Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði:
Yasama Uzmanlýðý
Mehmet Ali Aydýn*

1. Giriþ
Yeni yüz yýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve geliþmeler, sosyal kurumlarý
da deðiþime zorlamaktadýr. Devletler çok çeþitli ve farklý fonksiyonlar yüklenmiþ
ve sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alan gibi birçok alanda aðýrlýklý etkiye
sahip olmuþlardýr. Fonksiyonlarýn artmasýna paralel olarak kamu hizmetleri de
artmýþ ve kamu hizmetlerinin planlama, programlama, uygulama ve denetleme
iþlemleri yönetsel yapý içerisinde gittikçe deðiþime uðramýþtýr. Kamu kurum ve
kuruluþlarý da bu süreçte durmadan geliþmektedirler.
Bugün ülkeleri ve toplumlarý sosyal ve ekonomik refaha götürecek en
önemli yatýrýmýn, insan gücüne yapýlan yatýrým olduðundan kimse kuþku
duymamaktadýr. Çünkü, artýk ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doðal
kaynaklarýnýn zenginliði ile deðil, bilgi ve insan kaynaklarýnýn zenginliði ile
ölçülmektedir. Bu gerçeðin farkýna varabilen, geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm
ülkeler, günümüzde yaþanan hýzlý deðiþimlere ayak uydurabilmek için, var güçleri
ile çalýþmakta ve bilgi toplumunun temel taþý olan insan gücünü her þeyin önüne
çýkarmaktadýrlar. Nitelikli ve donanýmlý insan gücü yetiþtirmeye yatýrým yapan
bir ülke, geleceðini teminat altýna alma yolunda en önemli adýmlardan birini
atmýþ demektir. Bu nedenle, Türkiyede de özel sektör gibi kamu sektöründe
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Müdürlüðü Yasama Uzman Yardýmcýsý.
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de hizmet gördüðü alanlarda niteliði yüksek, gerekli bilgi, beceri ve donanýma
sahip, yetenekli uzman personel istihdamýna hýzlý bir yöneliþ baþlamýþtýr. Bu
paralelde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de uzman personel istihdamýna
yönelik ilk adýmlar atýlmaya baþlanmýþtýr.

2. Türk Kamu Yönetiminde Ýstihdam Þekilleri1
14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4. maddesinde
kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleþmeli personel, geçici personel ve iþçiler
eliyle gördürülmesi öngörülmüþtür. Bu istihdam þekilleri dýþýnda, kuruluþlarýn
hizmet alýmý kapsamýnda doktor ve avukat çalýþtýrdýklarý, bir kýsým iþleri taþerona
yaptýrdýklarý da görülmektedir.
Yukarýda statü itibariyle belirtilen personel gruplarýnýn tanýmý aþaðýda
verilmiþtir.

2.1. Memur
657 sayýlý Kanunda, mevcut kuruluþ biçimine bakýlmaksýzýn Devlet ve diðer
kamu tüzel kiþilerince genel idare esaslarýna göre yürütülen asli ve sürekli kamu
hizmetini ifa ile görevlendirilenler memur olarak tanýmlanmaktadýr.
Öte yandan, Anayasanýn kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeleri
düzenleyen 128. maddesinde; Devletin, kamu iktisadi teþebbüsleri ve diðer
kamu tüzel kiþilerinin genel idare esaslarýna göre yürütmekle yükümlü olduklarý
kamu hizmetlerinin gerektirdiði asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diðer
kamu görevlileri eliyle görülmesi, memurlarýn ve diðer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmalarý, görev ve yetkileri, sorumluluklarý ve yükümlülükleri, aylýk
ve ödenekleri ve diðer özlük iþlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiði belirtilmiþtir.

2.2. Sözleþmeli Personel
Kalkýnma planý, yýllýk program ve iþ programlarýnda yer alan önemli projelerin
hazýrlanmasý, gerçekleþtirilmesi, iþletilmesi ve iþlerliði için þart olan zaruri ve
istisnai hallere münhasýr olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasýna
ihtiyaç gösteren geçici iþlerde çalýþtýrýlan ve iþçi sayýlmayan kamu görevlileridir.
1 Bu baþlýkta anlatýlan bilgiler, Metin Günday, Ýdare Hukuku, Ankara, 2003, adlý eserden yararlanýlarak
yazýlmýþtýr.
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2.3. Geçici Personel
Bir yýldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduðunda, Devlet Personel
Baþkanlýðý ve Maliye Bakanlýðýnýn görüþlerine dayanýlarak Bakanlar Kurulunca
karar verilen görevlerde sözleþme ile çalýþtýrýlan ve iþçi sayýlmayan kimselerdir.
Bu personelin çalýþtýrýlmasý için gerekli prosedür uzun olduðundan, kuruluþlar
geçici iþlerinde, geçici personel yerine geçici iþçi çalýþtýrma yoluna gitmektedir.

2.4. Ýþçiler
Ýþçiler, yukarýda tanýmlanan çalýþanlarýn dýþýnda kalan kiþilerdir. Bunlar
hakkýnda (Deniz Ýþ Kanunu ve Basýn Ýþ Kanununa tabi olarak çalýþanlar ile
hava taþýma iþlerinde çalýþanlar hariç) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayýlý Ýþ Kanunu
ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunu hükümleri uygulanýr.
Ýþçi ve memur ayýrýmý yeterince ortaya konulamadýðýndan ayný iþi yapan
kiþilerin bir kurumda memur statüsünde, bir baþka kurumda ise iþçi statüsünde
veya sözleþmeli personel statüsünde istihdam edildiði görülmektedir.

3. Türk Kamu Yönetiminde Uzman Personel
Ýstihdamýnýn Tarihçesi
Ülkemizde kamu yönetimi ve personel reformu çalýþmalarý her dönemde
en çok tartýþýlan konulardan biri olmuþtur. Bu konular zaman zaman öne çýkmýþ,
bazen de geri plana atýlmakla beraber gündemdeki yerini her zaman korumuþtur.
Cumhuriyet döneminde sosyal, siyasal, hukuki, ekonomik ve kültürel alanda
yaþanan köklü deðiþimler doðrultusunda kamu yönetiminde de önemli deðiþimler
yaþanmýþtýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýndan itibaren meslek memuru, ihtisas
memuru veya mütehassýs gibi isimler altýnda, Devlet memurlarýnda aranan genel þartlar yanýnda özel þartlar da gerektiren veya mesleðe sýnavla baþlanan,
ilgili kurum veya kuruluþun görev alanýyla ilgili mesleki bilgi ve tecrübe sahibi
olmasýnýn beklendiði memurlarýn istihdamý önemli olmuþtur. Özellikle maliye,
dahiliye ve hariciye ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde bu yaklaþým belirleyicidir.2
Ülkemizde, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve geliþtirilmesi
çalýþmalarýna özellikle 1940lý yýllardan sonra hýz verildiði görülmektedir. II.
