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A. GENELGELER 





T. C. 
Tü RKtYE Bü Yü K MtLLET MECLtSt BAŞKANLICI 

G ENEL SEKRETERLtCt 

Sayı 5/930 

Konu Kan Bağışı. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

GEN E LG E 

1988/ l 

15 Ocak 1988 

H a ta vatandaşlarımızın kan ihtiyaçları111ı karşı l amak amacı ile tüm bakan l ıik.lar. 

resmi ve ö:ıel kum:u larda çalışan personelden kan bağışında bu.: una'bileceklerdıen ba

ğış talep ed ilmelktedi r . 

Kan bağışında bu :unmak ·isteyen personelimizin muay~ne ve kontrolleri (sarılık. 

ılma, ifi'lis hasta'lıkları yönü nden) ve kan grup:arı seyyar ek iplerce doktorlar tarafıın 

dan yapılacaktır . 

Birçok. vatandaşımızın hlyatını kurtaracak bu bağışa katılmak ıi teyen per one! 

isimler in in en geç 19 Ocak 1988 gününe kadar GeneJI ekret.erliğe bildi r ilmesini rica 

ederim. 

D AG I T IM 

(B) Pla n ı na göre. 
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Mehmet ÇELEBI 

Türkiye Büyük M illet M eclisi 

Gooel Sekreteri 



T. C. 
TüRKiYE BüYÜK MiLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLt(;t 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

EG IT. YöNET. MD. 

Sayı 1735/ 2714 

Konu Çalışm a Saat:er i. 

GENELGE 

1988/2 

tLGt : 5.12.1985 tar ih ve 1985/ 14 sayıl ı G enelge. 

2 1 Mart 1988 

Il gi G enelgenin 2.a (2) ve 3 üncü madde~e ri gereğ 'nce G enel Kuruı: un normal ça

l ı şma gün ~c r i nd e saat 19.00, Bütçe görü şmeler i s :rasında saat 21 .OO'den sonra birim

lerde nöbetçi olarak ka 'acak persone~ .i n aıd, soyad ve te : fon numara la rını gösterir lis

teler G ene l Sekreterli k Idari Sube Müdür l üğü 'Büro Se ll; iğl ; n e gönder.i':ecekt·ir. 

Bil g i ve gereği ni r ica ederim . 

DAGTTIM 

(A) P lanı n a göre. 

(Asbri Birlik ve Emni yet Kuvveti hariç). 
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M ehmet ÇELEBI 

Türk iye Büyük M illet Meclisi 

Genel Seıkreleri 



T. C. 
TüRKtYE BüYüK MtLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERUel 

Personel ve Mulıasebe Dairesi Başkanlığı 

EC IT. Yö ET. MD. 

Say ı 1738/2839 

Konu Isim Levhaları. 

GENELGE 

1988/3 

24 Mart 1988 

tdari TeşkUiat birim 'eni ne tahsis edilmiş od·a. sa1on ve büro l arın pek çoğunda. 'bu

ralarda görevl i personelin ad ve soyadl~.a rını ya da ne amaçla 'kullanıldığını b il di ırir 

herhangi bir i~aretin bulunmadığı tespit ed i lmişt i r. Bu durum, Idari Teşkilat görevli 

lerin in dışard:ın arayan:·arca güçlükle bulunab i:'ımes i n e neden olduğu gibi, aynı zaımandıa 

bu hususta sranıdart bir düzenin 'bulunmadığı izl en imiıni vermektedir. 

Yukarııda açıklanan nedenlerle; Mü~avir i iği n iz. D a·i re B~kanlığını z, Müdürlüğü

nüz v~ Şube Müdürlüğünüze tahsis ed il! miş bütün oda, sa lon ve büroların kapı'l arına, 

bura'•arda gör.evJ,i her seviyedeki personeJj n ad . soyad ve unvan i ar ını ya da ne .amaçla 

kulloanııl dığını gösLerir levhaların uygun biçimde yazd ırı larak en .kısa zamanda taktı· 

rtlmasını rica ·ederim. 

M ehmet ÇELEBI 

'Türkiye Büyük M illet M ecJ.isi 

Genel Sekreteri 

NOT : Kapr levhalarrnrn standart biçimde yazrmr, Işletme ve Yaprm Müdiirlii 

ğiinün sorumluluğunda Basımevi Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülecektir. 

OACITIM 

(B) Planınıa göre. 

(ASkeri Birlik hariç). 
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1'. c. 
TüRKiYE BüYüK MtLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

Sayı 190/4:!26 13 Mayıs 198R 

Konu lta Amirliği . 

GENELGE 

J 988/4 

ILGI a) 2709 Sayılı Türk iye Cumhuriyeti Anayasası Madde 95 . 

b) 1050 Sayılı Muhasebe-i Uımumiye Kanunu M adde 11. 71. 

<.:) Millet M ec;isi lçtüzüğü ı6 ve ı52 nci madde~•eri. 

d) 29ı9 Sayılı Türkiye Büyük Mi lı:ıet Med~li si Idari Teşkirl at Kıanunu 

Madde 8. Geçici Maıd'de 5. 

e) 3425 Sayılı ı988 M ali Yılı Bütçe Kanunu Madde 61. 

ı . TBMM tdarl Teşkilatınca görü lmekte olan hizmetlerin düzenli, sürat! i, etkin, 

veriml·i bir şek.ilıde yürütü:mesi ·için, Ilgi ıkanunlar çerçevesinde ıamirıi ita!lılk. görev, so

ruml! uı:UJk ve yetkisi nin ·kullanılması esas!arı ile makamın imzalayacağı yazılar aşağıda 

belirtilmiştir . 

a. Türk iye Büyük Millet M eclisi Bütçesi ve Sayıştay Başkan lığ ı Bütçesinden ya

pılacak harcamalarda aşağıda belirtilenler ile 25 000 000 TL. yi ·aşan tüm harcama 

ların veri ~ e emirleri, Türki ye Büyük Mil let M eclisi Ba şıkanı tarafınıdan i ımza'l anac:ı.ktır . 

( ı) ı ll Yasaıma programının 210 yurt içi geçici görev yollukları. 

(2) Bü tün programların 240 yurt dışı geçici görev yo:,· ukları. 

(3) ı 1 ı Yasama programının Ol a'it program. 480 t ems: ı, ağırla ma , tören, fuar ve 

tanıtma giderleri, 

(4) 610 Makine. teçhizat v•e taşıt al ımlanı ayrıntı kodunun yalnı z taşıt alımları. 

(5) 9ıO Kaımulaştırma ve bina salı n alınması ayrıntı kodu . 

b. Türk iye Büyük Mi llet M eclisi Bütçesi nin 1 ı 1 Program ı (2 ıO ve 240 ıaynntı 

kodu hariç) ile Sayıştay Başkaınlığı Bütçe inin 101 ve lll programl·arındaki 100 ve 

200 harcama kalemlerinin tamamı ve her iki bütçenin (a) ve (c) fıkraları dışın'da ka 

lan ( ıO 000 000 - 25 000 000 TL.) arasındaki harcamaların verile emirleri Idare 

Amiri Sayın Yüksel Çengel tarafından imza!lanaoaikl ır . 

c. Türkiye Büyük. M io"let M edisi Bütçes·inin 101 ve 11 2 programının 100 ve 200 

(240 ayrıntı kodu hariç) harcama kalemlerinlin tamaımı i le bütün progr•amlarıın 
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10 000 000 TL. ye kadar o!•an ve (a) ve (b) fıkralan dışında •kalan harcama la rın ve

rile emirleri, Tür:kiye Büyük Mi llet Meclisi Gene'! ~reteri, 

Tarafından imza:!ıanacaktır. 

d. Hizmet1ere ilişkin bütçe harcamatarının yapılmasından önce alınacak her tür

lü hizmet olurları i•:e protokol ve sözleşmelerde imza yetkisi (ıa), (b) ve (c) fı.kraılarına 

göre yetktililerce ve Sayıştay Bütçı ·ındıen yapılacal harcamalarda da Sayı~tay ı s-aşkanı 

tarafında kulılaın ı lıacaktır . 

2. Bi r iınc i maddede belirt ilen yebk i devrine bakılmaksızın aşağıda yer alan hiz
metlerin olurları da TBMM Başkanil ık makamından alınacaktır. 

a. Çeşitli kanunlarda, tüzük ve yönetmelikierle bakaıniara ve abamaya yetık:i~i 

amiriere veriılen ve devr·i müımkün bulwnmayan hizm tier (Örneği n. Bütçe Kanunu, 

2886 ve 657 say ıl ı Kanun lar gi'bi). 

b. TBMM Idari Teşkilatı kadrolarına i•i k defa, nak len ve derece yükselme i su 

retiyl!<e yapılacak atamalar i:e 1-4 ıd'erecedıek i personel·in görev değiş iklikleri. 

c. Sözleşme : ı personel istihdamı. 

d. Geçic i işçi istihdamı. 

e. 1050 Sayılı Kanuna ve Bütçe J<,anununa göre yapılacaK aktarmalar. 

f . Müdür ve daha üst yöneticilerin geçici görevı:e görevlendirilmeieri, 

g. Müteahh itlere ödenecek bütün istihk:ıklar. 

3. Kurum dışına gönderilecek yazı l arla ilgili o:.arak ayrı bir düzenleme yap ı l ın

ca~a 'kadar. aşağıda belirti len yaz ılar ımakarnca ve diğenieri TBMM Genel Sekreteri 

tarafından imzalanacaiktır . 

a. Cumhurbaşkanlığına gönderilecek yazılar. 

b. Yasama görev:erin in gerektirdiği yaZI'lar. 

c. umhurbaşkan l ığı Konseyi Üyeleri •ile TBMM üyelerine gönderilecek yazı-

lar. 

d. Başbakan ve Bakan ~arın imzal.arııyl·a gelen yazıların cevap:.arı, 

e. TBMM Idari Teşki lat ının disiplinli, düzenli , etkili ve verimli lik i•lkeleri çer

çevesi ndıe çali ışmasını sağlayıcı ve makamca imzalanması uygun görülen «Talıimat:l), 

«Genelge» ve «'Karaıı: ar», 

f. Makamca . im.zal·anması uygun görü len önemli vej veya gizli•li k dereceli yazı-

lar. 
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4. TBMM Başkan ının ta l imatıına II.J}"'gun olaııaık.; iıdari işler i nde Idare Amiri Sa

yın Mustafa Uğur Ener, Mali iş l eri nde İdare Am:ri Sayın Yüksel Çengıe l ile 'ko 'll uk 

iş:eıı i ve özel töı en'eri yürütmekLe Idare Amiri Sayın Nafiz Kurt, TBMM Başkanına 

yard ıımcı olaoak!ardır . 

5. Yetk'i devri suretiyle imzalanacak yazılarda «TBMM BAŞKANI NAMINA 

vefveya EMRLYLE» ibaresi kull anı1 1 acaktır . 

6. Kendisi tarafınd·aill imzaı: anacaJk O lur ve yazı lardan haillgisi n in yaııdımcı 11arına 

devredi l eceği n i TBMM G enel Sekreteri tayin edecektir. 

Bilgi edin ilmesini ve gereğ : n i rica eder :ım . 

DAöiTIM 

1. (C) P;amna göre. 

2. Sayıştay Başkan l ığ ı na . 

B i 1 g i : 

TBMM Hesap: arı Inceleme Komisyonu Başlca n lığıllla. 

-ll-

Yıldırım AKBULUT 
~ür-k·iye Büyük Mi llet Mecbisi 

Baş ikanı 



T. C. 
TüRKiYE BüYüK MiLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLtGt 

EötT. YöNET. MD. 

Sayı 1836/5322 

Konu tş Tak·ibi . 

Personel ve M uhasebe Dairesi Başkanlığı 

GENELGE 

1988/5 

ILGL a) 15.4.1986 t.ar ih ve 19·86/5 sıay ılı Genelge, 

b) 7.10.1986 'tarih ve !98 6/ 1 2sayı l ı Genelge. 

4 Temmuz 1988 

I lgi Gen·elgıe:e r ile tdari Teşık il ·at memurlarından bazılarının, Sayın Mi~·letvekil :er~ 

n.ezd!nde çeşlitli konullara il i şkin iş taJk i'binde bulunduklarının tespit edti ldiği , bu duru

mun çalışma d·: ip ',;n ini bozucu, iş ver imini düşürücü sonuçlarn neden olduğu; bahse

di 'en husus'a rın 11BMM M emurhan D isipli n Yönetmeliği Madde 7-A/b ve 7-C/a uya

rınca disipl in c·ezas.ını gerektiren fii j.! ve hal!!erden sayıl·dığı ve bunun da anılan mad

de',er hükmüne göre dis ipl in cezası• iı:e tecziyeyi gerekti rd iğ i tdari Tıeşkilatta görevJ,i 

tüm personele duyuru lmuŞ'tur . 

Buna rağmen, 'bazı Jdari Teşkiiat memurlıarıının j ı gi Oenıelge hüküm::•eri n•in aksıine 

har.e:ket edereık, 'kendıi le riyl e ilgili oılup, G enel S.eıkreterlik ık.ıa.demesi nde çözümü müm

kün bazı ·istek v·e smunlarını Sayın M iJıJetvek. i l !erine eksik, ya n l ış ve mevzuata ay'kın 

biçimd·e i lett·ik::·eri ve bu tür istek ve sorun ların TBMIM Say ın Baş•kanlığınca çözüm

lenmesini temi nıeın Sayın Mil \.etveik ill'eriındıen ta'ıeple bulundulkhrı tesp it edilmişlii r. Ge

nel Sek r-eteriiık düzeyin•de ele alınarak yürür::ükteki mevzuat çerçevesinde çözüme 'ka

vuşturul abileoek şahsi istek ve sorun•l arın Sayın M i'lietvek il leri k•ana i ı yla TBMM Sa

yın Başkanl l ı •ğına inVilka l ettiri'mesi, dah•a ::ı ! t kademelerde çözüme kavuşturulması 

mümkün konu :ıarlıa B.aşkaın l ı:k maıkamın;rn meşgu l edi lmesi sonucunu doğurmaıkbadır. 

Ayrıc·a, Idari Teşk ilat memur~arından baz ı larının da, ıkendi görıev ve yelıki kapsa 

mı dışındaiki Idari Teşıki lat · iş ve iş::ernleriyle ilgil·i olaraık, Sayın M il lelvelülller ini usul

süz v.e yaınlış b ilgi!.endı ' ·rd i ıkı'e r i, :kendi görev alanl.arıylıa ilgisi ol:m ayan hususlarda mü

talaa beyan etük:eri öğrıenilmişt·ir . Bu durum ; Sayın M illetveki llerin in , TBM'M tdari 

T·eşk''att hakkında , yan i ış b ilgiCendir ilme 'Sonucu, olumsuz izJ ,enim~e r edinmeı:erine ne

den olmaıkta, neUioede TBMıM Sayın Başkanlığı tdari Teşki lıa t lıa ilgil i ıkonularla meş

gul o ~ma!k durumunda Jka': ma:ktıaıdır. Bu durum ayını zamanda td,ari Teşk i ·lat taırafın-
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dan yeri ne getiril•en hizmetlerde gec:kmeye, verimin düşmesine ve Mi !l~etvekili - Idari 

Teşk iltat i :: iş k ilerind e kopukluğa da yol ıaçmaktadır. 

Görevin tam ve Lamanında yapı lmasında, görev mahall inde l dıari Teşık.ilatça be

l ı irlenen usu•l ve esas'arı n yer ine getiri ; mıesi nde kusur ~ u davranmak . TBMM M emur

dan 'Disi pl in Yön elme l i ğinin M adde 7-B/a; aynı fiili kasıllı olaraik yapmaık ise sözü 

geyen Yönetmel· i ğ i n Madde 7-Cja hükiimı'eri ~erçeves ' ndc d isi plin cezası i ~e tecziyesi 

gereken f ilil ve ha l 'erden sayı 'maktadır . 

Bu nedenle, kanun lar(a kuru lmuş Teşki lat hi yerarşis : n e aykırı davranışlarda bu

lunulmaması; aksi ne d.avmnışlarıoıı TBMM Memurları D isiplin Yön etmel.iğ iın i n a nılaın 

madde'eri çerçevesi nde d isi plirn cezası gerektiren fi i ı l ve hallerden sayı :araık lilgililer 

hakıkında disip : iıı soruşturması a.ç ı lacağı; yönetim 'ka iemesi ndıeki (Şefier dahil) per 

soneli n ma :yeti nde bull unarı personeli bu genelgede b:: lirLilen ·konu larda dıa takip ve 

kontrol i~ıe yüküm:ü ve sorumi' u hulunduık : arı hususunda b ilgi ve ger•eği n i arz ve 

rica ederim . 

TBMM BAŞKANI EMR iYLE. 

DAGITIM 

(C) P l anına göre. 

(Askeri Bir li k ve Emniyet Kuvveti hariç). 
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Mehmet ÇELEBI 

Türk iye Büyük M illet Mecl.is i 

Genel Sekreter i 



T. C. 

TüRKiYE BÜ YÜ K MiLLET MECLtS1 BAŞKANLIG I 

GENEL SEKRETERLtCt 

Pcrnonel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

EGiT. Yö ET. M D. 

Sayı : 1900/760 1 

Konu : Tasarruf Tedb irleri. 

GENELGE 

1988/6 

ILGt : a) 22.4.1988 tarih ve 1988/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. 

ı 7 Ek·im 1988 

'b) 5.10 .1988 tarih ve 1988/ 10 &ayılı B~ba kanılık Genelgesi. 

K amu hizmetlerinin etkili ve veriml i bir şekilde yürütü:cbilmesi, tasarrufa az,a

mi r iayet edi lmesi. kamu ge\ r - gider dengesin in ağlana'b ilmesi için kamu kurum ve 

kuru: uşla rın;n u yacakl arı. tasarrufa ili kin hususlar I lgi ( •a)'dıa y r a!·an Ba~'bakan'lılk. 

geneigesi ile tüm •kamu ıkurum ve kuru l uşlarına ıduyuru :muştu . 11gi (b) Başbakan•lı'k. 

genelgesi ile de ! ılgi (a)'da yer alan gen eı:geye ek o!arak altınması gerekli görülen ted 

birler belir:enerek kamu kurum ve •kuruluş l arına duyuru : muştur. 

Türkiye Büyük. M il let Mecli si Idari Teşk ilatının da genel bütçeye d•ahil bir ku 

rum o:a rak B~bakanlıık'ın bahsi geçen gen e~: geleri kapsamında olduğu düşüncesin d n 

hareketle; Idiari Teşkilat birim'erin in, ya ama fa.aliyet:vriy'e doğruda n ilgi l i olanların 

dışın daki h izmetlerin yerı i ne getirilmes:nde aşağıda yer a:an tasarruf Ledbir!ıerine uy

ma;' arı ve belirl'enen tedbirlere aykırı uygulamaları gerektirecek istek ve öner ilerden 

kaçınma l arı ger~kımektedir. 

::ı. Bütün Idari Teşbla t birim leri h izmet lerini azami ~a arruf prensibin i göz önü

ne a:mak sur e l ;yıe p : aniayıp yürüteceklerd•i r . 

b. Bir imler. h izmellerin in bütçe!Drinde öngörülen b~langıç ödenek•:eri içerisin

de yerine getirilmesini sağ · ayacak her türlü tedb iri baş'angıçta p l an layacak :ardır . 

c. Bütçede öngörü 'en ödenek ler dışında ek öden ek veya yedek ödeneklerden ak

Larma talebinde bu 'unu :mayacak, çok zoru nlu hallerde. yürürlükteki usule göre aktar

ma!•ar/a ödenek •i h tiyacı kar ıl a n acaktır. 

d. Boş bulunan ve bundan sonra boşa 1 acak sürekli ve geçici kadrolara tay in 

yapabilmek için. öncelikle Idari Teşki!al içerisinde ve personel fazlası olan birimler

den nakil suretiyle personel açığının g:deri imesi yol una gidileoek; yeni h izmet alaın

·ları ve 7oru nlu haller dı şında personel talebinde bu lu nu lımayacakt ır . 
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e. H er tür:ü yurt içi ve yurL dışı görev seyahatleri asgari <lüzeyde tutul•acaıkttr. 

f . Şehir içi, yurt içi ve ulus l ararası telefon görüşmeler'in<le azami tasarruf pren

sibine uyu larak çok zoruniu haller dışımıdia özel göı;üşme yapılmamasına özen göste

rilecekt ir . 

g. Enerji ve a karyakıt kul l anımında, zorunlu haller dışında , azami tasarruf pren

sibine uyu : ·:ıcaktır . 

h. Yiyecek, giyecek, yakaoak, akaryakıt, yangımdan korunma ve temizlik mal

zemesi ile i•Jaç ve tıbbi malzeme dışında hiçb ir şekilde alım yapılmayacaık ve cari mite

likti harca.mala r için taahhütte bu l unulmayacaıktır . 

ı. Mevcut taşıLar 237 Sayılı Taşıt Kanununda belirlenen esaslar dışıoda kulla 

nılmayacak tır. 

j . Periyod ik yayın ıalımında azami tasarruf prensipllerine ~itizlikle ıuyulaca.ktır . 

k. Döşeme ve demirboaş alımlan yapılmayacak, çok gerekl'i hal ler <lışun<la mev

cut imkanlardan •azami ölçüde yararl·anıma yoluna gid i::ecektir. 

1. Kırtasiye malzemelerinin tüketiminde azami taı>arruf sağlanacak, foto.kopi 

maıkli n e ~eri özel amaçla kullanı ~ mıayacaıktır. 

Uygulamalarda yukarıda belirtilen tedhinlere uyulması hususunda hir iımlerce ve 

teşkila tta görevl i tüm persenelee gereken 'hassıasiyeti n gösterilmesi ve bel irlenen tedbir 

lere aykırı istek ve öner ilerde bulunu : maıması konusunda 'bilgi ve gereğini önemle rica 

edıenim. 

DAGITIM 

(B) Planına göre. 
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T. C. 

TüRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 
GENEL SEKRETERLtGt 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

EoLT. YöNET. MD. 

Sayı 1949/9172 

Kon·u : Ç':ı lışma Saatler i ve Nöbet S is'tem.i. 

GENELGE 

1988/7 

7 Arıa l ıik: 1988 

1984/29 ·ve 1985/ 14 sayıl~ ı gen.elge:er ile m:ılj y ı l 'bütçesinin Genel 'Kcuru!da görü

şülmesi sırasırnda ve G enel Kuru : uın ger k n·ormı:ı:l çalışma gü nler•inde, g·erekse özel 

gündeımle top ! a n d ığı günlerde 1lBM M idari Teşıki l ·at ında uygulaına.cak çalışma saatle

ri .ile nöbet ·sistemi beli r(en•er.ek tüm teşkilata duyuruı : muştur. U ygulama bugüne ıka 

dar anılan genel ge' ıerdek·i e9as lara göre yürü'tü lmü~~e de, uygulamada açi'k. Lık vıe sü

reldiLiği sağl•ama!k. üzere aşağıdaiki esasları n. bir kez daha duyurulma-sında yarar görül 

mekted ir. Bund an böyle, G enel Kuru lca ·aks;ne k:ırıar a'lı ınmadı.kça, gerek bütçe göri.i-$ · 

meterinde ve gerekse G enel Kurulun normal v.e özel gündemle ça!l ıştığı günlerde çalı ş

ma saatleri ve nöbet sist mi ile ilgili o lar:ı k ·aşağıdak i esaslar uygut ! anacaktı•r. 

f. Bütçıe Gör~meleri 

a. Her yl'i, G enel Kur'lı ~ca karara bağ l anarak kes in1C-$en Büt9e Programı i'le bu 

progra-m a ilişki n o larak aşağıdaki esasb.r dışında ka l·an ve alınması gereken tedbir ler, 

G ene! Sekreterkık Idari Şube Müdüri üğün ce teş:ki la ta duyurulacaktır . 

b. Bütçıe görüşme': e r i n i-n sürdüğü tar ih·:er •a rasınd a, re!>mi tatil günJ.er.i de ;norm al 

mesai ya pılaca.ktır . 

(1) G enel Kurul çalışm alarını saat 20.00'ye k·adar b i t i remed iğ i takdirde, b'ir im 

lerdeki tüm personel (varıd:iya sistem iyle ça l ışa n l.ar ı i le Park ve Bahçele r Müdür lüğü 

person•eli hariç), ek s'ıks iz o larak 'b u s::ıa te ıka dıar görevi başında bul unacaktır 

(2) G enel Kurul çal ı şma'ann ın saat 2l.OO'dıen sonr.a devam etmesi hali nde, bi

riıml'erde yetert: i sayı•da yetki !i amir CMüdü r, Müdür Yr.d. , Şef) ve m emur nöbetçi o la

rak G enel Kurul d evamınca gör.evi başınıda kalacak, diğer personel saıat 2ü.OO'de çı

ka b il·eoektir . Çal ışma l arın saat 24 .üO'ü ıaşması h a:li ndıe bu saatt.en sonra nölbete .k•a:an 

personel e rte si gün öğlen •e kadar izinli say ıl acaktır . 

