Türkiyede Yasama Ýþlevi Açýsýndan
Milletvekili Danýþmanlýðý
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1. Giriþ
Siyasette etik kurallar ve halk adýna karar veren temsilcilerin etik sorumluluklarý birbirinden ayrý düþünülemez. Parlamenterlerin etik sorumluluklarýný yerine
getirmesi demokratik bir toplum ve yasama organý için son derece önemlidir.
Bu, halkýn politika üretim sürecine katýlýmýný geliþtirmek ve demokratik pratikle
uyumlu bir biçimde yeniden düzenlenmesi açýsýndan gereklilikten öte bir
zorunluluktur. Demokratik sistemin iþleyiþi, ancak patronajdan uzak bir siyaset
anlayýþý ve halka karþý sorumlu, etkin, özgürlükçü ve çoðulcu bir yapýyla
olanaklýdýr.
Parlamenter rejimlerde yasama gücü halkýn temsilcilerinin oluþturduðu
yasama organýnda þekillenir. Yasama gücü baþka hiçbir kurum tarafýndan
paylaþýlamaz ve seçimlerle temsilcilikleri onaylanmýþ parlamenterler, halk
(seçmenler) adýna siyasal karar alma yetkisine meþru olarak sahip olur. Kendilerine
egemen iradeyi temsil yetkisi tanýnýr. Halkýn (seçmenin) temsilcisi konumundaki
parlamento, her konuda meþru otoriteye dayalý karar alma yetkisine sahiptir.
Parlamento üyesi siyasi partiler ve özellikle de siyasal iktidar ancak seçim
döneminde siyasal kararlarý ve uygulamalarý nedeniyle seçmenlere hesap verirler.
Siyasal iktidarýn temel iþlevlerinden biri olan siyaset belirleme (policydetermination/polic-making) siyasal toplumun temel siyaset tercihlerinin
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kararlaþtýrýlmasýdýr. Siyaset belirleme iþlevi esas itibariyle yasama yoluyla gerçekleþtirilmekte ve iç politikaya iliþkin tüm kararlar yasa yapýlmasýný gerektirmektedir.1
Bütün çaðdaþ siyasal sistemlerde yasama organý, kural koyma, temsil,
çýkarlarýn toplanmasý, siyasal toplumsallaþma, eðitim, denetim ve araþtýrma gibi
temel iþlevlere sahiptir. Ayrýca yasama faaliyetlerinin yürütme eylemlerinin
meþrulaþtýrýlmasý açýsýndan özel bir önemi vardýr.2
Bugün çaðdaþ demokrasilerde yasama kurumlarýna dönük beklentiler her
geçen gün artmaktadýr. Demokrasiyi sindirebilmiþ tüm dünya parlamentolarý,
üretkenliklerini artýrabilmenin yollarýný aramaktadýrlar. Özelikle batý demokrasileri
yasa yapma iþine büyük önem vermektedir. Türkiye de hýzla deðiþim gösteren
dünya koþullarýna siyaset yapma ve yasama çalýþmalarýnýn daha etkin ve
verimli hale dönüþtürülmesi açýsýndan hýzla uyum saðlamak durumundadýr.
Demokrasinin geliþimi açýsýndan büyük önem taþýyan çaðdaþ dünyayla entegre
bir yasa yapma ediminin yanýnda, ülkemiz siyasetinde oy alma çabasý ve
önceliði dikkati çekmektedir. Bu egemen siyasi varolma ve yapýlanma tarzý,
siyaset yapma alýþkanlýklarý ve siyaset yapma kültürünü belirlemektedir. Bu
çaba, Milletvekili danýþmanlarýnýn iþlevlerini de büyük oranda biçimlendirmektedir. Ýlhan Tekeli, yeni siyaset anlayýþýnýn iki öðe üzerinden kurulmasý gerektiðine
iþaret etmektedir. Bunlar:Yeni bir siyaset kültürü ve yeni bir parti yapýsý ve
pratiði.3
Demokrasiler hiçbir zaman tam anlamýyla demokratik deðillerdir, bunlarýn
tümü bazý bakýmlardan demokratik ölçütlerin gerisinde kalmaktadýrlar. Yine de
uygulanabilir alternatifler hakkýndaki yargý, kýsmen demokratik sürecin pratikte
ne kadar iyi iþleyip iþlemediðine baðlý bulunmaktadýr.4 Bu noktada ülkemiz
siyaset kültürü ve pratiði içinde yeni sayýlabilecek bir geçmiþe sahip TBMM
danýþmanlarýnýn iþlevi ile diðer ülkelerdeki uygulamalar çalýþmamýza açýklýk
getirecektir.

2. Politik Danýþmanlýk (Political Consultancy)
Siyasal alanda danýþmanlýk dünyada ve ülkemizde çeþitli isimlerle ifade
edilmektedir. Kimi kaynaklara göre bu tanýmlamanýn kökeni politik danýþmanlýk
1
2
3
4