2 Hüdai Þencan; Tufan Büyükcan, Türkiyede Bazý Kariyer Mesleklere Giriþ, Yeterlik ve Çeþitli Mali Haklar
ile Ýlgili Düzenlemeler, TBMM Araþtýrma Birim Amirliði (Yayýnlanmamýþ Bilgi Notu), 2006, s. 1

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk ve TBMM Örneði: Yasama Uzmanlýðý 149

Dünya Savaþý sonrasý milli eðitim, saðlýk, tarým, ulaþtýrma ve sanayi gibi alanlarda
büyük geliþmeler yaþanmýþ, kalkýnma ihtiyacý mevcut kamu yönetiminin
geliþtirilmesini zorunlu hale getirmiþtir. Ýdarenin yeniden düzenlenmesi konusunda
yapýlan çalýþmalarýn önemli bir bölümü kamu personel rejiminin geliþtirilmesiyle
ilgili olmuþtur. Bu dönemlerde idarede ve personel sisteminde yeniden düzenleme
yapma gereði Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetler ve üniversiteler
tarafýndan ciddi olarak ele alýnmýþ ve bu konular uzun uzadýya tartýþýlmýþtýr.
Türk kamu yönetimine ve personeline iliþkin; Ýstanbul Üniversitesi Profesörlerinden F. Neumark tarafýndan hazýrlanan Rapor ile Barker Raporu, Martin
ve Cush Raporu, Leimgruber Raporu, Chailloux-Dantel Raporu, Merkezi
Hükümet Teþkilatý Araþtýrma Projesi (MEHTAP) Raporu ve Kamu Yönetimi
Araþtýrma Projesi (KAYA) Raporu gibi bir çok çalýþma yapýlmýþtýr. Bu alanda
hazýrlanan raporlarýn en önemli sayýlaný 1962 yýlýnda Türkiye ve Ortadoðu
Amme Ýdaresi Enstitüsünün (TODAÝE) öncülüðünde hazýrlanan ve tüm merkezi
idareyi kapsayan MEHTAP kýsa adýyla anýlan Merkezi Hükümet Teþkilatý
Araþtýrma Projesidir.
TODAÝEnin öncülüðünde hazýrlanan ve tüm merkezi idareyi kapsayan
MEHTAP Raporunun temel amacý, merkezi hükümet görevlilerinin daðýlýþ biçimini
saptamak ve bu daðýlýmýn kamu hizmetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesine
olanak verip vermediðini incelemektir. Reform çalýþmalarý sýrasýnda yabancý
uzmanlardan yararlanmanýn doðal olduðu belirtilen bu Raporda; bir ülkenin kendi
iþlerini kendi uzmanlarý aracýlýðýyla yürütmesinin esas olmasý gerektiði özellikle
belirtilerek uzman personel yetiþtirilmesinin gerekliliði vurgulanmýþtýr.3
Reform çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanan en son ve en kapsamlý örnek
KAYA Projesidir. KAYA Projesi, 1988 yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý (DPT)
tarafýndan VI. Beþ yýllýk kalkýnma planýna ýþýk tutacak þekilde, kamu yönetimini
geliþtirmek, yeniden düzenlemek ve o zamana kadar yapýlan çalýþmalarýn
uygulamaya ne kadar yansýdýðýný belirlemek gibi birçok amaçla TODAÝEye
hazýrlatýlmýþtýr.
2000 yýlýnda VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý kapsamýnda hazýrlanan Kamu
Yönetiminin Ýyileþtirilmesi ve Yeniden Yapýlandýrýlmasý Özel Ýhtisas Komisyonu
Raporunun öneriler kýsmýnda, kurumlarýn DPTye benzer bir personel yapýsýna
kavuþturularak uzmanlýk kariyerine dayalý nitelikli elemanlarla güçlendirilmesi
ve bu uzmanlarýn kendi kurumlarýnýn beyni durumuna getirilmesi gerektiði
belirtilmiþtir.4
3 Merkezi Hükümet Teþkilatý Araþtýrma Projesi, www.todaie.gov.tr/pdf/MEHTAP, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006.)
4 Kamu Yönetiminin Ýyileþtirilmesi ve Yeniden Yapýlandýrýlmasý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu,
http//ekutup.dpt.gov.tr/kamuyone/oik527.pdf, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006).
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Türk kamu yönetiminde ihdas edilen ilk uzmanlýk Maliye Bakanlýðý bünyesinde kurulan Hesap Uzmanlýðýdýr. Hesap uzmanlýðýnýn ortaya çýkýþý 2. Dünya
Savaþý sonrasýna rastlamaktadýr. Yeni vergi düzeni kurmak, iþler hale getirmek,
halka tanýtmak ve denetlemek üzere güçlü bir uzman kadrosu hazýrlamak zorunlu
bulunmuþ ve bu amaçla 29/5/1945 tarihli ve 4709 sayýlý Kanunla Maliye Bakanlýðý
örgütü içinde hesap uzmanlýðý kurulmuþtur.5 Ancak hesap uzmanlýðý, denetim
görevini yerine getirdiðinden bu gün kamuda yapýlandýrýlan uzmanlýktan çok
farklý bir görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda hesap uzmanlýðýný bakanlýklarýn
teftiþ kurullarýnýn özel bir þekli olarak nitelendirebiliriz. Bu günkü anlamýyla bir
kariyer meslek grubu olarak oluþturulan ilk uzmanlýk kurumu 30/9/1960 tarihli
ve 91 sayýlý Devlet Planlama Teþkilatýnýn Kurulmasý Hakkýnda Kanunun 17.
maddesinde öngörülmüþtür. Ülkemizde plancý olarak tecrübe görmüþ veya
planlama teorisini bilenlerin az olduðu ve bunlarýn da yabancý ülkelerde veya
özel kuruluþlarda çalýþtýklarý, kurumda uzman personelin çalýþtýrýlmasý için
üniversite veya yüksekokul mezunlarýnýn sýnavla alýnýp kurumda ve yurtdýþýnda
eðitimlerinin yapýlmasý gerektiði madde gerekçesinde belirtilmiþtir. Bu amaçla
bu Kanuna ekli cetvellerde 10 uzman 20 uzman yardýmcýsý kadrosu öngörülmüþtür.6
Daha sonra, baþta Maliye Bakanlýðý olmak üzere kamu kurum ve
kuruluþlarýnda uzman personel istihdamý artarak devam etmiþtir. Bu anlamda
31/7/1970 tarihli ve 1327 sayýlý Kanunla ilk kurulan uzmanlýklar devlet bütçe
uzmanlýðý ve devlet personel uzmanlýðýdýr.7 Bu süreç 1980den sonra ivme
kazanarak, yabancý dil bilgisine sahip, sorumlu olduðu alanda gerek teorik
gerekse pratik geliþmeleri takip ederek uygulayacak uzman personel istihdamýna
önem verilmiþtir. Özellikle düzenleyici ve denetleyici kurullar olmak üzere bütün
kamu kurum ve kuruluþlarý görev alanlarý ile ilgili uzman alýmýna öncelik
vermiþlerdir.
