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GİRİŞ 

I. ARKAPLAN 

Yasama organlarına mevzuatta tanınan yetkiler ve fiili güçleri ülkeden ülkeye 

değişmektedir. Modern demokrasilerde dahi hükümet sisteminin parlamenter ya da 

başkanlık olmasına göre yasama organlarının işlevleri büyük oranda farklılaşmaktadır. 

Yine de, tüm yasama organlarının siyasal sistemden bağımsız olarak belirli görevleri 

veya sorumlulukları bulunmaktadır.
1
 Demokratik sistemlerin tümünde siyasal alanın 

ruhunu, merkezini ya da denge noktasını temsil eden
2
 ve Devletin üç temel organından 

biri olan yasama organı; temel olarak temsil, kanun yapımı, yürütmenin 

sorumluluklarının denetimi ve hükümet faaliyetlerinin gözetimi işlevlerini yerine 

getirmektedir.  

Parlamentolar bu işlevleri yerine getirirken ilgili ülkenin siyasal rejim, yapı ve 

geleneklerine göre bunlardan bazıları ön plana çıkmaktadır. Bazı parlamentolarda, 

parlamentonun siyasal temsil niteliği ön planda iken, bazılarına yasama sürecindeki rolü 

ya da siyasal iktidarın denetimi rolü ön plana çıkabilmektedir.
3
 Parlamento 

komisyonları ise, parlamenterlerin belli faaliyet alanlarında iş yükünü paylaştığı en 

önemli yapılar olup yasama organlarının giderek daha önemli bir örgütsel bileşeni 

haline gelmektedir. Parlamento içinde işbölümü ve uzmanlaşmanın araçları olan 

komisyonlar, parlamentonun üretkenliğinin artırılmasına hizmet etmektedir.  

Yasama komisyonları ise parlamenterlerden oluşan çalışma gruplarının politika 

konularını gözden geçirmelerine veya kanun önerileri
4
 üzerinde yasama meclislerinin 

genel kurullarına göre daha derinlemesine analiz yapmalarına imkân sağlayan
5
 ve belli 

bir alanda görüşülen konular üzerinde daha teknik bir yaklaşım çerçevesinde 

uzmanlaşmayı artıran örgütlenme birimleridir.  

                                                 
1
 BARRINGTON, Lowell, Comparative Politics Structures & Choices, Cengage Learning, 

Wadsworth, 2010, s. 249.  
2
 TEKİN, Yusuf; ÇİFTÇİ, Sabri, 1877’den Günümüze Türkiye’de Parlamento-22. Dönem 

TBMM’nde Parlamento ve Parlamenter Rol Algısı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007, s. 17.  
3
 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007),  s. 5.  

4
 Çalışmada, hükümet, milletvekilleri vb. tarafından sunulan tüm mevzuat önerilerini kapsamak üzere, 

“kanun önerisi” ifadesi kullanılmaktadır. Gerektiğinde hükümet önerileri için “kanun tasarısı”, 

milletvekilleri önerileri için ise “kanun teklifi” ifadesi kullanılmıştır.  
5
 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), “Legislative Committee System”, http://www.agora-

parl.org/sites/default/files/UNDP%20-%20legislative%20committee%20system%20-%20EN.pdf, Erişim: 

19.2.2016, s. 1.  

http://www.agora-parl.org/sites/default/files/UNDP%20-%20legislative%20committee%20system%20-%20EN.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/UNDP%20-%20legislative%20committee%20system%20-%20EN.pdf
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Geçici veya sürekli çalışma temelinde belirlenen az sayıda kanun koyucudan 

oluşan çalışma grupları olarak yasama komisyonları
6
 en önemli yasama alanlarındandır 

ve bundan dolayı literatürde birçok çalışmada “küçük/minyatür yasama meclisleri” ya 

da “ilgili organın mikrokozmozu” olarak da adlandırılmaktadırlar.
7
  

Komisyon sözcüğü, başka bir kişi ya da organ tarafından belli bir konuda 

görevlendirilmiş olma anlamını içinde taşımaktadır. Bu durum, “komisyon” olarak 

adlandırılan topluluğun, kendisine verilen görevler hakkında sorumlu olduğu kişi ya da 

organa rapor vermesini gerektirir.
8
 Dolayısıyla komisyonların yetkileri asli nitelikte 

olmayıp, bir parçası olduğu parlamentodan kaynaklanmaktadır.
9
 Zira, dilimize 

Fransızca’dan geçmiş olan “komisyon” sözcüğü, “alt kurul” anlamına gelmektedir.
10

 

Yasama meclisleri iş yüklerinin azaltılmasını sağlamak ve yasama faaliyetlerinin daha 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin edebilmek için kendi bünyelerinde 

oluşturdukları komisyonlar aracılığıyla işlerini yerine getirmektedir.
11

 Diğer bir deyişle, 

komisyonlar parlamento adına iş görmektedirler. Görüşülen konu üzerinde kural olarak 

son sözü söyleme yetkisi ise genel kurula aittir.  

Değişen ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında hızlı hareket edememeleri 

sonucunda siyasi karar alma sürecinde geri planda kalmaları, 19. yüzyılın ortaları ile 

sonlarına doğru kuvvetli olan ve bir siyasi güce sahip olan parlamentoları, 20. yüzyılda 

bir parlamento (temsil) krizine sürüklemiştir. Bu dönemde parlamentolar, önceden 

parlamentonun bir tür komisyonu gibi ve parlamentoya tabi durumda olan yürütme 

organları karşısında güç kaybına uğramıştır. Buna karşılık, 90’lı yılların başlarından 

itibaren yaşanan gelişmeler, parlamento krizinden bir geri dönüşü de işaret etmektedir. 

Bu dönemde temsil krizi içindeki parlamentolar, değişen ihtiyaç ve taleplere göre 

parlamento uygulamalarını güncelleme, değiştirme ve güçlendirme arayışı içine 

girmişlerdir. Parlamentolarda, bu süreçte yasama sürecinde kanun önerilerinin ve 

                                                 
6
 BENDA, Susan R., “Committees in Legislatures: A Division of Labor”, Legislative Research Series 

Paper,  No.2, National Democratic Institute for International Affairs, 1996, s. 3. 
7
 KARAMUSTAFAOĞLU, Tuncer, Yasama Meclisinde Komisyonlar, AÜHF Yayınları, No:201, 

Ankara, 1965; STROM, Kaare, “Parliamentary Committees in European Democracies”, Journal of 

Legislative Studies, Vol. 4, No. 1, 1998, s. s. 21-59; LAUNDY, Philip, Parliaments in the Modern 

World, Dartmouth Publishing Company Ltd., Aldershot, 1989; SHAW, Malcolm, “Parliamentary 

Committees: A Global Perspective”, The New Roles of Parliamentary Committees içinde, Lawrence D. 

Longley; Roger H. Davidson (Eds.), Frank Cass, London, 1998, s. 225-251. 
8
 BOZ, Muhammet, TBMM Yasama Sürecinde Daimi Komisyonlar, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, 

TBMM, Ankara, 1994, s. 10. 
9
 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 11. 

10
 Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, “komisyon” kavramı, www.tdk.gov.tr, Erişim: 

02.03.2018.  
11

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 8. 

http://www.tdk.gov.tr/
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özellikle hükümet tasarılarının daha ayrıntılı incelenmesi için yasama kapasitesinin 

geliştirilmesinden, denetim imkânlarının artırılmasına ve kanunların uygulamasının 

denetimi gibi ek işlevler üstlenilmesine uzanan geniş bir alanda yoğun arayışlar ve 

girişimler söz konusu olmuştur.  

Parlamentoların bu süreçte başvurduğu yollardan biri de komisyon sistemlerinin 

yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi olmuştur.
12

 Dolayısıyla 1960’lı ve 1970’li yıllarda 

yapılan çalışmalarda değer kaybedeceği ortaya konulan/iddia olunan parlamentolar, 

özellikle komisyon yapılarında olmak üzere kurumsal yapılarında yenilikler 

gerçekleştirerek kendileri için yeni ve esaslı/önemli siyasi roller geliştirmişlerdir.
13

 Bu 

değişim sürecinde, parlamentoların yasama sürecindeki etkilerinin giderek zayıfladığı 

bir gerçektir. Siyasi partilerin etkin konumları, parti disiplini, değişen dünyanın 

gerektirdiği düzenleme ihtiyacındaki artış ve farklı menfaat gruplarının parlamentolar 

üzerindeki etkisi dolayısıyla tek tek parlamento üyelerinin ya da bir bütün olarak genel 

kurulların yasama sürecinde belirleyici olması mümkün olmamakta ve yasama süreci, 

daha çok hükümetin girişimleri veya yasama komisyonlarının çalışmaları ile 

şekillenmektedir.
14

  

Siyasetin belirlenmesi açısından siyasi partiler, çıkar grupları ve sivil toplum 

kuruluşları gibi siyasi aktörlerin ortaya çıkması ile birlikte yasama organlarının 

etkinliğinin azaldığı Batı Avrupa’dan
15

 farklı olarak üçüncü dalga demokratikleşmesi 

sayılan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, anayasal yapılanmanın gerçekleştirilmesinde 

ve biçimlendirilmesindeki belirleyici unsur yasama organları olmuştur. Özellikle 

kurumlararası kilitlenmelerin yarattığı siyasal bunalımları en az seviyeye indirecek 

düzenlemeler öngörülmeye çalışılırken; aynı zamanda demokratik sistemi sağlam 

temellere oturtacak istikrarlı ve etkin bir anayasal kurgu ön plana çıkmıştır. Siyasal 

sistemin dönüşümünde merkezi rol oynayan yasama organları içinde baş aktörler ise, 

siyasi partiler ve yasama komisyonları olmuştur. Yasama organı içinde muhalefetin rolü 

ve yasama işlemlerinin sürekli artması karşısında iş yükünün komisyonlar ile genel 

kurul arasında paylaşımı konularında parlamento içtüzükleri değişime uğramıştır. Bu 

                                                 
12

 DURGUN, Şenol, Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parlamenter Yapılar ve Parlamenterlerin 

Temsil Gücü, 2. Baskı, Alter Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 14-15. 
13

 LONGLEY, Lawrence D.; DAVIDSON, Roger H., "Parliamentary Committees: Changing Perspectives 

on Changing Institutions”, The New Roles of Parliamentary Committees içinde, Lawrence D. Longley; 

Roger H. Davidson (Eds.), Frank Cass, London, 1998, s. 1.  
14

 NORTON, Philip, “The Legislative Powers of Parliaments”, The Evolving Role of Parliaments in 

Europe içinde, Cees Flinterman; Aalt Willem Heringa; Lisa Weddington (Eds.), Maklu-Nomos 

Uitgevers, 1994, s. 15 vd. 
15

 YÜCEL, Bülent, Parlamenter Hükümet Sisteminin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği, Adalet 

Yayınevi, Ankara, 2009, s. 174.  
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çerçevede muhalefetin rolü, yürütmeyi denetim işlevi açısından artırılırken, yasama 

komisyonlarının yetkileri genişletilmiştir.
16

 Dolayısıyla parlamentoların rolü bir ülkeden 

diğerine değişmekle birlikte Dünya çapında parlamento faaliyetlerinin yürütülmesinde 

daha fazla komisyonlara dayanma yönünde bir eğilim olduğunu
17

 söylemek yanlış 

olmayacaktır.  

Komisyonlar, günümüz dünyasının canlı/hareketli ve merkezi kurumları olarak 

öne çıkmakta/yücelmekte ve kendileri için yeni ve değişen roller tanımlamaktadır.
18

 

Dolayısıyla komisyonlar, parlamento yapısında ve süreçlerindeki en önemli yenilik 

alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
19

 Bu çerçevede komisyon aşamasının 

dünya çapında parlamento çalışmalarında temel aşama halini aldığı ve komisyonların 

birçok parlamentoda odak noktası haline geldiği söylenebilir.
20

 Komisyon aşamasının 

merkezîliğinin genişlemesinin sadece bazı parlamentolarda değil, küresel düzeyde 

gerçekleştiği de eklenebilir.
21

 

Tüm yasama meclisleri, düşük veya yüksek düzeyde komisyonlar aracılığıyla 

çalışmaktadırlar.
22

  Halen komisyonların parlamento faaliyetleri açısından merkezi 

konumda olamadığı bazı “arena” türü parlamentolar olmakla birlikte komisyonlar 

birçok yasama meclisinin çalışmalarını yürüttükleri temel aşamalardan biridir. Tümünde 

olmamakla birlikte birçok ülkenin yasama meclisinde komisyonlar, politika 

oluşturmada önemli alanlardandır.
23

 

Komisyonlar gittikçe artan ölçüde, yasama sürecinin gerçek merkezleri olarak 

nitelenmektedir.
24

 Bir kurum olarak yasama meclislerinin kuvvetli veya zayıf olmasında 

ve kamu politikalarını etkilemesinde, yasama komisyonlarının ne derece hâkimiyet ve 

etkinliğe sahip oldukları göz önüne alınmaktadır.
25

 Dolayısıyla güçlü komisyonlar, 

karar alma sürecinde parlamentonun rolünün artması için (effective parliamentary 

                                                 
16

 AGH, Attila, “Parlamentoların Etkin Çalışması İçin Reformlar: Doğu, Orta Avrupa Ülkelerinin 

Parlamenter Reform Deneyimleri”, TBMM’nin Etkinliği içinde, İlter Turan (Koor.), TESEV Yayınları, 

İstanbul, 2000, s. 93-95, 101, 109-110.  
17

 BENDA (1996), s. 19;  
18

 LONGLEY; DAVIDSON (1998), s. 1. 
19

 LONGLEY; DAVIDSON (1998), s. 2. 
20

 MATTSON, Ingwar; STROM, Kaare, “Parliamentary Committees”, Parliaments and Majority Rule 

in Western Europe içinde, Herbert Döring (Ed.) Campus/St. Martin’s, Frankfurt/New York, 1995, s. 

249-307. 
21

 LONGLEY; DAVIDSON (1998), s. 1.  
22

 LAUNDY (1989), s. 96.  
23

 STROM  (1998), s. 21-22.  
24

 HEYWOOD, Andrew, Siyaset, (Çev. Bekir Berat Özipek; Bican Şahin; Mete Yıldız; Zeynep Kopuzlu; 

Bahattin Seçilmişoğlu; Atilla Yayla), Adres Yayınları, 7. Baskı, Ankara, 2012, s. 410.  
25

 DURGUN (2005), s. 49. 
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influence) asgari gerekli koşul olarak değerlendirilebilir.
26

 Diğer bir deyişle yasama 

komisyonlarının bazı özelliklere sahip olmaları halinde, belirleyici olmasa da etkileme 

gücüne sahip bir yasama meclisinden söz etmek mümkün olmaktadır. Yasama 

komisyonlarının, yasama meclislerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hükümetin 

etkisinde hareket eden yapılar olmaktan çıkması ve yasama sürecinde etkili olması; 

komisyonların uzmanlaşma esasına göre oluşturulmaları ve süreklilikleri, bakanlıklara 

paralel çalışma grupları olarak düzenlenmeleri, kendilerine havale edilen kanun 

önerilerini diledikleri şekilde değiştirerek genel kurula sunabilmeleri gibi bazı 

özelliklere sahip olmaları halinde söz konusu olabilmektedir.
27

 

Sert güçler ayrılığı olan sistemlerde güçlü komisyon sistemleri doğal 

görünürken; parlamenter hükümet sistemlerinde durum bu şekilde 

gerçekleşmemektedir. Parlamenter sistemlerdeki iddialı komisyonlar, hükümetlerin ve 

yürütme organlarının üstünlüğü için bir tehlike olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle, 

güçlü komisyonlar, sert güçler ayrılığının olduğu sistemler ile uyumlu iken klasik 

parlamenter hükümet sistemi ile doğası gereği uyumlu görülmemektedir. Bu açıdan 

komisyonların merkezi rollerinin gelişiminin hem sert güçler ayrılığı sistemleri ve hem 

de parlamenter sistemlerde gerçekleşmesi şaşırtıcı görünmektedir.
28

  

Yasama komisyonları her ülkede aynı biçimde bulunmamakta, gerek görevleri, 

gerek güçleri ve türleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Komisyonlara işlerin 

havalesi, komisyon toplantılarının açık ya da kapalı oluşu, hükümet ile ilişkiler, uzman 

çağırma, bilirkişiye başvurma, kanun önerileri ile ilgili kişi ve kuruluşların dinlenmesi 

gibi konularda yasama komisyonlarının birbirine benzeyen veya birbirinden ayrılan 

yönleri bulunmaktadır.
29

 Bunda şüphesiz “ilgili ülkede izlenen hükümet sisteminin 

uygulamada büründüğü biçim, yerleşmiş parlamenter gelenek ve görenekler, kısaca her 

toplumun sosyal dokusundaki değişken unsurlar”
30

 etkili olmaktadır.  

Bu çalışma ile farklı hükümet sistemlerini benimsemiş üç ülkenin yasama 

meclislerindeki yasama komisyonları incelenerek TBMM yasama komisyonlarının 

yasama sürecindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi, mevcut sistemdeki eksikliklerin 

analiz edilmesi ve bunların giderilmesi yönünde öneriler geliştirilebilmesi 

                                                 
26

 MATTSON; STROM (1995), s. 250; STROM (1998), s. 47.  
27

 NORTON (1994), s. 21-28.  
28

 LONGLEY; DAVIDSON (1998), s. 2.  
29

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 66. 
30

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 66. 
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hedeflenmektedir. Yasama meclislerinin alt meclislerine
31

 odaklanacak olan çalışmada 

bu çerçevede özellikle ülkemizdeki hükümet sistemi değişikliği sonrasında daha çok 

teknik uyum boyutu gözetilerek yapılan içtüzük değişikliği müzakereleri sırasında, 

TBMM’de başlatılması öngörülen yeni içtüzük değişikliği çalışmalarına mütevazı bir 

katkı sağlanması beklenmektedir.  

II. YÖNTEM VE KAPSAM 

Karşılaştırmalı hukuk metodu kullanılarak yapılacak bu çalışmanın amacı, 

yasama sürecinde rol alan komisyonların yapıları, yetkileri ve çalışma usullerinin; 

oluşum, işleyiş ve etkinlikleri çerçevesinde betimsel ve karşılaştırmalı bir şekilde ortaya 

konulmasıdır. Çalışma, yasama alanında faaliyet gösteren komisyonlara odaklı olup, 

meclislerin bilgi edinme ve denetim etkinlikleri ile ilgili olan denetim komisyonları ile 

parlamento idaresini yürüten ya da parlamento yapısı içinde diğer işlevleri üstlenen 

komisyonlar çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte yasama 

komisyonlarının değişen işlevleri bağlamında denetim görevlerini üstlenmelerine özel 

vurgu yapılmıştır. 

Yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkinin etkisi göz önüne alındığında, 

karşılaştırma ekseninin hükümet sistemleri üzerinden bir tercih üzerine oturtulması 

mümkün görünmektedir. Zira parlamentoların ve daha özelinde yasama 

komisyonlarının etkinliği ile ilgili ülkenin sahip olduğu hükümet sistemleri arasında 

kuramsal düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle, yasama meclisinin 

yürütme organı karşısındaki konumu da komisyonların gücünde belirleyicidir. Yasama 

sürecinde merkezi rol oynayan yasama meclisleri, daha gelişmiş ve aktif komisyonlara 

sahip olma eğilimindedir. Yürütme karşısında zayıf olan yasama meclisleri ise daha 

zayıf komisyonlara sahip olma eğilimindedir. Bu çerçevede, hükümetin iktidar 

parti/partileri aracılığıyla parlamento çoğunluğunu yönlendirebildiği yumuşak güçler 

ayrılığının olduğu parlamenter sistem ya da yarı-başkanlık sistemine dayalı ülkelerde, 

komisyonların/komisyon sistemlerinin daha zayıf; sert güçler ayrılığının olduğu 

başkanlık sistemine dayalı ülkelerde ise komisyonların/komisyon sistemlerinin daha 

güçlü olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Hükümet sistemleri ile parlamento komisyonlarının etkinlikleri konusunda bu 

bağlamda bir ilişki kurulabilirse de aynı hükümet sistemine sahip ülkelerde bu ilişkinin 

derecesi ya da komisyonların etkinlikleri düzeyi farklı olabilmektedir. Bunda şüphesiz, 

                                                 
31

 Üst meclislerin usul ve uygulamalarına gerektiğinde bazı bölümlerde kısaca değinilmektedir.  
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ilgili ülkelerin siyasal, toplumsal, ekonomik yapısı, tarihsel deneyimleri gibi başka 

unsurlar etkili olmaktadır.  

Karşılaştırmalı çalışma tasarımı, az sayıda ülke örneğinin ayrıntılı ve sistematik 

bir şekilde incelenmesi üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede hükümet sistemleri 

temelinde birbirinden farklılaşan üç örnek ülke üzerinden yasama komisyonları 

incelenecektir. Bu çerçevede inceleme kapsamına başkanlık sistemi temelinde Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD), yarı-başkanlık sistemi temelinde Fransa ve parlamenter 

sistem temelinde Birleşik Krallık parlamentoları alınmıştır. Bununla birlikte esasen 

çalışmanın konusu olmayan AB üyesi ülke parlamentoları ve diğer bazı ülke 

parlamentolarının komisyonlarındaki uygulamalara da zaman zaman ilgileri ölçüsünde 

bazı konu başlıkları altında yer verilecektir. 

Genel olarak anayasal düzenin tüm özellikleri ve özelinde parlamento komisyon 

sistemi özellikleri gözetilerek seçilen ABD, Birleşik Krallık ve Fransa örnekleri yasama 

literatüründe sıklıkla karşılaştırma tabanı olarak kullanılmakta ve bu alanda referans 

noktalarını temsil etmektedir.  Bu çerçevede Birleşik Krallık Avam Kamarası, Fransız 

Parlamentosu ve ABD Kongresinin kurumsallaşma ve işleyiş açısından pek çok konuda 

diğer ülke parlamentolarına etkileri yadsınamaz.  

Yasama komisyonlarının güçleri göz önüne alındığında; daimi komisyonların 

kanun önerilerinin incelenmesi ve yürütmenin denetimi işlevlerini yerine getirdiği ABD 

Kongresi komisyonları ile geçici komisyonların kanun önerilerini gelişigüzel incelediği 

ve daimi komisyonların sınırlı bir denetim işlevi gördüğü Birleşik Krallık Parlamentosu 

komisyonlarının iki ucu temsil ettiği geniş bir spektrumun olduğu söylenebilir. Bu geniş 

spektrumda ise, çoğunluğu oluşturan ve daimi komisyonların yasama sürecinde aktif 

olduğu, ancak ABD Kongresi komisyonları kadar güçlü olmadığı yasama meclisi 

komisyonları yer almaktadır.
32

 Fransız Parlamentosu komisyonları, bu iki uç arasında 

yer alan komisyonlardandır. Yarı-başkanlık sisteminin en özgün örneği olan Fransa’yı 

seçmemizin bir diğer nedeni de Türk parlamento pratiklerinin şekillenmesinde Fransız 

etkisinin hakim olmasıdır.   

Bununla birlikte çalışmamızın inceleme konusu, belli hükümet sistemlerinin 

yasama komisyonları üzerindeki etki düzey ya da derecesinin belirlenmesi değildir. 

