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1. Giriþ
Atama yönünden, diðer memurluklar için gerekli bazý þartlardan baðýþýk
tutulmuþ kamu görevlerine istisnai memurluklar denilmektedir.
Ülkemizin iþgücü piyasasýnda iþsizlik, kayýt dýþý istihdam, güç ve kötü çalýþma
þartlarý, iþ mevzuatýna aykýrý uygulamalar, düþük ücret gibi çok çeþitli sorunlarýn
yaþanmasý nedeniyle, hukuki ve sosyal bir statü olarak devlet memurluðu gözde
konumunu sürdürmektedir.
1999 yýlýndan beri uygulanan ve giderek geliþtirilen, kamu hizmetlerine
merkezi seçme sýnavý ile eleman alýmý, kamu görevlisi atamalarýnda nesnelliði
büyük ölçüde saðlamýþtýr. Devlet memuru olmak isteyenler, merkezi memur
sýnavýna yönelik yayýnlara çalýþarak, hatta dershanelere giderek ciddi bir þekilde
sýnava hazýrlanmaktadýrlar. Artan talep ve atama yapýlacak kadrolarýn sýnýrlý
olmasý karþýsýnda, atanabilmek için gerekli puan seviyesi de yükselmiþtir. Bu
ortamda istisnai memuriyet, kamu görevi taliplilerinin dikkatini çekmiþtir. Zorlu
bir seçme sýnavý sonucuna bakýlmayan, genel nitelikler dýþýnda bir þart öngörülmeyen bu kadrolar, Devlet memurluðu statüsü kazanmada oldukça kolay bir yol
olarak görülmeye baþlanmýþtýr.
Devletin temel organlarýndan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM),
kamu kurum ve kuruluþlarý arasýndaki ayrý ve özel konumundan dolayý her
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yönüyle toplumun ilgisini çekerken, tümü istisnai memuriyet olan kadrolarý da
dikkatlerden kaçmamaktadýr.
Kabaca sýnavsýz ve þartsýz açýktan atanabilecek kadrolar olarak kamuoyunda
bilinen istisnai memuriyetin kapsamý, genel memuriyetten farklý yönleri pek
bilinmemektedir. Yazýda istisnai memuriyetin tüm bu yönleri memur hukukumuzdaki tarihi geliþimi içerisinde ele alýnmaya çalýþýlacaktýr. TBMMdeki insan
kaynaklarý yönetimine de bu çerçevede göz atýlmak istenmiþtir.

2. Memur Kanunlarýnda Ýstisnai Memuriyet
Ýstisnai memuriyet kavramý ile ilk kez, 1929da çýkarýlan 1452 sayýlý Memur
Kanununda karþýlaþýlmaktadýr.1 Kanunun 7. maddesi, kamu görevi için öngörülen
þart ve sýnýrlamalarla baðlý olunmaksýzýn atanabilecek görevleri umumi müfettiþlik,
valilik, elçilik, Riyaseticumhur Dairesi memurini, hukuk müþavirleri, kalemi
mahsus müdürlükleri ve mütercimler olarak saymýþ ve adýný koymadan istisnai
memuriyet uygulamasýný baþlatmýþtýr. Daha sonradan istisnai memuriyet olarak
adlandýrýlacak bu kadrolar içerisinde Meclis kadrolarý bulunmamaktadýr. Kanun
Bakanlar Kuruluna, uygulamada geniþ biçimde kullanýlabilecek bir yetki de
vermiþtir. Buna göre, olaðanüstü içerikli siyasi nedenlerle ya da idari zorunluluklar
ya da meslek uzmanlýklarý nedeniyle Kanunun derece sistemindeki (B) ve (C)
serisi her dereceye Bakanlar Kurulu kararýyla, þartlarla baðlý kalýnmaksýzýn atama
yapýlabilecektir.
Memur hukukumuzun kilometre taþlarýndan birini oluþturan 1939 tarihli
ve 3656 sayýlý Memur Kanununun2 6. maddesi, önceki kanundaki görevleri
korumuþ, ancak Bakanlar Kuruluna geniþ yetki tanýyan hükme yer vermemiþtir.
1960 ara döneminde çýkarýlan 231 sayýlý Kanunun 4. maddesiyle, Parlamento
memurluklarý da kapsama alýnmýþtýr. Aslýnda bu tarihe kadar Parlamento idari
teþkilatý personeli, kuruluþ kanunlarýndaki dayanaklarla genel kamu personel
rejiminin az çok dýþýna çýkmýþ bulunuyordu. Böylelikle, var olan ayrýksý durum
Memur Kanununa da yansýtýlmýþ oldu.
Uzun beklentilerin ve hazýrlýk çalýþmalarýnýn sonucunda 14.7.1965 tarihinde
kabul edilen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu (DMK)3, kamu personel
düzenini kurarak geçirdiði onca deðiþikliðe karþýn ilke ve kurallarýyla günümüzde
1 TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 7, s. 549.
2 TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 20, s. 718.
3 TBMM Kanunlar Dergisi, C. 48, s. 733.
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de yürürlüðünü sürdürmektedir. DMK, genel memurluklardan ayrý tutulan
statünün adýný koymuþ, Atanma bölümünde Ýstisnai memuriyet baþlýklý 59.
maddede sayýlan kadrolara Kanunun atama, sýnavlar, kademe ilerlemesi ve
derece yükselmesine iliþkin hükümleriyle baðlý olmaksýzýn tahsis edilmiþ derece
aylýðý ile memur atanabileceðini öngörmüþtür. Statüye iliþkin diðer hususlar
Ýstisnai memurluklara atanmalar baþlýklý 60, Ýstisnai memurluklara atananlara
bu Kanunun uygulanacak hükümleri baþlýklý 61, þu an mülga Ýstisnai memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri baþlýklý 70 ve Ýstisnai
memurluklardan ayrýlanlarýn durumu baþlýklý 163. maddelerde düzenlenmiþtir.

2.1. Ýstisnai Memuriyet Kadrolarý
DMKnýn 59. maddesinin gerekçesinde, önceki kanuna göre istisnai
memuriyet kadrolarýnýn daraltýldýðý, zorlama yoluyla normal bir meslek sýnýfýnýn
ayrýcalýklý statüye sokulmamasýna özen gösterildiði açýklanmaktadýr.4 Ancak,
istisnai memuriyet kadrolarý sýkça deðiþikliðe uðramýþ, çoðunlukla yeni eklemeler
yapýlmýþtýr.
Maddenin ilk biçiminde Cumhurbaþkanlýðý Dairesi memurluklarý,
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Baþbakanlýk, Bakanlýklar özel kalem
müdürlükleri, valilikler, büyükelçilikler, elçilikler, daimi temsilcilikler, Diyanet
Ýþleri Müþavere Heyeti üyelikleri, Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) kadrolarý
istisnai memuriyet kapsamýnda sayýlmýþtýr.
Maddenin yazýlýþ biçiminden Parlamentonun tüm memurluklarýnýn deðil,
yalnýzca özel kalem müdürlüklerinin istisnai memuriyet olmasý sonucu çýkmaktadýr.
Gerçekten de Kanun Tasarýsýnýn Cumhuriyet Senatosundaki görüþmelerinde
Kayseri Senatörü Hüseyin KALPAKLIOÐLU, maddenin genel bir anlatým
içinde kaleme alýndýðýný, somut olarak kapsamýn belirlenmediðini, uzmanlýk
isteyen belli görevler için ayrýcalýklý statü oluþturulmasýnýn uygun olduðunu,
ancak birkaç kurumun tüm personelinin istisnai memuriyet kapsamýnda
sayýlmasýnýn doðru olmayacaðýný þu þekilde ifade etmiþtir:
Muhterem arkadaþlarým, eðer þu 59. maddeden maksut, buralarýn
ihtisas erbabý memurlar tarafýndan çalýþtýrýldýðý ve bunlarýn sýra memurlarý
olmamasý hasebiyle hususi tayin ve hususi ücrete tabi tutulmasý ise biraz
itiraf edeyim ki, ben þey karþýlýyorum, arz edeyim.
Muhterem arkadaþlarým, þurada, 59. madde o kadar umumi bir tabir
içinde kaleme alýnmýþtýr ki, imtiyazlý bir sýnýfý getirmiþiz ve bu memuriyetlere
4 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B. 129, 16.6.1965, S.Sayýsý 977, s. 19.
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koymuþuz. Eðer gaye bu müesseselerde bir kýsým memuriyetlerin, bu
madde içinde, çalýþtýrýlmasý, terfi ettirilmesi ise ben bu madde ile beraberim.
Ama, bir kýsým memurlar deðil de, alelýtlak, þu Parlamentoda çalýþan
bütün memurlarý ise; ki, madde mutlak ayýrmýyor, muayyen bir kýstas
içinde bu dairelerde çalýþan kiþiler hariç demiyor, hepsini bir getiriyor. Þu
kapýdan içeriye gelen veya Riyaseticumhur Köþkünden içeriye giren
insanlara muazzam bir hususiyet tanýyor. Madde mutlak. Onun için
istirham ediyorum, buralarýn hususiyetine raðmen buralarda ilk mektep
mezunlarý, lise mezunlarý olarak çalýþanlar bu kadrolarýn %80 ini teþkil
eder. Peki, bu dairede çalýþýyor diye burada bir orta mektep diplomasý ile
çalýþan memurlarla, Devlet Personel Dairesinin bizzat kendi içinde çalýþan
orta mektep diplomasýný haiz memurlarla arasýnda ne fark var? Ama
kasýt, maksut þurada çalýþan stenograf arkadaþlarsa alelade Devlet
dairesinde çalýþan zabýt katipleri gibi deðildir. Ama siz getiriniz odacýlarý,
teþrifat memurlarýný, komisyonlarda çalýþan memurlarý ve sonra bunlara
bir hususiyet atfediniz, Mecliste çalýþýyorlar diye. Bu, bunlara bir kayýrma,
bir imtiyaz, bir imkan veriliyor gibi anlaþýlýyor.