(3) Cumarte si ve Pazar gün leri ise bizzat gör vde bu l unmas ı g·ereken p•ersonel 

har.iç, d i ğer personıe l iki gruba 'böfünm ek suret i yı:e hizmet aıksatılımadan yürütüleceik-
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tir. Bu günlerde de Ul·aştırma Şube Müdür·lüğünce personel servisi için ara.ç tahsis edil 

meye devam o lunacaktır. 

(4) G enel Kurul çalışmalarının saat 21.00'i a.<jlığ ı günlerde. nöbetçi personel ·için 

Ulaştırma Şube Müdürlüğünae araç tahsis edi !eoektir. 

(5) Gerek hafta içi ve gerekse Cumartesi ve Pazar gün'leri Genel Kurul çalışma 

laırının saat 20.00'yi aşıması durumunda, nöbetçi personelin akşam yerneğıi ihtiyacıının 

karşılanması için gerekli tedbirler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nce alınacaktır . 

ll . Normal Ç~lışma Günleri 

Bütçe görüşmeleri dı.şında, Genel Kurulun normal çaılışma günıleri olaın Saılı, Çar

şamba ve Perşembe günleri tüm personel saat 19.00'•a k-adar görevi başında Jcalacak 

tır. Genel Kurul çalışmalarının saat 19.00'u aşmas ı halinde, yuıkarıda r ·inci maddenin 

b/ (2) bendinde belirtildl i ğ i şekilde nöbet sistemi uyguılanacaktır. 

rrr. özel Gündemle Toplanı ··an Günler 

Genel Kurulun özel gündemle top landı-ğı günlerde de, yuk·arıdaJci uygulama eJcsik

ız sürdürülecektir. 

IV. 1984/29 ve 1985/ 14 sayılt Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Genelgenin tüm personele teblliği i le gereğinin yer.ine getirilmesini önemle rica 

eder im. 

OAGJTIM 

(A) Planına göre. 
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B. YüRüLüKTEN KALKAN GENELGELER 





YüRüRLüKTEN KALKAN GENELGELER 

(31.12.1988 itibariyle) 

Yürürlükten K:alkan Genelge 

1. 2.1.1 984 tarih ve 1984/ 1 sayılı Genel
genin ı inci maddesi 

2. 15.2. 1984 tarih ve 1984/8 sayılı G e
nelge 

3. 7.12.1984 tarih ve 1984/29 sayılı Ge

nelge 

4. 5.12.1985 tarih ve 1985/ 14 sayılı Ge
nelge 

5. 9.5.1986 tarih ve 19·86/6 sayılı Genel
ge 

'YürüriJ ükten Kaldıran Genelge 

4.3.1985 tarih ve 1985/4 sayılı Genelge 

4.3. 1985 tarih ve 1985/4 sayılı Genelge 

7.12.1988 tarih ve 1988/7 sayılı G enelge 

7.12.1988 tarih ve ı 988/7 sayılı G enelge 

28.1.1987 tarih ve 1987/2 sayıl ı Genelge 

-ıt-





C. YöNETMELIKLER VE DIGER MEVZUAT 





HiZMETE öZEL 

TÜRKtYE BÜYÜK MtLLET MECUSt GüVENLİK YöNETMEUGt (*) 

BtRtNCt BöLüM 

Am aç, K apsam , Dayanaık ve Taınımlar 

Amaç 

MADDE ı. - Bu Yönebme l·i ğin amac ı , Türkiye Büyük M iiiet Meclis :nin bütün 

bina, tesis, ekl·enti ve 1arazisinde her türlü haber 1alma, sabotaj, yı•kıcı faaı\ iyet ve d iğer 

Leh li·ke '.ere k:ı.rşı; milletv.eki•; i, person ~l . evrak, bina, tesis, araç ve geroo:n güveni iğ 'nin 

sağ,anması ve gereken ön ~em : eri n alunmasına .i l işk · n genel ıesas ve iilke!eri düzeru:emek
lir. 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu Yönetmdi•k, Tü rk•iye BüyÜ'k M illet Meclisi nin 'bütün bina, te

sis, •eklenti ve arazisindeki güven•:iık önlemle r ini kaps·ar. 

Dayanak 

MADDE 3. - Bu Yön e.tmelik, 2709 Sa yıl ı T. C. Anayasas ı . 2919 Sayuh Türk iye 

Büyüik MiLet MecLisi idari Teşkilat Kanunu ve içtüzük hükümleriıne göre düzenlen

mi.ştir. 

Tanımlar 

MADDE 4. - Bu Yönetmelikte geçen ter im ierin ta nımla rı aşağı da gösterilmiştir. 

GüVENUK HiZMETLERi : Oasusluk, sabo i j, ve yık ı cı faa LyetJ.ere kar'Şı koy-

mak ıamacı ;ı:e personel , tesis, ımaı: ııeme ve evrak içi n a l ınması gereken bütün tedhir ve 

terbip :erdir. 

DOKüMAN : M esaj lar dışında ıkalan he r türlü yaz ıl ı, bas ıl ı '<eya t'eiksir edi'miş 

etüt, •rapor, mumlu kağrt, har ita, fotoğraf , f il m v.e risale!erd :r. 

'EVRAK : Doküman ve mesaj.lardı.r. 

GEREÇ : Mesaj la rı ve doküman ları, y.apılmış veya yapılmak'la olaın donatı.m, 

maık i ne ve s il lah·:ar ~ibi maıdde ler.i içiıne alan genel bir terim dir. 

(*) Bu Yönetmelik TBMM Başkanlık Divanı'nın 9.6.1988 tarih ve 17 sayılı Ka

rarı ile kabul edilmiştir. 

HiZMETE öZEL 
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HiZMETE öZEL 

GtzL1LtK DERECES i : Gizlili.k dereceleri belirlenecek ha'ber, bilgi, doküman 

vb.'nin güvenl ik bakımından gizliliğin i n korunması için grup:ara ayrılmasıdır. 

ÇOK GIZLt : Izinsiz olarak açıkla ndığı takdirde mi Letimize, müttefik le ıı i mize 

hayati bakımdan son derece zarar verecek olan güvenl-ik bakım ·rııdan son derece 

önernl i bilgi, evraık ve malzemeyc verilen bir gizlil ik derecesidir. 

GIZLt : Gerekl i i z ı n alınmadan açıldandığı. takdirde, ulusal güvenliği.mizi say

g •nlık ve çıkarlarımızı oıddi biçimde bozacaık ve diğer yandan bir D evlete gen.iş yarar

lar sağla yacak içeriktc o'an malzeme, evra;k, 'belge ve -bilgilere verilen 'bir gizJ,illilk: de

reoesidir . 

öZEL : Açıklanmasınd:ı. bir u1usun ve bir k iş i n i n zararıon a sebep olacak GIZLI ' 

don sonra ge:en gizl ilik derecesi dir. 

HIZMETE ölJEL : Ihtiva ·ett i ğ i bilgi iL;bariyle ÇOK GIZLI, GIZLI ve~a öZEL 

o:araık tasnif edi .en hususlardan b~k·a •konularda güvenlik işlem i ne •ihtiyaç gösteren 

bilgi ve dokümanlara veri :en gizli lik dereoesidlir. 

KIŞIYE öZEL : Bir gizli•lik derecesi olmayıp evra.kı n gittiğ i yerde ve 'başlangıç

taki işleımıle rinde belli şahısların (amir veya sa;dece onun yeLk•i verdiği personel) açabi

leceği n i , bunun dışında herhangi bir şahıs tarafından açılmayacağını •ifade eder. 

GIZULLK DERECEI.Jt BII.;Gt GiıJiil · iık derece:i bilgi , m es•aj, rap·or doküman 

gibi evrak, gereç ve tesis:eri H fade eder. 

GIZLILIK D ERECELI YER : Gizlilik dereceli mesaj. rapor, doküman, gereç 

ve tesislerin bulunduğu kasa, oda, bina veya sınır l andırılmış bir bölgeyi ifade eder. 

IBILMESt GEREKEN : Bir gizli evraktan görev:eri ncdeniy;e haberdar olan ve 

evraıkı incelemek, uygulaırnak ve ıkoru.mıakJ.a sorum~ u bu ! unanı: ardı •r . 

ıGüVENL1K IZNI : G izlilik derecesine ha iz malumat hakkında 'bilgi edinme eh

liyeti ve izn.idir. 

GüVENLiK BELGESI : G iz;;il ik dereceli doküman ve gerece nüfuz edilmesi 

için personele veri.:en veya bu gi'bi dokümanın. ve gerecin bu l unduğu yasak bölgelere 

ve tesisiere giriş •izni h a;kk ında.ki yazıl ı belgelerdir. 

HA'BER BIRIMt : Habe:-leşme araç gereç: riyle gönderilen veya gelen ha'berleri 

kabul etmek, işlem : ni yapma;k ve yer ine u l~tırma.k suretiyle haberleşmeyi sağlıa.yarıı 

birimdir. 

'MESAJ : Açık ve kapalı olarak her türlü ·haberleşme vasıtasıyla göndedlımek 

üzere hazırlanmış, kısaca ifade edilen bir fiık i r ve düşüncedir. 

HtZMETE öZEL 
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HiZMETE öZEL 

RAPOR : !B ir unsurdan d iğer unsuııa sözıle veya yazı ile gönderilen ifade, cetvel 

veya grafik şekhrnde olan b ill gi lerden rteşekıkü l eder. 

SENETLt DOKÜMAN : K<ayıt sonunda senetle teslim edilen ıkontrollu veya 

kontrolsuz doküm~nılıardır . 

SENETSiZ DOKüMAN : H içbir gizJ,ili.k dereoesıi ne haiz olmaya.n: tasruif dışı 

veya hizmete özel gizlilik de recesini taşıya n ıd'okümanll ardı·r . Alınıp verilmesi zimmet 

defteııiylle yapılır. 

TASNtF DIŞI Gizl iJ,ik d ereces·i olmayan mesaj, doküman, gereç, tesis ve yerler 

riçi n kullanrl ır . 

LAHIKA : Evrakın ekini Lamamlayıcı nitelirktıe olıan cetvel, yöne rge, şema, ıkro

ık i vb. yaz ı laıra drenir. 

KrONU : Yazının taşıdığı aın a fikrin çok kı.sa özeti dir. 

KONTROL KARTI : Kontrolllu evrakın her a n k im in eli nde olduğunu bi lmek 

amacı ~ile ıkull ılanılan kaıtlardır. 

KONTROLLU DOKUMA N Çok gizLi gizlilik derecel i dokümanhuıd.ır. 

KONTROLLU MESAJLAR Çok gizli gizlil ik derecesi almıış oLan mesajl,ara 

denir. 

KRtPTO : Aınl'am ve ,içer i ği başkailannın an layaım:ayacağı şek,ilde düzenlenmiş, 

gizLi haberleşmeye yarayan işarerler dizgesidir. 

KURYE : Muh telrif gizl i ıljık derecesini içeren her ıevrıa:k ve gerecin bir :k:uııumdıan 

diğer rkuruma götürme ve teslim etme görev ve sorumluluğunu ~alan şahs.a dıen.i.r . 

ARŞtV : Türkiye Büyük M illet Mecli si M erkez ve rMi.l li SarayJar teşıkl~la:~l arıının 

fa:al~yetJ,eri sonucu meydana g ;en ve bıe l:li bir amaçla saklanan bi lgi ve belgeler.i, bu 

b ul gi ve belge!e ri ıdOiküman te eden bir,im vıe bun ları ba rındıran yerl.erdir. 

öZEL ODA : ZJemı :ıni, duv.arl,arı ve tavanı en az 15 san ~im kalırnlığıında, pencere

leri 10 santimden daha dar aral ıkla ve ·genişt.iğine takviyeli demir parm~aıklıık:la,rla ı~a

paılı, çelik saçla ıkapanmış ve 3 ~kombineli kilide sah ip kapa l ı oda!larıd.ı.r . 

ÇElJ.tK KASA : Yangın, ıkaZJa , ta hr·ip, hırsıe:: ı rk vb. o laylara karşı ıazami emıniyet 

ve dayanıık.l' ı 'lığı olaın belirli ağırlıkta, asgari ç ift kilitli veya 3 kombi neli ık i , Li t veya if

rel i JcjJ,it terti batına s·ahip kıapısı yekpare madıeni dolaptır. 

GÜVENUK SORUŞTURMASI : Şahsın geınel koll uk .kuvvetJ,eri tara fınıdan ha

len a.ııanıp araınmadığıının; kd\ıl uk kuvvetle ri , istihbarat ünitelerinde, ilı işiğii, kaydı ve 

HtZMETE öZEL 
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HtZMETE ÖZEL 

hakkında herhangi bir kısıtl ama bulunup bu : unmadığının; ideolojik faaJ:iyetleri ve ah

laki durumunun, yaban .: ı l ar ' a iıl g i si iç in sır s·aklama ye ten eğ i n i n mevcut kayıtlardan 

ve m :ıhall i nden ara ştın i m a k suretiyle t.:sp it ed i. mcsi ve değer ien d i r il mesidir. 

ARŞIV ARA ŞTIRM AS I. : Ş:ıh s ın genel ko :·l uk kuvvelleri tarafından halen ara

n ıp aranm :ı dığ;nı r., ko .J u.k kuvvetieni ve adı 1 sic il ıkayd ının ve hakkında herhangi bir 

kıs ıL::.ma bu lunup b ;.ı! unrnadığın · n mevcut kay ı t l ard a n tesp it edi :mesidir. 

DEc ERLENDiRM E KURULU : Yıptırı l an güvenl ik soruşturması, .arşiv ar.a!!

tırm :ı s ı sonucun da c l d~ edilen bi ı gilere göre, şahsım memur iyete a l ı nmas ın a veya ıal ıın 

mamasın :ı n ya giz: i i.k de r~c'i yerierden uzakl ·aşl ı rı : masma dair husus:arı ·iınceleımek 

ve sonucunu ata nıayı yetk il i ·am 'ri n ta:kd. r inc sunmak üzere; Genel SeıkreLeri n baş 

kan. 1 ığında, 1. HU!kuk Müşav i ri, Personel ve Özlük i şleri M üdürü, Sivi•l Savtınıma 

Uzm:ı nı ve Koruma Müdüründ en olu~an ku rUJ!dur. 

t KiNCi BÖLÜM 

Personel Güvenliği 

Perı.onel hakkında araştırma ve sonışturma 

MADDE 5. - Türkiye Büyük M ill et M eclis i idari Teşk i latında iilık defa memu

riyete ata nacak , nak':cn alanacak veya halen gizl ilı'k deııeceli yerlerde çalıştırılacak ya

hut g i z l i ıi k dereceli doküman, tesis ve malzerneye nüfuz edecek kadrolu personel <hak 

kında, 4.3 .1986 tarih ve 86/ 10438 say ııl ı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürünlüğe giren 

«Güvenl ik Soruşturması Yönebmeliği» hükümler ine göre arş i v araştı-rması ve güvenlik 

soruşturmas ı yapı l ır. Sözlcşmel i ve geçici persoınel ile Türk,iye Büyuk Mıillet M ecJjs·i

n in b ' n:ı, tes's, ·ei< en!i ve araz:sinde bu lunan diğer kurum ve kuru:: uş personel i ve mü 

teahhit f i rma l arın şantiyel erinde devam ı görevl i personeH hak·kmd.a Pers'Onel ve öz

lük I şleri Müdü rlüğün ce :ırşi v a raştırmas ı yaptırılıır. Şant iyelerde çaılışan diğer işçile

r in güvon >: irl i ğ i nden ml.i tcahh it firma şa h sıen sorumludur. Güvenlik1:e ilgili konU'lar 

müteahhit firmaya teb l iğ ediil i.r ve ıkendisinden güvence belgeı.i .al ınır . 

Göreve başlatma 

MADDE 6. - Güven·l-i k soruşturması ve arşiv ıa ııaş tı •rm ası taımam:·a nmamış per

sonel h iç ıbir şek i lde göreve başlatı!amaz. Ancaık acele hal:erde ataınıaya yetki amirin 

onayı i~e sonuç bek.1enmeden iş~ baş lıatr!abilir. 

HiZMETE öZEL 
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Hİ Z ME TE öZEL 

Güvenlik belgesi 

MADDE 7. - a:zliiik derece li doküman ve gereçlere nüfuz edıeceık persoıne:e ve 

bu gi'bi doküm;ın ve gerecin bu i unduğu yas.aklanmı~ yerler jle sa'botaja elveniş ii has

sas yerlere g ireb!lece:k p.ersone ıe, Genel Seık reteri ilkçe güven >ik belgesi veri lir (Eik : 1). 

Bu h e:geyle ilg :.;ı: .i5 'e m ler Bıkanlar Kumlunun 4.3.1986 tar ih ve 86/ }()43·6 sayı l ı kararı 

ile yürür.üğe konu 'an «Güven lik 'Belgesi Ver i.-ıme~i Hakkında Yöıı etmel i ık» hükümle

r ine göre y:ıpı l ır. Güvenli k belg esi verilecek p ers'Oinel ile güvenı!iık belgesi ile çalıştı rı

'lacaık sabot:ıja el v erişii hassas yer:er Gen•el Se:kneterl ikçe tesp it olunur. 

Araştırma ve soruşturmanın tekrarlanması 

MADDE 3. - Güven .. :k soruşturmal·arı her (7) yılda h ir, :a rşiv ıaraştırmaları her 

(4) yı ıl da bir yen.iJ.enir. Anca k. gerekl i hal lerde bu süre beklenıneden ıde güvenlik so

ruşturması ve .arşiv araştırması yaptırılab ! lir. 

Olumsuz sonuç veren araştırma ve soruşturma ilc ilgiU yapılacak işlem 

MADDE 9. - Güven iiık s oruşturması ve ·arşiv .araştı r ması son ucu o lumsuz olan 

per.sonel,in dummıu, Personel ve Özliiık iş ieri Müdürlüğünce Koruma Müdürlüğü ile 

Siv iil Savunma Uzmanlı·ğına bildiri lir. 

üÇüNCü BöLüM 

Türik iye Büyük Miıllet Mec'•is inc G iriş ve Çı•!cı ş l ar 

Kapılardan giriş ve çıkışlar 

MADDE 10. - Tüı;k.. i ye Büyük Mi ll et Mecl is i persone li, Türki~e Büyük M il iet 

M eclis inde görevli ctı i ğ·er ık a nıu kumm : arı personeii ve daimi yaka kartı v.erilen diğer 

görevJ i,i er giriş 'ka p ı::arından kartla rı nı yaka la rın a takarak .içerj g i rerı ' er. 

Bakan 'ar, M i•lletveıkili ve e5leri .ile General'·er ve kırmızı pı:ı.ka l ı araç ta hsis edi

Len ımaıkam sa:h ip'·eri har iç olmak iÜzere. Türk :ye Büyük M .,'!et Meclis ine gıe::en görev 

lii·er, res mi ve öze l bir ı i ş takibi veya Eiyaret ma•ksa.dı il·e ge~en ş-ah ıs' ıar, ber:.ı berl eri n

deki her tü riü ça nla ve pake tleri giriş kapı' •arı~1da meta;l kap ı dedektörü, X - ray c i

hazı. , el ve göz'e yapı i an güven :'; k uygu 'am:ısından sonra veri iecek uygun yaka kar

tını alara k Türkiye Büyük l'vfi !Jet Meclisi ka.mpusuna gire b i•:i r. 

Yaka .k •a rtları, g ir i şten Türık.. iy.e Büyü k M illet Meo:isi ter k edi·i·inceye kada r de

vam: ı ve görünıeoek şe:kilde yakaya takıltr. •Bu yaka ka ru:ar ı görevli :e r tarafından nü-
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fus cüzdanı, pas;ıport. \ürücü be.gesi, emekli sandığı cüzdanı, sağiık karnesi karşılığı 

verilir. Geçersiz kimlik beig.!si k arşıl ığı kart veren görevı:.il~r haıkkında gerekli yasal 

işlemler yapılır. 

Yaka kartı bulunmayan ziyaretçi ve dinleyici, bu YönetmePiğe göre sak ıncalı kişi 

kabul edilerek Koruma Müdü rl üğünce kim:liği tespit edildikten sonra ıkampüs dışına 

çıkarı lı r. 

Türkiye Büyük MildeL Meclisi bina, bahçe. arsa ve eldentileri ne içtüzük hüküm 

lerine göre. silah!a girmek kes inlirk le yasaktır. G iri~ kapılarında h :ç bir silah teslim 

alınmaz. Koruma Müdür:üğü ve Muhafız Tabur Komutan lı ğı personeli, M ecl.is Baş

kanlığınca güvenlik görevi için çağrılanlar ide Cuınhuı başkanlığı ve Bakan•:arın koru 

ma görevlıleri hariç o:mak üzere, sila h lı şahıs:ar kampüs iç.'ne bıra:kılmaz. 

Türkiye Büyük Mi l!et M eclisi nde ziyaret, G enel Kuru\ ça l ışmalarını izJiem~k için 

gelenler dışında, Gen el Kuru l toplantı günleri 09.30 - 14.00. Pazartesi - Cuma gün

leri ise 09.30 - 17.00 saatleri arasmda yapılır. Başkanlı-k , gerektiğinde. bu saatlerde 

değişilc:li k yapabilir. 

Z iyaretçi'{!r, ziyaretlerini ancak ha'kla ilişki ler b i nasında yapabilir ler. Türkiye Bü 

yük Mi lle t M eclisi çalışma günlerinde dinleyici \ocaları dışındaki yer!ere saat 14.00'ten 

sonra h 'ç bir ziyaretçi bırakı l maz . Geneıl Kurul ve kom isyon top'•antı salonları ve si

ya~i parti grup!arı n 3. görevli olarak çağrılan hükümet ve parti temsilcileri görevleri

nin gerektirdiği yerlerin dışınd a k i bölümler i:e kulis 'er1e dolaşa mazlar . 

Ziyaretç i ve m;safırıer Genel Kumi salonuna giremez. galeri ve ku ıis'e r i:e ya

saklanmış yer 'erde do l a ş:ımaz v~ oturamazıar. 

Yeraltı garajınd1n. mit:etnk 'l '.!ri ve bak-an·:ar refakatindc dahi o!sa. hiç bir kim

se ku•\is'erc g~çem:z. 

Şeref luıpısından girişler 

MADDE 11. - Türkiye Büyük M il .et M ecl isi şeref kapısından s:ıdece Cumhu ·

başkan ı. Türkiye Büyük Millet Mecl isi B:ı şkan ı. Cumhurbaşkan ığ ı Konseyi üyeleri. 

Başbakan. G enelkurmay Başkanı, Anamuha.efet Partisi Başkanı, Eski Cumhurbaş

kanı. Anayasal Kuru l uşların Ba.~kan ı arı ilc Bakan 'a r, Kuvvet Komutanl arı, M il'ctve

k iL;eri . Jandarma G enel Komutanı ile beraberind ~·kri ıe~:e ri ve An'kara'da bu :unan ya

bancı m'syon şefleri gir::biıirler. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 

MADDE 12. - Türki ye ıBüyük M iliet M eclisi eski üye:eri, bu n itel iklerini be

lirten k iml ik belgeleri jJe Türk iy Büyük Miıllet M eclisi kampusuna girebiLir; lokanta, 

kütüphane ve diğer sosyal iımkiinlarda n yararlanabilı i r ve Genel K urul görüşmelerini 

mülıki erkan loc~ından izieyebil irler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi emekli personeli 

MADDE 13. - Türkiye BüyÜık M ::i let M ecli i emek l i personeli, kendilerine ve

rıilen emekli personel tanııtma gi r iş kartını göstererek Türkiye Büyük M illet M eclisi 

kampusuna girebilir. 

Kamu görevHieri 

MADDE 14. - Türkiye Büyük Mi li!et M eclisine gelen her seviyedeki kamu gö

revlileri görev mahal leri dışına ç ı k•amaz, ıkul islere g-iremez'er. 

Araç ilc giriş - çıkışlar ve araç kartları 

MADDE 15. - Araç giriş ıkartt ta,<ıımayan araçı: ar TBMM kampusuna bırakıl

maz. Bakan, general ve diğer .kırmızı plakalı protokol araçla rı i :e kordiplomatiğe ait 

araçiar hariç olmak ü zere, araçlar g i riş ve çııkışta kontrola tabi tutulurlar. 