Çalışmada bu ilişkinin varlığı kuramsal düzeyde veri alınarak, yasama komisyonlarının 

yapıları, yetkileri ve çalışma usullerinin farklı hükümet sistemlerine sahip ülke yasama 
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meclislerinde nasıl somutlaştığı, kurumsallaştığı, işlediği ve son tahlilde etkinlik 

düzeylerinin ne olduğu incelenmeye çalışılacaktır. 

Yasama komisyonları, bir parçası olduğu yasama meclisinin konumlandığı 

siyasal düzen ile bu siyasal düzenin bileşenleri olan siyasal kültür ve kurumsal 

gelenekler gibi unsurlar üzerinde yükselmektedir. Dolayısıyla yasama komisyonları 

konusu hem hukuku, hem de siyaset bilimini ilgilendiren bir alan olarak görünmektedir. 

Diğer yandan çalışmamızda kaynak olarak geniş ölçekte kullanılan ve yasama 

komisyonlarının biçimsel-kurumsal düzlemi için temel olan anayasalar ve literatürde 

sessiz anayasa olarak nitelendirilen içtüzükler, hem hukuki hem de siyasi metinler olup, 

siyaset bilimciler ve hukukçular tarafından çalışılabilir ortak konu başlıkları olarak 

değerlendirilebilir. Bu çalışmada tercih edilen “hukuk” ağırlıklı yaklaşım çerçevesinde 

yasama komisyonları; oluşum, işleyiş ve etkinlikleri açısından ele alınacak ve konu 

mümkün olduğu ölçüde uygulamadan örneklerle desteklenecektir. Ancak çalışmada, 

siyaset bilimi yaklaşımı tamamen dışlanmayacak olup çalışmaya yardımcı olduğu 

ölçüde siyaset bilimi yaklaşımından ve bu alandaki çalışmalardan da faydalanılacaktır.  

Çalışmada tercih edilen hukuki yaklaşım çerçevesinde seçilen ülkelerin 

anayasaları, parlamento içtüzükleri ve komisyon tüzükleri gibi hukuksal belgeler 

üzerinden inceleme yapılacak, ancak sadece bununla yetinilmeyecektir. Zira sadece 

hukuksal belgeler ve dolayısıyla kurumsal görünüş üzerinden inceleme yapılması fiili 

işleyişin ve teamüllerin gözden kaçırılmasına neden olabilecektir. Meri mevzuatın 

yorumu ya da uygulamada büründüğü biçim farklı olabileceği gibi yasama meclislerinin 

işleyişi belli oranda mevcut kurallardan sapmaya, diğer bir deyişle içtüzük hükümlerinin 

göz ardı edilmesine ilişkin hükümler içerebilmektedir.
33

 Örneğin bazı yasama 

meclisleri, yazılı kurallarında üyelerinin belli bir çoğunluğu ile mevcut kurallardan göz 

ardı edilebileceğini öngörebilmektedir. Diğer bir deyişle mevzuatın öngördüğünden 

farklı bir kural belirlenerek, o kurala göre çalışmalar yürütülebilmektedir. Dolayısıyla 

uygulama mevzuat üzerindekinden zaman zaman farklı gerçekleşebilmektedir. Bu açığı 

kapatmak adına çalışmada ayrıca konuya ilişkin yasamacılar ve siyaset bilimcilerin 

çalışmalarından da faydalanılmıştır. Bu çerçevede, çalışmada anayasa, içtüzük, 

parlamento tutanakları, komisyon raporları gibi birincil kaynakların yanı sıra kitaplar, 

makaleler ve konu ile ilgili raporlar gibi ikincil kaynaklardan da faydalanılmıştır. 

                                                 
33

 Bkz. YAPICI, Havvana,  Özel Yasama Yöntemleri ve TBMM Örneği, TBMM Genel Sekreterliği, 

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, TBMM, Ankara, 2005, s. 145 vd.  
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Gerekli olduğu durumlarda, parlamento çalışanları ile görüşmeler yapılarak bilgi 

alınması yoluna da gidilmiştir.  

Yasama komisyonlarına ilişkin olarak Türkçe literatürde daha önce yapılmış 

çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU’nun 1965 tarihli 

“Yasama Meclisinde Komisyonlar” başlıklı karşılaştırmalı çalışması oldukça eski tarihli 

bir çalışmadır.
34

 Diğer çalışmalarda ise genellikle herhangi bir karşılaştırmalı yaklaşım 

benimsenmeksizin TBMM’deki tüm komisyonlara, özelde yasama komisyonlarına ya 

da belli bir komisyona odaklanılmış olduğu ve özellikle ilk iki çalışma türünde alana 

ilişkin genel bilgilere yer verildiği görülmektedir.
35

 Yabancı literatürde konuya ilişkin 

olarak oluşmuş zengin birikim de aktarılabilmiş değildir. Bu açıdan çalışmanın alandaki 

bir boşluğu doldurmayı amaçladığını söyleyebiliriz.  

Çalışmanın birinci bölümünde incelemeye kavramsal bir taban oluşturmak için 

komisyon sistemleri ve türleri, komisyonların işlevleri konusundaki yaklaşımlar ile 

komisyonların çalışmalarını etkileyen faktörler ele alınmıştır.  

İkinci bölümde yukarıda özetlenen yöntemsel çerçeve içinde ele alınan ülke 

örneklerinde genelden özele uzanan bir yaklaşımla sırasıyla siyasal sistem özellikleri ile 

                                                 
34

 Bkz. KARAMUSTAFAOĞLU (1965).  
35

 Bkz. BOZ (1994); HAS, Volkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Komisyonlar, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003; TUTAL, Cemil, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonlarının Çalışma Usulleri ve Yasa Yapım 

Sürecindeki Rolleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara, 2010; TÜRKYARAR, Korkut, Kanun Yapım Sürecinde Komisyonlar, Yayımlanmamış 

Uzmanlık Tezi, TBMM Genel Sekreterliği, Ankara, 2007.  

Bunların dışında genel olarak TBMM yasama sürecine odaklı çalışmalar da vardır. Bkz. ERİKLİ, Hasan, 

1982 Anayasasına Göre Yasa Yapım Süreci, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004; ÇELİKER, Ercan, Türkiye’de Yasa Yapma Sürecinin 

İşleyişi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 

2006.  

Ayrıca, TBMM’deki kanun yapım süreci dışında bazı AB üyesi ülkelerin yasama süreçlerini de genel 

olarak ele alan bir çalışma için bkz. PEHLİVAN, Fazlı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanun 

Yapım Süreci ve Bazı Avrupa Birliği Ülke Parlamentolarından Örnekler, Yayımlanmamış Uzmanlık 

Tezi, TBMM, Ankara, 2008.  

Bunların dışında yasama sürecinde görev alan komisyonların bazılarını konu alan çalışmalara da 

rastlamak mümkündür. Örneğin bkz. ÇİFTEPINAR, Remzi, Yasama Sürecinde Plan ve Bütçe 

Komisyonu’nun Yeri ve Etkinliği”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, TBMM, Ankara, 2005; ÇELİKER, 

Ercan, “Plan ve Bütçe Komisyonu: Gelişimi ve Yasama Sürecindeki İşlevi”, Yasama Dergisi, S. 2, 2006, 

s. 5-31; GÖL, Mevlüt, “TBMM Anayasa Komisyonu Oluşumu, İşleyişi ve Görevleri”, Yasama Dergisi, 

S. 25, 2013, s. 92-111; Yine tarihsel bir inceleme için bkz. SEYİT, Günal, “Osmanlı-Türk Parlamento 

Tarihi İçinde İçişleri Komisyonu”,  Yasama Dergisi, S. 17, 2011, s. 81-117.  

Komisyonların yasama işlevlerinin yanında diğer işlevlerini de ele alan çalışmalar için bkz. YAPICI 

KAYA, Havvana, DURAN, Zeynep, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Üzerine Bir Değerlendirme”, Yasama Dergisi, S. 20, 2012, s. 79- 141;  CİVELEK, Sezen, 

Parlamentolarda Cinsiyet Eşitliği Kurumları: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 

Örneği, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, TBMM, Ankara, 2011; DİNMEZPINAR Cemil, “TBMM Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu”, Yasama Dergisi, S. 28, 2014, s. 5-29. 
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parlamentonun yapısı ve yasama süreci incelenmiş, daha sonra yasama komisyonlarına 

odaklanılmıştır. Bu akış içinde siyasal sistem özellikleri ile parlamentonun yapısı ve 

çalışma düzenine ilişkin genel ve yan bağlam, ana konuyu oluşturan yasama 

komisyonları ile ilişkileri ve bu bölümün anlaşılması için gereklilikleri gözetilerek ele 

alınmaya çalışılmıştır. Ana konumuz olan yasama komisyonlarına ilişkin inceleme, 

oluşum, işleyiş ve etkinlik olmak üzere üç sacayağı çerçevesinde şekillenmiştir.  

Üçüncü bölümde ise TBMM’deki yasama komisyonları ikinci bölümdeki ülke 

örneklerinde benimsenen sistematik temel alınarak incelenmiş ve sonuç bölümünde 

genel bir değerlendirme yapılarak birinci bölümde ortaya konulan kavramsal taban 

içinde ikinci bölümde incelenen ülke örneklerinin konumu belirlenmeye ve 

TBMM’deki yasama komisyonlarına dair bazı öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK YASAMA KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMALARINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

 

I. YASAMA SÜRECİNDE KOMİSYON AŞAMASI  

Parlamento faaliyetlerinde temel aşama halini alan ve odak noktası olan 

komisyonlar halinde çalışmanın temel özellikleri; birden fazla işlevin aynı anda yerine 

getirilebilmesi, daha az biçimsel kurallar içinde daha özgür bir müzakere alanı, 

uzmanlaşma ve kamunun katılımının sağlanabilmesi olarak sıralanabilir.
36

  

Komisyonlar öncelikle yasama meclislerinin başka türlü yerine getiremeyeceği 

birçok önemli işlevi aynı anda gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu işlevler kanun 

önerilerinin ayrıntılı incelenmesi, yürütme organının faaliyetlerinin denetimi ve politika 

konularının incelenmesini içine almaktadır.  

Diğer yandan komisyon çalışmaları, yasama meclisi genel kurulu ile 

karşılaştırıldığında, daha az biçimsel kural altında gerçekleştirilir. Komisyon üyeleri, 

komisyon halinde çalışırken konuları daha özgür bir şekilde müzakere edebilir ve diğer 

partileri temsil eden komisyon üyeleri ile ilişkiler geliştirebilirler. Bu durum, 

mevzuattaki küçük ayrıntılarda ve teknik konularda uzlaşmanın hızla sağlanabileceği 

meslektaşlar arası (collegial) bir ortam oluşturmaktadır.  

Uzmanlaşma da komisyon halinde çalışmanın en önemli özelliklerinden biridir. 

Komisyon üyeleri ilgili yetki alanındaki konularda uzmanlaşır ve diğer meslektaşları ile 

basın ve kamuoyu tarafından da böyle kabul edilirler. Dolayısıyla komisyon üyeliği, 

yasama meclisinde liderlik oluşturulması ve kamusal alanda görünürlük (visibility) 

sağlanması yollarından biri olarak değerlendirilebilir.  

Komisyonlar demokratik katılımın sağlanması açısından da önemli roller 

üstlenebilirler. Komisyonlar kamu toplantıları gerçekleştirerek vatandaşların ve basının 

katılımını sağlayabilir, önemli politika konuları, önerilerin muhtemel etkileri ve 

demokratik süreçler konusunda vatandaşları eğitebilirler. Komisyonlar, dinleme 
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toplantıları (hearings)
37

 aracılığıyla akademinin, iş dünyasının ve hükümet dışı 

uzmanların konu hakkındaki görüşlerini sunmalarını sağlayabilirler.    

Yasama faaliyetleri açısından bakıldığında herhangi bir kanun önerisinin bir 

yasama meclisine sunulmasını takiben yasama meclisinde geçirmesi gereken bazı 

aşamalar vardır. Bu aşamalar ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Bazı yasama 

meclislerinde yasama sürecinde birbiri ardı sıra gelen aşamalar, okuma (reading) 

şeklinde adlandırılırken bazılarında bu yönde bir adlandırmaya gidilmemektedir.  

Yasama komisyonları açısından tüm yasama meclislerinde ortak olan durum 

yasama komisyonlarının kanunlaşma sürecinin en karmaşık safhası olan “inceleme 

aşamasında” görev almalarıdır.  

Komisyonların görev, yetki ve etkinlikleri, bir yasama meclisinden diğerine 

farklılıklar taşımakla birlikte yasama sürecinde kanun önerilerinin komisyonlara havale 

edildiği aşama, komisyonların rolünün ve etkinliğinin değerlendirilmesinde bir kriter 

olarak alınabilmektedir. Diğer bir deyişle, bir kanun önerisinin genel kurul ya da 

komisyonlardan hangisinde daha önce görüşüleceği konusu, ilgili yasama meclisinde 

komisyonların rolünü ve etkinliğini büyük ölçüde şekillendirmektedir.
38

 Güçlü 

komisyonlar, kanun önerilerinin genel kuruldan önce görüşülmesiyle özdeşleşmiştir. 

Diğer bir deyişle, komisyonların kanun önerilerini genel kuruldan önce görüşmeleri 

komisyonların daha etkili olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
39

 

Uzmanlığa dayanan ve uzmanlığa dayanmayan komisyonlar açısından da 

komisyon aşaması farklılık göstermektedir. Şöyle ki, uzmanlığa dayanan komisyon 

sistemlerinde kanun önerileri genel kurul öncesinde komisyonlarda görüşülmekte ve 

komisyonun raporu üzerinden genel kurul görüşmeleri yürütülmektedir. Uzmanlığa 

dayanmayan komisyon sisteminde, kanun önerileri öncelikle genel kurulda 

görüşülmekte, kanun önerisinin genel yönleri genel kurulda kararlaştırılmakta ve bu 

karar komisyonları bağlamaktadır. Bu şekilde komisyonların yetkileri de 

sınırlandırılmakta, genel ilkeler belirlendiğinden komisyon bu aşamada genel noktalarda 

değil, sadece ayrıntılarda değişiklik yapabilmektedir. Genel kurulda genel ilkeleri 

                                                 
37

 Bu kavrama karşılık olarak EROĞUL, “görüş alma toplantıları” ifadesini kullanmaktadır. Bkz. 

EROĞUL, Cem, Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), 8. Bası, İmaj 

Yayınevi, Ankara, 2012. 
38

 YAPICI, Havvana, "Komisyonların Yasama Sürecindeki Rolleri Bağlamında Komisyon Aşamasındaki 

Özel Yöntem ve Uygulamalar", Yasama Dergisi, (Nisan-Haziran), 2007, s. 59.  
39

 SHAW, Malcolm, “Committees in Legislatures”, Legislatures içinde, Philip Norton  (Ed.), Oxford 

University Press, New York, 1990, s. 267; MATTSON, Ingvar; STROM, Kaare, “Committee Effects on 

Legislation”, Patterns of Parliamentary Behavior Passage of Legislation Across Western Europe 

içinde, Herbert Döring; Mark Hallerberg (Eds.), Ashgate, Aldershot, 2004, s. 99.  
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itibariyle kabul edilmemiş olan kanun önerileri ise komisyonlara havale 

edilmemektedir.
40

 Örneğin Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasında, genel 

kurulda gerçekleştirilen ikinci okuma aşamasında, kanun önerisinin genel ilkeleri 

üzerinde bir görüşme yapılmakta ve bu aşamada yapılan oylama ile kanun önerisinin 

görüşmelerine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılmaktadır.  

Kanun önerilerinin öncelikle genel kurulda görüşülmesiyle milletvekilleri 

tarafından gelişigüzel sunulmuş kanun önerilerinin ayıklandığı ve zaman kaybının 

engellendiği söylenebilir.
41

 ABD Kongresinde ise yasama sürecinin en önemli aşaması 

olarak kabul edilen komisyon aşaması genel kurul öncesinde gerçekleşmektedir ve 

komisyonlar yasama sürecinde baskın bir role sahiptir. Kanun önerilerinin büyük 

çoğunluğu komisyon aşamasında sonlanmakta ve komisyonlar bu sebeple “kanun 

mezarlığı” olarak adlandırılmaktadır.
42

 Birleşik Krallık Avam Kamarası’nda ise 

yukarıda da ifade edildiği gibi genel kurulda yapılan görüşmeler ile komisyonlar ciddi 

oranda sınırlandırılmaktadır. Kanun önerisinin genel noktalarının görüşüldüğü ikinci 

okumadan sonra kanun önerileri komisyonlara havale edilmekte ve komisyon kanun 

önerisinin genel kurulda belirlenen genel ilkeleri üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapmaksızın ayrıntılarını görüşebilmektedir. İngiliz parlamenter geleneğinden 

etkilenmiş diğer ülkelerde de komisyonlar nispeten sınırlı yetkilere sahiptir ve genel 

kurul, asli yasama birimi işlevini üstlenmektedir. 

Dolayısıyla Amerikan Kongresi yasama komisyonlarının Birleşik Krallık Avam 

Kamarası yasama komisyonlarına göre daha güçlü bir yapıya sahip olmasının sebebinin 

komisyon incelemesinin genel kurul görüşmelerinden önce gerçekleşmesi olduğu 

söylenebilir.
43

 Zira genel kuruldan önce kanun önerisini görüşmesi durumunda 

komisyonun çıktıyı etkileme ya da belirleme imkânı, diğer ihtimale göre nispeten daha 

yüksek düzeyde olacaktır.
44

  

Bu noktada genel kurul aşaması komisyon aşamasından önce gerçekleşen tüm 

yasama meclislerinde komisyonların yetkilerinin genel kurul tarafından sınırlandırılıp 

sınırlandırılmadığı değerlendirilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

                                                 
40

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 66-67.  
41

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 232.  
42

 EROĞUL (2012), s. 101.  
43

 MATTSON; STROM (1995), s. 284; STROM (1998), s. 46.  
44

 SHAW, Malcolm, “Conclusions”, Committees in Legislatures: A Comparative Analysis içinde, J. 

D. Lees; M. Shaw (Eds.), Martin Robertson, Oxford, 1979, s. 417.  



14 

 

Genel kurul aşaması komisyon aşamasından önce gerçekleşen Danimarka, 

İrlanda, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere dört ülke örneğine bakıldığında önce 

gerçekleştirilen genel kurul aşamasının etkisinin farklı olduğu görülür. İrlanda, İspanya 

ve Birleşik Krallık’ta komisyonlar genel kurul görüşmelerindeki genel ilkeler ile 

sınırlandırılmakta ve böylece komisyonun ilgili kanun önerisini serbest bir şekilde 

görüşme yetkisine de bir sınır getirilmiş olmaktadır. Danimarka Parlamentosunda ise 

komisyon aşaması öncesindeki genel kurul aşamasında, komisyonlar için bağlayıcı 

nitelikte bir karar alınmamaktadır. Parlamentoya sunulan kanun önerileri üzerinde 

öncelikle genel kurulda, değişiklik önergeleri verilmeksizin geneli itibariyle birinci 

okuma yapılmakta ve bu aşamanın sonunda kanun önerisinin komisyona gönderilip 

gönderilmeyeceği kararlaştırılmaktadır.
45

 Komisyon aşaması kanun önerisinin kabul 

edilmesi için bir zorunluluk olmamakla birlikte, kanun önerileri uygulamada genellikle 

görüşülmek üzere komisyonlara gönderilmektedir.
46

 

Genel kurul aşamasının komisyon aşamasından önce gerçekleştirildiği 

parlamentolarda, önemli görülen kanun önerileri komisyonlara havale edilmeksizin 

genel kurulun komisyon olarak toplanması yoluyla görüşülebilmektedir. Özellkle 

İrlanda’da birçok kanun önerisinin komisyon aşaması, genel kurulun komisyon olarak 

toplanması yoluyla yapılmaktadır.
47

 İspanya Parlamentosunda, genel kurul bazı 

durumlarda zaman kaybını önlemek amacıyla ilk görüşmede konuyu kendisi 

sonuçlandırabilmektedir. Genel olarak siyasi yönü ağır basan konuların genel kurulda, 

daha teknik nitelikteki konuların ise komisyonlarda sonuçlandırıldığı söylenebilir.
48

 

Danimarka Parlamentosunda ise önemli kanun önerileri, üzerinde herhangi bir 

komisyon görüşmesi olmaksızın genel kurulda oylanabilmektedir.
49

  

II. KOMİSYON SİSTEMLERİ VE TÜRLERİ  

Yasama komisyonları, her ülkede gerek görevleri ve gerekse türleri ve güçleri 

bakımından farklılıklar göstermektedir. Sadece farklı ülke parlamentolarındaki 

komisyonlar arasında değil, aynı parlamentodaki komisyonlar arasında dahi birbirinden 

                                                 
45

 DÖRİNG, Herbert, “Time as a Scarce Resource: Government Control of the Agenda”, Parliaments 

and Majority Rule in Western Europe içinde, Herbert Döring (Ed.), Campus Verlag and St Martin’s 

Press, Frankfurt and New York, 1995, s. 233-234; “Standing Orders of the Danish Parliament (the 

Folketing)”, Danimarka Parlamentosu, Copenhagen, 2016, m. 10.   
46

 DÖRİNG (1995), s. 233-234.  
47

 DÖRİNG (1995), s. 235.  
48

 BAKIRCI, Fahri, “İspanya Parlamentosu’nun Yapı ve İşleyişi Üzerine”, AÜHF Dergisi, C. 63, S. 1, 

2014, s. 76.  
49

 DÖRİNG (1995), s. 235.  
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ayrılan yönler bulunabilmektedir.
50

 Komisyonların birbirine benzer ve birbirinden 

ayrılan yönleri parlamento uygulamasında komisyon sistemlerine ve türlerine vücut 

vermektedir.   

A. KOMİSYON SİSTEMLERİ 

Komisyon sistemi, komisyonlar tarafından müzakerelerin yapıldığı ve 

komisyonların bu yapı içinde ayrılmaz bir parça olduğu bir sistem olarak 

tanımlanmaktadır.
51

 MARTIN’e göre, komisyon sistemi kavramı, belli bir parlamentoda 

komisyonların yapılarını, nitelikleri ve rollerini anlatmak için kullanılmaktadır.
52

 Her 

parlamentonun tarihi ve parlamenter gelenekleri çerçevesinde şekillenen bir komisyon 

sistemi vardır.
53

  

BARTHELEMY’e göre komisyon sistemi “tüm uzmanlaşmış daimi 

komisyonların birbirleri, diğer parlamento organları ve yürütme ile ilişkileri açısından 

uyumlu ve rasyonel organizasyonu”  olarak tanımlanabilir.
54

 Barthelemy’nin bu tanımı 

çerçevesinde Birleşik Krallık’ta parlamento komisyonları mevcutken, kelimenin tam 

anlamıyla bir komisyon sisteminin olduğu söylenemeyecektir.
55

 Bu açıdan bakıldığında, 

komisyon sistemleri kavramı, parlamentodaki komisyonlara makro düzeyde bir bakışı 

yansıtırken, daha mikro düzeyde bir bakış ise komisyon türleri olarak 

nitelendirilebilecektir. 

