlerden Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sonımludur. 

DAKTİLO: 

Temel Görevleri 

(l) Müdürlük ve diğer birimlerden gelen her türld yazıyı daktilo etmek. Di

ğer zamanlarda da bünınwı işlerine yardımcı olmak. 
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(2) Yaptığı i~lerden Müdür ve Müdür Yardım~'ISına karşı sorumludur. 

MİMAR: 

Temel Görevleri 

(1) TBMM Kampüsü içinde her türlü yapının proje - planlannın ar~ivlr

ınesini yapmak. 

(2) Yeni inşa edilecek }'apılann mimari projesini çizmek, tatbikabm kon:rol 

etmek. 

(3) Müdür ve Müdür Yanlımcısındruı emir alır, )aptığı işlerden sorumludur. 

İNŞAAT MÜHENDiSI 

Temel Görevleri 

(1) TBMM Kampüw içinde bulunan binaların b:ıkını, onarım ''C yenileme 

'işleriniıı yapımında gereken dendinıleri yapmak. 

(l) Mimar tarafından çizilen plruı - projelerin yapılacak uygulaıııasıııa ne
zaret cıler. lnşaatlarla ilgili minıarla 5Ürekli i 0 birliğinde bulunur. 

(3) İhalc konusu her türlü inşaat işlerini denetler. atıışınan ve lıakcıliş rnpor-

lannı hazırlar. 

(4) Müdür ve Müdür Yardımcısından emir alır, )l!ptığı ,işlerden sorumludur. 

Emir V ereceği Kimseler : 
(1) İ nşaat Kısım Amiri, 

(l) İnşaat Teknisyeni. 

INŞAAT KlSlM AMIR İ 

Temel Görevleri 

(1) TBMM KampüW içinde her türlü inşaatın )apım ve onanrnlanıu kont
rol eder, her türlü malzeme, 'işçilik ve diğcr i~lerdcn günlük rapor verir. 

Kontrol eder, her türlü mab:eme, işçilik ve diier işlerden günlük rapor 

verir. 

(2) Yaptığı işlerden İnşaat Mühendisine karşı sorumludur. 

(3) 1710 Sayılı Eski Eserler Kruıunu Uyarınca hzırlanan M. M. Eski E..er· 

ler ve Amtlar Restorasyonu esaslarının ilgili maddesi uyannca Satın Al

ma Koınisyoowıda ııörevlidir. 

İNŞAAT TEKNISYENi 

Temel Görevi : 

(1) İnşaat Kontrol Amidiiiııdc aörevlidlr. 
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AMBAR MEMURLUCU 

Temel Görevleri : 

(1) Müdürlük bünyesinde buhınan bütün bicimlcıde kullamlan malzemeleri 

ambarda muhafaza eder. 
(2) Birimlerden talep edilen malzemeleri talep fiş' karşılığında verir, bu fiş

leri malzeme sicil kartına işler. 

(3) Donatım Müdürlüğünce satın alınan her türW malzemeyi tl'filiın alır, al
dığıoa dair arnbar giriş evrakları düzenler, arnbariara yerleştirir ve raf 

göz kartianna işler. 
(4) Halk iJ:şkileri binası inşaatına l',elen her türlü malzemeyi teslim alır, giriş 

ve çıkış evrakları düzenler. 
(5) Yaptığı işlerden Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. 

YAZI, HESAP VE TEKSIR MAKINELERI TEKNISYENLICI 

Temel Görevleri : 

(1) TBMM ana ve yacdımcı binalan ile TBMM Muhafız Tabunında bulu

nan mekanik yazı, hesap ve h k.sir makinelerinin onannılanm yııpmıık. 

(2) Elektrikli yazı, hesap ve teksir makinelerinın mekanik ıırızalanm gider

mek, elektronik anzulann gidedlınCfii için gerekeni yapmıık. 

(3) Atölyede onanmı münıkün olmayan makinelerin dışarda onanmlanm sağ
lamtık için gereken formaliteyi lıazırlaınak. 

(4) Yazı ve hesap makinelerinin bakım sicil kartlan ile kullanma talimatna

mesini düzenlemek. 
(5) Atelyede bulunan her türlü onanın malzemesi ve alet edevatı titizlikle 

korumak, saıfında gereken tasarrufu sağlamak. 

(6) Büro malzemelerinin onanmlar•nı sağlamak (zım~ delgi makinesi v.s) 
(7) Yaptığı işlerden Müdür ve Müdür Yardımcısına kllıi'ŞI sorumludur. 

KUVVETLI AKIM ELEKTRIK TESISLER KlSlM AMIRLt(;l 

Temel Görevi : 

TBM Meclisine ait tüm Kuvvetli Akım Elektrik Tesislerinin lşletilınesi ile ilgili 

olarak Kuvvetli Akımla çnlışan bütün elektrik cihaziarı ve tesislerinin içerde ve 

dışarda çalışır halde bulunmalan için gerekli bizmerteri yürütınektir. 

(1) Kuvvetli Akını Elektrik Teı;ıislerinin tamir, tadil ve ilavelerin yaptınlınası 

ve çalışmalann kontrolü. 

(2) Çalışma prognunırun tanzinı ve tatbikalım J..ontrol ebnek. 

(3) Ytllık döner cevizyon sistemini lıaoısasiyedc tııtbik etınek. 

(4) Kuvvetli Akım Elektrik Tesislerinin devamlı faoliyetıc bulunmasına ına

tuf üıtiyaçlano tespiti ve üst nıercileft bildirilmesi. 
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(S) Zayıf Akını, Klima, Kazan Dairesi, Sıhhi Tcsi"ıi, Marangoz Iüsını Anıir

leri ilc devamlı temas ta bulunarak, tesisler amsında koonHnasyonu tcnı ;n 

etmek. 
(6) Har;ci tenviral tes:slcrinin bakım ve onarımlarını zamamıı:l::ı temin etmek. 

(7) Resmi ve özel günlerdeki bina aydıııJ.atıııa tesi~ierinin her an hazır durum

da bıılundurulnıasını kontrol etmek. 
(8) Mevsiınc göre harici tenviral normal ve gece devrelerindeki zaman saat

lerinin zamanında dcueye girip çıktığını kontrol etmek. 

(9) Meclis toplantıları sırasında bina içi aydınlatmanın dü7.cnli bir şekilde 

yapılmasını kontrol etmek. 
(1 0) Bina içinde ve dışında gereksiz yanan Iıunhalann kontrolü. 

(1 1) Genel revizyon yaptınlnıa" ve çalışmaların kontrolü. 

( 1 2) V ardiye teknisycnlerin çalışmalarını ycı·indc kuntrol ctınck. 

(13) Toplantılarm b:ışl:ıma ve bilim saatlerinin w a;rıca toplantılan belli saat
lerde kontrol ederek tcsislcl'in ç:ılışmalarının kontrolü. 

(14) İşletme ve Yapım Müdürlüğünden aldığı emirleri ilgili bölümlere nak-

letmek ve tatbikatom kontrol etmek. 

(IS) E. G. O. Genel Müdürlüj:,'Ü ilc devamlı teması temin etmek. 
(16) Asansürlcriıı her an devrede çalışır durumda bulunına~ını temin etmek. 

(17) Asansür firması tarafından yapılan a) lık bakın, ları m kontrol etmek. 

(18) Bina dalıilindeki 9 adet Klima santrallanıım kuvvet ve ışık bcs!eme hat

larını ve kontaktürleri kontrol etmek. 

(19) Zayıf Akım Tesi•lerine "it bulunan çağırma zil tesislerinin çalışmasını 

kontrol etmek. 

(20) Şebeke eeceyanının kesilmesinde kmvet santrıılındaki yedek jencratürün 
devreye girip ginncdiğfni ve ııomıal devreye girmediği takdirde tablo 

üzerindeki otomatik devre kontrolün veya elle kumanda eden kontaktiirl" 

devreye alınır. 

(21) Anatablolani ak i tablo ü~,crindeki ölçü aletleri i lt' voltaj ve akım değerleri

ni kontrol etmek. 
(22) Büyük bir an7.a vukııunda anında an7.aya müdalıale yapılır. Yeraltı kablo 

patlıunıtl:ırında kablo cmniyetc alınarak E. G O. Elektrik Daire Başkan

lığından kablo ekibini anında getirilmesini tem;u etmek. 

Şebekedeki dengesiz voltaj durumlarını tespit ederek E. G. O. Elektrik 
Daire Başkanlığına biklirilmesl. 

(23) Kuvvetli Akun Elektrik Tesisler Kısım Anıirliğinde vardiyeli çaiL'ıan elekt
rik teknisyenlerinin bütün görevlerini kontrol elmek. 

(24) Teknisyenierin mesailerine zamamoda gelip gl'lmcdiğini kontrol etmek. 

(25) Demirba5 alet ve mal7.cmclcrin büyük bir titizlikle korunmasını kontrol 

etmek. 
(26) Döner revizyon sistemi ile çalışmaıla revizyonun nasıl yapılacağı yeni ha

zırL"Utacak el kitabında etraflı bir şekilde ele alınacaktır. 
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(27) Elektrik i:icfinc ve Tcknisyenlcıc verilen günlük işleri günü ı,oününc kont

rol etmek. 

(211) Elektrik i:icf ve TcknisyL•nl<•rin iç Tcsisııt Yiindmeliğindeki esaslara uyup 

uymadığını kontrol etmek. 

(29) Haftalık çalışına cctvclin!n l::nzimindc dönu mrdiye sistemi ile çalış

mayı kontrol etmek. 

(30) Yıllık izin çizelgelerinin rcvizyon programınm:ı etkilemeyecek "~Ckild~ 

lıa:t.ırlanınasını temin etmek. 

(3J) Üç vardiye teknisyenlerinin günlük vardiyelerinde y:v.nıış olduklan ra

porlan ayın gün kontrol etmek. 

(32) Subay lojmanlannın taksi dw·ağının oto yıkama yerinin, Giıııanın s:ıyaç 

endeksieri alınarak deftere işlenir. Ayrıca Sııbay 1-ojıııaııı ilc Taksi du

rağıııııı altı ayda bir cndcks hesaplan yapılır. Oto yıkama, Ginıa belirli 

aylarda endeksieri alınarak hesapları yapılıp Müdürlüğc hir yazı ilc bil

dirilir. 

(33) Yeni yapılmakta olan Halkla Ilişkiler binaL'lrınııı elekirili projcl~rini 

kontrol etmek. 

b. Teşkilat İ çindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdüı· Yrd. emir alır aldığı emirler

den dolayı yaptığı işlerden sorumludur, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : 

(a) Elektrik Şefi, 

(b) Elektrik Teknisyeni, 

(c) Tesisat Teknisyeni, 

ELEKTRIK i:iEFi 

Temel Görevi : 

a. Kuvvetli Akım Elektrik Tesisler Kısım Amirliğinden aldığım emirleri ilgili 

Tekni•-yen arkadaşiannıla uygulamaya koyanz. 

Rcvizyon ve Bakım : 

(1) Anatablonun rcvizyon ve bakımı. 

(2) Kat tablolannın revizyon ve bakımı. 

(3) A - I . F. E. Blok tabloların rcvizyonları. 

(4) ikinci bodnınıdaki tüm kofrclerin bakım ve rc\izyonu. 

(S) Katlardaki odalan n ve koridorların bakım 'c revizyonları 

(6) A.I. Umumi Heyet Toplantı Salonunun aviz~ ve revizyonları. 

(7) A.3 - t\.4 Salonundaki avi7.clcrin bakım ve rcvizyonu. 

(8) Normal katlarda ve bütiin bloklardaki personel bina,;ıııda ııınunıi elekt

rik tesisatının revizyonları. 

(9) Bütün katlar ve bloklardaki Zayıf Akını odııcı çağırma zil tesisatlarmııı 

bakım, onanın ve yeni tesisatiann yapılması. 

(10) Harici tenviral bakım ve revizyonlan. 
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(ll) Bina dı~ı aydınlatma projöktörleriııin bakım ve rcvizyonları. 

(12) Yukarıda bdirttiğim işleri Teknisyen arkad:ı.~larıınla beraber y:~raral; 

neticeyi Kısım Amirliğine bildiririnı. 

(13) Kısun Amirliğinin kontro!ü altında döner vardiye ilc çalı~ıııa cetvelinin 

hazırlanmasını yapar, Kısım Anı:rliğinc bild iririm. 

(14) Kuvvetli Akım Elektrik Tesisler Kısım Anıirinin senelik izin günleri ve 

TBMM binası dışına çıktığı 7.anıan Kısım Anıirinin bütün ~iiklcndijli 

görevlere vek:llct ederim. 

(15) K.-~nı Amirliğinden her gün aldığıııı günlük bakım, revi;cyon arı7.alan 

arkadaşlarımla gruplar halinde eksik~iz o!arak uygulamaya koyar, neti

ceyi Kısım Amirliğine bildiririm. 

b. Teşkihıt İçindeki Yeri : 

(J) Emir Alacağı Makam : Kuvvetli Akun Elektrik Tesisleri Kısun Arnirin

den emir alır, aldığı ernirlerle ilgili işlerden Kısuıı Amirine karşı sorum

ludur. 

(2) Emir V ereceği Kimseler : 

(a) Elektrik Teknisyeni, 

(b) Tesisat Teknisyeni. 

EU:KTRİK TEKNİSYENİ 

Temel Görevleri 

(1) TBMM Anabinıısınclaki ikinc: bodnımda biilunan J<:lektrik anatablosu

nun günlük, haftalık, aylık bakını ve reviLyonları sırasında Kuvvetli 

Akını Elektrik Tesisler Kısım Amirliği nemretinde pano üzerindeki oto

matik devreler, kontaktör devreleri, revizyon esnasında tablo arkasm

daki kablo papuç!an bağlantılan hıçakh ve l!ormal sigorta sıra klcnv:ns 

sıra klı·mens çıkışlarının normal olup gevşek olmadığına dikkat eder 

sigortaların ısınıp ı~~nnıadığını kontaktörlt.'rin vc pano şartcilerin çıkış

larını normal çalışıp çalışmadığını kontrol ederim. Panodaki bütün lr.ı

ralann şartelierin ve kontaktiirlerin bakımlarını ıunumi temizfiğini yapa

nm. 

(2) Kat Tablolannın Rcvizyonlan 

Tablo kapaklarını sökerck umumi kontrol cder, otomatik sigortaların 

nonnal çalışıp ç~madığını kontrol eder bağlantıların gcvşck ohıp ol

madığını ve koniaktörlerin koniaklarını zımpara ilc temizler, sonra umu

mi temizliğini yaparak kapaklan kapatırım. 

(3) A • 1 - F - E - Blok tabloların revizyonlarınd:> anatablodaki revizyoıılar 

gibi aynen uygulanm. 

(4) İkinci Bodrumdaki Bütün Kofrelerin Bakımı : 

Kofrelerin kapaklarını sökerck umumi gözle ve elle kontrol eder. Sigor

taların ısırup ısmmadığını biişonlann üzerinde tel sanhp sanlmadığını 
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gevşek olup olmadığını kontaktörlcı-in normal çal5ıp çalışmadığını kont

rol eder, bütün temizlik ve bakımlan yapılarak kapakları kapatılır. 

(5) Katlardaki odalann ve koridorlann tüm avize revizyonlan sırasında 

Daire Müdürlüğünden bir yarduncı alarak camlar tek tek sökülüp yıkan
dıktan sonra yerlerine monte edilir. 

(6) A.l Umumi Heyet Toplantı Salonunun Av·i1cferin Rcvizyonu : 

Toplantı salonunda bütün avizelerin yılda lıiı ravizyonu gerektiğinde 

y:ıpılır. Avizelerin çatı arasındaki elle çalışan vinçle dikkatli olarak a~a

ğıya iııdirilir. A vizeyi yukandan cmııiycte alırak tespitini sağlanz. Avi

zenin üzerindeki camları tck tck sökcrck yer~ dizeri7~ C:unlann yıkan

ınaso bizim nezaretimizde Daire Müdürlüğüıldcn bir lıizmctli alınarak 

yıkama işlemi yapılır. 

Yıkaına İşiemi devam ederken biz de avize Ü7.criııdcki 105 ıulct normal 

:unpülü sökerek kablolann ve duyların yanık olup olnıaılığını kontrol 

~-der, yanık ve arızalı olanlan yenisi ilc dcğiştiririz. 105 adet ampülü yeni 

olarak yerlerine takarı7~ Bu işlemler bittikten sonm a.~da avizeye cc
reyan vererek kontrolünü yapar, anahat uçların ı iyice sık ur v·e camlan 

biiyük bir titizlikle yerlerine tck tck takanz. V c tekrar canıları tutan kc

lcpçclerin gevşek ve düzgün olıluğunu kontrol eder, tckmr çatı arasınıla 

insangücü ilc avizcyi ağır ağır yukarı çeker cnıııiyctc alarak bağlanilları 

ccreyan vererek kontrolünıüzü yapar, işldmeye veririz. 

(Bu işlenıleri Kısım Amirinin Nezarctinde) yaparız. 

(7) A.3 ve A.4 Salonlanndaki avizelerin revizyonları aynen A.l Salonundaki 

av:zclcl'in revizyonL'<rı naı.ıl yapıldı ise aynen o şekilde yapılır. 

(8) Kulislerdeki atom avi1.cler şeref kapısı kayık tipi avi1.cler Tören Salonun

daki köpük tipi avi1,e E Blok girişindeki gül avizdcr gilıi sabit şckildc· 

Jcilerin revizyonlan dışardan gelen bir ekip tarafından kurulan bir iskele 
ile bizim tarafuruzdan diğer avizelerin rcviz~onu gibi aynen uygulanır. 

(9) Nonnal katlarda bütün bloklardaki persoucl binasında umumi elektrik 

tesisatının revizyonu : 
Bütün katlardaki alıcılan besleyen kablolurı, pirizleri, anahtarları, duy

lann çalışıp çalışmadığıru, arı7.alı olanların )"riııc yenisini takarak hiz

mete alıtı7~ 

(10) Bütün katlarda ve bloklardaki zayıf akım hi~metli çağınna tesisatlarının 
umumi kontrolünü yapar, refkontak devreleri giizden geçirilerek hizmc· 

te alınır. Neticeyi de Kısım Amirine bir raporla bildiririm. 

(ll) Harici Tenviral Bakım ve Revizyonu : 
Harici tenvimt direklerinin bakınılan için ı.. G. O. tarafından gelen 
Hidrolik Kepçe ile arızalı duylar, balaslar, sigortalar, kablolar kontrol 

edilerek anzab olanların yenisi ile değiştirikrek devreye verilir. 
(ll) Resmi bayram ve özel günlerde bina dışı uydınlatma projcktörlcri bir 

gün önceden buhınduğu logariardan çıkartılıırak yerlerine monte edilir. 
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Ayarları yapılır. Anzaları giderilerek cereyau >crilir. Devreye hazır va· 

ziyctc getir·ilcrck kontrollan yapılır. Resmi bayram ve özel günler bili

minden sonra tekrar projcktörler rogarlanııa yerleştirilir. 

(13) Asansörlerin anzalı olduğu z:unan nöbetçi arkadaşla beraber müdahale 

eder, arızayı giderebildiğimiz ölçüde giden·r~k; eğer anza bi;r..iın konu

nıuzun dışına çıkıyoı-sa devamlı bakım scrvi~;ne telefonla haber vcriri:r. 

(Kısım Amirini de haberdar ederiz.) 

(14) E. G. O. dan gelen Eicktrik Saat (Sayaç okuma ınemıırlıon ilc birlikte 

sayaç endeksieri alınrr, cndcksler Kısım Anıirliğinde bulunan deftere i~

lenir. Ayrıca Subay Lojnıanlarındaki ve (ak~l çağırma, oto yıkama ye

rindeki sayaçiann endeks değerleri alınarak deftere işlenir. Bu i!;!enılcr 

Kısım Aınir:nin kontrolü altuHla yapılır) 

(15) l':lcktrik Motorlannın Bakım ve Rcvizyonları : 

Hidrofer Dairesi, Balıçe Kuyıılan, Su Deııolıın, Marangozhanc, Bahçe 

Havll71an normal bakım ve onarımları yaııılarak hizmete verilir. 

(16) Daim önce üç sayfalık Kuvvclli Akım Elcktı·ik Tesislerinin Kısım Amir

l.ğinin vardiye ilc çalışan Elektrik Tckni.-yenliği görevini açık olarak 

belirtilmiştir. 

Yukandaki maddelerde belirtilen bahsi geÇCil onarım, bakım ve anza

lann Kısım Anıiri tarafından bizlere bildirilerek, anında yapılnımmu 

sağlar, bu görevleri Kısım Anıirinden alır ve ona sorumlu oluruz. 

(17) Asansör }'irması Aylık bakıma geldiğinde b:ıkını süresince beraber ba

kuuda bulunur, her giiu Kısım Amirliğine lı:ıkıiiJia ilgili bilgileri veririz. 

V ARDİVELi ÇALIŞAN EHKTRİK TEKNİSYENU:RI 

Temel Görevleri 

(1) Vardiye tesliminde görevi dcvralan teknisyen elektrik tesisleri hakkın

da tam ve eksiksiz bilgi alır. Yazılmı~ raporlun inceler. 

(2) 08.00 - 16.00 Vaı-diye Teknisyeninin Görevleri : 

(a) Anatablodaki tablo üzerindeki iilçü aletleri ile voltaj ve akrnı de

ğerlerini kontrol eder. 

(b) Tablo ackasında kontaktör l'C sigorta çıkışlarıııı göz~ görünür bi

çiınde bir anzaııın olup olmadığını kontrol eder. 

(c) Ani elektrik kesilıuelerindc ve voltajın düştüğü anlarda tablodaki 

konfaktörlerin nomıal görevlerini yapıp yapmadığını kontrol eder. 

(d) Şebeke cercya~~Jnın kesilmesinde kuvvet ~11ntrahndaki yedek jene

ratörün devreye girip ginuediğini kontrol eder. Nomıal devreye 

girmediği takdirde tablo üzerinde otomatik devre kontrolü veya 

eUc kumanda eden kontaktörle devreye :ılır ve neticeyi Kısım Amir

Iiiiine bildirir. 