Mustafa Erdoðan, Anayasal Demokrasi, Ankara, 2000, s. 281-282.
Esat Öz, Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katýlým, Ankara, 1992, s. 164.
Ýlhan Tekeli, Katýlýmcý Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluþlarý, Ankara, 2004, s. 47.
Robert A. Dahl, Demokrasi Eleþtirileri,(Çev.Levent Köker), Ankara, 1996, s. 224.
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(political consultancy)týr5 ve ilk kez ABDde bir meslek/iþ olarak algýlanmaya
baþlanmýþtýr.
ABD Baþkanlarýndanbir suikast sonucu yaþamýný kaybedenWilliam
McKinleye oldukça yakýn çalýþmýþ Marcus Alanzo Hanna6 ilk politik danýþman
olarak kabul edilmektedir. 1837de Ohioda doðan Hanna, bir Cumhuriyetçi
olarak, 1896 ABD Baþkanlýk seçimlerinde Baþkan adaylarýndan McKinleyin
seçim kampanyalarýný yürütmüþtür. Hanna, Mart 1897deki seçimlerde senato
üyesi olmuþ ve 1904 yýlýnda ölene kadar bu görevini sürdürmüþtür. Hanna 19.
yüzyýlýn sonu 20. yüzyýlýn baþlarýnda en etkili politik figürlerden biri kabul
edilmekte ve modern politik kampanyalarýn geliþiminde öncülük yaptýðý ifade
edilmektedir.7 Politik danýþmanlar ABDde gerek baþkanlýk gerekse kongre
seçimleri ve sonrasýndaki ulusal/uluslararasý politik kararlarda önemli rol
oynamaktadýrlar. Bugün özellikle ABD baþta olmak üzere tüm dünyada, özellikle
de Avrupada politik/siyasi danýþmanlýk profesyonel bir iþ/meslek olarak
algýlanmakla kalmamýþ, ayný zamanda ticari bir sektöre dönüþmüþtür.
Danýþmanlýðýn kurumsallaþmýþ saygýn bir meslek olarak benimsendiði
örgütlenmelerin en önemlileri EAPCEuropean Association of Political
Consultants(Avrupa Politik Danýþmanlar Birliði) ve IAPCThe International
Association of Political Consultants(Uluslararasý Politik Danýþmanlar Birliði)dir.8
1968de kurulan IAPC, profesyonel global bir organizasyondur. Kendilerini
kamusal sorunlarýn çözümüne ve tüm dünyada demokrasinin geliþimine
adadýklarýný ifade etmektedirler. ABD, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya
ülkelerinde örgütlenmiþlerdir (yaklaþýk 20 üye ülke). 1996 yýlýnda Viyanada
kurulan Avrupa Politik Danýþmanlar Birliði (IAPCEuropean Association of
Political Consultants)nin bir koludur. Birlik, Amerikan Politik Danýþmanlar
Birliði (AAPCAmerican Association of Political Consultants)ve Latin
Amerika Politik Danýþmanlar birliði (ALAKOPAssociation Latinoamericana
de Consultores Politicos) grubuyla iliþki içindedir ve kimi alanlarda ortak bir
çalýþma stratejisi benimsemiþlerdir. EAPC, IDEAInternational Institute for
Democracy and Electoral Assistance(Demokrasi ve Seçim Yardýmý Ýçin
Uluslararasý Enstitüsü) ve IFESInternational Federation of Exhibition
Services(Uluslararasý Sergi Hizmetleri Federasyonu) gibi demokratik
süreç/yöntemlerin geliþmesini destekleyen organizasyonlarla yakýn iliþki kurmaya
5
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http://www.answers.com/topic/political-consulting, Eriþim Tarihi:05/02/2007.
http://www.pbs.org/wgbh/amex/1900/peopleevents/pande17.html,Eriþim Tarihi:12/01/2006.
http://www.u-s-history.com/pages/h882.html, Eriþim Tarihi: 04/02/2007.
http://www.eapc.com, Eriþim Tarihi: 10/11/2006. -EAPC Election Time, The Europen Yearbook of Political
Campaigning 2003, Austria.
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özen göstermektedir. TBMM danýþmanlarýnýn bu türden birliklerle organik bir
iliþkilerinin olmadýðý görülmektedir.