Araç giriş kartları ya l nı z araçlara mahsus oiup. içindeki şahı lar da. şoför dahil, 

ya ka kartı takmak zorundadırlar. 

umhurbaşkanl ı ğı Konseyi üyeleri, bakan, m ilı ;etvek il i, general ve protokolıa da

hil araçlar dışında her ne sebeple olursa o:sun. Türkiye Büyük Millet Mecl isine araç 

ile ge!en her rütbe ve seviyedeki şahıslar . araçl arı n ı Çık ış N izamiye i (D:kmen yolu 

tarafındaki Niz:amiye) yanındaki ve d ı ştan giri l ıen ziyaretçi ve görevli araç ! arı n oto 

park yer ine park ett ikten sonra. kontrol nokta ınd a güvenlik uyguılama ına tabi tutu 

laraık ,içeri bıra:kılırlar . Kont roldan geçen şahı s l ar. müsaadesiz ol·arak ve Türkiye Bü 

yük M iil et M ecl isini terk edeceği ana k:ıdar ar:ıç : arının yanına gi deımez. 

Ancak , görevli olarak TBM M 'ye gelen resmi araçlanın kapıılarda kontrolü yapı 

lır ve trafik ruhsalnamesi karş ı : ı ğı «geçic i araç g i riş karlı » veri :erek k-ampusa alını r; 

araç iç i nd eıki şahıslar güven · k u ygu ' amasından onra «görevli » yaka kartı ver ilmek 

urebiy:e içeri bırakılır. 

Yabancı plakalı araç:ara daimi giriş kartı ver ilmez. 

Tica.ri plakalı araçl•ar, ını i lielveki•:! eri dı ş• nda getird ,ık l e r i her rütbe ve seviyed ki 

şah ıslar i le personel i kontrol noktasında indirirler: yo ~cu i a rını da bu noktadan alırlar. 
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Tti rk iye Büyük M ; et Mcc:i ne çeş i tl i ihtiyaç mıadde'erini getiren araçlar ile için

deki l~r . kontrol noktasınd•a gerekli güvcn' ik uygu l amasına tabi tutu lup ıkartıan veril

dı kten sonra b:; irlenen güz~·gfıh dahi linde hareket ederler. Bu gibi araçlara «geçici 

araç g i r iş kartı » veriii r . 

Türk : y~ Büyük Mi :'ct M~cl isi n e giren ve çıkan tüm resmi ve örel araçlar, kampüs 

dah linde be!ir lcn ::n hı z sı n ı~lamas ın a uyar i•ar ve kendileri ne ayrı lan yerlere park eder

ler; ya saklanmış ve traf ı ği aks:ı taca k yerlerd e du ramaz ve park edemez'er. 

Türk iye Büyük Mi llet M cc' isi kampüsü garaj olaraık kui! amlamaz. Daimi olarak 

araç gır :~ k:ırt ı v::ri:;:n a~açları n, kampüste b'i rkaç gece ka'maları ha•:inde, sahipleri 

tarafından : · orum:ı Müdü rlüğüne önceden bi lc.J,ir ili r . Geçici araç karlı ile geceleri 

kaımpüs dahi linde p:ı.rk yapı:amaı.. 

Araç giri~ karlı , giri~ ve çrkış ! arda. aracı n ön camına görü :ecek şekillde •konu lur. 

Park yerine b ırakılan ve müsaade i::e gece1eri parık eden araç l arın kontrolu sırasında 

d:ı. görüleb 'lccek şek ilde b ırakılır. 

Tüı'k.iye Büyük M 1 et M ::c l isinin araç g i riş kartl a rı aşağıda gösteri•:miştir; her dö

nem için ayrı renk olarak düzenlenir. 

a. Mi lielvek il i araç gir iş kartı (Ek 8). 

b. Türkiye Büyük Mi i:et M eclisi personeli araç g i riş karlı (Ek 10), 

c. Türk iye Büyük M illet M eclisi resmi araç giriş k artı (Ek ll), 

d. Türk iye Büyük M illet M e:: is i geçici görevli araç g i r : ş k a rtı (Ek 13). 

e. Türk iye Büyük Mi'11el Mec: is i önceki dönem üyeleri araç g i r i ş kartı (Ek 9), 

f . Geçic i araç gir i ş kartı ( " k : 12), 

g. Par:amen to muhab:r!eri araç g i riş k a rtı (Ek 14). 

Milletvekili araç giriş kartı 

MADDE 16. - M iu!etvekil ler ine ver. :ecek a.raç gir : ş k•artı. M i-lle tveık,Hiruin özel 

oto' ar nın ruhsalnamesine bakılarak , ken·disi nin veyıa eşinin adını kayıtlı olan :ara ve

ril ir ; ·kanun en bak.makia yükümlü olduğu anne, baba ve çocuık l arı adına okayıllı araç

lara ise, kendi ieri tarafın ia n ku !!a nı ' mak ve · e'k:ıi taahhütn:ıme örneğ i ne {Bk - 3) göre 

b ir lnf ge a' ınmak şartı ::e araç g'ıiş kart ı ver :! ir. 

G i r iş ·kartının ü.ıer i ne M illetvek i•: inin ad ı yazılır. Bu kartlar 'Milletveki li araçta 

bulunduğu sü roece. T ürkiye'n in her yerinde geçeriidir. 
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Bu ·kartı taşıyan araç\a r:ı. bıkanlıklar ve 'bağ l ı kamu kurum ve kuruluşlarının özel 

oto park yer.:erinde öncelik le yer verilir. 

Güvenlik ıkuvvıe~leni ve trafik poli !erince •kendilerine gereken kolayirklar göste-

rilir. 

Türkiye Büyük Millet Mecli i personeli araç giriş kartı 

MADDE 17. - Türkiye Bü yük M illet M eclisin in •kadrolu per oneili ti:le diğer ku

ruluşları n Türki ye Büyük Mill-.t Mec:isinde görevl i per oneli nı i n özel oto !arına ait 

ar.aç gi r i k:ı.rtı, oto traf iğe şa hsın ıkend i veya eşi adına kayı tl ı ise, bir adet düzen lıe

nerek verilir. Eğer özel araç ıkanun-en bakmalda yüküımJi ü o l duğu anne, baba ve ço 

cuklarının adına ,kayıtlı ise, personelin ·kend isi tarafından ku llanılmak ve ekli taahhüt

name örn eğı: n e (Ek - 3) göre belge alınmak şart ı y!a araç g i riş kartı veri l·ir. Diğer ku

ruluş: arı n Türkiye Büyük M il·lıe t Meclisinde görev:i personel in in araç kartlarına bağlı 

oldukları kurul uşun ıa.d ı yazılır {PTI, Komma Md., Ziraat Bankası, sözleşmeli perso

nel gibi). G i riş karl!a r ın ın üzeri ne personelin adı yazılır. 

T ürkiye Büyük Millet Mecli i resmi araç giriş kartı 

MADDE 18. - Türkiye Büyük -M r:ı:et M eciisi resırni araç giriş lkartı, Türkiye 

Büyük Millet M ec:isinin Menkez ve Milli Saraylardaki görevli ı mi araÇ'laruna verj-

1 ir . 

Geçici görevli araç giriş kartı 

MADDE 19. - Türıkiye Büyük Millet M ec:isi geçici görevli araç gi riş kartı, si

yasi partiler tüze !:k iş iliği adı n a kayı~: ı araçlara, siyasi partilerde görevl·i özel da imi gi

riş ıkartı taşıyan şahıs\arın adiarına ,kayıtlı özel otolanna, baıkan l ık temsi1!ciler in.in ad

lanna kayıtlı öz.el oto la rı na, TBMM emeklileri.rıin ıad!: arına kayı~ lı öııel otolarına, in

şaat araçları ve şan tiyelerde göreV'l i şahı l arın adiarına kayıtlı özel orolan ile benzer 

araçlara verilir. 

önceki dönem üyeleri araç giriş kartı 

M ADDE 20. - Türkiye ıBüyük Mvllet Mecli i esk i dönem üyeleri ·ile Yasama 

M eclisi üyesi o'mayan Bakan lar Kuru lu üyelerine ıa d larına ık.ayıllı özel araç: arına 

( ... dönem üyeleri araç giriş kartı) ruhsaliarına bakı lara k bir adet verili.r (Kurucu, D a

nışma. M ~llet Mecl isıi ve . Senato u). 
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G eçici araç giriş kartlan 

MADDE 21. - Geçici araç giriş kartı Türkiye Büyük Mi l:let M eclisine PTT, 

OlMA ve diğer hizmet ve ihtiyaçlar içi n giren araçlara ruhsalnameleri k arşılığınd a 

(giriş •kapısından) verilir . 

Si yıasl parti ler dı~ında mülk iyeti tüze l kiş i lere ait a.raç lara giriş ıkartı verilmez. 

Parlamento muhabirieri araç giriş kartı 

MADDE 22. - Parlamento muhabirieri araç giriş •kartı Türkiye Büyük M iliJet 

Mecl isi nde görev yapan ve parlamento muha:biri kartını taş ı yanl arı n .kendi adlıa rın a 

kay ı tl ı araç :arına veri·lir (Gazete ve dergi adına k•ay ı t l ı araçlara ver ilmez) . 

Tanıtma kartlan 

MADDE 23. - Türkiye Büyük Mi llet M eclisi tanıtma kartları aşağı d•a göster.i•l

miştir . 

a. Türkiye Büyük M illet M eclisi kadrolu personeline ver ilen tanıtma kartları 

(Ek : 16). 

b. Türki ye Büyük M illet Mecli inde görevlend irilmiş d iğer kurumların persone

l ine verilen tanıtma kartlan (Ek. : 18). 

c. Türkiye Büyü k M i<llet Meclisi nde geçici görevlend irilen personele verilen ge

çici görevli tanıtma kartı •(Ek : 1 5). 

d . Mecliste çalışan geçici i şçi ·iç'in verilen ta nı tma kartı (Ek : 15), 

e. in şaatloal"da çalışan kiş il ere verilen tanıtma kartı (Kapı da n ver ilir) (Ek 18). 

f . özel daimi gir iş kartı (Ek 16); 

Bu kart ; 

( 1) T ürkiye Büyük Mi llet Meclis inde grubu bu 'un an siy·asi parti lerin M il

letvekili o! ma yan genel ba-rka n, başkan ya rd ımcuları . genel sekreter, 

M .K .Y .K . üye!eri i1e kurucu üye!eri ne. 

(2) Bu partilerin gen~l merkez inde-k i görevli•'ere ikt idar partisi için (25), mu 

halefet partileri içi n ( 15)1er adet, 

(3) Türkiye Bü yük Mrllet Meclisi i dare Arniderine I O'ar adet verilir. 

özel daimi giriş kartı a lacakları n isiım l ı i steleri partileri tarafınd an TBMM Baş -
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kanlığıına 'bildiri'lir. O lur'u a lın an ılistelerdeki hak sahiplerine ıkartlar, Sivil Savunma 

Uıım an.lığınoa hazırlanarak imza kı11r~ıJlığ ı ver·ilir. 

Görevi 'b iten lkıart sahıibinden, özel daimi giriş •kartL, mensubu veya görevli oldu

ğu -siyasi parti tarafından geri alınanıık Siv·ul Savunma Uzmanlığına teslim edilıir. 

'Bu kartlar her dönem yen ileri ile değiştirilir. 

g. Geçici b.asın giriıı ·kartı, basın şeref ık artı ve süreJel i basın kartı taşıyan basın 

mensupları ile yıabancı basın mensuplarıilla ver'il~r. 

Geçici görevli giriş kartları 

MADDE 24. - Geçici g i ri~ kartları, Türkiye Büyük M illet Mecli ine :kısa b ir 

sürıe .için görevle gelen ııahıs l arın, g i•riş ve çıkış ık·apıl•arında görevLi olıduık ları.m ıbe l ıiır

ten yazı•: ı belgelerine bak ı la.ra.k g.eçerii ıkimlik karşıiJğl'!lda verilir. Bu kart, şahsun gö

revle geld i ği birimde geç.eriidir. G eçerli kiml-ikler, kartların arkasındaık- i ta limat kıs

mında beJiirtili r . 

Basın mensupianna verilecek giriş kartlan 

MADDE 25. - Türkiye Büyük MiHet Meclisi müşterek Ba~l<anlık Divanı nın 

24.3. 1977 tarih ve 16 numaral ı ·ka.ran jfe kabul edcl en Parlamento Muhab i.ıılerinin 

Parlamentodaıki Çalışmalarım Düzen leyen Talimatnamenin 4 üncü maddesinde be

li ırti lien kontenjana göre verilir. 

H er yasama yılı başmda bu kartlar yenile~i ile değiştirilir . 

K·artlar, Basın ve Haık ı ·a tlişki•Ier Müdün:üğü ile koordineli olarak S ivil Savunma 

Uzman l ığınca hazı rlanır . 

Basın ve Haikiia llişki ,e r Müdürlüğü, bas ı·n ve yayın organlannın Tür:kiye Büyük 

Mir•et Meclisinde görev l endird iıkieri mensup!larının 'listesini, Par lamento Muhabirieri 

Derneğ i n i n ·de yazılt görü!jü al ındıktan sonra, S ivil Savunma Uzmanlığına gönderir. 

Sivil S avu nma Uzma.nlığınca, bu Yönetme l iıkt·e belirl:e nen esaslara göre kartla r haztr

lanı· r ve dağıtımı yapı'"mak üzere anıı :•an Müdür l üğe teslim edil ir. Kartlar, aıdil ·arınıa 

düzenle.n.en şahıslara imza karş ı l ığı dağıtılır ve imzalı liste S ivi11 Savunma UzmanJığınıa 

gön.derili r. 

Bu kartiann Türk iye Büyük Millet M eclisi dahil inde devamlı. takılması zorun•lu-

dur. 
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Basın şeref kartı ve sürıek l i basın kartı taşıyan iara Türkiye Büyük Mi\1\et Mecli

si ne girişle r. i nde G eçici Bas ın G iriş Kartı verilir. Basın şerd .kartı ve sürekl.i 'basın kartı 

taşıyan bas ın mensup!arı ana b:naya, Şeref Kapısı hariç, diğer kapılardan girebilirler. 

Mavi basın .k artı t:ış ı yan y<rbancı basın ımensup larıına (foto ve film görevl·i•leri da

hi l), gi r işlerde g.eçici basıın gi ri ş kart ı verilir ve 'bu kiş iler ana binaya sadece Basın Bü

rosu kapıs ı nd a n giren'er . 

·Parlamento muıhab iri o'ma yan sarı basın kartı sahib i d i ğer basın mensuplan .ile 

bas ın ve yayın organlarının folo ve film görev:!i ler ine ana gir i ş kapılarındıa hüviyet

l•eri ·k arşıı l ığı geçici basın giriş karlı verilir. Geçici ba sın giriş ka rtı verilenler Türkiye 

Büyük Mil'et M ecl isi ana b i nasın a sadeoe Bas ın Bürosu kapısından girerler. 

Sarı 'basın .kartı sahibi o!ımayan d i ğer ·basın mensupları iç ;n g.enel hüküm!er uy

gulanır . 

Ziyaretçt giriş kartı 

'MADDE 26. - Türkiye Büyük M illet M eclisi bina , ek lenti ve ı k·ampüsünde kont

rolu sağlamak amac ı ile gir iş k artı sisLemi ·u yg ulanır . Bu kartlar, güven!ik ıkontrolun

dan sonra geçerli k im li k belgesi karşılığ ı veri'li r . Kart ıa la n ziyaretç iller «ziyaretçi ka

bul sıa lonu » na gönderili ir. Buradaki görevliler tarafınd an ziyaret edilecek miU!etveıkıili

nin olum:u oevabı alındıktan onra, ziyaret mah :ıi l•l i n e gönder i'!ir. Çnkışta ziyaretçi gi 

r iş kartı tesli m alınarak k imt: k belgesi geri verilir. 

Türkiye Büyük M illet Meclisi personeli n in ziyaretçiler ine i i\işkin usul ve esaslar 

Genel Sekreterli·kçe düzenllenıir . 

Dinleyici giriş kartı 

MADDE 27. - D inleyici gir iş ıkart ı , Genel Kurul top l antı l•arını ,izlemek maıksa 

dt .ile gelen ıkişiiere güverni ik kontro lundan sonra geçıer l i hüviyet karşı lığı verilir. 

V er ilen bütün tan ı tma ve giriş .kar U i annın yaka veya göğüse dıevam! ı takı 'ıması 

zoııunludU'r . 

Milletvekili ve personel eşlerinin girişleri 

MADDE 28. - MilletvekiLi eş lerinıe, Personel ve özlük I ş leri Müdür iüğünce, 

özel o larak düzen,lenm iş kim lik kartları veri l,ir; bu kimlik karliarım göstermek sure

tiyle Türk iye Büyük M illet M eclisine giriş k·a pısından gireb:Iirler. 
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Türk iye Büyük M i·:let M eclisinde çalışan personelin eşleri ve bakınakla yükümlü 

olduğu k imseler, sağ' i tk ve tedavi yardımı ile d iğer sosya!! hizmetlerden yararlanmak 

iç in, ık im li k brtı veya sağiık karnes i karşılığı ziyaretçi kartı al·arıak Meclis kampüsü

ne giriş kapısınd a n girebilirler. 

Sürekli giriş kartlan 

MADDE 29. - Sü rekli giriş .kart l arının ön yüzünde seri numarası, kart sahibi

n in fotoğrafı , adı soyadı, görevi, un'."an ve imzası, soğuk .damga i ı le yetkil inin imzası 

bulunur. Arka yüzüne de kart ah ip:er.inin görevl·i o:dukları birim ile sicil numara

ları yazılır ve ayrıca bu ıkartın nasıl ku l lanılacağı ve ·kayıp olmasr halinde yıa.pı i acak 

işleme ili~kin ta!iimat yer alır. 

rrürkiye Büyük Millet M edlisinde ku :ı: anılan bütün tan ı tma ve giriş kartları, bu 

yönetmeJ.ik esaslarına göre soğuk damgalı, mühürlü ve imzalı biçimde Sivil Savunma 

Uzmanlığınca hazırlanır ve sahip'erine imza ·karşıı l ığı verilir. 

Kartların basınu 

MADDE 30. - Türkiye .Büyük Millet Meciisinde ıku:ıJ anılan ta:nıtma giriş ıkart

ları bu yönetmeliğe ekli olan ömek:erin•e .uygun ·olarak Sivil Savunma Uzmanlığınca 

bastmılır. Birer örneği g i riş ve çıkış .kapılarına asılır . 

Giriş kartları o!ıağanüstü bir durum o lmadı;kça üç yıı: da bir r•en'k, fon ve seri nu

marası bakımınd·an faııklı yeni karUlarla değişti ri l ir. Eski .kartlar toplanarak imha edi

hr. Kullanılıa.n ıleartlarda d ikkati çekeoek kadar kayıp olma varsa, bu takdirde değiş

tirme zamanı belirlenen tarihten öneeye a:lınabill ir. 

Kartıann kayba halinde yapılacak işlem 

MADDE 31. - M illetvoki~:erinin araç giriş ıkart:arının kayıp olması halinde Baş

ka.n i ığa veya Idare Ami rliğine; personele •ait tanıtma ve araç giriş kartlarının kaybı 

haıhi ndle Genel Sekreterliğe yazılı olarak 'başvurulur. ıMi Hetvek. ili n i n beyanı ile yetini

~ip yenisi veri•Lir. Personele aıit !kartların .kay'bE hal inde ise kaybın haklılığının tespiti 

jJe y. nisi veri lir. Aksi halde gerekli yasal iş:eım y.apıılır . 

Giriş kartlarını kaybeden ziyaretçi, dinleyici ve görevl.i•lere hüviyemeri bir tuta

nak tutularak iade olunur. :K:!a ybolan kart iptal ediLir. Tutanak Siv~J Savunma Uz

manlığına gönderil ir. 
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Resmi tatil günleri ve mesai saatleri dışında Türkiye Büyük Millet Meclisine gi

ri5ler 

MADDE 32. - Resmi tati:l günleri ve mesai saatleri dı.şında Türkiye Büyük Mil

let Meclisi 'kampüsünde çalışma yapacaık persone l, müdürlüklerinden alacak l arı izin 

belge:e rini (Ek - 2) Koruma Müdürlüğü nöbetçi amirliğine göste rerek oda anahtar

larını almak sureti ~le çalışabilir le r. •Mesai bitiminden sonm da 'bir saatte n daha fazla 

çaılışmas ı gereken!erin isimleri yine Koruıma Müdürlüğü ile tç Hizmetler Müdürlü 

ğüne 'bi 'dir.il ir. Görev sonu anaıhtarlar Nöbetçi Amirl iğine tesl im ve saati tespit edülir. 

Vardiyalı ça l ı'Şan müdürlükle r persondiin in ınöbet listeleri •haftalıık:, 15 günlük 

veya ayl ı •k olarak tanzim edilir ve bir nüsbası da Koruma Müdür! üğüne gönderi·lir. 

H izmetine ihtiyaç duyulan pe rsone lin, tatil günlerinde ve mesai dışında, göreve 

çağr~lması halinde de bu personelin is imleri Koruma 'Müdürlüğü nöbetçi amirliğine 

b~l dir i lir . 

Baymım ve resmi tatil günleri i•le Gene l ıKurul top l antısının devaımı süresince gi

riş kapılarında nöbetçi kart memuru 'bu lundurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gezilmesi 

MADDE 33. - Türkiye 'Büyük Mil'iet Meclisin<n ziyare t maksaıdı i'le gezilmesi, 

yetkili ldare AmirJjğinin yazılı .imine · bağı: ıdır. rBu geziler sırasında, Koruma ve iç 

HizmetLer Müdürlüğü personelinin yam sıra, Basın ve Hal'kl.a i l işkiler Müdürlüğünce 

de ziyaret9ilere bilgi verebi•lecek n itelikte bir personel, ırefaık:ıatçı olıarak görev:lendiri

hr. 

Ziyaretie re toplantı günle ri 09.30 - 13 .00, tatil günleri i•Je diğer çalı-şma gü nleri 

saat 09.30 - 16.00 saatleri arasında izin verilir. Bu saatLer, gerektiğinde BaŞim.ll'lııkçıı 

yeniden düzenlenebil ir. 

Türkiye Büyük M ii·Let MecJjsindıeki siyasi p·arti g.rup odalıarı :ile komisyon top

lantı salonlarında ziyaretçiler heyıetler hallinde .kabul edilmez. Türkiye Büyük Miıllet 

Meclisinin lokanta ve ık:afeteryal:arında siyasi parti heyetle rine toplu yeırnek veya :k:OOc

teyl ver·ilmez. 

Meclis Parkı 

MADD E 34. - Meclis Parıkının gezilımesi TBMM BaşkıanJiığınıın talimatına gö

re yürütülür. 
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DöRDüNCÜ BÖLÜM 

Güv·enllik, Koordinasyon, Kontrol ve Nöbet H izmetleri 

Güvenlik, koordinasyon ve nöbet hizmetleri 

MADDE 35. - Türkiye Büyük M ililet M ecLisinin bütün, bina, tesis, eklenti ve 

arazisinde güvenlık, kontrol ve nöbet hizmetleri Başkan!ı.k eliy·le gece ve gündüz ·ke

sin:bisiz olarak yürütülür . 

Güvenlik hizmetlerini n eks iksiz olarak y·erine getirilebiılmesıni sağlamak amacıy

la, güvenlik h izmetleriy:e görevli idare Amirinin başk·anlığında; Genel Sekneter, Sivil 

Savunma Uzmanı, TBMM Muhafız Tabur Komutanı ve Koruma Müdürünün ıkatıl

masııyla bir «Güvenl ik Koordi nasyon Kuru lu» o: uşturulu.r. 

Bu kuru!!; güvenl ik kontrol ve rıôbet hizmetieri hakkmda,ki gör~ ve tekl i f le.rüıi 

ve uygu:aımadan doğan notksanlık lıar ile araştırma ve değerl•endirme hususlarmdaki 

biılgiler:i TBMM •Başkanına sunar. 

Guv·enliık hizmetleri ile i lgi:li görevle.rjn yer·i ·nıe getinilmesindıen Koruma Müdürlü

ğü vıe M uhaf ız T abur Komutanlığı soruımi udur. 

Sivifi Savunma hizmetler inin hazırlanıma.sından, plani'anmasmd.an ve yürütülme

sinden sorumı; u olan Sivi•! Savunma Uzmanlığı, güvenl ik konularında bu hi.rıimller le 

gerekLi koordinasyonu sağl·ar . 