Konuþma üzerine oturumu yöneten Baþkan, Hükümet temsilcisine yönelerek
aldýðý doðrulama ile yalnýzca Cumhurbaþkanlýðý Teþkilatý personeli için kapsamýn
genel olduðunu açýklamýþtýr.5
31.7.1970 tarihli ve 1327 sayýlý DMK deðiþikliðinde, 59. maddedeki
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ibaresinden sonra memurluklarýna
kelimesi eklenmiþtir. Böylelikle yazýmdan kaynaklanan belirsizlik giderilmiþtir.
59. maddeye iliþkin DMK deðiþiklikleri ve bu deðiþikliklerde istisnai
memuriyet kadrolarýndaki deðiþim aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir.
59. maddenin tamamýnýn yeniden yazýldýðý 15.5.1975 tarihli ve 1897 sayýlý
DMK deðiþikliðinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, Kanuna temel
oluþturan kanun hükmünde kararname (KHK) metninden amacý aþan bazý
memurluklarýn çýkarýldýðý belirtilmektedir. Rapora, karþý oy görüþünü ekleyen
bir Komisyon üyesi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel
Müdürünün ve yardýmcýsýnýn istisnai memuriyet kapsamýndan çýkarýlmýþ olmasýný
eleþtirmektedir.6
KHK metninde yer alan, belli unvanlar için sayýsal sýnýrlama getiren fýkra
Plan ve Bütçe Komisyonunca çýkarýlmýþ, Genel Kurul görüþmelerinde Kayseri
Milletvekili Tufan Doðan AVÞARGÝL, suiistimallerin yapýlmamasý, yararlý
görülen kiþilerin atanmasý amacýyla ve getirilen düzenlemenin kötüye
kullanýlmamasý için müþavir unvanlý kadrolara öngörülen sayý sýnýrlamasýnýn
5 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, C. 18, B. 114, 9.7.1965, s. 284.
6 TBMM Tutanak Dergisi, D. 4, C. 11, B. 52, S. Sayýsý 155, s. 3.
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Ýstisnai Memuriyet Kadrolarýndaki Deðiþim
Deðiþiklik Yapan
Kanun/KHK

Yapýlan
Deðiþiklik

Ýstisnai Memuriyet Unvaný

Numara

Tarih

KHK 12
(Md 1)

30.5.1974 Ekleme

Baþbakanlýk müþavirlikleri, bakanlýklar özel müþavirlikleri, Baþbakanlýk
ve bakanlýklar özel kalem büro memurluklarý, bakanlýklar basýn ve
halkla iliþkiler müþavirlikleri, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel
Sekreterliði müþavirlikleri ve hukuk müþavirliði ile Genel Sekreter
Sekreterliði, Dýþiþleri Bakanlýðý hukuk müþavirlikleri ile Devlet
Konservatuarýnda görevlendirilecek uluslararasý ün yapmýþ üstün
yeteneklere sahip Devlet sanatçýlarý

1897
(Md 1)

15.5.1975 Çýkarma

Bakanlýk özel müþavirlikleri, Baþbakanlýk ve bakanlýklar özel kalem
büro memurluklarý,

Ekleme

Bakanlýk müþavirlikleri, dýþ kuruluþlarda çalýþma müþavirlikleri
bünyesinde görevlendirilecek sendika uzmanlýklarý,

KHK 243 29.11.1984 Ekleme
(Md 8)

Baþbakan müþavirlikleri, Baþbakanlýk Basýn Müþavirliði, Bakanlar
Kurulu Sekreterliði, Milli Savunma Bakanlýðý ile Türk Silahlý Kuvvetleri
kadrolarýnda veya kadro açýklamalar bölümünde özel nitelikli olarak
gösterilen görev yerleri

KHK
(Md 14)

Baþbakan Baþmüþaviri

18.5.1987 Ekleme

KHK 310 14.1.1988 Ekleme
(Md 1)

Savunma Sanayii Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý ile
Toplu Konut ve Kamu Ortaklýðý Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðýna ait
Baþkan, Baþkan Yardýmcýsý, Hukuk Müþaviri, Daire Baþkaný, Uzman,
Uzman Yardýmcýsý, Müþavir Avukat ve Þube Müdürleri (Uzman)

KHK 368 12.5.1989 Ekleme
(Md 7)

Baþbakanlýk merkez ve baðlý kuruluþlarýnýn müsteþarlarý (MÝT hariç)

KHK 310 30.10.1989 Dönüþüm Savunma Sanayii Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý
Savunma Sanayii Müsteþarlýðý olarak, Savunma Sanayii Geliþtirme
(Md 12)
ve Destekleme Ýdaresi Baþkaný ibaresi, Savunma Sanayii Müsteþarý
3704
20.3.1991
(Md 3)
olarak, Baþkanlýk ibaresi Müsteþarlýk olarak.
KHK 402 25.1.1990 Ekleme
(Md 1)

Baþbakanlýk merkez ve baðlý kuruluþlarýnýn müsteþar yardýmcýlarý

KHK 475 27.12.1991 Çýkarma
(Md 11)

Baþbakanlýk merkez ve baðlý kuruluþlarýnýn müsteþarlarý (MÝT hariç)
ve müsteþar yardýmcýlarý

KHK 608 24.11.1994 Ekleme
(Md 5)
4644

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Baþkan, Baþkan Yardýmcýsý,
Baþbakanlýk Müþaviri, Daire Baþkaný, Proje Grup Baþkaný ve Basýn
ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði

KHK 608 2.8.2000
(Md 5)
4644

Ekleme

Olimpiyat þampiyonluðu veya olimpik spor dallarýndan birinde büyükler
kategorisinde birden fazla Dünya þampiyonluðu kazananlar arasýndan
atanacak spor müþavirleri

5345
(Md 34)

5.5.2005

Ekleme

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði

5429
(Md 57)

10.11.2005 Ekleme

Türkiye Ýstatistik Kurumu Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði
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yeniden konulmasý gerektiðini öne sürmüþtür. Bu görüþlerini dile getirirken
verdiði örnek, yeni mezun bir kiþinin dördüncü derece aylýkla Senatoda göreve
baþlatýlmasýdýr.7
59. maddenin mevcut yazýmýnda Savunma Sanayii Müsteþarlýðý sorunlu
gözükmektedir. Ýdare, Baþkanlýktan Müsteþarlýða dönüþürken maddede yalnýzca
ibare deðiþikliðiyle kuruluþun adý deðiþtirmiþtir. Müsteþarlýktan sonra ile
baðlacýyla TOKÝ Baþkanlýðý gelmekte, iki kuruluþun belli unvanlý kadrolarý
birlikte sayýlmaktadýr. Aslýnda sayýlan kadrolar TOKÝye uygun kadrolardýr.
Müsteþarlýk ve Baþkanlýk þeklinde iki ayrý þekilde teþkilatlanmýþ kuruluþun ortak
kadrolarý gibi sýralanan kadrolardan Baþkan ve Baþkan Yardýmcýsý kadrolarý
Müsteþarlýkta bulunmamaktadýr. Bu durumda Savunma Sanayii Müsteþarý ve
yardýmcýlarýnýn istisnai memuriyet dýþýnda kaldýðý söylenebilecektir.
Görüldüðü üzere istisnai memuriyet kadrolarý unvan ya da görevlere göre
belli edilirken, kimi kurumlarýn tüm kadrolarý, (TBMM Genel Sekreterliði,
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði, MÝT Müsteþarlýðý) istisnai memuriyet
kabul edilmiþ, çoðu kurumun ise belli görevleri bu kapsama alýnmýþtýr. Bu arada
59. madde dýþýnda da istisnai bir görev gösterilmiþtir. 2954 sayýlý Türkiye Radyo
ve Televizyon Kanununun Personelin özlük haklarý baþlýklý 50. maddesinde,
yabancý dil yayýnlarý mütercim spikerleri hakkýnda DMKya atýfla istisnai
memuriyet hükümleri uygulanacaðý belirtilmiþtir.

2.2. Ýstisnai Memuriyete Atanma
Ýstisnai memuriyet kadrolarýna DMKnýn atama, sýnavlar, kademe ilerlemesi
ve derece yükselmesine iliþkin hükümleriyle baðlý olmaksýzýn atama
yapýlabilecektir. Meslek olarak düzenlenen Devlet memurluðunda, kurulan
sistem içine istisna olarak yerleþtirilen bu görevlere atamada hiç bir koþulun
aranmamasý beklenemezdi. Nitekim, DMKnýn Ýstisnai memurluklara atanmada
aranacak þartlar baþlýklý 60. maddesi, istisnai memurluklara atama þartlarýný
belirlemiþtir. Maddenin ilk biçiminde istisnai Devlet memurluklarýna hangi
kaynaklardan nasýl atama yapýlacaðý gösterilirken, atanýlacak kadronun belirli
bir sýnýfýn derecelerinden birinde bulunup bulunmamasýna göre bir kýsým þartlar
ve farklý atanma biçimleri öngörülmekteydi. Ancak, 31.7.1970 tarihli ve 1327
sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikle, bu Kanuna tabi olan ya da olmayan kimselerin,
yani memur olan ya da olmayan kiþilerin 48. maddedeki kamu görevine giriþte
7 TBMM Tutanak Dergisi, D. 4, C. 11, B. 52, 18.3.1975, s. 613.
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aranan genel þartlarý taþýmalarý halinde istisnai memuriyet kadrolarýna atanabileceði belirtilerek diðer þartlar ve farklý biçimler kaldýrýlmýþtýr.
23.12.1972 tarihli ve 2 sayýlý KHKnin 2. maddesi ile deðiþtirilen maddeden,
aslýnda herkes anlamýna gelen bu Kanuna tabi olan ya da olmayan ibaresi
çýkarýlmýþ, kamu görevine giriþ genel þartlarýný taþýmanýn yeterli olacaðý, ancak
kuruluþ kanunlarýndaki özel hükümlerin saklý olduðu vurgulanmýþtýr.
Buna göre istisnai memuriyet kadrolarýna, halen ya da daha önce Devlet
memurluðunda bulunanlar atanabileceði gibi, bu kadrolara atanmak yoluyla ilk
kez Devlet memurluðuna baþlayabilmek de mümkündür. Ýstisnai kadrolarda
Devlet memurluðuna ilk kez baþlayacaklarda, sýnav þartý ile hizmet süresi
aranmayacaktýr. Ancak, özel kanun ya da yönetmeliklerde bu kadrolara
atanabilmek için belli þartlarýn öngörülmüþ olmasý durumunda ilgililerde bu
nitelikler aranacaktýr.
Ýstisnai memurluklar arasýnda bulunan iki görev türü için 60. madde özel
hüküm de öngörmüþtür. Devlet sanatçýlarýnda aranacak niteliklerin bir
yönetmelikle belirleneceði, Dýþiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþavirliðine atanabilmek
için ise bir yabancý dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliðinde belirtilecek diðer
nitelikleri taþýmak gerektiði vurgulanmýþtýr.
Bütçe Kanunlarýnda kadro kullaným ilke ve sýnýrlamalarý düzenlenirken
istisnai memuriyet kapsamýndaki kadrolara yapýlacak atamalarla ilgili hükümlere
de yer verilerek izne baðlanmaktadýr. Örneklendirmek gerekirse, 2007 Yýlý
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Kadrolarýn kullanýmýna iliþkin hususlar
baþlýklý 23. maddesinin (4) numaralý fýkrasý, istisnai memuriyetlere yapýlacak
açýktan atamalar için Devlet Personel Baþkanlýðýndan izin alýnmasýný zorunlu
tutmuþtur.