BARTHELEMY, komisyon sistemlerini üç boyutlu olarak ele almıştır.
56

 

Bunlardan ilki, “komisyonların kendi aralarındaki ilişkileri”dir. BARTHELEMY’e 

göre, sağlam bir komisyon sistemi, tüm komisyonların aynı yetkilere sahip olduğu 

anlamına gelmez. Bütçe komisyonu gibi bazı komisyonlar, parlamento sürecinde ve 

                                                 
50

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 66.  
51

 Oxford Living Dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/definition/committee_system, Erişim: 

20.02.2017.   
52

 MARTIN, Shane, “The Committee System”, The Houses of the Oireachtas, MacCarthaigh, Muiris 

and Manning, Maurice (Eds.) için hazırlanan ilk Taslak Metin, Institute if Public Administration, Dublin, 

2010, https://www2.le.ac.uk/departments/politics/people/dr-shane-martin/pdfs/thecommittee-system,  

Erişim: 12.03.2015, s. 2.  
53

 Inter Parliamentary Union (IPU), Tools for parliamentary oversight/A Comparative Study of 88 

National Parliaments, Hironori Yamamoto (Ed.), Switzerland, 2007, s. 15.  
54

 Barthelemy, “komisyonu” ise şu şekilde tanımlamaktadır: “Yetki alanına göre seçilen genellikle az 

sayıda parlamento üyesinden oluşan, kendisine verilen çalışmayı yapmakla veya konuyu incelemekle 

görevli olan ve ilgili konuda bir rapor sunan parlamento yapısı içinde kurulan organlardır.”  

BARTHÉLEMY, Joseph, Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions, Paris, 

1934, s. 10.  
55

 BARTHÉLEMY (1934),  s. 15, FASONE, Christina, “Systems of Parlimentary Committees and Forms 

of Government (Comparing the US Congress, the British, the French, the Italian and the European 

Parliaments)”, "New Perspectives in Comparative Law" başlıklı Konferansta sunulan tebliğ,   George 

Washington University, Washington DC, Nisan 2012, s. 10’dan naklen.  
56

 BARTHÉLEMY (1934), s. 58-59, FASONE (2012), s. 10-11’den naklen.  
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yürütme ile ilişkilerde daha merkezi niteliğe sahip olabilir. BARTHELEMY, yasama 

sürecinde yer alan komisyonların görüş vermelerine de önem atfetmiş ve konu bir başka 

komisyonun görev alanında olsa dahi görüş bildirilebilmesi için birden fazla komisyona 

üyelik, karma toplantılar ya da bir komisyonun üyelerinin diğer komisyonun 

toplantılarına katılabilmeleri gibi komisyonlar arasında bazı yöntemler önermiştir.  

BARTHELEMY’nin işaret ettiği ikinci boyut, herhangi bir parlamentonun bir 

komisyon sistemine sahip olabilmesi için, alınacak kararların öncelikle hazırlanmak 

üzere bir veya birkaç komisyona gönderilmesi gerekmektedir. Bunun anlamı, 

parlamento önüne gelen her hususun, komisyonlar tarafından görüşülmesi gerektiğidir. 

Komisyonlar, istisnalar olmakla birlikte genel kurulun onayı olmaksızın özerk karar 

alma yetkisinden yoksundurlar, parlamentoyu resmi olarak temsil etmemektedirler.  

Üçüncü boyut ise komisyon sistemi ve yürütme arasındaki ilişki ile ilgilidir. 

BARTHELEMY’ye göre, ancak iyi oturmuş bir komisyon sistemi; yürütmenin 

metodolojik, uyumlu, organize ve etkili denetimini gerçekleştirebilir.  

Yasama meclislerindeki komisyonları ilk ayrım olarak başlıca iki büyük sistem 

altında toplamak mümkündür: 1) Uzmanlığa dayanmayan komisyon sistemi (İngiliz 

Sistemi), 2) Uzman komisyon sistemi (Fransız- Amerikan sistemi). Bu ayrım, yasama 

meclislerinde daimi komisyonların bulunup bulunmaması gibi biçimsel bir ölçüye 

dayanmaktadır.
57

 Birleşik Krallık Parlamentosunda belli bir kanun önerisi ile uğraşan 

uzman komisyonlar olmayıp, her kanun önerisini incelemek üzere geçici (ad hoc) 

komisyonlar kurulmaktadır. Fransız ve Amerikan sistemlerinde ise belli konularla 

uğraşan uzman komisyonlar olup, her bir kanun önerisi öncelikle bu uzman 

komisyonlara gönderilmektedir. 

Parlamento komisyonlarının yasama yetkileri yanında denetim yetkileri de 

dikkate alındığında daha kapsamlı sınıflandırmalar yapmak da mümkündür. Bu 

çerçevede ilk olarak, MARTIN tarafından ortaya konulan komisyonların yapısal 

özelliklerine odaklanan ve güçlü komisyonların temel niteliklerini belli güç göstergeleri 

üzerinden değerlendiren yaklaşım ele alınacaktır.
58

 Ele alınacak diğer bir ayrım ise 

FASONE tarafından parlamento komisyonlarının parlamento içindeki konumuna göre 

komisyonların uzmanlaşması, komisyonlar arasındaki ilişkiler ile komisyonların diğer 

parlamento organları karşısındaki özerkliği gözetilerek yapılan güç temelli bir ayrımdır. 

                                                 
57
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58
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Bu ayrımda komisyon sistemleri, zayıf (weak), kısmen etkili (partially influential), 

baskın (predominant) ve güçlü (strong) olarak sınıflandırılmaktadır.  

Diğer bir ayrım ise, komisyonların anayasal düzendeki rollerini belirleyebilmek 

için parlamento dışı değişkenlerin de incelemeye katılması ile yapılabilecek etkinlik 

temelli bir ayrımdır. Bu ayrımda komisyonlar, etkisiz (non-influential), çoğunlukçu 

(majoritarian), uzlaşmacı (consensual) ve etkili/belirleyici (decisive) komisyonlar 

olarak sınıflandırılmaktadır. 

1. Uzmanlığa Dayanan Komisyon Sistemi - Uzmanlığa Dayanmayan 

Komisyon Sistemi Ayrımı  

Uzmanlığa dayanan komisyon sisteminde kanun önerisi, yasama meclisinin 

henüz bilgisi olmadan doğrudan ilgili komisyonlara havale edilmektedir.
59

 Uzmanlığa 

dayalı komisyon sisteminde parlamento komisyonlarının bakanlıkların görev alanlarına 

karşılık gelecek şekilde oluşturuldukları görülmektedir. Böylece komisyon üyeleri 

sürekli olarak benzer konular üzerinde çalıştıklarından, zamanla o konuda 

uzmanlaşmaktadır. Ayrıca, komisyon üyelikleri için seçim yapılırken üyelerin 

komisyonun görev alanına giren konularda bilgi sahibi olmalarına önem verilmektedir. 

ABD’de son derece güçlü bir komisyon sistemi bulunmaktadır. Uzmanlaşma esasına 

dayalı komisyonların çeşitli sürekli alt komisyonlara bölündüğü bu ülkede, alt 

komisyonların kanun yapma sürecini büyük ölçüde şekillendirmelerinden dolayı bazı 

yazarlar ABD yönetimini, “alt komisyon hükümeti” şeklinde tanımlamaktadır.
60

 

Komisyonların uzmanlaşma esasına göre, bakanlıkların görev alanına karşılık gelecek 

şekilde örgütlenmeleri ve daimi olmaları halinde yasama organlarının yürütme organı 

karşısında daha etkin olabilecekleri ileri sürülmektedir.
61

 

Uzmanlığa dayanmayan komisyon sisteminde yasama meclisine sunulan bir 

kanun önerisi önce meclislerin genel kurulları tarafından ele alınarak, genel ilkeleri 

itibariyle kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanmakta ve bunu takiben komisyonlara 

havale edilmektedir.
62

 Bu sistemde komisyonlar, belli bir kamu görevine, uzmanlık 

                                                 
59
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alanına ya da bir bakanlığa karşılık gelecek şekilde yapılanmamakta ve komisyonların 

belli uzmanlık alanlarına karşılık gelen adları bulunmamaktadır. 
63

 

Uzmanlığa dayanan komisyon sistemini destekleyenlere göre; uzmanlığa dayalı 

komisyonlarda çalışanlar, daha verimli ve ciddi olacaklar, zira aynı komisyonlar aynı 

işlerle uğraştığından komisyon üyeleri, gittikçe ilgili alanlarda uzmanlaşacaklardır. 

Diğer yandan kanunların bir uzmanlar komisyonunun dikkatli incelemesinden 

geçirilmesi bir gerekliliktir. Zira, geniş yasama meclisleri, kanunların ayrıntıları ile 

uğraşacak derecede iyi donatılmamış olduğundan, buralarda kanun önerileri gerektiği 

kadar incelenemeyeceklerdir. Ayrıca komisyon görüşmeleri meclis görüşmelerine göre 

daha yapıcı ve daha az partizan nitelikte gerçekleşebilmektedir. Baskı ve menfaat 

gruplarının faaliyetleri ve görüşlerinin de komisyonlar aracılığıyla sisteme 

eklemlenmesi, çok daha faydalı olmaktadır. Ek olarak uzmanlığa dayalı komisyonlar, 

yalnız kanun önerilerini incelemekle kalmamakta ve yürütme organının parlamenter 

denetiminde de etkili olabilmektedirler.
64

 

 Yasama meclislerindeki komisyonların uzmanlık ilkesi üzerine kurulmasını 

sakıncalı bulanların temel dayanağı ise, bu durumda yasama komisyonlarının genel 

kamu çıkarlarından uzaklaşacakları ve daha özel çıkar topluluklarının etki ve baskısı 

altında kalacakları görüşüdür. Bu görüş taraftarlarına göre, tüm konuların Devletin 

genel siyaseti yönünden ele alınması gerekmektedir. Yasama meclislerindeki 

uygulamalar da bu görüşten yana olanların düşüncelerini doğrular niteliktedir. Zira 

ABD Kongresinde uzman komisyonların birçoğu yetkilerini özel çıkarlar doğrultusunda 

kullanmak eğilimindedir. Kongre üyeleri de kendi seçim çevreleri ile ilgili uzman 

komisyonlara atanmak için uğraşmaktadır.
65

 Bununla paralel olarak diğer bir eleştiri 

noktası ise belli bir alanda uzmanlaşan komisyonların, kendilerine havale edilen 

konuları ancak dar ve özel bir açıdan gözden geçirebilecekleri yönündedir.
66

 

2. Komisyonların Güçleri Çerçevesinde Yapılan Ayrım 

MARTIN, güçlü bir komisyon sisteminden söz edilebilmesi için yapısal olarak 

yasama sürecini etkileme yeteneği ile donatılmış ve belli düzeyde yürütme organı 

faaliyetlerini denetleme imkânlarının sağlanmış olması gerektiğini ifade etmektedir. 

MARTIN’e göre, komisyon sistemlerinin gücünü değerlendirebilmek için, ölçülmesi 
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daha zor olan komisyonların “etkinliklerine” değil, “yapılarına” odaklanmak 

gerekmektedir. Bu çerçevede, güçlü komisyon sistemi göstergelerini şöyle 

sıralamaktadır.
67

 

- Komisyon sayısı: STROM, komisyon sayısı olarak “10” komisyonu 

uzmanlaşmaya imkan tanıyacak asgari sayı olarak değerlendirmektedir.
68

 Dolayısıyla 

uzmanlaşma bir güç işareti olarak görüldüğünden, komisyon sisteminin asgari, 10 

komisyona sahip olması gerekmektedir.  

- Komisyonların bakanlıklarla karşılıklılığı: Bakanlıklarla karşılıklılıkları 

arttıkça, komisyonlar politika sürecine daha rahat katılım sağlayacaklar ve bakanlar ile 

ilgili hükümet birimlerinin denetimini daha rahat gerçekleştirebileceklerdir. 

- Komisyonların yasama sürecine katılımı: Komisyonlar, yasama sürecinde 

hiç yer almamak ile yasama sürecinin sadece komisyonda görüşülerek tamamlanması 

uçları arasında ilgili parlamentonun yasama sürecinde daha az ya da daha çok önemli 

bir konumda olabilmektedir. Genellikle yasama süreci içinde komisyon aşaması ne 

kadar erken gerçekleşirse, komisyonların mevzuatta etkisinin daha fazla olacağı kabul 

edilmektedir.  

- Doküman isteme ve uzman çağırma ile bunun için zorlama (compel) 

yetkileri:  Komisyonların bilgi, belge ve uzmanlar açısından zorlama yetkilerine sahip 

olması, komisyonlar açısından tüm komisyon sistemlerinin sahip olmadığı önemli bir 

bilgi avantajı sağlamaktadır.  

- Komisyonda çalışma motivasyonu: Komisyonda çalışma motivasyonu 

yüksek olan kanun koyucular, komisyon sisteminin güçlü olmasına katkı sağlayacaktır. 

- Komisyonların kaynakları: İyi düzeyde kaynaklarla donatılmış olan 

komisyon sistemleri, daimi ve uzman personelle desteklenmeleri sayesinde kanun 

koyucuların komisyon faaliyetlerinde daha verimli çalışmalarına ve polika sürecine 

katkı sağlamalarına imkân verecektir.  

- Alt komisyonların varlığı: Alt komisyonlar, komisyonların daha fazla 

uzmanlaşmaları ve iş yükünü aktarabilmelerini sağlamaktadır. Komisyon içinde iş 

yükünün dağılımı, komisyon sisteminin verimini ve toplam etkisini artırmaktadır.  
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- Komisyon başkanlarının atanma usulü: Komisyon başkanlıklarının, partiler 

arasında dağıtımı, genellikle komisyonların gücü ve saygınlığında bir işaret olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla muhalefet partilerinin de komisyon başkanı olabildikleri 

komisyon sistemlerinin daha güçlü oldukları kabul edilmektedir. Ancak bunun aksinin 

de doğru olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Çoğunluğun komisyon 

başkanlıklarının tümüne sahip olması da güçlü komisyon sistemlerini işaret edebilir. 

Zira komisyon sistemlerinin güçlü olması durumunda, çoğunluk partisi, komisyonların 

muhalefet partileri tarafından kontrol edilmesini istemeyecektir. 

FASONE de parlamento içinde komisyonların konumunu belirleyebilmek 

amacıyla komisyonların yapısal özelliklerine odaklanmakla birlikte MARTIN’in ortaya 

koyduğu güç göstergeleri dışında diğer bazı değişkenleri de incelemeye dahil 

etmektedir. FASONE’ye göre, komisyonların uzmanlaşması ve komisyonlar arasındaki 

ilişkiler ile komisyonların diğer parlamento organları karşısındaki özerkliği esas 

alınarak dört komisyon sistemi tanımlanabilir: a) Zayıf  (Weak), b) Kısmen Etkili 

(Partially Influential), c) Baskın (Predominant) ve d) Güçlü (Strong).
 69

   

FASONE bu sınıflandırmayı yaparken, aşağıdaki değişkenleri değerlendirme 

kapsamına almaktadır: 

- Komisyonların sayısı ve büyüklüğü ile parlamento faaliyetlerindeki 

ağırlıkları (örneğin bütçe komisyonları sıklıkla diğer komisyonlara göre 

yasama sürecinde daha önemli bir rol oynamaktadır). 

- Komisyon üyelerinin seçimi ve atanma usulü, siyasi partilerin ve grupların 

bu süreçteki rolü. 

- Komisyondaki pozisyonlar ve bunların dağılımı. (Komisyon başkanlarının 

rolü, komisyon başkanlık divanının varlığı, raportör ve gölge raportörlerin 

atanması, komisyondaki siyasi temsilciler).  

- Komisyonların sahip olduğu örgütsel özeklik düzeyi, özellikle alt komisyon 

kurma imkânı, bunların ana komisyon ile ilişkileri, parlamentoya karşı 

özerkliklerinin olup olmadığı, örneğin kendi içtüzüklerini kabul edip 

edemedikleri, komisyon faaliyetlerinin açıklığı ve şeffaflığına ilişkin 

düzenlemeler.  
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- Komisyona mali ve insan kaynakları desteği ile dokümantasyon ve bilgi 

sağlayan bağımsız idari organların ve kamu görevlilerinin varlığı.  

- Parti disiplininin komisyon faaliyetlerindeki rolü.   

FASONE’ye göre parlamentoda komisyon sistemlerinin yapısal özellikleri, 

ayrıca aşağıdaki hususları da içerecek şekilde ele alınmalıdır:  

- Uzmanlaşmış daimi komisyonlar arasındaki ilişki, komisyon üyelerinin 

birden fazla komisyona üye olup olamayacağı ve hangi koşullarda 

olabileceği, kanun önerilerinin komisyonlara nasıl havale edildiği, birden 

fazla komisyona havale edildiğinde veya komisyonlar arasında karma 

toplantılar yapıldığında koordinasyonu sağlayacak bir organ oluşturuluyorsa 

hangi yapı ve yetkide oluşturulduğu.  

- Uzman daimi komisyonların parlamento içindeki yeri; komisyon başkanının 

temsil olunan parlamento çoğunluğu (Başkan, çoğunluk lideri, siyasi parti 

gruplarının oluşturduğu yapılar vb.) karşısındaki özerkliği; uyuşmazlıkların 

komisyonlar arasında çözümü; uzmanlaşmış daimi komisyonlar ve diğer 

daimi komisyonlar arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiği.  

Komisyonların güçleri çerçevesinde yapılan bu ayrım, komisyon sisteminin 

parlamento içindeki sınıflandırmasına karşılık gelmektedir. Komisyonların konu ve 

işlev olarak uzmanlaşma düzeyleri, diğer komisyonlar, başkanlar, genel kurul gibi 

parlamentonun diğer organ ve yapıları ile ilişkileri ve bunlar karşısındaki özerklik 

düzeyleri açısından bir sınıflandırma yapılmaktadır.  
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Şekil  1. Komisyonların Güçleri Çerçevesinde Yapılan Ayrım 

Zayıf Komisyon Sisteminde düşük düzeyde uzmanlaşma ve diğer yapılarla 

ilişkiler ile parlamento organları karşısında düşük düzeyde özerklik söz konusudur. 

Komisyon sistemi genellikle birkaç daimi komisyondan oluşur; üye sayısı fazladır ve 

her birinin geniş bir konu alanında sorumluluğu vardır. Ayrıca bu tür komisyonlar, 

yasama ve denetim fonksiyonlarından birine ve genellikle de yasama faaliyetine ağırlık 

vermektedirler. 

 Komisyonlar, Meclis Başkanı veya Başkanlar Konferansı gibi parlamento 

organları karşısında pasif durumdadır. Komisyonların örgütsel özerklikleri de yoktur. 

Kendi içtüzüklerini kabul edemez ve bağımsız finansal kaynaklara dayanmazlar. Alt 

komisyonlar kuramaz ve re’sen ne zaman toplanacaklarına da karar veremezler. 

 FASONE, Fransız Parlamentosunda Beşinci Cumhuriyet Dönemi komisyon 

sistemini bu sınıfta değerlendirmektedir.  

Kısmen Etkili Komisyon Sisteminde komisyonlar, konu alanlarına göre yüksek 

düzeyde uzmanlaşma düzeyine ve karşılıklı özerkliğe sahiptir; sınırlı olarak etkili 

koordinasyon mekanizmaları ile dengelenmişlerdir. Bu komisyon sistemleri, diğer 

parlamento yapıları karşısında oldukça bağımsızdır.  

 Bu tür komisyonlar, yasama ya da denetim olmak üzere sadece tek bir işlevi 

yerine getirirler; diğer işlevi diğer parlamento organları yerine getirir. Dolayısıyla 

“yarım komisyon sistemi” (half committee system) olarak da adlandırılır.   

 

 

Komisyonların 

Ilişkileri ve Diğer 

Parlamenter 

Organlar 

Karşısındaki 

Özerkliği 

Komisyonların Konu ve İşlevleri Açısından 

Uzmanlaşma Düzeyleri 

 
“Güçlü”  

komisyon sistemleri 
(Avrupa Parlamentosu)  

 
“Kısmen Etkili” 

komisyon sistemleri 
(Birleşik Krallık) 

 

“Zayıf”  

komisyon  sistemleri 
(Fransa (Beşinci Cumhuriyet)) 

 

“Baskın”  

komisyon sistemleri 
(ABD) 
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 Komisyonlar tek bir sistem gibi hareket yeteneğinden yoksun olduklarından 

yüksek düzeyde karşılıklı özerklik söz konusudur. 

FASONE, Birleşik Krallık Parlamentosundaki komisyon sistemini bu sınıfta 

değerlendirmektedir. Ancak bu ayrımın, yasama alanında görev alan komisyonları değil, 

denetim işlevi gören özel komisyonları (select committees) temel alarak yapıldığı 

söylenebilir. Zira Birleşik Krallık Avam Kamarasında, yasama işlevi gören komisyonlar 

geçici nitelikte komisyonlardır.  

Baskın Komisyon Sistemi’nde komisyonlar, parlamenter faaliyeti etkileme 

yeteneği ile karakterize edilmektedir. Komisyonların zamanlama, içerik ve çıktıyı 

belirleme konusunda resmi ve daha sıklıkla gayri resmî yetkileri vardır.  

 Bu komisyon sisteminde, yetki alanı çerçevesinde yüksek düzeyde uzmanlaşma 

vardır. Komisyonlar hem yasama hem de denetim faaliyeti ile yüklenmişlerdir. Bu 

sistemde az sayıda ve küçük daimi komisyonlar bulunmaktadır. Üyeler aynı anda iki 

veya üç komisyonun üyesi olabilmektedir. Ayrıca uzmanlaşma her bir daimi 

komisyonun altında birçok alt komisyon kurulabilmesine dayanmaktadır ve her bir alt 

komisyon daha da uzmanlaşmış durumdadır. Her komisyon diğer komisyonlar ve 

parlamento organları karşısından tam özerkliğe sahiptir. 

 FASONE, ABD Kongresi komisyonlarını bu ayrımda değerlendirmektedir.  

Güçlü Komisyon Sistemi, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında bu sistemde 

komisyon uzmanlaşması ve özerkliği üst düzeydedir.  Sistemde birçok daimi komisyon 

vardır. Büyüklükleri, yerine getirdikleri işlevlere ve sahip oldukları yetkilere göre 

değişmektedir. İşlevleri, yürütmeyi denetim ve danışma veya ayrıca yasamaya ilişkin 

olabilmektedir. Komisyonlar, yetki ve oluşum açısından belli sınırlamalar çerçevesinde 

alt komisyonlar kurabilmektedir.  

 Komisyondaki her bir görevin/pozisyonun paylaşımı gruplar arasındaki 

müzakereler ile yapılmaktadır. Tüm siyasi bileşenler ile karar alınmakta ve çoğunlukçu 

yaklaşımlardan kaçınılmaktadır. 

 FASONE tarafından Avrupa Parlamentosundaki (AP) komisyonlar, bu grupta 

değerlendirilmektedir.
70

  

                                                 
70

 Çalışmamız kapsamında ele alınmayacak olan AP komisyonları için bkz. CORBETT, Richard; 

JACOBS, Francis; SHACKLETON, Michael, The European Parliament, John Harper Publishing, 

London, 2011, s. 144-175. Bu konuda ayrıca daha ayrıntılı bir çalışma için bkz. YORDANOVA, 

Nikoleta, Organizing the Parliament (The Role of Committees and Their Legislative Influence), 

ECPR Press, 2013. 