3. AB ve Diðer Ülke Parlamentolarýnda Danýþmanlýk
Bugün Avrupa ülkelerinde resmi ve sözleþmeli olmak üzere iki tür danýþmanlýk
uygulamasý söz konusudur. Genel uygulama Parlamenter-Danýþman arasýnda
belli bir süreliðine sözleþme imzalanmasý ve bu sözleþme metinlerinin Parlamento
Genel Sekreterliðine bildirilmesi biçimindedir. Parlamentolarda danýþmanlýk,
Hukuk, Uluslararasý Ýliþkiler, Ekonomi, Yürütme, Yasama, Güvenlik, Siyaset, Medya
ve Tanýtým gibi uzmanlýk alanlarýný gerektirmekte ve danýþmanlarýn etkinlik
alaný ilgili uzmanlýk alanlarýna göre ayrýlmaktadýr.
AB Parlamentolarýnda istihdam edilen danýþmanlar, parlamenterlerin seçim
bölgelerindeki ofislerinde de çalýþmakta, bu bölgelerde hem yasal anlamda danýþmanlýk hizmeti hem de parlamenter bürolarýndaki koordinasyon ve iletiþimi
saðlamaktan sorumlu tutulmaktadýrlar. Danýþmanlarýn, sivil toplum örgütleriyle
(vakýf/dernek vb.) ortak projelerde görev alabilmelerinin önünde herhangi yasal
bir engelleri yoktur.
ABye üye ülkelerden Ýngilterede yasama organý her parlamentere,
harcamalar/giderler için yýllýk 87.276 Pound ödenek tahsis etmektedir. Ýngilterede
bir milletvekili ayný anda en fazla 3 danýþmanla çalýþabilmektedir. Danýþmanlarla
yarý ya da tam zamanlý çalýþma tercihi milletvekillerine býrakýlmýþtýr. Ýngiliz
parlamenterler, ayný uzmanlýk alanýna sahip birden fazla danýþmanla çalýþamazlar.
Danýþmanlarýn uzmanlýk alanlarý birbirinden farklý olmak zorundadýr (örn.
Anayasa, Medya ve Tanýtým, Yerel Siyaset gibi). Danýþmanlarla yapýlan sözleþme
haftada 35 saat çalýþma zorunluluðunu içermekte, 35 saatten fazla çalýþýlan her
saat için fazla mesai ücreti ödenmektedir. Danýþmanlar yýlda ortalama 16-25
bin Pound kazanmaktadýrlar (en fazla 37 bin Pound kazanabilirler). Meclisin
anlaþmalý olduðu bir þirket, danýþmanlara Meclis faaliyetleri konusunda eðitim
vermektedir. Meclis içerisindeki Parlamenter Danýþman ve Sekreterleri Konseyi
(Council)ne kendilerini ilgilendiren tüm konularda görüþ ve taleplerini iletebilirler.
Bu talepler ilgili milletvekili ve makamlara iletilir.9
Avusturya Parlamentosu (Nationalrat)nda her parlamenterin bir danýþmaný
bulunmaktadýr. Ayný komisyonda bulunan birden fazla Parlamenter, konusunda
uzmanlaþmýþ danýþmanlardan ortak çalýþmalarýnda yararlanabilmektedir ve bu
9 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2335_A.htm, Eriþim Tarihi: 04/02/2007.
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danýþmanlar diðerlerine göre daha yüksek ücret almaktadýrlar. Parlamenterlerin
parlamento dýþýnda da ofisleri vardýr ve bu ofislerde danýþmanlarýyla birlikte
çalýþabilmektedirler. Her danýþman aylýk ortalama 2.000 Euro maaþ almaktadýr.10
Ýsveç Ulusal Meclisi (Riksdagen)nde parti gruplarý üyeleri için siyasi danýþman
istihdam edilmektedir. Her iki parlamentere bir danýþman verilmektedir. Siyasi
danýþmanlarýn görevi, baðlý olduklarý parlamenterlerle birlikte, yasama ve
araþtýrma faaliyetlerinde çalýþmaktýr.11
Hollanda Temsilciler Meclisi (Tweede Kamer der Staten-General)ndeki
uygulama, her milletvekilinin bir danýþmanla çalýþmasý þeklindedir. Parlamenterler,
yasa teklifi hazýrlýk aþamasýnda dilerlerse komisyonlardaki ve parlamentodaki
diðer birimlerdeki danýþmanlardan da yararlanabilmektedirler. Danýþmanlar,
milletvekili ile aralarýnda imzalanan hukuki bir sözleþme ile göreve baþlarlar ve
milletvekilinin görev süresi boyunca istihdam edilirler.12
Yunanistanda kanun yapma yetkisi (yasama) dört yýlda bir seçilen Ulusal
Meclis (Vouli Ton Ellinon)e aittir. Ulusal Mecliste bizdeki uygulamadan farklý
olarak, her milletvekilinin 4 yardýmcý çalýþtýrma hakký vardýr. Bunlardan 3ü
diðer kamu kurumlarýnda çalýþanlar arasýndan seçilmekte ve özlük haklarý/maaþlarý
kendi kurumlarýnca karþýlanmaktadýr. 1i ise, master, doktora gibi akademik
derecesi olan danýþmandýr ve maaþý Parlamento tarafýndan karþýlanmaktadýr.13
Slovenyada her parlamenterin bir danýþmaný bulunmakta ve danýþmanparlamenter arasýnda bir sözleþme imzalanmaktadýr. Danýþmanlarýn maaþlarý
Parlamento tarafýndan ödenmektedir. Genellikle hukuk alanýnda uzmanlaþmýþ
ve sivil toplum örgütleriyle iliþkili kiþiler danýþman olarak tercih edilmektedir.
Danýþmanlar kimi zaman Mecliste kimi zaman da seçim bölgelerinde çalýþmakta
ve Parlamentoda her danýþmana ait özel bir oda bulunmaktadýr. Milletvekilleri
kendilerine ayrýlan yýllýk bütçeden, danýþmanlarýnýn teknik donaným v.b.
ihtiyaçlarýný karþýlamaktadýrlar. Milletvekillerinin ayrýca seçim bölgelerinde de
ofisleri bulunmakta ve danýþmanlar seçim bölgelerinde bu ofisleri kullanmaktadýrlar.14
Norveç Millet Meclisi (Stortinget)nde siyasi danýþmanlar Parlamento tarafýndan
deðil, parti gruplarý tarafýndan istihdam edilmekte ve maaþlarý siyasi partiye
yapýlan yardýmlardan karþýlanmaktadýr. 169 üyeli Norveç Parlamentosu, parti
10
11
12
13
14

http://parlinkom.gov.at, Eriþim Tarihi: 02/01/2007.
http:/www.ipu.org/parline-e/reports/2023_A.htm, Eriþim Tarihi: 05/01/2007.
http:/www.ecprd.org, Eriþim Tarihi: 10/01/2007.
http:/www.ipu.org/parline-e/reports/2125_A.htm, Eriþim Tarihi: 08/01/2007.
http://www.ds-rs.si/en/index.htm, Eriþim Tarihi: 27/12/2006.
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gruplarý için her bir parlamentere bir asistanla çalýþacak biçimde ödenek ayýrmaktadýr. Parlamenterlerin kiþisel yardýmcýlarý yoktur ve asistanlar parti grup
baþkanlýðý ve parti sekreteryasý altýnda görevlendirilir. Kaç asistanla çalýþacaklarýný
parti gruplarý belirler. Her bir asistan birkaç parlamentere baðlý çalýþýr. Parti
gruplarý asistan tercihindeki kriterlerini, hangi uzmanlýk alanýnda asistan alýnacaðýný ve sayýyý bildirirler. Ýþveren konumunda bulunan parti gruplarýdýr. Parlamento asistanlar için çalýþma ofisleri oluþturur.15
Ýspanya Parlamentosunun Senatoya göre daha güçlü olan kanadý Temsilciler
Meclisi (Congreso de los Diputatos)nde danýþmanlýk hizmetleri parlamento
gruplarý tarafýndan karþýlanmaktadýr.16 Ýspanya Temsilciler Meclisinde parti
gruplarý için-danýþman adý altýnda deðil ama-asistan ünvanýyla yardýmcýlar
istihdam edilir. Bu türden bir asistanlýk hizmetiyle danýþmanlarýn etkinlik alaný
benzerlik göstermektedir. Parlamento gruplarýnýn teklifi üzerine Baþkan tarafýndan
baþvurular alýnýr. Baþkanlýk Makamý siyasi partilerin parlamentodaki üyeleriparlamenterlerin sayýlarýný dikkate alarak-oranýnda asistan belirler (Örneðin
164 sandalyeyle temsil edilen Sosyalist Grup için 43 asistan, 10 sandalyeyle
temsil edilen CATALAN CIU Grubu için 6 asistan ve 8 Parlamentere sahip
ERC Grubu için 5 asistan gibi .. ). Yasama dönemi sonunda asistanlarýn
parlamentoyla iliþikleri kesilir. Ancak bu kiþiler bir sonraki seçim döneminin
ardýndan yeni Meclis baþkanlýðýnca önerilebilir ve yeniden istihdam edilebilir.17
Macaristan Parlamentosu (Orszaggyules)nda milletvekilleri parlamento
hesabýna bir yardýmcý çalýþtýrabilmektedir. Lüksemburg Temsilciler Meclisi (Chambre
des Députés)nde danýþmanlarýn ücretlerini parlamento karþýlamaktadýr.18
Portekiz Parlamentosunda milletvekillerinin kiþisel yardýmcýlarý yoktur.
Parlamenterler Parlamento bünyesindeki mevcut çalýþanlar (devlet memuru
olarak) veya Parlamento gruplarýnca istihdam edilen personelden yardým alýrlar.
Parlamento gruplarý-Parlamentoda grubu bulunan siyasi parti gruplarý-diledikleri
kiþileri iþe alma ve ücretlerini belirleme hakkýna sahiptirler. Bu kiþilerin sayýsý
milletvekillerinin sayýsýna baðlýdýr. Parlamento grubu çalýþanlarý devlet memuru
deðildir ve Parlamento binasý içinde yer alan (iletiþim araçlarý donanýmýna sahip)
ofislerde çalýþýrlar.19
15
16
17
18
19