2.3. Ýstisnai Memuriyete Uygulanacak Hükümler
DMKnýn Ýstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak
hükümleri baþlýðýný taþýyan 61. maddesinin ilk halinde Kanunun atanma,
sýnavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hükümleri dýþýnda kalan
hükümlerinin istisnai memurluklara uygulanacaðý belirtilmekteydi. 59. maddede
yer alan, belirtilen kadrolara Kanunun atama, sýnavlar, kademe ilerlemesi ve
derece yükselmesine iliþkin hükümleriyle baðlý olmaksýzýn atama yapýlacaðýna
iliþkin hükmün tekrarý niteliðindeki düzenleme 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayýlý
Kanunla deðiþtirilerek, istisnai memuriyete atananlarýn, kadronun derece
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aylýðýnýn ilk kademesini kazanýlmýþ hak olarak elde ettikleri andan itibaren
kademe ve derece hükümlerine tabi olacaðýný öngörmüþtür. Dolayýsýyla, istisnai
kadrolara atananlarýn kazanýlmýþ hak aylýklarýna esas derece ve kademelerinin,
göreve baþlamalarý ile birlikte hizmet süreleri, eðitim ve askerlik durumlarý
yönünden belirlenmesi, istisnai görevlerde bulunduklarý süre içerisinde herhangi
bir onaya gerek kalmaksýzýn, her yýl bir kademe ve her üç yýl bir derece verilmek
yoluyla yasal olarak ilerleyebilecekleri derece ve kademeye kadar yükseltilmesi
ve üst öðrenimi bitirmeleri durumunda ise haklarýnda intibak hükümlerinin
uygulanmasý hükme baðlanmýþtýr.
12 sayýlý KHK ve KHKyý aynen kabul eden 1897 sayýlý Kanun bu maddeyi
yeniden yazmýþ, ancak esaslý bir deðiþiklik getirmemiþ, belli unvanlý istisnai
memuriyetlerde kademe ilerlemesi konusunda özel bir düzenleme yapmýþtýr.
Baþbakanlýk ve bakanlýklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere,
elçiliklere ve daimi temsilciliklere atananlarýn atandýklarý kadrolarda geçirdikleri
süreler, ilgililer için kazanýlmýþ hak sayýlmamak þartýyla kademe ilerlemesi ve
derece yükselmesinde deðerlendirilecek ve üst derecelere atanmada dikkate
alýnacaktýr. Bu düzenleme ile belli unvanlý istisnai memurluklarýn ilerlemeleri
ile ilgili ayrý bir hüküm gereksinimi duyulduðu anlaþýlmaktadýr.
Ýstisnai memurluklara alýnacaklarda DMKnýn atamaya iliþkin hükümleri
uygulanmayacaðý için asil memur olmada gereken, adaylýk devresi içerisinde
baþarýlý olma ya da olumlu sicil alma koþulu aranmayacaktýr. Ýstisnai kadrolara
atanma ile birlikte ilgililer asil memur statüsünde deðerlendirilmekte ve baþka
kadrolara geçmeleri halinde de adaylýk hükümlerine tabi tutulmamaktadýrlar.
Danýþtayýn 1998 yýlýnda verdiði bir kararda8, istisnai memuriyete atananlara
DMKnýn aday memurlara iliþkin hükümlerinin uygulanamayacaðý açýkça
belirtilmiþtir.
Ýstisnai memurlar, atandýklarý kadronun aylýðýný alýrlar ve o kadro için
saðlanan diðer haklardan yararlanýrlar. Ancak, baþka kadrolara atanmalarý
durumunda istisnai memuriyet kadrolarý kendileri için kazanýlmýþ hak oluþturmaz.
Ayrýca, istisnai memurluklar emeklilik aylýðýnýn hesabýnda kazanýlmýþ hak
sayýlmaz ve bu kadrolarda bulunanlarýn emeklilik kýdemleri görev yaptýklarý
sürece yürümeyi sürdürür.
Öte yandan, sicil ve disiplin uygulamalarý açýsýndan istisnai memurlar
hakkýnda farklý düzenlemeler söz konusu deðildir.

8 Danýþtay Kararý için bkz., E.1995/8281, K.1998/348, 16.2.1998.
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31.7.1970 tarihli ve 1327 sayýlý Kanunla yürürlükten kaldýrýlan Ýstisnai
memurluklarda derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri baþlýklý 70. maddede,
istisnai memurluklara atananlarýn derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri
atanmalarýndan önceki durumlarýna göre farklýlaþtýrýlmýþtý. Sýnýfýnýn bir alt
derecesinden gelerek bu memurluklara atananlar sýnýflarýnýn tüzüðünde belirtilen
ilkelere göre ilerlemeyi ve yükselmeyi sürdürürlerdi. Baþka yollardan gelenler
için tek bir derece ve kademe tanýnmýþtý. Bunlara bu görevlerde bulunduklarý
sürece kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hakký tanýnmamýþtý. Bu düþünce,
istisnai memuriyetlere gelenlere oldukça yüksek aylýk verilmesi ve kendilerinin
o kadroya hiçbir kayda baðlý olmaksýzýn getirilmiþ bulunmalarýndan ileri
gelmekteydi.9

2.4. Ýstisnai Memuriyetten Ayrýlma
Ýstisnai memurluklarda bulunanlarýn görevlerinin sona ermesi durumunda
ne gibi sonuçlarla karþýlaþacaklarý da DMKda düzenlenmiþtir. Bununla ilgili
Ýstisnai memurluklardan ayrýlanlarýn durumu baþlýðýný taþýyan 163. maddenin
ilk biçiminde, istisnai memurluk statüsündeki görevinden ayrýlanlarýn durumu
atamalarýndakine koþut olarak üç farklý biçimde düzenlenmiþti. DMKya baðlý
deðilken istisnai memuriyet kadrosuna atananlarýn görevleri sona erince hiçbir
hak öne süremeyecekleri, DMKya baðlý olanlar arasýnda da baþka bir sýnýftan
atanmýþ olanlarýn eski görevlerine geri dönecekleri, ancak görevlerini býraktýklarý
derece ve kademeden sürdürecekleri öngörülmekteydi.
Maddenin gerekçesinde bu düzenlemenin amacýnýn istisnai memurluðu
çok çekici duruma getirmemek ve genel olarak benimsenen meslek ilkelerini
zedelememek kaygýsýndan hareketle, bu tür görevlere istekli olanlarýn görev
sýrasýndaki türlü olanaklara karþýlýk, ayrýlýþta haklar bakýmýndan meslek
memurluklarýna oranla daha elveriþsiz durumda bulunacaklarýný bilmeleri,
olumsuz sonuçlarla karþýlaþmayý göze almalarýný saðlamak olarak açýklanmaktadýr.
Böylece hem bu yöntemin sýk sýk ve kötü bir biçimde kullanýlmasý önlenecek
hem Devlet memurluðu mesleðinin ölçülü ve kademeli temposuna girmiþ
olanlarýn istisnalardaki çekiciliðe kendilerini kaptýrmadan þevkle istikrarlý
çalýþmalarý saðlanacaktýr.10
Bu madde de 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayýlý Kanunla deðiþikliðe uðramýþtýr.
Buna göre DMKya tabi olanlar önceki sýnýflarýndaki görevine geri dönerken,
9 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B.129, 16.6.1965, S. Sayýsý 977, s. 21.
10 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, , D. 1, C. 42, B.129, 16.6.1965, S. Sayýsý 977, ss. 36-37.
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istisnai memuriyette geçirdikleri süre kademe ve derecelerinin belirlenmesinde
dikkate alýnacaktýr. Üstelik durumlarý uygunsa baþka bir sýnýfa da geçebileceklerdir.
DMKya tabi olmayanlar ise DMKya tabi kurumlarda görev talep edebilecek,
istisnai memuriyette geçirdikleri süreler atanacaklarý derecenin belirlenmesinde
dikkate alýnacaktýr.
DMKnýn memurlarýn bir kurumdan diðerine nakillerini düzenleyen 74. ve
memurlarýn kurumlarýnca görevlerinin ve yerlerinin deðiþtirilmesini düzenleyen
76. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, istisnai memuriyet kadrolarýnda
bulunanlar, 657 sayýlý Kanuna tabi kurumlar arasýnda, kurumlarýn muvafakati
ile görev ve unvan eþitliði gözetmeden kazanýlmýþ hak aylýk dereceleriyle
bulunduklarý kadro derecelerine eþit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde
daha üst, kurum içinde veya baþka yerlerdeki, bulunduklarý sýnýftan veya öðrenim
durumlarý itibariyle girebilecekleri sýnýftan, diðer bir kadroya naklen
atanabileceklerdir.

2.5. Ýstisnai Memuriyette Yaþanan Sorunlar
DMKnýn istisnai memuriyetle ilgili maddelerinde sonradan yapýlan
deðiþiklikler, 59. maddenin gerekçesinde belirtilen, kurulan statünün genel
görünüþü ile atamada kolaylýk saðlamasýna karþýlýk garantisiz olduðu, sistem
içerisinde teþvik edilecek bir yöntem olarak ortaya çýkmasýnýn istenmediði11
þeklindeki yaklaþýmlarý boþa çýkarmýþtýr.
Devlet memurluklarý arasýnda çeþitli avantajlara sahip olan istisnai memuriyet
kadrolarý, unvan ve kadro sayýsý açýsýndan zaman içerisinde büyük artýþ
göstermeleri nedeniyle amacýndan uzaklaþmýþ ve genellikle kolay iþ saðlama
yolu olarak kullanýlan bir kurum biçiminde karþýmýza çýkmýþtýr.
Suiistimale açýk istisnai memuriyet kadrolarýna çok kýsa aralýklarla atama
yapýldýðý, atananlarýn görevlerinde uzun süre kalmadan baþka kurumlara nakil
olduklarý iddialarý öne sürülmektedir. Uygulamada doldur boþalt olarak
adlandýrýlan bu açýðýn bir an önce giderilmesi gerekmektedir.12
Bu konudaki bir Sayýþtay Genel Kurul Kararý dikkat çekicidir. Sayýþtay
Genel Kurulunun 5119/1 numaralý ve 04.04.2005 tarihli kararý ile Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Merkez Saymanlýðý 2002 yýlý hesabýnýn merkezde
incelenmesi sýrasýnda, istisnaî memuriyet kadrosuna atananlarýn, Kamu Personeli
11 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B.129, 16.6.1965, S.Sayýsý 977, s. 19.
12 http://www.yenisafak.com.tr/ekonomi/?t=24.01.2007&q=1&c=21&i= 14140&%C4%B0stisnai/memuriyet
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Seçme Sýnavýna katýlmadýklarý halde, bu atamadan bir süre sonra sýnavla
girilebilecek memur kadrolarýna atandýklarýnýn tespit edilmesi üzerine, söz
konusu Kanun hükmünün uygulama ve sonuçlarý bakýmýndan Hazine
menfaatlerini zarara uðratýcý nitelikte görüldüðünden bahisle, istisnaî memuriyet
kadrolarýna atananlarýn, bu atamadan bir müddet sonra, Devlet memurluðu
alýmý için açýlmýþ bulunan sýnavlara girmeden diðer memur kadrolarýna naklen
atama uygulamasýnýn genellik arz edip etmediði yönünden detaylý bir þekilde
araþtýrýlarak TBMMye sunulmasý gerektiðine karar verilmiþtir. Araþtýrma henüz
sonuçlandýrýlmamýþtýr.13
Siyasi karar alma veya uygulama makamlarýyla birebir, doðrudan çalýþanlar
için atamada ayrýcalýklý statü oluþturulmasý uygun olmakla birlikte, birkaç
kurumun tüm personelinin istisnai memuriyet kapsamýnda sayýlmasý isabetli
görülmemektedir. Ýstisnai memuriyet kadrolarý daraltýlmalý, zorunluluklar
benimsenirken zorlama yoluyla genel ya da yardýmcý hizmetleri yerine getirenlerin
ayrýcalýklý statüye sokulmamasýna özen gösterilmelidir. Kurumlar tümüyle bu
kapsama alýnmamalý, sýnýrlý unvan, hizmet sýnýfý ya da birimlerdeki görevler için
istisnai statü tanýnmalýdýr.