24 

 

3. Komisyonların Etkinlikleri Çerçevesinde Yapılan Ayrım  

Komisyon sistemlerinin ve dolayısıyla komisyonların anayasal düzendeki gerçek 

ağırlığını ve rollerini belirleyebilmek için incelemeyi, daha geniş bir bakış açısıyla 

anayasal düzendeki parlamento dışı bazı değişkenleri kapsama alarak genişletmek 

mümkündür.
71

   

- Anayasal düzeni tanımlayan çoğulculuk düzeyi, siyasi partilerin sayısı ve 

kutuplaşma düzeyi,
72

  

- Yasama ve yürütme arasında güven ilişkisinin olup olmaması, hükümetin 

çoğunluk, koalisyon veya azınlık hükümeti olması, birleşik, bölünmüş hükümet 

veya kohabitasyon durumları. 

Yürütmenin komisyondaki pozisyonu da bu ayrımda değerlendirmeye 

alınmalıdır. Bu çerçevede, hükümet üyelerinin komisyon toplantılarına katılma imkânı 

ve hangi statü ile katılabildikleri, komisyonların yetki ve görev alanları ile ilgili 

bakanlığın yetki ve görev alanı arasındaki karşılıklılık düzeyi ve muhalefetin 

komisyondaki rolü değerlendirilmelidir.  

Parlamento sürecinde, komisyonlar ile yürütme organı arasındaki ilişki ile ilgili 

olarak ayrıca parlamento gündeminin belirlenmesinde komisyonların rolü, 

komisyonlara verilmiş veto
73

 veya özerk karar alma yetkileri, yasama ve denetim 

fonksiyonlarının aynı ya da farklı komisyonlar tarafından yerine getirilmesi ve 

                                                 
71

 Bu sınıflandırma ve açıklamalar için bkz. FASONE (2012), s. 21-29; DURGUN, komisyon 

sistemlerinin etkinlik farklılaşmasını şu faktörlere dayandırmaktadır: parti unsuru, anayasal unsur ve 

kalkınma unsuru. Parti unsuru açısından bakıldığında, yasama organlarında siyasi partilerin 

komisyonlarla ilişkileri çeşitlilik arz etse de, partilerin aldıkları kararlar, komisyon davranışları üzerinde 

etkili olmaktadır. Yasama organında tek parti hakimiyeti ve parti disiplini yoksa, komisyonlar güçlü bir 

niteliğe sahip olacaklardır. Anayasal unsur, kendisini yasamanın yürütme ile ilişkilerini düzenleyen 

anayasa düzenlemelerinde göstermektedir. Kalkınma unsuru ise, kalkınmış ülkelerin daha karmaşık ve 

uzmanlaşmış siyasal kurumlara sahip olacağı, dolayısıyla kalkınmışlık düzeyinin komisyonların siyasal 

sistem içinde etkinlik kazanmalarında etkili olabileceği varsayımına dayandırılmıştır. Ayrıntılar için bkz. 

DURGUN, Şenol, “Yasama Komisyonların Yönünden Demokratik Sistem Uygulamaları” Yeni Türkiye 

Dergisi, Y. 23, S. 94, 2017, s. 479 vd.  
72

 Parti kutuplaşması, iki partinin belirgin şekilde farklı politika tercihlerine sahip olması, bir partinin 

tercihinin diğer partiden belirgin olarak ayrılması durumu olarak, partilerin aşırı düzeyde karşıtlığını 

yansıtan bir kavramdır. Diğer bir deyişle kutuplaşmış partiler, farklı, kendine özgü siyasal görüşleri olan 

ve ideolojik düzlemde her biri oldukça farklı konumlara yerleşmiş partilerdir. İdeolojik, ekonomik, dinsel, 

mezhepsel, etnik veya çeşitli iç ve dış siyasal gelişmelerden kaynaklanan pek çok koşulun etkisiyle ortaya 

çıkan partiler arasındaki kutuplaşma, düşük ya da yüksek düzeyde olabilmektedir. Söz konusu 

kutuplaşma düzeyi ise genel olarak parti sisteminin ya da demokratik sistemin ne derece ılımlı ya da aşırı 

olduğuna işaret eden bir gösterge olmaktadır (KİRİŞ, Hakan Mehmet, “Parti Sisteminde Kutuplaşma ve 

Türk Parti Sistemi Örneği”, Amme İdaresi Dergisi, C. 44, S. 4, 2011, s. 33-67).  
73

 Veto, kararların tek taraflı olarak engellenmesidir. Ancak komisyonun tek başına istenen sonucu elde 

etme imkânı bulunmamaktadır. Zira son karar mercii, genel kuruldur.  
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komisyonların yasama ve denetim fonksiyonlarının yerine getirilmesindeki rolleri de 

incelenmelidir.   

Yukarıda ele alınan değişkenler de konuya eklemlendiğinde ikinci bir ayrım 

ortaya konulabilir. Bu ayrımda komisyon sistemleri üzerinde dörtlü bir sınıflandırma 

yapılmaktadır: a) Etkisiz (Non-influential), b) Çoğunlukçu (Majoritarian), c) 

Uzlaşmacı-Müzakereci (Consensual) ve d) Etkili/Belirleyici  (Decisive) komisyon 

sistemleri. 

 

Şekil  2. Komisyonların Etkinlikleri Çerçevesinde Yapılan Ayrım 

Etkisiz Komisyon Sistemleri, genellikle yürütme organının kendi siyasi 

programına göre parlamento çalışmalarını ve özellikle komisyonları yönlendirebildiği 

anayasal düzenlerde söz konusu olmaktadır. Bir yandan komisyonlar, düşük düzeyde 

uzmanlaşma ve karşılıklı ilişkilere sahipken; diğer yandan komisyonlar pasif olarak 

hükümet tarafından belirlenen politika önceliklerine göre hareket etmek durumunda 

kalmaktadır. Komisyonların hükümetin politika önceliklerini etkileme imkânı ise 

bulunmamaktadır. Bu kapsamda siyasi partilerin sayısı fazla değildir ve 

kutuplaşmamışlardır. Bu açıdan komisyonlarda siyasi uzlaşmayı hedefleyen uzun ve 

karmaşık görüşmelere ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Günlük faaliyetlerinin ve gündemlerinin belirlenmesi konusunda komisyonlara 

yürütme organı hakim olup, komisyonların karar alma ve veto yetkileri yoktur. Yasama 

ve denetim fonksiyonları, farklı komisyonlar tarafından yürütülmekte ve genellikle 

komisyonların yasama sürecinde çok sınırlı yetkileri bulunmaktadır. 

Uzmanlaşma, 

Ilişkiler ve 
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Organındaki 

Rolüne Göre 

Komisyon 

Sistemleri 
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FASONE, Fransız Parlamentosunda Beşinci Cumhuriyet dönemi komisyon 

sistemini ve Birleşik Krallık’ta 1979 yılına kadar olan komisyon sistemini bu grupta 

değerlendirmektedir.   

Çoğunlukçu Komisyon Sistemlerinin, etkisiz komisyon sistemi ile 

karşılaştırıldığında en temel farkı, Anayasa, içtüzük ve kanunlar ile komisyonlara 

önemli yetkilerin verilmiş olmasıdır. Bu komisyon sisteminde komisyonlara, yürütme 

karşısında politikaların belirlenmesi açısından mutabakatın sağlanması için önemli 

yetkiler verilmiş olmasına rağmen çoğunlukçu dinamik, komisyonların anayasal düzen 

içindeki etkinliğini azaltmaktadır. Diğer bir deyişle, teoride, daimi komisyonların 

yetkileri, çok önemlidir. Ancak komisyonlar, hükümet ve parlamento çoğunluğu 

tarafından yönlendirildiğinden kararların alındığı mekânlar, komisyonlar olmamaktadır. 

FASONE, 2008 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri sonrasında Fransız 

Parlamentosundaki komisyonları bu grupta değerlendirmektedir.   

Uzlaşmacı-Müzakereci Komisyon Sistemleri, genellikle güçlü komisyon 

sistemlerinde söz konusu olmaktadır. Komisyonlar, yeterince uzmanlaşmışlardır ve 

uygun ilişkiler düzenine sahiptirler. Komisyonlar, sadece parlamentoda değil, tüm karar 

alma sürecinde siyasi uzlaşmanın merkezinde yer almaktadırlar. Komisyonların karar 

alma yetkileri olmamakla birlikte veto yetkisine sahip olabilmektedirler. Komisyonlar 

ayrıca denetim ve yasama fonksiyonlarını birlikte gerçekleştirebilmektedir. FASONE, 

AP komisyonlarını bu grupta değerlendirmektedir.  

Etkili/belirleyici komisyon sistemleri, yasama meclislerinde baskın komisyon 

sistemlerinde söz konusu olabilmektedir. Komisyonlar yüksek düzeyde uzmanlaşmıştır, 

karşılıklı ilişkilerinde ve diğer meclis organları karşısında özerk bir yapıya sahiptirler. 

Bu komisyon sisteminin belirleyici özelliği, komisyonların politikayı belirleyebilme 

yeteneğine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Yasama alanında komisyon herhangi 

bir kanun önerisini görüşmeyerek ya da reddederek yasama sürecinde ilerlemesine engel 

olabilmektedir (“gatekeeeping” (kapı tutma) yetkisi). Komisyonlar sahip oldukları bu 

önemli yetki ile, dolaylı olarak genel kurulun neyi görüşeceğine karar verebilmektedir. 

FASONE, ABD Kongresi komisyonlarını bu kapsamda değerlendirmektedir.  

B. KOMİSYON TÜRLERİ 

1. Hukuki Dayanak Açısından Komisyonlar 

Komisyonların hukuki alt yapıları ülkeden ülkeye farklı olup, anayasalar ve 

içtüzükler komisyon sayısı, türleri, oluşumu ve işleyiş usullerini belirlemektedir. Özel 



27 

 

kanunlarda da bu yönde hükümlere yer verilebilmekle birlikte genel uygulama ayrıntılı 

hükümlerin içtüzüklerde getirilmesi yönündedir. Çift meclisli yasama meclislerinde her 

iki meclisin içtüzüklerinde ilgili hükümlere yer verilmektedir. 

Birçok ülke anayasasında, yasama meclislerine komisyon kurmaları için yetki 

verilmekte ya da içtüzüklerde ilgili yasama meclisine anayasada oluşturulmuş 

komisyonlara yenilerini ekleme yetkisi tanınmaktadır.
74

  

Parlamenter uygulamada bazı komisyonların özel bir önem atfedilerek 

Anayasalarla düzenlendikleri görülmektedir. Parlamentoların çalışma usul ve esaslarının 

ortaya konulduğu içtüzükler komisyonların esas hukuki dayanaklarını oluşturmakla 

birlikte sadece yasama organının iç işleyişine ilişkin hükümleri değil, üçüncü kişileri 

ilgilendiren hükümler de ihtiva eden ve ilgili komisyonun/komisyonların niteliği gereği 

farklı görevleri yerine getirmesinin söz konusu olduğu hallerde kanunla düzenleme 

yoluna da gidildiği görülmektedir.  

Bunun dışında ayrıca parlamento teamülleri çerçevesinde çalışmalarını yürüten 

komisyonlar da bulunmaktadır. TBMM Uygulamasında Anayasa ve içtüzük 

değişikliklerinde partiler arası kurulan uzlaşma komisyonları, herhangi bir hukuki 

dayanağı olmamakla birlikte teamüller çerçevesinde işleyen komisyonlardandır. Bu 

komisyonların üye dağılımı siyasi olarak belirlendikten sonra Meclis başkanı tarafından 

siyasi parti gruplarından üye bildirmeleri istenmekte, bunu takiben komisyon toplantıya 

çağrılmakta ve komisyonun çalışma usul ve esasları üyelerce kararlaştırılmaktadır.
75

 

Yine TBMM uygulamasında alt komisyon usulü de Anayasa, içtüzük ya da 

kanunlarda herhangi bir dayanağı olmamakla birlikte teamüli olarak uygulanmaktadır.   

2. Süreklilik Açısından Komisyonlar 

Komisyonlar çalışma süreleri açısından “sürekli/daimi” (standing/permanent) ve 

“geçici” (ad hoc) komisyonlar olarak ayrılabilir. Daimi komisyonlar, belli bir çalışma 

alanında yetkili olan ve görüşmekte olduğu işin sona ermesiyle görevleri de sona 

ermeyen komisyonlardır. Geçici komisyonlar ise belli bir konunun görüşülerek 

sonuçlandırılması için kurulan ve ilgili işin sonuçlandırılmasıyla görevi sona eren 

                                                 
74

 BENDA (1996), s. 10.  
75

 Örrneğin 24. Yasama Döneminde, TBMM’de temsil edilen siyasi parti gruplarından (AK Parti, CHP, 

MHP ve BDP) üçer üyenin katılımıyla, eşit temsil esasında anayasa yapım sürecini yönetmek ve anayasa 

taslak metnini hazırlamak üzere Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun yetkileri, 

çalışma süresi ve aşamaları, komisyona başkanlık, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usulü ve 

komisyonun görevinin sona ermesi gibi konular Komisyon üyeleri tarafından belirlenmiştir. Bkz. TBMM 

Başkanlığı Anayasa ve İçtüzük Sitesi,  https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx, Erişim: 

04.10.2018.  

https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx
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dolayısıyla görevi süre açısından sınırlı olan komisyonlardır. Bu komisyonlar genellikle 

yasama meclisine ya da kamuoyuna, ulaştığı sonuçları ve tespitlerini içeren bir rapor 

sunmaktadır. 

Daimi komisyonlar düzenli olarak toplanan komisyonlardır; geçici 

komisyonlarda ise düzenli olarak toplanma söz konusu olmamaktadır.
76

 Kanun 

önerilerini incelemek üzere daimi komisyonları olan çoğu yasama meclisi, belli 

konuların araştırılması ve incelenmesi için geçici komisyonlar atayabilmektedir. İki 

meclisli yasama meclisleri de her iki meclisin temsilcilerinden oluşan ve her iki meclis 

tarafından kabul edilen kanunlar arasındaki farklılıkları uyumlaştırmak veya genel 

konuları görüşmek üzere sürekli veya geçici karma komisyonlar kurabilmektedir.
77

  

Komisyonların süreklilikleri açısından yapılan ayrım, görevlerinin kapsamı 

açısından yapılacak bir ayrım açısından da değerlendirilebilir. Daimi komisyonlar, 

görev alanı belli bir kanun önerisi ile sınırlı olmayan komisyonlar iken; geçici 

komisyonlar, görev alanı belli bir kanun önerisi ile sınırlıdır. Diğer bir deyişle geçici 

komisyonlar, genellikle belli bir konuda dar bir yetki (narrow mandate) ile kurulur. Bu 

açıdan bakıldığında, “geçici komisyonlar”, “özel komisyonlar” olarak da 

adlandırılabilir.    

Daimi komisyonlar genellikle yasama meclisinin görev süresince diğer bir 

deyişle yeni yasama meclisi seçilinceye kadar çalışmalarını sürdürmektedir. 

Uzmanlaşma düzeyleri bir yasama meclisinden diğerine farklı olmakla birlikte bu 

komisyonlar, genellikle konu odaklı olarak uzmanlaşmış ve ilgili bakanlıklar ve 

hükümet birimleri ile karşılıklılık esası çerçevesinde örgütlenmiştir.  Daimi komisyon 

üyeleri de genellikle, belli bir süre ilgili komisyonda görev aldıklarından, komisyonun 

görev alanındaki konularda kayda değer bir uzmanlık düzeyine ulaşmaktadır.
78

  

Bazı yasama meclisleri ise kanun önerilerini görüşmek üzere geçici komisyonlar 

görevlendirebilmektedir. Örneğin, Birleşik Krallık Avam Kamarasında, kanun 

önerilerinin görüşmeleri geçici komisyonlarda yapılmaktadır. Bu komisyonlar ilgili 

kanun önerilerini görüşmek üzere toplanmakta ve daha sonra dağılmaktadır. Bu sebeple, 

geçici komisyonun üyelerinin, görüştükleri kanun önerilerinin konularında deneyim ve 

bilgi sahibi olmaları beklenmemektedir.
79
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3. Yetkileri Açısından Komisyonlar 

Bir parlamento yapısı içinde yer alan tüm komisyonlar, aynı yetkilere sahip 

olmayabilmektedir. Örneğin, bütçe komisyonu gibi bazı komisyonlar, diğer 

komisyonlara göre daha güçlü kılınmış olabilir. Bunun dışında herhangi bir kanun 

önerisinin çoklu havalesinin (multiple referral)
80

 söz konusu olduğu hallerde de 

komisyonlar arasında bir derecelendirme söz konusu olacaktır.  

Kanun önerilerinin genellikle birden fazla komisyonun yetki alanını ilgilendiren 

hükümler ihtiva etmesi durumunda birden fazla komisyona havale edilmesi bir 

gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda komisyonların yetkilerinin ve 

birbirleriyle ilişkilerinin ne olacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Özellikle ülkemizde yer 

alan esas-tali komisyon ayrımı, hangi komisyonun raporunun genel kurul 

görüşmelerinde esas alınacağı hususunda önem arz etmektedir. Raporu Genel Kurul 

görüşmelerine esas olacak komisyon, esas komisyon olarak adlandırılmaktadır. Tali 

komisyonlar ise işin kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üzerinde esas 

komisyona görüş bildiren komisyonlardır (İçt. m. 23). Dolayısıyla TBMM 

Uygulamasında esas komisyonların tali komisyonlara karşı mutlak bir üstünlüğü söz 

konusudur. Zira tali komisyonların görüşlerinin esas komisyon tarafından dikkate alınıp 

alınmayacağı ve dikkate alınacak ise ne oranda alınacağı konusunda dahi bir açıklık 

bulunmamaktadır.  

TBMM tarafından, 5 Aralık 2003’te “Yasama Komisyonlarına Kanun 

Önerilerinin Havalesi” konusunda ECPRD’ye (Avrupa Parlamento Araştırma ve 

Dokümantasyon Merkezi-European Centre for Parliamentary Research & 

Documentation)
81

 sunulan bilgi istemi neticesinde ülkelerin vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, genellikle yasama meclislerinin komisyonları arasında esas-tali 

komisyon ayrımının olmadığı, tek bir komisyona havalenin ya da birden fazla 
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komisyona havale edildiği hallerde bu komisyonların bir araya gelerek karma komisyon 

teşkil etmeleri ve konuları bu komisyon çatısı altında görüşmelerinin yaygın 

uygulamayı teşkil ettiği görülmektedir.
82

  

4. Karma Komisyonlar 

Yasama meclisleri kanun önerilerinin incelenmesi için karma komisyonlardan 

faydalanmaktadır. Bunun dışında karma komisyonlara bütçe, dilekçe, kitaplık, baskı, 

meclisler arasında yasama uyuşmazlıkları ve soruşturma gibi alanlarda da 

başvurulmaktadır. Kanun önerilerinin incelenmesi için karma komisyonlar, geçici ya da 

sürekli temelde oluşturulabilmektedir. Geçici olarak kurulan karma komisyonlar 

kendilerine gönderilen işleri sonuçlandırdıktan sonra dağılmaktadır. Örneğin iki veya 

daha fazla komisyonun görev alanına giren bir kanun önerisinin, ilgili komisyonları tek 

tek dolaşması nedeniyle kanun önerisinin incelenmesinin gecikmemesi için söz konusu 

komisyonları birleştirmek suretiyle bir karma komisyon kurulması yoluna gidilebilir. 

Karma komisyonların sürekli temelde kurulması genellikle kanun önerilerinin 

incelenmesi görevleri açısından değil, diğer alanlarda söz konusu olmakta ve bu tür 

komisyonlar tek bir meclise değil, her iki meclise de hizmet etmektedir. Örneğin ABD 

Kongresindeki Basım İşleri Karma Komisyonu ve Kongre Kütüphanesi Karma 

Komisyonu, her iki meclise hizmet vermekte ve bu komisyonlar, meclislerin belli 

komisyonlarında görev yapan üyelerinden oluşmaktadır.
83

 

 Karma komisyonların bir diğer uygulama alanı, bir kanun önerisi üzerinde iki 

meclis arasında uyuşmazlık çıkması durumunda, bu meclisler arasında metinler 

üzerinde uzlaşma sağlanması için arabuluculuk yapılması amacıyla kurulmasıdır.  

 Çift meclisli sistemlerde, kanun önerileri öncelikle meclislerden birinde 

görüşülmekte, daha sonra diğerine gönderilmektedir. Kanun önerileri, meclislerden 

geçip kanunlaşıncaya kadar belirli süreler içinde iki meclis arasında gidip gelirler. 

Meclisler, herhangi bir kanun önerisi üzerinde birbirlerinden farklı görüş ve tutuma 

sahip olabilmektedirler. Zira meclisler, diğer meclisten gelen kanun önerisini aynen 

benimseyebileceği gibi bunun üstünde değişiklik yapabilmekte ya da metni 

reddedebilmektedir. Bir meclisten gelen metni diğerinin değiştirmesi veya reddetmesi 

halinde söz konusu meclisler arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın giderilebilmesi için 

anayasa ya da içtüzüklerde öngörülen en yaygın uygulama karma uzlaşma 
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komisyonlarıdır.
84

 Görüşülen konu üzerinde son müzakerelerin yapıldığı ve uzlaşmanın 

arandığı alanlar olarak “üçüncü meclisler” biçiminde de adlandırılan bu komisyonlar, 

siyasi kararların alınmasında ve anlaşmazlıkların giderilmesinde son derece önemli 

yapılar halini alabilmektedir.
85

 

Karma uzlaşma komisyonlarının kurulmasında ve işleyişinde ülkeden ülkeye 

değişik usuller izlenmektedir. Karma uzlaşma komisyonlarının çalışmalarında, 

genellikle, meclislerden hiçbirinin içtüzük kuralları ve usulleri uygulanmamakta ve 

meclislerin her ikisince de benimsenmiş özel içtüzükler ya da ortak parlamenter kurallar 

uygulanmaktadır.
86

 Karma uzlaşma komisyonları, çalışmalarının sonuçlarını ve 

görüştükleri konuya dair görüş ve önerilerini ilgili yasama meclislerine sunulmak üzere 

hazırlanan raporlarında ortaya koymaktadır.   

5. Genel Kurulun Komisyon Olarak Toplanması 

Modern parlamentoların gelişimi açısından önemi küçümsenemeyecek olan
87

 bu 

komisyonlar,
88

 yasama meclisi üyelerinin tümünün üyesi olduğu komisyonlardır. 