18/3/2002 tarihinde Bakanlar Kurulunun 2002/3975 numaralý kararý ile
kabul edilen Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar
Hakkýnda Genel Yönetmelikte8; özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle
ve belli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutularak mesleðe
alýnan personel için (A) grubu kadrolar öngörülmüþtür. Bu yönetmeliðin dayanaðý
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu olduðundan ve bu Kanunun 36. maddesinde
öngörülen kariyer mesleklerden biri de uzmanlýk olduðu için, ayný tanýmýn
5
6
7
8

TBMM Kanunlar Dergisi (Kavanin Mecmuasý), 1945, Cilt: 27, s.124
Milli Birlik Komitesi Tutanaðý, 1960, Cilt:1, (55 ek Sýra Sayýlý Basma Yazýnýn Ekleri Tutanaðýn Sonunundadýr.)
TBMM Kanunlar Dergisi, 1970, Cilt: 53, s. 560.
RG, 3/5/ 2002, S. 24744.
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kapsamýna uzmanlýk da girmektedir. Bu meslek gruplarý arasýnda kaymakamlýk,
denetmenlik, müfettiþlik, maiyet memurluðu, kontrolörlük, murakýplýk ve
aktüerlik gibi meslekler de bulunmaktadýr. Diðer yandan, Anayasa Mahkemesinin
9/3/1995 tarihli ve 4087 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanununun Bazý
Maddelerinin Deðiþtirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkýnda
Kanunun anayasaya aykýrýlýðý iddiasýný deðerlendirdiði kararýnda; hakimlik ve
savcýlýk ile akademik unvan taþýyanlarý da kariyer meslekler olarak
nitelendirilmektedir.9 Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ise bunlar meslek
personeli olarak adlandýrýlmaktadýr.

4. Türk Kamu Yönetimindeki Uzman Personelin Niteliði
Türk mevzuatýnda uzmanýn tanýmý yapýlmamakla beraber, 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununun 36. maddesi çerçevesinde; mesleðe özel yarýþma sýnavýna
tabi tutulmak suretiyle alýnan ve özel yeterlik sýnavlarýnda baþarý gösteren meslek
gruplarý uygulamada kariyer meslek mensubu olarak nitelendirilmiþ ve bu
meslekler arasýnda uzmanlýk da sayýlmýþtýr. Kelime anlamý olarak uzman Türk
Dil Kurumunun Türkçe Sözlüðüne göre; belirli bir iþte, belli bir konuda bilgi
görüþ ve becerisi çok olan kimse, mütehassýs, kompetan anlamýna gelmektedir.10
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisinde ise bilim yada sanatýn belli bir
dalýnda geniþ bilgisi bulunan bir konuda uygulama ve deneyim yoluyla geniþ
bilgi, beceri kazanmýþ ustalaþmýþ kimse veya bütün çalýþmalarýný belli bir alana
veren ve o alanda yüksek kabiliyet, görüþ ve bilgisi bulunan kimse olarak
tanýmlanmýþtýr.11
Ýdari yapýmýz içerisindeki uzmanlar, genel olarak kurumlarýn hizmet birimleri
içerisinde görev yapmakla beraber; istisnai olarak Hesap Uzmanlarý Kurulunda
olduðu gibi kurullar þeklinde de örgütlenmiþlerdir.
Uzman personelin tanýmý, Türk kamu mevzuatýndaki düzenlemeler dikkate
alýnarak;
- Özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle mesleðe alýnan,
- Belli bir yetiþme programý çerçevesinde yetiþtirilen,
- Yetiþtirme sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan,
personel olarak tanýmlanabilir. Mesleðe özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak
suretiyle alýnan uzman personele; kamu kurumlarýnýn kendi kuruluþ kanunlarýnda
9 Anayasa Mahkemesi Kararlarý Dergisi, S.33, Cilt.1, s.76- 124.
10 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cilt: 2, s. 2301
11 Meydan Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1992, Cilt: 6, s. 3016-3017
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görev, yetki ve sorumluluklarý, mesleðe alýnma, tez hazýrlama, yetiþtirilme, yeterlik sýnavlarý ile diðer konular sayýlarak, 657 sayýlý Kanundaki genel esaslar
dýþýnda özel bir statü kazandýrýlmaktadýr.
Bugün kariyer meslekleri diðer memurluklardan ayýran temel hususlar;
mesleðe baþlamak için belirli bir eðitim formasyonuna sahip olmak veya yabancý
dil bilmek gibi Devlet memurlarýnda aranan genel þartlardan farklý bazý þartlar
taþýmak, mesleðe özel yarýþma sýnavýyla baþlamak ve belirli bir hizmet içi eðitimden
sonra özel bir yeterlik sýnavýna tabi olmaktýr. Kadrolarýnda kariyer mesleklere
yer veren kurumlarda teamül olarak yöneticilerin de bu kariyer meslek mensuplarý
içinden çýktýðý görülmektedir.12
Kariyer mesleklerde mesleðe baþladýktan sonra genellikle üç yýllýk bir yetiþme
dönemi öngörülmüþtür. Bu sürede mesleki bilgi ve birikimin artýrýlmasý, çalýþma
usullerinin öðretilmesi, araþtýrma, bilimsel esaslara göre çalýþma kabiliyetinin
kazanýlmasý, yabancý dil bilgilerinin geliþtirilmesi, çalýþacaklarý kurumun tanýtýlmasý,
görevleriyle ilgili mevzuatý öðrenmeleri ve uygulamayý yakýndan görmeleri
amaçlanmýþtýr. Bu üç yýllýk süre sonunda, kurumlar arasýnda farklýlýklar olmakla
birlikte, müfettiþliklerde mevzuat aðýrlýklý yazýlý ve sözlü sýnavdan oluþan,
uzmanlýklarda ise çalýþma alanýyla ilgili bir uzmanlýk tezi hazýrlama ve sözlü
mülakattan oluþan yeterlik sýnavý yapýlmaktadýr. Yeterlik sýnavýnda baþarýlý
olunduktan sonra bu kiþiler uzman kadrosuna atanmaktadýrlar.13

5. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Uzmanlýk
Kurumunun Tarihçesi
Geliþmiþ ülkelerde yasa yapma tekniðine büyük önem verilmektedir. Örneðin
Amerika Birleþik Devletlerinde, kimi hukuk fakültelerinde yasa yapma tekniði
ders olarak okutulmakta ve hukuki yazým uzmanlýðý önemli bir meslek kabul
edilmektedir.14 Anayasa hukukçusu M. Tuncer KARAMUSTAFAOÐLU, 1965
yýlýnda yayýmlanan Yasama Meclisinde Komisyonlar adlý eserinde; kanun
tasarý ve tekliflerinin hazýrlanmalarýnýn özel bilgi, görgü ve hüner istediðini, bir
kanun tasarýsý veya teklifinin hukukçu bile olsa, herkes tarafýndan þekle ve
tekniðe uygun olarak hazýrlanmasýnýn kolay olamayacaðýný, bunun için bir çok
uzmana sahip olmak gerektiðini belirtmiþtir.15 Ayný paralelde, kanun tekniðinin
12 Hüdai Þencan; Tufan Büyükcan, a.g.e. s.2
13 Hüdai Þencan; Tufan Büyükcan ,a.g.e, s.3
14 Akman Akyürek, A.B.Dde Hukuki Yazým Tekniði Ve Kanun Tasarýlarýnýn Hazýrlanmasý, Amme Ýdaresi
Dergisi, Cilt.25, Sayý.2, Haziran 1992, s.135-137.