3. TBMMde Ýstisnai Memuriyet
Parlamento personeli aslýnda, diðer kamu çalýþanlarýyla ayný hukuki
konumdadýr. Ancak kimi konularda, kuruluþ kanunundaki özel hükümlerle ya
da kamu personel hukukunun temel Kanunu olan DMKdaki ayrýksý hükümlerle
farklý birtakým düzenlemelere tabi tutulmuþlardýr.
Parlamento idari teþkilatýnýn personel politikasýna tarihi geliþimi içerisinde
bakmak faydalý olacaktýr. Ýlk baþlarda Parlamentonun idari teþkilatlanmasýnýn
ve buna baðlý olarak insan kaynaklarýnýn içtüzüklerde kurallara baðlandýðý;
içtüzüklerde, hizmete almadan özlük haklarýna kadar personele iliþkin hükümlerin
ayrýntýlý olarak yer aldýðý görülmektedir.

3.1. Ýçtüzüklerde Personel Düzenlemeleri
Ýki parçalý Osmanlý Parlamentosunda Meclisi Ayan Dahili Nizamnamesi,
Meclisin iç hizmetlerini yasama hizmetleri ve idari hizmetler olmak üzere ikiye
ayýrmýþ, bu hizmetlerin yapýlýþ biçimi, hizmetlere memur olanlarýn görev ve
13 http://www.sayistay.gov.tr/karar/SGKK/Sgkk2.asp
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yetkileri, atama þartlarý ve ilerlemeleri ile sorumluluklarýnýn Baþkanlýk Divanýnca
özel bir talimat (talimat-ý mahsusa) ile belirleneceðini öngörmüþtür.14
Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dahilisinin 190. ve son maddesi, Baþkanlýk
Divanýna, iç yönetim, Meclis memur ve hizmetlilerinin görevleri ve iþe alýnmalarý,
atanmalarý, ilerleme þartlarý ve iþten çýkarýlmalarýna iliþkin kurallarý belirlemek
amacýyla bir "Ýçyönetim Tüzüðü (Meclisi Mebusan Ýdarei Dahili Nizamnamesi)
çýkarma görevi vermiþtir.15 Böylece parlamento hukukumuzda bir yasama
meclisinin kendi içtüzüðünden kaynaklanan bir nedenle idari hizmetleriyle ilgili
ayrý bir içtüzük çýkarmasýna ilk ve son kez tanýk olunacaktýr.
Ýçyönetim Tüzüðünün üçüncü bölümü atamalar, ilerleme ve görevden alma
ilke ve yöntemlerini düzenleyen kurallara ayrýlmýþtýr. Buna göre Mecliste bir
memurluða atanabilmek için Devlet hizmetine giriþ þartlarýný taþýmanýn yaný
sýra adayýn bir yabancý dil bilmesi ve yüksek öðrenimini tamamlamýþ olmasý
gerekmektedir. Hademe ve odacýlýða atanabilmek için ise Devlet hizmetine giriþ
için konulmuþ genel þartlarla birlikte mutlaka okuryazar ve otuz beþ yaþýný
geçmemiþ olmak gerekmektedir. Görevlere birden fazla talip çýkmasý halinde
yarýþma sýnavý yapýlacaktýr.16 Ýçyönetim Tüzüðünün, Meclis memurluðu için
yükseköðrenim ve yabancý dil þartý aramasý, sýnav öngörmesi, Meclis çalýþanlarýnýn
niteliklerine verilen önemi göstermektedir.
1 Eylül 1973 tarihine, yani bugünkü Ýçtüzüðün kabul edildiði tarihe kadar
yürürlükte kalan, Cumhuriyet döneminde yapýlan ilk Ýçtüzük olan 12 Mayýs
1927 tarihli Dahili Nizamnamenin 22. bölümü Meclisin iç hizmetlerine ayrýlmýþtýr.
Bu bölümde idari teþkilatýn hangi birimlerden oluþtuðu gösterildikten sonra
221. madde Baþkanlýk Divaný tarafýndan düzenlenecek TBMM Dahili Ýdaresi
Talimatnamesinin, görüþme tutanaklarýnýn düzenlenmesine, iç yönetim ile
Meclis memur ve müstahdemlerinin görevlerine ve atama ve görevden alma
yöntemlerine yönelik kurallarý belirleyeceðini öngörmüþtür. Bu hüküm
doðrultusunda yürütülen çalýþmalar talimatname olarak deðil, 1934 yýlýnda
kanun olarak çýkarýlmýþ, bu tarihten sonra da idari teþkilat ve çalýþanlarýna
iliþkin düzenlemeler kanunlarla yapýlmýþtýr.17

14 Þeref Ýba, Türkiyede Meclis Baþkanlýðý ve Baþkanlýk Divaný, Nobel Yayýn Daðýtým, Ankara, Aðustos
2001, s. 46.
15 Þeref Ýba, a.g.e., s. 35.
16 Ertuðrul Zekai Ökte, (1983), Yasama Meclislerinde Ýdari Teþkilatlanmanýn Tarihi Geliþimi (1876-1983),
TBMM, s. 32.
17 Ertuðrul Zekai Ökte, a.g.e., s. 35.
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3.2. Kuruluþ Kanunlarýnda Personel Düzenlemeleri
3.2.1. 2512 Sayýlý Kanun
TBMMnin destek teþkilatýný düzenleyen ilk kanun olan 2512 sayýlý ve
14.6.1934 tarihli Büyük Millet Meclisi Memurlarýnýn Teþkilat ve Vazifeleri
Hakkýnda Kanunun18 atama yöntemine iliþkin 15. maddesine göre, atamalar
birimlerin baðlýlýk durumuna göre Genel Sekreterin ya da idare amirlerinin
önerisi ve Baþkanlýðýn onayýyla yapýlabilecektir. Göreve baþlayacaklarda aranan
þartlara iliþkin 16. maddede, atanacaklarda Memurin Kanununa göre kamu
görevlisi olacaklarda aranacak genel þartlarýn yanýnda, yönetim görevleri için
özel þartlar konulmuþtur. Diðer memurluklara, lise ve ortaokul öðrenimi görenlerin
atanabileceði belirtildikten sonra yüksekokul bitirenlerin ve yabancý dil bilenlerin
tercih edileceði, boþ kadro sayýsýnýn üzerinde ayný nitelikleri taþýyan adayýn
olmasý durumunda yarýþma sýnavý yapýlacaðý hükme baðlanmýþtýr.19
Ýdari teþkilata iliþkin bu ilk Kanun, 3158 sayýlý ve 28.4.1937 tarihli Kanunla
deðiþikliðe uðramýþtýr.20 Ýdare amirlerinden oluþan idare heyetinin verdiði kanun
teklifinin gerekçesinden Meclis yönetim teþkilatýnda görev alacak personelde
aranacak niteliklerin daha üst düzeye çýkarýlmasýnýn amaçlandýðý anlaþýlmaktadýr.
Bu doðrultuda yüksekokul bitirmeyi gerektiren görevler arasýna Kütüphane
Müdürünün de eklenmesi, yüksekokul þartýnýn Hukuk ve Siyasal Bilgiler
Fakülteleri olarak belli edilmesi, Kanunlar Müdürlüðü personelinin aylýk
derecelerinde deðiþiklik yapýlmasý önerilmektedir.21
Kanun deðiþikliði önerisini görüþen Bütçe Komisyonu, Kütüphane Müdürünün yüksekokul mezunu olmasýný gerekli görmemiþ, bitirilmesi öngörülen yüksekokullarýn Hukuk ve Siyasal Bilgiler olarak sýnýrlandýrýlmasýný benimsememiþtir.
Ancak Komisyon, yüksekokul mezunu olma þartý gerektiren görevler arasýna
Bütçe Komisyonu memurluklarýný eklemiþ, Kanunlar Müdürlüðü Müdür ve
yardýmcýlarý ile memurlarýna ve Bütçe Komisyonu Bürosu memurlarýna atama
için görevin gerektirdiði bilgilere sahip olup olmadýklarýnýn belirlenmesi için
sýnav þartý getirmiþtir.22
Kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüþmelerinde, Bütçe Komisyonunun
iþ yükünün dönemsel bir yoðunluk taþýdýðý, yeni kadro gerektirmediði, yeni
kadrolara verilecek aylýðýn yüksek olduðu, yalnýzca iki birimin çalýþanlarýyla
18
19
20
21
22

TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 13, s. 796.
TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 13, s. 797-798.
TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 17, s. 342.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 5, C. 16-17, Ý. 50, 21.4.1937, S. Sayýsý 142, s. 1.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 5, C. 16-17, Ý. 50, 21.4.1937, S. Sayýsý 142, s. 2.
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ilgili deðiþiklik yapýlmasýnýn doðru olmadýðý biçiminde eleþtiriler yapýlmýþtýr.
Cevap olarak Bütçe Komisyonunun görevlerinin önemi, uygulamadaki iþ
yoðunluðunun sürekliliði açýklanmýþ; özellik isteyen Komisyon görevine yüksekokul
mezunlarýný çekebilmek için yüksek aylýk derecesi öngörüldüðü, üstelik göreve
baþlangýçta, gösterilen aylýða hak kazanýlmayacaðý, Barem Kanunu uyarýnca
kýdeme göre bu aylýk derecesine ulaþýlacaðý belirtilmiþ; diðer birimlerdeki
memurlarla aylýklarý arasýnda eþitlik olduðu vurgulanmýþtýr. Açýlan kadrolara
teþkilat içinden mi, yoksa dýþýndan mý atama yapýlacaðýný soran bir milletvekili
teþkilat içinde çalýþanlarýn görevde yükselme olanaklarýnýn kýsýtlýlýðýný vurgulayýp
atamalarýn olabildiðince içerden yapýlmasý gerektiðini ifade etmiþtir.23 Sonuçta
Kanun Teklifi Bütçe Komisyonundan çýktýðý biçimiyle yasalaþmýþtýr.

