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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINI 
İLGİLENDİREN DÜZENLEYİCİ İŞLEM TASLAKLARININ HAZIRLANMASINA 

ve ONAYA SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNERGE 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, başta 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu olmak üzere TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimlerinin 
yürüttükleri kamu hizmetlerinin icrası ile ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 
üzere ihdas edilecek düzenleyici işlemlerin taslaklarının hazırlanmasına ve karar mercilerine 
sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari 
Teşkilatı Kanununun 25’inci ve 27’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
MADDE 3– (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) TBMM   : Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
b) Başkanlık Makamı : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamını, 
c) Karar Mercileri : Düzenleyici işlem ihdasına Anayasa, Kanun veya TBMM 

İçtüzüğü hükümleri ile yetkili kılınan TBMM Başkanlık Divanını ve Başkanlık 
Makamını,  

d) Genel Sekreter : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini, 
e) Birim Yöneticisi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 

bünyesinde örgütlenmiş birimlerin başkanları ile Özel Kalem Müdürünü, 
f) Düzenleyici işlem : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını 

ilgilendiren yönetmelikler ile TBMM Başkanlık Makamınca bu Yönerge kapsamında 
taslaklarının hazırlanması uygun görülen diğer idari düzenlemeleri, 

g) Kurul   : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 
bünyesinde oluşturulan Düzenleyici İşlem Taslağı Hazırlama Kurulunu, ifade eder. 

 
Düzenleyici İşlem Taslağı Hazırlama Kurulu 
MADDE 4 - (1) TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatını ilgilendiren kanun hükümlerinin 
uygulanmasının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulması gereken düzenleyici işlemler ile 
mevcut düzenleyici işlemlerde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleyici işlem taslaklarını 
hazırlamak ve Başkanlık Makamına arza hazır hale getirmek üzere, TBMM Başkanlığı Genel 
Sekreterliği bünyesinde Düzenleyici İşlem Taslağı Hazırlama Kurulu oluşturulur. 
 
(2) Kurul, Genel Sekreterin başkanlığında, Yasama ve Denetim Hizmetlerinden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı, düzenleyici işlem taslağının ilgili olduğu birimin yöneticisi ve varsa bağlı 
bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı ile TBMM Başkanı tarafından belirlenecek müşavir 
ve/veya yasama uzmanlarından oluşur. 
 
(3) Kurul, Genel Sekreter tarafından belirlenen tarihlerde toplanır. 
 
(4) Kurul toplantılarına, görüşlerine başvurulmak ve açıklamalarda bulunmak üzere gerekli 
görülecek diğer yöneticiler ile personel de katılabilir. 
 
(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlik Bürosu tarafından yürütülür. 
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Uygulama 
MADDE 5 – (1) TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının görev alanını ilgilendiren düzenleyici 
işlemlerde değişiklik ihtiyacı olduğu veya yeni düzenleyici işlem ihdasına gerek duyulduğu 
hallerde buna ilişkin talep, ilgili birim yöneticiliği tarafından gerekçesi ile birlikte Genel 
Sekreterliğe gönderilir. 
 
(2) Kurul, Genel Sekreterin çağrısı üzerine toplanarak mevzuat hazırlama usulüne göre talebe 
ilişkin bir taslak metin oluşturur.  
 
(3) İkinci fıkra doğrultusunda hazırlanan taslak metin, görüşleri alınmak üzere Hukuk 
Hizmetleri Başkanlığına, malî hükümler içermesi halinde ayrıca Strateji Geliştirme 
Başkanlığına ve doğrudan ya da dolaylı olarak birden fazla birim yöneticiliğinin görev alanını 
ilgilendirmesi halinde ayrıca talep sahibi birim dışında ilgili görülen diğer birim 
yöneticiliklerine gönderilir.  
 
(4) Kurul tarafından gerekli görülen hallerde taslak metin, Genel Sekreter tarafından hakkında 
görüş alınmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir. 
 
(5) Taslak metne, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında alınan görüşler doğrultusunda Kurul 
tarafından nihaî şekli verilir.  
 
(6) Kurul tarafından nihaî şekli verilen taslaklar Genel Sekreter tarafından, gerekçesi ve varsa 
mevcut düzenlemeyle kıyasını gösteren bir karşılaştırma cetveli ile birlikte Başkanlık 
Makamına sunulur.  
 
(7) TBMM Başkanlık Divanı tarafından karar alınması gereken hallerde düzenleyici işlem 
taslaklarının TBMM Başkanlık Divanına arzına ve kabulü halinde yayın sürecine ilişkin 
işlemler Genel Sekreterlik tarafından takip edilir.  
 
(8) Düzenleyici işlem taslağı hakkında karar mercilerinin talep edeceği değişiklikler veya ek 
araştırmalar Kurul tarafından ivedilikle yapılarak talep sahibi makama arz edilir. 
 
(9) Düzenleyici işlem taslaklarının hazırlanma sürecinde Kurul tarafından birim 
yöneticiliklerinden talep edilen bilgi ve belgeler ile istatistikî veriler, geciktirilmeksizin Kurula 
sunulur. 
 
(10) Mücbir sebeplerin veya bir konu hakkında acele düzenleme yapılmasını zorunlu kılan 
önceden öngörülemeyen hallerin ortaya çıkması durumunda, TBMM Başkanından alınacak 
olura istinaden bu Yönergede öngörülen usul dışında düzenleyici işlem taslağı hazırlanabilir ve 
karar mercilerinin onayına sunulabilir. 
 
(11) Düzenleyici işlem taslaklarının hazırlanmasına ve karar mercilerine sunulmasına ilişkin 
olarak bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, TBMM Başkanının alacağı karar 
doğrultusunda hareket edilir. 

Yürürlük 
MADDE 6 – (1) Bu Yönerge TBMM Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge hükümleri TBMM Başkanı tarafından yürütülür. 


