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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA HİZMETLERİNİN 

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

 

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10.10.2012 

Karar No : 32 
 

 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı 

araştırma hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Araştırma hizmeti: Araştırma Hizmetleri Başkanlığında görevli yasama uzmanları 

marifetiyle yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin konu odaklı ve nesnel çalışmalar yapma, TBMM 

gündemindeki konulara ilişkin bilgi ve belge derleme ve bunları yazılı veya sözlü olarak 

milletvekillerinin ve komisyonların bilgisine sunma faaliyetini, 

b) Başkan: Araştırma Hizmetleri Başkanını, 

c) Başkanlık: Araştırma Hizmetleri Başkanlığını, 

ç) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini, ifade eder. 

 

 

 

Araştırma hizmeti 

MADDE 4- (1) Araştırma hizmetinin yerine getirilmesi çerçevesinde aşağıdaki hizmetler 

verilir: 

a) Yasama uzmanları marifetiyle yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin konu odaklı nesnel 

araştırmalar yaparak, bunları milletvekillerinin ve komisyonların bilgisine sunmak. 

b) Milletvekillerinin analiz edilmiş bilgi ihtiyaçlarını karşılamak. 

c) TBMM gündemindeki konulara ilişkin bilgi ve belge derlemek. 
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ç) Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası alanda güncel gelişmeleri, 

konferans ve seminerleri izlemek. 

d) Görev alanına giren konularla ilgili başvuru kitaplığı oluşturmak ve basılı ve dijital bilgi 

kaynaklarını izlemek. 

e) Üniversiteler, resmi kurumlar, uzman kişiler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum dışı 

kaynaklardan enformasyon desteği sağlamak için etkin bir işbirliği ağı kurmak. 

f) Başkanlığın internet ve intranet sayfasını oluşturmak, içerik ve biçim bakımından yönetmek. 

g) Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (ECPRD), Uluslararası 

Kütüphaneler Birliği (IFLA) ile Asya-Pasifik Ülkeleri Parlamento Kütüphaneleri Birliği (APLAP) ve 

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) gibi uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda etkin 

işbirliği sürdürmek ve bunların faaliyetlerine katılmak. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen işler Başkanlıkça yerine getirilir. Araştırma hizmetinin 

yürütülmesine ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak iç yönerge ile düzenlenir. 

 

 

 

İlkeler 

MADDE 5- (1) Araştırma hizmeti; 

a) Doğru, güvenilir, kısa, sade ve anlaşılır içeriğe sahip olması, 

b) Herhangi bir siyasî görüşü temsil etmemesi, farklı görüş ve siyasî gruplara eşit mesafede ve 

objektif olması, 

c) Önermeci veya yönlendirici olmayan, tanımlayıcı, belgeleyici ve analitik dil kullanılması, 

ç) Kapsam, biçim ve hazırlama süresinin milletvekillerinin kullanım amacına uygun olması, 

d) Talep sahiplerinin kimlik bilgilerinin ve talep konularının gizliliğinin korunması, 

ilkeleri doğrultusunda yürütülür. 

 

Araştırma ürünleri 

MADDE 6 - (1) Araştırma hizmetleri kapsamında aşağıdaki ürünler hazırlanır: 

a) Araştırma raporu: Belli bir konuda çeşitli kaynaklardan elde edilen bilginin işlenerek analiz 

edildiği, bilgi notuna göre daha kapsamlı, ayrıntılı ve çok yönlü hazırlanan metindir. 

b) Bilgi notu: Belli bir konuda çeşitli kaynaklardan derlenen bilginin işlenerek kısa, özlü ve 

genel kullanıma uygun bir şekilde sunulduğu açıklayıcı metindir. 

c) Bilgi derleme: Çeşitli kaynaklardan bilgilerin derlenerek sunulduğu metindir. 