(e) Büyük bir an7.a vukuunda durumu Kuvvetli Akım Elektrik Tesis

ler Kısım Amirliğine bildirir. Bu arJLa tatil giinleriııdc meydana 
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geldiği takdirde durumu Kısım Amirine evindeki telefonla bilgi ve
rilecektir. 

(0 Şehir şebekesi devreye girdiği zaman Iıuvvet ve ışık panolanndan 

normal olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. 

(g) Son zamanlarda yapılan elektrik kısıtlama esnasında E. G. O. tara

fından Türkiye Büyük Millet Medisinin kesintisiz besleme hattı

nın devanıhlığı yönünden ring aktannaLvı dolayısıyla elektrik kc

silmelcrindcn ıuıatablo kontrol edilir. (Anatablo üzerindeki voltınct

re komutötörü ilc voltaj kontrolü yapılır.) 

(h) Şebeke kesilmesi dolayısıyla normal kat tablolanmızdaki otomatik 

sigortalann normal konumda olup olmadığı kontrol edilir. 

(i) Kat kontrolü esnasında gereksiz yanan lambalar söndürülcccktir. 

Asaıısörlerin çalışır rlunınıda olup olmadığını, kat ve kapı kontrol

leri yapılacaktır. Norma! çalışmayan asansörler için dcrhal ilgili 

firmaya telefonla haber verilecektir. 

(j) Asarısör içinde insan kaldığı takdirde asansör dairesindeki mekanik 

kolla kabin kat seviyesine getirmek suretiyle kurtanna işlemi yapı

lır. (Bu işlem iki kişi tarafından yapılacaktır.) 

(k) Yaz aylannda bahçe sulama sırasında Hidrcfor Dairesinin, su de

polan, seralar, bahçe havuzlarının tablolan ve elektrik motorlan

nın kontrolü yapılacaktır. Hidrcfor Dairesinin şanıandra devreleri

ni ve civa durunılan kontrol edilecektir. 

(1) Tek başına gideremcyeccği elektrik arızalan için ilk önlemleri alıp, 

dcrhal Kısım Amirliğine bilgi verilecektir. 

(m) Vardiye sırasında görülen hizmetle ilgili bilgi yeni vardiyeciye ay

nen aktanlır. 

(J) 16.00- 24.00 Vardiyecinin Görevleri : 

(a) Bina içi aydınlatına lamb:ılan, çalışma saatleri içinde nonnal dev

reler, çalışma saatleri d•~ında gece devreleri işletıneye alınır. Bu 

işlemi yapabilınck için bütün kat tablolarından kurnanda edilir. 

(b) Türkiye Büyük Millet Medisi harici tenviral (Normal ve gece dev

releri) anatablodan kontrol edilir. Mevsiine göre zaman saat ayar

ları Kısım Anıirinin kontrolü altında yP.pılır. 

(c) Şeref kapısı, F ve E Blok bağlantı köpıü altı ile 3 ve 4 No. lu ka

pılann aydınlatmalan zanıarunda devreye alınacaktır. 

(d) Milli Bayram ve Ö7.el günlerde bina dışını aydınlatan projcktürleri 

devreye alınacak ve aydınlatma durumlan ayarlanacaktır. Anzah 

olanlar onarılarak devreye abnacaktır. 

(e) Mesai dışında oda aydınlatmaları ve cam aspratörlcri b!na dışından 

kontrol edilir. 

(0 Normal denetim bittikten sonra Kısım Amirliğinc" yapılınası için 
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verilmiş bulunan elektrik tesisat, makine ve cihaziarın bakım v~ 

onarımı yapılır. 

(4) 24.00 • 08.00 Vardiye Teknisyeninin Görevleri : 

(a) Vardiyeyi devraldıktan sonra hütün lmt ı:;ccc devreleri ve as:msiir· 

!erin kontrolü yapılacaktır. 

(b) Anatablo kontrollerinde (Işık ve kuvvet) konalarında gerilim kont

rolü yapalacaktır. 

(c) Kat kontrollan sırasında gereksiz yanan lanılıalar söndürülecektir. 

(d) 08 •• 16.01) vardiye tekni~-yeni görevleri arasında bahsedilen A, B, 

C, D, E, F, G, H, İ, J, K ve L maddelerinde sözü edi!cn görevler 

aynen bu vardiye tckni~J'l"nİ için de geçerlidir. 

(e) Sabah hava aydınlandığı zaman harici tenviral devrelerinin gece ve 

normal devrelerinin devreden çıktığını kontrol eder. 

(d) Şeref kapısı, köprü altlı:n E Blok ön balıçe aydınlatına lambalan 

vardiye teknisyeni tarafından söndürüleccktir. Katlarda, kulislerde 

16.00 - 24.00 vardiyccisinin bütün devreye geçird'ği gece devreleri

nin tanıarnı söndüriilecelrtir. Asansörlcrin kontrollerini yapar. An· 

zası devam eden asan~örlerin onanmı için vardiyeyi dcvrctnıcdcn 

önce daimi bakım servisine telefonla lıildirir. Neticeyi de Kı;mn 

Amirliğine iletir. 

HER VARDİYECİ İÇİN GEÇERLi 

NOT : a) Tatil ı:iinlerinde. vardiveeinin tek başın:ı yapamayaca/?1 işleri · {(ele
cek vardiyeciyi bekler ve işi birlikte yapt1ktan sonra vardiye teslim işlemi yapiiir. 

b) Arızaların giderme s~rası vardiyeci taratmdan ]n.!nı derecesine ı:öre ayarlan1r. 

Örnek : Bir hizmet görülmekte iken asansör içinde insan kaldığı haberi alındığın

da. yaptıj?ı {(Örevi 11iivence altına alın derhal amnsör içmdeki insanı kurtarmaya ı:i

decektir. 

c) Vardiyeci/er görev ve kontrol amaCiyla saviste'li ayrılmaları gerektiğinde 

telefon operatör/erine bilgi vereceklerdir. 

d) Toplantı salonları. toplantıdan önce kontrolsüz yapılır, toplantı bitiminden 

sonra kontrol tekrarlanır. 

e) Vardiye teknisyenleri Kı.l'ım A mirlij?indeıı aldığı gürevleri vardiye esnawnı/a 

yaptıkları işleri yazılı bir raporla Kmm Amirli!?ine bildirect'klerdir. 
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ZA YIF AKIM ELEKTRİK TESİSLERİ KlSlM AMIRLİG! 

a. Temel Görevleri : 

(l) TBMM Genel Kurul ve Komisyon toplanlıları, diğer her türlü toplantı, 

yemek, koktcyl ve merasimlerde scslcndirıııe lesisinin çalıştırılınasında 

herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için gereken tedbirleri almak. 

(2) TBMM Genel Kurul toplantılan ve Komisyon toplantıları ilc gerekli hal

lerde diğer topbntıların konuşınalarını banıa kayıt işleri, kayıt anında bir 

aksaklığın meydana gelmemesi için cilıaz ve cihaziarın önceden kontro

hınun yapılmasını sağlamak. 

(3) Otomatik oy lama cihazının aks:ıksız çalışınası için sürekli bakım ve aya

rını yapmak. 

(4) Zayıf akım laboratuvarına gelen, TBMM ı;ur, ve yanlınıcı binalanndaki 

radyo, televizyon, teyp ve diğer elektronik dlıazların bakım ve onarıın

lanmn yapılmasını sağlamak, periyodik bakımlarını izlemek. 

(5) Al ve A2 salonları ilc seslendirme odasında bulunan kumruıda masası ve 

amplifikatörlcrin bakım, onarımlarının yapılınasını sağlamak. 

(6) Anabinada bulunan merkez saat sisteminin normal çalışmasını sağlamak, 

periyodik bakımlarını yapmak. 

(7) Scslendirme lle ilgili ihale yolu ile yapılan i~lcri denetlernek güriilen ak· 

saklıkları Müdür w Müdür Yardımcısına rapo.· halinde b'lılinnek. 

(8) Telefon sanirab ve otomatik kontrol cihazıru besleyen akücııiilatör ve red

resörlerin bakımlarını denctlemek. 

(9) Dış ve iç mulıabcreyi sağlayan telefon aııtralıııın, düzenli çalışmasını sağ

lwnak için operairisleri sürekli denetlemek. 

(lO) TBMM üniteleıindeki telefon tesisatı ve telefon makineleri iJe ilgili te· 

sisin nonnal çalışmasım sağlamak, normal lı?kımlarımn yapılma•ını prog

ramlamak, yedek parça temini için gereken gır:Şinıdc bulunmak. 

(ll) Kuvvetli Akım Elektrik Tesisleri Kısım Amirliği iJe devamlı diyalog ku

rar, iki servisi ilgilendören işlerin nonnal ve tı·kniğine uygun yürümesi için 

gerekli titizJ:ği göstermek. 

(12) Vardiye ve döner vardiye sistemi iJe çahşan personelin seslendirıne 

(M. G. K. ilc komisyon görevli!eri) (telefon santralı operatörlcri) nöbet 

çizclgelerini hazırlamak, uygulamalan denctlenıek. 

(13) Personelle ilgili sorunlan Müdür ve Müdür Yarduncısıııa iletmek, çözü. 
ınündc yarrluncı olmak. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdür Yı>rdııncısuıdan emir alır, yap

tığı işlerden sorumludur. 
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(2) Emir Vereceği Kimseler : 

1. Zayıf akım teknisyeni, 

2. Atölye teknisyeni, 

3. Ses kayıt memuru, 

4. Telefon teknisyeni, 

S. Telefon opcratörü. 

ZA YIF AKIM TEKNiSYENi 

a. Temel Görevleri : 

(1) Laboratuvara gekn radyo, televizyon, teyp ve diğer elektronik cih.azlnrııı 

bakıın ve onarımııu yapar. 

(2) Genel Kurullar ve Komisyonlar toplaıuıından cvvc~ çalışmalann aksaına

nıası için ön kontrolu yapar, görülen aksaklıkları Kısım Amirinin bilgisi 

dııhilinde gidermek için gereken ç.abayı harcar. 

(3) Yeni kurulacak Komisyon ' 'C toplantılarda, !.('S kayıduıın tek.niğiııdc ya

pılnııısı ve ses diizcninin suğlanmru,, için lc&i~at kumr, devarıılı kontrol 

altında tutar. 

(4) Tören salonunda yapılacak tören, konferans, toplantı ve verilccek rcsep>i

yonfarda gcreklö sesfendirınt'yi diizenlcr, bir ı.ksııklıjia rııeydaıı Yerıncmek 

için gerekli titizl'ği gösterir. 

(5) Dış alanlarda bulunan seslcndirnıe diizeninin normal çalışabilınesi için 

devamlı kontrol eder, periyodik bakınıını yapar. 

(6) Dalıili ve harici anons tesislerinin hakıımnı ):tpar, hizmete hazır bckletir. 

(7) Üyeler loknntasırıdaki scslend irmc dü.ıcnini hızmete hazır tutar. 

(8) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sorunılııdur. 

ATÖLYE TEKNISYENi 

a. Temel Görevleri : 

(1) TBMM anabinasmda bıılunan merkezi otomatik ~'llat santralı ' 'C saatierin 

bakını ve onanınlarını yapar, tekniğirıdl• çalı~mnsıru sağlar, doğacak :ırı

zaları Kısım Anıirinin bilgisi dal•ilinde giduilıncsi için gerekli çubayı 

gösterir. 

(2) Merkezi otomatik saat santralı ve otomatik oywma cilıazını besleyen akü

mii!atörlerin ve redrcsörlerin bakınıını ve onarımını yapar. 

(3) Otomatik oylanın cibazırun bakım ve onarımını yapar, hizmete lıazır bck

letir. 

(4) Gerektiği anlarda dahili ve harici anons yapar. 

(S) Laboratuvnnı gelen elektronik cihazfanıı onanın!arına ve Genel Kunıl. 

Komisyon ve diğer topl:ınnlarda ses kuyıdın:ı yardımcı olur. 

(6) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sonıınlı..dur. 

-19-

TBMM KUTUPHANESI



TELE.I<'ON SANTN.ALI VE TESİSLERINDEN SORUMLU ZA YIF AKIM TEK

NİSYENİ: 

a. Temel Görevleri 

(1) Telefon santralı ve tesislerinin tekniğine uygun çalı~ma.'<lnı sağlar, doğacak 

aksaklıklarııı giderilmesinde Kısım Amirinin lıiigisi dahilinde gt>reken çabayı 

gösterir. 

(2) Telefon santralının bakım ve onarımlarını ~ lıklenen yükümlü ilc de,·amlı 

temas kurar, bakım onarım ve yeni tcsisl•r için düzenlenen f::ıhıralan 

ince ler. 

(3) Şefsekreter telefon bağlanması istenen yerlere Kısım Anıirinin bilgisi 

dahilinde tcsW kurar. Gcrt>ktiğiııde bu lesisir veya tesislerin nakil ve 

yer değiştimıelerini yapar. 

(4) Harici telefonlarda meydana gelen arızalıımı giderilmesi ve yeni harici 

taleplerini karşılamak için Kısım Amirinin bil~isi dahilinde PTI i·le temas 

kurar, yeni tesisin kurulması ve W'l7.anın giderilmesinde gerekli çalıayı 

lıarcar. 

(5) Telefon santralı eklerinden olan opcratrist (Pozisyon) masasını devamlı 

kontrol altında tutar, iç ve dış konuşmalard·ı bir aksaklığa meydan ver

memek için gerekli önlemleri alır. 

(6) Telefon santrahnı ve şefsekreter telefonlan btsleycn akümülatör ilc red

rcsörlcrin bakımlarını yapar. 

(7) Telefon santralı ile ilgili her türlü alet ve ede\·r.tın korunmasında her türlü 

öolcmi alır, sarf malzemelerin kullanımında gerekli tasarrufu sağlar. 

(8) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sorumhıdur. 

TELEFON TEKNİSYENİ 

a. Temel Görevleri : 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalan ile Mulıafız Taburu ve lojmanlarda bu

lunan harici ve dahili telefon tesisatı ve makinelerinin bakım ve onanın

larını yapar, gerektiğinde yeni bat döşer. 

(2) TBMM ana ve yardımcı binalan ilc Mubafız Taburu ve lojmanlarda bu

bınan dalıili ve harici telef orılann yerlerini belirten kartlan tutınak ge

rekli bilgileri bn kartlara işlemek, PTT :Ic TBMM arasında mulıabere 

bağlantısım sağlayan PTT yi ilgilendiren batlardaki arızayı ilgili merciiere 

bildirir, anzarun giderihnesinde gereken çahayı gösterir. Tüm dalıili ve 

harici telefonların yer deiiiştlnnelcrinde a:erckli aklarınayı yapar, santral

da bulunan tabloya işler. 
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(3) Telefon talebinde bulunan birimlecin bu isteklerinin yerine getirilmesi iç;ıı 

ön araştırma yapar, hattı bulunun yerlere gl·rekli bağiantıyı yapar, hattı 

bulunmayan yerlere hat imkarn yok ise, ist•!gi yeni tesiste yerine getirir. 
Bu imkanlardan yoksun olan yerler için Kısım Amirine gereken bilgiyi 
verir, bu gibi işler için aldığı cınrc göre bartket eder. 

(4) Telefon santralı, ~cfsekreter tclcfonları, telefon tesisatlun, telefon muki

neleri ile ilgili bakım, onarım ve yeni tesislerden Zayıf Akım Teknisyeni 

•Üe müşterek sonımluluk taşırlar. 
(5) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sorunıludur. 

SES KAYIT MEMURU 

a. Temel Görevleri : 

(1) Genel Kurul, Komisyon ve ı:erektijjiııdc bazı toplantılarda teyp handına 
ses kayıt eder. 

(2) Toplantılardan evvel teyp ve bantların norm•.ıl çalışıp çalışınndığını kont

rol eder, eğer bir aksalı.lık varsa Kısım Aımrine bildirir, anzanın ı:idcril

mesinde Zayıf Akım Elektrik Teknisyenine yardımcı olıır. 

(3) Tutanak Müdürlüğü memurlan tarafından getirilen boş bantlan alır, dolu 
olanlan Kısım Amirinin bilgisi dalıilinde ilgiH müdürlüğün elemanlanmı 

teslim eder. 
(4) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sonımlııdur. 

TELEFON OPERATÖRÜ 

•· Temel Görevleri : 

(1) Telefon santralı ünitesi olan operatris (Pozİ.<o) on) masasından dahili \'C 

harici konuşmalan sağlar. 
(2) Doğacak anzalan anında Kısım Amirine bildirir. 

(3) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sorumludur, 

KUVVET SANTRALI KlSlM AMIRLt(~l : 

a. Görev ve Yetkileri : 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalan, Muhafız Taburu lojmanlan ilc Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü seralannda ihtiyaç rlunılan ısı enerjisini üretım•k 

aynı binalardııki mutfak, banyo ve çamaşırlıanede kullanılan sıcıık su ile 
buhar elde e«1ip ilgili yerlere dağıtımını yapmak. 

(2) TBMM anabinasının yaz aylannda soğııtına işletmesi için gereken ener
jiyi sağlanıalı.. 

(3) Kuvvet santralı tesislerinde kullamlım suyun sntlijj;inin kontrol edilmesini 
llllii;lar suyun istenilen serttiktc olmadıi::'l saptaııırsa ilgiU birimi (Sılıhi Te
sisat Kısım Amirliğl) uyanhr. 
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(4) Kuvveı santralında enerji üreten ka:r.anlanla anayıı.kıt maddesi olarak 

kullanılan linyit kömürünün ihtiyaç duyulan miktarını tespit eder. Könıtir 

işletmelerinden gelecek parti kömürlerin miktarlarını 7-amanında program

lar dunımu bir raporla Müdürlüğc bildirir. 

(5) Kuvvet santralı enerji ka:tıınlarının ilk ate~lcınelcrindc kullamlan odun 

ve motorinin ihtiyaca güre temin edilmesi için Miidürlüğc bir yazı ile 

durumu bildirir, zrunanında tcnrin cdilnwsi için ilgili birimle devamlı 

temas kurar. 

(6) Şehir şebekesinden tenun edilen clektriğin h•ilmcsindc, anabinanın acil 

ihtiyacinı karşılayan clektrojcıı grubunun sürtkli start durumunda olma

sını sağlamak ve bir anza ıınında arızalanaıı süre içinde devreye girmc

sini sağlar. 

(7) Kuvvet santralındaki tilın makinelerin zamanında bakım ve rcvizyonuııu 

sağlar. 

(8) Kuvvet santralı tesisk•: inde meydana gelen arızalım kendi çabasiyle gi

dermeye gereken gücü harcar, gücü d ışında kalan işler için Müdürlüğc 

yazı ilc bilgi verir. 

(9) Kuvvet santralına gelen ve yerinde orıarılnıası gerekli her tiirlü ıriadeni 

eşya onarım işlerinin yapılmasına nczarct eikr. bazı ufak imalatın yapıl

masında gereken özeıu gösterir. 

(10) Ihale ve normal yollarla dı~ırıda yuptırılan i~lcri ,.e alınan malzcmdcri 

kontrol eder, gördüğii aksaklıklım bir raporla Müdürlüğe bildirir. 

( 1 1) Müdürlük çe gönderilen yöncrı;c ve tanıimlı · ri personele duyurur UYJ,'U· 

larunıısında gereken titizliği gösterir. 

(ll) TBMM ana ve yardımcı binaları ilc Muhafız Taburunda bulunan her 

türlü soğutuculann, çama.~ır makineleri ve F~rk ve Balıçeler Miidürlii

ğündcki makinelerin bakım ve onarıınlıırınııı yapılmasun ve tckıuğindc 

çalışıp çalışmaılığını kontrol eder gördüğü :ıksaklıkların giderilmesi için 

ilgilileri uyarır. 

(13) Kuvvet santralmda bıılıııuuı her tiirlii makine, alet ve cdcvııtın kııUmııl

masındn titizlik gösterir sorıımluları sık sık uyarır. 

(14) Kuvvet santralında kullanılan her türlü sarf nıal7.cmcleri~<iıı sarf cdi!ıııc

Jerinde gerekli tasarrufu sağlamak için çuba harcar. 

(15) Döner vardiye sistemi ilc çalışan personelin vardiye nöbet çizelgesiili 

hazırlar. 

(16) PcrsoııcDc ilgili sorunlan Müdür ve Müdür YardımcısıM ilctiı·, çüzli

miinde yarduncı olur. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdür Yurduncısıııdnn emir alır al

dıi:ı emirlerden dolayı yaphğı işlcnlcıı sorumludur. 
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(2) Emir Vereceği Kimseler ; 

ı. Kazan Şefi, 

2. Kıu.an Teknisyeni, 

:ı. K:ızan Makinisti, 

4. Kazancı, 

S. Soğuhna makineleri teknisyeni, 

6. Su tesviye cihazı makiııisti , 

7. Kuvvet santralı elektrik şefi, 

8. Makine tmnirat teknisyeni, 

9. Çilingir, 

1 O. Kuvvet s:ıntrah himıcllisi. 

KAZAN ŞEFI: 

Temel Görevleri 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalan ilc Muhafız Taburu, lojm:.n binalarr, 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü scralarınııı "ııma enerjisini sağlayan ka-

7.anların nonnal çalışınasın ı s::ığiar. 

(2) TBMM ann ve yard ımcı binaları ilc J\'luharız TaburuıKlaki, mutfak ça

maşırhanc ve banyo gruplannda kullruulan sıcak suyun temini için bu

har üretimini sağlar. Sıh h i Tesisııt Kısım Anıirliğindeki sıcak su s:ıntr.ı

lıııa ve çanıa~ırhaneye gönderir. 

(3) Enerji üretim kazanlannın çalışmasını sü rekli kontrol alhnda tutar, sezon 

sonunda bakım ve omırıın lannı yapar. 

(4) Enerji üretim kazanlarııım yan tesisleri olan, konvayör, baca, cunıf tck

nesi, pompa, vana gibi buna henzer tcsiskrin çalışmasın ı sürekli kontrol 

:.ltında tutar, görülen aksaklıklann 7.anımıında ,::iderilmesi için ilgilileri 

uyanr, bilfiil çaba h:ırcar. 

