
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 

EVRAK YÖNETMELİĞİ 

 

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yasama, denetim, 

temsil ve idari hizmetlerinin yürütülmesinde işlem gören her türlü resmi belgenin kabul, kayıt ve 

gönderim işlemlerinin doğru, hızlı ve güvenli bir biçimde yapılmasını sağlamaktır.  

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kuruma gelen ya da Kurumdan gönderilen evrakı  

kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- (1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı îdari Teşkilatı 

Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

 a) Başkanlık: Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığım,  

 b) Dağıtıcı: Başkanlığın evrak dağıtımı yapan personelini,  

 c) Evrak: TBMM'de yasama, denetim, temsil ve idari hizmetlerinin yürütülmesinde işlem gören 

fiziki ya da elektronik resmi belgeleri,  

 

ç) EDYS: TBMM'de evrak yönetimde kullanılan elektronik doküman yönetim sistemini,  

d) Genel Evrak Servisi: TBMM adına evrak hizmetlerini yürüten Başkanlık bünyesindeki servisi,  

 d) Genel Sekreter: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterini,  



 e) Kurum: TBMM Başkanlığım, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Evrak Hizmetleri  

Yetki, görev ve sorumluluk  

MADDE 5- (1) Kurumun evrak hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür. TBMM Başkanlığı Kütüphane 

ve Arşiv Hizmetleri Başkanı, Kurum adına gelen evrakları TBMM Başkanlığı adına havale etmekle 

görevlidir.  

(2) Başkanlık bünyesinde, Kurum evrakının fiziki ya da elektronik ortamda kayıt, kabul, takip numarası, 

havale ve dağıtım görevleri için Genel Evrak Servisi oluşturulur.  

Genel Evrak Servisince işleme alınan evrak  

MADDE 6- (1) Aşağıda yazılı evrak TBMM Başkanlığı adına Başkanlıkta işleme  

alınır:  

 a) TBMM İçtüzüğünde yer verilen; Başbakanlık tarafından gönderilen kanun tasarısı, kanun 

hükmünde kararnameler, tezkereler ile milletvekilleri tarafından gönderilen kanun teklifi, seçimlerin 

yenilenmesine dair önergeler, Cumhurbaşkanlığı ile Anayasa ve kanunlar gereğince TBMM tarafından 

seçileceklere ilişkin aday gösterme teklifleri gibi yasama evrakı.  

 b) TBMM İçtüzüğünde yer verilen; milletvekilleri tarafından gönderilen yazılı ve sözlü soru 

önergesi ile bunlara verilen cevaplar, genel görüşme önergesi, Meclis araştırması önergesi, gensoru 

önergesi, Meclis soruşturması önergesi gibi denetim evrakı.  

 c) Milletvekillerinin temsil ve idari hizmetlere ilişkin yazılı dilekçeleri.  

ç) Komisyonlara gelen müracaatlar ile komisyonların Kurum dışına gönderdiği  

yazılar.  

 d) Cumhurbaşkanlığı, yüksek yargı organları, kamu kurum ve kuruluşları, adli merciler, sivil 

toplum kuruluşları, üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerden TBMM Başkanlığı ile Kurum idari teşkilatı 

birimlerine gelen resmi yazılar ve yazılı müracaatlar.  

 e) TBMM Başkanlığından ya da Kurum idari teşkilatı birimlerinden Kurum dışına gönderilen 

resmi yazı, basılı yasama belgesi, dergi, kitap, paket, koli gibi gönderiler.  

 f) Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerden gelen ve onlara 

gönderilen resmi yazılar.  



Genel Evrak Servisinin görevleri ve sorumlulukları  

MADDE 7- (1) Posta, kargo, dağıtıcı ya da doğrudan kişi tarafından Genel Evrak Servisine gelen 

gönderilere ilişkin aşağıda gösterilen işler yapılır:  

 a) Gelen gönderileri kontrol ederek kabul etmek, imza karşılığında olanları tarih ve saat yazarak 

teslim almak.  

 b) Fiziki ortamda ve elektronik ortamda açıklayıcı kimlik bilgilerini kaydetmek.  

 c) Kuruma gelen gönderileri, yetkili makamlar tarafından çıkarılmış genelge ve talimatlara göre 

havale için Başkanlığa sunmak.  