3 

ç) Tartışma dosyası: Belli bir konu üzerindeki farklı görüşlerin derlenerek sunulduğu 

çalışmadır. 

d) Doküman derleme: Çeşitli konulardaki bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak belgelerin 

derlenmesidir. 

e) Sözlü bilgi: Doğrudan ya da telefonla istek sahibine sunulan bilgidir. 

f) Gösterge: Çeşitli konu alanlarındaki istatistiklerin özet olarak bir araya getirilerek genel 

kullanıma sunulduğu ve zaman içinde güncellenen çalışmalardır. 

g) ECPRD çalışması: ECPRD'den gelen ve ECPRD'ye yöneltilen bilgi taleplerinin 

karşılanmasına yönelik çalışmalar ile ECPRD'den gelen talebin sonuçlandırılmasının ardından 

hazırlanan özet rapordur. 
 

(2) Araştırma ürünleri, milletvekillerinin yasama konularına ilişkin taleplerine bağlı olarak 

veya TBMM gündeminin gerektirmesi halinde talebe bağlı olmaksızın hazırlanır. 

(3) Araştırma ürünlerinin sahip olması gereken kalite standartları ve biçim özellikleri 

Başkanlıkça belirlenir. 

(4) Başkanlıkça uygun görülen ürünler, Genel Sekreter onayı ile Basın, Yayın ve Halkla 

İlişkiler Başkanlığınca bastırılarak hizmete sunulur. 

(5) Araştırma ürünlerinde yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. 

(6) Araştırma ürünleri, TBMM Başkanlığının görüşlerini yansıtmaz. 

 

Araştırma hizmetleri ve ürünlerinden yararlanacaklar 

MADDE 7- (1) Araştırma hizmetleri, milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetleri 

kapsamındaki bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Milletvekilleri dışındaki kişilerin sadece 

mevcut ürünlerle karşılanabilecek bilgi talepleri yerine getirilir. 

 

 

 

Bilgi taleplerinin alınması, ürün teslimi ve kaydedilmesi 

MADDE 8- (1) Bilgi taleplerinin alınması ve ürün tesliminde aşağıdaki hususlara uyulur: 

a) Bilgi talepleri Başkanlığa doğrudan, yazılı olarak, telefonla görüşerek ya da elektronik posta 

ile iletilir. Başkanlık, gerektiğinde bilgi taleplerinin resmi yazıyla iletilmesini isteyebilir. 

b) Bilgi talepleriyle ilgili görüşmeler ve işin teslimi Başkanlıkta gerçekleştirilir. 
 

(2) Bilgi taleplerinin alınması, yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması sürecine ilişkin tüm 

bilgiler kayda geçirilir. 
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(3) Bilgi talepleri ve ürünlerinin kayıt ve muhafaza işlemlerinde uyulacak esaslar Başkanlıkça 

belirlenir. 

 

 

 

İşbölümü ve faaliyet raporları 

MADDE 9- (1) Araştırma hizmetlerinin yürütülmesi için Başkanlıkça işbölümü yapılır. Buna 

ilişkin ayrıntılar iç yönerge ile düzenlenir. 

(2) Başkanlıkta yapılan çalışmalara ilişkin üçer aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanır. 

 

 

Başvuru kitaplığı ve Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı ile işbirliği  

MADDE 10- (1) Başkanlığın görev alanına giren konulardaki temel kitapları, süreli yayınları 

ve dijital kaynakları içeren Başvuru Kitaplığı sürekli olarak güncellenir. Başvuru Kitaplığının 

güncellenmesine ilişkin esaslar, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı ile işbirliği yapılarak 

belirlenir. 

(2) Başkanlık ile Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı arasındaki ilişkiler, 

milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin en etkin 

şekilde üretimini ve sunumunu sağlayacak biçimde işbirliği içinde yürütülür. 

 

 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 11- (1) 8/4/2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik, TBMM Başkanlık Divanında kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

 

 

 

Yürütme 

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 