Komisyonlar arasında hiyerarşik olarak, genel kurulun komisyon olarak toplanması, ana 

komisyon ve alt komisyonlar şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür.  Bu sıralama, 

yasamada yetki devrinin, hem yapısal hiyerarşi hem de üye sayısı açısından 

görülmesine imkân tanımaktadır. Üye sayısı açısından, genel kurulun komisyon olarak 

toplanması tüm üyeleri, ana komisyon bazı üyeleri, alt komisyonlar ise daha az üyeyi 

kapsamaktadır. Yapısal hiyerarşi açısından yetki devrine bakıldığında ise ülkeden 

ülkeye farklı farklı değerlendirmeler söz konusu olabilecektir.
89

 

Bu komisyonlara Birleşik Krallık’ta “Committee of the Whole House”; 

Amerika’da  “the Committee of the Whole House on the State of the Union” 

denilmektedir. Her iki ülkede de bu komisyonlara başkan değil, komisyon başkanı 

başkanlık etmektedir. 
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Birleşik Krallık’ta uygulanan genel kurulun komisyon olarak toplanması 

yaklaşımı diğer ülkelerde yeniden tanımlanmıştır. Birleşik Krallık’ta genel kurulun 

komisyon olarak toplanması uygulaması, yasama sürecindeki komisyonların yerine 

geçerken, ABD Temsilciler Meclisinde bu komisyonlar, tüm önemli önerileri ve bütçe 

önerilerini görüşmek üzere komisyon aşamasına ek olarak toplanmaktadır.
90

 

Genel kurulun komisyon olarak toplanması, başkanlık kürsüsünde Meclis 

başkanının oturmadığı ve meclis genel kurulu ile ilgili bazı usuli kuralların 

yumuşatılarak uygulandığı bir usuldür. “Komisyon” kavramı akla sayı yönünden 40, 50, 

60 vb. belli bir üst sınır getirmektedir. Dolayısıyla bu üst sınırı aşan bir kurul, biçimsel 

olarak bir komisyon olsa da aslında bir genel kurul toplantısı niteliği taşımaktadır. 

Ancak komisyona, nicelik odaklı bir bakış yerine bir konunun incelenmek üzere havale 

olunduğu bir inceleme kurulu olarak bakılırsa, genel kurulun komisyon olarak 

toplanması için de komisyon deyiminin kullanılması mümkün olacaktır.
91

 Bununla 

birlikte, genel kurulun komisyon olarak toplandığı durumlarda da uzmanlaşmış belli üye 

gruplarının toplantılara katıldığını ve yapılan toplantıların çoğu zaman daha az sayıda 

üye ile gerçekleştirilen komisyon toplantıları görünümünde olduğunu söylemek 

mümkündür.
92

 

Genel kurulun komisyon olarak toplanması durumunda görüşmeler, resmilikten 

uzak bir ortamda gerçekleşmektedir. Genel kurullarda normal zamanlarda uygulanan 

sert usul kuralları, genel kurul komisyon olarak toplandığında uygulanmamaktadır.
93

  

III. KOMİSYONLARIN İŞLEVLERİ KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLAR  

Komisyonların yasama organlarındaki varlık nedenlerine komisyonların 

işlevlerine bakarak ulaşabiliriz. Bu işlevleri inceleyen belli yaklaşımlar söz konusudur. 

Bunlardan işletme ekonomisi/işbölümü yaklaşımı (economies of operation), yasama 

komisyonlarının en geniş ve nispeten en tartışmasız işlevini temel almaktadır. Diğer 

yaklaşımlar ise yasama komisyonları üzerinde yapılan çalışmalarda kısmen yarışan ve 

kısmen tamamlayıcı olmak üzere farklı bakış açılarını yansıtmaktadır.
94

 Bu çerçevede 

ABD Kongresi’nin her iki kanadında komisyonların işlevlerine vurgu yapan dört temel 
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yaklaşım bulunmaktadır.
95

 Paylaşım yaklaşımı (distributional theory), bilgi 

kazanımı/uzmanlık yaklaşımı (informational theory), parti yanlı koordinasyon (partisan 

coordination/cartel party theory), kamaralar arası çatışma yaklaşımı (bicameral-conflict 

theory).
96

 Sözü edilen teoriler, baktıkları nokta itibariyle bazı açılardan farklı olsa da 

ortak noktaları, “yeni kurumsalcı” olmalarıdır ve yasama kurumunun önemli olduğu 

varsayımına dayanmaktadırlar.
97

 Bu çerçevede, bu görüş taraftarlarına göre, kurumsal 

yapı, usul ve kurallar, yasama yetkisinin dağılımını ve son tahlilde kamu politikasını 

etkilemektedir.
98

  

Aşağıda incelenecek olan son üç yaklaşım komisyonları sırasıyla (a) Yüksek 

talepli alanlar, (b) Bilgi kazanımının etkili araçları ve (c) Çoğunluk partilerinin uzantısı 

olarak görmektedir. Bunların, özellikle komisyon özerkliği konusunda farklı ampirik 

etkileri vardır. Bu çerçevede paylaşım yaklaşımına göre, komisyon üyeleri, parti ya da 

genel kurul tercihlerine bağlı olmaksızın yetki alanındaki politikayı belirlemektedir. 

Bilgi kazanımı yaklaşımında komisyonlar, uzmanlıklarını geliştirerek yasama 

meclislerine hizmet vermektedir. Parti yanlısı koordinasyon yaklaşımında ise komisyon 

üyeleri, partilerinin komisyondaki uzantılarıdır. Parti liderleri, komisyon üyelerini 

belirlediğinden,
99

 partiler bu mekanizma aracılığıyla komisyondaki üyelerini de 

yönlendirebilmektedir.  

A. İŞLETME EKONOMİSİ/İŞBÖLÜMÜ YAKLAŞIMI  

Dünya çapında parlamento faaliyetlerinin yürütülmesinde daha fazla 

komisyonlara dayanılması yönündeki eğilimin en önemli sebebi verimin (efficiency)
100
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ve işbölümünün sağlanmasıdır. Komisyonların sağladığı en önemli fayda, 

parlamentoların alt çalışma grupları aracılığıyla aynı anda farklı politika alanlarında 

birçok görevi yerine getirebilmesidir. Dolayısıyla parlamentolar, komisyonları 

vasıtasıyla daha verimli çalışabilmekte ve daha çok sonuç üretebilmektedir.
101

   

Komisyonlar aracılığıyla işbölümü iki açıdan yasamada etkinliği sağlamaktadır. 

İlk olarak komisyon sayısı arttıkça, yasama organı, müzakerelerin yapılması için daha 

fazla yapı kazanmaktadır. Yasama organlarının zamanlarının kısıtlı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, komisyonların fazlalığı, toplam yasama verimini artıracaktır. Bu 

açık olarak yasama sürecinin genel kurulda değil, komisyonda gerçekleşen aşamaları 

için söz konusudur. Geriye kalan tüm etkenler eşit olduğunda, komisyonların sayısı 

arttıkça, gerçekleştirilen yasama müzakeresi parçası ve parlamentonun muhtemel çıktısı 

artmaktadır. Yasama etkinliğin sağlanmasının ikinci yönü, özellikle sabit yetkiler ve 

sabit üyelikler olan daimi komisyonlar açısından uzmanlığın yol açtığı dolaylı 

faydalardan kaynaklanmaktadır. Kanun koyucular, yasama gündeminin tümü ile 

karşılaştırıldığında, komisyonlarda karşılaştıkları usul ve konulara daha aşina olmanın 

faydalarından yararlanmaktadır. Yasama organı büyüdükçe ve yasama komisyonlarının 

sayısı arttıkça, işletme ekonomisi daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
102

 

Yasama komisyonları kendi iç çalışma düzenlerinde de işletme ekonomisini 

sağlayacak şekilde hareket etmektedir. Bu çerçevede alt komisyonlar oluşturulacak 

işbölümü ve dolayısıyla verim artırılabilmektedir.  

B. PAYLAŞIM YAKLAŞIMI  

Paylaşım yaklaşımı (distribuitonal theory) konusundaki literatür 1970’lerde, 

yasama meclislerinde politika tercihlerinde görünür istikrarı açıklama çabaları 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu istikrar nedeniyle paylaşım yaklaşımı, yasama 

meclislerindeki çoğunlukların kararsız ve konjonktürel olduğunu öne süren “sosyal 

tercih” (social choice) literatürünün, kaos sonuçları ile çelişmiştir. Yeni kurumsalcılar, 

komisyonlar gibi yasama kurumlarının bu tür kaos durumlarına karşı ciddi bir engel 

oluşturduğunu değerlendirerek, kanun koyucuların neden bu yönde engeller 

oluşturduklarını açıklamaya çalışmışlardır.
103

  Bundan hareketle, paylaşım yaklaşımını, 

sosyal tercih yaklaşımı üzerinden açıklayabiliriz.  
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Genel kurul merkezli ve kararların basit çoğunlukla alındığı bir yasama 

meclisinde, her bir kanun koyucu alınacak kararlar üzerinde eşit etki düzeyine sahip 

olacaktır. Dolayısıyla genel kurulda kırsal alandan gelen temsilciler, genel kurulda 

çoğunluğa sahip olmadıkça, tarım politikasını kontrol edemeyecekler ya da bunun için 

destek isteyemeyeceklerdir. Genel kurulda birçok politika konusunun varlığı, herhangi 

bir çıkarın genel kurul tarafından karşılanması ihtimalini de düşürmektedir. Sosyal 

tercih yaklaşımına göre, bu koşullar altında, politika sonuçları istikrarlı olmayacaktır.
104

 

Kongre, bir pastayı bölmeye çalışan azınlık özel çıkarlarından oluşmaktadır. Oylamalar, 

sıfır toplamlı bir oyun olarak değerlendirilemeyeceğinden, süreç, daha çok birçok farklı 

lezzeti içeren bir pastayı paylaşmaya benzemektedir. Tüm üyeler mümkün olduğunca 

geniş bir dilim almak istemekte, ancak üyelerin farklı lezzetlere göre farklı tercihleri de 

bulunmaktadır. Bir grup üye, büyük bir tarım dilimi, başka biri büyük bir kentsel-fayda 

(urban benefits) dilimi, başka biri ithalat kısıtlamaları (import restrictions) dilimini 

tercih edebilecektir. Ancak her bir özel çıkar azınlık durumunda olduğundan, istenen 

özel çıkarların elde edilebilmesi, diğer özel çıkarlarla koalisyonlar oluşturulmasına bağlı 

olacaktır.
105

 Bunu bir örnek üzerinden açıklayabiliriz. ABD Temsilciler Meclisinde 

üyelere ve seçim bölgelerinin politika tercihlerine göre üç grubun oluştuğunu 

varsayalım. Bunlar yerli üretim, tarım ve çevre olmak üzere harcamaya duyarlı politika 

değişikliklerini amaçlayan üç alan olsun. Bir politika değişiminin söz konusu olabilmesi 

için bu üç gruptan ikisinin koalisyon oluşturması gerekmektedir. Yerli üretim ve tarım 

grupları, yerli üretim grubunun çıkarlarına ilişkin bir oylamada birleşebilirler, yerli 

üretim grubu da başka bir zamanda tarımcıların çıkarları için oy kullanabilecektir. 

Ancak, istediklerini elde ettikten sonra yerli üretimcilerin sözlerinden dönmelerini 

engelleyecek hiçbir motivasyonları olmayacaktır. Bunun yerine yerli üretimciler için 

rasyonel seçim, geriye kalan kaynakların dağılımından pay alabilmek için yeni bir 

pazarlığa girmek olacaktır. Bu döngü, değişen koalisyonlar dolayısıyla her zaman söz 

konusu olabilecek ve sosyal tercih yaklaşımının da ortaya koyduğu gibi hiçbir kararda 

bir istikrar söz konusu olamayacaktır.
106

 Bu noktada komisyonların işlevi ortaya 

çıkmaktadır. Yeni kurumsalcılara göre komisyonlar, parlamenterlere seçim bölgelerine 

ilişkin olarak belli çıkarların dağılımına katkı sağlamaktadır. Komisyonlar, üyelerinin, 

belli politika alanlarında mülkiyet hakkına (property right) sahip olmalarını sağlayarak, 
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bundan dolayı güvenilebilir yükümlülükler altına girmesini sağlamaktadır.
107

 Diğer bir 

deyişle, yasama meclislerinde, üyelerin seçim bölgelerine belli faydaların dağıtılması 

için komisyonlar bulunmaktadır.
108

 

Yeni kurumsalcıların öncüleri, kanun koyucuları, sonuçlar üzerinde kaçınılmaz 

bazı müzakerelere ve değişimden kazanç beklentilerini içeren kolektif seçim 

durumlarına katılanlar olarak görmüşlerdir.
109

 Kanun koyucuların aralarındaki 

değişimden kazanç (gains from trade) potansiyelleri, farklı politika hedeflerinin olması 

gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin seçim bölgelerinin farklılığı bu sonucu 

doğurabilmektedir. Politika farklılıkları, milletvekillerini siyasal yandaşlığa (logrolling) 

ya da kendi seçim bölgelerine imtiyaz sağlamak adına oy pazarlıklarına (pork-barrel) 

yöneltebilmektedir. Bu anlamda, taşradan bir üye, tarım desteği karşılığında kentsel 

ulaşım için oy kullanabilmektedir.
110

 Kanun koyucular, kendi seçim bölgeleri için 

önemli olmayan konulardaki oylarını, kendi seçim çevreleri için daha önemli olan 

konulardaki oylar ile bir nevi takas etmektedirler
111

  Bu çerçevede yeni kurumsalcılara 

göre yasama komisyonları ve diğer bazı yasama yapılarının temel varlık nedeni, bu tür 

pazarlıklara imkân tanımasıdır.  

Yasama meclisleri, iç kurumsal düzenlerini oluşturmakta ve belli politika 

tercihlerine sahip olan parlamenterlerin ilgili politika alanlarına hakim olabilmeleri ya 

da ilgili politika alanlarında söz sahibi olabilmeleri için bir komisyonlar sistemi de 

oluşturabilmektedir. Böylece komisyonlar, politika öncelikleri farklı olan ve kanun 

yapımında işbirliği yapan gruplar arasında işbirliğinin bozulmasını engelleyen yapılar 

olarak işlev görmektedir.
112

 Dolayısıyla yeni kurumsalcılara göre, yasama meclislerinin 

iç çalışma düzenleri, sosyal tercih yaklaşımında yasama meclislerinde var olduğu iddia 

olunan döngüden kaçınılmasına imkân tanımakta, oy pazarlıklarını güçlendirerek karar 

alma sürecini istikrara kavuşturmaktadır. Böylece kurumların karar alma sürecini 

yeniden şekillendirdikleri söylenebilir.  Karar almaya ilişkin kurallar, yetki dağılımı ve 
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komisyonların gündemi belirleme yetkileri gibi kurumsal yapılar sayesinde modern 

yasama meclislerinde kaos gözlenmemektedir.  

Bu noktada paylaşım yaklaşımının, belli varsayımlar üzerinde kurulu olduğunu 

ifade etmek gerekir. Parlamenterlerle ilgili ön varsayım, parlamenterlerin yeniden 

seçilme amaç ve motivasyonu içinde, seçim bölgelerine ödenek sağlayacak projelerde 

oy elde ederek ve önemli sorunlarında seçmenler ile işbirliği içinde olarak seçim 

bölgelerinde kişisel bir itibar oluşturmaya çalışmalarıdır. Komisyonlarla ilgili 

varsayımlar ise komisyonların belli niteliklere sahip olduğu noktasından hareket 

etmektedir. Öncelikle komisyonlar kendi politika alanlarında gündemi ve politika 

sonuçlarını belirleme yetkisine sahip olmalıdır. Bu açıdan genel kurul komisyonlara 

yeterli düzeyde yetki devrinde bulunmalı ve komisyonları yasama sürecinde bir aktör 

(veto player) konumuna taşıyabilmelidir. Dolayısıyla ilgili politika alanında bir değişim, 

komisyonun onayını da gerektirecektir. İkinci olarak, üyeler, komisyonlarını kendileri 

tercih edebilmelidir. Bununla bağlantılı olarak üçüncü varsayım, komisyonların aynı 

zamanda politika dışlayıcılardan (policy outliers) oluşmasıdır. Böylece komisyon, genel 

kurulu ya da genel kurul ortalamasını temsil etmeyecek ve kendi yetki alanında aşırı 

tercihleri olan üyelerden oluşacaktır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse, tarım 

komisyonu, bu sektörle güçlü bir şekilde ilgilenen ve ona bağlı olan üyelerden 

oluşacaktır. Bunun sonucu ise, komisyon, ilgili politika alanında gündemi belirleme 

yetkisine sahip olduğundan, nihayetinde yasama meclisinden çıkan politikaların, 

çoğunluğun görüşlerini yansıtmaması olacaktır.
113

  

 Son tahlilde, bu yaklaşım, komisyonun yetki alanında homojen bir grup olarak 

değerlendirdiği komisyonlara, özel bir statü vermekte ve gündeme belirleme yetkileri de 

göz önüne alındığında komisyonları, “özerk güç merkezleri” olarak görmektedir. 

C. BİLGİ KAZANIMI YAKLAŞIMI  

 Bilgi kazanımı (information acquisition) veya uzmanlaşmayı temel alan 

yaklaşım da paylaşım yaklaşımının beslendiği paradigmayı, diğer bir deyişle 

kurumsalcılığın rasyonel seçim yaklaşımını
114

 temel almıştır. Bununla birlikte, bu 
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yaklaşım, paylaşım yaklaşımının komisyonların paylaşıma ve sonuçta parlamenterlerin 

yeniden seçilme amaçlarına hizmet ettiği görüşüne karşı çıkmıştır.
115

  

Komisyonları, genel kurula bilgi sağlayarak bütün olarak yasama meclisinin 

kapasitesini artıran araçlar olarak gören bu yaklaşım, temelde iki varsayıma 

dayanmaktadır. Bunlardan ilki çoğunluk varsayımıdır (majoritarian premise). Buna 

göre, yasama çoğunluğu rutin olarak komisyonların yetkilerini, oylama kurallarını ve 

komisyonlarda görev alacakları belirlediğine göre, söz konusu yetkiler ve 

görevlendirmeler, çoğunluğun iradesine aykırı olarak kullanıldığında, çoğunluğun 

bunları kabul etmemesi daha rasyonel olacaktır. Diğer bir deyişle, paylaşım 

yaklaşımında ortaya konulduğunun aksine, çoğunluğun iradesi hilafına bütçeyi bozan 

mevzuat ile karşı karşıya bırakan “yüksek talep sahiplerinden” (high demanders) oluşan 

komisyonlara, yasama çoğunluğunun tahammül etmesini beklemek anlamsız olacaktır. 

Dolayısıyla, komisyonların paylaşım yaklaşımının ortaya koyduğu şekilde, çok büyük 

bir güç olarak ortaya çıkması söz konusu olmayacaktır. İkinci varsayım ise belirsizlik 

varsayımıdır (uncertainty premise). Buna göre, parlamento kararları ile politika 

sonuçları arasındaki ilişki çeşitli dış faktörlerin etkisi altındadır. Dolayısıyla kanun 

koyucuların seçtikleri politika araçlarının hangi politika sonuçlarını oluşturacağı 

konusunda bir belirsizlik vardır. Karar alma sürecinde, en bilinen bir politika aracı dahi 

zaman zaman uygulamada beklenenden farklı sonuçlar doğurabilmektedir.
116

 Karar 

alma sürecindeki bu belirsizlik, yasama meclislerinin iç örgütlenmesinde önemli 

sonuçlar doğurmaktadır. Parlamenterlerin, tüm konular üzerinde gerekli uzmanlığı elde 

etmeleri mümkün olmadığından, kurumsal düzenlemeler ile bilgi asimetrisi azaltılmaya 

çalışılmaktadır.  

 Kanun koyucular, bu etkilerin bir kısmını uzmanlaşma yoluyla 

azaltabilmektedir. Parlamenterler, komisyonlar gibi alt çalışma grupları aracılığıyla, 

belirsizliğin azaltılmasını sağlayabilmektedir. Dolayısıyla uzmanlaşmış yasama 

komisyonları, bilgi verimliliği yoluyla ortak faydayı sağlamaktadır.
117

 Komisyonlar, 

parlamenterlerin belli politika alanlarına odaklanmasını sağlamakta; böylece 

komisyonlar sadece daha fazla çalışma yapılmasına değil, aynı zamanda üyelerin bilgi 

avantajı elde etmeleri için uzmanlaşmalarını teşvik etmekte ve bu da yasama meclisinin 

tümünün faydasına olarak daha nitelikli yasama faaliyetleri ile sonuçlanmaktadır. 
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Dolayısıyla komisyon üyelerinin uzmanlaşması, kamu yararına ve nihayetinde yasama 

meclisine hizmet etmektedir.
118

 

Komisyon üyelerinin sahip olacağı bilgi, parlamento kararları ve bunların 

sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme yetisini içine almaktadır. Kanun 

koyucular belli bir politika alanında uzmanlaşarak kararlar ve sonuçları arasında daha 

sağlıklı bağlantı kurabilmektedirler.
119

 Uzmanlaşma yoluyla komisyon üyeleri, farklı 

politika araçlarının sonuçları konusunda özel bilgi edinebilmektedir. Komisyonun 

önerileri bu çerçevede üyelerin politika tercihlerinin yanı sıra farklı politika tercihlerinin 

etkinlik değerlendirmelerini de içerebilmektedir. Genel kuruldaki parlamenterlerin 

komisyon üyelerinden asıl bekledikleri de bu ikinci kısma karşılık gelmektedir.
120

 

GILLIGAN VE KREHBIEL, yasama sürecini, komisyon ve genel kurul arasında 

eksik bilgi altında iki kişilik bir oyun olarak modellemişlerdir. Bu modelleme 

sonucunda, büyük oranda yeni ve denenmemiş politika alanlarında belirsizliğin 

azaltılmasının, riskten kaçınan kanun koyucular tarafından birlikte değerlendirildiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Komisyon üyelerinin uzmanlaşması, bilgi verimliliğinin 

sağlanması için gerekli bir koşul olmakla birlikte aynı zamanda bu uzmanlığın stratejik 

kullanımı için fırsatlar da sunmaktadır. Komisyonun genel kurulda daha fazla bilgiye 

sahip olduğu asimetrik bilgi oyunu içinde, komisyon genel kurul tercihlerini 

yansıtmazsa, genel kurul komisyondan çıkan bir kanun önerisini kabul etme yönünde 

istekli olmayacaktır. Komisyonun tercihleri, yasama meclisinden çok az farklı olsa dahi, 

genel kurul komisyonun politika tercihlerinin ya da kanun önerisi üzerindeki iradesinin 

genel kurulun ideal noktasına karşılık geldiğine inanmayacaktır. Rasyonel bir yasama 

meclisi, istenmeyen bu sonuçları tahmin edebilecektir. Yasama meclisinin, belirsizliğin 

varlığında, komisyonlardan ortak faydanın elde edilebilmesi için etkileri olduğunu 

bilerek,  kaynakları tercihler ile dikkatli bir şekilde dengeleyeceği varsayılmaktadır.
121

 

Komisyonun pozisyonu ile yasama meclisinin pozisyonu arasında ideolojik 

açıdan uyum sağlanmasında temel belirleyici nokta, komisyona üye belirlenmesi süreci 

ve kriterleri olmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için komisyonlar genel kurulun 
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mikrokozmozu durumunda olmalıdır.
122

 Bu yaklaşıma göre, komisyon üyeleri 

belirlenirken, uzmanlık alanları ya da önceki deneyimler açısından ilgili politika 

alanında en az maliyetle uzmanlaşabilecek üyeler seçilmelidir. Bu parlamenterler, 

zaman zaman aynı zamanda ilgili komisyonu “en çok talep edenler” olsa da bundan 

dolayı seçilmeleri söz konusu olmamaktadır. Aksine, üye olmayanların komisyona 

güveni, komisyon üyelerinin politika tercihleri konusunda heterojen bir yapıda olması 

durumunda artacaktır. Örneğin, komisyonda radikallerin ve muhafazakârların belli bir 

politika konusunda uzlaşmaları durumunda genel kurulda parlamenterler, komisyonun 

önerileri konusunda en yüksek düzeyde güvene sahip olacaktır. Komisyonlar, bu 

çerçevede farklı politika tercihleri olan uzmanları içine alacak, ancak yüksek ya da 

düşük düzeyde talepte bulunanlara karşı önyargılı olmayacaktır.
123

  

Bilgi kazanımı yaklaşımının, paylaşım yaklaşımından farkları bu çerçevede 

şöyle sıralanabilir: Bu yaklaşımda, komisyon üyeleri, paylaşım yaklaşımında olduğu 

gibi seçim çevrelerinin belli çıkarlarının gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı bir işlev 

görmemekte, üyeler kişisel uzmanlık ve bilgilerine göre belirlenmektedir. Komisyon 

üyeleri, genel kurulun ve bir bütün olarak yasama meclisinin temsilcileri olarak hareket 

etmektedir. Paylaşım yaklaşımında olduğu gibi politika dışlayıcı olarak hareket 

etmemektedirler. Bu iki yaklaşım yasama meclisindeki siyasi partilerin rolünü tamamen 

görmezden gelmemekle birlikte, siyasi partileri etkisiz olarak değerlendirmekte ve 

bireysel olarak yasama meclisi üyesini merkeze almaktadır. Aşağıda ele alınacak 

yaklaşımda ise siyasi parti merkeze alınmaktadır.  