 

ç) Havale edilmiş olan fiziki gönderileri, zimmet defterlerine açıklayıcı kimlik bilgileriyle yazmak ve 

dağıtıcılar eliyle ilgili birimlere ulaştırmak, gönderinin gizlilik derecesine uygun hareket etmek, gönderiye 

takip numarası vermek, gönderileri ilgili birimin evrak teslim alma yetkisi olan personeline tarih ve saat 

yazdırarak, imza karşılığında teslim etmek.  

 d) Elektronik ortamda gönderilecek evrakı, yetkili makamın belirlediği birim ve yetkililere havale 

etmek.  

 e) Kurumdan giden gönderilerde alıcının adı ve adresi bölümlerini kontrol etmek, kaydım 

yapmak, gönderinin şekline göre posta, kargo ya da dağıtıcılar eliyle ilgilisine göndermek.  

 f) Fiziki ve elektronik ortamda yapılan kayıtları düzenli olarak tutmak ve yasama dönemi sonunda 

mevzuatta öngörülen sürece saklanmak üzere birim arşivine ya da TBMM Arşivine teslim etmek.  

Genel Evrak Servisinin çalışma saatleri  

MADDE 8- (1) Genel Evrak Servisi Kurumun mesai saatleri arasında açıktır.  

(2) Genel Evrak Servisi TBMM Başkanlığına adaylık başvurusu son günü ile bütçe kanun tasarılarının 

TBMM'ye sevk edilme son günü saat 24:00' e kadar açık bulundurulur.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gelen Evrak İşlemleri  

Evrakın geliş şekli  



MADDE 9- (1) Kurum içinden ya da dışından gelen evrak; posta, kargo ve resmi kayıtlı elektronik posta 

yollarıyla veya kurum ve kuruluşların haberleşme görevlileri, iş sahipleri, bunların kanuni temsilcileri ya 

da ilgilisi tarafından elden Genel Evrak Servisine teslim edilebilir.  

(2) İdari teşkilat birimleri; sağlık, mal ya da hizmete ilişkin faturalar ve irsaliyeler, satın almaya ilişkin 

teklif mektupları, tebligatlar, Kurum içi yazışmalar, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki istek ve 

öneriler, yürürlükteki mevzuatlarına göre ilgililerince doldurulacak formlar ve istenen belgeler, çok ivedi 

olan belgegeçer evrakı dışındaki evrakı kabul etmez. Kurum adına gelen resmi yazılar Genel Evrak 

Servisince kabul ve kayıt edilir.  

Evrakın teslim alınması  

MADDE 10- (1) Evrak teslim alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:  

 a) Gelen evrakta, TBMM Başkanlığı ya da Kurum idari birim başlığı ile imza aranır, bu başlığı 

olmayan ya da imzasız evrak kabul edilmez.  

 b) Kabul edilen evrak göndericisi, konusu, sayısı, eki, gizlilik ve ivedilik derecesine göre kayıt 

edilir.  

 c) "KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI" kayıt kaşesi, tarih kaşesi evrakın 

arka sayfasına basılır ve kayıt numarası verilir.  

ç) Gizlilik ibaresi bulunmayan zarflar Genel Evrak Servisince açılır, tasnif edilir ve bunlardan seçilenlerin 

dijital kopyası alınır. Gizli ibareli zarflar hiçbir surette açılmaz.  

İşleme alınmayan evrak  

MADDE 11- (1) Milletvekillerinden kurumlara gönderilen talepler, isimsiz ya da milletvekillerine topluca 

gönderilen mektup ve koliler, isme gelen özel mektuplar, her türlü belgegeçer evrakı, elektronik postalar 

Genel Evrak Servisinde işleme alınmaz.  

Havale işlemi  

MADDE 12- (1) Havale işlemi, TBMM Başkam ile Genel Sekreterin vereceği yetki devri doğrultusunda 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkam tarafından yerine getirilir. Kayıt kaşesinin üst bölümünde yapılan 

havale işlemi sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:  

 a) TBMM Başkanlığına gelen yasama ve denetim evrakının tamamı Kanunlar ve Kararlar 

Başkanlığına havale edilir. 



 b) TBMM Başkanlığı adına Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda işlem görecek müracaatlar ile doğrudan komisyon başkanlıklarına 

hitaben gelen ve (a) bendi kapsamında olmayanlar konusuna göre ilgili komisyona gönderilir.  

 

c) Gizli evrak açılmadan Genel Sekreterliğe havale edilir.  