http:/www.ipu.org/parline-e/reports/2239_A.htm, Eriþim Tarihi: 08/01/2007.
http:/www.ipu.org/parline-e/reports/2293_A.htm, Eriþim Tarihi: 09/01/2007.
http/www.congreso.es, Eriþim Tarihi: 02/01/2007.
http://www.mkogy.hu/parl_en.htm, Eriþim Tarihi: 19/12/2006.
TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüðü Araþtýrma Servisi, Portekiz Parlamentosu Bilgi Notu,
2007 (VALENTE, Pedro.Directorate of Documentation, Information and Commination Services
Legislative and Parliamentary Information Division Assambleia da Republica, (Parliamentary
Assistants).Pedro. Valente@ar.parlamento.pt).
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Ýsrail Parlamentosu (Knesset)nda parlamenterlerin iki tam zamanlý ya da
daha çok sayýda yarý zamanlý asistanla çalýþabilme haklarý vardýr. Asistanlardan
1i profesyonel yardýmcý, diðerleri teknik konularda yardýmcý sýfatýyla istihdam
edilirler. Knesset Etik Kurallarý gereði, parlamenterler kendi aile üyelerinden
herhangi birini asistan olarak çalýþtýramazlar. Parlamenterlerle asistanlarý arasýndaparlamento hukuk departmanýnca hazýrlanmýþ-bir sözleþme imzalanýr. Parlamenter
asistanlarý devlet memuru deðillerdir. Asistanlarýn hak, görev ve sorumluluklarý
ilgili sözleþmede yer alýr.20
Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi (Poslanecka Snemovna)nde asistanlarýn
iþlevi Avrupa Parlamentosundakiyle benzer özellikler gösterir. Ancak, Parlamento
yönetiminin iç iþleyiþinde konuya iliþkin herhangi yasal bir düzenleme söz konusu
deðildir. Çek Parlamentosunda asistan sayýsý konusunda bir sýnýrlama
getirilmemiþtir. Her bir üyeye asistanlarýn ücretlerini karþýlamak üzere 25.000
Çek korunasý(CZK) verilir. Asistanlarla parlamento üyeleri arasýnda bir sözleþme
imzalanýr.21
Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta)nda her parlamenter için bir asistan
istihdam edilmektedir. Parlamento Ofisi ve parlamenterle asistanlar arasýnda
özel bir hukuk sözleþmesi imzalanýr. Böylece asistanlar, milletvekillerinin kiþisel
yardýmcýlarý olmaktan çýkarýlmýþ ve Parlamento Ofisine baðlanmýþ olur.
Sözleþmenin süresi yasama dönemiyle sýnýrlandýrýlýr. Asistanlar en az 18 en çok
64 yaþýnda olabilir. Pratikte kadýn yada erkek asistanla çalýþma tercihi milletvekillerine býrakýlýr. Ancak herhangi bir anlaþmazlýk vb. durumda sözleþmenin sona
erdirilmesi kararý Parlamento Ofisi (Ýdari Müdür ve Baþkanlýk Komisyonu)nin
inisiyatifindedir. Milletvekilleri asistanlarýný, iþ hukukuna uygun ve Parlamentonun
düzenine göre çalýþtýrmak durumundadýrlar. Ýki veya daha fazla sayýda parlamenter
ortak/müþterek tek bir asistanla da çalýþabilir.
Ýtalyada Senato ile asistanlar arasýnda deðil, senatörler ile asistanlar arasýndaki yasal iliþki özel bir sözleþme imzalanmasýyla gerçekleþir.22 Ýtalyan Senatosu
bu iliþkinin bir parçasý deðildir. Senato parlamentodaki gruplarýn araþtýrmalarý,
sekreterya çalýþmalarý/iþleri ve parlamenterlerin etkinlikleri için ödenek ayýrýr.
Asistanlarýn sorumluluk, hak ve görevlerini düzenlemek adýna özel bir hukuk
söz konusu deðildir. Parlamenter asistanlarýnýn özel bir statüsü vardýr. Tüm