(S) S<>i,'llhna tesislerinin çalışınasını sürekli kontronarım yapıu-, üretilen so

;;ık enerjiyi klinııı santralianna gönderir, ı.t:zonun başlamasından evvel 

gerekli revizyonlıu-ı ynpıu-. 

(6) Yapılan işlerden kısım amirine kıu-şı sorumlu olup, her türlü işlerde kı

tıım amirine yardımcı olur. 

KAZAN MAKINISTI 

Temel Görevleri : 

(1) Kış ve yaz su.onlarııun bitiminde söndürülc·ı kH7Jllllann gelecek sezon

lam Juızırlamak için; 

(a) Kazan tuğlalanmn bakını ve onarımı, 

(b) Jzgaralann temizlenmesi eksikliklerinin gideıihnesi, 

(c) Konvayörlerin bakım onarımlanmn yapı lması gerektiğinde yenilen

mesi, 
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(d) Poınpalurın bakını ve onarınılan, 

(e) Akümülatöıiin (yoğuıılaııınış su deposu) bakım ve onannıı, 

(f) Cııruf çckicisi, cunıf tcknesinin bal<1m ve onarımı, 

(g) Baca motorlan su reostalarının bakun 'c onanın ı, 

(h) Alt hava elektrik motorları su reo,ialarır.ın bakım ve onarımı, 

(ı) Sirküla,-yon poınpalanııın bakım ve onamııı, 

(j) Eşanjöıiin bakını ve onarımı, 

(k) Bütün tesisatta bulunan çeşitli karakterd~ki vnııalıınn bakım ve 

onanmlanııı yapar. 

(1) Yağ pompalarıııın bakını ve onarımı, 

(m) Enerji kıu.ruıl:mnın cıımiyct 'iibaplm ı (sigortalan) bakımı \ 'C oııa

rımlan, 

(n) Soğutma kulelerinin bakım ve onıırımları, 

(o) Soğutma sistemindeki ı.oınprc,örlcriniıı bal<ıııı ve onarımiarım ) 'll· 

par. 

(2) Yaptığı işlenten Kısmı Amiri \ 'C Ka:ı:aıı Şcfi<1e kıır.;ı sorumludur. 

KAZANCI : 

Temel Görevleri 

(1) Yaz ve kış sezonlarında enerji üretım kazanlarının ateşlemelerini yapar. 

(2) Kazanların nomıal yanıp y:uunadığını kontml eder, günliij;oii aksakbk

lan kısmı amirine veya kazan şefine bildir:r. 

(3) Ka7.an ve tcsi,atların revizyon~ınnda kazaıı ııı:ıkinistinc yardımcı olur. 

(4) Yaptığı işlerden kısım anıiri ve k~an şefine karşı sorıunludıır. 

SOCUTMA MAKINELERI TEKNISYENLICI 

Temel Görevleri 

(1) TBMM ana ve yarduncı b!nalannda bulunan su soğutueusu, bu7Alol:ıbı, 

dipfidz, vitrinli bu7Aiolabı, ş~5c soğutucu,u, doııdumıa makinesi, kar 

makinesi, ' 'C mutfaklardaki soğuk odahınn b~kım ve onarıntım tekniili

ne uygun şekilde yapmak. 

(2) Ç:ınıaşırhancde bulunan yıkama, kurutma 'H iitii makinelerinin bakıııı 

ve onarımlarını yapmak. 

(3) Ç:ınıaşırbancdcki makinelerin elektrik düzeninde görülen anza!ann gide

rilmesi için kısmı amirinin bilgisi dahilinde kuvvetli akım elektrik tesis

Je.ri kısım amirine haber verir arızaııın giderilmesine yardımcı ohır. 

(4) Atölyede onarımı mümkün olmayan soğutucu ve diğer makinelerin ona

rımlarını kL'!lm arnirinin lıilgbi dalıilinde dışarda yaptırmak. 

(5) Soğutucu cihaziarında parça, gaz ve diğer aletlerin kullarulrnasında ve 

sarfında gereken titizliği göstennck. 

(6) Yaptığı işlerden kısım amirine karşı sorumludur. 
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SU TASI-'İ YE MAKİNİSTI 

a, Temel Görevleri : 

( 1) Kuvvet santralı tesislerinde kullanılan suyuıı sık sık kontrolunu y:ıpıır, 

sertl;k dcreecsini ölçer. 

(2) Sıhhi Tcsisat Kısmı Amirliğinden gelen pcrmati;t.e ve sert suyun yumu

şaklık ve sertlik dcreeclerini ölçer. 

b. Emir Alacağı Makam : Kısım amirinden emir .ılır Aldığı eınirlerlc ilgili yap· 

tığı işlerden sorumludur. 

KUVVET SANTRALI ELEKTRİK ŞEFI : 

a. Temel Görevleri : 

(1) Kuvvet santralı bünyesinde bulunan clcktrı:. motorlarının arızalıınnı ı~i

derir, kendi imkanL"ll'l ilc giderilenıeJ·en an7.aların kısım amirinin h:Jgisi 

dahilinde dışarda onarımlarının yaptınlmasını sağlamak için gereken keşif 

ve şartnam~'Sini hazırlar, dışarda onarılan ımıkincierin kontrolluğıınu 

yapmak. 

(2) Kuvvet santralının aydınlatma tesislerini dc\·~ıınb kontrol altında tutar, 

göriilen aksaklıkları 7-amaııında giderir. BozuK ve eksik tesisatları onarır 

ve yeniler. 

(3) Şehir şebekesi ccryanı ilc beslenen TBMM ttsislerinde ceryan kesildiği 

zamanlarda kuvwt s:mtralınd:ı lıulııııan clcktrojcn grubunu wrekli start 

halinde olmasını sağlar. 

b. Emir Alacağı Makanı : Kısım anıirinden emir alır, aldığı emirlerden dolayı 

sorumhıdur. 

MAKİNE TAMIRAT TEKNISYENI 

a. Temel Görevleri : 

(1) Kuvvet santralı ve diğer binalarda bulunan (Kaynak, torna, firc7..., ve 

matkap işleri) makinelerin onarımlarını yapmak ve bunlara ait parça 

imalini yapmak. 

h. Emir Alacağı Makam : Kısım Amirinden emir alır, akhğı emirlerden dolayı 

yaptığı işlerden sorumludur. 

KUVVET SANTRALI HİZMETLlSI 

a. Temel Görevleri : 

(1) Kuvvet santralı k:ı7.anlanmn ihtiyacı olan kömürlin depolara laşınmaı.ııu 

yapmak, çıkan cıınıfun dışanya atılmasını sağlıırnak. 

-25-

TBMM KUTUPHANESI



(2) Kuvvet santralının temiLiiğini yapmak. 

(3) Diğer santral görevlilerine çalışmalannda y:mlımcı olmak. 

b. Emir Aklığı M akam : Kısmı Anıirinden emir alıı·, aldığı emirden dolay ı yap

tığı i5lerden sorumludur. 

K LIMA SANTRALLARI UZMANLIGI 

a. Temel GörevieFi : 

( 1) Klima santmlları ve yan tesislerinin tekniğine uyı,rıın çalışmasını denetler. 

(2) Santrallarda ve yan tesblcriııde meydana ı:elcn :ın7.a l arı n giderilmesini de

netler. 

(3) Kuvvet S:ıntralınd:ın gelen enerjinin (Soğuk - Sıcııl•) noksansız gelmesi 

için Kuvvet Santralı Kısım Arnirliği ilc sürekli ilgi kurar. 

(4) l sıtıııa sezonunun sonunda, sıuıtr:ıll:ırın •c y:lll tesislerinin bakım, oııarıııı 

ve diğer lıizııı e tlerin yapımını denetler. 

(5) TBMM ana ve yardımcı binaları ilc MuhafıL Taburu, lojıııaıı binaları ve 

seraların ısı enerjisini noks:ınsız ve tekniğine uygun şek i lde sağlar. 

(6) Enerji sev k tesislerinde (G ulc ri, l' :uıeller) meydana gelecek :ırı z.alııra za· 

ınanınd a müdalıale eder, arı z.anırı tekniğine L"~ gun giderilmesi için ilgilileri 

uyanr. 

('/) Yaz sezonunda TBMM binasının suğutınasıı ıı tekniğine göre sağlar. 

(ll) Klima tesislerine yeni yapılacak ekler ve değişlinneler gibi ihale konusu 

işleri denetler, gördüğü noksanlıkları bir rapor halinde Müdür •·eya Mü

dür Yardımcısına bildirir. 

(9) Klima tesislerinde bulunan demirbaş ve sarf nıalzcmc lcrinin kııll:ınılnı:ı

sında gerekli titizfiği gösterir. 

( 1 O) lşlctınt• ile ilgili sorımiarı Müdür veya Müdü r Yıu·dınıcısına bildirir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

( 1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdür Yardımcısınıları emir alır, yap

tığı işlerucu Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sonıınhıdur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler 

1. Kısım Aınir<, 

2. Klima Teknisyeni, 

3. Klima Tesisat Teknisyeni, 

4. Klima Tesisatçısı, 

S. Klima Opcratörii, 

6. Klima Santrallan Elektrik Teknisyeni. 
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KLIMA SANTRALLARI KlSlM AMIRI 

a. Temel Görevleri : 

(1) 9 adet klima santr.ılı ile yan tesisleri olan sirkülasyon pompası, servomo
tor, termostat, panel ve diğer tesislerin tekniğine uygwı çahşm:ısı için her 

türlü çabayı harcar. 
(2) Kuvvet santrahndan sağlanan soğuk ve sıcak enerjinin normal düzeyde 

kullamhnası ve tesisin verimli olarak çalışmasında gereken titizliği göste

~ir. 

(3) TBMM anabiıı.asııun havalandırıhnasında g~reken ~!etmenin tekniğine 

uygunluğunu sağlar. 

(4) Anamutfak aspiratörlcrinin çalışmasım kontrol eder. 
(5) Kış ve yaz sezonlannın bitiminde, gelecek sczonlara hazırlık yapılmak 

üzere gereken her türHl bakım, onanın ''e yenileme işlerini kontrol eder 
sistemin normal çalışması için her türlü çabayı harcar. 

(6) Tcknisyenlcrce tespit edilen bina içi ve dışı "'ı tabkısunu düzenler ıızman:ı 

sunar. 
(7) Günün 24 saatinde hizmetin aksamanıası için varoiye nöbet çizelgcsini 

hazırlar, uygulamayı kontrol eder. 
(8) Klima santrallan ile her türHl işlerde uzmana yaroımcı olur. 

b. Emir Alacağı Makam : Klima santrallan unuanından emir ahr, yokluğunda 

kendisine velı.iilet eder. 

c. Emir V ereceği Kıimseler 

(1) Klima Teknisyeni, 

(2) :o Tesisat Teknisyeni, 
(3) :o Tesisatçısı, 

(4) » Operatörü, 

(5) » Santrallan Elektrik Teknisyeni. 

KLİMA TEKNISYENI : 

a. Temel Görevleri : 

(1) Kuvvet sanirabndan gclen soğuk ve sıcak uıerjinin yeterliliğini kontrol 

eder, gördüğü aksaklıklan Kısım Amirine bildirir. 

(2) Dış ve iç havanın ısı derecesini ölçer, gilıı)llk raporlar batinde Kısım Aıni· 

rine verir. 

(3) Soruınlıısıı olduğu santralın her türlü günlük bakımJannı ve tcmizJiğini 

yapıli". 

(4) Sorumhılıığu altında bobınan santralın mekanik, kunetli ve 7.ayıf akım 

elektrik tesislerinde gördüğü her türlü aksaldığı anında Kısım Amirine 

biJdı!rir. 
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s. Klima uzmanı ve Kısım Amirinden emir alır, yaptığı işlerden sorum· 

ludur. 

KLIMA TESİSAT TEKNiSYENi 

a. Temel Görevleri : 

( 1) Klima tesislerinde bulunan her türlü tesisatm bakım, ımıının ve yenileme 

işlerini yapar. 
(2) Yaptığı işlerden uzman ve Kısım Amirine l<:ır~1 sorumludur. 

KliMA OPERATÖRLERİ 

a. Temel Görevleri : 

(1) Sorumlu olduğu klima santralının normal çaltşnııısını sağlar. 
(2) Yaptığı işlerden uzman ve Kısım Amirine karşı sorumludur. 

KLIMA SANTRALLARI ELEKTRIK TEKNISYENI : 

a. Temel Gürevleri : 

(1) Klima santrallarnun her türlü ışıklandırma t<sisatııun kontrohınu yapar, 

gördüğü aksaklıldan Kısım Amirinin bilgisi ıhıhilindc gidcrir. 

(2) Klima sııntrallannm motor, şııllcr ve diğer zayıf ve kuvvetli akım elektrik 

tesislerinin bakım, onanm, yeııilemc işkriııi yap-.ır. 
(3) Yaptığı işlerden uznı:ın ve Kısım Amirine ~arsı sorumludur. 

SIHHİ TESİSA T KlSlM AMlRIJGi 

a. Temel Gürevleri : 

(1) TBMM kampüsü içinde bulunan binaların ve balıçe su şebekesinin i~Jet· 

nıc, bakım ve onanınını yapmak ve bu lıizıııl'tlcrin aksamudan siirdiirül
mesini sağlamak. 

(2) Anadcpolannın devamit hizmete hazır olmalar ıiçin gerekli tedbirleri al

mak. 
(3) Balıçelerde bulunan su kuyularının verimini lwntrol eder, verimlerinde 

düşme varsa ,ereken ün tcdbiri alır. 

(4) Harpokulu balıçesinde bulunan kuyudan gelen suyu kontrol eder, düşme 
göriilürse ncdenleriııi ııraştırır, en kısa 7.amıırıda an7.amn giderilmesinde 

gereken çabayı gösterir. 

(~) TBMM ana ve yardımcı binalan ilc diğer tesislerde meydana gelecek arı-

7.aları zamanında tckııiğine uyı:wı şekilde gideriı'. 

(6) Ballçcdc bulunan su tesisatının sezon sonunda suyunu boşaltır. (kış ın<•vsi

ınindc donnıadan dolayı borulardaki çatlamaları önlemek için) sezon baş-
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Jangıcında daha büyük anzalara meydan vermemek için gereken tedbirleri 

alır. 

(7) Kuvvet santralı Kı.ım Amiriiii tarafından ~n<-rji saniralım beslemek üze· 

re istenen permatize suyu sağlamakta gerekli titizliği giisterir. 

(8) Gerektiği Iıallcrde şebekeye bağlı su sonıniarını çiizınck üzere Sular Iria

resi ile irtibat sağlar. 

(9) TBMM ana ve yardımcı binalannda sarf oluı·an su, havagazı ve onarını 

faturalanın inceler. 

(10) Gerektiiii hallerde gereken yerlere yeni lesisat döşer. 

(1 1) TBMM ona ve yardımcı binalanna kuvvet s:ıntralında ürdilcn kuru bu

Iıarın kullaıuna yerlerine dağıtınuno sağlar. 

(12) TBMM ana ve yardımcı binalarında bulunan pis su, kanıdizasyon tes:s.ı

hnı kontrol eder, doğacak nrızaları giderir, ~ağliklı çalışmasını sağbır. 

(13) Gerekli hallerde yeni açılan veya kırıl:ın betı.n rogar kapaklarıııı, yenisi

nin yapıhnasını, yerine konmasını sağlar. 

(14) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilc sürekli ilişki lmrar, bahçe suJamıı şd.ıc

kesinin tekniğine uygun bir şckiklc çalışmasını sağlar, doğacak arualan 

zamanında gidcrir. 

(IS) TBMM ana ve yardımcı binaları ile sernlar•Ja bulunan banyo, tmaJet 

gruplannın nonnal bir şekilde çalı~masııu sel:lar, bakını ve orıanmlannı 

yapar. 

(16) TBMM ana ve yardımcı b:nalarında bulunan havagazı tesisabuda doğa

cak anzalann teknii:ine uygun bir şekilde giı:lı·rir. Gerekt;i(iude )'eni lesi

sat döşer. 
(17) Galerilerde bulunan sıcak su ve buhar tesisatını kontrol altında tutar, mey

daııa gelecek anzalan giderir. 

(18) Demirbaş ve diğer sarf malzemelerinin korunmasında ve sarfında sorumlu 

olup bu konuJarda gereken titizlijji gösterir. 

(19) İlıale yolu ilc yapılacak tes:.aıı kontrol eder, Müdür \'C Müc~ür Yardım

cısına sık sık bilgi verir. 

(20) Müdürlükçe gönderilen taınim ve yönergcl<·ri personele doyurur, sonucu 

titizlikle izler. 

(21) Vardiye sistemi ile çalışllll personelin l'ardi)" nilbel çizelgcsiııi h:ım·lar, 

Müdür ve Müdür Yardımcısınııı bilgisi dahilinde uyguJar. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makaın : Müdür ve Müdür Y11rdımcısından emir alır, aldı

ğı eınirlc ilgili yaptığı işlerden sonıınludur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : 

ı. Sıhlıi Tesisat Teknisyeni, 

2.. Tesisat TP.knisyeni, 

3. Tesisatçı. 
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TEStSAT TEKNİSYENt 

a. Temel Görevleri : 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalan, Muhafız Taburu. lojman binaları ilc 

bahçede bulunan her türlü sulama tesisatını kontrol eder, gördüğü aksak· 

lıklan Kısım Amirinin bilgisi dahilinde tekniğine uygun bir şekilde gidc

rir. 

(2) Kanalizasyon, pis su, tuvalet ve banyo gruplan, yaiimur su rogarlanııı 

kontrol eder. Gördüğü aksakhkları Kısım Amirinin bilgisi dahilinde gi

derir. Acil işlerde önce arızayı giderir, sonra Kısım Ami~ine durumu ra

porla bildirir. 

(3) TBMM anapersonel ve Muhafız Taburu binasının sıcak su tesisatını 

kontrol eder, gördüğü ak.saklıklan giderir. 

(4) TBMM ana ve yardımcı binalan ile Muhafız Taburu binasındaki lokaııta 

ve çamaı;ırlıaııeye buhar ve sıcak su sağlayan tesisatı kontrol eder, gördü

ğü aksakhkları anında gide~ir. 

(5) Harpokulu sahasındaki ve Mecli~ bahçesinde bulunan kuyuların verimli

liğini kontrol eder. Gördüğü aksaklıklan Kı~ım Amirine bildirir. 

(6) Su depolannın su dururnlannı sürekli izler, tC"isatlann çalışmalamu dene

tim altında tutar. Kuvvet santralıha verilen (h'rmntize suyun nonnal ola· 

rak sevk edilip edilmediğini kontrol ederek doğacak aksaklıldan Kısım 

Amirine bildirir. 

b. Emir AlıKağı Makam : Sıhhi Te~isat Kısım Amirinden emir alır ve aldığı emir

le ilgili olarak yaptığı i5lerden dolayı Kısım Amirine karşı sorumludur. 

SIHHİ TESİSA TÇI : 

a. Temel Görevleri : 

(I) TBMM ana ve yardımcı binalan ile bahçe ~ağmurlama sulama teslsatla

nnı sürekli kontrol eder, düzenli çalı.~ınasını ~ağlar. 

(2) Ön bahçedeki hidrofor dairesi ve kuyularduki pompaJann çalışmasını 

kontrol altında tutar, 
(3) Sıcak su tesisatındaki anzaları giderir, normal çalışmasını sağlar. 

(4) Havagazı tesisabm devaııılı kontrol eder, gerektiği hallerde yeni lesisat 

düşer, tesisatın nonnal çalışmasını sağlar. 

(5) Mutfaklar ve çaınaşırhaneyi besleyen buhar tc~isntım devamlı kontrol al

tında tutar, nonnal çalışınası için bakım ve onarımıru yapar. 

(6) Banyo, tuvalet, grupları, pis su, kanali7.asyo.ı tesisatlarındaki kontroUarı 

yapar, anzalan zamarnnda giderir. 

b. Emir Aldıiı Makam : Tesisat Kısım Amirinden emır alır, aldığı cmirle yaptığı 

işlerden dolayı sorumludur. 
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TESİSATÇI: 

a. Temel Görevleri 

(1) Anadepolara şehir şebekesinden ve Harp Okulu !oahrumıdaki kuyudan gelen 

•-uyu devamlı kontrol eder, şehir şebekesi r Ic beslenen depodaki suyun 
azalması veya yeteri kadar dolması halinde d<·poya su basan poınpa yet

kilisi ile telefonla irtibat kurar, yeterli suyun alıımıasım sağlar. 

(2) Kuvvet saniralma sevk <'<Iilen pemıatize suyun lıerhanr.i hir aksaklığa 

meydan vermeksizin sevkini yapar. 
(3) Bi nalara ve haJıçe tesislerine devamlı su sağlanması için gereken çalıayı 

gösterir. 
(4) Tesisatlardaki arı7.alarııı giderilmesinde yardımcı olur. 

b. Emir Alncağı Makanı : Sıhhi Tesisat Kısım Amirinden emir alır, aldığı emir

lerden dolayı yaptığı işlerden sonunludur. 

MARANGOZ ATELYESl KlSlM AMlRLİGI: 

a. Görev ve Yetkileri : 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalarında bulumın her türlü möble ve ahşap 
kaplaınaların onanmlartnı gerektiğinde yeni iııoalat yapmak. 

(2) Pencere, kapı, dolap ve bazı doğrama Jıtlerinhı oııanmlannı ve gerektiğiu

de yeniden inıal etmek. 
(3) Kapılarda ve diğer bıuı yerlerde bulunan sarı metal aksarniann onanınını 

ve parlatıbnası işini organize etmek. 

(4) Bina çatılan mn oııanınıııın organi7.asyonunu ~ aımıak. 
(5) Yeni imal edilen ve <'Ski möble, laınbiri, küpcştc, kapı ve pencere kasalan 

ile parkelerio cila ve vemikleıunesi işlerini yürütmek. 
(6) Metal aksamların yağlı boya ilc boyaıııruısıııı yaptımıak. 

(7) Ahşap ve metal duvariann yağlı boya. plastik badana ve kireç badana 
yapilinasında gereken organizasyonunu sağlamak. 