D. PARTİ YANLISI KOORDİNASYON YAKLAŞIMI  

Parti yanlısı koordinasyon yaklaşımı (partizan coordination/cartel party theory), 

paylaşım ve bilgi kazanımı yaklaşımı görüşlerini birçok yönden kabul etmekle birlikte, 

siyasi partiler ile komisyonlar arasındaki ilişkilere yeni bir bakış açısı sunmuştur. Bu 

yaklaşım, yasama komisyonlarını temel olarak çoğunluk partisi tarafından kullanılan 

uyumlaştırma araçları olarak görmektedir. 

Yasama komisyonları üzerindeki literatür, bunların disiplinli siyasi partiler 

açısından önemine vurgu yapmaktadır. SHAW, sekiz yasama meclisinde,
124

 siyasi 

partiler ve komisyonları inceledikten sonra bunların yetkileri arasında tersine bir ilişki 

olduğunu ortaya koymuştur. SHAW’a göre komisyonlar güçlü olduğu oranda, 
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komisyonlar üzerinde parti kontrolü zayıf olmaktadır.
125

 COX ve MCCUBBINS de 

ABD Kongresinde siyasi partiler ve komisyonlar arasındaki geleneksel bağlantıyı 

sorgulamış ve komisyonların, kanun koyucuların karşı karşıya oldukları çeşitli toplu 

çıkmazlara çözüm olmak üzere ortaya çıkan siyasi partilerin yetkilerinin uzantıları 

olduğunu ortaya koymuşlardır.  ABD Kongresinde görünen çalışmaların büyük bir 

kısmı komisyonlar içinde gerçekleştirilmekle birlikte, siyasi partiler de komisyon 

sisteminin ve faaliyetlerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar.  Siyasi partiler 

tarafından sistemin kurgulanması, parti liderliğinin yasama yetkisini uyumlaştırması 

(cartelizing) için de destek sağlamaktadır.  Yasama sürecinde komisyon yapıları, 

partilerin komisyondaki üyelerinin davranışlarını etkileyebilmelerini sağlayacak şekilde 

oluşturulmuştur.
126

 Bu sebeple COX ve MCCUBBINS, parlamento yapısı içinde siyasi 

partiler ile komisyonları birbirinin alternatifi olarak görmemekte ve komisyonları bir 

nevi siyasi partilerin parlamentodaki uzantıları olarak değerlendirmektedir.  

COX ve MCCUBBINS, diğer yaklaşımlarda olduğu gibi, komisyon üyelerinin 

belirlenmesi sürecine de eğilmişler ve parti liderliklerinin komisyon üyelerinin 

belirlenmesinde önemli rolleri olduğunu ortaya koymuşlardır. ABD Kongresinde 

üyelerin komisyonlara seçilmesi, her zaman üyelerin tercihleri çerçevesinde 

gerçekleşmemektedir. Parti liderleri, pozisyonları toplulaştırmakta ve bunları stratejik 

olarak itaatkar partilileri ödüllendirmek ve oylamalarda parti liderliği ile uyumlu 

olmayanları cezalandırmak için kullanmaktadır. Benzer bir döngüyü, komisyon 

üyeliklerine yeniden seçim sürecinde de görmek mümkündür. Parti liderliklerinin 

üyelerin belirlenmesindeki bu etkisi, sadece komisyonun yapısını şekillendirmekle 

kalmamakta, ayrıca parti liderliğinin kullandığı yetkiyi de etkileyerek parti disiplininin 

uygulanmasını sağlamaktadır.
127

  

Bu nedenlerle, yasama meclislerinde komisyonlar, siyasi partilerin bir alternatifi 

olarak ortaya çıkmamakta ve çalışma düzenleri ve tutumları, parti hakimiyetini 

yansıtmaktadır. Komisyon merkezli Kongre (committee-centred Congress) tezinden bu 

önemli sapma, ABD Kongresinde, literatürde parti hakimiyetinin olduğu kabul edilen 

parlamentarizme benzeyen bir görünüm olarak değerlendirilmektedir.
128

  Bu yaklaşım 

komisyonları yasama meclisinin odak noktaları olarak gören görüşten de önemli bir 
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sapma olarak görünmektedir. Zira, bu yaklaşımda yasama komisyonları, siyasi partilerin 

uzantıları olarak, merkezi konumlarını siyasi partilere terk etmektedir.  

IV. KOMİSYONLARIN ÇALIŞMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  

Parlamento komisyonlarının çalışmalarını; ilgili ülkenin siyasal sistem 

özellikleri, parlamentoda komisyonların yapısı ve komisyonların güç göstergeleri olmak 

üzere üç faktörün etkilediği söylenebilir. Bu faktörler, komisyonların performansını 

değerlendirme imkânı sunar. Siyasal sistem özellikleri içinde genel olarak yasama 

yürütme ilişkileri, siyasi partiler, sivil toplum ve medya değerlendirilebilir. Komisyon 

yapısı başlığı altında belli bir hukuki çerçeve içinde şekillenen komisyon türleri ve 

komisyonların büyüklükleri ile komisyon üyelerinin seçim usulleri ele alınabilir.
129

 

Komisyonların güç göstergeleri mahiyetindeki temel faktörler ise aşağıda 

komisyonların yetkileri, komisyon toplantılarının açıklığı, komisyon üyelerinin sosyal 

arka planları ve uzmanlıkları ile komisyonlara sağlanan alt yapı ve bilgi desteği 

başlıkları altında incelenecektir.  

A. SİYASAL SİSTEM ÖZELLİKLERİ 

1. Yasama - Yürütme İlişkisi   

Yasama ve yürütme güçlerinin birbirleriyle ilişkileri, pozitif anayasa hukukunda 

hükümet sistemleri sınıflandırmasının dayanağını oluşturmaktadır.
130

 Yargı kural olarak 

bunun dışında tutulmaktadır. Bu iki organ arasındaki ilişkinin nasıl düzenleneceği 

anayasaların temel sorunsalı olarak ortaya çıkmaktadır. Zira organlardan birinin 

diğerine üstünlüğü ya da her ikisi arasında eşitliğin ya da dengenin kurulması farklı 

siyasal sistemleri oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte yasama ve yürütme güçleri arasındaki ilişkiler ve hükümet 

sisteminin niteliği, salt hukuksal düzenlemelere dayanmamaktadır. Bu alanda başka 

siyasi faktörler de etkili olmaktadır. Parlamentoda tek parti çoğunluğunun bulunup 

bulunmaması, cumhurbaşkanının çoğunluk partisine mensup olup olmaması ile söz 

konusu partinin lideri konumunda olup olmaması ve benzeri etkenlere göre yasama-
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yürütme güçleri arasındaki ilişkiler ve hükümet sisteminin niteliği değişik biçimler 

alabilmektedir.
131

  

Parlamento komisyonlarının etkinliği de siyasal sisteme göre değişmektedir. 

SHAW’a göre parlamenter sistemde komisyonlar, başkanlık sisteminde olduğu gibi 

güçlü değildir. Güçler ayrılığının olmadığı sistemlerde, çoğunluk partisine mensup 

kanun koyucular, kendi parti liderleri tarafından kontrol edildiği için yürütme 

politikasını eleştirme konusunda isteksizdirler. Ancak güçler ayrılığının olduğu 

sistemlerde, parlamentolar doğası gereği, güçlü ve bağımsız olma eğilimindedir. 

SHAW, karşı bürokrasi (counter-bureaucracy) olarak hizmet veren güçlü komisyonlara 

sahip olmayan yasama meclislerinin güçlü olamayacaklarını savunmaktadır.
132

  

Parlamentoların içinde bulunduğu siyasi çevrenin komisyon sisteminin 

çalışmasında önemli etkisi vardır. Dolayısıyla ilgili siyasal sistem içinde parlamentonun 

yeri, parlamentonun ve daha özelinde komisyonların kanun yapım sürecindeki 

etkinliğini de belirleyecektir.   

BLONDEL, parlamentoların politika yapım sürecine katılımlarını üç farklı 

analitik düzeyde ele almaktadır.
133

 Bunlardan birincisi, parlamentoların çeşitli fikir ve 

görüşlerin kanun koyuculara ulaştırıldığı bir “girdi mekanizmasının parçası” olmasıdır. 

Söz konusu fikir ve görüşler, yürütme organını kanun önerme durumuyla karşı karşıya 

bırakmaktadır. İkinci olarak, parlamentolar konulan kuralların uygulanmasının denetimi 

ile de ilgilenmektedir. Liberal sistemlerde söz konusu denetleme, parlamento genel 

kurulundaki tartışmalardan komisyon çalışmalarına uzanan geniş ve etkili bir alanda 

yapılırken, otoriter sistemlerde denetim ve siyasi pazarlıklar el altından, yönetim ve 

bürokrasi ile parlamenterlerin özel görüşmeleriyle sağlanmaktadır. Üçüncüsü ise 

yasama meclislerinin yasama sürecinde sahip oldukları doğrudan rolleridir. 

Aşağıda bu çerçevede genel olarak parlamentoların kanun yapım sürecindeki 

rolleri ve etkinlikleri üzerinden yapılan sınıflandırılmalar incelenmektedir. 

BLONDEL, parlamentoların siyasal sistem içindeki rolünü, ortaya koymak için 

dört tür sınıflandırma yapmıştır. Bunlardan birincisi, parlamentoların kaldırıldığı ya da 

askıya alındığı devletlerdir. Birinci durumda parlamentolar lastik damga (rubber stamp) 

olarak kullanılır ve komisyonlar sembolik işlevler yerine getirmektedir.  İkincisi, 
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yürütme tarafından parlamentonun tamamen yönlendirildiği otoriter devletlerdir. Bu 

durum komünizm sonrası ya da koloni sonrası devletlerde söz konusu olur ve bunlarda 

kişisel karizma ya da tek parti, devlet faaliyetlerine yön vermektedir. Üçüncüsü, 

parlamentoların yürütme tarafından az veya çok kontrol edildiği devletlerdir. 

BLONDEL’e göre, batı Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok liberal ülkede, 

yürütme organı değişen düzeylerde parti disiplini aracılığıyla yasama meclisine yön 

vermektedir. Dördüncüsü ise parlamentoların ulusal karar alma sürecinde temel 

unsurlardan olduğu devletlerdir. Dördüncü durumda, parlamentoya politika yapımında 

daha fazla özerklik verilmektedir. Bu durumda komisyonların da daha fazla yetki ve 

özerkliği vardır.
134

 Parlamentonun sistem içindeki rolü belirginleştikçe ve arttıkça, 

komisyonlar da kişilik kazanmaya ve rollerini güçlendirmeye başlamaktadır.  

MEZEY, parlamentoları karşılaştırmalı olarak incelediği ve parlamentoların 

politika oluşturma sürecine etkilerini değerlendirdiği çalışmasında parlamentoların 

yasama sürecindeki yerinin, politika oluşturma sürecindeki güçleri, diğer bir deyişle 

hükümet üzerindeki etkisi ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
135

 Bu 

çerçevede, MEZEY, parlamentoları; politika oluşturma sürecinde “fazla”, “orta” ve 

“az” derecede etkili olmaları ile “hiçbir” etkilerinin ve rollerinin olmamasına göre 

sınıflandırmıştır.
136

 MEZEY’e göre, politika oluşturma sürecinde “fazla” etkili olabilen 

parlamento, yürütmeden gelen kanun tasarılarını değiştirebileceği gibi reddedebilmekte;  

“orta” derecede etkili olan parlamento, yürütmeden gelen kanun tasarılarını 

değiştirebilmekte, ancak reddedememekte ve “az” etkili olan veya “hiç” etkili olmayan 

parlamentolar ise yürütmeden gelen kanun tasarılarını ne değiştirebilmekte ne de 

reddedebilmektedir.
137

 

NORTON, bu düşünceler çerçevesinde parlamentolar ile ilgili alternatif bir 

sınıflandırma yapmakta ve parlamentoları “politika yapan”, “politikayı etkileyen” ve 

“politikayı etkilemeyen” parlamentolar olarak sınıflandırmaktadır. Esas itibarıyla ayrım,  
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politika yapan ve politikayı etkileyen parlamentolar arasında yapılmaktadır. Politika 

yapan parlamentolar, yürütmeden gelen kanun tasarılarını değiştirebilmekte, 

reddedebilmekte ve kendi politikasını oluşturarak yürütmenin kanun tasarılarının yerine 

ikame edebilmektedir. Politikayı etkileyen parlamentolar yürütmeden gelen kanun 

tasarılarını değiştirebilmekte veya reddedebilmektedir. Üçüncü gruptaki parlamentolar 

ise, yürütmeden gelen önerileri ne değiştirebilmekte ne de reddedebilmektedir. Yasama 

sürecinin temel aşamaları, öneri, hazırlanma, görüşme ve kabul ile uygulama şeklinde 

sayılacak olursa, politika yapan parlamentolar sözü edilen bu dört aşamaya etkin olarak 

katılmaktadır. Politikayı etkileyen parlamentolar esas itibarıyla görüşme ve kabul 

aşamalarında rol oynarken, üçüncü grup parlamentolar sadece kabul aşamasında rol 

alabilmektedirler.
138

 

POLSBY ise parlamentoları “dönüştürücü (transformative)” ve “arena” 

parlamentolar olarak ayırmaktadır. Bu ayrıma göre dönüştürücü parlamentolar yasama 

sürecinde aktif olarak rol oynamakta ve sunulan kanun önerileri üzerinde bağımsız 

olarak çalışma yetkisine sahip iken; arena parlamentoların öncelikli görevi hükümeti 

desteklemek olmaktadır.
139

 

WEINBAUM da parlamentoları hükümet ile ilişkisinden yola çıkarak beş grupta 

incelemektedir.
140

 Birinci grup olan eşgüdümlü parlamento, yürütme ile işbirliği ve 

karşılıklı dayanışma içindedir. Parlamento ve yürütme arasındaki ilişkinin temel 

özelliği, birbirlerinin haklarına duyulan saygı ve yasama sürecinde başvurulan karşılıklı 

görüşlerdir. Eşgüdümlü parlamentolarda nadiren tek bir çoğunluk partisi olduğundan 

karşılıklı saygı ve ortak karar alma ilkesi, bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Kanun 

önerileri genellikle hükümetten gelmekle birlikte parlamentolar teklif edilen metinleri 

değiştirme ve reddetme gücüne sahiptirler. Hükümet de özellikle önemli konularda 

parlamentonun pozisyonu konusunda fikir edinmeden kanun tasarılarını parlamento 

önüne getirmemektedir. Parti disiplininin eksik olduğu bu parlamentolarda, eşgüdümlü 

davranış bir ilke ve ihtiyaç olduğundan yasama ile yürütme arasındaki güçler ayrılığı 

ortadan kalkmaktadır.  
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Tâbi parlamentolarda ise birinci türde var olmayan disiplinli bir çoğunluk partisi 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla siyasi partinin gücü ve üstünlüğü, parlamentonun 

gücünü kırmaktadır. Yürütmenin elindeki silah olarak bu çoğunluk partisi, 

parlamentonun görevlerini birçok yönden elinden almaktadır. Böylece parlamenter ve 

ulusal liderlik birleşmekte ve hükümet programı ile yasama programı aynılaşmaktadır. 

Parlamentonun yürütmeden gelen tasarılar üzerinde değişiklik yapma ya da tasarıyı 

reddetme gücü olmadığı gibi milletvekillerinin kişisel görüşlerinin önemi de 

bulunmamaktadır. Milletvekilleri ancak, çoğunluk partisi içindeyse etkili olabilme 

şansına sahip olmaktadır.  

Teslimiyetçi/edilgen parlamentolar ise tamamen yürütme organına bağlıdırlar ve 

ne programları, ne varlık nedenleri, ne de amaçları vardır. Hükümet yalnızca görünüşte 

bu tür parlamentolardaki çoğunluğa dayanmaktadır. Fakat parlamento hiçbir zaman 

yürütmenin kaynağı değildir. Tersine yürütmenin sonucu olarak var olmaktadır. Zira 

seçimleri manipüle ederek parlamentoya kimlerin gireceğine karar veren hükümettir. 

Yürütme muhalefeti tamamen yok etmemekle birlikte kendi dayandığı çoğunluk 

tabanından da çatlak bir ses çıkmasına izin vermemektedir. Bu gruptaki parlamentolar,  

törensel işlevler görerek sistemin meşruiyetine katkıda bulunmaktır.  

Dördüncü grup parlamentolar olan belirsiz/ara konumdaki parlamentolarda ise 

yürütme organı ile her an bozulabilecek hassas bir etkileşim bulunmaktadır. Çünkü 

parlamento-hükümet ilişkisini kuracak süreç ve değerlerde bir belirsizlik vardır. Tabi ve 

teslimiyetçi parlamentolarda bulunan çoğunluk partisi burada yer almamaktadır. 

Parlamento ya çok partili bir kargaşa içindedir ya da parlamentoya parti disiplini 

tanımayan gruplar egemen olmuştur. Bu tür parlamentolar, tutarlı politikaların 

yürütülmesine olanak vermemekte ve genellikle soruşturma ya da gensoru gibi denetim 

yolları ile hükümeti engellemektedir. Yasamayı başlatma konusunda da yürütmeye 

nadiren izin vermektedirler.  

Beşinci grup parlamentolarda, rekabetçi-egemen parlamento, dördüncü grup 

parlamentoların çeşitli özelliklerini taşımaktadırlar. Her iki grup parlamentoda iktidar 

karışıklığı ve değişen parlamenter çoğunluklar vardır. Ayrıca her ikisinde de mahalli 

çıkarlarını düşünen ve parti disiplinine yabancı parlamenterler bulunmaktadır. Bununla 

birlikte, rekabetçi parlamentolarda çatışma ve çekişme daha örgütlü ve düzenlidir. Bu 

tür parlamentolar, hükümetten gelen tasarıları sürekli olarak değiştirirler. Sistemin diğer 

kurumları ile de sürekli bir pazarlık içindedirler. Bütün sorunların çözümünde görüşme, 

pazarlık ve karşılıklı taviz söz konusudur. 
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WEINBAUM bu sınıflandırma çerçevesinde, Fransız Beşinci Cumhuriyeti ve 

1961-1965 döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini, tabi parlamento; ABD 

Temsilciler Meclisini, rekabetçi-egemen parlamento; Fransız Dördüncü Cumhuriyetini 

ise belirsiz parlamento olarak sınıflandırmıştır.
141

 

Siyasal sistem içinde sık sık hükümet değişikliklerinin olması da parlamento ve 

komisyonlarının çalışmasında etkili olmaktadır. Sık hükümet değişiklikleri sonucunda 

yeni üyeler parlamentoya gelmekte ve bu üyeler sonrasında komisyonlarda 

görevlendirilmektedirler. SHAW’a göre, komisyon üyeliklerindeki süreksizlik, 

komisyon üyeleri açısından dikkat çeken bir uzmanlık eksikliği, yüksek oranda 

devamsızlık eğilimi, düzensiz toplantılar ve hatta bazı komisyonların hiç 

toplanmamasına sebep olmaktadır.
142

 Bunun dolaylı etkisi komisyonların sistem 

içindeki rollerinin zayıflaması olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2. Siyasi partiler 

Karakteristik özellikleri; bir parti adı altında faaliyet gösterme ve bu partide 

bulunacak adayları belirleme, bir parti lideri ile iktidara geldiğinde üyeleri tarafından 

uygulanmaya çalışılacak bir politika programına ve üyeleri ortak bir hareket tarzına 

sahip olma olarak sıralanabilecek siyasi partiler,
143

 demokratik siyasal yaşamın 

merkezinde yer almaktadır.
144

 Seçimlere katılarak siyasi görevlere ve pozisyonlara talip 

olan siyasi partiler, demokratik bir sistemde önemli işlevler yerine getirmektedir.
145

 

Siyasi partiler, seçimlerin ulusal düzeyde örgütlenmesine ve rekabete imkân 

sağlamakta, benzeşen farklı bireysel tercihlerin toplamlarını yansıtan kurumlar olarak 

seçmenlere farklı alternatifler sunmaktadırlar. Seçimlerden sonra ise halkın tercihlerini 

hem parlamento hem de hükümet düzeyinde harekete geçirmektedirler.
146

  

Bir ülkedeki başlıca siyasi partilerin toplamı o ülkenin siyasi parti sistemini 

oluşturmaktadır. Parti sistemleri değerlendirmelerinde, büyük partilerin sayısı ve 

kutuplaşma düzeylerine, başka bir deyişle temel konularda birbirlerinden ne kadar farklı 
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olduklarına odaklı bir bakış açısı olduğu görülmekte ve sistemler; tek partili, bir partili 

baskın, iki partili, iki buçuk partili ve çok partili olarak sınıflandırılmaktadır.
147

 

Hükümeti oluşturan ve parlamento faaliyetlerini yönlendiren siyasi partilerdir. 

Hükümet, ancak hükümeti oluşturan partilerin, komisyon içinde ve dışında aynı yönde 

hareket etmeleri durumunda kanun yapım sürecine hakim olabilecektir.
148

 Siyasi 

partiler, komisyon çalışmalarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Literatürde 

genellikle parti özellikleri ve komisyon davranışları arasında bağlantı kurulmaktadır. 