15 M. Tuncer Karamustafaoðlu, Yasama Meclisinde Komisyonlar, 1965, Ankara, s.50-51
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sadece yazýlý biçimsel kurallardan oluþmadýðý, yasa önerisi hazýrlamanýn
sanýldýðýndan daha karmaþýk olduðu ve salt hukuk bilgisine sahip olmanýn yeterli
olmadýðý, her iyi hukukçunun her durumda iyi yasa önerilerini üretmesinin söz
konusu olmadýðý, herkesin ayný anlamý çýkaracaðý biçimde kanun maddesi
yazmanýn ustalýk gerektirdiði, bu nedenle kanun tekniði uzmanlarýnýn, çok
yönlü yetiþmesi ve disiplinler arasý bilimsel birikime sahip olmasýnýn zorunlu
olduðu da belirtilmektedir.16
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama ile ilgili destek hizmetlerini yerine
getirmek amacýyla kariyer meslek grubu olarak ilk kez 13/10/1983 tarihli ve
2919 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlik Teþkilat Kanunu
çýkarýlýrken kurulmuþtur. Danýþma meclisi bütçe-plan komisyonu raporunda
(27/9/1983 tarihli ve Esas No: 2/124 Karar No:176, Sýra Sayýsý: 582) yapýlan
düzenlemenin amacý þöyle ifade edilmiþtir: "Yapýlan yeni bir düzenleme ile;
Stenograflýk ve Raportörlük hizmetleri için birer kariyer oluþturulmuþ, bundan
böyle bu hizmetlerin görev giriþleri, yetiþtirilmeleri ve yükselmeleri belli kurallara
baðlanmýþ- meslek personeli tarafýndan yürütülmesi amaçlanmýþtýr." Bu Kanun
görüþülürken Danýþma Meclisinin 5/10/1980 tarihli 170. birleþiminin birinci
oturumunda Bütçe-Plan Komisyonu sözcüsü Cahit TUTUM tarafýndan kariyer
meslek grubunun gerekliliði þu þekilde dile getirilmiþtir:
 Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama hizmetlerinin
yürütülmesine doðrudan doðruya idari destek saðlayan iki önemli konuda
kariyer grubu oluþturduk. Yani meclisin bu güne kadar bir kariyer sýnýfý
yoktu. Ýstisnai memuriyet hükümleri uygulandýðý için, meclise herhangi
bir kanuni kayýtla baðlý kalmaksýzýn, kiþinin öðrenim durumuna
bakýlmaksýzýn, istendiði derecede bir kadroya atama yetkisini veren istisnai
hükümler nedeniyle dýþarýda görmeye alýþtýðýmýz, hizmetin yürütülmesinde
büyük ölçüde süreklilik saðlayacak olan bir kariyer teþekkülü engellenmiþtir
bize göre./ Bu nedenle, Meclisin idari hizmetlerinin özellikle yasama ile
doðrudan iliþkisi bulunan, idari destek hizmeti saðlayacak olan bir kariyer
grubu olsun istedik. Buna da Meclis Raportörleri dedik. Zaman zaman
komisyonlarda gördüðümüz ve sizlere hizmet sunmaya çalýþan
arkadaþlarýmýzýn gelecekte bizim kafamýzda yaratýlmasýna uygun
bulduðumuz bir kadro zenginliði içinde, en alt dereceden baþlanarak belli
kýdemlerle ve belli ehliyet ihrazý ile yükselinebilecek; ama ayný þekilde
akçalý bakýmdan da desteklenecek bir kariyer grubunun oluþturulmasýný
uygun gördük./ Dedik ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde idari teþkilatý
içinde bir kariyer, bir meslek elemaný mevcut olmalýdýr. Bunlar özellikle
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleri ile ilgili tecrübe ve
16 Þeref Ýba; Rauf Bozkurt, 100 Soruda Parlamento: Türk Parlamento Hukukuna Giriþ, Ankara, 2004, s.
49.
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bilgiyle mücehhez ve parlamenterlerin hizmetlerini kolaylaþtýrýcý,
komisyonlarýn çalýþmalarýný büyük ölçüde rasyonel, zamandan kazandýrýcý
bir çalýþma iklimine sokmak bakýmýndan yardýmcý bir kariyer grubu /
ikinci grup stenograflardýr / Her iki gruba da girebilmenin önkoþulu
olarak yasada yükseköðrenimi þart kýldýk.

Bu gerekçeden de anlaþýlacaðý gibi her iki kariyer mesleðin öngörülmesinin
nedeni; Türkiye Büyük Millet Meclisine herhangi bir kanuni kayýtla baðlý
kalmaksýzýn, kiþinin öðrenim durumuna bakýlmaksýzýn, istendiði derecede bir
kadroya atama yetkisini veren istisnai memurluða iliþkin hükümlerin olumsuz
etkileri nedeniyle, hizmetin yürütülmesinde büyük ölçüde süreklilik saðlayacak
olan kariyer mesleðin oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Bu nedenle, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kariyer meslek grubu olarak raportörler ve stenograflar
öngörülmüþtür. Daha sonra, raportörler yerine, 21/12/1989 tarihli ve 3594 sayýlý
Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Teþkilat Kanununun 4. maddesinde
yapýlan deðiþiklikle; hizmetlerin daha verimli ve nitelikli biçimde yerine
getirilmesinin saðlanmasý amacýyla17 uzmanlýk müessesesi ihdas edilmiþtir. Bu
Kanuna dayanýlarak 24/10/1990 tarihinde TBMM Baþkanlýðý Uzmanlýk
Yönetmeliði18 çýkarýlmýþtýr. 2919 sayýlý Kanunun 4. maddesinin ikinci fýkrasýnda:
Yasama faaliyetiyle ilgili idari hizmetleri yürüten uzman, uzman
yardýmcýsý ve raportörlerle stenograflar, yükseköðrenim görmüþ kiþiler
arasýndan özel yarýþma sýnavý ile alýnýrlar. Bunlarda aranacak nitelikler,
hizmete alýnmalarý, yetiþtirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi
ilerlemeleri ile istisnai memurluklara atanacaklarda aranacak özel þartlar
ve atamalarda uygulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýnca çýkarýlacak bir yönetmelikle belirlenir.

denmek suretiyle uzmanlarýn, TBMM tarafýndan gerçekleþtirilen yasama
faaliyetleriyle ilgili idari hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olduklarý
belirtilmiþtir. Kanunda sadece uzmanlýk olarak düzenlenmesi ve yönetmeliðin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzmanlýk Yönetmeliði olmasýna raðmen
uygulamada Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama ile ilgili idari hizmetleri
yürüten uzmanlara Yasama Uzmaný denilmektedir.