ç) TBMM Başkanının adına gelen evrak Özel Kalem Müdürlüğüne havale edilir.  

d) Kurum idari teşkilatımn birimlerini ilgilendiren evrak doğrudan ilgili başkanlığa havale edilir.  

(2) Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanının havalesi; yetki devri doğrultusunda kurumsal evrak 

yönetimini gerçekleştirmek için yapılan haberleşme havale işleminden ibarettir. Havale edilen evraka 

ilişkin sorumluluk, havale yapılan birimdedir.  

Teslim etme işlemi  

MADDE 13- (1) Kurum adına gelen fiziki evrak, Genel Evrak Servisi dağıtıcıları tarafından ilgili 

birimlere zimmet defteri ile dağıtılır. Dağıtımlarda teslim alanın adı, soyadı, unvanı, imzası, tarih ve saat 

bilgileri alınır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Giden Evrak İşlemleri  

Giden evrakın teslim şekli  

MADDE 14- (1) TBMM Başkanlığı, TBMM ihtisas, araştırma ve soruşturma komisyonları ile teşkilat 

birimlerinin resmi yazıları Genel Evrak Servisince işleme alınır.  

(2) Kurum dışına gönderilen resmi evrak, ilgili birimler tarafından numarası verilmiş, imzalanmış, 

göndereni ve alıcısı yazılı olarak Genel Evrak Servisine ulaştırılır. Zarf, Kurum resmi yazışma kurallarına 

uygun olarak yazılır. Gizlilik dereceli zarflar da aynı usulle yazılmış ikinci bir zarfa konularak gönderilir.  

Evrakın teslim edilmesi işlemi  

MADDE 15- (1) Kurum dışına gönderilecek her resmi evrak için ilgili birim tarafından giden evrak 

numarası verilir. Kayıt yapıldıktan sonra gönderinin özelliğine göre, elden dağıtıcı, PTT ya da kargo 

şirketi aracılığıyla alıcısına gönderilir.  



 (2) PTT kanalıyla gönderilen evrak hassas terazide tartılır ve resmi tarifeye göre gönderilir. Bu 

gönderilere ait posta zimmet kayıt defterleri ya da kayıt listeleri ayrı ayrı tutulup, "TESLİM ALINDI" 

mührü vurdurularak, PTT TBMM şubesine teslim edilir.  

 (3) Postanın zamanında PTT'ye teslim edilmesini temin etmek üzere, teşkilat birimleri postalarını 

en geç saat 14:30'a kadar Genel Evrak Servisine teslim etmek zorundadır. Bu saatten sonra gelen postalar 

ertesi günkü dağıtıma kadar bekletilir. Genel Evrak Servisi, PTT aracılığıyla gönderilecek iletileri, 

birimlerin isteğine uygun olarak normal, taahhütlü, iadeli taahhütlü türde gönderir.  

 (4) Dağıtıcılar zimmet defteri ile yapacakları dağıtımlarda evrakı kurumların yetkili birimlerine ve 

alıcılarına teslim ederler. Teslim alanın adı, soyadı, unvanı, imzası, tarih ve saat bilgileri mutlaka alınır.  

 (5) Ankara içinde yapılacak evrak dağıtımı işlerinde kullanılmak üzere, Başkanlığa, Destek 

Hizmetleri Başkanlığınca yeteri kadar hizmet aracı tahsis edilir. Dağıtıcılara evrak çantası temin edilir.  

Kurum dışına doğrudan evrak gönderme  

MADDE 16- (1) Birimler ivedi durumlarda evraklarını, EDYS'ye kaydetmek şartıyla, Kurum dışına 

doğrudan gönderebilir.  

Karar ve genelgelerin dağıtımı  

MADDE 17- (1) Kuruma duyurulması gerekli görülen Başkanlık Divanı kararları ile yetkili makamlarca 

çıkarılan genelgelerin dağıtımı Başkanlıkça yapılır.  

 (2) Yetkili makamca imzalanan genelgeye, çoğaltılmadan önce ilgili birim giden evrak numarası, 

Genel Evrak Servisi genelge numarası verir. Genelge, dağıtım planları sayısına göre çoğaltılır ve Genel 

Evrak Servisine teslim edilir.  

 (3) Genelgeler "Genelge Kayıt Defteri"ne işlenir.  

 (4) Kurum birimlerinin duyuruları ilgili birimce yayımlanır ve dağıtılır. Yürürlük  

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.  

 