3.2.2. 3552 Sayýlý Kanun
2512 sayýlý Kanun, üzerinden uzun bir zaman geçmeden 2.1.1939 tarihli
ve 3552 sayýlý Kanunla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Kanunun 1. maddesi BMM
kadrolarýnýn sayý, unvan ve derece olarak ekli cetvelde yer aldýðýný, bu kadrolara
daha aþaðý dereceden aylýkla atama yapýlabileceðini belirtmektedir. 2. madde,
atama yöntemine iliþkin olup önceki kanunda öngörülen yöntem korunmuþtur.
3. madde atamasý yapýlacaklarda aranan þartlarý belirlemektedir. Önceki Kanunun
deðiþik biçimindeki þartlar yinelenmiþtir. Bütçe Komisyonu isteklilerin
baþvurularýný kolaylaþtýrmak için boþ kadrolarýn basýnda duyurulacaðýna yönelik
bir hükmü maddeye eklemiþtir. BMM memurlarýnýn diðer kamu kurum ve
kuruluþlarýnda görevlendirilebileceðine iliþkin düzenleme 4. madde olarak yine
bulunmaktadýr. Kanunun 8. maddesi Baþkanlýk Divanýnýn, çalýþanlarýn görev
ve yetkilerini düzenleyip belirleyeceðine iliþkin kuralý tekrarlamýþtýr.24
Kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüþmelerinde, memurluða atanacaklarda
yeðleme unsuru olan yabancý dil þartý, BMM memurlarýnýn diðer kamu
kuruluþlarýnda çalýþabilmeleri ve geniþ olarak, boþ kadro olmadýðý için
yükselemeyenlerin aylýk dereceleriyle ilgili düzenleme üzerinde çeþitli görüþler
açýklanmýþtýr.25
Meclisin idari teþkilatýnýn ikinci Kanunu olan 3552 sayýlý Kanunda deðiþiklik
yapan 28.6.1943 tarihli ve 4448 sayýlý Kanuna26 esas teþkil eden, Ýdare Heyetinin
verdiði kanun teklifinin gerekçesinde, Devlet Memurlarý Aylýklarýnýn Tevhit
23
24
25
26

TBMM Zabýt Ceridesi, D. 5, C. 16-17, Ý. 50, 21.4.1937, s. 92-94.
TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 19, s. 87.
TBMM, Zabýt Ceridesi, D. 5, C. 27-28-29, Ý. 15, 23.12.1938, s. 110,111,112.
TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 25, s. 570.
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ve Teadülüne Dair 3656 sayýlý Kanuna baðlý (1) sayýlý cetvelde BMM teþkilatý
memurlarýna iliþkin kadrolar ile BMM Kuruluþ Kanununa baðlý kadrolarýn çizdiði
dar çerçeve içinde, yetiþen ve görevinde uzmanlaþan memurlarýn hizmet süreleri
ilerledikçe yükselme olanaklarý olmadýðý için diðer kamu kuruluþlarýna geçme
eðiliminde olduklarý vurgulanmaktadýr. Deneyimli ve yetiþmiþ elemanlarý
teþkilatta tutabilmek ve yükseköðrenim görmüþ gençleri de örgüte çekebilmek
için kadro derecelerinin yükseltilmesi ve ilerleme olanaðý saðlanmasý önerilmektedir. Ayrýca Milli Saraylar biriminin ücretli personelinin aylýða geçirilmesi ve
kadro bakýmýndan güçlendirilmesi de önerilmektedir.27

3.2.3. 5509 Sayýlý Kanun
3552 sayýlý Kuruluþ Kanununu yürürlükten kaldýran 9.1.1950 tarihli ve
5509 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarý Teþkilatý Hakkýnda
Kanunun28 geçirdiði yasalaþma sürecine göz atýldýðýnda, öneriyi yine idare
amirlerinin yaptýðý görülmektedir. Ýdareci Üyeler Kurulunun 3552 sayýlý Kuruluþ
Kanununda deðiþiklik yapýlmasý amacýyla deðiþik tarihlerde Meclise sunduklarý
iki kanun teklifi Bütçe Komisyonunca birleþtirilmiþtir.29
Komisyon; diðer kamu kurumlarýnýn kuruluþ kanunlarýnda sürekli deðiþiklikler
yapýlmasýna karþýn Meclisin teþkilatýnda uzun süredir yenilemeye gidilmediðini,
çok dar bir kadro ile çalýþýldýðýný, milletvekili sayýsýnýn artmasý ve komisyonlarýn
iþlerinin yoðunlaþmasý ile personelin örnek olacak bir özveri ve dürüstlükle
görev yaptýðýný belirterek, ihtiyaç ve þartlarýn mevcut kanunda bazý deðiþiklikler
yapýlmasýndan daha çok kuruluþ kanununun tümüyle ele alýnmasýný gerektirdiði
görüþünü raporuna yansýtmýþtýr.30 Komisyon bu görüþ doðrultusunda yeni bir
kuruluþ Kanunu önerisi hazýrlamýþ ve Genel Kurula sunmuþtur.
Dokuz maddeden oluþan Kanunun 3. maddesi, tüm Meclis memurlarýnýn,
baðlý olduklarý makamýn önerisi ve Baþkanlýðýn onayý ile atanýp yükselebileceklerini
öngörmektedir. Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüþmelerinde teþkilatýn
yapýsal durumundan kaynaklanan çeþitli sorunlar üzerinde durulmuþtur. Öneri
üzerine söz alan Ankara Milletvekili Emin Halim ERGUN, diðer kamu kurumlarýnýn teþkilatlarýný geniþletmeleri ve kadrolarýný artýrmalarýna karþýn Meclisin
eski durumunu korumasýnýn personelin özveriyle çalýþmasý yanýnda milletvekillerinin de yorulmasýna neden olduðunu belirtmektedir. ERGUN ayrýca,
27
28
29
30

TBMM Zabýt Ceridesi, D. 7, Ý. 39, 23.6.1943, S. Sayýsý 80, s. 1.
TBMM Kavanin Mecmuasý, C. 32, s. 383.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 8, B. 25, 4.1.1950, S. Sayýsý 109, s. 6.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 8, B. 25, 4.1.1950, S. Sayýsý 109, s. 6.
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Dilekçe Komisyonuna ve Kanunlar Müdürlüðüne verilen yeni kadrolarla ilgili
olarak komisyonlarýn iþleyiþi, görevleri ve görevlileri ile ilgili görüþlerini açýklamýþtýr.
Bütçe Komisyonunun kendi kadrosunu yetkin biçimde oluþturup diðer
komisyonlarýn çalýþma þartlarýný göz ardý ettiðini ileri sürmüþtür. Bütçe Komisyonu
çalýþanlarýnýn Komisyon Baþkanlýðýna baðlý olmasý karþýsýnda diðer komisyon
kadrolarýnýn ve bu arada parti gruplarýna verilen kadrolarýn Kanunlar Müdürlüðüne baðlý olmasýný eleþtirmiþtir. Dilekçe Komisyonunun kadro artýþýný ve bu
kadrolara verilen aylýk derecesini yetersiz bulmuþtur. Milli Saraylarýn güvenliðini
saðlayan kolluk güçlerinin Meclis kadrosuna alýnmasýna da karþý çýkmýþtýr.31
Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ankara Milletvekili Muammer ERÝÞ, cevap
niteliðinde yaptýðý konuþmasýnda; mevcut Kanunun üzerinden uzun yýllar
geçtiðini, birkaç kez deðiþmesine karþýn yine geliþen gereksinimler doðrultusunda
bazý düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðini, öneriler gelince de bazý yönleriyle
sýnýrlý kalýnmayýp teþkilatýn tümüyle ele alýnmasýnýn uygun görüldüðünü,
BMMnin övünülecek derecede tasarrufa önem vererek çok dar bir kadro ile
çalýþmalarýný yürüttüðünü söylemiþtir. Komisyon çalýþanlarýnýn idari
baðlýlýklarýndaki farklýlýðýn Ýçtüzükten kaynaklandýðýný, Ýçtüzüðün Meclisin
hizmetlerini birimler halinde düzenleyen hükümlerine baðlý kalýndýðýný açýklamýþtýr.
Milli Saraylarýn idari baðlýlýðýnýn tartýþýlabileceðini belirttikten sonra, Milli
Saraylarýn güvenliðini saðlayan emniyet personelinin Meclis kadrosuna alýnmasýný,
var olan durumu yasalaþtýrmaktan öte bir þey olmadýðýný savunmuþtur.32
Sivas Milletvekili G. Fikri TÝRKEÞ, Dilekçe Komisyonunun iþlevinin
öneminden ve iþlerinin yoðunluðundan söz ederek Komisyonda yüksekokul
mezunu, özellikle Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu görevlilerin
çalýþtýrýlmasý gerektiðini öne sürmüþtür.33
Kastamonu Milletvekili Muzaffer AKALIN, Milli Saraylarýn kolluk
görevlilerinin Meclis kadrosuna alýnmasýyla idari baðlýlýðý tartýþýlan milli saraylarýn
yönetiminin tümüyle Meclise geçeceðini, bunun da yasama ve yürütme ayrýlýðýna,
dolayýsýyla Anayasaya aykýrý olduðunu savunmuþtur.34
Görüldüðü üzere Kanunun görüþmeleri Komisyonlarda görevlendirilecekler
ve milli saraylarýn yönetimi üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Dilekçe Komisyonunda
yalnýzca Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu raportörlerin çalýþtýrýlabileceðine iliþkin önerge benimsenmemiþtir.35
31
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TBMM Zabýt Ceridesi, D. 8, B. 25, 4.1.1950, s. 14-16.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 8, B. 25, 4.1.1950, s. 16-17.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 8, B. 25, 4.1.1950, s. 17-18.
BMM Zabýt Ceridesi, D. 8, B. 25, 4.1.1950, s. 19.
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Tam 33 yýl yürürlükte kalan 5509 sayýlý Kanun yedi kez kadro, atama ve
yükselmelerle özlük haklarýný kapsayan deðiþikliklere uðramýþtýr. Bu deðiþikliklerden 23.1.1957 tarihli ve 6885 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurlarý
Teþkilatý Hakkýndaki 5509 Sayýlý Kanuna Ek Kanun36, Sayýþtay personeline
verilen tazminat örnek gösterilerek özel öneme sahip ve özveri gerektiren görevleri yürüten belli Meclis görevlilerinin farklý bir ücretlendirmeye tabi tutulmasý
gerektiði öne sürülerek hazýrlanmýþtýr. Bütçe Komisyonu raporunda da belirsiz
çalýþma saatleri içerisinde, doðrudan parlamenterlere yasama çalýþmalarýnda
destek sunan çalýþanlarýn yýpratýcý þartlarý düþünülerek diðer kuruluþlara
geçmelerini önlemek bakýmýndan aylýklarýnýn özendirici olmasý gerektiðini
vurgulamýþtýr. Böylelikle yasama faaliyetleriyle doðrudan doðruya ilgili kadrolarda
görev yapan çalýþanlara Baþkanlýk Divaný kararýyla derecelerine göre kanunda
belirtilen miktarda tazminat verilmesi benimsenmiþtir.37 Genel Kuruldaki
görüþmelerde Hakkari Milletvekili Ubeydullah SEVEN, yalnýzca yasama ile
ilgili görev yapan çalýþanlara deðil, tüm Meclis personeline bu tazminatýn
verilmesi gerektiðini savunmuþtur.38