Siyasi partilerin komisyonlara ilişkin özellikleri, parti sayısı, partilerin 

dayanışmacı/homojen olup olmaması (cohesive/non-cohesive),
149

 partilerden birinin 

ulusal politikaya hakim olup olmaması ya da öncü olan partinin ideolojik olarak açık 

olup olmamasıyla tanımlanmaktadır.
150

 Siyasi partilerin, parlamenterler üzerindeki 

etkisi, parlamento içi örgütlenmeye dair kurallar, parti sistemleri, tek parti hükümeti ile 

koalisyon ya da azınlık hükümetleri olup olmamasına göre değişebilmektedir. Örneğin 

azınlık hükümetleri olduğunda, siyasi partiler disiplinli olmadıkça, hükümet kanun 

yapım sürecine hakim olamamaktadır.
151

 

Parlamentoda temsil edilen ve parlamento partisi ya da grubu olarak adlandırılan 

partiler, hangi üyenin hangi komisyona gönderileceğini belirlemekte; sadakat veya etkili 

parti liderleri ile bağlantıların da komisyon üyeliklerinin yanı sıra komisyon 

liderliklerinin belirlenmesinde etkisi olmaktadır. Sonuçta, partiler de komisyon üyeleri 

üzerinde önemli düzeyde etkiye sahip olabilmektedir.  

Parti örgütü, özellikle parlamento iç örgütlenmesinde siyasi parti grupları 

aracılığıyla, üyelerini disipline etmek için çeşitli ceza ve ödülleri kullanma yetkisini de 

elinde bulundurmaktadır.
152

  Partiye, parti liderlerine ya da genel merkez organlarına 

sadakatsizliğin siyasi partiden ihraca varan negatif yaptırımları olabileceği gibi bunun 

karşısında sadakatin komisyon üyeliklerinden bakanlıklara kadar uzanan pozitif 

sonuçları da ortaya çıkabilmektedir. Negatif yaptırımlar kapsamında, ilgili üyenin 
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komisyon üyeliğinden alınması, komisyon üyeliği devam ettirilmekle birlikte parti 

grubu için yerine getirdiği görevlere son verilmesi veya bir sonraki dönemde ilgili 

üyenin komisyona seçilmemesi söz konusu olabilmektedir. Bunun dışında negatif 

yaptırım olarak çok yumuşak ikna biçimleri veya sosyal baskıdan, parti grubundan 

resmi dışlamaya uzanan yaptırımlar gündeme gelebilecektir.
153

  

Diğer yandan parti içi iktidar organları ile iyi ilişkileri olan, meclis çalışmaları 

ile oylamalarda parti politikası doğrultusunda kararlar alınmasına katkı sağlayan, 

itaatkâr ve dolayısıyla verimli parlamenterler için bazı pozitif sonuçlar doğabilecektir. 

Esasen pozitif sonuçlar, komisyon üyeleri için komisyonda parti yanlısı hareketin 

sağlanması açısından daha etkili olacaktır. Komisyon çalışmalarının önemi göz önünde 

bulundurulduğunda, komisyon çalışmalarında bu yönde hareket eden üyeler, daha iyi ve 

prestijli komisyon üyeliklerine seçilme, komisyon başkanı olma, parti grubu içinde 

yükselme, parlamentoda liderlik pozisyonlarına getirilme veya hükümette 

görevlendirilme şansına sahip olacaklardır.
154

 Özellikle hükümet içinde yer alan 

partilerin liderleri, parti disiplinini sağlamak için çeşitli ödül ve ceza yöntemlerine daha 

yoğun olarak başvurmaktadırlar. Parlementerler, bu yöntemlerle hükümetin geçirmek 

istediği kanunları onaylamak ya da hükümetin politikaları doğrultusunda görüş 

belirtmek durumu ile karşı karşıya bırakılmaktadır.
155

 

Tercih edilen hükümet sistemlerinin parti sayısını azaltıcı ya da artırıcı etkisi 

olmamakla birlikte parlamenter sistemlerin parti disiplinini, başkanlık sistemlerinin ise 

serbest partileri teşvik eden yapıları olduğu söylenebilir. Parti disiplini, diğer 

değişkenlerin de etkisiyle başkanlık sistemlerinde de artış gösterebilmekle birlikte, tüm 

parlamenter sistemlerde yüksek düzeyde bulunmaktadır.
156

 Yasama meclislerindeki 

güçlü ve disiplinli siyasi partiler ise yasama meclislerinde daha az güçlü komisyonlara 

neden olmaktadır.
157

 Güçlü parti disiplini olan parlamentolar, güçlü komisyon sistemi 

açısından birçok engel ile karşı karşıya kalmaktadır.
158

 Zira partilerin aldığı kararların 
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bağlayıcı olup olmaması, komisyonun kararlarını da etkilemektedir.
159

 Bu açıdan 

yasama komisyonlarının parti gruplarına ek alanlar oldukları da söylenmektedir. 

Komisyonlardaki müzakerelerin yapısı, parti merkezlerinde önceden alınan kararlarla 

geniş ölçüde belirlenmektedir. Böylece hem çoğunluk partisi hem de muhalefet partisi 

açısından parti alanlarındaki müzakere faaliyetleri, parti içi ayrılıkları azaltmakta ve bu 

da komisyonlardaki müzakere faaliyetlerinin azalmasına yol açmaktadır. Böylece 

komisyonlarda yapılan müzakereler formalite icabı ve etkisiz olabilmektedir.
160

 

Dolayısıyla komisyonlar üzerinde parti disiplininin düşük olduğu ülkelerde 

komisyonlar güçlü olmaktadır. Zira bu durumda komisyon üyeleri daha bağımsız 

hareket edebilmektedirler. Parlamentoda çok partili yapının olması ya da parti 

kontrolünün olmaması güçlü komisyonlara sebep olmaktadır. Buna rağmen tek parti 

kontrolü varsa, zayıf komisyonlar ortaya çıkmaktadır.
161

 

Diğer yandan, siyasi yaşamın daha az tartışmaya dayalı ve siyasetin daha çok 

uzlaşma üzerine kurulu olduğu toplumlarda, komisyonlar uzlaşmanın arandığı doğal 

alanlar işlevi görmektedir. Bu tür ülke parlamentolarında, güçlü komisyonlar, güçlü 

siyasi partilerle birlikte var olabilmektedir. Örneğin Almanya Federal Meclisinde 

(Bundestag), siyasi partiler sıkı bir disipline sahip olmakla birlikte, milletvekilleri 

partileri nezdinde puan kazanma temelli hareket etmeyip nesnel davranma 

eğilimindedir. Güçlü komisyonlar-güçlü partiler birlikteliğinin en iyi örnekleri, 

İskandinav ülkelerinde de görülmektedir. İskandinav ülkelerinde temel yönetim biçimi, 

bazen “komisyonlar parlamenterizmi” olarak da adlandırılmakta, bu sistem içinde 

komisyonlar, politikaları ve kanun önerilerini görüşmekte ve genel kurula sadece 

oylama yapılmaktadır. Örneğin İsveç’te bu anlamda, kanun tasarıları üzerinde 

komisyonlarda oldukça önemli değişiklikler yapılabilmektedir. Böylece komisyonlar, 

İskandinav karar alma sürecinin temel karakteri olan kapsamlı müzakelerin odağı 

olmaktadır.
162

  

3. Sivil Toplum  

Demokrasinin güçlendirilmesi için önemli bir aktör olan sivil toplum, genellikle 

devletten bağımsız olan ve insanların gönüllü olarak katıldıkları gruplara karşılık 

                                                 
159

 DURGUN (2005), s. 52. 
160

 DURGUN (2017), s. 483. 
161

 SHAW (1990), s. 245. Aynı yönde bkz. OLSON, David; MEZEY, Michael, Legislatures in the 

Policy Process: The Dilemmas of Economic Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.  
162

 HAGUE; HARROP (2004), s. 252.  



51 

 

gelmek üzere kullanılmaktadır.
163

 Dolayısıyla sivil toplum, doğrudan devlet tarafından 

düzenlenmeyen, kendi dinamiğini oluşturan toplumsal ilişkiler alanı olarak 

tanımlanabilir. Bu nedenle sivil toplum demokratikleşme, insan hakları, siyasal, 

toplumsal ve kültürel çoğulculuk, yönetime ve karar alma sürecine katılım, iktidar 

paylaşımı gibi kavramları içerecek biçimde kullanılmaktadır.
164

 Sivil toplumun karar 

alma sürecine etkisi açısından ele alınması gereken konular, çıkar grupları ve bunun 

ötesinde baskı grupları olarak görünmektedir.  

Her ne kadar literatürde baskı grupları ve çıkar grupları bazen birbirlerinin 

yerine geçen terimler olarak kullanılsa da, bu ikisi arasındaki başlıca fark, bir davranış 

ve yöntem farkı olarak ortaya çıkmaktadır. Aralarında ortaklaşa menfaatler bulunan 

insanların meydana getirdikleri çıkar grupları, ancak belirli amaçlarını gerçekleştirmek 

maksadıyla örgütlenerek sistemli bir propagandaya giriştikleri ve siyasal karar organları 

üzerinde çeşitli yollardan etki yapmaya çalıştıkları zaman baskı grupları haline 

gelmektedir.
165

 Sivil toplum örgütlerinin de baskı grubu olarak nitelendirilebilmesi için 

aynı yönde bir dönüşüm geçirmesi gerekmektedir. Bu organizasyonlar toplumun çeşitli 

kesimlerinin çıkarlarını ifadelendirmekte ve siyasal sisteme farklı kanallarla doğrudan 

veya dolaylı olarak sunmaktadır. Bu çeşitli kanallar arasında parlamento komisyonları 

sistemi de hükümet politikalarını etkileyen önemli organlardan biri olarak kendisini 

göstermektedir.   

Komisyonlar, sivil toplumla yasama meclisi arasında aracı organ işlevi 

görebilmekte ve vatandaşların parlamento çalışmalarına katılımı için giriş noktası 

vazifesini yerine getirebilmektedirler.
166

 Siyasi karar alma sürecinin ve daha özelinde 

kanunlaşma sürecinin anlaşılabilmesi için çıkar gruplarının özellikle parlamento 

komisyonlarına erişimlerinin ve etkilerinin iyi okunması gerekmektedir. Örneğin, 

Alman Parlamentosunda komisyonlar, parlamento karar alma sürecinin önemli 

kısımlarından birini işgal ederler. Bu sebeple çıkar grupları komisyonlar aracılığıyla 

hükümet politikalarını etkilemek isterler. Çıkar grupları komisyonlardaki taleplerini 

gerçekleştirmek için komisyon üyeleri ile güçlü bağlantılar ve parlamento dışında siyasi 
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partiler ile iletişim kurma gibi stratejiler uygularlar.
167

  ABD Kongresinde büyük baskı 

gruplarının amaçlarına erişmek için kullandıkları yönteme “lobbying” adı verilmektedir. 

Bu yolla baskı grupları parlamento hol ve koridorlarında, komisyonlarda veya 

parlamento dışındaki alanlarda, Meclis üyeleri ile doğrudan doğruya temas kurarak, bir 

kanunun çıkmasını sağlamak ya da önlemek için faaliyet göstermektedirler.
168

 Sivil 

toplumun diğer parlamentolarda da benzer yollardan parlamento üyelerine ulaşma ve 

karar alma sürecini etkileme yönündeki çalışmalarını görmek mümkündür.  

4. Medya 

Vatandaşların yasama ve denetim süreçlerine katılımlarını artırma yönündeki 

eğilim ve istekleri, kitle iletişim araçlarının/medyanın
169

 gelişmesiyle birlikte çok daha 

belirgin hale gelmiştir. Demokrasi olarak tanımlanan sistem altında halkın, iradesini 

temsil eden parlamentonun ne yaptığını ve neden yaptığını bilme hakkı olduğu kabul 

edilmektedir. Söz konusu bilgiye erişim hakkının karşılanması çabalarının da bir sonucu 

olarak, parlamentoların açık ve şeffaf olmaları hususunda üzerlerindeki baskının, daha 

önceki dönemlerde hiç olmadığı kadar fazla olduğu söylenebilir.  

Medya, parlamentodaki işleyişin vatandaşa ve kamuya ait görüş ve 

duyarlıklarının kanun koyuculara aktarılması konusunda özel bir işleve sahiptir.
170

 Bu 

açıdan, medyanın siyaseti ve parlamentoyu haber kaynağı, milletvekillerinin ve kurum 

olarak parlamentonun da medyayı kamuoyuna erişim ve halkla bütünleşme açısından 

bir araç olarak görmesi dolayısıyla bu ikili arasında çift yönlü bir ilişki doğmaktadır.  

Vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayan medya, hem demokrasinin kalitesini 

artırmakta hem de hükümetin denetimini garanti etmektedir.
171

 Bu çerçevede, Dünya 

çapında birçok ülkede parlamentolar, medyanın kurum ve parlamento süreçlerine 

erişimini ve bunlar üzerinde haber yapılmasını kabul etmektedir. Parlamentoların 

çoğunun genel kurul görüşmeleri ve işlemleri, komisyonlarının oluşumu, işlevleri ve 

faaliyetleri konusunda kendi internet sayfaları vardır. Bunların dışında, TV ve yazılı 

basın da temel bilgi kaynaklarındandır.
172

 Günümüzde, siyasal denetim aracı olarak, 
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yasama, yürütme ve yargı yanında kendisinden dördüncü güç olarak bahsedilen 

“basının” yeri inkar edilemez.
173

 Bu açıdan, parlamentolarda komisyonların 

çalışmalarının basına açık olmasına dönük pratikler geliştiği de görülmektedir. Zira, 

demokrasi ve iyi yönetişim ilkeleri de giderek parlamento çalışmalarının daha 

yoğunluklu olarak gerçekleştirildiği platformlar olarak komisyonların toplantılarının 

basına açılmasını gerektirmektedir. Ancak bazı parlamentolarda komisyon toplantıları 

ilke olarak kamuya ve dolayısıyla basına açık değildir. Bununla birlikte medyanın 

dinleme toplantıları, basın brifingleri ve kişisel iletişim yollarıyla komisyonlara erişimi 

söz konusu olabilmektedir. Elektronik ve basılı medya, parlamento komisyonlarının bir 

yandan vatandaşlar ile yakın ilişkiler kurmasını sağlamakta; diğer yandan da vatandaşlar 

komisyonların faaliyetleri konusunda daha iyi bilgi edinebilmektedirler. Bu açıdan 

medya bazı yazarlar tarafından, parlamento komisyonlarının daha etkili olmasına katkı 

sağlayacak bağımsız araçlar olarak tanımlanmaktadır.
174

  Örneğin, PELIZZO ve 

arkadaşları, yürütme organının denetiminde rol alan kamu hesapları komisyonlarını 

(public account committees) inceledikleri çalışmalarında, komisyonlara tanınan 

yetkilerin ancak belli koşullar altında etkinliklerini sağlayacağı sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmaları kapsamında komisyonlara verilen yetkilerin niteliği ve kapsamı ne olursa 

olsun, komisyonların etkinliğinin sağlanabilmesi için bu yetkilerin bazı ek koşullarla 

desteklenmesi gerektiğini değerlendirmişlerdir. Bu koşullar arasında, komisyon 

üyelerinin tarafsız/bağımsız hareket edebilmeleri ve komisyonun bağımsız bilgi 

kaynaklarına sahip olması yanında hükümetin denetiminde kamuoyu ve “medya 

ilgisi”ne yer verilmiştir.
175

 Bu değerlendirmenin yasama komisyonlarına genişletilmesi 

de mümkün görünmektedir. Buna göre, kamuoyu ve medyanın komisyonda yapılan 

çalışmalara ilgisi ve komisyon çalışmalarının medyada görünürlüğü arttıkça, komisyon 

üyelerinin komisyon çalışmalarındaki motivasyonunun da artacağı söylenebilir.  

Bununla birlikte kamuoyu ve medya ilgisi üzerinde olmayan komisyonların daha 

az partizan özellikler göstereceği, bunun siyasi partilerin birbirlerine karşı daha az 

savunmacı ve soruşturmacı olmalarını sağlayacağı ve iktidar ile muhalefetteki partilerin 

daha sağlıklı bir çalışma alanında birlikte çalışma kültürü geliştirebilecekleri de ileri 

sürülmektedir.
176

 Bu görüşe, birçok parlamentodaki milletvekillerinin katılması da 
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yüksek bir ihtimal olarak görünmektedir.  Diğer yandan uzmanların ve kamu 

görevlilerinin, kamu katılımı sağlanan toplantılarda serbestçe görüşlerini ortaya 

koyamamaları veya siyasi durumun milletvekillerinin sadece kapalı kapılar ardında 

konuşmalarına imkân tanıması gibi sebepler de komisyon toplantılarını kapalı 

yapılmasına neden olabilecektir.  

Günümüzde faaliyetlerinin kitle iletişim araçları ile halka duyurulmasının 

ötesinde, parlamentoların da bizzat halkı bilgilendirmek, halkın ilgi ve dikkatini çekmek 

adına çaba sarf ettiklerini ifade etmek gerekir. Bu çabalar, görüşme tutanaklarının dijital 

ve basılı ortamda erişime açılması gibi dar çerçevenin ötesine geçmiş ve yeni medya 

olarak adlandırılan sosyal medya ve mobil uygulama gibi araçların kullanımına 

geçilmiştir. Bu platformlarda dar anlamda da olsa genellikle komisyon faaliyetlerine 

dair bilgilere yer verilebilmektedir.  

B. KOMİSYONLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ  

1. Komisyon Türleri177 

Parlamentoların komisyon sisteminin şekillenmesinde temel unsurlardan biri 

olan komisyon türleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bunu komisyonların 

adlandırmalarında da görmek mümkündür. Komisyonların adlandırılması bir 

parlamentodan diğerine büyük ölçüde değişmekte ve bu karışıklığa sebep 

olabilmektedir.
178

 Örneğin daimi komisyonlar için, “permanent” ya da “standing”; 

geçici komisyonlar için “select”, “special” ya da hem “select” hem “special” 

isimlendirmeleri kullanılabilmektedir.
179

 

Karşılaştırmalı çalışmalar aynı kategorideki komisyonların, farklı 

parlamentolarda farklı işlevler yerine getirdiğini de ortaya koymaktadır. Örneğin bazı 

parlamentolarda, yasama işlevi daimi komisyonlar tarafından yerine getirilirken, 

Birleşik Krallık Parlamentosu Avam Kamarasında bu işlev, geçici komisyonlar 

tarafından, denetim işlevi ise daimi komisyonlar tarafından yerine getirilmektedir. 

Dolayısıyla komisyon türlerini her bir parlamento özelinde nitelendirmek ve 

değerlendirmek gerekmektedir. 
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2. Komisyonların Büyüklüğü ve Üye Sayısı  

 Komisyonların büyüklüğü de bir yasama meclisinden diğerine farklı özellikler 

göstermektedir. 11 parlamentonun komisyonlarını karşılaştıran Ulusal Demokrasi 

Enstitüsü (National Democratic Institute)’nün bir çalışmasında, daha fazla üyeye sahip 

parlamentoların daha az üyeye sahip parlamentolara göre nispeten daha fazla 

komisyonu bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, üye sayısının 120 ila 662 

arasında; komisyon sayısının ise 6 ila 38 arasında olduğu görülmüştür.
180

 

 Genellikle üye sayısı fazla olan yasama meclislerinin komisyon sayısı daha fazla 

olmakla birlikte bunun istisnaları olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. Zira 

Fransız Yasama Meclisi’nin 577 üyesi olmakla birlikte sadece 8 komisyonu 

bulunmaktadır.  “Dolayısıyla komisyonların sayısı ve büyüklüğü yasama meclisinden 

meclisine farklıdır ve meclisin büyüklüğü ile pozitif bir ilişkisi olmayabilir.”
181

 

 Komisyonun üye sayısı, komisyonun uzmanlığı geliştirebilmeleri ile etkin olarak 

faaliyetlerini yürütebilmeleri konusunda etkili olmaktadır.  Komisyon büyük olursa 

hantal bir duruma gelebilecek ve komisyonda çalışmanın, genel kurul görüşmelerinden 

bir farkı kalmayacaktır. Örneğin, Fransa Ulusal Meclisinde, her biri 72 ila 144 arasında 

üyeye sahip olan komisyonlar, uzmanlığın geliştirilmesi açısından elverişli değildir. 

Komisyonun küçük olması ise etkin çalışmak için gerekli görüşlerin ortaya 

konulamamasına sebep olabilecektir.  

Komisyonun üye sayısı arttıkça, komisyon üyelerinin müzakereleri ve alınacak 

kararları etkileme imkanı azalmaktadır.
182

 Fazla üyeye sahip komisyonlarda, az üyeye 

sahip komisyonlara göre uzlaşmaya varılmasında problem yaşanmasının daha muhtemel 

olduğu da ileri sürülmektedir. GEORGE ve GRAHAM, 30 parlamentoda savunma 

komisyonlarının işleyişini analiz ettikleri çalışmada, komisyonların çoğunun 13’ten 25 

üyeye kadar çalışabilir olduğunu ortaya koymuştur.
183

  

FRANCIS, yasama komisyonları sistemlerinde en önemli problemin örgütsel 

etkinlik olduğu görüşünden hareketle, en uygun komisyon büyüklüğünü ampirik bir 

yöntemle incelediği çalışması kapsamında; ABD genelindeki parlamentolardaki 500 

kanun koyucuya, deneyimlerine göre ideal komisyon büyüklüğünün ne olduğunu 
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sormuştur. Verilen cevaplar çerçevesinde, küçük komisyon olan yasama meclislerinde 

üyelerin daha geniş komisyonları; geniş komisyonlara sahip olan yasama meclislerinde 

ise üyelerin daha küçük komisyonları tercih etme eğiliminde olduğu gözlenmiştir.
184

  

Çalışmada, optimum komisyon büyüklüğü, alt komisyonların kullanımı ile de 

ilişkilendirilmiştir. Buna göre, alt komisyonların fazla kullanıldığı yasama 

meclislerinde, kanun koyucular az kullanıldığı yasama meclislerine göre komisyon üye 

sayısında daha az bir indirim veya daha fazla artış tercih etmekte; alt komisyonların az 

kullanıldığı yasama meclislerinde ise kanun koyucular daha küçük komisyonları tercih 

etmektedir.
185

 

3. Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi  

Komisyon üyelerinin belirlenmesi ile komisyondaki diğer aktörlerin seçimi ya 

da atanmasında; nispi temsil sistemi/uzlaşmacı sistem (proportional 

representation/consensual system) ve çoğunluk sistemi (majoritorian system) olmak 

üzere iki dağıtım ilkesi bulunmaktadır.  

Komisyonların oluşturulması ya da üyelerin belirlenmesi konusunda, 

parlamentoda temsil edilen partilerin üye sayısı oranına göre komisyonlarda temsilini 

sağlayan nispi temsil sistemi parlamentolarda yaygın uygulama olarak 

görünmektedir.
186

 Komisyon üyeliklerinin siyasi parti grupları arasında nispi temsil 

esasında dağıtımında, parlamentolarda farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

anlamda üç farklı hesaplama yöntemi mevcuttur: 1. Hare /Niemeyer, 2. D’Hondt ve 3. 