Uzmanlýk yönetmeliðinin çýkarýlmasýndan sonra özel yarýþma sýnavýyla; ilk
kez 1991 yýlýnda 20, 1997 yýlýnda 5 uzman yardýmcýsý olmak üzere toplam 25,
2002 yýlýnda ise 10 uzman yardýmcýsý alýnmýþtýr. Bu gruplardan, halen 24ü
uzman olarak atanmýþtýr. Ancak, bu alýmlar uzmanlýðýn Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kurumsallaþmasý için yeterli olamamýþtýr. Uzmanlýðýn kurumsallaþmasý
17 TBMM Tutanak Dergisi, 18.Dönem, 3. Yasama Yýlý, Cilt: 37 , Birleþim.53, 1989, ( 303 S. Sayýlý Basmayazý
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü birleþim tutanaðýna baðlýdýr.)
18 www.tbmm.gov.tr/genser/m11.html, (Eriþim Tarihi;28/07/2006).
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adýna atýlan en önemli adým, 2005 yýlýnýn baþýnda 23 uzman yardýmcýsý ve 2005
yýlýnýn sonunda 22 uzman yardýmcýsýnýn atanmalarý olmuþtur. Bu atamalarda
temel amaç; toplumun tümünü ilgilendiren kanunlarýn yasalaþmasýný saðlayan
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yasama ile ilgili idari faaliyetlerin; nitelikli,
mesleki bilgi ve deneyime sahip ve konusunun uzmaný kiþiler tarafýndan
yürütülmesini saðlayacak uzman kadronun oluþturulmasýdýr.
13/10/2003te yayýmlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde AB Reformu
Projesinde; ülkenin en önemli kurumu olan TBMMnin, AB uyum sürecinin
dýþýnda kalamayacaðý, TBMMnin bu sürecin lokomotifi olma sorumluluðuna
da sahip olduðu, bu sorumluluðun yerine getirilmesi çerçevesinde, çeþitli alanlarda
köklü reformlarýn gerçekleþtirilmesi ve bu reformlara eþlik edecek bir zihniyet
dönüþümünün yaþanmasýnýn önemli olduðu vurgulandýktan sonra idari teþkilata
iliþkin olarak, uzman personelin, temel nitelik, yetki ve görevlerinin kanun
düzeyinde düzenlenmemiþ olduðu ve kariyer uzmanlýk sisteminin etkin bir yapýya
kavuþturulamadýðý tespit edildikten sonra; 2919 sayýlý Kanun ve ilgili diðer
mevzuatta deðiþiklikler yapýlacaðý, TBMM personel yönetiminin çaðdaþ
yaklaþýmlar çerçevesinde yeniden yapýlandýrýlacaðý, personel istihdamýndaki
statü karmaþasýna son verileceði, görevde yükselmenin kariyer uzmanlýk sisteminin
gereklerine göre yeniden yapýlandýrýlacaðý belirtilmiþtir.19 Bu konuda 22. Yasama
Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Bülent ARINÇ tarafýndan da
3/10/200520 ve 23/1/2006 tarihlerinde21 uzman yardýmcýlarýnýn hizmetiçi eðitimi
nedeniyle yapýlan törenlerde; Avrupa Birliði uyum sürecinde ülkemizde yaþanan
deðiþim ve dönüþüm çerçevesinde mesleki kariyerin önemini vurguladýktan
sonra, TBMM çalýþmalarýnýn vasýflý nitelikli eðitim gerektiren çalýþmalar olduðu,
yasama uzmanlýðýnýn kariyer meslek haline getirilmesi ve Meclisin yasama
çalýþmalarýnýn bir kariyer mesleðine dayanmasý gerektiði belirtilmiþtir.

6. Sonuç: Türkiye Büyük Millet Meclisinde Nasýl Bir
Uzmanlýk Olmalý?
Ülkemizde, deðiþen dünya koþullarýna paralel olarak kamu hizmetlerinin
yeniden düzenlenmesi ve iyileþtirilmesi hususunda kapsamlý çalýþmalar
yürütülmektedir. Bu hizmetlerin yeniden düzenlenmesi veya iyileþtirilmesi
çalýþmalarý, hiç þüphesiz bu alanlarda istihdam edilen personelin ehliyetli,
19 Türkiye Büyük Millet Meclisinde AB Reformu, www.tbmm.info/bulentarinc, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006).
20 www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=29804, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006).
21 www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=31947, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006).
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çalýþkan ve bir takým özelliklere sahip olmalarý ile mümkün olacaktýr. Kamu
personeli içinde seçkin bir yere sahip olan, bir bakýma kamu personelinin elit
kesimini oluþturan kariyer meslek mensuplarýnýn özel nitelikler taþýmasý
gerekmektedir. Uzmanlarla ilgili genel kabul görmüþ standartlar; mesleki birikim
ve yeterlilik, baðýmsýzlýk, mesleki dikkat ve özen ilkelerinden oluþmaktadýr.22
Bu konuda Sermaye Piyasasý Kurulunun çýkardýðý bir tebliðde23 kendi meslek
memurlarýnýn sahip olmasý gereken nitelikleri maddeler halinde saymýþ ve
maddelerle ilgili ilke terimi kullanýlmýþtýr. Bu ilkelerden biri hariç diðer ilkeler
ayný zamanda uzmanlarýn sahip olmasý gereken nitelikleri de yansýtmaktadýr.
Bu altý nitelik þunlardýr:
- Mesleki yeterlilik ilkesi,
- Mesleki yeterliliðin saðlanmasý ve geliþtirilmesi,
- Hizmet içi refakat çalýþmasý,
- Mesleki deneyim,
- Baðýmsýzlýk,
- Mesleki özen ve titizlik.
Mesleki nitelikler arasýna; geniþ bir temel eðitime ve kültüre sahip, kurumun
iþ alaný ile ilgili bilgilere sahip, yeniliklere açýk, araþtýrmacý, rehberlik ve
danýþmanlýk bilgi ve kabiliyeti kazanmýþ, kendi çalýþmalarýný ve davranýþlarýný
deðerlendirme gibi hususlarý ekleyebiliriz.
Meslek mensuplarýnýn baðýmsýz, tarafsýz ve nesnel olma niteliklerini taþýmalarý
gerekir. Baðýmsýz olmak son derece önemli bir özelliktir. Çünkü tarafsýz ve dürüst
davranmanýn ön koþulu baðýmsýz olmaktýr. Baðýmsýzlýk idari anlamda bir
baðýmsýzlýk olmayýp, uzmanlarýn incelemelerini, araþtýrmalarýný kendi düþünce
ve kanaatlerini objektif ve bilimsel bir þekilde ortaya koyabilmeleri anlamýndadýr.
Uzmanlarýn yaptýklarý iþlerde onlarý yönlendirme ve onlara müdahale etmenin
önüne geçilmelidir. Çünkü toplumlarýn geliþimlerini saðlayan temel etkenlerden
birisi; belirli bir konuda uzman olan veya kabiliyete sahip olan kiþilerin bu
birikimlerini ortaya koyduklarý özgür bir ortama sahip olmalarýdýr. Ancak bu
þekilde uzmanlar kurumlarýný daha ileriye taþýyabilecek çalýþmalar ortaya
koyabilirler.