20 TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüðü Araþtýrma Servisi, Ýsrail Parlamentosu Bilgi Notu,
2007.
21 http:/www.ipu.paline-e/reports/2083, Eriþim Tarihi: 10/01/2007.
22 http:/www.ipu.org/parline-e/reports/2157, Eriþim Tarihi: 04.02.2007.
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parlamenterler bir veya daha fazla sayýdaki asistanýn bir aylýk toplam ücretini
karþýlarlar. Asistanlarýn görev süresi yasama dönemimin bitmesiyle son bulur.23
Litvanya Parlamentosunda, her parlamenter en fazla iki asistanla çalýþabilir.
Ortalama aylýk ücretin iki misli tutarýnda miktar asistanlarýn aylýðý için ayrýlýr.24
Maaþlarý devlet bütçesinden karþýlanýr. Ancak iki asistana tek bir asistan ücreti
ödenmez. Parlamenter asistanlarýnýn görevleri, parlamenterlerin örgütsel, teknik
ve tüm diðer konulardaki çalýþma ve iliþkilerini düzenlemektir. Ayrýca seçmenlerle
görüþmeleri organize etmek, seçmenlerin talep ve þikayetlerini kabul etmek,
parlamenterlerin ihtiyacý olan belge ve bilgilere kolay ulaþýmýný saðlamak vs.
Görüleceði üzere kimi ülke parlamentolarýnda parlamenter danýþmanlýk,
asistanlýk yada araþtýrmacý adý altýnda istihdam edilmektedir. Ýsim/ünvan farklýlýðýna raðmen dikkati çeken iþlevlerin benzerliðidir. Sonuç olarak, hangi isim
yada ünvan altýnda olursa olsun, ortak nokta milletvekillerine yasama ve
araþtýrma faaliyetlerinde yardýmcý olmaktýr.

4. Türkiyede Milletvekili Danýþmanlýðý Statüsü
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 7. maddesi Yasama yetkisi
Türk Milleti adýna Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez25
demektedir. Yalnýz yasama faaliyetleri deðil, ayný zamanda birey hak ve
özgürlüklerini koruyup geliþtirmek ve toplumsal yapýmýzdaki çoðulculuðu üst
yapýya taþýmak TBMMnin görevidir.
Asli görevi yasama faaliyetleri olan parlamenterlerin zamanlarýnýn büyük
çoðunluðunu seçmenlerin ziyaret ve talepleri, parti etkinlikleri, siyasal geziler
ve komisyon üyelikleri almaktadýr. Ne yazýk ki vekillerin asli görevini iþ takipleri
olarak kabullenmiþ bir seçmen kitlesinin varlýðý dikkate deðerdir.
Asli görevleri yasama faaliyetleri olan parlamenterlere, TBMMde yasama
ve araþtýrma faaliyetlerinde yardýmcý olmak, parlamenterlerin çalýþmalarýný
kolaylaþtýrmak ve zamanlarýný daha üretken kullanabilmelerine olanak saðlamak
amacýyla istihdam edilen Milletvekili Danýþmanlarýnýn önemi bu noktada açýða
çýkmaktadýr.
23 TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüðü Araþtýrma Servisi, Ýtalya Parlamentosu Bilgi Notu,
2007.
24 TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüðü Araþtýrma Servisi, Litvanya Parlamentosu Bilgi Notu,
2007.
25 http:/www.tbmm.gov.tr, Eriþim Tarihi: 25/01/2007.
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Ülkemizde ilk kez 1993 yýlýnda TBMM Baþkanlýðýnýn önerisi ile parlamenterlere yasama ve araþtýrma faaliyetlerinde yardýmcý olmak üzere istihdam edilen
danýþmanlar Geçici Görevli Yardýmcý Personel unvanýyla çalýþmaya baþlamýþlardýr. Milletvekili Danýþmaný çalýþtýrýlmasýna iliþkin bir sonraki yasal düzenleme,
Meclis Baþkanlýk Divanýnýn 14/6/1999 tarihli (Karar no: 3) kararýyla hayata
geçirilmiþ ve danýþmanlar Milletvekili Danýþmaný unvanýyla istihdam edilmiþlerdir.26 Kararla ilgili son deðiþiklik 24/01/2003 (Karar no: 6) tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Danýþmanlýk görevi yaklaþýk 13 yýldýr (4 dönem/19.,20., 21. ve 22.
Dönemler) devam etmektedir.
Milletvekili Danýþmaný Çalýþtýrýlmasý Hakkýnda Hizmet Sözleþmesinin 8.
maddesinde; TBMMde her parlamenterin bir danýþman çalýþtýrma hakký vardýr.
Danýþmanýn alacaðý ücret miktarý TBMM Baþkanlýk Divanýnca tespit edilir ve
hak edildikçe her ayýn onbeþinci günü yapýlýr. Görevliye, sözleþme ücreti dýþýnda
her ne ad altýnda olursa olsun ayni veya nakdi bir ödeme ve yardým yapýlmaz
denmektedir.27
Sözleþmeye göre, milletvekillerine yasama ve araþtýrma faaliyetlerinde yardýmcý olacak danýþmanlarda, yüksek öðrenim görmüþ olmasý, 657 Sayýlý Kanunun
48. maddesinde aranýlan genel þartlarý taþýmasý, hakkýnda yaptýrýlacak güvenlik
soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, her ne suretle olursa olsun gelir getirici
bir faaliyette bulunmamasý ve yönetim, denetim, danýþma ve tasfiye kurulu üyeliklerinden gelir elde etmemesi ve herhangi bir milletvekilinin üçüncü dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve sýhri hýsýmý olmamasý þartlarý aranmaktadýr.
Danýþmanlar TBMMde ve/veya parlamenterlerin uygun gördüðü (seçim
bölgeleri gibi) yerlerde çalýþmakta olup görev yönünden parlamenterlere baðlýdýrlar. Mali haklarýnýn düzenlenmesi ve sosyal güvenlik kuruluþlarýyla iliþkilendirilmesiyle ilgili idari iþlemler TBMMce yerine getirilmektedir.
Milletvekili danýþmaný çalýþtýrýlmasý hakkýndaki sözleþmenin 9. maddesi,
TBMM ve milletvekillerinin yasama çalýþmalarýnýn gün ve saatle sýnýrlanmasý
mümkün bulunmadýðýndan, görevlinin çalýþma saatleri, hizmet verdiði milletvekilinin tespit edeceði gün ve saatlere baðlýdýr. Çalýþma gün ve saatleri dýþýna taþan
çalýþmalar için ayrýca herhangi bir ücret ödenmez demektedir. Sözleþmenin
12. maddesi sosyal olanak ve yardýmlarý kapsamaktadýr ve TBMMnin sosyal
26 Milletvekili Danýþmaný Çalýþtýrýlmasý hakkýnda hizmet sözleþmesi esaslarý (Baþkanlýk Divaný Karar Tarihi:
14/6/1999, Karar No : 3-Baþkanlýk Divaný Deðiþiklik Karar Tarihi : 24/01/2003 Karar No: 6).
27 Milletvekili Danýþmaný Çalýþtýrýlmasý hakkýnda hizmet sözleþmesi esaslarý (Baþkanlýk Divaný Karar Tarihi:
14/6/1999, Karar No: 3-Baþkanlýk Divaný Deðiþiklik Karar Tarihi: 24/01/2003 Karar No: 6), Madde 8.
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tesis ve imkanlarýnýn kýsýtlý olmasý nedeniyle görevli, misafirhane, eðitim ve
dinlenme tesisleri, kreþ imkanlarýndan yararlandýrýlmaz. Kütüphane, servis
araçlarý ve ücreti karþýlýðýnda tabldot hizmetlerinden yararlandýrýlýr demektedir.
Bu madde Milletvekili danýþmanlarýný pratik anlamda personel kabul etmemektedir. Adý geçen sözleþmenin 14. maddesi ise Disiplin cezasý verilmesini gerektiren
hallerde, TBMM Memurlarý Disiplin Yönetmeliðinin ilgili hükümleri uygulanýr
demekte ve disiplin uygulamalarý açýsýndan danýþmanlarý Meclis personeli
kapsamýna almaktadýr. Elbette ki danýþman olabilmek için devlet memuru olma
þartlarýný taþýmak öncelikle yasal bir zorunluluktur. Ancak kurum içindeki farklý
uygulamalar kimi sýkýntýlara neden olabilmektedir.
Danýþmanlarýn faaliyet alanlarý, birlikte çalýþtýklarý parlamenterlerin kiþisel
özelliklerine, siyasal duruþlarýna, baðlý bulunduklarý siyasal partilerine ve parti içindeki
duruþlarýna ve partilerinin TBMMdeki konumuna (iktidar-muhalefet) göre farklýlýk
göstermektedir.