Tür:ki ye Büyük 1M il l·et Meclisinin iç emniyeti Koruma Müdünl üğünce; dış emni

yeti Muhafız Tabur Komutanlığ ı:nca, giriş ve çıkış kapı:larıındak.i güvenlı ik ise Muha 

fız Tabur Komutan l ığı · i ıle Koruıma Müdürlüğü tarafından müıtereken sağlanır. 

Gir.iş ve çıkış kap ı larındaki güvenlik, 07.30 - 19.00 saatleri arasında ve Genel 

Kurul top: antıtl annın de·vam ettiği günlerde is:e, top lantını.n saat l9.00'u geçmesi ha

linde toplımtı b itimine kadar Koruma Müdürlüğünce; diğer zamanlarda ise 'Muhafız 

Tabur Komutanıl ığınca yürütülür. Her ·iki k a pıdaki güvenlik ;Je ·ill gili görevlerin dev:ir 

teslimi Muhafız Tabur Komutanlığı ve Koruma Müdürlüğü anasında tespit edilecek 

bir protokola gö.re yapı! l ır . 

Lojman'lar ve Jojman kapısındaki güvenlik işlemleri isıe Tür·kiye Büyük M il<let 

Meclisi Başkan'lığ ın ın talimatma göre müşlereken yürütülür. 

!Mesai .saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışmak için Türkiye Büyük Millet 

Meclıis ine g.e lıen M~lletvek.iiLeriınin odalarının ıa.çılmasr v.e diğ.er .ibtiyaçl!ar·ılllın Jcarştilıan

ması ıiçin Genel Sek.reter\J.ikçe yeteriınce ınöbetçi ıelema n görıevlendinilir . 
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Kontrol hizmetleri 

MADDE 36. - Türkiye Büyük M i ıllet Meclis ;nin 'bütün, bina, tesis, ek1:e.nti ve 

arazisindeki güvenlik hiZJmetlerinin yönıetmelik esas'a rına göre yürütülüp, yürütü:lme

d i ğini kontrol yelk isi Başk·a n adı n a, Güvenli k K oordi nasyon Kuru luna aitti r . Güven 

lik K oord inasyon Ku rulu, Başkanın talimatla rı doğrultusu nıda güvenli k , istihbarat, 

s<rbotaj ve gizli l iğe ı iliş.kin olarak ·a:ı nmış tedbir ler;n bu yönetmeli k ve ilgili diğer mev

zuat hükümlerine göre u yg u : anıp uygu l anmadığını kontrol ed·erek, ks.ikl i'lcleri ya da 

al ınması ~erekli diğer tedb ir leri bellirler ve Başkan l ı ğa u.nar. 

Güvenlik tedbirleri 

MADDE 37. - Türk iye Büyük M iıilet M eclisi resmi •araçlarının mesai dışında 

ve tatit gün•'erinde gör•eve sıev kleri ile dönüş 'er i n i n taki•bi Ul aşt ı •rma Şube Müdürlü

ğünce yapılır . G i riş çıkı.ş l ardaki güven liğ in sağlanmas ı bakımından, göreve sevık edi 

len araç:ar K oruma Müdüriüğü Nöbetçi Amirl iğine b ild ir ili r . 

Türkiye Büyük M i lı:e t M eclisi servis •araç : arın a TBMM görevli le rı i n·den başkası 

bi nd irr:mez. Bu araçlar, Türk iye Büyu.k r...i. illet M edl isi ne gi r iş l erinde, gerektiğiınde 

kontrol edilir. 

Bakan l arın makam şoförleni, özel :kalem müdürleri ve koruma görevlileri ile ba

kanl ık.ları n d i~er men suplarının ktmdii ler ine ta'hsis ediılen mahallereten başka yelilere 

gitmeler i yasaktır . 

Gör~vli olmayan personel, •ku lislere ve Genel Kuru l Salonuna giremez. 

ıG en el Kuru:a, .komisyonla ra ve 'parti grup larına görevli oılarak çağrılan hükümet 

ve parti temsilcileri, görevler in in gerektirdiği yerlerin dı şı:ndaki bölümlere ve ku lisiere 

gi rem t:zler . 

On·arım ve b aıkım iş l eri ·iç in dı~a rıd a n geti ri len şahısların beraberinde'ki çanta ve 

malzemeller gir i ş ve çıkışla kontrol edilir ve . işi n bi timi ne k adar .ilgili birianden bir ele

man •bu şa hı slara nezaret •eder. 

'Sabotaj 'ara Karşı Koyma ve ön:eme Yönergesi gereği, girilmesi yasa k'lanan oda 

ve malıa lde ziyaretçi •kabuıl edilemez. 

M .:sai bitim inden sonra odalar, K oruma Müdürlüğü ve Itfaiye Teşki latı perso

nel i tarafından birl ik te kontrol edi :ir , odalar •açıksa od·adak i kasa, masa ve dolapların 

kilitli olup ~olmad ığın a, açıkta gizlilik dereceıi i herhangi bir dokümanın bulunup bu

lunmaıdığına, yang ı n a karş b tehli ke arz ıedecek bir duruımun olup olmadığına ve ell.ek· 
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trik, penoere ve muslukların açık olup ol madığına bak ı lır ve gü nlük emn iyet kontml 

ç izelgesi saati yaz ıl arak ·i mzal :ınır, durum bir raporla ilgili lere bi'l dirilir (Ek : 4) . 

Odalardaki çöp ·ku tu ! arı n da bir;ken kağıtlar, iç H izmet:er Müdürlüğü görevlileri 

nezaretinde h izmetiilere aldırıiı r ve ya ngına karşı geneldi red bir alınaraıle çöp yakma 

yeri nde yaktırılı r. 

Nöbet hizmetleri ve tedbirler 

MADDE 38. - Türkiye Büyük M i·:tet M ecli si n in 'b ina, 'tes is, ek l•enti arazisi ndek i 

nöbet h izmetle r i Muhafız Tabu r Komuta n i ı ğ ı , Koruma Müdüıı:üğü ve itfa·iye perso

n eli tarafından t•alimatlarına u ygu n olarak yürütül; ür. 

Dı ş e mni yetle ilgili .nöbet hizmetleri Muhaf ız Tabur Komutanlı•ğınca, iç emni

yet/e iıi g i jj nöbet h i~metleri de Koruıma Müdü r ! üğünce yerine getirilir . 

Mesa i saab:eri dı.ş ıında , Milletvekil:leri veya Türk iye Büyük M ille t Meclisi üst yö

netici leri ·adına tamnmayan ,kiş i leroe bı rıa kı l mak istenen çanta, paket ve beoreri eşya 

pr.ensip olarak ·kab ul e d i: mez. Ancak kend ileri ile telefon irti bat ı sağ':aıımas ı müm

kün ·ise, .sak ınoa olmadığı ceva'bı alınır a çanta, paket vb . eşya kabuL ed il ir. Getire

n in k i ml iği •a l ınıp hüv.iyeti tespit edi li r ve kendisi ne bir makbuz veri lir. Ma k'buwn 

bir sureti d e pakete ekı: en e rek ilgiliye teslim ect ;•t ir. 

Ge!eoeği önceden Koruma Müdürlüğü Nöbetçi Am i r l iğ i ne bi ldiri lmeyen onarım 

v.e ba:kıım ıiş le ri iç in dışanıd a n getirilen .tamirc i, boyac ı ve bakım e lemant gi'bi .kiş i ler·İın, 

mesai saat leri dı ş ın'da yukarıdaki fı.kııada açık , anan şe'ki lde i•lgili b irimde n oı:umlu ce

vap a l ınmadıkça, •kampu a gir iş ler i ne izi n verilmez. 

Çal ışma saatleri dışında ve tatil günle rinde, T ürkiye Büyük M illet Mecl isinde te

m izl.i.k v,e mutfak h izme tle ri ile e: ktri-k !kuvvet s·antralı• ve Hasımevi gibi sabotaja has

sas yenlerde çal ı şan p ersonelin , yakınlan dahi otlsa, z iyaretçi kabul etmeler.i yasa:ktır . 

Kütüphaneden yararlanma 

MADDE 39. - Türkiye Büyük M illet Meclisi Kütüphanesinden yaııa.rlaınmak is

tey.en M iilctvekili ve teşki'l at persone li dışındaki şahı s lar, dilekçe ile TBMM Gene l 

Sekreteril iğ i n e müracaat e derler. Yetki li idare Am i rliğ i noe izin verillirse, Kütüphane 

Müdürl üğünce istek sa hibinden bir fotoğraf alıın arak geç ici görıe vli gi riş ıkartı veril
mek ü zere S ivil Savunma Uzmanlığın a yazı ile gönderili r. Ça lışma müddeti sonunda, 

veril·en kart, Sivi•! Savunma Uzmanlığına iade edi lme k üzere Kütüphane Müdürl üğün 

ce geri a · l ınır. 
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'BEŞtNCt BöLüM 

alışma Güvenliği 

Konferans, brifing, kokteyl ve törenlerde alınacak güvenlik tedbirleri 

MA DDE 40. - Türkiye Büyük M illet Mecl isi kampusu dahil i.ııde yapılraca'k her 

türlü konferans, brif ing . .kokteyl ve törenlerdeki güvenlik ön•:emleri. Koruma Müdür· 

lüğü i le Muhafız Tabur Komutanlığınca yeri ne getiril ir . 

Toplantl ve törenin yapılacağı maha:ller, toplantı ve törenierin yapılışın.dan en 

geç bir saat evvel bir heyet taııafmdan aranarak sorumlu güvenlik persone:ine tes

l im ed ilir. Bu iş ' em ayrıca bir tutana:kla tesp it .edili r. Aynı şeki l de top : a n tı veya tören 

b it im inde de bu yerı : .er, ıetraflıca aranara·k tekrar tutanak tutulur ve tutan akl·a~dan 

birer sureti Geneli Sekreterliğe gönder·ilir. Kontrol heyetinde iki emniyet görevlisi, Iç 

H izmetler Müdürl üğü görevlisi, •itfaiyeci ve teknik e:eman bulunur. 

Cenaze törenleri hariç olmak üzere, toplant ı ve tören yerlerine giriş :k.a ·rt ı vıeya 

davetiyesi olmayıan .şa h:sların girmesine izin verilmez. 

Bilgi, doküman, malzeme ve evrakın güvenliği 

MADDE 41. - G izlilik dereceli ıevrak ancak güvenlik belgesi verilen personel 

tarafından yazılır, kaydedilir, dosyalanır ve taşınır . 

G iziilik dereceli evra:k Tü rkiye Büyük Millet M eclis i dışın.a özel kurye veya PTT 

servisinden yararlia nılarak çift zarf lı ve taahhütlü olarak gönderil.ir . 

G iıJiilik dereceli evrak ve dokümanlar daireler arası n da kil i t:li 9anta ile ta.şımr. 

Bu tür çantaları taşıyacak personelin evmkın haiz o!duğu gizlilik derecesinde güven-· 

Ilk belgesi ne sahip olması lazımdır (Ek : 1). 

Türkiye Büyük M iiOet M eclisinde evrak ve doküman: arın gizl·il ik dereceleri im

zaya yetkili üst amir:erce belirlenir . 

Evraka lüzumundan faZJia gizlilik dereceleri veri'lm~si, işleml erde gereksiz ıuzama 

ve geci.kmelere se'bep olacağı gibi, önemin in .kaybolmasına da yol ıa9acağınıdan , gizli

·lik derecesinin dikkatle tayin edilmesi gerekir. 

Herhangi bir yazın ın gizi ilik derecesi tayin edildi k ten sonra, gizl.i•l.i'k derecesi her 

salıiferun sol üst ve alt ·köşesıne daktilo ile ve büyük harflerle yazılıp , alltl ·arı çizilir. 

Bunı: ara ilaveten her ahifenıin üst ve alt ortıalan :aynı gizlilik derecesini beli rten kır 

mızı renkli ·kaşe ble damgalan ır. 
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Yurt içi v.e yurt dışı yazışmalar i'le resımi vıe özel ıkuruluşlarla (Radyo - TV, ga

:z:ete dergi idarehaneler i, hayır kuruımiarı v·e meslek kuruluşları gibi) yapdacak haber

leşmenin sorumlu1 uğu tamamen yazışmayı veya konuşmayı yapana aittir. 

Evr.akın veya g·erecin 'kaybı veya ç.aldırılması gibi ha:ll·erde yasal işlem yapılır . 

G i zl iılik dereceJ,i ,evrakın imhası, ayrıca hazı·rlaınacak talimata göre yıapılı r ve ne

ticesi 'bir tutana:k la tespit edılir. 

«Çok gizli». giz'.ili k derecel i evrak senetle el değ ; ştirir (Ek - 5). 

Diğer gizli,lik derece;·i evraka senet hazı rlanm az . Bu gibi yaz ı l·ar zimmet!e teslim 

ed~l · ir. 

Çok gizl i, gizl i, özel g,izli lik dereceli evrak teksir edilmez, kopyası çıkarı'lmaz. 

Bu •evra·k özel oda: ıar, kasa, çel.ik ımasa veya d iğer tipte çelik do!aplarda muhafaza 

edi lı ic.: Gene.k özd oda, g·ereıkse 'dolıap ve masaların 3 kombineli kili itle donatılmış ol

ması gereklidir. 

<~izli» ve «Öze:» gizl.ilik dereceli evrak yale tipi kiliUi ç.elik dolap lıa rda muha

faza edilir. 

GiılliJ.i,k dereceLi evrak ınıuhafaza edilen 'kasa:l ara kasa ta:ahhüt kartı (Ek - 6) im

zalanıp yapıştırılır. 

Odal.ar v.e depolardaıki evra.k dolap!ıarı ile önceLik gerektiren malzemenin kurta

nlması için, gör:ünür yerine «YANGTNDA ILK öNCE KURTARTLACAKTTR» iba

resi yazıılı ka:rt yapı.ştıırı 'lır. 

Çalışma odalanndaki güvenlik 

MADDE 42. - G izlilik derece~i evra:k v doküman masa üzer inde veya ıaç~kta 

bırakıll maz. 

G izJ.ilik .dereceli bir evrak üzerinde ancak bilmesi gereken personel ile fikir alış 

Vlerişi yapılır. 

Ç<Liışma odalarını en son terk eden personel, odayı kontrol ederek , günllük em

niyet ç izelge~ in i {Ek - 4) imzalar ve ·kapıyı ki·litleyıerek, ana:h!Jarları ıanwhtaıil ığa asar. 

Anahtarlar hiç 'b ir şekilde Türk iye Büyük Millet M eclisi dışına çıkarılmaz. Anahtar

lıklarda asıılı olmayan anahtar;arın hangi odaya ait olduğu, Koruma Müdürlüğünce 

tespit e·dillip ilgi li makamlara biJ.d,irilir. Bu hususların takibi bir im amirlerince sağla

nır 
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Telefon, telsiz haberleşmesi ·He ·elektronik dinleme cihazianna karşı güvenlik 

MADDE 43. - T e'efon ~bekesi tekn ik elemanlar tarafından devamlı kontrol 

altında bulunduru lur. 

T elefon•la ·«özel.» ve daha aşağı giz;li hk derec;,:i ıkonular çok kısa olarak görüşü

lür, konuyu ifşa ed ecek teLrruat l ı konuşmalardan sakınılır . 

«Çok giz'i» ve «Gizli» gizl il ik dereceli konular telefon!a görüşülımez. GiıJli li·k de

rece'i her konud a hariçten vaki ollacak ısorulara cevap verilmez. Soran şahsın kimli

ğ in i n tespitine çalışılır. 

Başk•an l ığın müsaadesi ve teknik e!emanı:arın bilgisi olmadan telefon şe'beke!>inde 

değişi kl i k ve yeni hat çekimi yapıı : m az. Kontro ller esnasında odalarda ve civarda faz. 

la v_ m ahiyeti meçhul kab lolar top' : anır . Şüph ei i bir durumda 'Başkan l ığa derhal bil

gi vıer il · i r . 

Koruma Müdürl üğünün koordines inde, Türk iye Büyük M i•llet Meclisi Başkanı 

nın oda ları, divan toplantı salonu, genel ·kurul salonu ·ile gerek görü lecek diğer yer

leri.n •ayda birden az o(mamak üzere, beli rsiz zaman iarda ve heyet huzurundıa te:kni·k 

araımaları ya ptır ıl ır. 

Gizlili k dereceli yer:ere konu lacak ve hariçten getiri :en her türlü malzeme ve eş 

ya, teknik kontrolden geçiri ld ikten sonra yerin e konu iur veya kullanllır . 

Posta yolu ile gönderilen patlayıcı maddelere karşı tedbirler 

MADDE 44. - M ill etveki l1:eri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'bina, tesis ve ek

lenti leri ve buralarda görev yapan yönetic ilerin posta ile gönderilecek patlayıcı mad

deleri ha vi paket, mektup ve benzer i eşya ya hedef teşkil edeb i •l eceği d iık.k.ate afı ı.oarak, 

bu konuda aşağıda beU rti len ön lem ler ~l ınır . 

A. Posta maddelerinde kuşkuyu çekecek belirtiler 

1. Zarfl!ll üzerindeki posta damgası veya gönderenin adı, m ektu'bun veya 

paketin kuşkulu bir yerden geldiği izlen imin i veriyorsa , 

2. Zarf v paketin üzıer i nd eki el yazısı yabancı ise, 

3. Paket bir yana yatkın veya dengesiz ise, 

4. Paket ve zarfın boyutları ile ağırlığı arasında dengesiz bir , ıl gi seziıliyor

sa (Bomba m ektuplar genel•li kle 50 gramdan daha ağırdır}, 

5. Z arf 5 mm'den daha kalın ise, 
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6. Zarfın üstünde, alt ında v._ yan:armda. yay izlenimini veren bir esneıkLi:k: 

varsa, 

8. Normal say ı : mayacak kokular, 'Özel l ilöe acı 'badem veya badem ezmes!İ 

kokusu varsa. 

9. Gevşek bir meLaı l parçasını akla getiren bir ses geliyorsa, 

ı O. Zarfı·n içinde karton veya metal bir kalı.n1' ık varsa. 

'B. Tedbi r olarak : 

ı . Zarf veya paıket asla açılmamalıdır, 

2. Pol is haberdar edi lmelidir, 

3. Teh::ikeii m ektup veya pak·et ·izole edilmiş veyıa k imsenin •S'Oıkulmayacağı 

bir yere bırakılmal. ı , soku :ması muhtemel! 'kişi 1 :e r ikaz edilmelidi.r, 

4. Şüpheli rpaket ve mektup l.arın ıslak elde tutulmasına veya ısianmasına 

imkan ver,ilmemelidir, 

5. Zarf emin bir yere bırakı ' : .dıktan sonra, eller ağıza götüri.il:meme!i ve 

iyice yıkanma l ıdır . 

6. Şüph.el i mektuplar ve pake tler X - Ra.y c ih azmda ·kontrol edildikten son

ra dağııtılır . 

ALTINCI .BöLüM 

Çeş i tli ve Son Hüküm'er 

Koruyucu güvenlik eğitimi 

MADDE 45. - H er ye rde değ·İ§İk usu :ıerle çalı§'a.n yabancı istihbar.at, .sabotaj 

ve yıkıcı faaLiyet unsu rı: arının z:ararla rındıa n koruna·bilmek için, Türkiye Büyük M ·il

let Mecl isi hudut la rı ,içerisindeki tüm gör·ev/ ifler güven~'ik hizmıeble ri ınıe katrlır. Etkili 

b:r mücade:·enin yapılabi•:mesi için saboLaj, İsti hbarata karşı koyma v.e güvenl ik ba

kıımı•ndan bütün persone:, hazı rJ,anacak progra mlar çerçeves ind eğitimden geçir,ilir 

ve 'bu: inçlend·ir.ilir. 

Güvenlik konu l arında. bu yönetmeliktek i esasHar dikkate alınarak gerekli konfe

ranslar düzenlenir. 
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Yangından korunma ve önleme 

MADDE 46. - Türkiye ıBüyük Millet M eclisi nin bina, tesis, ek :enti ve arazisin

de çalışan personel i le araç, gereç ve binaların yangı •n a karşı korunması, ya ngın baş

göstermesi halinde de gereldi güvenlik önlemllerini n a lı narak can ve mal kayıp l annın 

asgariye indiri lmesi, ya ngının söndürülmesi, yaral l'lar ın süratle tahliye ve tedavi altı

na ·a' ınıp, kurtarı :an malzemeleri n ·korunması için bütün person·el 13.8. 1980 tarihli 

«Devılet Tarafından Kulllanıl.an B i na:J arın Yangından Korunmas ı H akkında Yönetme

lik» ile «Türkiye Büyük Millet Mecl isi Yangıın Yönetmeliği» esasları dahilinde bilgi

lendiriLip eğitilir ve yangı n konusunda bu yönetmelik!cr esası:a rı u ygula nır . 

Yabancılarin teınasta uygulanacak esaslar 

MADDE 47. - Dev:etin güven li ği bakımından, Türkiye Büyük Mil let M ecli ine 

resmi görüşme ·için gelen yaba ncı hey t veya şahısların TBMM 'Başkanı , m il letveki•l

leri ve Genel Sekreter dı.şındaki şah ı ·Iarla görüşmesi izne tabidir. 

Yabancıtarla görevin ;n gereği alarak temas eden devllet memurl•arı, temasları bak 

kında «ya banc ı i arla temas formu» nu (Ek - 7) doldurup Genel Sekreter.liğe vermek

le yükümlüdür. 

Yabancı ~arla temas eden TBMM personeli kendilerinden, yabancıların bi lmes in 

de sıabnca olabilecek güven i ğ i m iz i•!e ilgili b iılgiler veya devlet sırrı nite l i ği taş ı yan 

hususlar istend ' ğinde. durumdan Genel Sekreterliği haberdar eder. Ayrıca temasl·arı 

sırasında yabancıların mensup olduğu devlet veya diğer devletler hakkında edindik 

leri önem li bilgi ' eri de G enel Sekreterli ğe bi•ld irir . 

Sorumluluk 

MADDE 48.- Türki ye Büyük Millet Meclisi nin b;na, tesis. arsa, eklent·i ve ara

z isi nd~ yön etm eıi k. tJ li mıt. gene:ge ve emirl·erle a l ınmış bu': unan güven :ik tedbirleri 

nin gereği şek i: de yürütülmesi nden her kademedeki personel bağlı bu l unduğu amire 

karşı sorumlludur. 

GEÇtCt MADDE 1. - Yen i Yönetmel ik1er çıkarılıneay•a kadar, Türkiye Büyük 

ıviıJiet M ecli i Sabotaj•.ara Karşı Koyma ve ön 'eme Yönergesi ile Koruma Planı ve 

Türkiye Büyük M il:et Mec ı is i Yangın Yönetmeliğ i n :n. bu yön etmeliğ<! aykırı o:mayan 

hükümlerinin uygu l anmasına deva m O'!unur. 
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Yürürlük 

MA DDE 49. - Bu Yönelm elik Başkanlık Divanınca kabu lü tarih inde yürürlü· 

ğe girer. 

Yürütme 

MADDE 50. - Bu Yönetme:i k hiik-ümi'er in i Türk iye Büyük M i,Jiet M eclisi Baş · 

kam yürütür . 
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Ek 1 

GtZLILIK 'DEREOESt 

(ÇOK GIZLi - GIZLI - ÖZEL - HIZMETE öZEL) GÜVENLIK BELGESl 

FORMU 

Adı ve Soyadı Unvanı Sicil No.: Daire veya 

Başkanlık 

BEYANNAME 

Şubesi veya 

tş Yeri 

1. G izl·i l ik derecesi h ak.kı.nda m::vcut prensip:er ve m evzuatLan malumauar edill 

diğ i m i . bunları tamamen .a n ladığım ı ve gizli l ik dereceli mesa j, doküman, gereç, tes•is 

ve mahal lerin emni yetle korunmasında üstüm.:: dü~en sorum'uluğu b: ı : d i ğimi, ıkasten 

veya bi lmeyerek bu gibi bilgi ler in yetk isiz ellere geçmıesi halinde; memleketim in Kıa 

nun, Tüzük, Yönetmel ik veya Idari ve 1crai ·emirlerin hükümlerine göre s·orumlu ola

cağımı beyan ederim. 

2. ÇOK GIZLi maha:;·:erde çaılışmam esn asında öğrenm : ş bulunduğum bilgi leri 

müsaadesiz daha ·düşük gizli lik derecel i yerlerde çal l ışan personeJ.e ·i fşa •etmeyeceğimi, 

bu gibi gizlilik derecel i yıerlerden ıayrıldığım takdi rde ed inmiş ol'duğum bilgilerıi h iç 

bir kims·eye açıklamayacağ ıımı beyan eder:m. 