22 Nurullah Davutoðullarý, Mesleðe Özel Yarýþma Sýnavý ile Giren ve Belirli Süreli Meslek Ýçi Eðitimden
Sonra Özel Yeterlilik Sýnavý ile Atanan Devlet Memurlarýnýn Ýþe Alýnma ve Atanma Usulleri, Görev,
Yetki ve Sorumluluklarý ile Mali Haklarý, (Yayýmlanmamýþ Devlet Personel Baþkanlýðý Uzmanlýk Tezi),
1997, s..33.
23 RG, 18/6/1998, S.19846.
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Daha önce de belirtildiði gibi, kamu personelinin kalifiye kesimini oluþturan
uzman personele gerek kamu kesiminde, gerekse özel kesimde farklý bir gözle
bakýlmaktadýr. Bu bakýþ, uzmanlarýn kendi alanlarýnýn uzmaný, iþ için gerekli
bütün nitelikleri taþýyan elemanlar olarak görülmelerinden kaynaklanmaktadýr.
Uzmanýn kendi mesleki alanýnda bilgi ile donatýlmýþ olmasý yeterli deðildir. Bu
kiþiler topluma katkýda bulunan kamusal iþlevleri yerine getirdiklerinden, genel
bilgi düzeyi açýsýndan da iyi bir birikime sahip olmalarý gerekmektedir.24
Yasa önerilerinin modern yasama teknik ve usulüne göre hazýrlanmasý,
yazým ve dil bütünlüðünün saðlanmasý özellikle Anglo-Amerikan dünyasýnda
önemle üzerinde durulan bir konu olmuþtur. Bu iþ için Anglo-Amerikan
ülkelerinde yasa tasarý ve tekliflerinin modern yasama teknik ve usullerine göre
hazýrlanmasý için Danýþma Bürolarý kurulmuþtur. Özellikle Amerikada çeþitli
federe devletlerdeki Yasama Danýþma Bürolarý (Legislative Referances Bureaus)
bu kuruluþlarýn en tanýnmýþlarýndandýr. Bu bürolarýn amaçlarý, yasama
meclislerindeki üyelere yasa konusu yapmak istedikleri konular hakkýnda toplu
bilgi vermek ve onlara yasa tekliflerinin hazýrlanmasýnda teknik, bilimsel
yardýmlarda bulunmaktýr. Amaç tamamen tekniktir.25 Türkiyede de yasa
önerilerinin hazýrlanmasý konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde, gerek
genel kurulda gerekse komisyonlarda bilimsel ve teknik destek saðlayanlar
uzmanlardýr.
Kanun hazýrlama ve mevzuat konularýnýn ilgili fakültelerde ayrý bir ders
olarak okutulup okutulmayacaðý ile ilgili Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kurulunca oluþturulan komisyon tarafýndan hazýrlanan raporda yasama faaliyetleri
ile ilgili yardým talebini karþýlayan yasama uzmanlarýnýn aþaðýdaki hususlara
dikkat etmesi gerektiði belirtilmiþtir.
- Öncelikle yasal düzenlemeye konu olacak sorunun belirlenmesi,
- Yasayla ulaþýlmak istenen amacýn belirlenmesi,
- Ayný konuda daha önce düzenleme olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý,
- Yapýlmasý düþünülen yasal düzenlemenin karþýlaþtýrmalý hukuk açýsýndan
incelenmesi,
- Belirlenen sorunun çözümünde yasa yapma konusunda seçenekler var
ise onlarýn deðerlendirilmesi,
24 Ayrýntýlý bilgi için Bkz. Nurullah Davutoðullarý, a.g.e.
25 Yasalarýn Ayýklanmasý Derlenmesi ve Yürürlükte Olanlarýn Tesbiti Hakkýnda Ülkemizde Yapýlan Çalýþmalar,
DPT, Mart 1983, s. 52.
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- Bu deðerlendirmelerden sonra ön tasarýnýn hazýrlanmasý ve tartýþýlmasý,
- Tartýþmalardan sonra tasarýya son biçimini verme,
- Tasarýya son biçimini verdikten sonra yasa önerisinin gerekçesini
oluþturma.26
Daha önce açýklananlar ve yukarda belirtilen bir kanun taslaðýnýn
hazýrlanmasýnda çalýþma yapan uzmanlarýn dikkat etmesi gereken hususlara göz
attýðýmýzda Yasama Uzmanýnýn sahip olmasý gereken en önemli nitelikleri þöyle
sýralayabiliriz:
- Hukuk ile siyasal, iktisadi ve idari bilimler alanlarýnda iyi bir birikime
sahip olmasý,
- Kanun yapým tekniðini çok iyi bilmesi (Mesleki deneyime sahip olmasý
gerekir),
- Yapýlacak düzenlemeleri diðer hukuk sistemleri ile karþýlaþtýrabilmesi
için iyi derecede bir yabancý dile sahip olmasý,
- Çalýþmalarýnda baðýmsýz olmasý.
Yine demokrasilerde yasama kurumlarýndan beklenen hizmetlerin artmasýna
karþýn, yapýlarý ve iþleyiþ biçimlerinin bir sonucu olarak, bu kurumlar her zaman
vatandaþlarýn beklentilerine cevap vermekte yeterli olamamaktadýrlar. Bu
nedenle, özellikle pekiþmiþ demokrasilerin yasama kurumlarý baþta olmak üzere
her parlamento daha üretken olmanýn yollarýný aramaktadýr. Parlamentolarýn
üretkenliðini arttýrmak için genelde üç yola baþvurulmaktadýr: Yasama kurumu
içinde iþbölümü ve uzmanlaþmayý arttýrýcý adýmlar atmak, parlamentolara saðlanan
destek hizmetlerini yoðunlaþtýrmak ve yasama kurumunun iþleyiþ kurallarýný
daha üretken olmaya yöneltmek.27 Türkiye Büyük Millet Meclisinin de etkinliðini
artýrmasý, ulusal ve uluslararasý alanda saðlýklý politikalar oluþturmasý için
uzmanlýða dayalý bir yapýlanmaya gitmesi önem arz etmektedir. Uzmanlýða dayalý
bir yapýlanmaya gidilmekle parlamentoya saðlanan idari destek daha saðlam
temellere oturacaktýr. Ayrýca böyle bir yapýlanmaya gidilmekle parlamentonun
günlük tartýþmalardan uzak doðru verilere kendi uzmanlarý vasýtasý ile ulaþmasýný
saðlayacaktýr.
26 Kanun Hazýrlama ve Mevzuat Konularý ilgili fakültelerde ayrý bir ders olarak okutulup okutulmayacaðý
ile ilgili Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunca oluþturulan komisyonca hazýrlanan rapor. Bkz.
Ali Em, Kanunlarýn ve Ýdari Düzenleyici Tasarruflarýn Yapým Tekniði, Ankara, 1998, s. 43-45.
27 TESEV, Türkiye'de Devlet ve Reform,www.tesev.org.tr/projeler/proje_devletrefrapor.php, (Eriþim Tarihi:
25/07/2006).
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7. Öneriler: TBMMde Uzmanlýðýn Kurumsallaþmasý,
Yasama Uzmanlarýnýn Daha Etkin ve Verimli Olmasý
Ýçin Neler Yapýlmalýdýr?