3.2.4. Bugünkü Kanun
13.10.1983 tarihli 2919 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði
Teþkilat Kanunu halen yürürlükte olan kuruluþ Kanunudur. Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Sekreterliði teþkilatýnýn kuruluþunu, görevlerini ve yönetim
ilkelerini düzenleyen Kanuna dayanak oluþturan kanun teklifi, Milli Güvenlik
Konseyi (MGK) üyesi Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Nejat TÜMERin
imzasýný taþýmaktadýr. Önerinin gerekçesinde, yeni Anayasa ile yapýsý deðiþtirilen
parlamentonun tek meclisli olmasý, kuruluþ kanununun bir çok deðiþikliðe
uðramýþ olmasý, bütçe kanunlarý ile kadrolarý sürekli deðiþtirilen idari teþkilatýn
sýradüzeninin bozulmasý karþýsýnda, tüm kamu kurumlarýnýn yeniden yapýlanmaya
gittikleri de göz önüne alýnarak, örgüt kanununun yeniden düzenlenmesi
gerektiði belirtilmektedir.39
Danýþma Meclisi Bütçe-Plan Komisyonu öneriyi karara baðlarken geniþ
deðiþiklikler yapmýþtýr. Komisyon önerinin baþlýðýný, atama, kadrolar, özlük
haklarý, kolluk ve çeþitli statülerdeki personel ile ilgili hükümlerini yeniden
düzenlemiþtir.
36
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TBMM Kanunlar Dergisi, C. 39, s. 1321.
TBMM Zabýt Ceridesi, C. 16, D. 10, Ý. 28, 21.1.1957, S.Sayýsý 310, s. 1,2.
TBMM Zabýt Ceridesi, D. 10, C. 16, Ý. 28, 21.1.1957, s. 170,171.
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Yasanýn Danýþma Meclisindeki görüþmelerinde, Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Cahit TUTUM, düzenlemeler üzerinde açýklayýcý bilgiler vermiþtir. Meclis yönetim teþkilatýna iliþkin mevzuatý belirten TUTUM, sonrasýnda teþkilatýn yapýsý,
birimler, kadro sayýsý, kadro dereceleri ve özlük haklarý konularýnda bilgilendirmelerde bulunmuþtur. Ardýndan Komisyonun öneri üzerinde gerçekleþtirdiði
deðiþiklikleri açýklamýþtýr.40
Öneri üzerinde görüþlerini açýklayan Kazým ÖZTÜRK, parlamenterlerin
etkin ve verimli çalýþabilmeleri için teknik yeterlilik, örgüt ve kamu görevlisi
yardýmýnýn önemini vurgulamýþtýr. Meclis çalýþanlarýnýn özlük haklarýnda
özendirici uygulamalarýn olmasý gerektiðini belirten ÖZTÜRK, görüþülen kuruluþ
kanununun yasama desteði saðlayacak personel sorununu çözmeyeceðini iddia
etmiþtir.
Bütçe-Plan Komisyonunca karara baðlanan ve Danýþma Meclisinde görüþerek
kabul edilen metinde MGK Komisyonu büyük ölçüde öneriye geri dönmüþ,
yapýlan deðiþikliklerden çok azýný benimsemiþtir. Bunlardan en önemlisi kariyer
meslek sýnýfýnýn oluþturulmasýna yönelik düzenlemedir.41
Önerinin MGKdaki görüþmeleri, MGK Baþkaný Kenan EVRENin içerik
ve konudan daha çok biçimsel olarak takýldýðý noktalarý belirtmesi, bu noktalarý
koordinatör Tümgeneral M. Suat ERENin, MGK Genel Sekreteri ile Yasama
Sekreterinin, ihtisas komisyonunu temsil eden üyenin ve öneriyi hazýrlayan
üyenin açýklamalarý biçiminde geçmiþtir. Önerinin görüþülüp yasalaþtýrýlmasýnýn
ardýndan EVREN, Parlamentonun kendi kendini baðlamamak için Teþkilat
Kanununu çýkarmak istemediðini, koordinatör general de idari teþkilatýn çok
kurcalanmýþ, yönünü þaþýrmýþ bir teþkilat, sesini çýkaramayan bir kuruluþ olduðunu
söylemiþtir.42

3.2.4.1. Bugünkü Kuruluþ Kanununda Ýstisnai Memuriyet
Kuruluþ Kanunu önerisinin Meclis personelinin DMKya baðlý olacaðýna
iliþkin hükmü, Komisyonca istisnai memuriyet statüsünün sürdürülmesi yönünde
deðiþtirilmiþ, ayrýca yasama hizmetlerinin yürütülmesine doðrudan idari destek
hizmeti verecek kariyer meslek grubu oluþturmak üzere raportör ve stenograflarla
ilgili özel düzenlemeye gidilmiþtir. Böylece Personel hükümleri baþlýklý 4.
maddede, ekli cetvelde yer alan kadrolara DMKnýn istisnai memurluklarla ilgili
40 Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 22, B. 170, 5.10.1983, s. 197,198,199.
41 MGK Tutanak Dergisi, C. 10, B. 172, 13.10.1983, S. Sayýsý 689, s. 5.
42 MGK Tutanak Dergisi, C. 10, B.172 13.10.1983, s. 481.
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hükümlerinin uygulanacaðý belirtilmiþ, ikinci fýkrasýnda kariyer meslek sýnýfý
oluþturulmak üzere raportör ve stenograflarýn yükseköðrenim görmüþ kiþiler
arasýndan özel yarýþma sýnavý ile alýnacaðý, bunlarýn yetiþtirilme ve ilerlemelerinin,
ayrýca istisnai memurluklara atanacaklarda aranacak özel þartlar ile atama
ilkelerinin yönetmelikle belirleneceði öngörülmüþtür.43 3594 sayýlý Kanun
deðiþikliði ile madde yeniden düzenlenerek ayrý bir düzenlemeye tabi tutulan
raportör ve stenograflarýn yanýna uzman yardýmcýlarý ve uzmanlar eklenmiþtir.
Kanunun geçici ikinci maddesinde oluþturulan uzman ve uzman yardýmcýlýðý
kadrolarýna Baþkanlýk Divanýnca belirlenecek ilkeler içerisinde Baþkanlýkça
Kurum içinden yapýlacak atama düzenlenmiþtir.44
Baþkanlýk Divanýnýn yasalar ve Ýçtüzük gereðince verilen görevleri yerine
getireceði Ýçtüzüðün 13. maddesinin ilk fýkrasýnda öngörülmüþtür. Kuruluþ
Kanununun Kadrolar baþlýklý 6. maddesinin birinci fýkrasýnda, Baþkanlýk
Divanýnýn yýlda bir kez Yasaya ekli cetvellerde belirtilen kadro sayýsý ile sýnýrlý
olmak þartýyla kadro derecelerinde gerekli deðiþiklikleri yapabileceði
öngörülmektedir. Kanunun Danýþma Meclisindeki görüþmelerinde bu maddeye
sýra geldiðinde, Þerafettin YARKIN, kadrolarda deðiþiklik yapma yetkisinin
kapsamýný sorduðunda, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Cahit TUTUM,
kadrolarda deðiþiklik yapmanýn kadro derecesinde, unvanlarýnda ve ek
göstergelerinde deðiþiklik yapmak olduðunu açýklamýþtýr. Bu yetkinin bütçe
kanunlarý ile önceden beri tanýndýðýný da belirtmiþtir.45 Maddenin ikinci fýkrasýnda
çeþitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararý gereken konulardan idari teþkilatla
ilgili olanlarýn Baþkanlýk Divaný kararlarý ile yürütüleceði yazmaktadýr. Baþka
bir deyiþle burada Baþkanlýk Divaný, Bakanlar Kurulu ile eþ tutulmuþtur.

3.2.4.2. TBMM Kadrolarýnýn Tümü Ýstisnai Memuriyet
Kapsamýnda mýdýr?
Bu soruya hemen olumlu cevap vermek yanýltýcý olabilecektir. TBMM
Genel Sekreterliði Teþkilat Kanununun 4. maddesinin birinci fýkrasýnda, idari
teþkilat kadrolarýnýn istisnai memuriyet kapsamýnda olduðu vurgulandýktan
sonra ikinci fýkrada, uzman, uzman yardýmcýsý ve raportörlerle stenograflarýn
yükseköðrenim görmüþ olmalarý, özel yarýþma sýnavý ile göreve alýnacaklarý,
bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alýnmalarý, yetiþtirilmeleri, yeterliliklerinin
belirlenmesi ve meslek içi ilerlemeleri ile istisnai memurluklara atanacaklarda
43 TBMM Kanunlar Dergisi, C. 66, s. 801
44 TBMM Kanunlar Dergisi, C. 66, s. 801.
45 Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 22, B. 170, 5.10.1983.
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aranacak özel þartlar ve atamalarda uygulanacak ilkelerin Baþkanlýkça çýkarýlacak
yönetmelikle belirleneceðinin öngörülmüþ olmasý, kariyer görevlilerle diðer
istisnai memuriyetlerin bir noktada ayrý tutulduðunu göstermektedir.
Kanunun tümü üzerindeki görüþmelerde, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Cahit TUTUM, Meclis idari teþkilatý personelinin genel personel rejimi içinde
olduðunu, 1961 yýlýndan beri istisnai memurluk hükümlerinin uygulandýðýný,
günümüze kadar gelen ve özelliðini koruyan istisnai memuriyet rejiminin
baþkalarýnýn dikkatini çeken özelliðinin fazla mesai adý altýnda ikramiye biçiminde
bir ek ödemenin yapýlmasý olduðunu, kadro sayýsýnda ve yüksek dereceli kadro
sayýsýnda sürekli bir artýþ görüldüðünü, böylelikle hiyerarþik yapýnýn bozulduðunu
ifade etmiþtir. TUTUM konuþmasýnýn ilerisinde, Meclise herhangi bir yasal
sýnýrlandýrmaya baðlý kalmaksýzýn, kiþinin öðrenim durumuna bakýlmaksýzýn,
baþkaca niteliklerine bakýlmaksýzýn, istendiði derecede bir kadroya atama yetkisin
veren istisnai memuriyet hükümleri nedeniyle dýþarýda görmeye alýþýlan, hizmetin
yürütülmesinde büyük ölçüde süreklilik saðlayacak olan bir kariyer oluþumunun
engellendiði görüþünü ileri sürmüþtür. Sonrasýnda da, Meclis idari hizmetlerinin,
özellikle yasamayla doðrudan iliþkisi bulunan, idari destek hizmeti saðlayacak
olan, en alt dereceden baþlanarak belli kýdemlerle ve belli yeterlilik þartlarýyla
yükselinebilecek ve akçalý yönden de desteklenecek kariyer meslek sýnýfý oluþturmak üzere raportör ve stenograflarýn düþünüldüðünü açýklamýþtýr.46 Kanunun
maddelerinin görüþülmesi sýrasýnda, personel hükümleriyle ilgili 4. maddede
Fikri DEVRÝMSEL, ikinci fýkrada belirtilen raportör ve stenograflar dýþýnda
kalan tüm personelin istisnai memuriyet statüsünde olduðu yönünde hükümden
çýkardýðý anlamý doðrulatmak için açýklama isteyince, TUTUM; Sayýn Baþkaným;
Sayýn DEVRÝMSELin belirttikleri gibi, kariyer sýnýfý dýþýnda olanlarýn hepsi istisnai
memuriyet hükümlerine tabi olacaktýr.47 demiþtir. Böylece, hizmete alýnmada belli
þartlar öngörülen kariyer grubunun istisnai memuriyet kapsamý dýþýnda tutulacaðýný
TUTUM vurgulamýþtýr.
TBMMdeki istisnai memuriyet kadrolarýna atamada kariyer görevler dýþýnda
deðinilmesi gereken bir diðer husus da bazý ikincil düzenlemelerde öngörülen
þartlardýr. TBMM Memurluklarýna Atanacaklar Ýçin Özel Sýnav Yönetmeliði48
ile TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliði49, istisnai kadrolara atama
yapýlýrken uyulmasý gereken kurallar koymuþtur. TBMM Memurluklarýna
Atanacaklar Ýçin Özel Sýnav Yönetmeliði, TBMMdeki çeþitli görevlere açýktan
46
47
48
49

Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, B. 70, 5.10.1983, s. 200.
Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, B. 70, 5.10.1983, s. 214.
4.5.1992 tarihli ve 21218 sayýlý Resmi Gazete.
4.5.1992 tarihli ve 21218 sayýlý Resmi Gazete.
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veya naklen ilk defa atanacaklar için yapýlacak sýnavlarý düzenlediði halde,
31/7/1996 tarihli ve 211 sayýlý Baþkanlýk Makamý Oluru ile yapýlan deðiþiklikle
amaç ve iþlevini büyük ölçüde kaybetmiþtir. Söz konusu deðiþiklikle açýktan
veya naklen ibaresi çýkartýlarak atamalara yönelik bir belirsizleþtirme yapýldýðý
gibi esas itibariyle Yönetmeliðin Sýnavla atanacaklar baþlýklý 6. maddesi
deðiþtirilerek TBMM memurluklarýna ilk defa atanacaklar hakkýnda DMKnýn
istisnai memuriyete atanmayla ilgili maddelerinin uygulanacaðý belirtilmiþtir.
Bu þekilde sýnava tabi tutulmadan atama yapýlacak görevlere iliþkin olup Baþkan
tarafýndan sayýsý, sýnýfý, unvaný ve derecesi belirlenen kadrolarýn dýþýndaki
görevlere atanacaklarýn sýnava tabi tutulacaðý öngörülerek sýnavýn hiç
uygulanmayabileceði bir durum oluþturulmuþtur. Ayný þekilde, ayný Baþkanlýk
Makamý Oluru ile TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliðinde yapýlan
deðiþiklikle, sýnavla yükselebilecek kadrolarda ciddi bir azaltma yapýlmýþtýr.
Burada dikkat çeken bir diðer husus, TBMM eski Baþkaný Mustafa KALEMLÝ
döneminde yapýlan ve sýnav kapsamýný daraltan tüm bu düzenlemelerin Baþkanlýk
Divaný kararý yerine Baþkanlýk oluru ile yapýlmýþ olmasýdýr. Kuruluþ Kanununun
Yönetmelik baþlýklý 16. maddesinde, hazýrlanacak yönetmeliklerde Baþkanlýk
Divanýnýn görüþünün alýnacaðý öngörülmüþse de idare hukukunun genel
ilkelerinden þekilde paralellik ilkesi gereðince, görüþ vermenin ötesine geçerek
yönetmeliði kabul eden Baþkanlýk Divanýnýn yönetmelik deðiþikliklerini de
karara baðlamasý gerekirdi. Nitekim, Görevde Yükselme Yönetmeliðinde sonradan
yapýlan üç deðiþiklik Baþkanlýk Divaný kararý ile gerçekleþtirilmiþtir.

3.2.4.3. Bugünkü Kuruluþ Kanunu Deðiþiklikleri
Kuruluþ Kanununu deðiþtiren 21.12.1989 tarihli ve 3594 sayýlý 2919 Sayýlý
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði Teþkilat Kanununun
Maddelerinin Deðiþtirilmesi ve Bu Kanuna Ýki Ek Madde Ýle Ýki Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanuna50 dayanak oluþturan önerinin gerekçesinden, artan
ihtiyaçlar karþýsýnda yeni kadrolar eklenmesi, uzunca bir süreden beri Mecliste
çalýþan ve kadro sorunu olan çalýþanlarýn maðdur olmamasý, çalýþanlarýn mali
haklarýnýn geniþletilmesi ve diðer kamu kurumlarýnda çalýþanlardan yararlanma
þartlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý amacýyla hazýrlandýðý anlaþýlmaktadýr. Plan ve Bütçe
Komisyonunun öneride gerçekleþtirdiði en önemli deðiþiklik, uzman ve uzman
yardýmcýsý unvanlarýnýn kariyer sýnýf içine yerleþtirilmesidir.51
50 TBMM Kanunlar Dergisi, C. 73, s. 18.
51 TBMM Tutanak Dergisi, D. 18, B. 53, 21.12.1989, S. Sayýsý 303, s. 2-5.
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Kanunun Genel Kurul görüþmelerinde Niðde Milletvekili Mahmut
ÖZTÜRK, Mecliste görev yapan çalýþanlarýn birim farký gözetilmeksizin ayný
özlük haklarýndan yararlandýrýlmasý gerektiðini savunmuþtur.52 Doðru Yol Partisi
(DYP) Grubu adýna söz alan ÖZTÜRK, Kanun deðiþikliði ile eklenen kadrolarýn
geçici görevlilerin kadroya alýnmasý amacýyla kullanýlacaðý bilindiðinden, Meclis
içerisinde, ancak Meclisle iliþkilendirilmeksizin görev yapan kamu çalýþanlarýnýn
geçici görevli statüye alýnmasý ya da kadroya geçirilmesi istemini dile getirerek
þu biçimde konuþmuþtur:
Yüce Mecliste çalýþanlarýn, bu getirilen yasa teklifiyle, her þeyden
önce kadroya geçmeleriyle bir sosyal güvenliðe, istihdam güvenliðine
kavuþmalarýný olumlu buluyoruz. Fakat, yalnýz Yüce Mecliste, Meclis
sekreteryasýnda çalýþan memurlarýn dýþýnda, yine ayný þartlarda görev
yapan diðer kamu kuruluþlarýndan personel çalýþýyor. Emniyet güçlerinden
personel çalýþýyor, PTTden çalýþan personel var, Ziraat Bankasýndan
çalýþan personel var, Demiryollarýndan çalýþan var, Türk Hava Yollarý
elemaný var ve diðer þu anda söyleyemediðimiz elemanlar da var. Bunlarýn
da þu andaki buradaki vazifeleri, Yüce Meclise destek hizmetleri saðlamaktýr.
Þayet bu çýkacak kanundan onlar da yararlandýrýlýrsa, yerinde olacaktýr.
Meclis diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna benzemez. Hepimizin de
malumudur ki, bir kamu kurum ve kuruluþunda ayný masada veya ayný
odada çeþitli statülerde personel çalýþýyor ve bu da çalýþanlar arasýnda
nifak yaratýyor. Þimdi, Mecliste, baþka kamu kurum ve kuruluþlarýna baðlý
olarak çalýþan kiþilerin de bu yasa teklifinden yararlandýrýlmasý, Meclisin
þanýna layýk bir hareket olacaktýr.

29.11.2006 tarihli ve 5509 sayýlý Kuruluþ Kanunu deðiþikliðinde ise temel
amaç, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüðü yapý
ve sisteme TBMM Genel Sekreterliðinin uyumunu saðlamaktýr. Bu arada
deðiþiklikle, Teþkilat Kanununda olmadýðý halde fiilen var olan bazý birimlere
yasal dayanak oluþturulmuþ, ayrýca tüm kariyer görevlilere tanýndýðý halde
yasama uzmanlarýna verilmemiþ bulunan, uzmanlýða atanmada bir derece
ilerlemesi uygulamasý getirilmiþtir. Kanunun görüþmelerinde, idari teþkilatýn
insan kaynaðý yönetimine iliþkin pek çok husus konuþmacýlarca eleþtirel aðýrlýklý
dile getirilmiþtir. Görüþmelerde þef atamalarýndan, bazý siyasilerin yakýnlarýnýn
müþavir olarak atandýðý iddialarýna, 4/C olarak adlandýrýlan geçici personele,
geçici görevli sekreterlere ve hatta milletvekili danýþmanlarýna kadro verilmesi
talebine kadar personelle ilgili pek çok konunun yaný sýra milletvekillerinin
özlük haklarý da gündeme getirilmiþtir.53
52 TBMM Tutanak Dergisi, D. 18, B. 53, 21.12.1989, s. 449, 451.
53 http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=17772&P5=B&PAGE1
=1&PAGE2=90.
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3.3. DMKda TBMM Personeline Gönderme
DMKnýn ilk çýktýðý sýrada, yalnýzca birkaç fýkradan oluþan Sýnýflarýn tesisi
baþlýklý 36. maddenin son fýkrasý, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin
Teþkilatýnda görevli memurlar için sýnýflar tesis olunur. biçimindedir. Kanuna
temel oluþturan Tasarýda bulunmayýp, Komisyonda maddeye eklenen bu hükmün,
Komisyonda eklendiði biçiminde, yasama teþkilatýnda yasama faaliyetleriyle
doðrudan doðruya ilgili hizmetleri görenler için bir sýnýf oluþturulacaðý
öngörülmekteydi. Düzenleme aleyhinde Genel Kurulda konuþan Sakarya
Milletvekili Muslihittin GÜRER, en ufak memurundan en büyüðüne kadar tüm
Meclis çalýþanlarýnýn yasama hizmetlerine ortak olduklarýný, ellerinden geldiðince
yasama çalýþmalarýna katkýda bulunduklarýný, yasama ile ilgili görevlerde
çalýþanlara ayrý bir sýnýf oluþturulmasýnýn memurlar arasýnda adaletsizliðe yol
açacaðýný, diðer memurlarda yasama sýnýfýna kayma eðilimi doðuracaðýný öne
sürmüþtür.54 Trabzon Milletvekili Ahmet ÞENER, konu üzerindeki konuþmasýnda,
yasama organýna her dönem sýnavsýz memur yerleþtirildiðini, bunlarýn yüzde
doksanýnýn da kayýrmacýlýkla alýndýðýný, bu kiþilerin arkasýnda bir ya da birkaç
milletvekili bulunduðunu belirtmiþtir.55 Van Milletvekili Muslih GÖRENTAÞ,
hangi iþlerin yasama görevi sayýlacaðýnýn belirlenmesinin güç olacaðýný, bir
çalýþanýn farklý zamanlarda farklý türden iþlerde görev alabileceðini söyleyerek,
bu tür bir ayrýmýn yapýlamayacaðýný öne sürmüþtür.56 Gümüþhane Milletvekili
Sabahattin SAVACI ise, Mecliste yasama ve büro sýnýfý olarak bir sýnýf ayrýmlaþtýrmasýný savunmuþtur. Baþkanlýðýn çýkaracaðý bir yönetmelikle belli öðrenim,
hizmet süresi gibi ölçütlerle, uzmanlýk isteyen yasama iþleri için yasama sýnýfýnýn
oluþturulmasýnýn yararlý olacaðý görüþünü belirtmiþtir.57 Ýstanbul Milletvekili
ve düzenlemenin ön çalýþmasýný yapan Geçici Komisyon Sözcüsü Ratýp Tahir
BURAK, yasama teþkilatý memurlarýný iki sýnýfa ayýrma düþüncesinin, yasama
ile ilgisi olmayan iþlerde çalýþanlarýn statüsünü ayýrarak, yazgýlarýný iki dudak
arasýnda býrakmak yerine, görev güvencesi saðlamak amacýndan doðduðunu
açýklamýþtýr. Meclis çalýþanlarýndan kendisine ve diðer milletvekillerine durumlarý
ile ilgili düzenlemeler konusunda çok baský ve istek geldiðini de vurgulamýþtýr.58
Sonuçta Genel Kurulda yapýlan deðiþiklikle, yasama iþlerinde görevli olup
olmadýðýna bakýlmaksýzýn tüm Parlamento çalýþanlarý için bir sýnýf kurulmasý
hükme baðlanmýþtýr.
54
55
56
57
58