(8) Boya badana yapılmış kısımların tarihleri ilc sicillerini tutmak ve periyo

dik boya işlerini organize ctıııck. 

(9) TBMM ana ve yardımcı binalarında bulunan möblelerin düşerne işlerini 

organize etıııck. (Donatım Müdürlüğü elemarılan ilc müşterek demirba, 

nurnaralanıu dikkate ahnıık) 

(10) TBMM ana ve müştemilat binalannın kınlan cıımlannın değiştirilmesi işle
rini yaptımıak. 

(ll) İnşaalla ilgili sıva, ınozayik onarınu ve yemierne işlerini yaptımıak. 

(ll) Bozulan memıcrlerin onanmııu, gerekirse yeniden koymak ve cila işlerini 

yaptırmak. 

(13) Çatı kiremitlerinin kınlanlannı deiiş1irmcll, gereken çatı onanmlanıu yap

tıımak. 
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(14) PersoneUc ilgili sorunları Müdür ve Müdür Yardımcısına ilctmek çözü· 

ınündc yardımcı ohnak. 
(15) Müdürlükçe gi)ndcrilen yöncrgc ve lanıimieri personele duyurur tatb1klni 

titizlikle izler. 
(16) Maı-.ıngoz Alciyesi ve birimlerinde bulunan ıı~r türlü makine, alet ve cde

vatııı b:ıkıınlarıııı dikkatle izler, bakım ve onanınlarıııda gereken titizlii:i 

gösterir. 

( 17) Ihale yolu ilc veya ııorııuıl kaııaUarla alınan lı cr türlü ınalzerneyi kontml 

<-dcr, görülen aksaklıkL-ın bir rapor halinde bildirir, sarf edilmelerinde ge

reken tasarrufu gösterir. 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam İşletme ve Yapım Müdürü ve Müdür Yardımcı

~ından emir alır, aldığı emirlc ilgili işlerden Müdür ve Müdür Yarrluncı

sına karşı sonımludur. 

(2) Emir V ereceği Kimseler : 

ı. Marangoz Atclyc Şefi, 

ı. Ağaç İşleri Teknisyeni, 

3. Marangozlar, 

4. Oöşcmeciler, 

s. Y ıı&lı boy acı, 
6. C ila cı, 

7. Sıvacı. 

8. Mermerci. 

ATELYE ŞEFt : 

a. Görev ve Yetkileri 

(I) Atelycye gelen her türlü onannı ve imalat işlerini seri ve tclmi4Jnc uygun 

bir şekilde yapılınasını sağlar. 

(2) Atelyc dışındaki onanm, imalat ~lerini takip eder, sonuçtan kısım amirine 

bilgi veril'. 
(3) Atelycde bulunan sarf malnnıclcrini kontrol altında tutar, sarf cd.ilnıc~in

dc gereken tasarrufu sağlamak için çaba harcar. 

(4) Her konuda kısım amirine yarduncı olur. 

(5) Aleiyenin makine, elektrik ve diğer aksamlarında gördüğü her liirlü nn· 

zaıun kısım amirinin bilgisi dalıilinde gidcrihncsi için ilgili birimieric ilişki 

kurnr, tekniğinde çabşmasını sağlar. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) J:l.mir Atac:ağı Makarn : Kısım amirinden emir abr, aldığı emide ilgiJl iş

lerden kısun amirine karşı sorumludur. 
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(2) Emir Vereceği Kimseler : 

ı. Ağaç işleri teknisyeni, 

2. Marangozlar, 

3. Yağlıboyacı, 

4. Cilacı, 

s. Döşemeci, 

6. Sıvacı, 

7. Mermerci. 

ACAÇ IŞLERI TEKNISYENi 

a. Temel Görevlel'i : 

( 1) TBMM ana ve yarduncı binalarında bulunan lı cr türlü nıöhlcnin onarım· 

lannı yapmak, gerek görüldüğünde yenilcrini imal etmek. 

(2) Veni imal edilmesi i&1encn her türlü möble, tlnj\raına ve diğer ağaç al<smn· 

!ann imalinde gerekli kesimleri çizer, uygulamasını yapar. 

(3) Gördüğü her türlü aksaldıklan şcfc bildirir, ç<>zümünde yaninncı olur. 

(4) Yaptığı işlerden kısım amirine karşı soruıııludnr. 

MARANGOZLAR : 

a. Temel Görevleri : 

(1) TBMM ana w yanlııııcı bina ve tesislerinde bulunan her türlü ağaç işleri 

ilc ilgili işlerin yeni imal ve onarımlan yapar. 

(2) Yaptığı 'iıj;lcrd•m kısım amirine karşı sorumludur. 

Y AGLIBOY ACI : 

a. Temel Görevleri 

(1) Duvar, ahşap ve metal yüzeylerin kireç, plaM<k badana ve yağlı boya i.~

lerini yapar. 

(2) Yaptığı işlerden Kı&ıın Amirine karşı sorumludur. 

MERMERCİ: 

a. Temel Görevleri 

(1) Ana ve yardımcı binalannda bulunan menııer kaplama ve düşemelerin 

onanmı, yenileme ve cila işlerini yapar. 

(2) Ana ve yardımcı binalıınin bulunan banyo, tmalct, mutfak, çaıııaşırlınnc 

ve diğer gruplarda bulunan fayanslanıı onannılannı yapar, gcrcktlğindc 

yenilerini koyar. 

(3) Sıva beton işlerinde sıvacıya yarduncı olur. 

(4) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sorumludur 
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SIVACI: 

a. Temel Görevleri 

(1) Ana ve yardımcı binalan ile diğer tesislerdeki gerekli sıva onanınlarm: 

yapar. 

(2) Rogar kapaklan, beton onanmları, mo~.ayik döL.mc ve sihnc işlerini yapaJ". 

(3) Banyo, tuvalet, \'C mutfak, <:aınaşırhanc ve diğer )·erlerdeki fayans onanın 

işlerini mcnncrci ilc birlikte yüriltür. 

(4) Beton ve sıva işlerinin yaruııda mermcrle ilgili i~lcrdc mermcrciye yardun

cı olur. 

(5) Yaptığı işlerden KL~ım Amirine karşı sonunludıır. 

DÖŞEMEd: 

a. Temel Görevleri 

(l) TBMM ana ve yardımcı b:nalarıııda bulunan her türlü döşeme ilc ilgili 

koltuk, kanepe, sandalye, bankct ve dieerlerinin döşeme işlerini yapar. 

(2) Gerekli görilklüğü hallerde :arabaların döşeme işlerini yapar. 

(3) Yaptı&ı işlerden Kısım Aıniri:ıe karşı sonunhıdıır. 

CiLACI : 

a. Temel Görevleri 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalannda bulunan nıiible, dolap, mredlven kü

peşteleri, kapı ve pencerelerin cila onannılurı yanında yeni imal edilen 

cila ile iJŞii işlerin cilalannı yapaJ". 

(2) TBMM ana binadaki parkc ve ~iipürgeliklerin dia ve vcmik işlerini yapar. 

(3) Gerektiği anlarda metal ve ahşap akııamın boya tabancasıyla vernik ve 

boya işlerini yapaJ". 

(4) Yaptığı işlerden Kısım Amirine ka..,ı sorumludur. 

CAMCI: 

a. Temel Görevleri 

(1) TBMM ana ve yardımcı binalannda bulunan her türlü kınlan cam ona

nın Jşlerini yapar. 

(2) İhtiyaç duyulan cam çeşitleri hakkında Kısım Amirine bilgi verir. 

(3) Yaptığı işlerden Kısım Amirine karşı sorumhıdur. 

----~---~.._____ 
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. 
MILLET MECLISI 

. . 
Halk Iliskileri lnsaat1 • • 

Kontrol Arnirliği 

Görev Talimat• 

İÇİNDEKİLER 

- Müdürlük Onayı 

- Görev Talimatı 
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BİRİNCI BÖLÜM 

AMIRLIK ONAY 

MILLET MECLISI GENEL SEKRETERLIGINE 

1 - Millet Meclisi Halk Ilişkileri BinBSJ Inşaatı Kontrol Arnirliği görev talimatı 

hazırlanarak onayımza sunulmuştur. 

2 - Bu talimat Arnirliğimizin şemasını, fotoğraflı sicil özetlerini ve her kade

medeki personelin tüm görevlerini ayrıntı lı olarak kapsayacak şekilde lıazırlarunıştır. 

J - Bu taliınatın uygul:ınnuısından ba.~ta Kontrol Amiri ve kendileriyle ilgili 

kısımJanndan da Anıirlik personeli sorumludur. 

4 - Bu taliıııatın kcııdilerıiylc ilgili kısımları tüm personelde bulundurulacak ve 

zaman zaman kontrol edilecektir. 

S - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı Halk Ilişkileri Binası İnşaatı Kontrol Anıiri yüriltür. 

Arz ederim. 

- l -

Rıf1kı ALT AN 
İnş. Y. Mülı. 

Halk Ilişkileri lnşaab 

Kontrol Anıiri 
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IKiNCi BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

ı. AMAÇ: 

a. Halk Ili-ıkileri Binası 1 nşaatı Kontrol Anıirliğinde görev li amir - memur 

münasebetleri ilc iş akımını görev ve yetkileri belirtilmek, 

b. Amirlik görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direklif vr 

fiilen yapılan işlere göre belli esas ve usullerle yürütüınıesini temin etmek, 

c. Eleman değişikliğinde, personelin işini en kısa zamanda öğrenmesini sağla

makbr. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat, Halk Ilişkileri Binası Inşaatı Kontrol Arnirliği personeliıli kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu taliınatın yürütülmesinden Millet Meclisi Genel Sekreterine karşı Kontrol 

Amiri, Kontrol Anıirinc karşı da Anıirlik personeli ve Müteahhit Şantiye Şefi ile 

Mesleki Kontrolluk Mühendisleri sorwnludur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER: 

1. İNŞAAT KONTROL AMIRI 

a. Teıııd Gürc•·leri : Yürıctim ve denetimi kendisine verilmiş olan Halk Iliş
kileri Binası Inşaatına ait işlerin, süzleşıııcsi ve eklerine, şartruunelcre, fen 

ve sanat kurallarına uy~un olarak ve iş progranu gereğince iyi bir biçıirnde 

yapılıp süresinde bilirilmesini S2.ğlanıakla görevlidir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacaf:ı Makam : M. 1\feclisi Genel Sekreteri ve M. Meclisi Ge

nel Sekreter Yardımcısından emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : 

(a) Mütt'ahhit; Emek İnşaat ve Işletme A.Ş. Şantiye Şefliği, 

(b) Proje mücllifi (Mesleki Kontrol) Çinici Mimarlık Ltd. Şti., Şan

tiye kontrol mühendisle~ine, 

(c) Kendisine bağlı kontrol teknisyenleri, 

(d) Kendisine bağlı evrak - daktilo memuru. 

c. İş İlişkileri : 

(l) Genel Sckreterlik, 

(2) Genel Sekreter Yardımcılığı, 

(3) Sayınanlık Müdürlüi:.-ü, 

(4) İşletme ve Yapım Müdürlöğü, 

(5) Özlük İşleri Müdürlüğü. 

(6) Daire ve Bakım Müdürlüğü. 

d. Görev ve Yetkileri : 

l 1.4.1979 tarihli protokol ile TBMM Halk İlişkileri Binalan İnşaatı; 

( 1) Mc.~leki kontrolluk hizmetleri (Proje müellifinin kontrolluğu) ilc Şan

tiye Şefliği ıuasında koordinasyon ilc işlerin iş programına uygun ola

rak yapımını sağlamak, 

(2) Emek Inşaat ve lşlctıne A.Ş. personeli ve işçilerine ait puvantaj, fazla 

nıt.-sai bordro ve ambar kayıtları murakabe ve vizesini yapmak, 

(3) Şantiye dışıııa çıkanlacak nıalzcmelerin takibini yapmak iznini vermek, 

( 4) Tüm taşcron işlel'i, taşıma ve satın almalarla iJgifj aşağıda sıralıman 

işleri ınıırakabc etmek. 

(a) İlıale dosyalannın lıazırlanınası. 

(b) Teklif abmcaklarm saptanma.'ll, 

TBMM KUTUPHANESI



(c) Ihale dosyalan ve tcklif alınacakların listesinin onaylattınhnası, 

(d) Kararın onaylattınlması, 

(e) Teklifierin incelenerek karara bağlanması, 

(f) Hakedişlerin dü,..,nlenmesi, 

(g) Süre uzatınıı, 

(h) Ceza uygulanma", 

(i) Miktar artnm ve eksihnesi, 

(j) Sözlcşınc feslıi wya tasfiyes~ 

(k) Takibi ve kararların alınması. 

(5) İşçi ücretlerinin (Emmıct suretiyle yapılan işlerde) vizesini )apmak, 

(6) İhale komisyonu ba~kanlığııu yapmak, 

(7) Taşcron geçici hakedişlcrini inceler ve onaylar, 

(!1) Emek lm;aata ait hakedişleri inceler ve imzalar, onaya sunar, 

(9) Taşcron sözleşmelerinde mevcut bulunmayan iş kalemlcri için dÜJ'A!n· 

lcnecck yeni birim fiyat tutanaklarını onaylar, 

(10) Geçici ve kesin kabul heyetlerini oluşturur ve onaya sunar, 

(ll) Şantiye makine ihtiyacını tcklifini inceleyerek onaylamak, 

(12) Şantiye Şcniğince yürütülen ınai7A!me amlıarlaına işlerini sürekli ola

rak denetimde bulundunır. 

(13) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ilc kontrol talimatnamesinde Kont

rol Amiri için belirtilmiş olan ve yukarıda sayılanların dışında kalan 

hususlan yapmak. 

2. KONTROL TEKNISYENLERİ 

a. Temel Gürevleri : İnşaatların teknik ve sanat kaidelerinc göre ve iş prog

ramına uygun olarak yapılnıa~•nda Kontrol Amirinin verdiği gürevleri ya

parak ona yardımcı olmak, 

b, Teşkilat Içindeki Yeri: Kontrol Anıirinden emir alır. 

c. Iş İI:Şkilcri : İşletme ve Yapını Müdürlüğü (Ambar ve Marangozlıane, lesi-

satçılar) iledir. 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Müteahhit ve taşcronlanna idarece verilen malzemelerin takibi tart:ısa, 

sayınu, ve sarf kontrolunu yapmak, 

(2) Piyasadan satın alınacak mai7A!melcre ait oluşan fiyat abna - piyasa 

kontrol heyetinde bulunmak, 

(3) Arnhar giriş ve çıkışlarını denetlernek ve ilgili fişleri parafalamak, 

(4) Emek Inşaat ve İşletme A.Ş. ye ait işçi ve personelin puvantajını yap

mak, 

(S) Kalıp, demir ve scton işçiliklt!rindc işin mt-sleki kontrollannca proj<~ 

sine göre talep ettikleri işleri Şantiye Şefliğincc yerine getirilip ııetiril

mcdiğini takip etmek V<' Kontrol Amirine bilgi vennck, 
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(6) Emek İnşaat ve taşcronlannca birlikte tanzim etmiş olduklan rölöve, 

ata~man ve istihkaklarının kontrolunu yapmak, 

(7) Kontrol Amirince verilccek inşaalla ilgili diğer i5leri yapmak, 

3. EVRAK- DAKTİLO MEMURU : 

a. Temel Gürevleri : Anıirliğe ait gelen ve giden evraklan belirtilmiş esaslanı 

göre dosyalantak ve Amirlik yıızışmalanrn daktilo etmek. 

b. Te~kil:ıt lçind<.-ki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makıını inşaat Kontrol Amirinden emir alır, 

c. iş Ilişkileri : 

(1) Işletme ve Yapını Müdürlüğü, 

(2) Genel evrak, 

(3) Genel Sekreterlik kalemi, 

d. Görevleri : 

( 1) Gelen cvrakı kayda alıp amire ar.ı etmek, 

(2) Amirlikten çıkacıık yazılan daktilo edip imzaya hazır hale getinnek 

ve sonra da zimmetle ilgili yere göndermek, 

(3) Cevap verilmesi gereken yazıları da aynı şekilde sonuçlandırrnak, 

(4) Mesleki kontrollukla ilgili olarak; her ay istihkak hazırlayıp onay ala

rak ödeme yapılnıru.~ için Saymanlık Müdürlüğüne sevk etmek, 

(5) Emek Inşaat ve Işletme A.Ş. den gelen aylık harcama raporlannın 

(istihkak) onayıııı yazıp Sayınanlık Müdürlilğüne sevk etmek, 

(6) ~antiye ~efliğince hazırlanan yazılan daktilo etmek, 

(7) Tüm bu muanıelatın dO!,-yalama işlemini usulüne uygun bir şekilde 

yapmaktır. 
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. 
MILLET MECLISI 

Daire Müdürlüğü 
Görev Talimat• 

İÇİNDEKlLER 

- Müdürlük Onayı 

- Teşkilat Şeması 

- Gör€v Talimatı 
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BIRINCI BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

MILLET MECLISI GENEL SEKRETERLICINE 

1 - Millet Meclisi Daire ve Bakım Müdürlüğü görev talimatı hazırlananık ona

yılll7.a sunulmuştur. 

2 - Bu talimal Mlidürliiğümüzün şcmaı.mı ve her kademedeki personelin tüm 

görevlerini ayrıntılı olarak kapsayacak şekilde hazırlanmıştır . 

3 - Bu falimatın uygulanmasından başta Daire ve Bakım Müdürü ve kendileri 

ilc ilgili kısımlarından da Müdürlük personeli sorumludur. 

4 - Bu tallnıalın kendileri ile ilgili kısımları tüm personelde bulwıdunılacak ve 

7~ınan zaman kontrol edilecektir. 

S - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı Daire ve Bakun Müdürü yürütür. 

Arz ederim. 

- 3 -

Kemal YAZGAN 

Daire ve Bakım Müdürü 
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IKINCI BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu Talimatın Amacı 

ıı. Dııirc ve Bakım Müdürlüğündeki amir - memur münasebetleri ile teşkilat 

şcınasıru, iş akımını, kadro, görev ve yetkilerini bclirtme.k, 

b. Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, dircktif ve 

fiilen yapılan işlere göre bcUi esas ve usullcrle yürütühnesini temin etmek, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak persooelin işini en kısa zamanda öirenmesini sağ

lamaktır. 

2. KAPSAM : 

Bu talimat Dııire ve Bakun Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SARUMLULUK : 

Bu talimatın yürütülmesinden Genel Sekreterc karşı Daire ve Bakım Mlidürii, 

Müdüre karşı da Mildürlük personeli sorumludur, 

-7-
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

I. MÜDÜR 

a., Temel Görevleri : Haderne kadrosunda istihdam edilen personel ile Millet 
Meclisi binası ve eklentilerinde bulunan oda, salon, koridor gibi yerler ile 

buralarda buhınan rncfnışatın ternizliğinin yaptınlması, 

Yapılınası öngörülen her türlü yerleşrnede, yerleşrncye ilişkin rnefruşat ve 

büro nıal:r.ernclerinin taşınınası ve tespit edilen esaslar çerçevesinde yerlerine 

konulması, 

Yangın söndürmc ekibi ilc, TBMM Yangın Yönergcsi gereğince, yangına 

karşı gereken tedbirleri aldırmak, yangın söndünııe cihaz ve malzemelerini 

daima kullanılır durumda olrnalanıu sağlamak, 

Müracaat salonlarının hizmete hazır bir durumda olmalarını, teşrifat görev

lileri ile, gelen ziyaretçilerin yönelmeliğine uygun bir biçimde üye ve personel 

ile göriiştüriihnelcrini sağlamak, 

Büfe personeli ile, üye ve personelin çay ve meşrubat geceksinmelcrini karşı

lamak, lıiifelerin temiz ve hizmete hazır bir dururnda ohnalanru sağlamak, 

Ulusal bayramlarda bina ve çevresinin bayraklarla donatılmasını sağlamak, 

Birime gelen ve giden tüm cvrakın muhafazasını kayıtlara işlenınesini ve ge

rekli süreler içerisinde cevaplandırılmasını, daktilo ve evrak hizmetleriıııin dü

zenli bir biçimde yürütülrnesini sağlamak, 

Malzeme, makine, cihaz ve teçhizatın genel bakım ve onanm düzenleDU!sini 

yaptırmak, yenilerinin terlariki için Genel Sekreterlik makamına önerilerde 

buhınrnak. 

lı. Teşkilat İçindeki Yeri 

(1) Emir Alacağı Makarn : Daire ve Bakım Müdürii, Millet Meclisi Genel 

Sekreterinden ve Genel Sekreter adına Genel Sekreter Yardımcısından 

C'mir alır ve yapılan işlerle ilgili olarak Genel Sekretcre karşı sorumhıdur. 

(2) Emir V en-ceği Kimseler : 

(a) Daire ve Bakun Müdür Yardımcısı, 
(b) Daire ve Bakım Müdürlüğü Yönetim Amiri, 

(c) Yönetim Amir Y arduncılan, 
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(d) Yönetim Memurlan, 

(c) itfaiye Erba~ı, 

(f) Büro, itfaiye, büfe ve bademeler ill' diğl'r personeL 

c. İş İHşkileri : 

(i) Millet Meclisi Genel Sekreteri, 

(2) Millet Medisi Genel Sekreter Yardımcılan, 

(3) Donalun Müdürlüğü, 

(4) İşletme ve Yapını Müdürlüğü, 

(S) Gerekli hallerde diğer müdürlükler ve birimler. 

d. Götev ve Yetkileri : 

(1) Yiinetimindcki personele, yeteneklerine göre görev dağıtımı yapmak, 

birim hizmetlerinin etkin ve verimlilik ·içinde yürütülmesine nczarct ct
'""k, personelin güreve n)·~unJuğrınu ve yeni atanacak personelin himıet 

içi eğitimini sağlamak, 

(2) Yüksclmc, atama, ödül ve ce7.alandırnıa gibi işlemler hakkında Genel 

Sekreterlik mal•aınıııa ünerilerde buhınmak, 

(3) Sicil amiri sıfatı ilc Millet Meclisi gizli sicil yönetmeliği c~ göre 

personel sicilini tanzim etmek, gerektiğinde 657 sayılı Yasarun 125 nci 

maddesinin A ve 8 benticrinde yazılı disiplin cezalanru verebilmek, yine 

657 sayılı Yasanın 103 ve I 04 ncü maddeleri gereği mazeret ve yillık 

izinleri düzenlemek. 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevleri : Her konuda Daire ve Bakım Müdürünün yarduncısıdır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Daire ve Bakım Müdüründen emir ahr ve yap

tığı i5lerle ilgili olarak Daire ve Bakım Müdürüne karşı sorumJudur. 