Yasama hizmetlerine iliþkin idari destek hizmetlerinin daha iyi yetiþmiþ,
mesleki bilgi ve birikimine sahip olan nitelikli personel statüsündeki uzmanlar
tarafýndan yerine getirilmesi; yürürlüðe girecek kanunlarýn, toplum ihtiyaçlarýnýn
giderilmesi açýsýndan tartýþmalara ve uyuþmazlýklara yer vermeyecek þekilde
düzenlenmesi; parlamentonun doðru, objektif ve analitik bilgi ve verilere
ulaþmasý temel amaç olduðundan ve yasama uzmanlýðý, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bu amaca ulaþmasýný saðlayacak olan bir kariyer meslek grubu
olduðundan, uzmanlýðýn geliþtirilmesi için bazý tamamlayýcý çalýþmalarýn yapýlmasý,
mesleðin kurumsallaþmasý açýsýndan önem arz etmektedir. Ancak þu husus hiçbir
zaman unutulmamalýdýr: Ülkemizdeki klasik bürokratik anlayýþ her zaman
reformlarýn ve yeniliklerin önünde durmaya çalýþmýþ ve iþler yürüdükçe kurumlarýn
geliþimini saðlayan her türlü giriþim ve geliþimi kimi zaman açýkça, kimi zaman
da dolaylý yollarla engellemeye çalýþmýþtýr. Her kurumda olduðu gibi bu çalýþmalar
yapýlýrken çeþitli engellerle karþýlaþýlacaðý muhakkaktýr. Bu baðlamda aþaðýda
dile getirilen önerilerin dikkate alýnmasý ve bu doðrultuda çalýþmalarýn ve
düzenlemelerin yapýlmasý nitelikli uzmanlarýn Türkiye Büyük Millet Meclisinde
istihdam edilmesi ve bu uzmanlarýn yetiþtirilmesi açýsýndan çok önemlidir. Ayrýca
aþaðýda belirtilen hususlarýn büyük çoðunluðunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinde AB Reformu Projesinde28 belirtilmiþ olmasýnýn bu konuda atýlmasý
gereken çok önemli adýmlarýn olduðunu açýkça göstermektedir. Bu konuda
yapýlmasý gerekenleri önem sýrasýna göre þu þekilde sýralamak mümkündür:
- Kariyer meslek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi uzmanlýðýný diðer
kamu yönetiminde kariyer olarak düzenlenmeyen uzmanlýklardan
ayýrmak ve karýþýklýðý engellemek için uzmanlýk kurumunun Türkiye
Büyük Millet Meclisindeki varoluþ mantýðýna uygun olarak Yasama
Uzmanlýðý þeklinde ifade edilmesi son derece önemli olduðu ve böyle
bir düzenlemenin yerinde olacaðý düþünülmektedir. Bu baðlamda
13/10/1983 tarihli ve 2919 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliði Teþkilat Kanununda Yasama Uzmanlýðý kadrosunun ihdas
edilmesi, görev tanýmýnýn yapýlmasý ve yasama uzmanlýðýnýn ilk aþamasý
olan uzman yardýmcýlýðýna atanmak için sahip olunmasý gereken
niteliklerin bir çok teþkilat kanununda olduðu gibi açýkça belirtilmesi
gerekir.
28 Türkiye Büyük Millet Meclisinde AB Reformu, www.tbmm.info/bulentarinc, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006).
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- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 36/A maddesinde belirtilen
kariyer meslek mensuplarýndan uzman yardýmcýlarýnýn yeterliklerinin
kabul edilip uzmanlýða atanmalarý durumunda ek bir derece verilmesine
iliþkin düzenlemeye paralel olarak, eþitliðin saðlanmasý amacýyla ayný
haktan Yasama Uzmanlarýnýn da faydalandýrýlmasý ve ayrýca bunlarýn
yararlandýðý haklardan yasama uzmanlarýnýn da hiçbir iþleme gerek
kalmaksýzýn yararlandýrýlmasýný temin etmek amacýyla yasal düzenleme
yapýlmasý suretiyle kariyer sýnýfýn desteklenmesi gerekmektedir.
- Yapýlacak en iyi yatýrýmýn personelin niteliklerinin artýrýlmasýna yönelik
yatýrýmlar olduðu gerçeði göz önünde bulundurularak; yasama
uzmanlarýnýn gerek bilgi ve görgülerini artýrmak, gerekse yüksek lisans
yapmak için yurt dýþýna gönderilmesi, Avrupa Birliði ile yapýlacak
müzakereler çerçevesinde Avrupa Parlamentosu veya üye ülkeler ile
aday ülkelerin parlamento çalýþmalarýnýn mukayese edilmesi amacýyla
uzmanlarýn eðitim programlarý çerçevesinde ilgili ülkelere gönderilmesi
yönünde her türlü desteðin saðlanmasý gerekir. Yurt dýþýna eðitim amaçlý
olarak uzmanlarýn gönderilmesi konusunda objektif kriterler konulmasý
(Örneðin; TOEFL dan yeterli düzeyde bir puan almak ve baþvurulan
üniversitenin kabul etmesi) ve bu koþullarý yerine getiren uzmanlarýn
çalýþmalarda aksamalara neden olmadan mutlaka yurt dýþýna
gönderilmesinin saðlanmasýna yönelik 2919 sayýlý Kanuna hükümler
konulmalýdýr.
- Kariyer meslek mensubu yetiþtirme yönünde köklü bir geçmiþi olan
Maliye, Dýþiþleri ve Ýçiþleri Bakanlýklarý ile Devlet Planlama Teþkilatý
Müsteþarlýðý, Hazine Müsteþarlýðý, Devlet Personel Baþkanlýðý ve bir
çok Düzenleyici ve Denetleyici Kurumda olduðu gibi kurumun asýl
hizmet alaný olan yasama hizmeti ile doðrudan ilgili olan idari birimlere
üst düzey görevlilerinin Yasama Uzmanlarý arasýndan atanmasýna iliþkin
düzenlemelerin 2919 sayýlý Kanuna eklenmesi ve 13/10/2003te
yayýmlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde AB Reformu Projesinde
belirtildiði gibi; görevde yükselmenin kariyer uzmanlýk sisteminin
gereklerine göre yeniden yapýlandýrýlmasý29 amacýyla TBMM Personeli
Görevde Yükselme Yönetmeliðinin deðiþtirilmesi önem taþýmaktadýr.
Aksi taktirde istisnai memurluk ilkelerinin geçerli olduðu, uzmanlar
ve stenograflar dýþýndaki personelin hiçbir usul ve esasa dayanmadan
atamalarýn yapýldýðý ve bu nedenle zaman zaman siyasi kaygýlarla
29 Türkiye Büyük Millet Meclisinde AB Reformu, www.tbmm.info/bulentarinc, (Eriþim Tarihi: 28/07/2006)
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kadrolarýn þiþirilmesi yoluna gidildiði bir kurumda kariyer meslek
grubunun oluþturulmasý mümkün olmamaktadýr.
