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Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, milletvekillerinin talepleri üzerine hazırlanacak
olan kanun teklifi taslaklarının hazırlanma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile
27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sorumlu hizmet birimi ve büro
MADDE 3- (1) Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri Kanunlar ve Kararlar
Başkanlığı bünyesinde Araştırma ve İnceleme Bürosunda görevli yasama uzmanları
tarafından yerine getirilir.
Başvuru
MADDE 4- (1) Kanun teklifi taslağı hazırlama talepleri, milletvekillinin imzasını
taşıyan ekli (1) sayılı formun ilgili Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısına iletilmesi
suretiyle gerçekleştirilir.
Kanun teklifi taslağı taleplerinin içeriği
MADDE 5- (1) Kanun teklifi taslağı taleplerinde hazırlanması istenilen teklif
taslağının içeriği, konusu, gerekçesi ve ilgili olduğu kanunlar açıkça belirtilir.
(2) Kanun teklifi taslağıyla ilgili görüşmeler sorumlu büroda gerçekleştirilir.
Kanun teklifi taslaklarının hazırlanması ve iletilmesi
MADDE 6- (1) Kanun teklifi taslağı, imzalı talep formunun iletilmesinden itibaren on
beş gün içinde hazırlanır.
(2) Hazırlanacak kanun teklifi taslağı, takdim yazısı, genel gerekçe veya madde
gerekçesi içermez.
(3) Hazırlanan kanun teklifi taslağı milletvekiline veya talep formunda belirtilen ilgili
personele elektronik ortamda iletilir.
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Hazırlanamayacak kanun teklifi taslakları
MADDE 7- (1) İçeriği ve konusu açıkça belirtilmeyen veya kapsamı itibarıyla özel bir
ihtisaslaşmayı gerektiren nitelikte kanun teklifi taslakları hazırlanamaz.
(2) Hangi taleplerin bu maddeye göre karşılanamayacağına sorumlu büro yöneticisi
tarafından karar verilir ve talep eden milletvekiline veya talep formunda belirtilen ilgili
personele bildirilir.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanınca onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı yürütür.
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