(2) Emir V ereceği Kimseler : 

(a) Daire ve Bakım Müdürlüğii Yönetim Amiri, 

(b) Yönetim Amir Yardımcılan, 

(c) İtfaiye Erbaşı, 

(d) Büro ve Yönetim memurları, 

(e) itfaiye, büfe, haderneler ilc dijer pcn;oııel 
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c. Iş İJi.oıkileri : Millet Meclisi Daire ve Bakım Müdürü iledir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) Her konuda Daire ve Bakım Müdürüne yardım etmek, 

(2) Daire ve Bakım Müdürünün olmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini 

yükümlenmck ve Müdürlüğe vekiilet etmek, 

(3) Daire ve Bakım Müdürü tarafından verilen işlerin yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek ve en rasyonel şekilde yapılınasım sağlamak, 

(4) Müdür ile personel arasında gerekli diyaloğu sağlanuık.. 

3. YÖNETİM AMIRI : 

a. Temel Görevleri : Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından verilen görevlerin 

zamanında ve noksansız olarak tamamlannıasını temin etmektir. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam : Daice ve Bakım Müdürü ve Müdür Yardımcı

sından emir abr ve yaptığı işlerle ilgili olarak Müdür ve Müdür Yardım

cısına karşı sorıımJuduc. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : 

(a) Yönetim Amir yardımcıları, 
(b) Yönetim Memurları 

(c) Büfe Iıizmetlileri, 

(d) Hademeler. 

c. Görev ve Yetkileri : 

(J) Temizlik ve bakını hizmetlerinin noksansız yürütillmesine nezaret etmek, 

(2) Büfe hizmetlerinde düzenli çahşma ve temiz servis sağlanması için w
rckli kontrol etmek, 

(3) Haderne ve büfe hizmetlllerinin kıhk kıyafet, saç, sakalına titizlik gös

termelerini sağlamak, 

(4) Personelin devıun konusuna dikkat etmek, 

(5) Haderne ve büfe hizmetiilerinin ciddi ve verimli çahşmalıınnı ve disip

linli davranmalarını temin etmek, 

(6) TBMM binaları içinde bulunan döşeme, demirbaş dahil gönlüideri ve 

kendi imkanlan ile giderilınesi mümkün obnayan aksaldık ve ııoksanlılı.

ların ilgililerce onanfması veya yapılmasını sağlamak amacıyla Müdür

lüğe bildirmek, 

(7) Haderne ve büfe hizmettilerinin nöbetlerini tıınzim etmek, 

(8) Devamsızhk, cmre itaatsizlik, görevde sürekli ihmaJi göriilen personel 

hakkında rapor vennek, 
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(9) Temizlik malzemelerinin 7.anıanında ve yeteri kadar temini, kat yönetim 

memurlanna ihtiyaçları nispctindc dağıtınu, israf edilmeksizin hizmet 
içinde kullanılıp kullamlmadığını kontrol etmek, 

(ı O) Çalışma saatleri içinde kat yönetim memurları ile birlikte katlarda bu

lunan yangın tehlikesine karşı korunma önlemlerini kontrol etmek, 

(ll) Çalışnıa saatleri içinde yangın olduğunda can ve ınah kurtarnıak ama

cıyla kat yönetim memurlan ve kat bademeleriyle (Kw1anna ekibi) o& 

rak görev yapmak, 

(12) İzinc çıkan istirahat alan personeli takip, dönüş tarihlerini zamamuda 
müdürlüğe bildinnck, 

(13) Sabah, öğle ve akşam inu.a defterlerini tetkik edip izin ve lstiralıatliler 

işlendikten sonra Müdürlüğe gönderıııcktir. 

4. YÖNETIM AMIR Y ARDlMCILARI : 

a. Temel Görevleri : Her konuda Yönetim Amirine yardım etmektir. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı \önetim Amirinden emir alırlar ve yaptıkları 

işlerden dolayı Yönetim Amirine karşı sorunıhıdurlar. 

(2) Emir Verecekleri Kimseler 

(a) Yönetim Memurları, 

(b) Hademeler, 

(c) Büfe hizrnetlileri. 

c, Görev ve Yetkileri : Yönetim Amirine her konuda yarduncı obnaktır. 

S. YÖNETIM MEMURLARI: 

a. Temel Görevleri : Ternizlik ve hakını hizmetlerinin zamanında ve noksansız 

yapıbnası ile hademelerin ve büfe hizmetiilerinin disiplinini sqlamaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : Yönetim Arniri ve )ardunalaruıdan emir alır, 

yaptığı işlerden dolayı Yönetim Anıiri ve Yurduncılıınna karşı ııorum

ludur. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : 

(a) Hadenıeler, 

(b) Bilfe himıetlileri. 
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c. Görev ve Ye&ileri : 

(1) Sorumlu olduklan katlanlaki oda, salon, koridor, lavabo, bela ve ıner· 

divenlerin, çay ocakları ilc oralarda bulunan mefruşatın temizlik ve ba· 
kımının yaptırıhnası, noksanlıkların kısa zamanda giderlhnesi, 

(2) Katlarda yangın tehlikesine karşı korunma önlemlerinin kontrol edihnesi, 

(3) Koridorlara sandık, tahta, talaş, kağıt vcsaire gibi yangına neden olacatı 

maddelerin konulmasının iinlenmesi, varsa dcrhal kaldırtılına&ı, 

(4) Temizlik ve bakım için kendisine teslim edilen malzemelerin israf ediı

meden yerinde ve düzenli bir şekilde kullanıhnasının sağlanması, 

(5) Temizlik malzemelerinin konuhnası maksadı ile ofis ve tuvaJet gibi yer· 

Ienle bulunan dulapiarın devamlı temiz tııtıılması, llizıımı;ıuz eşya konul

masına mani olunması, 

(6) Sabahları oda ve koridorların temizliği yapılırken havalandınlmalıın için 

kısa bir süre pencerelerin açık tutulmasının sağlanması, 

(7) Koridor ve salıanlıkların devamlı temiz kabDasını temin için sık sık pas

pas yaptırılması, 

(8) Pencere canılarının devamlı gözden geçirilerek lcirlenmeleri Jıalinde te

mizlettirilmesi, 

(9) Elektrik süpürgesi kullanma talimalına riayet edihnesi, 

(lO) Katlarında bulunan çay ocaklarının temizliği ile; seri, düzenli ve disip

linli çalışmalarının sağlanması, 

(ll) Çay ocaklannda çalışanların kı lık, kıyafet, saç, saka!, el ve tırnak temiz. 

liğine dikkat edihnesi, 

(12) Çalışma bitiminden sonca oda ve koridorların pencere, gerekirse panjur· 

larının kapattırılması, sigara tablaları ve çöp sepetlerinin boşalttırıJnıası, 

elektrikterin söndüriilüp, kapıların kilitlcnerek anahtarlarının camh do

lapta asılnıasuun sağlanması, 

6. MEMUR (BÜRO) : 

a. Temel Görevleri : MildUr ve Müdür Yardımcısı tarafından verileo görevleri 

zamanmda ve noksansız olarak taınamlannıasını saiJıımıı,ktu. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(l) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Miliilir Yardımcısından emir ür ve 

yaptıiı işlerden dolayı Müdür ve Müdür Yardımasına kıKl-ı sonımludur. 
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c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Birime gelen evrakın kayıt işlemlerini müteakip Müdür Yardımcısı Vllfil• 

tasiyle gereği için Müdüre sunuhııasını temin, 

(2) Birimden gidecek cvr.ıkın daktilo edilme ve imzalanına işlemi tamam· 
landıktan sonra kaydıru yapıp ait olduğu birime göndermek, 

(3) Birime gelen ve giden evrakın sistemli bir dosyalama iJe mubafazasını 

sağlamak, 

(4) Gelen - giden ve zimmct defterlerini düzenli, temiz ve okunakh olarak 

işlernek ve korumak, 

(5) Birim için gerekli basılı kiiğıtlar bitmeden önce Basımevinden ilrnuıliııi, 

kırtasiye vcsair malzemenin Donabm Müdürlüğünden alınmasını sai· 
lamak, 

(6) Büro malzemeleri ve demirbaş eşyanın iyi bir şekilde kullanılmasına 

özen göstermektir. 

7. MEMUR (TEŞRIFATÇI) : 

a. Temel Görevleri : TBM Meclisine gelen ziyaretçiferic TBM Medisi üye ve 

personelinin yönebuelik hükümlerine güre belli :r.aman içinde ve belli yerlerde 

görüşmek..-ini sağlamaktır. 

b. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makanı : Müdür ve Müdür Yardımcısından emir alır ve 

yapbğı işlerle ilgili olarak Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorum· 
!udur. 

c. Görev ve Yetkileri 

( 1) Görüşme yerlerinin daima temiz ve düzenli bulundurulma.sına nezard 

ebnek, 

(2) Gürüşme yerlerinde bulunan malzemelerin iyi kullamlmasına dikkat et

mek, bulunması gerekli kırtasiye vcsairenin ikmalini sağlamaktır. 

8. Y ANGlN SÖNDÜRME ERBAŞI : 

a. Temel Görevleri : TBM Meclisi binalan ve mllştemilabnı yangına karşı ko

nımaktır. 

b. T~ilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdür Yardımcısından emir abr, yap

tıklan işlerden dolayı Müdür ve Müdür Yardımasına karşı ııonıınblur. 

(2) Emir Vereceği Kim~lcr: Yangın söndünne erleri. 
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c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Devfet binalan genel yangın talimatı ve TBM Meclisi yangın yönergesi 

esaslan dahilinde yangına karşı gerekli tedbirleri ahr ve gerektiğinde 

Müdürlüğe önerilerde bulunur. 

(2) Ekibinde bulunan yangın söndürmc erlerini eğilir, yangına karşı konın

ma ve çıkacak yangının en kısa bir sürede söndürülınesini sağlamalı. için 

sık sık tatbikat yaphrır. 

(3) Yangın ve malzeme araçlannın daimi surette kullanilir bir durumda ol

malarını sağlar. 

(4) Yangın muslukları, söndürme cihaziarı ve motopomp gibi araçlarıo de

vamlı temizliğini, bakımını yaptınr, yerlerinin dcğiştirilmemesine dikkat 

eder. 

(5) Vardiye usulü çalışmakta olan ekibin nöbet cetvellerini tanzim eder, ça
lışma saatleri sonrası ve tatil günlerinde vardiye ekibinin zamanmda gö· 

reve gelip gelmediğini, görev esnasındaki durumlarını sık sık kontrol 

eder, aksayan yönle~ini bir raporla Müdürlüğe bildirir. 

(6) Yangın araçlanndan eskimiş olaniann yenilenmesi ve boşalan, bozulan 
cihaziann derhal doldurtulma..., veya yenisinin sağlanması .için Müdürlüğe 

rapor verir. 

(7) Yangın söndürme erlerinin kı lık, kıyafetinin düzgün olmaBI ve hizmetin 

aksatılmadan yürütülmesine nezaret eder. 

(8) Mesai sonunda oda anahtarlarının yerlerine asılıp asılnıadıiım kontrol 

eder veya ettirir, ihmali olanları bir raporla Müdürlüie bildirir. 

9. Y ANGlN SÖNDÜRME ERLERİ : 

a. Temel Görevleri : TBM Meclisi binaları ve müştcmilatının yangından koru

nabilmesi için verilen emirleri ve yangın yönergesi lıükiiınlerini yerine ııetir

mektir. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Müdür ve Müdür Yardımcısı ile yangın söndürme erbarıından emir alır 

yaptığı ioılerden dolayı yangın söndümıe erbarıına karşı sorumludur. 

c. Görev ve Y etlı.ileri : 

(1) Hazırlanmış olan nöbet ce.tveHne göre nöbetçi eldbi; saatinden 15 daldkıı 

önce nöbet mahalline gelerek görevi sona eren ekipten nöbeti devralır

lar. Aralanndan Müdürlükçc seçilmiş ekip bıı'J,nın yönetiminde yaııpı 

tehlikesine kiii'Şl hazır vııziyette belı.lcrler. 

(2) Yanpna karşı tedbirli olmak, aynı zanıanda yanguıı, başlangıcında gö

rilp hemen söndürmek gayesiyle bina içinde sık sık dolaşmayı temin 
için; her gün mesai bitiminden ertesi günü saat 06.00'ya kadar, ber saat 
başında binamn muhtelif yerlerine tespit edilmiş olan anahtarlarla bekçi 
saatini kurarlar. 
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(3) Erbaşın nczaretinde yangın malzeme ve araçlannın bakım ve temiziiiini 
yap•lar. 

10,. BADEMELER : 

a. Temel Görevleri TBM Meclisinin her türlü temizlik ve bakım işlerini yap

maktır. 

b. Tet)iı.ilat Içindeki Yeri 

( 1) Kat yönetim memurundan emir alır ve yaptığı işlerden dolayı kat yöne

tim memuru ile Yönetim Amirine karşı sorumludur. 

c. Görevleri : 

(I) Kendilerine ayrılan oda, bölme, kat veya kısımların, koridorların mer

divenlcrin, vcstiyerlerin, lavabo ve helalann ve buralarda bulunan ber 

türlü eşyanın ve pencere camlannın temizliğini yaparlar. Yapılması ön

göriilen her türlü yerlcşmede ta5ınması gereken mefnışat ve büro mal

zemelerine bir zıuıır vermeden dikkat ve itina ile tespit edilen yere ta
şırlar. 

(2) Temizlik yapılıden genel intizanu bozmamaya, evrak ve dosyalan kanş

tırmamaya, kınlıp dökölmeye meydan verilmemesine dikkat ederler. 

(3) Perdelerin düzgün durmasını muntazam bir şekilde düşmesini temin ve 

balkalannın tam olup olmadığına dikkat l-derler. Noksanlan varsa kat 

sorumlu memurunu haberdar l-derler. 

(4) Kumaş diişcmcli mcfruşatın arıılıkları, dolap alt ve üstlerinin her ıııabalı 

tozlarını alırlar, 

(!!i) Zillerin, telefonların, kapı menteşe, kilit ve sürgülerinin çalışır durumda 

olup olmadığını kontrol ederler. Bir aksakbk varsa kat sonmıhı memu

runa bildirirlcr, 

(6) Demir ve kıl pa<ipaslann, yol lıahlarının temiz ve düzgün olnııılaruııa 

dildr.at ederler, 

(7) Yangına sebep olabilecek bütün ihtimalleri gözönünde bulundururlıır ve 

çalışmalarını ona giire yaparlar, yangın araçlanmn temiziiiine dlıkat 

ederler. 

(8) Yangın olduğunda faydalaııınak üzere yangın söndüımc vasıtalarının 

yerlerini ve kuDanılmasını öğrenirler. 

(9) Temizlik araçlannı itina ile kullanıp, iş bitiminde araçlano gerekli te

mizliiini yaparak yerlerine koyarlar. Temizlik mab:emelerini isnıfa mey

dan vermeden kullanmaya dikkat ederler. 

(10) Daireec verilen giyecekleri daima temiz ve düzenli bir şekilde giyerler, 

saç, sakıli tnıışlanm zaınamnda ohıp, resmi daireye yakışır bir dunımda 

hizmete hazır olurlar. 
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(ll) Nöbetçi olanlar, görev başına vaktinde gelirler. Nöbetçi Yönetim Me· 

munınun görevlendirdiği yerde göre,·e başlarlar, nöbetçi memurunun 

izni olmadan görev yerini terk ~-demezler. 

(12) Çalışma saati sona erdiğinde oda dikkatle gözden geçirilir, sigara tabla

ları ve çöp ~petlerini belirli yerlere boşaltırlar, açıksa pencereleri kapa

tırlar, lambaları söndürup kapıyı kilitleycrck anahtarlanru emniyetteki 

anahtarlığa takarlac. 

ll. BÜFE HİZMETLlLERI : 

a. Temel Görevleri : TBM Meclisi üye ve persooelinin çay ve meşrubat ihtiyaç· 

larını .kaı'şılıuııaktır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri 

(1) Emir Alacığı Makanı : Kat Yönetim Memuru ve Yönetim Amirinden 

emir alır, yaptığı ~lerden dolayı kat yönetim memuru ve Yönetim Ami· 

rioe karşı sorumludur. 

c. Görevleri : 

(1) Sorumlu olduklan görev alanı içindeki odalarda çay ve meşrubat lbti· 

yaçlarım karşılamakla görevli bulunan lıüfe hizmetlileri, talep sahipleri 

arasında tefrik yapmaksızın, dü7.cnli bir şekilde. bardak ve tabaklann 

temizliğine azami titizlik güstererek hizmet görürler. 

(2) Çay ocağında bulunan bu7.dolabı, elektrik ocağı, bulaşık yıkama yeri Ye 

dolaplann sürekli bakımını yapmak, 

(3) Nöbetçi olmaları halinde, nöbetçi yönetim memurluğu ile irtibat ku.ranık 

gösterilen nübct yerinde derhal göreve ba<)lamak, 

(4) Çay ocaklarıwn; çay, şeker, ılılarnur ve bardak tabak ihtiyaçlarını zama
nuıda ilgililere bildirerek ooksanhklann ikmalini sağlamak, 

(5) Kılık, kıyafet. saç, sakat, el ve tırnak tcmizl.iğine özen göstermek, 

(6) Çay ocağında bulunan ve sürekli kullanılan cihaziann veya eşyanın arı· 

zalanması, bozulması halinde kat yönetim memurunu derhal haberdar 

etmek, 

(7) Çabşma bitiminden sonra mutlaka fişleri çekmek, eCrafı kontrol ettikten 

sonra kapıyı kapatıp anahtarlanm canılı dolaba kqymak. 
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. 
MILLET MECLISI 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ı 

Görev Talimati 

İÇİNDEKİLER 

- Müdürlük Onayı 

- Teşkilat Şeması 

- Görev Talimatı 
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BIRINCI BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONAYI 

MILLET MECLISi GENEL SEKRETERLIGINE 

1 - Millet Meclisi Park ve Balıçeler Müdürlüğü Görev Talimatı hazırlanarak 

Onayımza sunulmUŞtur. 

2 - Bu .Talimat ,Müdürlüğünıüzün Şemasını, fotoğraflı sicll örotleriııi ve her ka

denıedcki personelin tüm görevlerini aynntıh olarak kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

3 - Bu TaliDıatın uygulanmasından, b~ia Park ve Balıçeler Müdürü ve kendile

riyle ilgili kısımlarından da Müdürlük personeli sorumludur. 

4 - Bu Talimalın kendileıü)Oie !ilgili kısımları ıtiim personelde bulundurulacak 

ve zaman zaman kontrol edilecektir. 

S - Bu Talimat Genel Sekreterliğin Onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu Talimatı Park ve Bahçeler Müdürü yürütür. 

Arz ederim. 
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IKİNCI BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu Thlimatın Arnııcı 
a. Park ve Bahçeler Müdürlüğündcki oımir - memur münascbetlel'i ile teşkilat 

şemasını, iş llkımını, kıadro, görev ıvc yetldlcıılni belirtmek, 

h. Müdürlük görevlerinin kanun, /tüzük, yönetmelik, genelge, cnrir, dJrek;tif ve 

tıiilcn y3pılan iŞilere göre belli esas ve usulle~le yürütülmcsini temin el.ınck, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin işini en kı.sa IZllmıında öğrenmesini sağ

lamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu Talimat Park ve (Bahçcler MüdüJ'Iüğü personelini kıaps:ır. 

3. SORUMLULUK : 

Bu ıtalimatın yürutülmesindeiı Genel Sekreterliğe karşı Park ve Balıçeler Müdü

rü, Müdüre karşı da Müdürlük personeli soruınludur. 

- 7 -

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



Ü Ç Ü N C Ü 8 Ö L ÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR: 

a. Temel Görevleri : Mülkiydti veya kullaıuna hakkı Türkiye Büyük MiU~'t Mcc

'lisine ait olan açık ıalanların Peyz:ıj Mimarisi prcns.iplerine göre düzenlenip 

devamldığının sağlanması ilc T8M Meclisine ait resmi binalar dahilindeki 

dekoratif bitki düzenlemeleri 've ye~il alan ihtiyaçlarına biııacn tesis edil

miş bulunan üretim ıtcsisleri n!in ~şlcMcrck elde cdu'lcn bitkilerin değerlen

dirilmesiyle !ilgili hizmcltlcri <Jüzcnley;ip yürütmek. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam " Park ve ıBahçclcr Müdürü M. Me<ıli.Sı Genel 

Sekreterinden emir alır. 

(2) Emir Vereceği Kimseler : )>ıark rvc Bahçeler Müdür Yardımcısı ilc Mli

dürlüğüıı diğer personclidir. 

e. İş İlişkileri : 

(1) İşletme ve Yapım Müdürlüğü, 

(2) Donatım Müdürlüğü, 

(3) Öilük İşleri Müdürlüğü, 

(4) Saymanlık Müdürlüğü, 

(5) Milli Saraylar Müdürlüğü. 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Açık alanların (dış ınckilnın) düzenlenmesi amacıyla; en nygıııı çözüm 

şeklini ıar.ıştırnıak, bu çüzümc ıaıit kararların istihsali ilc pcyzaj proje

,Jcrin.in bu doğrultuda elde edilmesini sağlamak ve onaylatıııak. 

(2) Onaylanan pey7.:ıj projelerinin gereği olan inş:mt ve lesisat işlerlinin etüt 

- proje ve yapıını Iiçin ilgili Müdürlük (Işletme ve Yapım Md.) ııe7.(Hnde 

teşebbüs ve aşWrliğinde btdunnıak. 