TARIH tMZA 

GüVENLiK YETKiSl 

Yukarıda k i mliği yazı ı l ı ve imzas ı buı: unan .şahsa da iremizde ....................... .. ...... . 

D ereceli 'Mahalde çal! ışma 

D erece: i bilgiye .nüfuz yetk isi veri · m ; ştir. . ................................................................ . 

Tarih Maka mı 

NOT : 

UnV'anı Adı, Soyadı 

HtZMETrE öZEL 
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TüRKIYE BüYÜK MILLET MECUSt 

GENEL SEKRETERLt(;t 

Mesai Dışında Çalışma İzin Belgesi 

Ek: 2 

Müdürlüğümüz personelinden · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . ... ..... . ... . . 

. . . . . / ..... / 198 .... günü/gecesi rlajrede çalışma yapacaktır . 

............................ . ......... . ............ . Müdürü 

HtZM ETE öZEL 
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Ek 3 

Tarih 

TAAHHüTNAME 

TBMM Ka m pusu içi nde adıma kayıtlı bulunan ........... . pla.ka No. 'lu 

aracımı ..................... in ku !':anmas·na müsaade ve yetki ver iyorum . 

JlBM M Kanıpusunda aracım: a ilg i: i ve vuku bulacak her tür:- ü hukuki durum

larda mal sah ibi olarak tarafıma intikal edecek sorumluluğu kabul ve taahhüt ediyo-

rum . 

Adres 

HtZMETE öZEL 
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DAIRE ADI 

ODA No. 

HIZMETE öZEL 

GüNLüK EM IYET KONTROL 

ÇJZELGESI 

Ek: 4 

1 /198 

.. .................... .. ......... A YfNA AITTiR. 

Yukarıda numarası yazd ı odada aşağıda be Li rti len saatte kon trol yapı!'mış tır . 

MESAI ODALAR[ : 

1. Bü tün do l apı a r ve masal a r kiı! i fenm : şt i r . Mas•a üzer inde h iç b.ir doküman, 

evrak v.s. yoktur . 

2. Çöp kutu l arı boşal tılmı tır . 

3. Odada yangın çıkarm as ı muhtem el b ir şey yoktur. 

4 . Bü tün pencerele r k3pa l ı ve ış ı •k l ar söndürü 'müştür. 

5. Kontrolü mü teak ip k apı b iit1er i ki l it lenm i ş, elek tr ik 'e r söndürüı:müşti.ir . 

Odayı Son Terk Eden 

r. Kontrol 

r 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

ı ı · 

ı2 

ı 3 

14 

ıs 

16 

Saat ı Imza 

II. Kontrol 
Odayı Son Terk Eden ı 

II. Kontrol 
I. Kontrol 

Saat ı Imza 

----:------1 

ı Saat ı İmza 1 Saat ı 1mza 
-----ı--

1 7 ı 

ıs 

ı 9 
-- -- ---1-----

20 

2 ı 
------

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3ı 
----- -- --- -----ı -
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EVRAK SENEDi 

... ........ ............ .......... .... 1 (x) 

Evrak Senedi 

Nereden Nereye Tarih Senedi Hazırlayan 

Sıra 

No. 

Dokümanın 

Konusu 

Evraıkı alanın 

Unvanı ve imzası 

G izli lik 
Kopya 'Kopyıa 

Adedi No. 

A l ındığı tarih ve saat 

Dai re Senet No. ... ... . .. ... .... ...... .... Gn. Evrak Senet No. 

(x) M<tkamın aıdı yaz ı l ır . Misal : M i;J.i Savunma Baıkanlığı 

H1ZMETE öZEL 
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TAAHHÜT KART LA RI 

MASA TAAHHÜT KARTI 

Ek 6 

Masanın göz1e rinde giz:ili:k derecesi HIZMETE ÖZEL'den daha yüksek 

dereoe\i evrak bu! unduru ;ma'd ığ ını taahhü t ederim . 

Me muriyet i 

Rü tbesi 

Adı, Soyadı 

lmzası 

KASA TAAHHüT KARTI 

numaralı k'asanıoı emn·iyeti nden ~amamen soruım: u olduğumu 

taseLi 'k e de.r im . 

Kasanın 'kiLit ş i fresini .aşağıda adı ve adresler i yazıl ı personel bilm ekted ir. 

T<!a sa Şifresi ni Bilen 

Anah tarı Ham iı i Memur 

A'dı, Soyadı Rütbesi : Açıık Adresi 

Memuriyeti 

Rütbesi 

Adı , Soyadı 

tmza 
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YABANCILAR tLE TEMAS FORMU 

A. KiMLIK BILGlSl 

Adı ve Soyadt 

Uyruğu ve Görevi 

B. GöRÜŞME TARiHI VE YERI 

C. HAKKfNDA EDINILEN KANAAT 

ı. Görüşme konusu ile i·lg il i bilgi 

derecesi 

2. Mes leki bilgi dereoesi 

Zayıf Normal 

Zayıf Normal 

Ek: 7 

Çok Iyi 

( 

Çok Iyi 

( 

3. Türkçe bilgisi 'Yok Zayıf Nonmal Çok tyi 

4. z~~ları 

5. Menaklart 

6. Mensubu o! duğu kuruluşun hi

yerarşi·k düzeninıe riayet edip 

etmediği 

7. ü .kP-sin in ç ı k ar l arına ve siyasal 

görüş l er ine ters düşeoek beyan 

ve davranışl ·arda bulunup bu

l!unmadığı 

Içk i Kumar Para 

Zayıf Normal 

(Evet) 

(Evet) 

8. Görüşme sı:rııısında konu dı.cıı ına çı·kma .eğ i limi gösteriyor ·ise : 

a . ö ze; ili şki ku rmak ve samirniyet sağlamak istemekted ir. 

b. Muhatabına maddi , mes:eki v.e d i ğer •alan larda menfaat 

vaadetırnektedi r . 
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c. Alenen konu dışınd a şüphe çekici soru :ar tevcih e~mektedir. 

d. Muhatabına hissettirmemeye çalışarak konu d ıış ında bilgi deriemek 

gayretindedir . 

e. Konu dışınd a özel veya resmi a 1 ıanda açıklama:: arda bulunmak 

istemektedir . 

9. TüRKIYE'YE, TüRKLERE KARŞ I HISLERI 

a. Hissi b ir eğ ii im i yoktur. 

b. Bağlılığı ve hayranlığı bel'l i o:maktadır . 

c. Düşmanca veya olumsuz h ishere sahiptir. 

d. Tarafsızdır. 

D. VARSA BELIRTILMEK iSTE EN DIGER HUSUSLAR 

E. FOR MU TANZIM EDENIN : 

Adı, Soyadı 

Görevi 

AÇA<LAMALAR : 

'( 

'( 

( 

1. Bu form Bakanıi ık meslek memurl arı ve emsal :eri tarafından tanzim ediJ,ir . 

., Resmi görev i'le ~ ilgi l i temı lardan sonra formun tanzi.m i mecburid ir . 

3. Görev i!e ilgili temas birden faz :a görüşme şek linde cerey·an ediyor ise form , 

n ihai görüşmeden sonra tanz im edi li r. 

4. özel temaslarda formun tanz 'ım i ihtiyaridir. 

5. Formu tanzim ed <:n. beyanı'anndan do:ay ı sorum:u değildir. 

6. Form doldurulduktan sonra (GJZU) gizlilik derecesi alır . 

7. Form, 2 nüsha tanzim edi lir ve kuruı : uşun Koruyucu Güvenlik görevlerini 

yürüten ünitıes i ne teslim edilir. 
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Ek 8 

TB M 
• LL ETVEKili 1 

Aracın Sahibi 

Plaka No. ·············· ··· ······ ···· ······ ··· ··· ·· ······ ·· ···· .. .. ...... ...... ... . . 

-- Bu ka rt, milletvek ilinin aracını tanıtıcı belge olup, Türkiyc'niJı her yerinde ge

çerlidir. 

2 - Araç sahibi liye, ruhsatnaıncsini ı::üslcrcrck, (THMM Güvenlik Yünctıneliğinde

ki verilme ~artlarına uyuyorsa) bu kartı Sivil Savunma Uzmanlığından imza 

ka~ıhğ ı alacaktır. 

3 - Kartlar a ncak pla ka numarası yazılı araç için geçerlidir. TBMM kanıpusu için

de a racın gürülecek yerine konulacal<lır. 

4 Aracın herhangi bir şekilde el değiştirmesi halinde bu kart Sivil Savunma Uz.. 

ınanlığına iade edilecektir. Yenisi bundan sonra verilecektir. 

5 - Hu kartın kaybedilmesi halinde ı::crckli işlem yapılmak üzere, Idare Amirliğine 

veya G enel Sekreterl~c yaz ı ile ha'ivurulacaklır. 

6 llu kart Milletvekilliği devam ettiği sUreec geçerlidir. 

7 Uu kartı bulan en yakın emniyet ma kamma teslim edecektir. 

SIVIL SAVUNMA UZMANI 

H ZMETE öZEL 

- 56 -



H ZMETE öZ EL 

Ek : 9 

• TB M ~~ _... ... -~ 
~ 

•• •• 

.. .. ...... ............. o E YESi 
Aracın Sahibi ······· ··· ·· ············ ········ ·············· ····· ·· ··· ··· ·· ··· ···· ··· ·· · 

Plaka No. 

Bu l<art TRMM geçmiş dönem üyelerinin amcını tan ıtıcı bclgcd ir. 

2 Araç sahibi ruhsalnamesini gö~1ercrck bu kartı Siv il Savunma Uzmanlığından 

imza karşılıi:ı ala<·:ıktır. Araç ruhsatının üycyc ait olması şa rttır (TBMM Gü

venlik Yönetmeliği Madde 20). 

3 - TBMM'ye girişlerde bu kart görevli personele gösterilccek ve yalnız K ::ı mpus 

hudutları dalıilinde görülecek yerde muhafaza cdilccek1ir. 

4 - Kartlar ancak plaka numarası yazılı araçt~ı kullanılacaktır. 

5 - Aracın hcrh:ıngi bir !)ekilde cl değiştirmesi halinele bu kart Sivil Savunma Uz

manlığına iade edilecektir. 

6 - Bu kartın kaybedilmesi halinde, gerekli i şlem yapılmak üzere. Genel Sekreter

liğe yazı ilc ba5vurulur. 

7 - Bu kartı bulan en yakın emniyet makamına teslim edecektir. 

StVtL SAVU NMA UZMANI 

HIZMETE öZ EL 
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HIZMETE öZE L 

®TB MM 
PERSO 

Aracın Sahibi 

Plaka No. 

EL 

Ek : 10 

- Araç sahibi personel nıhsatnamesini gö!>1erecek. (f \i M M Güvenlik Yönet

meliğindeki verilme şartlarına uyuyorsa), bu kartı Sivil Savunma Uzmanlığın

dan imza karşılığı alacaktır. 

2 - T R M M girişlerinde bu kart görevli personele gösterilecek ve kampüs içe

risinde aracın göriiiecek yerine konulacaktır. 

3 - Kartlar ancak phlka numarası yazılı araç için geçerlidir. 

4 - Aracın herhangi bir şekilde cl değiştirmesi durumunda bu kart Sivil Savunma 

Uzmanlığına iade edilecek ve yenisi ondan sonra verilecektir. 

5 Bu kartın kaybedilmesi haJjnde, gerekli işlem yapılmak üzere, Genel Sekreter

liğe yazı ile başvunılacaktlr. 

6 Bu kart personel statüsü devam ettiği sürece geçerüdir. 

7 - Bu kartı bu lan en yakın emniyet makamına teslim edecektir. 

St V tL SAVUNMA UZMANI 

HIZMETE öZEL 
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HIZM ETE ÖZ E L 

Ek : ll 

TBMM 
RESMi A c 

Plaka No. 

1 - Birim Amirleri, kadrosunda bulunan her çeşit resmi aracı liste halinde SiviJ 

Savunma Uzmanlığına bildirecek, resmi araç kartı imza ka~ılığı alınacaktır. 

2 - T 8 M M R esmi araçları bu kartı devaınJ ı görülecek yerde muhafaza ede

cektir. 

3 Kartlar ancak plaka numarası yazılı araç için geçerlidir. 

4 - Aracın T B M M kadrmundan çıkanlması halind~ bu kart Sivil Savunma Uz

manlığına iade edilecektir. 

S Bu kartın kaybedilmesi halinde, gerekli işlem yapılmak üzere, Genel Sekreter

liğe yazı ile başvurulacaktır. 

6 Resmi araçlarda bu kartların dışında l<art kullanılamaz. 

7 - Bu kartı bulan en ~·akın emniyet makaımna teslim '-'<~ccck tir. 

St V t L SAVUNMA UZMANI 

HIZMET E öZEL 
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H ZMETE. öZEL 

Ek 12 

TB M 
GE CiCi 

• 

AR C Gi iS KARTI 
• 1 

1 - Araç sahihi şahıs, ruhsalnamesini veya chliyetini verecek, bu kartı girişteki 

müracaa t mcınurluğundan alacaktır. 

2 - Bu kart l ' llMM Kumpusu hudutları dahilinde aracın görülecek yerine konu

lacaktır (Ön cama). 

3 - Araç TB!\1 .\1 kampusunu terk ederken 'alına n belge iade edilecek ve kart alı

nacaktır. 

4 Ru kart 24 saat için geçerlidir. Geçici karlla araç devamlı TBMM kampusuna 

bırakılamaz. 

5 - Bu kartın kaybedilmesi halinde, gerekli işlem yapılmak üzere, Genel Sekreter

liğe yazı ilc haşvurulacaktır. 

6 - Bu karlı hulan en yak ın cnuıiyet makamına teslim edecektir. 

SIVIL SAVUNMA UZMANI 

H ZMETE öZEL 
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HIZM ETE öZEL 

Ek : 13 

Yürürlük Tarihi 1 1 19 den 1 1 ı ~) kadar 

M 
.,. Cl TB 

GE CiCi GOREVLi 
• 

Aracın Sahibi .. ..... .. ....... ...... ... ..... .. ... ... ....... .. .. ... .. ..... .. ....... . 

Plaka No. ··· ·· ····· ·· ···· ···· ··· ·· ··· ····· ·························· ········· 

- Araç sahibi ~alııs, ruhsalnamesini gö~1ererck (TBMM Güvenlik Yönetmeliğin

deki ~arlla ra uyuyorsa) bu kartı Siv il Snvunma Uzmanlığındım ıimza luırşılığı 

alacaktır. 

2 TBMM'ye girişlerde bu kart gürevli personele gösterilccek ve yalnız kampus 

içerisinde arııcın gürülecek yerine konulacaktır. 

3 Kartlar ancak plfıka numarıı'ı yazılı aı·aç için geçerlidir . 

.ı Geçici görevin sona ermesi veya ıar:ıcııı Jıerhımgi bir şekilde cl de~işt irınesi hal

lerinde hu kart Sivil Savunma Uzmanlığına iade edilecekt ir. 

S Bu kartın kaylledilmesi ha linde, gerekli i şlem yapılmak üzere, Genel Sekreter

liğe yazı ilc haşvurulacaktır. 

6 - Bu kartı bulan en ,yakın emniyet makamına teslim edecektir. 

StV tL SA VUN:\1A UZMANI 

H ZMETE öZEL 
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Yürürlük Ta rih i 

~~ 
~J 

H Z M ET E 

1 19 den 

TBM 

ÖZ L:. L 

Ek : 14 

1 19 kadar 

arlamento u ha biri 
Aracın Sahibi 

Plaka No. 

1 - Araç ~alıihi Pa rla mento l\1uha hiri, ruhsalnamesini gösterecek (TBMM Güven

li!< Yönelmeliğind ek i veri lme ş~rtla rına uyuyorsa), hu karlı Sivil Savunma Uz

manlığınıl an imza karş ılığı alacaktır. 

2 - TBMM girişlerinde bu kart görevli personele gö~tcrilecck ve ka mpus içerisinde 

:-rann görü lecek yerine konu lacaklır. 

J Kartlar ancak plaka numa ras ı yaz ılı ar::ıç için gc('crl idir . 

.t Ar:ıcın lıcrh:.mgi hir ~ekilde cl değişt irmesi durumunda lıu karl Sivil Savunma 

Uzmanlığın:! iade edilecek ve yerıi.'> i ond:m ~onra ver ilecektir. 

5 - Bu kartın kayhcdilme~i halinde, gerekl i i~ lcııı yapılmak üzere, Genel Sekreter

liğe yazı ilc ha;vunılacakt ır . 

6 8u k2rt Parlam ento Muhahir l i ğ i sta lii~ü devam eı ı iği sürece gcçerlitlir. 

7 Bu karl ı hul:.ın cıı yak ın cmni.~<t·t makamına teslim edecek tir. 

SIV IL SAVUNMA UZMAN I 

HI ZMETE ö Z F. L 
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HiZM ETE öZEL 

~J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"~J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"~ 

~ / / 198 - 1 / 198 GEÇERLI ~ 

1 TBMM 1 
§ § 
§ GEÇiCi iŞC_ i § § § 
§ TANITMA KARTI § 
§ § 
~ Adı Soyadı : ............ . .......... ....... ~ 
~ Yetkili lmza ~ 
§ § 
§ § 
§ § 
§ § § § s s 
VJ'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"~ 

F'"~J'"J'"J'"J'"~J'"~~J'"/J'"J'"J'"JJ.:I 

§ § 
~ / /198 - / /198 GEÇERLt§ 

1 TBMM ~ § § 
~ GEÇiCi GöREVLi ~ 
~ TANITMA KARTI 1 
~ Arlo Soyad o ' 1 
~ Yetkili lıııza § 
§ § 
§ § i § 
§ ~ 1 1 
~J'"~J'"J'"~J'"J'"J'"J'"J'"J'"..ci"J'"J..#"J'"J'"~ 

HI ZMFTF 

Ek : ıs 

~J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"A 

~ s § § § § 
~ Görev Yeri : .................... .. ... ....... ~ 
§ Unvanı : .. .... .. ......................... § 
iSicil No. . .. .......... .. .......... ....... i 
§ § 
~ 1ınza ···· ····························i 

~ TALIMAT i 
§ ı . Bu daimi t a nıtma kartı T B M M de § 
Ss Geçici l ~çi olan şa hıslar için geçerlidir. Ss 

S 2. Görev sü resince bu kart kampus S 
S içinde so l yaka hizas ına takılacaktır . Ss 

Ss 3. Bu kartı bulan en yakın emniyet s 
S makamiarına tesl im odor . ~ i Svl. Svn . Uzm . § 
s 8 ,.,..,.,.,.,.,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..c 

~cacaaaaaaaaaacaaaaaaaaD s s 
~ ~ § § 
§ § 
§ Görev \'eri : ................................ ·i 
~ Unvan ı : . ....................... ......... § 
~ Sic il No. : ... ......... ................... . i s s § tın,~ı : ................................ . § 
s s ~ TALI MAT s1 § ı . Bu daimi tanıtma kartı TB M M S 
SS Geçici Görevli . Sözleşmali ve di!)er , • • R 
S hı s l ar için geçerl idir . ~ 

Ss 2. Gôre v sOresince bu kart kampus ~ 
S içındo so l ya ka h izasına takı la caktır . Ss § 3. Bu kartı bulan en yakın emniyet S § makamiarına teslim nder. ~ 

Svl. Svn . Uzm . ~ 

ı,.,.,.,.,.,.,..o'"J'"..#"..OOO..;r,J'".ArJ'"..#"J'"..#"~ 

öZ EL 
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HI ZMET E 

HtZ M ET E 

öZ EL 

Ek : Ib 
IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD9 
§ § 
1 1 1 § § § 
~ Görev Yeri : ........ ...... ..... .......... ... -~ 
1 Unvanı : ··· ·· ··· ······ ·· ··· ·· ··· ·········§ 
~ Imzası : .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ........ .. . ~ 
§ § 
~ T ALIMAT s 
1 1. Bu öze l gi r iş ka rtı T B M M GO- ~ 1 vonlik Yönetm e l iği nin 23. m addesin in (1) sS S lıkrasınd a belirtilen şa h ıs l ar iç in geçe rl id ir . § 

§ 2. Görev sOres ineo bu ka rt ı n ka mpus S 
Ss içeri sinde sol yak a h i zasına taktim as ı ıo- § s runludur . S 
IS 3 . Bu ka rt ı bulan en yakın emn iyet § 

~ makamiarına tes l im eder . ~ 
8 Svl. Svn. Uzm . S 
Haaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa! 
rcr.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.,.,..,..,.,.,.,.~.,~ 

s 

Görev Yeri : .. .. .... .... ............. .. .... . 

S Unvam 

~ Sicil N o. : .. .. .... .... . ......... ....... .. . § 
§ lmza . ......... .. .... .... .. .... ...... . 

1 TALI MA T 

s 1. Bu daimi giriş kartı T 9 M M per· 

ls 2. :oö::~ i~:.:.~~::iler k~ç: :.·::ı·"::~ 
yakasının Ost kenarına asılacaktır . 

3. Kaybında derha l en yak ı n amire 
haber veri lecektir. 

4. Bu kartı bulan en yakın emniyet 

makamına teslim eder . § 
R Svl. Sav. Uzm. ~ 

Qf".,.,.,.,..#".,.,.,..,..,.,..,..,..,..,..,..,..,..#".#".,.JCO 
öZ E L 
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HiZMETE öZEL 

IE:+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!*l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!' 

:: s 
: TBMM i 

ZiYARETÇi ~ 

Z i 
1 

ı . T B M M bahçe ve bina- ~ 
larında bu kartın yakada m 
taşınması zorunl udur. ı 

" Karl yalnız So~-yal Hiz- ı. 

metler (Yeni Bina) da ge- ~ 

çcrlidi r. t 
3. Bu kartla dinleme salonu- ı 

~ .. ....... ~~- .~:~:.'~-~~- .................. .... .. --~ 
\l+!l+!l+!l+!l+!:+!l+!l+!:+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!**l+!l+!l+!l+!l+!l+!~ 

cr.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.rJ.r.r.r.r.rJ.r.r~ 

K ~ § s i TBMM § 1 DiNLEYiCI ~ 

1 D 1 i § 
1 1 ~ 1. T .B M M bahçe ve bina- § 
§ lannda kartın yakaya takıl- § 
§ ması zorunludur. § 
Ss§ 2. Kart yalnız dinleme salonu s~ 

için geçerlidir, diğer bölüm-
0 § lerc girilcmez. § 

CM:XV'.r.r.r.r.r..r.#"J:r.r.r.r.r~J".rJ>.r.r.r.r..r.ı 

HiZM ETE 

E k : 17 
l+!l+!l+!:+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!:+!l+!:+!***:+!:+!l+!l+!:+!l+!l+!l+!:+!l+!~ i ;, 
if: 

Mühür ve imza 

Talimat 

ı 

m 

... 

ı 1. Kart geçerli hUviyet ker,ılıl)ı verilir . s 2. Çıkışte iedeei zorunludur. ~ 
~ 3. T B M M dıtında kullanılmez , kul - if. 
:+! lananl1r hakkındi gerekli Işlem y1- :+! 
~ pılır. m 
if. ~ 
~ Not : Geçerli hUviyetler; nUfus cUzdenı , lf. 
if. * if. pasaport, ehıiyetname, emekli cUz- ı. 

if, danı , sai)lık cUzdanı. ;· * .. * ·, 
i. l+!l+!l+!l+!:+::+!l+!l+!l+!l+!l+!l+!i+!l+!l+!l+!l+!~*W.***~ 

cr.r.r.r..r.r.r.r.r.r.r.r.r.r..r.,cr~.r..coo:ı 

1 § 
§ § 
1 ~ 
~ Mühür ve imza i 

~~ ' - "rt '''''"T":.:,~:.:.,~"'' ooomo. ~ 
S 2. Çıkı şta iadesi zorunludur. i 
~ 3. T B M M dışında ku llanılnıaz, kul- § 
~~ "";~::.· "'"'"'' """' '"''" ,,_ ~~~ 

Not : Geçerli hUviyetler; nUfua cUzdanı , 

pasaport. ehliyotname, emekli 

s§ cUzdanı, sa!jlık c!lzdanı ~ 
s 

öZEL 
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HiZM ETE öZEL 

~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

* ~ ~ ~ 

i TBMM ~ 
ı s 
~ m i G ~ 
1 i 
~ GöREVLi 
~------------------
:. Resmi kuruluşlardan görevli :: 
~ olarak gelecek kişilere .. 