5. Profesyonel Kariyer Meslek Olarak Parlamenter
Danýþmanlýk ve Öneriler
Yapýlan araþtýrmalar göstermektedir ki; Avrupa ülkelerinde ve ABDde
politik danýþmanlýk profesyonel bir meslek olarak algýlanmaktadýr. TBMMdeki
milletvekili danýþmanlarý danýþmanlýk iþini geçici, profesyonellik içermeyen
bir meslek kategorisinde deðerlendirmektedir. TBMMdeki danýþmanlarýn,
mesleki anlamda uluslararasý profesyonel politik danýþmanlýk örgütlenmeleriyle
herhangi organik bir iliþkisinin olmadýðý gözlenmektedir.
Bugüne kadar danýþmanlar üzerine herhangi akademik bir çalýþmanýn
yapýlmamýþ/yayýnlanmamýþ olmasý düþündürücüdür. Sanýyoruz bunda, Milletvekili
danýþmanlýðýnýn profesyonel kariyer meslek olarak algýlanmamasýnýn büyük
ölçüde etkisi vardýr. Diðer ülkelerdeki uygulamalarýn aksine, TBMMdeki danýþmanlýk statüsü yasama danýþmanlýðý ya da politik/siyasi danýþmanlýktan farklý bir
içeriðe ve etkinlik alanýna sahiptir. Milletvekili danýþmanlýðý statüsü gözden
kaçýrýlan/görmezden gelinen önemli bir eksikliðe iþaret etmektedir: Parlamenterler
yasamanýn neresindedir? Danýþman tercihindeki kriterleri nelerdir ve danýþmanlarýn bilgi ve birikimlerinden hangi etkinliklerde ne amaçla yararlanmaktadýrlar?
Avrupa ülkelerindeki standartlar nedir? Türkiyedeki danýþmanlýk sistemi nereye
oturmaktadýr?
Danýþmanlýk statüsü yetki ve görevleri itibariyle açýk seçik tanýmlanmamýþtýr.
Yasama ve araþtýrma faaliyetlerinde yardýmcý olmak ibaresi yeterince açýk bir
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tanýmlamayý içermemektedir. Danýþman kimdir? TBMMdeki pratik etkinliði
nedir? Görev tanýmýndaki muðlaklýk, diðer Meclis çalýþanlarýnýn görev alanýna
giren kimi konularda karmaþaya neden olmaktadýr. Danýþman kimi zaman
yasama uzmanýnýn, kimi zaman sekreteryanýn, kimi zaman banko ya da fotokopi
memurlarýnýn görevlerini yerine getirmektedir. Bu nedenle, danýþmanlarýn
somut, açýk ve net bir görev tanýmýnýn yapýlmasý gereklidir.
Açýktan atanan milletvekili danýþmanlarý ile herhangi bir kamu kurumundan
geçici görevlendirme yoluyla parlamentoda bulunan danýþmanlara dönük farklý
uygulamalar pratikte pek çok soruna yol açmaktadýr. Anayasa Mahkemesi ile
Danýþtayýn milletvekili danýþmanlarýna yönelik herhangi bir kararý yoktur. Milletvekili Danýþmaný, iþçi sayýlmamakta, kamu görevlisi olduðu belirtilmekte,
ancak tabi olduðu rejimle ilgili karmaþa devam etmektedir. Yasama ve araþtýrma
faaliyetlerine yardýmcý olmak üzere oluþturulan milletvekili danýþmanlýðýnýn,
daha çok bir ara formül olarak düþünüldüðü görülmektedir. Bunun farkýndalýðýna
sahip olan danýþmanlarýn büyük çoðunluðu TBMMdeki pozisyonlarýna geçici
bir iþ gözüyle bakmakta ve iþlerini riskli bulmaktadýr. Bu nedenledir ki nitelikli
pek çok danýþman, Meclisteki mevcut koþullardan yola çýkarak, kendilerine
mesleki saygýnlýk sorunu yaþatmayacak, mali haklar/özlük haklarý açýsýndan daha iyi koþullar sunabilecek kimi kurumlara geçiþ olanaklarýný deðerlendirmektedirler.
En az 6 ay süre çalýþmýþ olup iþsiz kalan her tür iþçiye Türkiye Ýþ Kurumundan
8 ay boyunca iþsizlik maaþý alma hakký tanýnýrken, milletvekili danýþmanlarýna
(her ne nedenle olursa olsun) iþten ayrýlmalarý durumunda bu uygulamadan
yararlanma hakký tanýnmamakta ve kýdem tazminatý ödenmemektedir. Mevcut
uygulama ile seçim dönemlerinde görevlerine son verilen açýktan atanan danýþmanlar 4-13 yýllýk birikimleriyle iþsiz kalmakta, farklý kurumlardan gelerek
danýþmanlýk yapanlar kurumlarýna geri gönderilmekte ve ilgili siyasi kimlikleri
nedeniyle ne yazýk ki kurumlarýnýn kimi önyargýlý/olumsuz yaklaþýmlarýna maruz
kalabilmektedirler.
Milletvekili danýþmanlarýndan siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyoloji,
uluslararasý iliþkiler veya hukuk gibi alanlarda eðitim almýþ olmalarý beklenmemektedir. Danýþman tercihinde bulunulurken uzmanlýktan daha çok, akrabalýkhemþehrilik gibi ölçütler hala önemli ölçüde öncelik taþýmaktadýr. TBMMde
ve siyasi partilerde danýþmanlarýn bilgi ve birikimlerinden yeterince yararlanýlmamaktadýr. Parlamentoda bugün yüksek lisans ve doktora programlarýný bitirmiþ
ya da bu programlara devam eden danýþmanlarýn sayýsýnýn azýmsanamayacak
olduðu dikkate alýndýðýnda, söz konusu eðitim/birikim/ uzmanlýk ve parlamento
deneyimi heba olmaktadýr.
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Danýþmanlar için ayrý birer çalýþma ofisi düzenlenmiþ deðildir. Fiziki koþullar
danýþmanlarýn çalýþmasý için uygun deðildir. Genellikle parlamenterlere ait
ofislerin ya da sekreteryalarýn kullanýlmasý pratikte pek çok soruna yol açmaktadýr.
Danýþmanlarýn çalýþma ve araþtýrma yöntemlerine iliþkin mevcut/halihazýrdaki
tutum ve uygulamalar yeniden gözden geçirilmelidir. Yasama eðitimini içeren
etkinlikler gerçekleþtirilmelidir. Özellikle ilgili alanlarda üniversite eðitimi almamýþ danýþmanlar için parlamento hukuku, anayasa hukuku, meclis çalýþmalarý
gibi alanlarda eðitim verilmeli, üniversitelerin ilgili kürsüleriyle koordinasyon
saðlanýp, konusunda uzman akademisyenlerle ortak bir çalýþma alaný oluþturulmalýdýr.