(3) Onaylanmı.5 pojelerin uygularunasında yer alan işler için süreli çalışma 

programlan hazırlamak. Ilgili birimler eliyle gerçekleştirilmesi gerekli 

i5lerin de bu programa alınması veya uydumintasını sağlamak, 

(4) YıUık uygulama prograntlarının gerçekleşmesi için gerekli ödenek ilıli· 

yaçlwının tespitini ve teklifini sağlamak. (Bütçe çahşınası) 

- 9 -
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(5) Pcyzaj uygulama çalışmalarının Müdürlük iınkilnlarıyla yapılaeak bö· 

tümünün gcrçcklc~ınesi için gerekli bütün hizmetleri organize edip yü

rütmek, 

(6) Müdürlük imkfınlarını aşan pey7.aj uygulaımı işleri için kararı alınan her 

türlü kanuni taahhüt ve lıi7.ınet alıını ilc geçici işçi çalıştırona faaliyet· 

lerini organi7.e edip yürütmek. Bu faaliyetlerin inşaat ve tesisatla ilgili 

(altyapı) kısımlarının üneelikle yapılınası için ilgili Müdürlük nezdin

de gerekli teşcbbüs ve işbirliğinde bulunmak, 

(7) Uygulama çalışm:ıları sırasında ort.aya çıkan proje revizyonlannın yapıl

masırıı sağlamak, 

(!!) Bitki üretim tesislerinin işletilmesi aın.acıyla; üretimi gerekli bitki çeşit

lerinin, yeşil al:ın ve iç mekiin ihtiyaçlan ile ekonomik, idari ve teknik 

şartlara güre tespitini sağlamak, 

(9) Tespit edilen bitki çeşitlerinin üretibncsi, yeti~1irilınesi ve gereği gibi 

kull:ınılıp değerlendirilmesi için gerekli her türlü lıi7.ınet ve araç • ge

reç • ekipınan • malzeme alımı ile teknik mctotlann uygulanmasına ait 

tüm çalışmalann yapılmasını sağlamak, 

(1 O) Seralar w fide yastıklan; ısıtma ve ışıktandırma sistemleri gibi üretim 

yapıları ve tesisatının yapıın, işletme, bakım ve onanmlanyla ilgili hiz

metleri, ilgili birimden (İşletme ve Yapım Md.) zamanında talep edc· 

rek yerine getirilmesini sağlamak, 

(ll) Üretilen hitkileriıı en iyi şekilde değerlendirihncsiııi temin amacıyla çı· 

kartılan Yünetmelik hükümlerini uygulamak, 

(12) Park • balıçe ve üretim alanlannın bakım • onannı ve idamesi amacıyla; 

her yıl belirli periyod ve zıun:ın içinde tekrarlanan· teknik bakun hizmet

lerini belirli rehber (Ek : 2), talimatname ve direktiflerle programlı bir 

şekilde yiirütmek, 

(13) Park ve balıçe alanlarının temi7Jiği, düzenliliği ve her 7.antan istifadeye 

hazır tutmas ı) la ilgili hizmetleri sağlamak, gerektiğinde bu konuda diğer 

birimieric işbirliği kunnak, 

O·H Park • bahçe ve üretim alanlannın değişen ihtiyaç ve şartlara göre ge

liştirilmesini sağlamak, 

( 15) Bakım • onarun ve idame hi7nıctlerinin gereği olan her türlü malzeme, 

araç, gereç ve ekipnıanın temini ile, hizmete hazır halde bulunduruhna

sını sağlamak, 

(16) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütün giirevleriyle ilgili olarak; perso

nel ihtiyacını gelişen ve değişen iş kaı-itesine göre tespit ederek kadro 

sağlamak (Bütçe teklifi), 

(17) Tüm giirevlcrin yerine getiribnesi ıçın gerekli hizmeti, demir~ ve müs

tehlik nıııdde, araç, gereç ve ekipman alımlannı sailanıak amacıyla yıl

lık ödenek ihtiyaçlannı tespit ve teklif etmek, (Biltçe çahşnııısı ), 
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(18) ihtiyaca uygun ve yetenekli persondin atanmasını ve tüm personelin 

disiplin içinde çalışmasını sağlamak, 

(19) Müdürlük teşkilatının; hizmetin iizelliğine, değişen ihtiyaç ve ~artlara 

göre gelişmesini ve organü~ edilmesini sağlamak, 

(20) Müdürlük gürevlerinin daha iyi yerine getirilmesi ve verimin artınlm:ı· 

sı için geçerli olan metot, prensip ve kararların uygun usullerle perso

nele aktarılma'~"' sağlamak, persondin bilgi, teerühe ve yeteneklerini 

artırıcı tedbirler almak, 

(21) Müdürlük hizıııctlerinin yerine getirilmesinde ve gcli~tirilnıesinde ya

rarlı ii7.el ve tüzelkişi ve kurulıışlarL'l ilişki kurup bunlarla işbirliği sağ

lamak. Dış ülkelerdeki gelişmeleri mevcut imkfınlar dalıilinıle izlemeye 

çalışmak, 

(22) Personelin problemlerini çiizücü, giin•v ve çalışma şartlarını islah edici 

tedbirler almak, 

(23) Müdür!üğe ı~clen ve giden tüm evrakın ger.·ğine uygun biçimde düzen

lenmesini, dosyalama~ını, süresi içinde işlem giimıesini ve daktilo hiz

metlerinin düzenli olarak yürütüınıesini sağlamak, 

(24) Tüm himıet ve giirevlcrin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü kontrol, 

takip ve iç denetimi temin etmek. 

(25) Milli Saray bahçelerinin restoras)'on ve tarihi bahçe olarak korunma~• 

konulannda tevdi edilen münferİt giirevleri yerine getinııek, 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI 

a. Temel Giircvleri : 

Park ve Balıçeler Müdürlüğüne ait hizmetlerin yürütülmesinde Müdüre Yar

dırncılık yapmak ve Müdürün olmadığı 7.amanlarda kendisine vekfılet etmek, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam Park ve Bahçeler Müdüriinden emir alır, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : Müdürlüğün diğer biitün personeline emir 

verir. 

c. İş İlişkileri • Müdürlük içindeki kadrolarla doğrudan doğruya, Müdürlüğün 

iş ilişkileri olan müdürlüklerle Park ve Bahçeler Müdürü adına, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Müdüriin giirev ve yetkileri olarak lıelirlenen bütün hizınct Vl' çıılışmıı

larda Müdüre yardımcılık yapmak, 

(2) Müdüriin olmadığı yer ve nımanda; Müdürlüğü 

makamına ait gürevleri yapmak, sonmıhıluğu 

lanmak, 

temsil etmek, Müdürlük 

ta5ımak, yetkileri kul-

(3) Miidürlüi:>iin, biitÇl' kanunları veya diğa yollarla yıllık çalı~ma pnıı:r:ı

nıına intikal <'<il-n hizmetlerinin mevsimlik, aylık, haftalık ve giinliik 
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progranılar çerçevesi içindeki organizasyonunu Müdürden aklığı anahe

def ve talimatıara göre sağlamak, 
(-ı ) Görevin persoııele intticdini ve intikal eden görevin de yüriitiilmcs:ni 

sağlamak. 

(S) J>crsoııelin günllik nonnal ve fazla mesailerini düzenlemek ve işlerin bu 

düzen içinde yüriiyüp yüriinıl•diğini takip etmek. 

(6) lş yerlerinde personel ve hrmıl"tlc ilgili :tksaklıkları, ihtiyaçları ve nok

sanlıkları tespit edenık Müdüre bildirmek. bu hırsııslruda aldığı talimat 

çerçevesi içinde gereğini yapmak. 

(7) Müdürden aldığı talimatları yerine getirdikten sonra seyir ve sonuçları 

lmkkında Müdüre bilgi vermek. 

(K) Müdürlük h iz nıcllerinin yiiriitillıııcsi sırasında. her kadenıcdck; personc

lin ve i~:.n Müdür adına en ydkili takipcicsi ve dcnetlı.--yicisi olarak, tes

pit ettiği ıkğcrlendirnıclcri ve ünerilcrini sık sık Müdüre bild irercik ve

rimin ve bm;ıırının artırılıııasıyla i:gili önlcmle~i e&irıleştinnck. 

(9) Miidiirliiğiin lıi:mıet alanına giren konulama 'kendisine akseden her hu

susta Miidüre bilgi vermek. 

3. MEMUR (Daktilo Bilir) : 

a. Tenıci Gürevi : Park ve Balıçekr :VIüdiirliiğüniin her türiii biii'O i~lcııin<i ye

rine getirmek. 
b. Teşkilat lçindcki Yeri : Park ' 'C llalıçcler Müdürü ve Müdür Yardllllosın

druı emir alır. 

c. İ~ lli~ldlcri : Müdürlük içindeki tiiın personel ve i~ •ilişkileri ı>lan Müdürlük

lerin ilgili ıncmurl!ln. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1 ) Miidiirliiğe gelen- gidı>n evrakın gereği gibi ·i.~leın göımcsin:i, dü7..eıılen

ıııcsini ve dosyal!lnnıasını sağlamak. 

(2) Müdürliiğiin her türiii daktilo i~lerini yapmak. 

(J) Miidiirliiğün her türlü yazı çoğaltnıa ve ıııathaa işlerini t:ılk;p ve dilien

leınck. 

(4) Miidürlük personelinin her türiii üzliik l5!el'ini takip et:mck. 

(S) Müdürlük pe.rsoııclinin günlük ve fazla mesai işini diizcnle:meklc ilgili 

fonnalileleri takip ı.-'lmek. 

(6) Müdürlüğiin iç ve dış ilişkilerinin düzenli bir şekilde yüriitülmesini ve 

haberleşmeyi sağlamak. 

(7) Müdürlük bürosunun ayııjyııt nıutemetliğini yuprnak. 

(8) Çiçek satışıyL'l görevli mutcmedin kasa defteri tutma görevini yönetme

liğe uygun olarak yürüliilnıesinde Müdür adına takipci olmak. 

(9) Müdürlük biirosuna a it bütün ndalaruaki her tiirlü temizlik işlerinin 

odacı vasıtasıyla yapılıp yuptl:m ııdığım takip etmek. 

(1 0) Müdürlük bürm,ııııı nıcsııi bitiminde kontrolden geçJrip kontrol fonııu· 

nu doldurmak. 
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4. BAŞBAHÇİVANLAR 

a. Temel Gürevleri : Görcvlendiri'ldiil;l iı; 'kolu, i~ biilgcsi, Y<'Şil alan n-yu balı· 

çe tesisiiY~ ilgilıi Müdürlük lıizmdlerini emrine vcrii..·ıı personel ve ar.ıç ·ge

rcçle aldığı talimat doğrultu~unda )·erine gctirilıı!<!si-ni sağlaın:ık. 

b. Teşkilait İçindeki Yeri : Müdür ve Müdür yardımcısından emir alır. Emir 

vereceği 1kiınseler, y:ıpacağı görevle ilgili olamk emrine 'C·rilcn veya bellirtil

mi5 olan balıçe pCl'SQnclkli:r. 

c. lş İli~ilcri : Müdürlükteki diil;cr lxışbalıçivanlar, biiilin balıçe pcr'condl. gct·c 

bekçisi ve Ambar görevlisi ile Müdürlüğün iş ilişkileri olan başka birimlerde

ki ilgili giirevliler. 

d. Gürev ve Y etikiler 

(1) Her bnşb:ılıçivaıun dcv»mlı olarak veya belirli bir zaman için snrunılu 

tutulduğu işkolu veya lıiznıcl al:ıııt ,·ao'dır. l">ylccc sorumlu tutulduğu 

i'! biilgesi veya b:ılıçe t<-sisinc ait her türlü (clöm, dikim, topr.ık i~lcme, 

gübreleme, budama bitki koruma, sulama. iirdnıc, tcmid-ik, taşıma, vb. 

gibi) tekni<k bahçivanluk H dii~: balıçe işçiliğine dayamın lıizmetlcrin, 

Müdür veya Yardrmm;ındaıı aldıji;ı dircktiflcrc uygun olarak yerine ı:c· 

tirilmesini sağlamak. 

(2) Görev ve yctki a~.ınında kendi başbahçi>anlığı altında yürütülen çallŞ· 

malan devamlı olamk i~ b:ı~mda izlemek, kendi yet·ki ve h<ilgislni aşan 

eksiklik, aksaklık, kw;ur ve Hıtiy;ıçları Mürlür y,ırdımcısınıı hildinnck. 

(3) Emrindeki personelin günlük çalı~ma saatlerine ve iş düzenine riayctlc· 

rini, i~ \'Crimini, kural, emir ve duyurnlara uyuınLvını devamlı takip ve 

kontrol ctmck; bunlardan sapanlam -i·h:v~la buluııma:k, 'ikam uymayan

lan Müdür Yardımcı:sı VL"Y" Müdüre rapor ctm.,k. 

( 4) Emrindeki personelin i~ başında yeti~tirihn<.~i~ çalışmak, •İŞ halalarmı 

önleyici tedbiTier almaık. 

(5) Müdüı·lük hizmetlerinin bütiinliiğüııii sağlayacak biçimde. d-iğer başiY.ıh

çivanlıırla devamlı ı.;ıg; alışverişinde ve işbirliği içinde bulunmak. 

(6) Emrindek1i personelin kanuni iJı.tiyaç ve lıizlll<.'t 1çi sonınl:ınnı 7.anı:ı· 

mnda Müdür yardımcısına bildirmek. 

(7) Gerektiğinde fazla mesai veya vardiya gürevi yapacak emrindeki per

sonelin görevlerini aldığı emrc güre iyice tarif ve la~im etmek, sonuç· 

larını kontrol ederek Müdür Yardımcısımı r.ıpor cıtmck. 

(8) Emrindeki personelin iş icalıt kullanacağı lıt•r türlü malzwıc, ak>t ve 

eldpmanın kendi denetimi altında arnbar ve depolardan çıkartılıp kendi· 

lerine teslimini sağlamak ve IMmların dikkatle kullaıulınıısını. ;,,rafa ve 

tahribe meydan verilnıcmcsini, iş sonunda intizamh ve terniz olarak am

bar gürevlisine iadl'Sini >11ğlamak. 

(9) Emrindeki personelin giyim • kuşam, dolap n• kullanma malıal~rinin te

miz ve düzenli bulunmasını. kur.ıl ve talimatiara ırygu~nıı sağla

mak. 
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( 1 0) Miidür ve Müdür yarduncı>ıııd:ın aldığı ~ınir ve taı:ınallara uy ma k. 

( ll) Müdür ve Müdür Yardımcısı ilc pcrwl!cli arasındak i resmi ilişkin : n de

vamlı ve diizerıli olması na ça lışmak. 

( 12) 1~ lıiilge,indeıı . izimiz o lm .ık veya herha ngi hir görev almadan ıızakla~

manıak. 

( 13} Mesai sonurlila i~ hi~ lgcsiııi ve personel ına hnUin i konirol'den gcçir nu.·~ 

elen YC hu konııda amire hilgi vermc-den ayr ı Jmamak. 

S. IJAHÇIVANL!\R VE IlAilÇE H!ZMETLII.ER! : 

a. Temel Ciircvkri : Jlark ve Bahçeler ~1i.idürlüğüniin h jJ.mctlcrin:ıı ı güri.ilnıc

siyle ilgili halıçiv:uılık ve i n •ı:ın ~iiciinc dayalı işlerin i y:ı ımıak . 

h. Teşkilat İçindeki Yeri : Miidiir, Miidiir Yardımcı sı ve ba5bahçivanlardan 

emir alır, 

c. İş İl i~k ikr i 

bekçisi, 

Müdül'lüktck i tiiın bahçe personeli. ambar görevlisi ve gece 

d. Gö rev ve Yetkileri 

( 1) I-ler halıçivan ' c bahçe hizıııelli.,i, ılevanı lı olarak veya belirli bir za

man için, ıııünfc rit veya gnıp halinde gürevlcndirildiği işleri gürür. 

(2) Müdür w Müdür Yardımcısınırı doğrudan veya ba5lıahçivanlar aracı

lığ ı ilc ve rdiğ i h~ r görevi aldığı teknik ve •idari talimata uygun olarak 

}'apmaktan sorumludur, 

(3) Uaşhahçiv:ınların veya onlara vekiılet ~den kişinin talimalına uyar, 

(.t) Kendi bilgi ve yetkisini m;an bir durunıla karşılaş tığı 7-ıtman sıra~, ilc 

l>a5b:ılıçivan, Müdür Yardımcısı ve Müdüre I><L5vurur, 

(S) Müdiirlü kçc yupı la n duyuru ve talimatiara uyar, 

(6) İş hiilı:~"indcki hn türiii l>:ıhçc tesis ve eleınanını her türlü tahripten 

korur, 

(7) Mesai süresine ve i~ kurallanna riayet eder. 

( ~ ) ilk am irinin bil~isi ve izni olnı ak~ı~•zın i!iyeriıulcn ayrılaınaz, 

(9) Giire v "rasında I.. a r~ ılaştığı her hangi hir zorluğu kendi kendine gide

re ıııezse a mirlerine zaman k:ıylıctnıcdcn bu konuda başvurur, 

(lU) Fazla çah~ıııa ve v:ırdiy<· gürevlerinden aklığı özel iş emrine aynen uyar. 

\ c verilen yctkikri kullanır, 

( 1 J) Kullandığı malzeme, alet ve makinekrc zarar veremez, iyi ve temiz 

ol::nık kıılland ıklaıı sonra inliz:ını içinde teslim eder. Iş boyunca kul

landığı her alcı ve ın:ıLteıııcdcn sorumludur. 

6. AM IIA R GÖI{EVLİSİ : 

a. Tcıııd Giifl' ' ' i : !'ark ve llahçelcr Müdürlüğiine, Donatım Müdürliiğü ant

ha r çıkışlan yoluyla intika l edip de kendisine teslimi yapılan her türiii sarf 

mal7.cnı<·s iniıı V<' dcıııirbı~~ '-"lYllllln dÜ7.cnli hir şekilde depolanarak konın-
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masııu ve kullanılma""' sağlamak. Ayrıca Müdürlükçc verilen diğer ~()rev

leri yapmak. 

b. Teş~ilat İçindeki Yeri 

dan emir alır, 

l'ıırk n- lhıhçdcr Müdürü w Müdür Yardımcısın-

c. h ilişkileri : lla~bahçi•anlar H Müdürlüğün bütün personeli ilc devamlı H' 

ahcnkli bir işbirliğinde bulunmak zorundadır, 

d. Giircv ve Yetkileri : 

( 1) Müdiirlüğün ihtiyaç duyduğu sarf ıııal;r.cnıe•i ve deıııirba~ eşyanın Do

natım Müdürlüğiindcn <lmhar çıkışı işlemini yapmak. 

(21 G<·rcktiğindc satın alma mcınıırlmıyla birlikte satırı alma işine katıla

nık onlara yardımcı olmak, 

(31 Ambara ~iren lu·r türlü mıılzeme w eşyayı emir, yiinctmelik ve ka

nunlara uy~un hiçinuk n• diiı:cnli bir şekilde depobıyap kayda geçir

mek, tasnifc almak, 

(4) H<·r malzeme w cşyayı sarf w kullanışa hazır halde hulundunnak. 

Sarf ve kullanış için Miidül'lükçc konan kuralları uygulamak, 

(5) ller gün mc~ui ha.~iangacında ~Ün'' lm~mda olrnak, anıhar ve depo 

oolüınlcrini dcrhal i'tifadcyc açmak, 

(61 Ambar w depo hülümlerinin temizlik, düzen •c intit.ıırııının devarnlı-

lığını sağlamak, ihtiyaçları tespit ederek Müdür Yardımcılığına bil-

dirmek, 

(7) Hizmetin gereği olarak ~iirevlilcrc teslim ettiği sarf malumesi ve de

ınlrba<i eşyanın çıkış fişlerini düzenleyerek takip altına almak, 

(ll) Arıza, kayıp, yıpranma ~ibi mrarları takip ederek Müdür Yardımcısı· 

ııa ve~·a Müdüre hildirınek. Kasıt, kusur H' ihmalleriyle iş 7.ayilerinc 

uğrayan eşya ve ıııal7.cmenin lılldirirııini yapmak, 

(91 Hurdaya çıkan mal1.cıne ve eşyanın liste ve tutanağını tanzim ederek 

Donatım Müdürlüğii a~ niyat sayınanlığına intikalini sağlamak, 

( 101 iş sonu teslim ve iade edilen malzeme •c eşyanın sağlam hasarsız ve 

temiz olmaları için Müdürlükçc ün~ürülcıı tedbirleri personel ilc iyi 

ilişkiler içinde uygul-.ıınak. 

(ll) Makinelerin ı.-ünlük bakımlarının yapılıp y~pılmadığma bakmak. Arı

zalanan makineleri tespit ~·derek Müdür Yardımcı~ına hildimıek. Maki

nelerin bakını ve onarımlan konusunda Müdür n-ya Müdür Yardım

cısından aldığı talimalın ı:ereğini yapmak, 

( 12) Depo, ambar, avadanlık odası ilc lıirlikte halıçe personeline ayniarı ve 

lıir kapı ile dı~arı açılan bütün lıin:ı hülümlerini lıt•r türlü zarara karşı 

korumak, giri~ ve çıkışlııra kontrol altınıla tutmak. Uuralarda elektrik, 

su, ısıtma, Iclefon •c hcn7eri tc'i"ıt arızalarını ıl<·rhal Müdür Yardım

cısına haber •ermek n· aldığı taliın:ıt:ı gün· hareket etınek, lüzumstı7. 