S. ınahsustur. . . 

~ 
~ 
~ 

Y et kiJi imza 

ı . 
'M o o 

'-~*~****~**~~~*~*******~*~** 

-~**~~~~~~*****~~~~~****~~~*i '!'=············· ·· ························ ········· ··* 
ı. ~ i TBMM ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ * ~ 

~ . SAA ~ * 1 ~ 
m w 
~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ ı Y ALNIZ tNŞAA T tŞÇtLERtNE ~ 

~ VERtUR ~ 
~ ı. 
~ s. 
W R esmi Mühür ~ 

m u:::a e. 
ı ~ 
ı: ~ 

~ ~ 
~*-*~~***************~*****~ 

Ek : 18 

~**********~*~*~~*~~~~~*~ ;, .... ..................... ...... .. ............. ·~ 

ı. ~ 
~ ~ 
~ 
~ 

m T B M M'ye gelecek resmi kurum .. 

ı ve kurulu~ lar yelkililt.ri. Nizarniye '; 

ı kapılarında ki gö revlilerden. kuruluş - ~: 
ı larınca veri le n gi:i rev k ağ ıtl arını gös

ı lcrip hüviyetlerini vere re k bu karlı ı 
~ 
~ alacaklar ve ya kalarında taşı yacak -

~ ! ardır. · 
~ 

~ T B M M 'den çrk.axken kartın 
~ i~dcsi zo runludur. ~ 
l+' 
s. . 
~ ~ 
~ :. 
~ ! 
"*~***~***~**~~~******~~~~ 
lf.~~lf.lf.'·l:~~~·f.~~lf.~~~~~HH~~ ,.. ..... ........................................ * 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

m :. 
~ ı 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ 1. Bu kart TB M M inşoatlorındo çalışan ~ 
ı personel için geçerlidir. ~ 
~ ~ 
ı 2. Kart hüviyet karş ı lı(jı verilir . ~ 

ı 3 . Kart ceket sağ yakasının üst kısmına ~ 
~ ta kılır . m 
ı 4. Kaybında derhat TB M M Genel Sek- if. 
~ retorli(jine haber verılir . ı 

~ ~ if. 5. Bu kartı bulan en ya kın emniyat ma- ~ 

~ ka mına te slim edor. :. 

~ * ~ 6 . Bu kart kimlik belgesi olarak kulla- if. 
ı nıla maz m 
~ ~ 
~ * ,., * 
:+:*.Hlf.*~lf.:+: :ii lf.lf.lf.:f.lf.lf.*~*:f. lf.:f. lf.:t:*lf.!t:tr 

H ZMETE öZEL 
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H ZMETE 

TBMM 

MlLLET MECLtSt 
Korunma Arnirliği 

Koııınma Anıiri Yardımcısı 

öZEL 

Foto 

Millet Meclisi Başkanı 

Bu kart sahibj görevli günün he: saatinde TBMM 

hudutlan içinde kontroller yapmaya ve gerekli 

tedbirleri almaya yetkilidir. 

Ek 19 

PARLAMENTO MUHABtRt 

ll BASI 

Adı 

Kurumu 

Oa5 ın 

Kartı No. 

ll 

İÇ BASIN 

TB M M 

loare Amiri 

HtZMETE 

- 67-

TALIMAT 

1. Bu «Sürekli Girit< Kartm . . ..•.. ta· 

rihine kadar geçerlidir. 

2 . «Sürekli Giriş Kartm ta şıyan basın men· 

supları TBMM içinde kulisiare girebi

lirler ve kendilerine tanınan di!jer hak· 

lardan yararlanırlar . 

3. Kartın kaybedilmesi halinde, basın men

subunun ba!jlı bulundu!ju işyeri yetki· 

Iiierince durum yazılı olarak TBMM Ba

sın ve Halkla Ilişkiler Md. l!l!l!lne bil· 

dirilir. Kaybedilen kartı bulanlar. bu 

kartı TBMM Genel Sekreterli!jine en kı· 

sa zamanda tesl im etmelidirler. 

ÖZEL 



li BASlN '1 

PARLAMENTO 
MUHABtRt 

Adı 

Kurumu 

Bas ın K. N o. : 

HI Z M ETE öZE L 

DIŞ BASlN 

TB M M 
tdare Amiri 

HI Z M E T E 

Ek : 20 

TALIMAT 

1. Bu ceSUre kli Giri ~ Kartm ....... ta-

rih ine kadar geçerlidir. 

2. «Sürekli Gir i ş Kartı" taşıyan basın men
supları TBMM içinde kulisiere girebi 
lirler ve kendile r ine tanınan di!jer hak
lardan yararlanırlar . 

3. Kartın kaybedilmesi halinde, basın men
subunun ba !jlı bulundulju i ş yeri yetki 
lilerince durum ya z ılı olarak TBMM Ba

sın ve Halkla Ili ş kiler M d . IU!)Une bil
dirilir . Kaybedilen kartı bulanlar, bu 
kartı TBMM Genel Sekroterliljine en kı

sa zamanda teslim otmolidirlor. 

r'".,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..o'"J"...O 
§ § 
§ § 
§ § § § 
~ TALtMAT ~ 
~ J. Bu kart Parlamento muhabiri ~ 
~ kartı olmayıp, günlük giren yer- ~~ 
§ li ve yabancı basın mensup-

~ !a rına aitt ir. ~ 
~ 2. T B M M kampusuna girerken § 
~ hüviyct karşılığı ve çıkarken ~ 
~ muhakkak teslün edilir. ~ 

§ 8 8 V 
l.ır3"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'".AJ 

ö Z E L 
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TüRKiYE BüYüK MiLLET MECLtSt 

ÇOCUK BAKIMEVt YöNETMELtGt (*) 

BtRtNCt BöLüM 

Amaç, Dayanak ve Kapsam, T emel llke:er, D eyi mle r ve Tanım l ar 

Amaç 

MADDE 1. - Bu yön etmı~:.iğin amacı , Milletvekilı i ve TBMM ldari Teşkilatı 

person elin in O - 6 yaş grubundak i çocuklarınıın güvenli b ir ortam içinde, çocuk eğiti

mi ve b ii· imsel gerek iere .uygun o lara k, ımaddi ve manevi varl ık l arının gelişimler i ne 

yardımcı o lmak .amacıyla ku ru!an TBMM Çocuk Bakımev i nde h izm etin n iteli k ve 

iş:eyişi ile kuru : uş person elinin görev, yetki ve sorum:u l uık i arma ,iliş'k i:n esasl arı belir

•lemektir. 

Dayanak ve kapsam 

MADDE 2. - Bu yönetmelik 8 Aralık 1987 tar ih ve 19658 sayılı Resmi Gaze

tede yayım : anan 87/ 12197 sayı l ı Bakanlar Kuru lu Kararı ek.i olan «Kamu Kurum ve 

Kuru l uş : arınca Açı l aoak Çocu:ıc Bakumevl:e ri Hakkında Yönetm elik » e dayan ı laraık ha 

zınlanmış o lup TBMM ('ocuk Bakımev i ni kapsar. 

Temel ilkeler 

MADDE 3. 

temel alı nır. 

Çocuk Bak ımev i amacının gerçekJeşliri:mesinde. aşağıdaki il;ıreler 

a . Çalışan ann e ya da babanın, O - 6 yaş grubundaki çocuklarl'lJı.n , çalışma 

saatl eri içinde, bakım ve eğit iml: erini ağlamak, 

'b. Çocuk Bakımevindeki çocukların f iziki, ruhi ve sosy:ı.l gelişmelerin e ; hayata 

güven•:i, sağlıklı ve huzurlu baş:ıa.malarına ve toplum a y:ı.rarlı ıkiş der olarak yet işm -

leri ne yar'dımcı o:mak, 

c. Fiz iki , ruhi ve sosya l bakımdan sorun : arı o 'an çocukları:n aiı .e:·eri y le ilişki ve 

işbirliğ i içer isinde, sorunlarının giderilmesine ça l ışm ak . 

("') Bu yönetmelik TBMM Başkanlık Divanı'nın 9.6.1988 tarih ve 17 sayılı Ka

rarı ile kabul edilmiştir. 
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Deyimler ve tanımlar 

MADDE 4. - Bu yön•etmehkte geçen; 

a. Teşk il at :Türk iye Büyük M i•i•:et Meclisi Jdari Teşki l atını, 

b. Kuruluş : TBMM Çocuk Bakımev' i n i, 

c. Müdürlük : TBMM Çocuk Bakımevi Müdürl üğünü , 

d. P·erson.el : Aksi belirtilmedikç.e , TBMM ldari Teşk ilatı nda kadrolu ve söz

ı.eşme\i olarak görev yapan \ :arı, 

e. Çocu·k Bakımevı : O · 6 yaş arasındaki çocuk; arın ba kım ve eğitiml er in in 

sağlandığı yeri, 

f. G rup : Çoctikl•arın fiziiki ve ruhi gel iş im özellik le r i d ikkate alınarak yaşı:ara 

gö~e al•uşturu l an yaş grupl: ıarının her !birini, 

lfa'de .eder. 

tKtNCt BöLüM 

Hizmet ve lşl eyiş 

Kuruluşa kabul esaslan 

MADDE 5. - Çocukl ·arı n :kuruluşa kabulü.n.de , müracaatıın kapasilenin üzerinde 

olması hal indıe Başkan l ık Divanı takdir ve yetk isi sak l ı ka :m ak üzere .aşağıda k i ön

celik sıras ı uygulanır . 

a. Miıı letvek i l l~eri çocuıklan, 

b. •Personel için; 

(1) Eş i ö lmüş dul personelin çoc ukları, 

(2) Ann e ve babası·n ı n her ik isi de Teşki l atta görev:i a lan çocuklar, 

'(3) Annesi Teş.ki lıatta çal ı şan çocuklar, 

(4) Ann esi çalışmayacak kadar hasta veya sakat olanlardan babas ı Teşk i l atta 

çall ışaın çocukl-ar, 

•(5) An~eni n çalıştığı kummda Çocuk Bakımevi bulunmayan veya bulunup dıa 

bundan yara rı:anamayan çocuklardan IYabast Teşkilatta çal ışan çocuklar, 

(6} Boşanmış olup, velayeti kendisine veri lm' i ş olan Teşk i lat men sup larının ço

cuık!lan. 
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Ancak, Kuruluşa grupl arı n kapasite leri ölçüsünde çocuk kabul ed i leoeğ inden, yu

karıdaki öncelik sıra laımasmın yanısıra, müracaatçının TBMM idari Teşkilatınd aık i 

her hizmet yılı için (+ 1) puan. lojmanda otur~ni ar •için (- 5) puan üzerinden yapı

lacak değer lendirme sonucuna göre . . en yüksek puandan başla mak sureti:yJe, ber yaş 

gru'bu içi n ayn ayrı sıralama yapılır. Çocuklar, yaş gruplarının ·kapas itesi bakımı.n 

dan, bu sırıaya göre kabul ed :ıl ir. Değer lendi rme sonucunda eşit puan'l ı müracaatçılar 

arasından evi o'mayan ve ge l ir düzeyi düşü k ol•an aiıl en i n çocuğu önoelik k·azanır . 

Kuru : uşa bu: aş ı cı veya ağı•r hastal ığı. ruhsal ve zih insel sakatlığı olup, özel eğiti

mi gerektiren çocuklar a l ınmaz . 

Uzun süreıl i hastal ık., k·aza gi bi zorunı:u nedenlerl.e kurul uş ·ile ifgi.si k•esilen çocu

ğun tekrar alınması, yer varsa, sıra dışı ve önceli kle yapıl ır . Bunun dı·şın:da.ki <!urum 

larda, yeni ·kayıt iç in sıra beklenir. 

Kabulde izlenecek yol· 

MADDE 6. - Kuruluşa kabul şartları nı belinieyen 5 inci madde esaslıarı na göre 

kesi n .kaydı y:ıpılacak çocu·k •Jarı n ve l i''ıe rinden aşağı•da k i belgeler istenir. 

a. Çocuğu n saği ık raporu. 

b. Anne. baba, çocuk ve birli kte yaşayan aile ü yeler inin BCG rıaporl:arı, 

c. 2 yaşı n üstündeki çocuk !a r için 2 adet, çocuğun velisi için ı adet ıresim , 

d. Çocuğun nüfus cüzda nı örneği, 

e. Ann esin in çalıştığı kuwmda ('ocuk •B a:kım ev'i nin o l madığı ya da oiJ up da ya

rarlanamadığ ını gösterir be lge, 

f . 5 inci madd~n i n b. ( ı ) ve b. (6) benllerine göre kaydı yapılacaklar •için duru

mu gösteri r 'belge, 

g. E.ş;eri hasta veya sakat olıan Milletvek ili ve personelli n eŞierin bu durumu 

nu belgeleyen Sağlık Kurulu R aporu. 

Kesin kayıt, istenen belgelerin tamamlanmasından sonra yapı• : ır . Belgel·er ta.mam

lanmadıkça, çocukJ;ar kuruluşa kabul e'dilmez. 

Kuruluştan aynJına 

MADDE 7. - Çocuğun kuru!; uş i le ilişkıi si aşağıda·ki ha lılerde ıkesilir. 

a. Veli n in yaz ı l ı isteği, 

b. M i lletvekil Ui~i n i n sona ermesini ya ıda çocuğun velisinin J1BMM ldari Teş

kilatı i le illı işiği n i n k.esil mesin i müteak.ip, eğitim yılı itibar iyle, yel sonunda, 
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c. Çocuğun 6 yaşını tamam~aması ya da ilkokula başlamasıyla, 

d. Çocuğun Kuru:uşta ka :abilımesi için bu yönetmelikte öngörü len şartların ıkay

bo : ması h:ı l inde, 

e. Kabule esas o!an bilgi ve belgelerde ya nl ış: ık veya ve'inin gerçek dışı beY'a

n•nın s :ı b · ı o:duğu anla~ı·!d ığında, 

f . Çocuk l arın veya ·ailelerin kuruluş iş'eyiş ve düzen ; ile bu Yönet meli k hüküm

leri ne uymama :arı ha!li nde. 

Ancak (e) ve (f) bcnt:er inde yazılı h aı:lcrdeki il işik kesme:erde TBMM Başkanı
nın onayı alınır. 

Ücret 

MADDE 8. - Kuru luşta çocuk l :ırın bakımı ücretlidir. Ücretler çocukların bes

lenme ve eğitim giderıl eri gözönünde tutularak her mal i yıl: ba ş ıncLa Türk iye Büyük 

Mi! :et Meclisi Başkan lık D ivanınca belir'enir. 

Tesp it edilen ücret, dev:et memurları ile d iğer kamu görevlilerinin aylıkl •arının 

ödenmesi tar ihinden itibaren en geç üç gün içinde çocuk veJ!.isinden, muhasebe ıka

yıt l arın ı tutm:ık l.a görevii bir memur tar:ıfınd•:ın makbuz mukabilinde tabsi•l edilerek 

gelir defterine iş l e n ir. Tahsil .edi:en m 'klar devlet bankalarından birinde Kuru l uş adı

na açı\aca'k. hesaba yatırılır . Yatınl•an paralar, muhasebe işleriyfie görevli memur ve 

Kuru: uş Müdürünün imzalarıy: a, çocuğun· beslenmesi ve eğitimi ,ile ,ilgili hususlarda 

kul l anıı! abilir. 

H esaplar, kurumun tabi oı!duğu denetime tabidir. 

Toplu u l aştırma giderleri çocuk velileri tarafından ayrıca karşılanır . 

Çalışına saatleri 

MADDE 9. Kuruluş, TeŞ;kilatın ça: l ışma saatin in başlamasından yarım saat 

önce ve çaı' ışma saatinin b ili.nı: nden Y'arım saat sonrasın-a .kadar h izmet verir, hafta 

tatili ile u'usal, resmi ve dini bayram gün\J er:nde kapalıdır . Yasama faaliyetlerin in ge

rektird ği hal lerde, çalışma saatleri TBMM B :ışk·anının onayı ile düzenlenir. 

Çocuğun kuruluşa teslimi ve alınması 

MADDE 10. - Çocu.klar kurur uşa ·im1dinolar ölçüsünde servis arabası·, bu müm

kün olma.dığı takdirde aiı l esi tarafından teslim edilir ve a' ınır. Çıkışla çocuğun başka 

b ı rine tesl im edilmesi isteniyorsa, kuru luş yetkili lerine önceden bilgi verilir. 
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İzin 

MADDE 11. - Her çocuğa, önceden ha'ber verilmek :kaydı yıla, en fazla yılda iki 

aya kadar izin veri lir. Tabip raporu i<!e bu süre uzatı lıa bi i ir. 

Çocuğun izin li o :duğu süre~er için, ücret % 50 oranında tahakkuk etti r ilir; ·iZJin 

süresince yeri boş tutulur. Çocuğun habersiz olarak a ralııksız 10 gün süreyle kurulu

şa gelmemesi halinde, aile ücret ödemeyi yüküm!ense dahi, kuruıl uşla ilişiği tk:es ilir. 

Kurul uş. bakım onarım ~amacıy l a, her yıl bir ay süreyle tkapatılır . tBu süre iç in 

ücret alınmaz. 

Sa l gın hastalık vb. zorun·: u n ~d en 1 erle kuruluşu n 15 günden faz la ürey:e kapa

tılm a sı hal inde, k•a palı geçen süre':erin ücreti peş" n ödenen ücretten mahsup edi l·ir . 

Programlar 

MADDE 12. - Kuru : uşun çalışma programları, çocuk ların bir a ile ortamı için

de ve çocu k eği t i m bilimi gerek lerine ~uygun olarak, aşağıdıtki bölüm!er çerçevesinde 

dü.ren::enir. 

a. Eğiti m Programları : Sosyal ve Eğitsel Servis içeris inde modern eğitim ku

ra,·ııarı n a :uygun bir biçimde ~ i lg i 'l i uzmanl ar tarafından hazı rla nır ve Müdürün onayın

dan sonra uygulanır . 

b. Gel,işim Programlan : Çocukların f iziksel ve ruhsal gelişmelerinin sağlan

ması ıamacı yl:a, yaş ları ve örel durumları gözönüne al ınara k bedeni, zihni ve ruhsal 

gel iş i m progm mları Sosyal ve Eğitseli Servis içeri inde ilgi l·i llliman larca hazırl a nır ve 

Müdürün onayından sonra uygulanır. 'Bun l arın uygu l anınasında anne ve babaya dü

şen görevler de tespit edilerek ilgililere b ilgi veri i·İr. 

c. Sağ l ık 'Programları : Kuruluşa çocuk kabu l edilmeden önce istenen belge:erin 

ı şığında v'e çocuğun kuruluşta kali dığı süre iç inde çocuk doktoru ile h emşire deneti

minde sağlık progııamları uygulanır ve altı ayda b ir çocukların ve kuruluş persone

l inin sağlık denelimi yapılır. Sonuçlar anne ve babaya bi1!dirilerek gereıkl i önlemlerin 

a:l ınm ası sağ'anır. 

d. Bes1enme Programı : Kuru'l uşa alınan çocuklara öğle yemeği ile sabah ve 

öğ!eden sonra o'mıak .üzere ·iki ıkahvaltt veril ir. Çocuk i arın yemek listeı:eri yaş ve sağ

lık durum l arına uygun biçimde ve günlük kalori i ht iyaç ları gözönünde buı: unduru la 

raık:, D iyetisyen tarafından hazırlanır ve kuruluşta ilan edilir. Bebek mamaıları diye

tisyıen ve hemşi re tarafından hazı rl!anı.r . 

Gnıplaştınna 

MADDE 13. - Çocuklar yaşiarına göre gruplara aynlırlar. O l uşturuıl an yaş grup

larındaki çocuk sayısı aşağıda gösteri lmiştir. 
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o 10 çocuk 

2 yaş grubu 15 çocuk 

3 (i yaş grubu 25 çocuk 

Çocuk sağlığ ı ve eğ i tiımi bakımından, yukarıda bel irlenen sayı: la rın dışına çıkıl-

m az. 

üÇÜNCü BöLüM 

Ku r u 1 uş Teşkilatı, Persone:;n Görev:eri 

Teşkilat 

MADDE 14. - Kuru. u~ta Koord inasyon ve D~ğer 'end i rme Kuru lu i!e Sosy:ıl 

ve Eğ'tse l s~rv i s bu unur. Ayrıca ihtiyaca göre, kaı.J.ro sayı ve nitelik lerine uygun oh

rak Müdür, Sosya l Ça l ışmacı, Ps :ko og, Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi, Ana Oku!:u Öğ

retmeni, Tab·p, O iyet isyen, H .!m.}ire, Ba.kıeı Anne ile diğer büro persondi v~ yardımcı 

h i zmet~ c r persone: i istihdam edil ir. Gerekti ği nde Teşki l at tabibinden Kuru l uşta da 

yararlam; ır. 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu 

MADDE 15. - Koordi nasyon ve Değerlendirme Ku ru:u Müdür, Sosyal Ça! l ış 

macı. Psikolog, Çocuk Geliş ;m ve Eğ i t i mcisi, Ana Okul u Öğretımeni, Tab ip, D iyct is

yen ve Hemş ; rcdcn o · u~ur. Kurulun Başkanı Müdür.dür. Kuru l ay'da bir kez olağaJn. 

Müdürün gerekli gördüğü zamanlarda olağanüstü top~anır. 

Kumiun görevieri şu nlaı u ıı· : 

a. Kuru l uşun yıll ık ça l ışma programı nı hazı rlayarak yıi sonunda uygulamada 

alınan sonuç : :ırı değer : end irm ek ve bağ i ı oı ' duğu makama bi ldirmek, 

b. Kuruluş hizmetlerinin daha iyi ha1e gelmesi için kuru l uş persone l ~ i n i n ıeğiti

mi ile çocuklara daha iyi h iZJm:!t verilebi lmesine ilişkin ça•; ışmaları il g iıl i mevzuat ve 

bu yöneLmei ik hüküm ~ erin•e göre belirlemek, 

c. Mes'e k~er arası koordinasyon ve ek ip çalışmasını sağlayacak niteJ.ikte ış bö

lümü esa~:a.rını düzenlemek, 

d. Kuru l uş h;zmetierinin per iyodik değer': endirmes i n' i yapmak. 

Koordinasyon ve Değcrıend i rme Kurulu toplantı raporla rı ve alınan kararlar ya

zı.larak, her türiü denetimde görülmek üzere saklamr. 
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Sosyal ve Eğitsel servis 

MADDE 16. - Kuru : uşba mesleki çal i ı şmaları koordineli b ir şeki<lJe yürümnek 

üz:ene Sosyal Çalı ·m :ıcı, Ps'kolog, ('ocuk Ge l işim ve Eğ:(mc i si il-e Ana Okulu Öğret

men :nden o : uşan ve Müdü re bağ l ı b ir Sosya l ve Eğ;ısel Servis kuru'ur. 

Sosyal ve Eğitse-l Servis in görev:eri şunlardır : 

a. Çocuğun kuru:uşa kesin kabu 'ü ile bakım ve y-etiştirme hizmetJ,er ini yürüt -

mek . 

b . ('ocu k iarın kur u l uş. ai 'eler ve toplumla i işki- :!rinin ge! .; şt i rilmesi n i sağ ' a.mak, 

c. Psiko - sosyal ge:iş'm ve eğit'ın p · ogmmlarını kuruıuş ve çevre koşullarını 

d ikkate a::arak ha zı-rlamak, Müdürün onayın:l:ın sonra uygu'amak ve değerlendirmek, 

d. Çocuk !arı n bakım ve yetiştiri;me'eri nde gerekli kayıt!Jrı düz:m·i o larak tut -

mak. 

Müdür 

MADDE 17. - Müdü rün görevleri şunlardır 

a. Kuru luşun yönetsel ve tek n ik tüm i~leri n i ilg 'l i m evzua ta göPe yürütmek. 

b . Hizmetin en iyi b iç.mde veri lebilm ~s i için gerekli ön:emleri a:mak, görevli

ler ıarası nda iş bölümü ya rımak ve h izmet!eri n yerine getiniımesin·i denetlemek, 

c. H izm et içı eğ:tim program'::ırının düzen'ıenm esi n i, gelişt i:· ·ım~s'ni ve uygu

ianmasını Teşki!l atın ·Eğ'ti.m B irimi i!·e koo rd ineli oıarak sağ'amak. 

d. Kunı luşta hizmeti n .kalitesi n i yükse:tmek. geliştirmek için araştırma ve ince

lem eler yapmlllk ve yapt;rmak. 

e. Kunı i u.ş personelini n şahsi dosy:üarının tutulm::ıs ı nı ve buna iliş k i n her türlü 

iş lemi n günü gününe yürütüı: mesini sağlamak, 

f. Ambar, ayniyat ve yaz ı . iş! .er'i nin düzenli yürütü lmes ini sağlamak, KurU'i uş 

görevli :eri n in süreli veya sü r,esiz ayrı'ınıas ı veya görev:n'n değişme'si hal' nde ayn'yat. 

sayım . devir ve tcs'i m iş'eri n i g:n·el hükünık r içi nde tanı::ınılalnı::ık . 

g. Kuruluş p ~:son elini n i.-gili mevzuat uyarın ::a tutum d aw:ı nış, kılık, kıyafet 

vb. hususl:arı111ı iz:eyerek de n eLm ~er yapmak. önlemler a lmak ve uygulamak. 