TBMM Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B. 131, 18.6.1965, s. 279.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B. 131, 18.6.1965, s. 280.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B. 131, 18.6.1965, s. 284.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B. 131, 18.6.1965, s. 288.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 1, C. 42, B. 131, 18.6.1965, s. 285-286.
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31.7.1970 tarihli ve 1327 sayýlý Kanun ile söz konusu maddede yapýlan
deðiþiklik ile DMKnýn 36. maddesinin baþlýðý Tesis edilen sýnýflar olarak
deðiþtirilmiþ, sýnýf konusu dýþýnda da bir çok hüküm maddeye yerleþtirilmiþtir.
Deðiþik 36. maddenin ikinci fýkrasýnýn (B) bendinde Bu Kanunla belirlenen
çeþitli hizmet sýnýflarý mensuplarýndan Yasama Meclislerinde asli ve sürekli
görevlerde bulunanlarýn kadro, unvan, derece, intibak ve diðer tüm özlük
haklarýnýn kullanýlmasý ile ilgili yetkiler Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi
Baþkanlýk Divanlarýna aittir. denilerek yasama organý teþkilatý personeli için
ayrý bir sýnýf kurulmasý yönündeki düzenlemeden vazgeçilmiþtir.
29.11.1984 tarihli ve 243 sayýlý KHK ile, (F) bendinin birinci fýkrasýndaki
kurum adlarý deðiþtirilmiþ, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak yeniden yazýlmýþ; kadro, unvan, dereceden sonra
ek gösterge eklenmiþ, TBMM personeli için belirlenecek ek göstergelerin
bakanlýk müsteþarlarý için öngörülen rakamý aþamayacaðý da hükme baðlanmýþtýr.
24.11.1994 tarihli ve 4049 sayýlý Kanunun 8 inci maddesi de (F) bendinin
birinci fýkrasýný deðiþtirmiþ, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Sekreterliði yazýlmýþ, ayrýca kadro, unvan, derece ve ek
göstergenin ardýndan makam tazminatý eklenmiþ, intibak kelimesi metinden
çýkarýlmýþtýr.59
Kanuna dayanak oluþturan önerinin gerekçesinde, güçler ayrýlýðý ilkesinden
yola çýkýlarak genel kamu personel statüsünden ayrý olarak parlamentonun
kendine hizmet verecek personelle ilgili statü belirlemeleri yaptýðý açýklanmaktadýr.
Bu doðrultuda TBMM Genel Sekreterliði kadrolarýnda yer alan görev unvanlarýnýn
diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan personelin unvanlarýna
uymadýðý da vurgulanmaktadýr. Ancak, TBMM Baþkanlýk Divanýnýn kendisine
verilen yetkileri kullanýrken Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ve Baþbakanlýk
merkez teþkilatý personeli özlük haklarýna koþutluk saðlayacak karþýlaþtýrmalý
belirlemeler yaptýðý da belirtilmektedir. TBMM personelinin makam tazminatý
konusunda duraksamalar bulunduðu, Emekli Sandýðýnýn kanunda açýk hüküm
bulunmadýðý gerekçesiyle Baþkanlýk Divaný kararlarýný uygulamalarýnda dikkate
almamasý nedeniyle makam tazminatýnýn da açýkça metinde yer almasýnýn
gerekli görüldüðü belirtilmektedir.60
4049 sayýlý Kanunun Genel Kurul görüþmelerinde Konya Milletvekili Ahmet
Remzi HATÝP, Cumhurbaþkanlýðý ve TBMM Genel Sekreterliði çalýþanlarýnýn
59 TBMM Kanunlar Dergisi, C. 78, s. 243.
60 TBMM Tutanak Dergisi, D. 19, C. 72, B. 41, 24.11.1994, S. Sayýsý 733, s. 3,4.
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makam tazminatýnýn bu kurumlarca belirlenmesinin, Anayasanýn 128. maddesinde
belirtilen memurlarýn ve diðer kamu görevlilerinin aylýk ve ödenekleri ve diðer
özlük iþlerinin yasayla düzenleneceði hükmüne aykýrý olacaðýný ileri sürmüþtür.61
TBMM personeli açýsýndan dikkat çekici olan þudur ki, özlük haklarýnýn
dayanaðý, aslýnda istisnai memuriyet deðil, DMKdaki söz konusu düzenlemedir.
Baþkanlýk Divaný, sözü edilen bu düzenlemelerle kendisine verilen yetkiler
çerçevesinde, idari teþkilatýn dolu-boþ kadrolarýný belirlemekte, boþ ya da dolu
kadrolarý gereksinimlere uygun duruma getirmek üzere ya da görevde yükselme
ve ilerlemeye iliþkin idari düzenlemeler gereðince belli kadrolarýn hizmet sýnýfýnda,
unvanýnda, derecesinde deðiþiklikler yapabilmektedir. Ayrýca personelin ek
gösterge, özel hizmet tazminatý, mali sorumluluk tazminatý, makam tazminatý,
temsil tazminatý, iþ güçlüðü, iþ riski, temininde güçlük zammý gibi akçalý
ödemelerine iliþkin oran ve miktar, yararlanma ölçütlerine iliþkin belirlemeleri
yapmaktadýr.
Baþkanlýk Divaný personele iliþkin yetkilerini kullanýrken oldukça rahat
davranmakta, yetkilerini sonuna kadar kullanmaktadýr. Örneðin kadro unvanlarý
üzerindeki düzenleme yetkilerini kullanýrken Kuruluþ Kanunu ekindeki kadro
cetvelinde bulunmayan yeni unvanlar oluþturabilmektedir. Divanýn bir diðer
ilginç uygulamasý da hizmet sýnýflarýnýn belirlenmesi konusundadýr. Yardýmcý
hizmetler sýnýfýndaki çay ocakçý ve garsonlarýn genel idare hizmetleri sýnýfýna
geçirilmeleri çarpýcý bir örnektir. Emeklilik konusunda Divanýn kararlarý arasýnda
bulunan hizmet sýnýfýný deðiþtirerek, bir üst derece ya da unvan vererek belli
kiþilerin emekli edilmesi kararlarý, Divanýn yetkilerini ne biçimde kullandýðýný
göstermektedir. Bu tip kararlarda genellikle emsal teþkil etmemek üzere, bir
defaya mahsus olmak üzere, þahsa münhasýr olmak üzere ifadeleri kullanýlmaktadýr.62

4. Sonuç
Devlet sistemindeki özgün konumu nedeniyle Parlamento için genel kamu
personel rejimi içerisinde kalmakla birlikte kimi yönlerden farklýlaþtýrýlmýþ bir
personel statüsü çizilmiþtir. Bu çerçevede tanýnan esnekliðin ve saðlanan geniþ
imkanlarýn yetkin bir insan kaynaðý oluþturulmasýný amaçladýðý açýktýr. Memur
hukukunda istisnai memuriyet olarak adlandýrýlan bu statü amacýna uygun
61 TBMM Tutanak Dergisi, D. 19, C. 72, B. 41, 24.11.1994, s. 528.
62 TBMM Genel Sekreterliði Ýdari Þube Müdürlüðü, TBMM Baþkanlýk Divaný Kararlarý Arþivi.
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deðerlendirilmelidir. Parlamento personeli, etkin ve verimli parlamento faaliyetleri
için altyapý oluþturacak yeterlilikte olmalýdýr.
Parlamentonun insan kaynaklarý yönetiminde çeþitli çalýþma biçimleri sorun
oluþturduðu gibi, iþe almada nesnelliðin, yeterliliðin ve hizmet gereklerinin gözetilmediði, örgüt yapýsýnýn elvermesi ile aþýrý ve niteliksiz istihdamýn oluþtuðu iddialarý zaman zaman gündeme getirilerek eleþtirilmektedir.63
Parlamento idari teþkilatýnýn etkin ve verimli parlamento faaliyetlerine
destek olacak idari mekanizmalarý iþletmesi, teknolojisi ve insan kaynaklarýyla
biliþim altyapýsýný kurmasý önem kazanmaktadýr.
Bu çerçevede ihtiyaçlara cevap vermekte artýk iyiden iyiye zorlanan Kuruluþ
Kanununun verimliliði destekleyecek yönde tümüyle deðiþtirilmesi, düzenleyici
iþlemlerin de buna paralel olarak sil baþtan ele alýnmasý önerilebilir.
Nitekim 22. Dönem TBMM Baþkaný Bülent ARINÇ, Parlamento'da
düzenlediði bir basýn toplantýsýnda, AB standardýný yakalamaya çalýþan Türkiye'de
Meclis'in yapýsýnýn artýk kendilerini çok zorladýðýný belirterek, bu çerçevede
2919 sayýlý TBMM Teþkilat Kanununun reformist bir yaklaþýmla modern bir
çerçeveye kavuþturulmasýna ihtiyaç olduðunu söylemiþtir. Baþkanlýk Divaný'nýn
13 Mart 2003'de yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý yapmak amacýyla uzmanlardan
oluþan bir ekibin kurulmasýna ve çalýþma baþlatmasýna karar verdiðini hatýrlatan
ARINÇ, bu çalýþmalar sonunda idari ve teþkilat alanýnda çok önemli sorunlarýn
belirlendiðini ifade ederek 2919 sayýlý Kanunun öngördüðü Meclis teþkilat yapýsýnýn, beklenen görevleri yerine getirmede yetersiz kaldýðýný vurgulamýþtýr.64
Ancak, Dönem içerisinde Teþkilat Kanununda yalnýzca Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun getirdiði siteme uyum yönünde sýnýrlý bir deðiþiklik
yapýlmýþtýr.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri göz önünde tutularak
Ýçtüzüðün de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu doðrultuda TBMM Hesaplarý
Ýnceleme Komisyonunun görev ve yetkileri yeniden tanýmlanmalýdýr. Komisyon,
Parlamento insan kaynaklarý yönetimi uygulamalarýný denetleyebilmeli, belirleme
ve önerilerini Baþkanlýk Divanýna veya Genel Kurula taþýyabilmelidir.
Bu arada Parlamento personeline sendikal örgütlenme imkaný saðlanmasý
faydalý görülmektedir. Bu þekilde çalýþanlar, sorunlarýný üst yönetim ve siyasi
yönetime saðlýklý kanallardan iletebilmelidir. Çalýþanlarýn sorun ve istemlerini
þahsi ve siyasi yollara baþvurarak yansýtmalarýna alan býrakýlmamalýdýr.
63 Zaman Gazetesi, 29.3.2003, Haber, Personel Fazlalýðýndan Yakýnan Arýnç: Meclis Ýþ Merkezi Gibi.
64 Hürses, 14.10.2003, Haber, Meclis Ýçin Köklü Reform Yapmayý Tasarlýyoruz
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Her zaman için tartýþmalarýn odaðý olan, toplumun ve tüm kamuoyunun
ilgi ve dikkatini çeken Parlamento, kurumsal olarak idari konularýyla, personel
rejimiyle de gündeme gelebilmektedir. Meclisin bir dönem en büyük KÝT65
ve balýk baþtan kokar66 yakýþtýrmalarýna maruz kaldýðý hafýzalardadýr. Farklý
konum, fonksiyon ve yapýsý ile Parlamento için diðer kamu kurumlarýndan farklý
bir idari teþkilat ve insan kaynaðý yönetimi düþünülmüþ olmasýnýn istismarý, parlamenter demokratik düzene inancý sarsan, güveni zedeleyen ve ümitleri karartan
tehlikeli sonuçlar doðurabilecektir. Ýdari teþkilatýnýn yönetimi, Parlamento için
bir referans niteliði taþýmaktadýr.
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