Danýþmanlar milletvekillerince uygun görülen tüm alanlarda çalýþmaktadýrlar.
Bu da yalnýzca yasama faaliyetleri için ayrýlmasý gereken zamanýn diðer konularda
harcanmasý anlamýna gelmektedir. Kimi zaman TBMM içerisinde kimi zaman
TBMM dýþýnda veya seçim bölgelerinde milletvekillerinin beklentileri doðrultusunda etkinlik gösteren danýþmanlarýn, Kurum içerisinde çalýþma konum ve
statüleri, TBMMde görev yapan farklý statü ve unvandaki personelin gerisinde
kalmýþtýr. Bu durum danýþman statüsünde çalýþan kiþilerin çalýþma isteklerini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Hizmet sözleþmesinin tek taraflý hazýrlandýðý, objektif kriterler içermeyen
bir yapýya sahip olduðu, maddeleri arasýnda çeliþkilerin bulunduðu ve danýþmanlar
aleyhine birtakým düzenlemeler içerdiði açýkça görülmektedir. Bu durumun
ortadan kaldýrýlmasý ve milletvekili danýþmanlarýnýn sorunlarýnýn çözümü için,
TBMM Baþkanlýðý/TBMM Baþkanlýk Divaný ile danýþmanlardan kurulu bir
heyetin ilgili sözleþmeyi yeniden gözden geçirmeleri yararlý olacaktýr. Danýþmanlar,
baðlý bulunduklarý siyasal partilerinin Meclisteki sayýsal çoðunluklarý dikkate
alýnmadan, eþit sayýda temsilcileri aracýlýðýyla görüþmelerini gerçekleþtirmelidirler;
zira danýþmanlýkla ilgili genel sorun ve beklentiler-siyasi aidiyetlerden baðýmsýz
olarak-özlük haklarýna iliþkindir. Aristoteles, birçok farklý kiþiden süzülerek elde
edilmiþ olan yargýlarýn, tek bir kiþinin veya bir azýnlýðýn yargýlarýna göre, bütün
olarak daha bilgece olacaðýný ve yanlýþlarýn mümkün olduðunca azaltýlabileceðini
ifade ediyor. TBMMde kurumsallaþmanýn bir gereði olarak milletvekili
danýþmanlýðý statüsü ve gerçek iþlevinin uzman/yasama danýþmanlýðýna dönüþmesi
yönündeki yaklaþým ve görüþler ne yazýk ki birkaç cýlýz sesin dýþýnda, TBMMnin
gerçek gündeminde bulunmamaktadýr.
TBMM genel kurulunda görüþülen/görüþülmekte olan kanun tasarý ve
tekliflerine iliþkin ön araþtýrma yapmak ve sonuçlar hakkýnda parlamenterleri
bilgilendirmek danýþmanlarýn asli görevlerinden birisi olmalýdýr. Bu türden bir
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danýþmanlýk hizmeti parlamenterler için zaman kazanýmýnýn yanýnda, ülke siyasetimizi ve geleceðimizi biçimlendiren kanunlar/kararlar hakkýnda daha saðlýklý
bilgiye ulaþmayý ve parlamento üyelerinin yasama çalýþmalarýna daha etkin ve
verimli katýlýmlarýný saðlayacaktýr.
TBMMnin ve yasamanýn yapýsal/iþlevsel alanlarýna dair önemli kimi
akademik çalýþmalarýn desteklenmesi ve genel olarak üniversitelerde üretilen
ve parlamentoyu ilgilendiren yayýnlanmýþ/yayýnlanmamýþ-yüksek lisans, doktoratüm tezlerin Meclis kütüphanesine getirilmesini saðlayacak mekanizmanýn
geliþtirilmesi gerekmektedir. Meclis kütüphanesinin bu anlamda zenginleþtirilmesi
parlamenterlerin, uzmanlarýn ve Milletvekili danýþmanlarýnýn yasama ve araþtýrma
faaliyetlerinde yardýmcý olabilecek bilimsel kaynaklara kolaylýkla ulaþabilmeleri
açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.
Mecliste grubu bulunan siyasi partiler (Meclis Baþkanlýðýnýn katkýlarýyla),
milletvekili danýþmanlarýný eðitim (lisans/yüksek lisans/doktora) ve uzmanlýk
alanlarýna göre ayýrýp ihtisas komiteleri oluþturabilir. Söz konusu komitelerin,
sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði içinde çalýþmalarý
saðlanabilir, çalýþma veri ve raporlarý ilgili parlamenterlere ve birimlere iletilebilir,
böylece hem parlamenterlerin hem de danýþmanlarýn yasama çalýþmalarýna daha
üretken ve aktif katýlýmý saðlanabilir.
AB ülkelerinde yasama süreci, milletvekili danýþmanlarýnýn yasamaya
katkýlarý, Parlamentolarýn iç iþleyiþi/yapýlanmasý hakkýnda bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Ayrýca diðer ülke Parlamentolarýndaki Danýþmanlar ve/veya
asistanlarla TBMMdeki milletvekili danýþmanlarý arasýnda iþbirliði ve
koordinasyonun saðlanmasý için gereken giriþimler TBMMce gerçekleþtirilmelidir.
TBMMnin saðlýklý politikalar üretebilmesine katký saðlayacak olan iþbölümü
ve uzmanlaþmayý artýrýcý adýmlar atýlmalýdýr. TBMM, Avrupa Birliðine üye ülke
parlamentolarýnda devleti tanýyan, bürokrasiyi bilen, yasama faaliyetlerinde
milletvekillerine hizmet verebilecek, deneyimli, konusunda yetiþmiþ, kurum içerisinde
hak ettiði yeri kazanmýþ, birikim ve yeteneklerini özgürce ifade edebilen danýþman
yapýsýna kavuþturulmalýdýr. Siyasal alandaki birikim ve tecrübeyi ülkemiz
gerçekleriyle harmanlayarak yorumlayan, demokrasinin kurumsallaþmasý ve
geliþmesine katký saðlayan ve akla/bilgiye/bilime/gerçeðe ve yaratýcýlýða dayalý
üretken bir danýþmanlýk sistemi siyasi geleceðimizin biçimlenmesine önemli
katkýlar saðlayabilecektir.
Max Weberin de iþaret ettiði gibi Siyaset kalýn tahtalarý delmek gibi güç ve
yavaþ ilerleyen bir uðraþtýr. Hem tutku ister, hem geniþ gönüllülük.. Tüm tarihi deneyim
þu gerçeði kesinlikle doðrular: Ýnsanoðlu hep imkansýza eriþmek istemeseydi, mümkün
olana da ulaþamazdý 
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YASAMA DERGÝSÝ YAYIN ÝLKELERÝ
1. Yasama Dergisi hakemli bir dergi