Sosyal çalışmacı 

MADDE 18. - Sosyal çalışmaemın görev:eri şun- : ardır 

a . Kuruluşa başvuran a :Je 'er ve ço::uk:arıyl •a ilgili ön inceleme ya parak «Sosyal 

tncel eme R aporu» düzen lemek. Kuruı: uşa alınacak çocukların kabul işılemlerini yü

rütmek , 
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b. Çocukl arın topluma yararlı k işiler olarak yetişmeleri n i n sağl.anmasında ve 

sorunı: arı n g·der.ilmesi ndc yardımc ı olm ak amacı yla «Sosyal K i,'l isel Ça l ı şma» ve «Grup 

Çalışması » yöntcm:er i arac ~' ığı i!e gerekl i mes'eld u ygulaımala rı gerçek leştirmek ve 

bun larla ilg !! i rapor:a rı düzen'emek, 

c. Ai·: eıer ve çocuklar i le ku ru luş arası nda uyum sağ' ·:ım:ı.k ve periyod'i k ·olarak 

ailelerle i i işk i kurarak gerck :ı önerilerde bu:unmak , 

d. A ile ve çocuklarla ilg i' i sosyal faaliyetleri organize etmek, 

e. H izmet içi eğit im program'annın düzenlenmes i ve uygulamasıında görev a·l

mak, 

f. Kuru l u şun hizmet amacına uygun anaştırma ve incelemeler yapmak, 

g. Sosyal ve Eğ i lse l S~ rvis bün yesinde hazırlanan , çocuk•:ara yönelik psiko - sos

yal gel i şim program ia rına katkıda bulunmak . 

Sosyal Ça l ışmac ı , yukarıda sayı•: an görevlerini d iğe r m eslek elemaru:arıy l a birl ik 

le Sosyal ve Eği Lsel Serv is bünyesinde yürütür. Görev:erin in gereği gib i yer ine geti

r i lmesinden Müdüre karş ı sorumludur. 

Psikotog 

MADDE 19. - Psikologun görevleri şurulardı·r : 

a. Çocuğun kuru l u şa geliş V•e burada kal ı ş süresi içinde zeka, yetenek ve ruh

sali durumu ile ps iko - sosya l geli,'l ! m iıni çeşit•: i t·::st yöntem ve leknik lıeri ile bel·irle

mek , 

b. Çocuğun yetişti ri lmes i ve sağ ıJd ı bir k i şilik kazanması için gerek•l i mesleki 

uygul•ama'ara kalk ıd a bulunmak , 

c. Sosyal ve Eğ i tsel Serv is bün yesinde h ::ız ır J.a n a n , çocuk la ra yönel!ik psiko - sos

Y<ı!l ge lişim programların.a katk ıda bulunmak, 

d. H izmet içi eğit im programlarının düı.enı'enmesi vıe uygulamasma katılmak, 

e. Kurul uşun amacına uygun n itıeli'kte araştırma ve ince:emeler yapmak. 

P ikolog, yukanda say ıla n gör•evleri diğer meslek e:emaıılarıyl a b i rl i•k tıe Sosyal 

ve Eğilsel Servis büny.esinde yürütür. Görevller inin gereğ i gibi yeriırıe getirillmesi nden 

Müdüne karş ı sorumludur. 

Çocuk Gelişim ve Eğitimeisi 

MADDE 20. - Çocuk Geıli şim ve Eğitimc i sill! i n görevler1 şun la rdır : 

a . Kuru l uşta u ygulanacak eği t im ve gelişim programlarını h azırlamak , yürütüıl 

mesini denetiemek ve gerekt i ği nde bizııat uygul.amak, 
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b. Program ' ·a rın uygu· : ·ınab :_ mesi için gerek li ortam, araç ve gereci sağlamak, 

c. Çocuğun geliŞ im v~ eğit i m 'ni .izlemek ve normal ge l işi ın göstermeyen çocuk

lar iç 'n i'lgili mes'ek eleman 'arı y la iş b : rl~ ği yapmak, 

d. Okul ön ..:esi eğ i tim çalışnıa~ arıyla çocuk l arı ilkokula hazı•r l amaya yönelik eğ i

lim program 'an ha zı rlamak, 

e. H izmet içi eğilim program l arının düzenlenmesi ve uyg u l amasına katı l mak, 

f. Sosyal ve Eğitse l Serv is bün yesinde h azırl·anan, çocuk l .:ıra yönelik ps iko - sos

yaıl ge : iş iım programiarın a katkıda bu:unmaık, 

g. Kuru ! uşun amacına uygun n ite: ikle araştırm a ve jnceleme!er yapmak . 

(ocuk Gelişi m vıe Eğ ; L imcisi yuk-arıd•a sayı:an görevler ini d iğe r meslek eleman !a

rı yla bir!i·kt e Sosyaıi ve Eğ i tse l Servjs bünyes:nde yürütür. Görev:er;n in gereği gibi ye

rine getiri lm esinden Müdüre karşı sorumludur. 

Ana Okulu Öğretmeni 

MADDE 21. - Ana Oku 'u Öğr.etmenin i n görev:eri şun l ardır : 

a. Çocuklar için h azırlanan ps iko - sosyal ve oku'! önces i programlarını uygu

lamak, bu program:ar iç 'n gerekli araç gereç ve mater y:ıl l eri düzenı: emıek , 

b. Grubundaki çocukla.rın gün lük sağl ık , temizlik konu l arı i le ilgilenerek, çık•an 

sorunlan ilg il i uzman .e:eman' ara b i 1 ı d i rmek , 

c. Çocukların davranış özellik lerin i ve geli şim'eri ni izlemek, gözf em formla rını 

i~ ! em e k ve bu bi lg'ileri i lgil i uzman e:eman'ara .i'eterek on lar la iş b i rliği yapmak, 

d. Çocuk la rı yetenekl er ine göre müzik, spor, el sanat!arı, res im, falklor vb. 

faa! iyet;ere t eşv iık -e tmek; çocukı' arıın bu a!anı ; arda ye t işt i r ::meı:eri n i ağlamak üzere 

uzmaın eı:eman larla işbirl i ğ i yapmak. 

e. M evcut araç ve gerecin iyi kul::ı n ı : ması ve muhafaza s ını sağlamak, 

f. Bakıcı anneler in çaı : ışm alarını denıet'emek . 

Ana Oku·: u Öğretm e-n i, yukarıda sayı l an görev:er ini Sosyal ve Eği ts el ServJs bün

yes-nde d :ğer m eslek e : emanlarıyla bir li kte yürütür. GöreV':eri n:n gereğ i gibi yer ine 

ge ti r i.ımes i nden Müdüre k a rşı sorum ludur. 

Tabip 

MADDE 22. - Tabib in görevler-i şu n l ard ır : 

a. Kuru : uşun sağlık hizmetlerin i yürütmek, sağ: ık eki bin in görev:erin i yapma

sını sağl amık ve denetle.mek, 
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b. Çocukların kuruluşa girişte ilk muıayeneLerin i yapmak, hastane ve d ispanser 

ınoe:lem~l e ri iç in gereken yerlere s~vk etmek ve çocuk hakkında dosya hazırlama·k, 

c. Çocukların dönemsel sağlık denetimlerıilli yapmak ve gerek li re hberlikte bu

:unmak, 

d. Kuru ' uş personelin in genel hij yen kurallarına uyup uymadığını kon trol et

mek, 

e. i i g iı i mevzuat i:e veri len diğer görev'eri yapmak 

Tab:p, kuruluşun sağl ı k h i zımet : er i nin gereği gib i yü rütü 'mes ind en Müdüre karşı 

sorum udur. 

Diyetisyen 

MADDE 23. - D iyetisyen in gör·ev:eri şun'ardır : 

a. Çocukların bcs' cnme'cr i i:e ilg ili cetve :i h azır l amak ve u ygu:: anmasında Mü

dürlüğ~ }'ardımcı o1mak, 

b. Hast:ı. çocukiar !çin d iyet listesı i ni Tabip i·:e b ir likte hazıüla mak, 

c. Mutfakta hazı r : anan yemek ierin kali teleri ile ıs ı •iarı bozulmadan servise gel

mesi ve çocuklara dağıtılınasım sağ:•amak, 

d. Yemek servis bölges in in ve mutfağın h ijyen koşu;Jarına göre i ş'eti lmesi ni , 

mutfak persone .i n in geıek i. i temi~ .i k .kura;ı: arına uymasıoı sağl amak , 

e. Yiyeceklerin saklanması ve muhafazasıoda .uygula nac•ak bes•: ônme kura lla rı 

na uyu ımas ını gözeLm-k, 

f. Kurui uş:ı. alınacak yiyecek madde:er in in c ins ve miktarların ·n beli r!enmesin

de, tesl im ar ınan yiyecek mad de.erinin şa rtn:ımeiere u ygl'n o · urı o 'ımadığımn den-: t

lenmes 'nde Müdür.üğe yardımcı o 'ma.k, d .;po v~ kiler':;r 'n h ijyen ve beslenme koşul

lanna göre düzen 'enmesini sağlanı a.k. 

D iyeti sy.en , görevleri n·n gereğ i gib i yerine ge Lrilm:;sinden Müdüre karşı sorum 

lurlu ·. 

Hem'jire 

MADDE 24. - Hom5ireni n görev 'eri şunl ardır : 

a. Sorum'u o ' duğu bö:üm 'eri n tüm Jı ; j y.: n koş u : arının yer:ne getir ilmesin i sağ

lamak. 

b. Muayene, tedavi ve diğer sağl ı k h izmeti er :nct e tab ibe yardım etmek, i : açla rı 

m:.ıhafa za etmek, son ku" :ı.nm?. sü resi geçe-n ilaçları tabib e bi l·dirmek, 
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c. Çocukları dönemsel sağlık kontrolü ve muayeneleri nıe hazırla mak, kilolarını, 

boyı:arını , diş:erinin ç ıık ış tarihl~dni ·i.ıJiemek ve bu bi lgileri sağlık f,i şlerine işlemek, 

d. Bulaşıc ı bir has!al~klan kuşkı.; :ıandığı hallerde çocuğu hemen tecrit ederek ta

bibe v.e Müdüre haber vermek, 

e. Acil v.akalarda ilg ;ı; i tabi'b vey·a hastane ile ilişki kurmak, 

f. Bebek mama l arını hazırlamak. 

Bakıcı Anne 

MADDE 25.- Bakıcı Annenin görevleri şunlardır 

a. Kreş çocuk·larının günde en az üç kere altını açmak ve temizlemek, oyun 

çocukLarının tuvaJet sonrası tem iıl' iklerini muntazam yapmak, 

b. Çocukların oyun, d inlenme, 'bes'.enme, temizlik V•e eğitim faaliyetleri iie ilgili 

olarak ,kend. i'sine verilen görevleri Ana Okulu Öğretmeni gözet:.mirııde yer.i ne getirmek, 

c. öğün saatherine göre gerektiğ i nde kuşı: uk ve .ikindi kahvaltı l arını hazır 1.a mak, 

masayı düzen·:emıek, süt çocuklarının m:ımala rını yedirmek, oyun çocuklarının yemek 

yemelerin e yardım ·etmek ve yemek sonrasmda çocuk ları n temizliklerini düz-enli bir 

şekildie yapma'k, 

•d. Çocuklanın uykuya yatış ve ·ka:lkışlarında yardımcı olmak , uyku saa t"erinde 

nöbetçi Çocuk Eğiticis iırıe yardım etmek, 

e. Çocukların yatak ve oyun odalarının temizliğini, düzen ini sağ :amak ve eş

yalan ko'ruma:k. 

f. Çamaşır ve yatak takımları ile kend isi ne tesl'm ed!len eşyaları muhafaza et-

rnek, 

g. MüdÜ I'ı Ükç e kend is; n ::: veri•: ecek gör·::v alanlarıy: a ilgili diğer görevleri yerine 

getirmek. 

Bakıcı Anne, kend.i sorum u·luğuna nri·:en -eşyalarm muhafazasın dan ve görev

:er in'n, Ana Okul u Öğretmen i denet'ıminde. gereği gibi y.-ri ne g·etirilmesinden sorum

ludur. Bakıcı Anne çocuğa a it öze: konu larda vel iler:e lemasta bulunamaz. 

Arnhar Memuru 

MADDE 26. - Ambar memurunun gör:::vleri şun lardır : 

a. Satın alıın an ıerzak ve eşyanın muayene v.e tesliminde hazır bulunmak, kabul 

ediı:.en erza:k ve •eşyayı teseliüm ed·erek ambar ve depoda itina ile saklamak, 

b. Tanz'm edilen i·aşe tabeliisına gör::: .erzakı a~çı V•e diğer jlgili!er huzurunda 

tartarak aşçıyıa teslim ıetımek, 
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c. T eslim ve tesellüm ettiği evrak ve eşyayı gunu gunune defterine ıkaydetmek, 

gir i ş ve çı.kış belgelerinin işlemlerini tamamlayarak çıkı~ belgesi ve faturıayı ayniyat 

mutemedine vermek, 

d. Amba r ve deponun h r zaman temiz, tertipli ve düzenli olmasını tem iırı et

mek ve bu amaç!a deponun her açılış·nda temizlik ve düzeni üzerinde titizlikle dur

mak, 

e. Ambar defterin,i tu~mak, 

f. Eşya ve ma!zemele rin , dıepolıanmı.ş besin1'erin iyi .şeki i de korunmasını sağla

maık, bun lardan bozu 'maya müsait olanl arın d i ğerler i ne bir zarar vermemesi .için bir 

an önce sarfedilmes i veya çeş i Lii .şek'il'd e ıelden çıkarıı~ması ile ilgiili işlemJ:erjn yapı lma

sı için Müdürlüğe zamanındıa haber vermek, 

g. Ambar ve depoya giren her türlü malzeme, yiyecek ve ıilac ıı düzenli bir şe

ki lde tasnif ederek yerle.5tirmek, haşarat ve yangma karşı her türlü ön'emi a::ma:k. 

Ambar memunı , görevleri n :n gereği gibi yeri ne getiriıJmes i nd en Müdüre karşı so

rumludur. 

Ayniyat Mutemedi 

MADDE 27. - Ayn iyat mutemedinin görevleri şunlardır : 

a. Kuruluşa alınan demirbaşlarla ilgili demir'ba.ş defterini tutmak, demirbaşla

rın numaralandırı ;ması ·ile oda lardıa bu iunan demi rbaş listelerini tıanz'im etmek, çer

çeve ha!! inde asarak takip etmek, 

b. Kaza, :kasıt, ve dikkatsizlikle kırılan, •k•aybol·an eşya için gunu gunune tuta

nakları düzen :eme k, kasıtlı olan l arı ödetmek, d iğer eşyalar için kayıttaın düşme işle

mini yapmak, 

c. Mutemet sıfatıyla kendisine verilen ava nsı mevzuata ve ,Müdürün vereceği 

tali matiara uygun ol aııak harcamak, gereken kanuni işlem:eri yapmak ve hesap ver

mek. 

d. Görevler in i yeri ne getirirken A yn iyat Saymaını ile iş birl i ği yapmak. 

Ayn iyat mutemedi, görevlerin :n gereğ i gibi yerine getirilmesinden Müdüre :kanıt 

sorumludur. 

Büro personeli 

MADDE 28. - Büro person~l i kuruluşun her türlü yazı iş l eri, ,iş tak<ibi, dosya

lama vb. hizmetleri n i Müdürden alacağı taı limata göre yerine getirmekle göııevıl'idir. 

Büro personeli görcvlerin;n ~ereği gibi yerine getiriLmesinden Müdüre karşı sorum

ludur. 
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Yardımcı hizmet personeli 

MADDE 29. - Aşçı, bulaşıJcçı , bekçi, ık•alor.iferci vb. person~ı. görev ıa.lanlarıylıa. 

ilgi ıli olar·ak MüdürJüğün vereceği .işlleri yapma:kla görevlidir. Bu personeLe ilişkin gö

·rev bö :Uınü ve esasları Müıdürlükçe tespit ediil•i.r ve yeriıne getirilmesi sıağ iaını r. 

DöRDüNCü BöLüM 

ÇeşitLi ve Son Hükümler 

Muhasebe, satınalına ve ihtiyaçların karşılanması 

MADDE 30. - Kuruluşun gel·ir, giderle ·i•lgiJi kayıb:•arınm tıutulmast ve muhase

be ·sistemi TBMM ıBaşkanlıığı tarafı·ndan bebrlenir. 

Mobillya, mefruşat, büro malııemesi ve demirbaşların alımlan 11BMM sa;tı.nalma 

hü:kümlenine göre yapılır . 

Çocuk eşyası 

MADDE 31. - Yaş gruplarınıa uygun olarak k.umluşca belirlenecek oyuncak ve 

eğitim faaLiyetleri için gerekli eşya ve gereçler:e, çocukların kuruluşta giyeceği elbise 

ve çaımaşırlıarı markruh olanak sağtlamakla veLi yükümı:üdür. 

ÖZel malzeme 

MADDE 32. - Çocukılar •evleriınden kuruluşa •ÖZiel yiyecek ve oy;unca.k getire

mezlıer. Çocuğun herhangi b i.r eşyayı eve götıünmesi bal'inde bu eşyal.ar ıkurul~a iade 

edilir. Ço.;uğuın tehlı~ke ya.ııatacak bir eşyıa i1:e (delici, kesici, yaıkıcı Vb.) ya dıa ıkıymet

I,i ziynet eşyası takvlara:k (küpe, yüzük, b ilez i,k, ın•a:zıarl ık vb.) kuruluşa gönderil!mesi 

yasaJktı:r. 

Veli toplantısı 

MADDE 33. - ıK.ur.uıluşta üç ıayda bir ve}'ia ·ihtiyaç duyulan zamaın!larda veli top

lanti'ları dÜZien lenir. Bu top l ant u:•ardıa }(iumluş ve çocukların i htiyaçl:arı, sorunlıarı tar

tış~Lı.r. Çocuiklar.ın psiko - sosy·a!l gelişiımJıerj haıkkında ve l·iler.e ıaçıkılayıcı bilgiler ve

rilir . 

Ziy~çi 

.MADDE 34. - Kuruı: uş personeli, ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen 

yerde k'ctbull eder, grup odalarına götüremez; veli ve <iiğer }'letişki nler ·iz insiz olıarak 

be!Lrlenen yerılıerin dışına çıkamaz. 
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Personelin giyimi 

MADDE 35. - Kuruluş personelinin hizmet süresince DevJ,et Memuı1Jan Kuyıa

fet Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gerekLerine uygun biçimde giyinmeleri Mü

dürlükçe sağılanır. 

Binalann kullamını 

MADDE 36. - Kuruluş için ayrıllan bölüm veya bin•alar asli amaçJ,arı dışında 

iŞietilemez ve konut veya misafirhane olarak ıkullanılamaz. 

Uygulamayı kabul etme 

MADDE 37. - Çocuğu kuruluşa kabLti edil•en Milletvekili ve personel, bu yö

n etmeli ğ i n bütün hükümlerınİ kabul! etmiş sayı,Jır. 

Kuruluşta bulunacak defter ve dosyalar 

MADDE 38. - Kuruluşta .. aşağıda gösterihen defter ve dosyall arın bulunması zo

runludur: 

ıa . Çocuk k-ayıt defteri , 

b. Her çocuk için bir dosya (çocuğa ait belgelenin konu!duğu d'osyıa), 

c. Sağlık iZJieme defter.i (çocuk ve personelin sağlık durumlarını gös1ıer.en def-

ter), 

d. Evrak kayıt defteri, 

e. Ger·ekli muhasebe defter ve tkayıtl tarı . 

GEÇlCt MADDE 1. - TBMM Çocuk Ba,kımvvi Müdür•lüğünce İş Kanunu ve 

sosyal sigortalar mevzuatına tabi olanak h iZJmet ıakdi ile çaJ!ışanlar da, Teşkilat ka:d

ro! aıı na atanıncaya kadar, bu Yönetme!i iğ :n 5 inci mad'desi açısından, 4(d maddesin

de geçen «personel» tanımı kapsamında sayılır l ar. 

Yürürlük 

MADDE 39. - Bu yönetmel!k TBMM Başkanlık D ivanınca kabul edildiği 'ta

rihten iti baren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 40. - Bu yönetmelik hüküml·erini TBMM Başkanı yürütür. 
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Personelin giyimi 

MADDE 35. - K uru l uş personeli nin h izmet süresince D evlet M emurilan K wa

fet Yönetmeli ği esas a l ınarak nizmetin gereklerine uygun biçimde g ı yi•nmeleri Mü

düriükçe sağlanır . 

Binalann kullanunı 

MADDE 36. - Kuru l uş için ayrııl an bö: üm veya binalar asli amaçları dış ında 

işıletilemez ve konut veya misafi rhane olarak ku llanı lamaz. 

Uygulamayı kabul etme 

MADDE 37. - Çot:uğu kuru: u.şa kabul edilen M illetvekili ve personel, bu yö

n etm eliği n bütün hüküm l erı n i kabu l etm iş sayılır. 

Kuruluşta bulunacak defter ve dosyalar 

MADDE 38. - K uru l u ş ta a5ağıda gösteri len defter ve dosya!ların bu lunması zo

runludur : 

a. Çocuk kayıt defteri, 

b. H er çocuk içi n bir dosya (çocuğa ait belgeler in konu! duğu dosya) , 

c. Sağlık izleme defteri (çocuk ve personel in sağlı k durumlarını gösteren def -

ter), 

d. Evrak kayıt defteri. 

e. G erekli muhasebe defter ve kayıtla rı . 

GEÇtct MADDE 1. - TBMM Çocuk Bak ım ~vi Müdürlüğünce I ş Kanunu ve 

sosy :ıl sigortalar mevzuatın a tabi olarak hizmet akdi ile ça!lışa.nlar .da. Teşkilat .kad

ro:aı :na ata nıncaya kadar. bu Yönetme: iğ : n 5 inci maddesi açısmdan. 4fd maddesin

de geçen «personel» t anımı kapsa mında sayılırlar. 

Yürürlük 

MADDE 39. - Bu yônelme: :k TBMM Ba~kanlık Divanın ca kabu l ed il d iği ta 

rı hten ıti bare n yürür: üğc girer. 

Yürütme 

MADDE 40. - Bu yönetmeli k hükümlerini TBMM Başka nı yürütür. 
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TüRKiYE BüYüK MtLLET MECLtSt tDARI TEŞKiLATI 

KADRO DERECELERİNİN YüKSEL TtLMEStNDE 

UYGULANACAK ESASLAR (*) 

A) GENEL OLARAK 

1. Yapılacak kadro değişiklikleri ile idari teşkilatın hiyerıarşik yapısı bozuil mıaya

ca.ktır . 

2. T . C. Anayasasının 128 inci ınıaddes i n i n 2 nci fıkrasında öngörülen kanunlar

dan dlan 657 sayılı Devlet Memurla rı Kanununa göre personelin kadro derecelerin 'in 

yüksel ti lmes'inde; 

•a) 657 sayılı Kanunun öngördüğü ilkelerden olan ehliyet ve liyakatin amirin 

görüş ve kanaatİ ile. 

b) 657 sayılı Kanunun 68 inoi ınıaddesinin (A) fıkrasının (c) ve (d) bentleri ıuya

rınoa, ilg ili personel'in kadronun bahsis edildli~i görevin niteLiklerine uygunluğu ve siciQ 

bakımı·ndan üst dereoeye yük eleh'ilecek nitelli ktc olup olmadığı sicil raporu ıille, 

Tespit edi lecektir. 

B) KADRO ARTIRII..;MASI VE DERECE YüKSELTlLMESt 

1. Idari teşkilatın h iyera rşik yapısının ve yönetim kadro l arı •piram'ı din i n bozul

maması için : 

a) G ene!! Sekreter Yardımcısı• , Daire Ba~kanı, Müdür, Şube Müdürü •unvanlıarı

nın kadro a'detleri artırılmayacaktır. 

b) Başkanlı:- özel Müşaviri ·kadrosu beJ.ireoek ihtiyaç k.ı.dar artırılabilecektir. 

c) Müdür Yardımcıs ı. Şef ve şef sevi yesi ndek i mesleki amirıl ' i kle r ·kadro a'detleri 

nin artırı•lm:ısında, ilgili bir im 'erin h izmet ·ihtiyacı gerekçesi d ikkate alınacaktır . 

d) CBaşkanlık Divanının 2!.5.1986 tarih ve 86 ayıılı kararı i ıle değ;iş'ik) Daire 

B~kanlığına yapılaoak ratama ve yük elmelerde, en az 4 yıllık yükseköğren· :m görımüş 

o!mak şartı, Müdür ve Müdür Yardı mcılığı görevlerine yap vı•aca.k atama ve yükselme

ler'de ise yükseköğrenim görmüş olmak şartı aranacaktır. 