ı.~ık yıınma.ı ve ~'ll akıtılmasmıı m:ıni olmak, 
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(13) Personel binru.ı bölümündeki her türlü telefon aramalarını cevaplandiJ'

mak, personelle ilgili olanlan sahiplerine ula.~tırmak, 

(14) Günlük mesai bitiminde amban, depolan ve diğer bölümleri tekrar 

kontroldan geçirdikten sonra ışıkları söndürerek binayı en son terk 

etmek ve terk ederken dış kapı arkasındaki kontrol formunu doldur

mak, 

( 1 5) Son kontrolda tespit etüği bir vukuat olursa açıkta kalan personel eş

ya" ve dolap hıılıınursa bunları Müdür Yardımcısına bildirmek ve 

amiı·in bu konudaki talimalına göre hareket etmek, 

(16) Müdürlükçe verilen diğer resmi görevleri yapmak, 

7. GECE BEKÇİSİ : 

a. Tenıci Görevleri : Üretim alan ve tesislerinin, mesai dışındaki saatlerde 

bakun ve gözetimini yapmak, 

b. Teşkilat içindeki Yeri : Müdür, Müdür Yardımcısı ve b~bahçivanlardan 

emir alır~ 

c. 1~ ilişkileri : Müdürlük içindeki tüm personel, Millet Meclisi koruma gö

rev Iiieri ve Teknik h ler Müdürlüğünün işletmeyle 'ilgili görevlileri, 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) Bir talirn:ıtla kendisine bildirilen saatler dalıilinde sera ve fidaniık 

hudutları dalıiliııdcn hiç bir şekilde U7.aklaşnıamak, 

(2) Talimatta bildirilen 'orumhıluk bülgcsindeki her türlü tesis, saha ve 

bitkisel un~urun konınınası ve gözetiminde bulunmak, 

(3) Görev bi)lgcsin<le vukubulan arıza vc tehlikeleri ilgililere anımla haber 

wrmek. Bu konuda kendisine verilen yetkiler dalıilindeki ilk tedbirleri 

almak, 

(4) Telefonla yapılan çağrılar.ı usulünce karşılık vermek, 

(5) Dışardan her hangi bir nedenle gürev sahasına girenierin maksat ve 

isteklerini anlamak. Onların kendi ~!anna dol~malanna izin ver

memek, 

(6) Günlük görevin b~langıç ve sonunda, bağlı olduğu ba~bahçivanla ge

rt•kli talimat alımında ve \'Ukuat hildiriminde buhınnuık. 
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. 
MILLET MECLISI 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
Görev Talimat• 

İÇİNDEKİLER 

- Müdürlük Onayı 

- Teşkilat Şema~;ı 

- Görev 'ralimatı 
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BIRINCI BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONA YI 

MILLET MECLISI GENEL SEKRETERLIGINE 

1 - Milk-t Meclisi Sosy.ıJ H;:~.nıctler Müdürlüğü görev lal:inıatı hanrlanamk 

o nayrnuıa sunul mıı~"tur. 

2 - Bu lalinu>t Müdürlüğümüzün şcnı;ı~,ru, sicil özetlerini ve hL'I" ·kademcdeki 

personelin tiinı görcvlc"ini ayrıntılı olarak k.apsay:ıcak 'i(lkildc lııızırlannıt5fır . 

.l - Bu talinıatın uygulanmasından başta Sosyal . Hizmetler Müdiirü ve k~1:1c

riy1e ilgili kısımlaroan da Müdürlük personeli ~urwnludur. 

4 - Bu talimatın kendile"i,yle ill(ıli kısı:mları tüm personelde bulwıdurıılacak ve 

zaman :ıamıın !kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sckrotcrligin onayı ıile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı ~-yal Hmnotlcr Müdürü yürütür. 

AI"'L ederim. 
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Sosyal Hizrncllcr Müdürü 
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iKİNCİ BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

l. AMAÇ: 

Bu Taliınabn Amacı 

a. Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki amir - memur münasebetleri ile teşkilat 

şemasını, iş akımını, kadro görev ve yetkilerini belirtmek, 

b. Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direktif ve 

fiilen yapılan işlere göre belli ~ ve usullcrlc yürütölmesini temin etmek. 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin işini en kısa zamanda öğreıunesini 

~-ağlanuıkbr. 

2. KAPSAM : 

Bu talimat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu talimabn yürütülmesinden Genel Sekretere karşı Sosyal Hizmetler Müdürü, 

Müdüre karşı da Müdürlük personeli sorumludur. 

- 7 -
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ÜÇÜNCÜ BöLÜM 

GÖREVLER 

1. MÜDÜR : 

"· Tenıci Gürevleri : Yasama işleri için gerekli olan her türlü sosyal hizmetleri 

ifa etmek surdiyle Yasama Organırun çahşmasıoa yardıma olmaktır, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(l) ,Emir Alacağı Makarn : Sosyal Hizmetler Müdürii, Millet Mecli~i Ge

nel Sekreterinden emir alır ve yapılan işlerle ilgili olarak Genel Sekre

tere karşı sorumludur. 

(2) Emir V ereceği Kimseler : 

(a) Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı, 

(b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kısım Amirleri, 

(c) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şefi. 

c. Iş İli~kilcri : 

(1) Millet Meclisi Genel Sekreteri, 

(2) Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılan, 

(3) Millet Medisinin bütün müdürlükleri, 

(4) Millet Meclisi Girna Şubesi Müdürlüğü, 

(5) Millet Meclisi TC Ziraat Bankası Şubesi Müdürlüğü, 

(6) Millet Meclisi PTT Şubesi Müdürlüğü, 

(7) Millet Meclisi Emek İnşaat Müdürlüğü. 

d. Giirev ve Yetkileri : 

(1) Millet Meclisinin çalışma süresince gerekli her türlü sosyal faaliyetle-

ı ;n aksamadan yürütülmesini sağlamaktır. 

(2) Diğer birimieric olan diyaloğu sağlamak, 

(3) Kısımlar arasında koordineli çalışmayı sağlamak, 

(4) Personelin rasyonel bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

(5) Sosyal ilişkileri geliştirmek için dış münasebetleri ohıştıınnak. 

2. MÜDÜR Y ARDlMClSI : 

a. Temel Görevi : Her konuda Sosyal Hizmetler Müdürünün yardımcısıdır. 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makarn : Sosyal Hizmetler Müdüründen emir ahr ve 

yaptığı işlerden Sosyal Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur. 
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(2) Emir V er~'Ceği Kiınsekr 

(a) Kısım aınirleri, 

(b) Şef, 

(c) Müdürlüğündiğer personeli. 

c. i~ İlişkileri : Sosyal Hizmetler Müdürü ve Müdürlük personeli ilcdir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) Her konuda Müdüre yardım etmek, 

(2) Müdürün olmadığı ~.amanlarda, Müdürün ~:örevlerini yüklenmek ve 

Müdürlüğc vekiilet etmek, 

(3) Müdür tarafından verilen işlerin yapılıp yapılnımlığıııı kontrol etmek 

ve en iyi şekilde yapılmasını sağlamak, 

(4) Personel ilc Müdür arasında diyaloğu temin etmek. 

3. LüKANTALAR VE KAFETERYA KlSlM AMIRI: 

a. Temel Görevleri : Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından verilen işlerin 

:r.amanmda ve noksaıısız olardk tamaınlanıp ilgili yerlere ulaşbnlmasııu sağ

lamak, 

b. T~kilat lçindelU Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdür Yarduncısıııdan emir alır 

yaptığı işlerle ilgili olarak bunlara karşı sorumludur, 

(2) Emir Vereceği Kimseler : A~çılıaşı, aşçılar, ı:arsonlar ve bulaşıkçılar. 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Konsey lokanta." ve soğuk büfcnin işletilmesi ve düzenin sağlanması, 

(2) Devlet Başkanı ve Kuvvet Komutanlarıııa hizmet veren personelin idare 

ve genel kontrolu, 

(3) Yabancı ~.cvat onuruna ve özel günl<·r nedeniyle verilccek ziyafetleri 

düzenlemek, 

(4) Konsey lokantası ve memur~dC lokantasımn haftalık yemek listesini 

tanziın etmek, 

(S) Günlük ve genel tcmizliğe bizzat nc~.aret eder, 

(6) Aşçı, garson ve bulaşıkçılann gürcv yapmalanndan ve davranışlanndan 

sorumludur. Ayrıca görevle ilgili e~timleri yürütmekle yükümlüdür, 

(7) Bütün salonlarda yemek teui işlerinde ve sunoluşunda düzeni sağlar, 

(8) Mutfaklarda ve salonlarıla isrııfı önleyecek tcdlıirl~"ri alır. 

4. MUHASEBE KlSlM AMIRI : 

a. Tenıci Görevleri : Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün muhasebe kayıtlarını 

düzenli ve sistemli bir şekilde yürütmek tir. 
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ll. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdür ve Müdür Yardımcısından emir ahr. 

Yaptığı i}lerle ilgili olarak Müdür ve Müdür Yardımcısına kacşı so

nımhıdur, 

(2) Emir Vereceği Ki1US4!1er 

(a) Vezn~>dar, 

(b) Anıbar nıcmurları, 

(c) Mübayaa mcmurları, 

(d) Kasa ve fi} nıenıurlan. 

c. Görev ve Yetkileri : 

(l) Günlük mübayaa faluralarını ve nınbar giriş föylerini inceler. 

(2) Günlük faturaların ve ambar giriş föylerinin karşılaşlırmasım yapanık 

tular ve toplamlarının doğnılu;;unu konirol eder, 

(3) Fatura fiyatlarının günlük rayice uygun ohıp ohnadığını araştınr ve 

sonışturur, 

(4) Ambar giriş füyleriııin tular ve toplamlanm inceler. 

(5) Giderler için tediye, gelirler için lahsil ve kredi satışlan için de mahsup 

föyleri keserek ilgili hesaplara geçirilmesini sağlar, 

(6) Günlük gelir ve giderlerin karşılaştırmasım yaparak kiir ve zaran tes

pit eder, 

(7) Alacak ve oorçları tespit ederek tahsil ve tediyesini sağlar, 

(K) Aylık anı har giriş ve çıkışları toplamını ilgili hesapiann toplarnlanyla 

karşılaştırmasını yaparak hem anıbardaki mal mcvcunu saptar, hem 

de anıbar kayıtlanyin mulabakalı sağlar. 

(9) Tahsll ve tediye fişlerinin ikinci nüSiıasını veznedam göndererek i)gili 

ödeme ve lahsilatın yapılmasını sağlar, 

(lO) Vc-.ıncdarla güııliik kasa mevcudunu tespit eder ve doğruluğunu ispat 

lamak için kasa sayımı yapar, 

(ll) Aylık 'bilanço çıkararak müdürlüğün mevcutlan alacakkın ve borçlan 

hakkırıda genel bilgi verir, 

(1 2) Sene sonu envanterini yapar. 

5. ŞEF: 

a. Ternet Görevleri : Personelin 1idari işlermi, memurlar lokantasırun işletmıe

siııi. çay ocağı, ll..-zihııne, çamaşırhane, bcrbC'r saJonu ve losira sal~ııunım 

ra.<ifoııel çalışmalarını ve aksaklıklannı gidermek. 

ll. Teşkilat içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Müdiir ve .müdür yanltmcısındaın emir alır. 

yaptığı işler nedeniyle bunJara karşı sorumludur, 

(2) Emir Vereceği K'inıscler : Ünitesinde ça~ aışçıbaşı yardımcısı, pr

sonlar ve bulaşıkçılar, 
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c. Görev ve Yetkilcrj : 

(1) Müdlirlüğün ht'r ıttirlii yazı~ına li~lerini ytirtitm.,k. 

(2) Müdürdmı gelen her türlü emir ve t;ımiııılcri personele duyıınnak ve 

~iayet edilip cdilme<liğini kc·ntrol elmek, 

(3) Personelin özlük • işleri 'ilc .ilgili her türlü yazılan ·ytirtibnek, 

(4) Personel Olc 'ilgili \Sorunları müdür '"" müdür yardımcısına 'intikal etti

rerek çöztiınü 'için yardımcı olmak, 

(S) Memurlar ~ok~ıntasını oşletrnek ve lokantada görevli hütiin personelin 

giyim ·kuş:ımının tcnıh: olımısmı sağlınnak, 

(6) Lôkantmla yemek tcvzi:ıhnın !düzenli •hir şeklilde yapılnı:L~ını ~-ağl:ınıak, 

(7) Lokantad:ı ·isr.ıfı önleyici ve oıı:ıtiyl'ti diişürücü her •türlü tcılbirin alm

nlasını sağtanıak. 

(8) Çay ocağının l< :ılite ' 'C tcııı i zliğ ini tem in etmek. 

(9) l't'Şki ıat iç; nrıc lmlunan her türlü dikim işlerini organize etmek, 

(10) T~'kilat öç;ııdc yık:ıııım~ı ·gereken her i~i ıı düzgün yıkamp, ütülenmc· 

sini sağl:ıın:ık, 

(ll) &'Tbcrlcriıı çalışına düzenini ·sağlamak ve tcşki l':ı ta aksaksız hizmet sağ

lamak, 

(1 2) Ayal<kabı boyacılan nın. persone lin hi~:nıctiııi en üyi• ')ek ilde yapmasını 

sağlamak. 

6. VEZNEDAR : 

a. Temel Görevi : Sosyal Hizmetler Müdürliiğü nıcnıurl':ır lokantası ~Ic ilgili 

tahsH ve tcdiyeleri yapmak, 

b. Teşkilat Içindeki Yeri : 

Emir Alacağı Makanı : So~-yal Hlizmctlcr Müdtirlüğü Muhasebe Kısım ·Ami

ıılndoo emir olır ve yaptığı i5leroen dolayı kısım ıami.rine karşı sorumludur. 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Muhasebeden gelen tahsil ve tediye fişlerine göre ödeme veya tahsilat 

yapar, 

(2) Tahsil ve t cd iye fişleri yc.kuıılcrini kasa dcftcı1inc <işler, 

(3) Tahsil ve tcdiye föyJel'ini muh:ıflaz:ı ederek, kasa mevcudundan Muha

sebe ile mutabakat sağlar, 

(4) Alacakların tahsilini, borçların ·lcdiycsirri ynpar, 

(5) Kasa durumu hakkında, yt'tk'i'ileri bilgi sahibi etmek uçrn ,;inlük kasa 

mevcudunu göstcrcn föyü hazırlayanık incclCJlıelerine sunar. 

(6) Elden talısillcrde l. alısil fişi kc.scrck Mııhasrbcyc verir, 

(7) Kasada fazla ve eksik para bulıımluranra7, 

(8) Kasadaki parayı hiç bir şekilde kullananıa-.ı, 

(9) Kasayı mıılıascl~cin;ıı sayımına açık hıtı\1', 
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(10) Her akşam mesai bitiminden önce kesin kasa mevcudu çıkarır, çıkan

lan kasa mevcudu kasa dcfteriııdeki mevcudu veriyoo-sa ka<ia defterini 

muhasebeci ilc birlikte imzalayanık kapatırlar. 

7. AMBAR MEMURLARI : 

ıı. Temd Gör<-vi : Sosyal Hizmdlcr Müdürlüğü lokantal::ın arnbarianna ~ 

ve çıkan her türlü emtianın usulüne uygun olarak kayıtlarını tulmaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

( 1) Emir Alacağı Makam : ·Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Kısım 

Amirinden emir alırlar ve yaptığı •işlet-den dolayı kısım annrine sorum
ludurlar. 

c. Görev ve Y <'İkileı1i 

(1) Arnbariara giren ve çıkan er.ıtiaıun gırış ve çıkış işlemlerini yüriitmek 

ve kayıtlanııı sağhklı bir şekikle tutmak, 

(2) Satınalırm ml'murlarrmn satınaldığı cmtiayı fatura karşılığı muayen1e 

ve kabul kom1isyonu marifetiyle teslim almak, 

(3) Ambarlımla alfabetik ·kartcks sistemi UYJ.,'Uiıımak, 

(4) Gerekli ambar flşlerin•i belge ve kartlara işledikten sonra göz kartıa

rına göre temiz ve düzenli olark depolara yerleştirmek, 

(5) lkpolamm her malın ciruıini, miktarını, be11elini kartianna günlük ola

rak 'iıı;lemck, depolard..., çıkan her malı ayıu i.5fcnre tutmak, 

(6) Ambar nıenıurları, malzeme israfıııı önleyici tedblirleri alırlar, 

(7) Ambar istek V<' çıkış fişlerini hazırlar, mııhasebe kayıtianna aktanl

mak Ü7.crc yöneticiye im7.a ettiririN ve ambar çıkışlanru bu listeye göre 

yaparlar, 

(8) Yıllık hesap icınallcrini yaparak muhasebeye teslim ederler, 

(9) Emtianın bozulmadım ambarlarda yeteri kadar bıılıınmasını sağlarlar. 

8. MlJBA Y AA MEMURLARI : 

a. T<.'lllcl Görevi : Lokant:ılarda yeıınek yapınuııda kııiiiiDIIIacak her türlü em

tiayı piyasadan satın almak. 

b. Tc~t İç;ndeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Kısım 

Amirinden emir alırlar ve yaptığı işlenloo kısun amirine karşı sonım

hıdıırlar. 

c. Gürev ve Yetkileri 

(1) İşletme ·Komisyonıınun verdiRi ölçüler dalıilinde günllik emtia almu ya
parlar, 
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(2) Al•mlardan önce pıiyasa aııış1ırması yaparak teklif toplarlar, 

(3) Alınan 'l<-kliflt·r 'incelcndiktcn sonra satın alma 1işini gcrçekleştirirler, 

(4) Satın alma 'hizmetlerinde kamu kuruluşlarından alım yapmak esa>tır, 

(5) Smtın alma m.-muıiarı günliik alımlar ıiçin vczncdeıı, müdürün uygun 

göreceği miktarda avans ahrl~. 

(6) Her türlü alıını faltıra kan;ılığı yaparlar ve alınan emtia faturalarına 

uygun olarak ambar memurlarına teslim cdi!ir, 

(7) Emtianın arnbariara girişine kadar sorumluluğu satın abna memurla

nna aittir. 

9. KASA VE FİŞ MEMURU 

a. Temel ıGörcvi : Memurlar Jokruttası ve ·soğuk biifede görev yaparlar. 

b. !Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Mak·arn : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe Kı

sım Ami~inden emir alırlar ve yaptığı <işlerden dolayı kısım amirine 

karşı rsorumlııdurlar. 

c. Görev ve Yetkiileri : 

( 1) Self servis uygulanan soğuk biifede be~irlcnen fiyatlara göre satış ya

pıldığından kasa memuru önüne gelen yemekierin fiyatlarını kasaya 

işleyerk bedelini tabsil eder, 

(2) İş böflmimle kasa dıipkoçanı ıile birlikte günlük lıiisılatı ve7.ncdara tes

lim eder, 

(3) Lokantalarda fiş usulü uygulımdığımlaıı görevli fiş memurlan üye me

murlardaıı numaralı f'işleııi!Jl!i toplayıırnk behcr üyenin aylık yemek 

cetveline ·işlerler, 

(4) Ay ııonlarmda üyelerin yemek adetlerini ve tutarlarını çıkarırlar. 

10. AŞÇIBAŞI : 

a. Temel Görevi : Lokanta w mutfak sorumlusu olup, 'loiumta ve soğuk büfe 

için yemek hazırlamaktır. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Lokımtahır ve 
Kafeteryalar Kısım Amiri ile Şefinden emir alırlar ve yaptıklan işter

den dolayı Kısım Amm ve Şefe karşı sonımhıdurlar, 

(2) Emir .Vereceği Kimseler : Aşçılar, bulaşıkçılar. 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Mırtfaldan yönetirler, 

(2) Aşçı ve bub:.)-.kçıların temizlik ve iş dü7.ooini sağlartar, 

(3) Yemddef'in plişirilınecoıine, sağlıkJı olmasına veya çiğ lmlmıınıasına Ö7-etı 

giMnerirler, 
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(4) Yemek kazan ve kaplannın, ~slim tenccrcle.ııinin temizfiğinden sağtıkb 

olınasından sorumludurlar, 

(5) Yemekierin dağıtım yerlerine sevkini .sağlarlar, 

(6) YemckJcrin taşmırken dökülıııemesini ve dağıtılıncaJ'll kadar sıcak tu-

tutmasını sağlarlar, 

(7) Mutfaklam yabancıların ginncsini önlcrler, 

(8) hraf yapılmamasına son de.ııcce önem verirler, 

(9) Kullanılan alet, ·araç •·c ~creçlcrun iyi bir IJiçim.dc temizlenmesine ne-

7.ıtret ederler, 

( 1 O) Aşçıl:ırı ve bıı!aşıkçıları iş ha.~mıla eğitirler. 

11. AŞÇILAR 

a. Temel Gö.ııcvi : Lokanta ve mutfak sorumlusu lup lokanta ve soğuk ·btifc 

için yemek lmzırlamaktır. 

h. Teşkilat Içimieki Yeri : AşçıiJ.aşıııdaıı emir alırlar ve yaptıklan işlerden do

layı Aşçıb:i!tına karşı sorumludurlar. 

c. Görev ve Yetkileri : 

( 1) Yemekleri teslim edilen nıahcmeylc temiz ve ck.'liksiz israf ofma.yacak 

şekilde pişirmek Ü7-ere hazırlar, malzemeleri yıkar, ayıklar, temizler. 

(2) Ycnıcklc~i pi~irınkcn, pişmi~ yemekleri lmsona ·ta.~ırlar. 

(3) Yemekiere yabancı madde Jmtılmasını ve ·karc5tuıhnasıru önJerler. 

(4) Yemekleri eşit porsiyonlar hafiııde :oym·alık yapmaksızın tabaklara tev

zi ederler. 

(5) Mal7..emeden aııtıınlan ambar ınoouırıımı teslim ('<lcrler. 

12. GARSONLAR : 

a. Temel G örevieti : Lokıınta ve soğuk büfcd.c masalann t:ınzimi, servisi ve 

tt."'llizliği lite meşgul olurlar. 

b. ı:eşk.ilat Içindeki Yeri : Kısmı Amiri ve ı':ief·tcn emir alırhır ve yapbklan !ş

lerden dolayı bunlara k'.ınıı sıoruınludıırhu. 

c. Görev ve Y ctkilCJ'i : 

( 1) Salonlarda her türlü tamıinıi yapar ve salonlarda düzcııti yemek dağı hi· 

masını sağlarlar. 

(2) Y cnwlcle~in eşit ve cksik.s.iz porsiıyonlarla sunulmasım sağlarlar. 

(3) Salon dıınınılııruıa göre aralannıla görev IJ.ölümü yaparlar. 

(4) Zorunhı günlerıle görevli olduklan salondan diğer salonlara yarduncı 

olurlar. 

(5) K1irli araç ve gereçleri lcaldırır masaları temizlerler. 