5. Yazýlar elektronik ortamda word

olup Ocak-Þubat-Mart, Nisan-

dosyasý olarak ve tercihen e-posta

Mayýs-Haziran, Temmuz-Aðustos-

yoluyla gönderilmelidir. Yazýyla

Eylül ve Ekim-Kasým-Aralýk olmak

birlikte yazarýn unvaný, görev yap-

üzere yýlda dört kez yayýmlanýr.

týðý kurum, haberleþme adresi, te-

2. Dergide parlamento hukuku ve yasama sürecine iliþkin yazýlar yayýmlanýr. Ayrýca kitap tanýtma yazýlarýna da yer verilebilir.
3. Dergiye gönderilen çalýþmalar, Yayýn
Kurulunun ön incelemesinden sonra hakeme gönderilir. Hakemden/hakemlerden gelecek rapor
çerçevesinde Yayýn Kurulu, yazýnýn
basýlmasýna, yazardan düzeltme
istenmesine veya geri çevrilmesine
karar verir.

lefon numarasý ve e-posta adresi
bildirilmelidir.
6. Makalelerin uzunluðu tercihen
3000-8000 kelime arasýnda olmalýdýr.
7. Dergide yayýmlanacak yazýlar
Yasama Derneðinin web sayfasýnda
(www.yasader.org) yer alan biçim
kurallarýna uygun olmalýdýr.
8. Dergide yer alan yazýlarýn içeriklerinden yazarlar sorumludur.
9. Dergide yayýnlanmasý için gön-

4. Dergiye gönderilecek yazýlar baþka

derilen çalýþmalar yayýnlansýn ya da

bir yerde yayýmlanmamýþ veya ya-

yayýnlanmasýn geri gönderilmez.

yýmlanmak üzere gönderilmemiþ

10.Dergide yayýnlanan yazýlardan kay-

olmalýdýr.

nak gösterilerek alýntý yapýlabilir.
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