- Genel idari mevzuattan farklý bir mevzuata tabi olan bütün kurumlar
Türkiyenin en hassas kurumlarý olup, bu kurumlar için ayrý yasal
düzenlemeler yapýlmýþtýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði
çalýþanlarýnýn istisnai memur olmasý ve 657 sayýlý Kanuna tabi
olmamalarýnýn temel nedeni, yasamaya destek hizmeti saðlayan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliðinin yürütmenin etkisinden
uzak tutulmasý suretiyle baðýmsýz olarak çalýþmasýnýn saðlanmasýdýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliðinin meslek memurlarý
olan uzmanlarýn özlük ve aylýklarý, Adalet Bakanlýðýnda meslek memuru
olan hakim ve savcýlar, Ýçiþleri Bakanlýðýnda meslek memuru olan
kaymakamlar ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardaki meslek
memurlarý gibi farklý ve daha da özendirici bir þekilde düzenlenmesi
Türkiyenin en nitelikli insanlarýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreterliði bünyesinde uzman olarak çalýþtýrýlmasý açýsýndan
son derece önemlidir. Uzmanlýk müessesi kurulurken madde gerekçesinde; daha cazip maddi imkanlarla uygun niteliklere sahip uzman
personelin, TBMM Ýdari Teþkilatýnda istihdam edilerek, hizmetlerin
daha verimli ve nitelikli biçimde yerine getirilmesi saðlanacaðý30
belirtilmiþ olmasýna raðmen þu an Türkiye Büyük Millet Meclisinde
çalýþan uzmanlarýnýn emsallerine göre mali yönden herhangi bir
özendiriciliði söz konusu olmamaktadýr. Bu nedenle nitelikli uzmanlarýn
kurumda çalýþtýrýlmasý ve kurumda tutulmasýnda zorluklarla
karþýlaþýlmaktadýr. Bu doðrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliði Teþkilat Kanununda Baþuzmanlýk veya birinci sýnýf uzmanlýk
kadrosu ihdas edilmeli, oniki yýlýný tamamlamýþ uzmanlarýnýn olumlu
sicil almak ve meslekte baþarýlý olmak kaydýyla baþuzmanlýða atanmasý
öngörülmeli ve bunlarýn özlük ve aylýklarý birinci sýnýf hakim ve savcýlar
ile birinci sýnýf kaymakamlarýn sahip olduðu özlük ve aylýklarý gibi
düzenlenmesi daha nitelikli personelin çalýþtýrýlmasý adýna yerinde
olacaktýr. Çünkü belirli bir süreden sonra ayný dönemde göreve baþlayan
uzmanlar arasýnda idari bir üst göreve atanan ile atanamayan uzmanlarýn
özlük haklarý arasýnda büyük bir uçurum söz konusu olmakta ve her
türlü siyasi etkiden uzak ve baðýmsýz çalýþan uzmanlarý farklý yollara
baþvurmaya neden olmaktadýr. Bu husus mesleðin saygýnlýðýnýn
zedelenmesine neden olabilmektedir. Bunu engellemenin yolu da
30 TBMM Tutanak Dergisi, 18. Dönem, 3. Yasama Yýlý, Cilt: 37 , Birleþim.53, 1989, ( 303 S. Sayýlý Basmayazý
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü birleþim tutanaðýna baðlýdýr.)
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yukarýda belirtildiði baþ uzmanlýk kadrosu veya birinci sýnýf uzmanlýk
kadrosunun ihdas edilmesi ve bunlarýn özlük haklarýnýn daha üst idari
görevlerde bulunan emsalleri dikkate alýnarak belirlenmesi önem
taþýmaktadýr. Ýstisnai memurluðun olumsuz etkileri de dikkate alýnýnca
bu konuda bir düzenleme yapýlmasýnýn ne kadar önemli daha açýk bir
þekilde ortaya çýkacaktýr.
- Türk idari yapýsýnda hiç görülmeyen bir husus olan ve kariyer meslekler
ile kariyer olmayan mesleklerin ayný yönetmeliðe tabi olduðu genel bir
yönetmelik yerine, sadece yasama uzmanlarýna iliþkin olarak yeni bir
uzmanlýk yönetmeliði çýkarýlmalý ve bu yönetmelikte yasama
uzmanlarýnýn atanma koþullarý, mesleki eðitimleri, görev, yetki ve
sorumluluklarý açýkça belirtilmelidir. Çünkü hiçbir kurumda, kurumun
meslek memuru ile kariyer meslek sayýlmayan uzmanlýklar ayný
yönetmelikte düzenlenmemiþtir. Bu hususun en kýsa zamanda çözüme
kavuþturulmasý gerekmektedir.
- Yasama uzmanlarýnýn gerek kamuoyunda gerekse Türkiye Büyük Millet
Meclisinin iþleyiþi ile ilgili tartýþmalý olan yasama faaliyetleri ile ilgili
düþüncelerini ifade edebileceði, TBMM Ýçtüzüðünün 85. maddesinde
belirtilen tetkik kuruluna benzer ancak daha kapsamlý görev ve yetkiler
ile donatýlan bir uzmanlar kurulunun teþkil edilmesinin yasama faaliyetleri
ile ilgili teamüllerin oluþturulmasý ve yasama sürecine yasama
uzmanlarýnýn daha etkin ve verimli katýlmasý açýsýndan çok önemlidir.
- Son olarak TBMM Komisyonlarýnda görüþülecek temel kanunlar,
teþkilat kanunlarý gibi kapsamlý kanunlar ile kamuoyunu yakýndan
ilgilendiren kanunlarla ilgili olarak kanun yapým sürecinde asýl mutfak
olarak kabul edilen Komisyonlarýn, yasam sürecine daha etkin
katýlýmlarýnýn saðlanmasý ve yapýlacak düzenlemelerin AB mevzuatý ve
çaðdaþ düzenlemelerle uyumunun saðlanmasý amacýyla araþtýrma birim
amirliðinden gerekli destek hizmetlerini almasý için gerekli çalýþmalar
yapýlmasý ile araþtýrma merkezinde çalýþan uzmanlarýn yasama sürecine
etkin ve verimli bir þekilde katýlmasý saðlanabilecektir.
Yukarýda belirtilen sorunlara iliþkin çözüm yollarýnýn üretilmesi ile bir
kariyer meslek olan uzmanlýðýn kurumsallaþmasý ve nitelikli personelin Türkiye
Büyük Millet Meclisinde istihdam edilmesi saðlanacaðýndan, uzman ile uzman
yardýmcýlarýnýn mesleki tatmin saðlayamadýklarý 31 için görev ve kurum
31 Ayrýntýlý bilgi için Bkz., Muhammed Boz, Yasama Sürecinde Verimlilik : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Örneði, (Tez-Yüksek Lisans-Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayýnlarý, Ankara, 1996
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deðiþtirmesinin en önemli nedenleri ortadan kaldýrýlmýþ olacaktýr. Bu hususta
atýlacak her adým, TBMMnin kendi politikalarýný üretmesi, ABye uyum
sürecinin lokomotifi olma sorumluluðunu üstlenmesi ve bu sorumluluðunu
yerine getirmesi çerçevesinde, çeþitli alanlarda köklü reformlarý gerçekleþtirmesi
ve bu reformlara eþlik edecek bir zihniyet dönüþümünü kurumsal anlamda
gerçekleþtirmesi açýsýndan çok önemlidir.
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