(*) Başkan/tk Divanının /2.6.1984 tarih ve 22 sayttı kararı ile kabul edilen bu 

esasların; 29.3.1985 tarih ve 50 saytlt, 21.5.1986 tarih ve 86 saytlt, 26.3.1987 tarih ve 

109 saydı, 4.7.1988 tarih ve 18 saytlı Başkanlık Divanı kararları ile eklenen ve değiş

tirilen mac/deltri metne işlenmiştir. 

- 83-



e) (Haşkanlılc Divanının 29.3.1985 tarih ve 50 sayı l ı kararı. ille ek) Şe flliik görev

lerine yapı.lacak atıama ve yükselmele rde e n az l'ise veya dengi mesleki ve teknik öğ

renim görmüş o1ıması ve 1 O yı·l hizmeti bu lunm ası. şarUiarı ara.na.caktır . 

Şu kadar ki , l' is.e ve deng i mesl·eki ve te.kniık okulu bitirmi .ş elremaın·ı bu lunmayaın 

veya bul' unmas ı çok güç cian Aşçı baş ı , Başbahçıvan, Ofsetçi, Tertipç'i, Ciltçi, Gaırıa.j 

Amiri, Makin ist, Kal·emkar ve benzeri zanaat ve m eslek ıaımirLilklerinde yıu'karıdıaki 

şartlardan yal·mz ta hs<ıl şartı. aranmayıabilli r . 

f) CBaşkanlık Divanınm 29.3. 1985 tar·ib vıe 51Q sayıl ı kararı ·ile ek) Müdıürlli.ilde

rin ·h izmet'erin in kapsam ve özellik l ·eri.nıe göre her h izmet bi.rim i·nde en •az b'ir şef bu

l unduruı: ur. Hizıme l biri·rnler i.nde fazla eleman çalıştınil dığı tak'dirde, e n az on m~ıur 

iç ;n bir şef : . i :Jc kurulabil'ir. Ancak aym ınitel i'kteki hizmeti fazla sayıda p ers:onıel ile yü

rüten b irim:e~de bu sayı üç katında n ıaz o lamaz. 

2. (Ba.şkanlı.k D ivanının 21.5.1'986 tarih ve 86 say ılı k ararı. ile değişiık.) ikinci de

rece k•adırdl ard!an 1 inci dereceye Y'ap ıJ:aca:k yükseltmelıerde aşağıda yer al aın k•ayıtlların 

beraberi•nde yükseköğren· im görmüş ·dlmaık şartı ·araıııacaıktı r. 

Buna göre 1 inci dereceye yükselebi·lecek görevle r, ıemek J. i mü.k tesep ha;k ıaylığı 

2 nci dıerecen in 3 üncü kademeüı e gelmıek şartı y· l a : 

a) Şube Müdür:.erj, Müdür Yardımcı lan ve .eşdeğ.er görıevler , 

b) Çtkani<Leak yön-etmel i ğin'deki ikoşu!il arla Uzma.n Raportörler, Raportörler, Uz

ma•n Stenografllar ve Stenografı:.ar, 

c) Teknik Hizmetler Sınıfında yer ıal an Yüksek Mühend is, Yüksek M imar, Mi 

mar ve Mühendisler, 

d) Sağlık Hizmetleri Sınıfında buılıu.n.an ·H ekim, Biyokim ya Mütehass·ıs.ı ve Ec

zacı~ar, 

e) G enel İd are v.e Teknik H izmetler Sınıfınıa da'hi.l U zm<Lnlar, 

f) Anealk yüksekakut mezunu o ~rmas.ı, şart ı y· : a Genel Kadro Kanunu ve e.k ve 

deği ş iık l iJderjyl e 1 inc i derece oil ara'k tesp it ed'i'en göllevler. 

3. {Haş'k.anlık Divanın ın 2·6.3.1987 tari h ve 109 sayı l ı k!ara.rı. ·it.e değiş ik) Şef ve 

şef seviyesin:deki Başmtisa:hh ih h i.zmet kadro iarında; yüksekoıkul, li&e ve lise dengi 

mes:e kl veya teknik okul mı-ezun u Şef ve Baş.musahh i hl'er 2 nci dereceye, yühekokllJJI, 

lise ve ].ise deng i mes·leki veya tekn iık okul m ezunu oJ:m ayıa:n 'f.ekn ilk: HiırneVlıe r, Genel 

ldare Hi.zme tleri ve Yard ımcı H izmetler s ınıfındaki Şef ve şef seviyesi.rude ki Başmli 

sahh ih ve d i~er mesle.ki aımirl ik !er ı(Aşçıbaşı, Ganaj Amiri , Yangın Söndürme Amiiri, 

Başbahçıvan gib'i) 3 üncü der.eceye kıa'dar yükseleb i ı l · i rle r . 

4. Yönetici kadrolan dışında kalan .~ad'ro :ıardıa çalışaın, ü iyaıkat ve sicili ol.uımllu 

olan pers·oneldıen, 
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a) (Ba~kanlık Divanı;·nın 2 L.S .1986 tar ih ve 86 sayı l ı karıarı ile değiş i k) Yüksek· 

okul m ezunu personel e n çok 2 nci dereceye, ı l ise ve lise dengi m esleki ve tekn ik okul 

mezunu personel en çok 3 üncü dereceye, 

b) (Sa§ka nf ık D ivanının 21.5.1986 tari h ve 86 sayci ı kararı ile değ·ş;k) Ortaokul 

veya d eng i okul mezunu p~rson eıl ile Yardımcı Hizm~t ler Sın ıfı hariç büro h izmetle· 

r.inde çalışan iı koku l mezunu personel en çok 4 üncü dereceye, 

c) (Başkan l ı k Di vanının 21.5. 1986 La rih v~ 86 sayılı ıkararı ile değ.işi k) 1ikokutl 

m ezunu diğer personel en çok S inci dereceye, 

d) (ıBaşkan ııık D i vanın ıın 26.3.1987 tarih ve 109 sayılı kararı ·ule değ' iş ik) Büro 

h izme~~eri dışında özel mes'ek bilgisi gerektiren ve gene1:de çırak l ık , kalfalık ve usta

lık esaslarına göre yet i şen sın at. ve mes ~ek e'emanı::ı rı 4 üncü dcrecey•e (aşçı, bahçı 

van, manangoz, ofsetçi, şoför. garson, demirci, tert'ipçi, ciltçi . Jcalfa, makinist ve 

benzer i zan :ıat .e!emanı ·iı l e y.an gın söndürme erJıeri) , 

ıe) Yardırnet H izmet:er S ıınıf ı nda olup, hadem -, bekçi, h izmetli, bu laşı kçı , ça

maşıJ"c ı, çayoca kçı ve garson ·ile b nzeri h izmet e lemanıl arı e n çok 5 inci dereceye 

ık adar, 

Yük elebiıleceklerdi r. 

S. Yukarıda yer a ian esaslara göre ıdereoeleri yükseitileooklerin tespitinde : 

a) Emekli müktesep ayi ık dereoeler.i, işgal etCi·kle ri kadro d-erecelerinin 1 veya 

2 nci kademesin d o lan lara b ir 'Üst der ce (3 veya 2 kademe), 

b) Emo'kli müktesep ayii ık dereceleri, işgal\ etti kle r i .kadro derecelerinin 3 üncü 

kademesinde olaın iara 2 üst derece (4 kademe), 

c) Emekli mü.ktesep ay l ık derecele ri , •a ldtk.ları aylık der.:celer,inin üstünde o~an

lara da (a) ve (b) fıkral•arı esasları uygu l·anacaktır. 

(Başkanlık D i vanının 4.7.1988 ta.r.ih ve 18 sayıil t karan ile k) aıncak, görev

leriınde .emsal ler.i ne göre daha başarı lı Ql\an Teknik H izmetler Sınıfına dahil Yüksek 

Mimar veya Mimar ve Yüksek Mühendis veya Mühendi ler ile Sağl tk H izmetleri Sı · 

nıfına dah il Uzman Doktor, Doktor, Diş Tabi'bi, .Eczacı ve Biyo'k imya Mütehassıs 

larına, yukarıda (a), (b) ve (c) fıkralarında bei' irle nıen esa :.ar doğruıl tusunda emekli 

müktesep ıaylık derecesinde olanli·ara 4 ünc ü dereceye kadar (4 üncü dereoe 'hariç) üç, 

1 · 4 d ereceler arasında bu:unanlara da , iki üst derece kadro ver~:ebili r . 

6. (Başkanıl ı · k D i vanının 29.3.1985 tıari h ve 50 sayı lt kararı ıile ek) Olağanüstü 

gayret ve çalışmal 'an .sonucunda em allerine göre 'Üstün başarı ile görev yaptık l arı gö

rülen ve 3 yııl içerisinde 2 d efa amirlerind n tak'dir ıa\ı p, bu yı lıl ara ait sidil notu ortıa

Jaması 90 ve daha yukarı olanlar ; Müdürlerinin teklifi ve Gen 1 S kreter,jn Başkan-
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lığında, Genel Sekreter Yardımcıları üe Daire Ba~kanl l arından oluşan kurulun uygun

luğuna karar vermesi ve bu kararın Türkiye ;Büyük Millet Meclisi B~kanıının tas

vibi üzerine 4 üncü maddede bel'irtilen yükseJ,inebilecek derecenin bir üst de reces.ine 

yükselt ile bileoekleri gibi, bun l,ar hak.kmda 5 inci maıddede düzenlenen yüksellme esas

ları uygulanmak la beraber bir üst derece daha verilebilir. 

7. (Başkanlık Divanının 29.3.1985 tarih ve 50 sayılı kararı i ~:e ek) Türkiye Bü

yük Millet Meclis i ldari Teşki, : atı Yar'dı.mcı H izmetller Sınıfı personel'inin diğer h iz

met s ınıf i arına dahil kadrol,a ra atanabilmeleri iç in; 

a) En az lise mezunu o i ması , 

b) TBMM ldari Teşkilat ın'da on y ıl h izmeti bulunması ve bu süre içeris.inde 

üç takd 'mame a:l mı·ş olup, son üç yılın sicil notu ortaJi amasımn da 910 ve daha yukarı 

oi ması gerek'ir. 

Ancak , bu sınıfa dahi l olup, yüksekokulu b itirmiş olanlar halk.kında, boş ,Joadro 

bulunması ve son üç y ı l ın sicil·i nin olumlu olması .kaydıyla, yukarıdaıki şartlar aran

mayabi.Ji.r. 
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TBMM ŞOFöRLERt Y ARDIMLAŞMA FONU ESASLARI (*) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. - TBMM Idari Teşki latında kadrolu vey·a sözleşmeri olarak istih

dam edilen ve gerek makam ve gerekse hizmet otolarında görev yapan şeförler ile 

bunların amir, tamir ve bakım personel'i, görev -dolayısı yla sefer hal inde iken meyda

na gel.en trafik kazl l arından do l ayı, Kara yol l arı Traf ik Kanunu, Borçlar Kanunu ve 

sair mevzu:ıt hüküm!erine göre ödemeye mahkum ya da ödemekle sorum:u 01:duk la rı 

zarar ve/veya tazm:nat m i k ta rların ı haf ifletmek amacıyla bu fon kuru'muştur. 

Bu esas~ar. Fonun idari ve mali işleyi~ine dair hükümler i:e fondan yapı ılacak 

harcamalara i ıişk i n esas ve usu l! ri kapsar. 

Yapılacak yardımlar 

MADDE 2. - Traf ik kaz.a~arında hükmen vey.a sulh yO':u ile; kullandıkları araç

ta .meydana ge'en her Lürı:ü maddi za rarl•ar ile kazaya karışan diğer araç ve/veya araç

larda meydana gc!en her türlü maddi zarar1arın; 

a) 8/ 1 kusur ha li nde zararın % 75'i. 

b) 8/2 kusur halinde zararın% 70'i. 

c) 8/3 kusur halinde zararın'% 65'i. 

d) 8/4 .kusur haLnde zararın % 60'ı, 
e) 8/5 kusur hal jnde zararı.n % 55'i, 

f) 8/6 ,kusur hal'inde zararın % SO'i. 

g) 8/7 kusur halinde zararın. % 45'i. 

h) 8/8 kusur halinde zararın % 40' ı , 

Fondan karşııla nabilir . Zarann hesa bına her türlü yargılama giderleri iıle faizıleri 

dahildir. 

Diğer zarar ve tazminat halleri 

MADDE 3. - Kazalarda üçüncü şahıs l ara verilen cismani zamrlar ile ölüm 

hallerinde destekten yoksun ka lma ebebiyle açıılacak dava la rda hükmedilen maddi 

ve manevi tazm inatlara, prensip o larak fon hüküm:eri uygulanmaz. Ancak, Fon Yö

n.etimi olayın oluş tarzı, fonun her türlü maddi 'iımkfuıılarını göz önünde tutarak, olaya 

sebebiyet veren şeföre bir ödeme yapıp yapmayacağını ve ödeme yapacaksa miktarı

nı ta:rine yetkilidir. 

(*) Bu esaslar TBMM Başkanlık Divanı'nm 4.7.1988 tarih ve 18 sayılı kararı 

ile kabul edilmiştir. 
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Kusur oranının tespiti 

MADDE 4. - Kusur oranının be:irlenmes 'nde traf ik kaza raporu ve yetkili mah

kem ece tespit ed ilen oran es:ıs a'i ın ır. Ancak, kusur oranının yukarıda belirlenen şe

kilde tesp it ed i lm ediği ha:ı: erde itiraz da yoksıa, D~stek 1-l izmet'eri Da ir Başkanı Baş 

kan'ığ ı nda, Ulaştırma Sube Müdürü ve TlBM M K oruma Mü'dürlüğünce görevlendiri

lecek bir trafik komiseri vey<a. kom iser yardımcısı i'e teşkil edilecek heyetçe tespit edi

lir. 

An l aşmazlık veya ıtiraz h aıl inde kusur oranı kanuni usuı : ün e uygun olara.k tespit 

edi l ir. Kusur oranı ne o·urs:ı olsun kaz:ıya sebeb'iyet veren şoförün alkollü o lması ha

linde fonda•n hiç b ir ödeme yap ıl amaz. 

Fonun yönetimi 

MADDE 5. - Fon, bir Idare Amiri Başka n l ığında üç üyeden oluşan Fon Kuru

lunca yönet ili r. TBMM Ulaştırma H izmetleri Bir im Müdürü, görevin in devamı süre

since kurı.ı!lun sürekili ü yes idir . Başka n v~ d iğer üye de (muha5ebe i ş!em :er.inden ·anla

m:ık kaydıyla ) TBMM Başkanınca iki y ıllık süre için seçilir. 

Kararlar 

MADDE 6. - Kuru l •en az üç ayda bir defa ya da Kuru l Başka nının çağrısıyla 

toplanır. Kararlar top: antıya katılan ların çoğun : uğuyla alıınır . Eşillik ha'lin·ct.e Baş

kanın bı.t:unduğu t:ırafın görüşü kurul kararı olarak kabul edilir. 

Kuru'\ gündemi Ba~kan tarafında.n hazır la nır. Gündemde konu bul unmaması ha

linde, ma : ı durum raporu ık urulun bi lgisine sunulur. 

Fonun gelirleri 

MADDE 7. - Fonun gelirleri; 

a) TBMM Vakfı tarafından yap ı la n sigara satı~Şl·annın yıllık gelirin in % 50'si, 

b) Fon h esabı için, bankadan e.de ~eMecek faiz'er'den, 

c) Yardım ve bağı~lardan, 

Teşekkul ıeder . 

Fon giderleri 

MADDE 8. - Fon gel irler:nden 2 nci maddede beli rti len fa-ahyetleı'in dışında 

herhangi bir harcama yap ı lamaz. 
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Muhasebe işleri 

MADDE 9. - Fon muha ebesinde rnoter tasdikli Karar ve Gel ir · G ider D efteri 

tutu l ması zorunludur. Harcama lar fatura, yazar kasa fiş i veya resmi ve aik karşılığı 

yap ı.i ır. Bun :arın tem in'in:n mümkün bulunma.dığı ödeme(er Kurul Kararı J!e gerçek

leştiri li r . 

ödemeler 

MADDE 10. - Fonun tüzel kişi l iği yoktur. Fon gelirleri, Fon Kurul Karıarı jle 

belir ienecek iki kurul üyesi ad ı•na müşt.erek ve müteselsil banka hesabında bulundu

ru !ur ve ödemeler müşt.erıek imzal ı çek:!e y·apı l ır . 

ak it para bulunduru lamaz V•e kasa tesis ıedilemez . 

Avans 

MADDE ll. - Hasar neden'iylc gereken onarımlar iç'n Fon Kurul Kararı ile 

be!.ir:enecek k i şi adına avans açılab i lir . AV'ans alındığı tar ihten itibaren en ·geç bir ay 

içinde açı l ma ındaki usul uygulanarak .kapatııi ır . 

Memur görevlendirme 

MADDE 12. - Kurul defter(er in 'on ve muhasebesin in ~uwlması ve satınal!ma iş

lem:·er:n in yürütü !.mes'i için ·kurulun ihtiyıaç göstermesi hal inde J1BM M Başkanınca 
memur görevlendirileöi!'ir. 

Onarım hizmetleri 

MADDE 13. - Re mi taşıtların hasar görmesi haıi inde, onarım imkanı ve süre

sinin uygun bu l unmas ı kaydıy l a, •bu •araç l arın , U laştırma Şube Müdürl üğü bakım ve 

onarım atölyes inde onarımı yaptırıı: a· bilir. Bu takd irde, onarım giderlerin in atölye im

kanl·arı ve personel giderleri dışında kalan ı ile p iya aya yaptınlacak işçil i k ve satınaJI· 

m:ı. giderleri fon hesab ı ndan karşıı!anır . Araç :·arın dışarıda yaptırı lması hal inde, yap· 

tırı ' acak atölye ya da ışyeri varsa serv.iS'i e as •alınmak kayd ı yla Ulaştırma Şube Mü

dürlüğünce bı.-i irl enir . 

Satınalma 

MADDE 14. - Fon hesabı ndan yapılacak satına'ma iş l _m :eri, Ulaştılima .Şube 

Müdürlüğü Teknik Garaj Amiri Başkanlığında görevlend i riı! e.;ek bir memur ve ha

sara sebebiyet veren şoförden oluşan Komisyonca, n •az üç t.ek·li f a ı.mak suretiyle ger

çekleşt i ri li r . H izmet, parça veya araç ve gerecin tek elde oiması hal in'de üç tekl if alın· 

ması aranı l maz. 
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Satınalmaılarda orij irnal parçallar esas alınır. 

Saatına lma işlemleri Fon Kurul Kararı i•:e ibra edilir. 

Borçlanma 

MADDE 15. - Yapılacak harcamaların şahsa isabet eden miktarı, Fon Kuru 

lunca düzen lenecek şart ' ·arla taks itlendiri lebilli r . Bu takd;rde Kurulca hazırla nacak ve 

kurum mensubu en az iki kefilli taahhüt enedi düzen lenir ve taksitler Sayman l ık 

Müdürlüğünce ilgililerin maaşlarından kesilir. 

Gelir - gider 

MADDE 16. - Fon ge:i r ve gider durumu en •az altı ayda bir, faaliyet raporu 

da hazırlanmak suretiy le Fon Kuru lunda göri.işü; ür . YıJiık gelir ve gider durumu ilc 

faaliyet rıaporu TBMM Başkanının on·ayınıa sunulur. 

Yürürlük 

MADDE 17. - Bu esaslar, 1.1. 1987 gününden geçerli olmak üzere TBMM Baş 

kanlık Diva nınca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. -'Bu esaSilan 1lBMM Başkanı yürütür. 
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Amaç 

TüRKİYE BüYÜK MtLLET MECUSt IDARI TEŞK'tLATI 

FAZLA ÇALIŞMA YöNETMELt(;t (*) 

BtRtNCt BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 1. - Bu yönetm :! l i ğ i n amacı, Türkiye Büyük Mi :• : ıet Meclisi ldari Teş 

kilatı personeli ile yönetmelik kapsamına giren diğer personele, yasama çaılışmalarının 

özelliği gereği, normal ça·lı§ma saatleri dışında yapmak durumunda olduk· l ·arı çalışma· 

'ları nın , gün ve saat ile sın ırlandın!ıamaması nedeni yle ödenecek fazLa çalışma ücreti · 

n in ödeme .ş ekil ve esasları nı belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu yönetmelik hükümleri, 29 19 sayı l ı Kanunun 9, 10 ve 12 nci 

maddelerin'de be: irtilen; 

a. Türkiye Büyük Mi llet Meclisi tdari Teşkilatı kadrolarında çalışan m emur· 

lar. 

b. tçiŞ'le.ri Ba ka:nılığıınca Türkiye Büyük Mill et Meclisi Ba k1anlığı emrine tahsis 

edilen e mn iyet personeli, 

c. .Kıamu kurum ve ·kurul uşlarından, komisyonlarda raportörlük yapmak üzere 

geçici olarak görevlendııriJen memurlar, 

H'ak!kında uygulanır . 

Dayanak 

MADDE 3. - Bu yönetmel ik, 29 19 say ılı Türkiye ,Büyük M illet Meclisi. idari 

Teşkilatı Kanununun 3424 sayı l t Kanunıla değişik 10 uncu ma<lldesine dayan illarak ha

zırlanmıştıır . 

tKtNCt BöLüM 

ödeme Usul ve Esa ları 

Ödeme şekli ve zamanı 

MADDE 4. - Fazla çalışma ücreti; bu yönetmeliğ i n 2 nc i maddesinde belirti

len m emurla.ra, 657 say ı lı Devlet Memurları Kanunu ile bel irlenen 1 inci derece Dev

let Memuru aylığırr-a esas son kademe rakıam ınm , memur aylık katsayısı ile çarpımıın

dan e: de edilecek miktanın ; 

(*) Bu Yönetmelik TBMM Başkanlık Divanı'nın 14.4.1988 tarih ve ll sayılı ka

rarı ile kabul edilmiştir. 
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a. ila 3 üncü derecelerden aylık ahın i ara 3, 

b. 4 i.a 6 ncı derecelerden aylıık alanlıara 2,50, 

c. 7 Jla 9 uncu derece~erden aylık alanlara 2, 

d. 1 O ila 12 nci derece: erden ayilik a:an :ara 1 ,50. 

e. 13 ila 15 inci derece!erden aylık alanlara 1, 

Katının % 75'inin yarısı tutarı ndıa ve her •ay -aylııkla birlikte net ve pe.şin olar.a'k 

ödenir . 

ödeme ve hak kazanmada . aylığa ilişk i n hükümler uygulanır. 

Emniyet personeli 

MADDE 5. - Iç işleri Bakanlığınca tahsis edi len emniyet personel ine, aynı dere

ceden aylık alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Idari Teşkilatındaki emsa·li personele 

ödenen faz la çalışma ücreti esas -alınarak, her yıl Bütçe Kanunu ile emniyet mensup

larına aydan aya ödenen fazla çaılışma ücreti tenzil edi·ldikten sonra, aradaki farlk 

öden tr. 

Kamu kurum ve kurulUşlanndan görevlendirilen raportörler 

MADDE 6. - Kamu kurum ve kuruluşlarındaın, komisyonlarda raportörlük yap 

mak üzere geçici olarak görev:endirilenlere, Türk iye Büyük M il·let Meclisi ldıari Teş

kiılatı kadro l arıında görev yapaın ve aynı dereceden aylık alan raportöre ödenen faz:a 

çaılışma ücreti esas alınarak, fi.ilen çalışılan süre kadar fazla çal ı şma ücreti ödenir. 

OÇONCü BöLüM 

Çeşitli Hüık.ümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 7. - Türk iye Büyük Mil let Mecl isJ Başkanlık Divanının 16. 12. 1985 ta

r ih ve 71 sayı• lı Kararı ile kabul edi·:en TBM'M Idari Teşk i lal ı Fazla Çalışma Yönet

meliği yürüriükten ka: l dırılmıştıır . 

Yürürlük 

MADDE 8. - Bu yönetmelik, 1. 1.1988 tarihinden itibaren yürürlüğe ~irer . 

Yürütme 

MADDE 9. - Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük MitMet M ecljsi Baş

kanı yürütür. 
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