(6) Her gün temizlcnir ve kıymetlerini iyi giyerler, tırnak, saç, sakaJ, bıyık

L-ınna ttina cderl:er. 

(7) Nöbet sırasına göre salonlann, soyuruna odalannın, hanyolann temizU

ğini yaparlar. 
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13. BULAŞIKÇILAR : 

a. Temel Görevlcıii : Lokanta ve mutfa-kta kullamJan her türlü anıç ve gerecin 

tcmizli~ yaparlar. 

b. Teşkilat İçindeki Yctti : Aşçıılxı~ıııdan emir alırlar ve yaptıkları <işlerde n do

layı aşÇIIbaşuıa karşı sorumludurlar. 

c. Görev ve Yetkileri : 

(1) Yapılan görev bölümüne göre; hizmet ettikleri salon, mutfak ve bulaşık

hanelerde araç ve gereçleri yıkar, gösterilen yerlere ta~ırlar ve adı geçen 

ycrle~i en tcın1z biçimde düzcnlerler. 

(2) .J~işiscl tooıizlik ve giysi lerine özen gösterirler. 

(3) Makemelerin soyma, yıkama ve doğrama iŞlerinde, aşçılara yardımcı 

olurlar. 

(4) Döküntülcııi, artıklan göstcııilcn çö pliiklere \llr.ıfı kıirletmcdcn taşırlar. 

14. TERZILER : 

a. Temel Görevleri TBMM'nin dikim işleri ile dikim ilc ilgili onarımlan yap

maktır. 

b. l'eşkıilat lçiııd ekii Yeri : Sosyal 1-Jiznıetlcr Müdürlüğü Şefinden emir alırlar 

ve yaptı'klan <işlerden dolayı Şef e k:ırşı sorumludurlar. 

c. Görev ve YetkiiCiti : 

(I) TBMM'deki tüm perdcler, p<.'Çeteler, masa örtülerinin dikim ve onannu. 

(2) Balıçeler Müdürlüğü persoııcY,,rriıı yazlık ve kışlık kı y:ıfctll!'rinin di'k.inıi. 

(3) Lolronta ve mut:f.ık personl!'l!nıin ·iş clbiscle"inin dikimi ve onanmı . 

(4) Sağlık Müdtirlüğü ve Tekn:<k l.~ll!'r petsonelinin i~ gömlcl<J.eriıııiıı d ikimi 

ve onarnnı. 

(S) Berberlerin iş gooılcl<lcrinln dikim ve onarımı. 

(6) Tl!'rııitlldc ilgi i verilccek diğer işler. 

1 S. BERBERLER : 

a. Yasama Org:mı Üyeleri ve Yasama Meclisinde çalışan personellin saç ve sa

kal traşnn yaparlar. 

b. Teşkilat İçindekıl Yeri : Sosr.ıJ 1-liıırnclter Müdilrlüğii Şefinden emir alırlar 

ve yapbkları ;şknlen dolayı Ş«c karşı so.rumludurlar. 

16. AYAKKABI BOYACILARI : 

a. Temel Görev1cri : Yasama O~ru Üye.lcri ve Yas:ıma Mccrısinde çatışan 

personelin ay:ıklmbıtanru boyarlar. 

b. Tcşkıilat İç<indckıi Yeri : Sosyal Hizmetler Müdiirliii,>li ~findcn l!'mir ıılırl:ır 

ve yaptıkları i.'jtcnlen do~ Şef c kmşı sorumludurlar. 
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17. SPOR SALONU MEMURU : 

a. Temel Görevleri : Yasama Organı Üyelcrin?n ve ıncrnurlanrun tiiziki kon

disyonlarını düzenlenuık ve zinde ka!al>ilmelerini temin etmek için gereken 

sportif lıarekııtlcı<i yaptırmak, programlarını tespit etmek ve bu konulanla 

yardımcı olmaktır. 

1>. Teşkilat İçindekJ Yeri : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şefinden emir alırlar 

ve yaptıklan •işlerden doJa.yı Şef c 1karşı sorumludıırlar. 

18. ÇAMAŞlRHANE : 

a. Temel Görevleri TBMM'nin çamaşır yıkama ve ütülcme işlerini yürütmek

tir. 

1>. T~-şk'i.lat İçindek·i Yer• : Sosyal H izmetler Müdürlüğü Şcfıinden emir allrlar 

ve yapttklan ·işlerden dola\)11 Şefe karşı• sorumllıdurlar. 

c. Görev ve Y etkjJe~i : 

( 1) Lokanta ve soğuk l>üfcdcki masa örtüleri ilc peçetelerin yıkanınası ve 

ütülenmcsi. 

(2) Tüm perdelerin yıluınması ve ütülcrunesi, 

(3) Kuvvet santmlında çalışan görevlileri n, Sağhk Müdürlüğü personeliniıı, 

lokanta ve mutfak pcrsıoncliırin iş ktyafetleı•i ve önlükleı'.inin yıkanma

SI, ütülcnrnesj, 

(4) Müdürlükçe lii7Aını gösterilen diğer eşya ve malzemenin yıkanması ve 

ütiilcıımesidir. 
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MILLET MECLISI 
Sağhk Müdürlüğü 

Görev Talimat• 

İÇİNDEKİLER 

- l\Iiidiirlük Onayı 

- 'l'eşkilat Şeması 

- Görev Talllnatı 
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BİRİNCİ BöLÜM 

MÜDüRLÜK ONAYI 

MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLiGiNE 

1 - Sağbk Hizmetleri Müdürlüğü görev talimatı hazırlanarak onayımza sunul· 

muştur. 

2 - Bıı talimat Müdürlüğümüzlin şemasmı, fotoğrafh sicil özetlerini ve her ka· 

demedeki personelin tüm görevlerini aynntıh olarak kap.~:ıyacak şekilde lıazırlıınmıştır. 

3 - Bu talimatın uygulanmasından, ba5ta Sağlık Hizmetleri Müdürü ve kendile· 

riyle ilgili kısıınJarından da Müdürlük personeli sorumludur. 

4 - Bu talinıatın kendileriyle ilgili kısmılan tüm personelde bulundurulacak ve 

:r.aman zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat Genel Sekreterliğin onayı ile yürürlüğe girer. 

6 - Bu talimatı Sağlık Himıetleri Müdürü yürütür, 

Arz ederim. 

Dr. Nahit DOGAN 
M. Meclisi SaiJık Hizmetleri Müdürii 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL FSASLAR 

1. AMAÇ: 

Bu talinuıtın amacı 

a. Sağlık Hizmetleri Müdürlüğündeki amir • memur münasebetleri ile teşkilat 

şemasını, iş akınunı, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek. 

lı. Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direktü ve 

fiilen yapılan i~lerc göre belli esas ve usuflerlc yürütülnıcsini temin etmek. 

c. Müdürlüğc yeni atanacak personelin işini en kısa 7.arnanda öğrenmesini sağ

lamaktır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. SORUMLULUK : 

Bu talimalın yürütülmesiııdcn, Genel Sckretere karşı Sağlık Hizmetleri Müdürii, 

Müdüre k.aı), da Müdürlük personeli sonınıludur. 

1. MÜDÜR 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

a. Temel Görevleri : Millet Medisi personelinin sağlık sorunlaoyla ilgilenerek., 

muayene ve tedavi etmek. Bula~ıcı hastahğı olanlan yakından takip ve teda

vi etmek. Gayri sıhhi olan yerleri ve malzemeleri tespit ettimıek ve ilgili ma
kamlara duyurmak. Ecr.ıuıelcrdcn gelen rcçetelerin faturalannın usulüne uy

gun olup, olmadığını, muhasebenin yanhş bir ödeme yapınanıası için deneti

nıim altında kontrol ettirmck. 

Müdürlüğüm personelini sevk ve idare etmek. Genel Sekreterlik ve diğer Mü

dürlükler ile olan iş ilişkilerini temin etmek. 

b. Teşkilat içindeki yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Genel Sek

reter Y arduncıhğı. 

(2) Emir V ereceii Kimseler : SaKlık Hizmetleri personeli. 
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c. İş İlişkileri • Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve YardımcıJığı, Donatım Mü

dürlüğü. Muhasebe Müdürlüğü, Özlük İşleri Müdürlüğü, gerekli baUerde di

ğer birimler. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(I) MiUct Meclisi Personeli ve bakmalda yükümlü olduklan C) ve çocukla

nmn ayaktan tedavi, muayene ve reçetelerini yazmak, 

(2) Personelimizin içerisinde siıri hastalığı olanları takip, lt'<lavi ve kontrol 

etmek, 
(3) Zaman zaman, lokantalarda ve mutfakta çalı~an personelin portür mua

yenelerini yaptırmak ve takip ettirıııek. 

(4) Mutfak, lokanta ve .ınab:emeleri 14'lman zaman kontrol edilerek, ilı=ili 

makama durumu duyurmak, 
(5) Eczanelerden gelen faturaları ve reçeteleri kontrol l'<lerck, muhasehcnin 

yanlış bir ödeme yapmaJUa'iını ve usulsüz görülen muamelelere engel ol-

mak, 

(6) Sağlık Müdürlüğünde çalışan personelin sevk Vl' idaresini temin etmek, 

zaman zaman dcnetlcmek, 

(7) Genel Sekreterlik ve diğer ınüdürlüklerle olan i~ i~kilerini sağlamalttır. 

2. SACLIK UZMANI (TABİP) 

a. Temel Görevleri t MütelıassL~ doktordur. Sağlık Müdürü olmadığı 7.arnan ye

rine vekalct eder. MiUct Meclisi personelinin ve bakınakla yükümlü olduk

Ian, ~ ve çocukları, anne ve babalannın muayene ve tedavilerini yapar. 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : 
(l) Emir Alacağı Makaın : Sağlık Hizıııctleri Müdürü, 

(2) Emir Vereceği Kim.~ler : Sağlık Memuru ve Laborantlar. 

c. İş İlişkileri ı MiUct Meclisi Sağlık Hi7ınetlt•ri Müdürlüğü personeli ile iliş

kisi vardır. 

d. Görev ve Yetkileri 

(1) MiUct Meclisi personelinin ve bakınakla yükümlü olduğu kimselerin 

muayene ve tedavilerini yapmak, reçetelerini yazmak, 

(2) Sağlık Hizmetleri Müdürü izinli veya raporltı olduğu 7.arnan yerine ve

kale! etmek, 

(3) Müdürlük personelinin çalışmalannı denctlemektir. 

3. SACLIK MEMURU : 

a. Teıncl Görevleri • Sağbk Kolcji mezunu olup, her türlü ilkyardım müdalıale
sini yapar. Enjeksiyon, tansiyon, panswnan, aşı, ağraf ve sütür işlerini yapar. 

Doktor nezaretinde reçete ve fatura kontrolünü yapar. Vi1.ite defterlerine ya-
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zılan ilaçlan yazar. MüdürHiğümüzün mumnelat işlerini, raporlarını, Müdür

lükler arası yazışma işlerini ve evrak tanzim, dosyalama muamelelerini yapar, 

b. Teşkilat İçindeki Yeri : Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Sağlık Uzmanından 

emir alır. 

c. İş İlişkileri : Müdürlüğümüz personeli ile ilgilidir. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(l) Acil ve İlkyardon müdahalesi yapmak. 

(2) Enjeksiyon, pansurnan ve tansiyon ölçmek, 

(3) E. K. G. Çekmek. Doktora işlerinde yarduncı olmak, 

(4) Vizite defterlerine ilgili ilaçları kayıt ve takip etmek, 

(S) Müdürlüğümüzle ilgili yazışınalan, gelen • giden evraklan yazmak ve 

takip ederek dosyalamasını yapmaktır. 

4. LABORANTLAR : 

a. Temel Görevleri : Enjekı.iyon ve pansuman, işlerini yapar, tansiyon ölçer, 

vizite defterine hasta ve ilaçlarını kayıt eder. Doktora yardım ederler, 

b. Teşkilat Içindeki Yerleri : Sağlık Hizmetleri Müdürü ve Sağlık Uzmamndan 

emir ahrlar, 

c. İş lli~kileri : Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personeli, 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Enieksiyon ve pansuman işlerini yapmak, 

(2) Tansiyon ölçmek, 

(3) Vizite defterine hasta ve ilgili ilaçlannı kayıt etmek, 

(4) Doktorla birlikte çalışmalarına yardımcı olmaktır. 
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. 
MILLET MECLISI 

Sivil Savunma Müdürlüğü 
Görev Talimat• 

İÇİNDEKlLER 

- ~lüdürliik Onayı 

- 'l'r;::;kilat Şr:ması 

- Görev Talimatı 
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BIRINCI BÖLÜM 

MÜDÜRLÜK ONA YI 

M'iUet Meclisi Genel Sekreterliğine 

1 - Millet Meclisi Sivil Savunma Müdürlüğü ~örev talimail hazırlruıarak ona

ymı7..a sunulmuştur. 

2 - Bu taliınal Müdürlüi;oünıüzün şemasını, fotoğraflı sicil Ö7..ctlcrini ve her ka
demcdcki personelin tüm görevlerini ayrıntılı olarak kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

3 - Bu talinıatuı uygulanm:ısmdan ba~ta Sivil Savunma Müdürü ve kendileriyle 

ilgili kısımlanndan da Miidiirlük personeli sorumludur. 

4 - Bu talimalın kendileriyle ilgili kısımları tüm personelde bulundııruJacak ve 

ı.anıan zaman kontrol edilecektir. 

5 - Bu talimat G enel Sekreterliğin onayı ile yürürliiğe girer. 

6 - Bu talimatı Sivil Savuruna Müdürü yürütür. 

Arı: ederim, 
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iKINCI BÖLÜM 

GENEL ESASLAR 

J. Amaç : Bu talianatın Amacı 

a. Sivil Savunma Müdürlüğündeki amir • memur münasebetleri ille teşkilat şe· 

masını, iş akımını, kadro, görev ve yetkilerini belirtmek, 

h. Müdürlük görevlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, emir, direktif ve 

fiilen yapılan işlere ııöre belli esas ve usullcrle yürütölmesini temin etmek, 

c. Müdürlüğe yeni atanacak personelin işini en kısa zamanda öğrcmncsiııoi ~

laınaktır. 

2, Kapsanı : Bu Talimat Shil Savunma Müdürlüğü personelini kapsar. 

3. Sorumluluk : nu talimalın yürütülme•inden Genel Sckrcterc karşı Sivil Savunma 

Müdürü, Müdüre karşı da Müdürlük personeli sorumludur. 

1. Müdür : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREVLER 

a. Temel Görevleri : Barış ve harp halinde, 7126 sayılı Kanunla ilgili talimat 

ve yönetmcliklerle verilen bütün hizmetleri yürütmektir. 

h. Teşkilat İçindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Barışta müessese amirinden, harp halinde Sivil 

Savunma Komisyonundan emir alır, 

(21 Emir Vereceği Kimseler : Banşta sivil savunına personeline, harp ha

linde sivil savunma servisierindeki bütün personele emir verir. 

c. İş İlişkileri : Genel Sekreterlik ve Meclis Müdürlükleri ile doğrudao, dolaylı 

olarak Kuvvet Koınutanlıkları, Içişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Ba5· 

kanlığı, Valilikler, Kaynıakamlıklar, Belediyelec, Askerlik Dairesi ve şubeleri 

ile teknik tcferruata ait bilgiler gibi karar ve icrayı gl.'"rektirmeyen hususlarda 

mahalli savunıııa sekreterlikleri veya Sivil Savunma Müdür, mütebassıs ve 

memurlııkları ile doğrudan da yazışma yapar. 

d. Görev ve Yetkileri : 

(1) Sivil savunmanın görev ve hizmetlerinin hazırlanmasındaıı, planlanma

sından ve yürütnıesinden, müessese wnirlerinin bu konuda yardımcısı, 

müşaviri, koordinatörü ve diizenleyicisidir. 

(2) Bu maksatla sivil savunma mevzuat, emir ve esasianna göre bulunduk

ları daire ve müesseselCI'in; 

(a) Sivil savunma planlarını hazırlamak, 

(b) Gerekli sivil savuruna tesis, malzeme ve araç teçhizatının tedarik 

ve teminini, mevcutların bakım ve korumnaJanm takip etmek, 

(c) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, 

(d) Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödenekierin bütçeye konma

sını, konulanların sarf yerlerini teklif ve takip etmek, 
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(e) Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamh takip etmek, 

(0 Daire ve mücsscsede sivil savunma ilc ilgili tüm görevleri uygula

mak ve yürütmek. 

(3) Sivil savunma sekreteri bulunmayan daire ve mücssesede; 

(a) Topyekun savunma hizmetleri, 

(b) Milli seferberlik hizmetleri, 

(4) Resmi alann hizmetleri, 

(5) Personel erteleme hizmetleri, 

(6) Mulıabcre hizmetleri, 

(7) Hava taarruzlarına kar~ı ikaz ve korunma hizmetleri, 

(ll) Sığınak hizmetleri, 

(9) NBC silahlarına kar~ı korunma hizmetleri, 

(10) Gizlcme ve karartma hizmetleri, 

(ll) Sabotajlan iinleme ve sabotajlara kar~ı koyma hizmetleri, 

(12) Yangın ve tabii afetiere ka~ı koyma, korunma hizmetleri, 

(13) Tahliye ve seyrckle~timıe hizmetleri, 

(14) Koruyucu güvenlik hizmetleri, 

(lS) Eğitim ve tatbikat hizmetleri, 

(16) Koordinasyon hizmetleri, 

(17) Sivil savunma personelinin özlük işleriyle ilgili hizmetleri, 

(18) Daire ve müeı.t;esclerde kurulacak sivil savunma teşkilleri personelinin 

k'Spit, yoklama, muayene, giirevlcnd·irmc, yenileme, ve güreve çağırma 

gibi iş ve işlemlerini yönetmelik esaslarına göre yapmak, 

(19) Parlamenterlerin askcrliklc ilgili işlemlerini yapmak, 

(20) 1. K. K. Talimatı gereğince daimi personel ;ilc geçici personel yaka kart

Jan ilc araç giri~ kartlarının hazırlanması ve ilgililcre talimat gereğince 

dağıtınak, 

(21) Emniyet, sabotaj, i. K. K., korunma hususlannda müessese amirlerine 

mii5avirlik görevini yapmak, 

(22) Kendi birimine bağlı personele, takdirnamc. ödül, veya disiplin cezası 

verilmesi için öneride bulunmak, 

(23) Yangın ve sabotaj yönergclerinin uygulamasını ve İ. K. K. yönergcsinin 

emir ve direktiflerini yerine getirmek, 

2. Şef : 

a. Tcmcl Görevleri : Banş lC harp halinde, kanun ve yönetınetiidere uygun 

olarnk, Sivil Savunma Müdürünün vereceği emir ve direklifleri yerine getinnek. 

b. T~kilat Içindeki Yeri : 

(1) Emir Alacağı Makam : Sivil Savunma Müdüründen emir alır. 

(2) Fmir Vereceği Kimseler : Sivil savunma evrak bilroswıdaki personele 
emir verir. 

c. İş İlişkileri : Sivil Savunma Müdürlüğü personeli. 

-7-

TBMM KUTUPHANESI



d. Görev ve Yetkileri : 
(1) Sivil Savunma Müdüriinün her hangi bir sebeple aynidığında bu göreve 

vekiılet ebnek. 

(2) Büro hizmetlerini düzenlemek, ahenk ve işbirliği sağlayarak işleri zaıruı,. 

nmda sonuçlaodırmak, 

(3) Günlük yazışmalan zamanında hazırlatmak ve ilgililere sunmak, 

(4) Tekiticrio zamanında yapılmasını sağlamak, 

(S) Gelen, giden evrakın kayıt, dağıtun, dosyalama, arşivleıne işlemlerini 

kontrol etmek, 

(6) Gizliliği gerektiren evrak 1iıçin bu hususu sağlayıcı tedbirleri almak, uy

gulamak, 

(7) Birime ait demirbaş ve diğer her türlü araç ve geredıı, bakım, temizlik 
ve muhafazasını sağlamak ve kontrol ebnek, 

(8) Sığınakların her zaman kullanılabilir dunnnda bulunmasını sağlabnak, 

(9) Sivil savunma servislerinin kurukış lr.mrlıklanm ve gerekli dökümanlan 

Sivil Savunma Müdürline takdim cbnck, 

(10) Kurulmuş bulunan sivil savunma cJı.ipleri personelinin görevlendinne, 

yenileme, göreve çağırma gibi işlemleri yapmak, 

(ll) Koruyucu tedbirler, güvenlik eğitim, tatbikat ve bunlarla ilgili koordi

nasyon hizmetlerinde bilfiil görev almak ve uygulamasına katılmak, 

(12) Parlamenterlerin askerliklc ilgili işlemlerini hazırlamak, 

(13) Müessese sivil savunma planlarının hazırlıklarını yapıp birim amirine 

sunmak, 

( 1 4) Emniyet, sabotaj, t. K. K., konınma hususlarında birim amirine gerek

tiğinde bilgi suııınak. 

(lS) Sivil savunma uzmanlığının ihtiyaç ve eksikliklerini, personelin istek ve 

şikayetlerini birim amirine iletmek. 
3. Memur (Daktilobilir) 

a. Görev ve Yetkileri : 

(l) Amirlerince veıilen görevleri yerine getirmek. 

(2) Gelen, giden evrakın kayıt, tekit, dosyalama, gönderme işlemlerini yap

mak, 

(3) Sivil savunma servislerinin kuruhış, göreve çağınlış, yenileme gibi işlem

lerini yazmak ve dosyalaınıık, 

(4) Birimin demirbaş ve diğer her türlü araç ve gerecin muhafazaıııııı yap

mak. 
(S) Günlük yazışmalan 7.aınatunda hazırlamak ve ilgililere sunmak, 1 

(6) Eğitim, planlama, yayın, tüzük, kanun gibi korunmasıını ve dosyalan

masını sağlamak, 

(7) Sabotaj. emniyet, i. K. K., konınma hususlannda birim amirioe prek
tiğinde bilgi sunmak, 

(8) Parlamenterlerin aııkerlikle ,i!gifi işlenılerini daktilo etmektir. 

···-
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