Sainte Lague/Schepers.
187

 Seçimlerde, siyasi partiler tarafından parlamentoya 

gönderilecek milletvekili sayısının belirlenmesinde kullanılan bu hesaplama yöntemleri, 

parlamento içinde komisyon üyeliklerinin ve başkanlıkların dağılımında da 

kullanılmaktadır. Parlamento içindeki özellikle liderlik pozisyonlarının nispi temsil 

esasında dağılımı, siyasi gündemde küçük siyasi partilere de söz hakkı vererek, bir veya 

birkaç siyasi partinin parlamentoya hakim olmasını engellemektedir.
188

 Bu çerçevede 
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sözü edilen hesaplama yöntemlerine, nadiren parlamento içtüzüklerinde yer verildiği, 

daha çok parlamento pratikleri ve siyasi gruplar arasındaki müzakereler ile üyelik ve 

liderlik pozisyonlarının dağılımının yapıldığı söylenebilir.
189

 

Uygulanan farklı hesaplama yöntemleri,  muhalefet/çoğunluk temsili diğer bir 

deyişle komisyonda muhalefet ve çoğunluğun sahip olacağı üye sayısında farklılıklara 

sebep olmaktadır. Bazı yöntemler, ana siyasi grupların lehine sonuçlar doğururken, 

bazıları ise küçük grupların katılımını güçlendirmektedir. Bu durum özellikle hükümeti 

oluşturan parti ya da partilerin parlamentoda küçük bir çoğunluğa sahip olmaları 

durumunda önemli olacaktır.
190

  Örneğin d’Hont metodunun uygulanması, büyük 

partilerin; Hare/Niemeyer ve Sainte Lague yöntemlerinin uygulanması ise küçük 

partilerin faydasına olmaktadır.
191  

Komisyon başkanlığı statüsü, parlamenterler arasında çok rağbet edilen bir 

makamdır. Bu makam, diğer parlamento organlarına kapı açtığı ve parlamento 

faaliyetlerinde lider bir rol sunduğu için muhalefet için de önem arz etmektedir. 

Bununla birlikte makamın önemi, komisyonun yetki alanı ve çalışma hacmi ile doğru 

orantılı olarak artmaktadır.
192

  

Komisyon başkanı, komisyondaki en önemli statü olarak komisyonun 

toplanmasından ve yönetiminden sorumludur. Komisyon başkanlarını seçme usulleri, 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
193

 Bazı ülkelerde, iktidar parti ya da partilerini 

temsil eden komisyon başkanlarının olduğu “çoğunlukçu sistemler” söz konusudur. 

Bazı ülkelerde ise komisyon başkanlıkları, siyasi partiler arasında üye sayısı oranına 

göre dağıtılmaktadır.
194

 Örneğin, Finlandiya Parlamentosu'nda, seçimlerden hemen 

sonra, her bir parlamento grubunun üye sayısı ile orantılı olmak üzere, d'Hondt 

yöntemini kullanılarak komisyon başkanlarının sayısal olarak dağılımı yapılmaktadır. 

Daha sonra en büyük parlamento grubu, takiben ikinci en büyük parlamento grubu 
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istedikleri komisyonun başkanlığını seçmekte ve tüm sandalyeler tahsis edilene kadar 

süreç devam ettirilmektedir.
195

 Alman Federal Meclisinde komisyon başkanlıklarının 

dağılımında Sainte Lague/Schepers yöntemi uygulanırken;
196

 Avusturya'da, hem 

komisyon üyelikleri hem de başkan ve başkan yardımcılıkları, d'Hondt sistemine göre 

parlamento grupları arasında dağıtılmaktadır.
197

 

Çoğunluk sisteminin uygulandığı, ABD Kongresinde çoğunluk partisi tüm 

komisyonlara başkanlık etmektedir.
198

 Çoğunluk sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde, 

parlamenter denetimin daha etkili yapılabilmesi için bazı komisyon başkanlıkları 

muhalefet partisi üyeleri tarafından yürütülmektedir. Örneğin, Fransa Ulusal Meclisinde 

Maliye Komisyonu, İsveç Parlamentosunda Anayasa Komisyonu, Alman Federal 

Meclisinde Bütçe Komisyonu,
199

 Birleşik Krallık Parlamentosunda Kamu Hesapları 

Komisyonu muhalefet partilerinden üyelerin başkanlıklarını sürdürdüğü komisyonlardır. 

Yine çoğunluk sisteminin uygulandığı İspanya, Slovakya, Letonya ve Litvanya gibi bazı 

ülkelerde de nispi temsil gözetilmeksizin, çoğunluğu sağlayan partiler tarafından bazı 

komisyon başkanlıklarının muhalefete bırakıldığı görülmektedir.
200

 

Komisyon üyeleri; bir yönetim otoritesi (directing authority), seçim komisyonu 

(special committee of selection) veya parlamento kararı;
201

 komisyon başkanları ise, 

genel kurul, komisyonun kendisi, parlamento başkanı ya da başka bir organ tarafından 

atanabilmektedir.
202

  

Komisyon başkanlarının ve üyelerinin belirlenmesinde bazı faktörler etkili 

olmaktadır. Atayacak makamlar farklı olsa da komisyon üyelerinin belirlenmesinde, 

partiler ve parti liderleri esas karar makamları olmaktadır.
203

 Bu süreçte üyelerin 
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tercihleri de önemli bir faktör olmakla ve partiler tarafından genellikle gözetilmekle 

birlikte, DAMGAARD’a göre üye tercihleri, hiçbir zaman komisyon atamalarında tek 

faktör olmamakta ve diğer bazı faktörlerin bu süreçte önemli etkisi bulunmaktadır. 

Siyasi partiler, bu çerçevede üyelerin kıdemleri,
204

 özel yetenek, bilgi ve uzmanlıkları 

ile partiye sadakatleri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmaktadır.
205

 

Parlamento üyelerinin sadece bir komisyona üye olması ve komisyon üyelerinin 

de sadece ilgili komisyon çalışma alanına yoğunlaşmaları durumunda, parlamentoda 

gerçek anlamda uzmanlaşma sağlanabilecek ve uzmanlaşma da komisyonların yasama 

sürecindeki rolünü güçlendirecektir.
206

 Ancak bu konuda parlamentolarda farklı 

uygulamalar söz konusudur ve genel uygulama bunun aksinedir. Yasama meclisleri 

genellikle, her bir temsilcinin en az bir komisyonda görev almasını öngörürken bazıları 

ise üyelerin görev alabileceği komisyon sayısını sınırlandırmaktadır.
207

 

C. KOMİSYONLARIN GÜÇ GÖSTERGELERİ 

1. Komisyonların Yetkileri   

Yasama komisyonları, kanun yapım sürecinde,  ilgili kanun önerilerini 

incelemekte, bilgi toplamakta, değişiklik önerilerinde bulunmakta ve ulaştığı son kararı 

genel kurula göndermektedir. Bu kapsamda, parlamento komisyonlarına ilgili 

mevzuatta belli yetkilerin tanınmış olması, yasama ve denetim yetkilerinin yerine 

getirilebilmesi açısından önemlidir. Zira, komisyonların parlamento çıktılarını etkileme 

ve belirleme yeteneklerini, diğer bir deyişle kanun yapım sürecindeki rollerini büyük 

oranda komisyonlara verilen bu yetkiler şekillendirmektedir.
 208

 

Komisyonların yetkileri, negatif ve pozitif yetkiler olmak üzere iki şekilde 

ortaya çıkmaktadır. Negatif yetkiler, komisyonun diğer aktörlerin değişiklik yönündeki 
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baskılarına rağmen mevcut durumu koruyabilmeleri
209

 iken; pozitif yetkiler, 

komisyonların politika değişimlerini etkileyebilmelerine karşılık gelmektedir. Negatif 

yetkinin en uç örneği, komisyonun bir “veto makamı” olması, pozitif yetkinin en uç 

örneği ise komisyonun bir “karar makamı” olmasıdır. Özerk olan komisyonlar, ilgili 

konuda rapor hazırlamaktan kaçınma ve ilgili mevzuatın engellenmesi gibi negatif 

yetkilerin
210

 yanı sıra, genel kurulun görüşmek zorunda olacağı mevzuat önerilerinde 

bulunabilmek gibi pozitif yetkilere de sahip olabilmektedir.
211

 

MATTSON ve STROM, komisyonların yetkilerini, kanun önerisinde bulunma, 

kanun önerilerini yeniden şekillendirme, komisyon gündemini belirleme ve bilgi alma 

yetkileri olarak dörde ayırmıştır.
212

 Bu yetkilerin tümü komisyonun yasama yetkileri, 

bilgi alma yetkisi ise ayrıca denetim yetkisi ile ilişkilidir.  

a. Kanun önerisinde bulunma yetkisi  

Parlamenter demokrasilerde kanun önerileri genellikle parlamento üyeleri veya 

hükümet kanadından gelmektedir. Başkanlık sistemlerinde ise yürütme organı doğrudan 

yasama faaliyetine katılmamakta ve dolayısıyla kanun önerisinde bulunamamaktadır. 

Bazı ülkelerde, halk girişimi olarak adlandırılan bir yolla da belli sayıda 

vatandaştan/seçmenden kaynaklanan kanun önerileri verilebilmektedir. Bir yarı 

doğrudan demokrasi aracı olarak nitelendirilebilecek bu yöntemle halk, kanun yapma 

faaliyetini bizzat başlatabilmektedir. Komisyonların kanun önerisinde bulunmaları ise 

oldukça istisnai bir uygulamadır.  Bu çerçevede STROM’un incelediği 18 ülke 
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arasından sadece İsveç (İçt. m 7), İzlanda, Avusturya (İçt. m. 27)
213

 ve İsviçre’de (İçt. 

m. 45) komisyonlara kanun önerisinde bulunma yetkisi verildiği görülmektedir.
 214

 

İnceleme konusu olan parlamentolar biraz daha genişletilirse; Estonya (AY. m. 103), 

Polonya (AY. m. 118, İçt. m. 32), Slovakya (AY. m. 87),  Letonya (AY. m. 65) 

parlamentolarında da tüm komisyonların kanun önerisinde bulunabildikleri 

görülmektedir.
 215

 Bazı ülke parlamentolarında ise tüm komisyonlara değil, bazı 

komisyonlara kanun önerme yetkisi verilmiştir.
216

 Ayrıca bazı ülke parlamentolarında 

komisyonların kanun önerme yetkileri bulunmamakla birlikte bazı komisyonlar yetki 

alanlarındaki konularda parlamentoya önerilerde bulunabilmektedirler. Örneğin Alman 

Parlamentosu Bundestag kanadında Seçimlerin Denetimi, Dokunulmazlık ve İçtüzük 

Komisyonu (Committee for the Scrutiny of Elections, Immunity and the Rules of 

Procedure), yetki alanı kapsamındaki konuları görüşerek Meclise önerilerde 

bulunabilmektedir (İçtüzük, m. 128).
217

  

Kanun önerisinde bulunma yetkisi komisyonlara kanun yapım sürecinde önemli 

imkânlar sağlayacak bir yetkidir. Komisyonlar kanun önererek yasama gündeminin 

şekillenmesinde söz sahibi olabilmektedirler.
218

 Ayrıca bu yolla komisyonların 

mevzuatın şekillenmesindeki rolleri de gelişmektedir. Yetki alanlarında kanun 

önerebildikleri durumda,  komisyonların uzmanlıklarının kanun yapım sürecine dahil 

edilmesi yoluyla alandaki düzenleme ihtiyaçlarının daha iyi tespit edilebileceği ve 

mevzuat kalitesinin artacağı da söylenebilir.  

 Bazı parlamentolarda komisyonların sahip olduğu karar alma yetkileri de dikkat 

çekicidir. Bu açıdan, istisnai olmakla birlikte İtalyan Parlamentosu komisyonlarının 
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ayırt edici özelliği olan ve günümüzde yaygın olarak kullanılmayan yasamaya ilişkin 

geniş karar yetkilerine de bu başlık altında değinmekte fayda vardır. İtalyan 

Parlamentosu komisyonları bir kanun önerisini doğrudan kabul edebilmekte
219

 ve 

herhangi bir kanun önerisi, meclislerden birinin komisyonlarında görüşüldükten sonra 

diğer meclisin genel kurulunda görüşülmeksizin sadece komisyonlarında görüşülerek 

kanunlaşabilmekteydi. İtalya’da bu usul, esasen üzerinde uzlaşma olan konularda 

uygulanmakta ve kanunların büyük bir kısmı bu usulle kanunlaşmaktaydı.
220

 Hükümet 

ya da üyelerin onda biri tarafından olağan yasama usulünün uygulanması talep 

edilebilmekteydi.
221

 Diğer yandan bu usulle görüşülebilecek kanunlar açısından 

Anayasa’da sınırlama getirilmiştir. Anayasa’nın 72’nci maddesine
222

 göre anayasa ve 

seçimle ilgili konular, uluslararası antlaşmaların onaylanması, bütçe ve kesin hesapların 

onaylanmasıyla ilgili kanun tasarıları Meclis tarafından daima olağan usulde 

incelenerek ele alınabilmektedir.  

Tartışmasız olan konuların komisyonlarda görüşülerek sonuçlandırılması 

nedeniyle genel kurulun tartışmalı ve önemli konulara odaklanmasını sağladığından 

genel kurulu da güçlendirildiği yönünde görüşler olsa da,
223

 söz konusu uygulama 

zaman içinde İtalyan Parlamentosu komisyonlarının aşırı güçlü olmasına neden olmuş, 

bu da yürütme organı açısından ciddi sorunlara neden olmuştur. Bunlar arasında 

öncelikle yüksek enflasyon ve kamu harcamalarının kontrolsüz artışı sayılabilir. Her 

komisyonun, kendi sektörü ile ilgili kanunları kabul etmesi, kamu kaynaklarının israfına 

yol açmıştır. Diğer yandan komisyonlar tarafından kabul edilen kanunlar, genel ve soyut 

hükümler içeren düzenlemeler olmaktan daha çok birer idari düzenleme görünümünde 
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olmuştur. Dolayısıyla kanunlaşma sürecinin etkili bir koordinasyon mekanizması 

öngörülmeksizin komisyonlara verilmesi istikrarsızlığa neden olmuştur. Bu nedenlerle 

İtalyan Parlamentosunda komisyon sistemin normalleştirilmesi sürecine geçilmiştir. 

Anayasal ya da yasal herhangi bir reform yapılmaksızın komisyonlar arasında 

koordinasyon mekanizması oluşturulmuş ve komisyonlarda kanunların kabul edilmesi 

usulü büyük oranda terkedilmiştir. Buna götüren diğer bir faktör de mevzuatın büyük 

oranda torba kanunlardan (omnibus statute) oluşması ve bu kanunların da komisyonlar 

arasında tam bir bağlantı gerektirmesidir. Kabul edilen kanunların sayı ve türü de 

komisyonların artık kanun yapım sürecinin merkezi olamayacağına işaret etmektedir. 

Kabul edilen birçok kanun Anayasa’nın 72’nci maddesindeki sınırlama kapsamında 

olduğundan zaten komisyonda kabulü mümkün olamamaktadır.
224

 Dolayısıyla İtalyan 

yasama meclisinde komisyonlar, mevzuata göre bu yetkiye sahip olmalarına ve bu 

yetkiyi kullanmalarında herhangi bir engel olmamasına rağmen fiili olarak bu yetkiyi 

kullanmamaktadırlar.  

İspanya Parlamentosunda da genel kurul, kanun önerilerini görüşme yetkisini 

komisyonlara devredebilmektedir (AY. m. 75). Bu durumda genel yasama usulünde 

genel kurulda gerçekleştirilen son görüşme ve oylama aşamaları yapılmamakta ve süreç 

komisyonda sonlandırılmaktadır.
 225

 Bununla birlikte, yetkinin kısmi olarak verilmesi de 

söz konusu olabilmektedir. Buna göre, genel kurul yetkisini komisyona devrederken son 

görüşme ve oylama yetkisini  kendisinde saklı tutabilmektedir. Diğer yandan komisyona 

verilen yetkiye rağmen, ilgili kanun önerisinin genel kurul tarafından görüşülüp 

sonuçlandırılmasına da karar verilebilmektedir (İçt. m. 148-149) Buna göre, komisyon 

görüşmelere başlamadan önce genel kurulda verilecek bir önergenin görüşmesiz kabulü 

ile genel kurul tarafından bu yetki geri alınabilmektedir.    

Bu usulün uygulanması konusunda konu sınırı da bulunmaktadır. Buna göre, 

anayasa değişiklikleri ve uluslararası ilişkilere ilişkin kanunlar ile organik kanunlar ve 

bütçe kanunlarında bu usule başvurulamamaktadır. Ayrıca Senato tarafından veto edilen 

kanun önerileri de bu usule konu olamamaktadır (İçt. m. 149).  

Dolayısıyla görece önemli konuların genel kurul, daha önemsiz konuların ise 

komisyonlar tarafından görüşüldüğü söylenebilir. Bu usul, bir taraftan genel kurulun iş 

yükünü hafifletmekte bir taraftan da komisyonların yasama sürecindeki ağırlığını 
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artırmaktadır.
226

 Bu usulün sağladığı en önemli fayda ise bazı kanun önerilerinin daha 

hızlı bir şekilde kanunlaşabilmesini sağlamasıdır. 

b. Kanun önerisini yeniden şekillendirme yetkisi 

Kanun önerilerinin yeniden şekillendirilmesi
227

,
 
 parlamento genel kurulları, 

büyüklükleri dolayısıyla detaylı olarak görüşme yapmak için uygun olmadığından, 

komisyonlara ait bir işlev olarak görünmektedir.
228

 Kanun önerilerini yeniden 

şekillendirme ya da düzenleme yetkisine sahip olan komisyonlar, gündemi belirleme 

avantajına da sahip olacaklardır. Zira, kanun önerisini yeniden şekillendirerek 

komisyonlar, asıl önerenin gündem belirleme yetkilerini de devralmaktadırlar.
229

 

Dolayısıyla kanun önerisini yeniden şekillendirme yetkisi komisyonun kanun yapım 

sürecindeki etkinliği açısından belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Komisyonların kanun önerilerini değiştirme yetkisi, bağlı oldukları yasama 

meclisine ve bu komisyonların yasama sürecinde oynadıkları role göre farklılık 

göstermektedir. Ülkelerin birçoğunda komisyonların kanun önerilerini değiştirme 

konusunda geniş yetkileri vardır. Bu yetki bazı durumlarda kanun önerisinin içeriğini 

tamamen değiştirerek yeniden düzenlemeyi de kapsayabilmektedir.
230

 

Bu kapsamda komisyonların bu alandaki yetkileri, komisyonun orijinal kanun 

önerisi üzerinde değişiklik yaparak kendi metnini orijinal metin yerine ikame etme 

yetkisine sahip olması ve genel kurulda bu metnin görüşülmesi ile orijinal metnin genel 

kurulda görüşülmesi arasında iki uçta yer almaktadır. Komisyonun özellikle hükümet 

tasarıları üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olması durumunda kanun yapım 

sürecinde hükümet oldukça sınırlanabilmektedir.
231

  Komisyonların hükümet önerilerini 

yeniden şekillendirme yetkisine sahip olmamaları durumunda, ilgili yasama meclisi bir 

bütün olarak yürütme karşısında zayıf bir pozisyonda olmaktadır.
232

  

DÖRİNG,  Parlamentolararası Birlik tarafından gerçekleştirilen bir anket 

çalışmasına göre, tüm parlamentoların önerilen kanun tasarılarını
233

 yeniden 
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şekillendirme yetkisinin bulunmadığını, bazı parlamentolarda komisyonların sadece 

kanun önerileri üzerinde değişiklik önerisinde bulunma yetkisi olduğunu ortaya 

koymuştur. DÖRİNG, bu yetkileri açısından parlamento komisyonları arasında I’den 

IV’e bir sınıflandırma yapmıştır. Buna göre I’inci grupta yer alan ülke 

parlamentolarında,
234

 genel kurulda, orijinal metin görüşülmekte, ancak değişiklik 

önerileri eklenmektedir. Bu grupta komisyon sadece değişiklik önerisinde 

bulunabilmektedir. IV’üncü gruptaki
235

 komisyonlar ise tasarıları yeniden şekillendirme 

yetkisine sahiptirler. II’nci ve III’üncü grupta ise bu iki uç arasında bazı ara biçimler yer 

almaktadır. Örneğin, II’nci gruptaki parlamentolarda, komisyon tarafından yeniden 

şekillendirilmiş metin, ilgili bakan tarafından kabul edilmezse, genel kurulda orijinal 

metin görüşülmektedir. III’üncü gruptaki parlamentolarda, komisyonlar, orijinal metin 

karşısında görüşülebilecek metinlerini sunabilmektedirler.
236

  

DÖRİNG’in bu sınıflandırmayı yaptığı tarihten günümüze parlamentolarda belli 

değişimlerin olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin, söz konusu sınıflandırmaya 

göre, I’inci grupta olan Fransız Parlamentosu komisyonları, 2008 yılında yapılan 

Anayasa değişikliklerinden sonra IV’üncü gruba geçmiştir. Bu tarihten önce, kanun 

teklifleri genel kurulda komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşülürken, kanun 

tasarıları için yeni bir metin hazırlanmamakta, komisyonun değişiklik önergeleri orijinal 

metne ek olarak konularak genel kurula raporlama yapılmakta ve genel kurulda orijinal 

metin görüşülmekteydi. Bunu parlamentolarda komisyonların güçlendirilmesi 

yönündeki eğilimin bir yansıması olarak görmek mümkündür. Dolayısıyla komisyonlara 

kanun önerilerini yeniden şekillendirme yetkisi verilmesi ve yetkinin kapsamının 

genişletilmesine doğru bir eğilim olduğu da ifade edilebilir.  

Kanun önerisinin yeniden şekillendirilmesinin bir diğer yönü de kanun 

önerilerinin birleştirilerek veya ayrı ayrı metinler halinde görüşülebilmesidir. 

STROM’un çalışmasına göre,  kanun önerilerini birleştirerek ya da ayrı ayrı metinler 

halinde görüşme yetkisine, Belçika, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg, 

Norveç, Portekiz ve İspanya parlamentoları komisyonları sahiptir. İnceleme konusu 

diğer altı ülkede (Birleşik Krallık, Hollanda, İrlanda, İtalya, Fransa, Danimarka) ise 
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komisyonların, kanun önerilerini birleştirme ya da ayrı ayrı metinler halinde görüşme 

yetkileri bulunmamaktadır.
237

 

c. Gündemini belirleme yetkisi  

Komisyonun gücüne ilişkin belirleyici faktörlerden biri de komisyonun 

gündemini kontrol yetkisidir. Dış aktörler tarafından komisyon gündeminin belirlenmesi 

düzeyi ne kadar düşükse, komisyonun gündemi açısından daha özerk olacağı 

söylenebilir. Kendi gündemini belirleyebilen komisyonlar, genel kurula ilgili konuda 

raporlamanın ne zaman yapılacağını da belirleyecektir. Diğer yandan komisyonun 

gündemini belirleyebilmesi kadar, genel kurulun komisyona havale edilmiş bir kanun 

önerisini geri çekme yetkisinin olup olmaması da önemlidir.
238

 Bu noktada genel 

kurulun kanun önerisini başka bir komisyona yeniden havale edip edemeyeceği veya 

komisyonun raporu olmaksızın dahi genel kurulda görüşüp görüşemeyeceği, genel 

kurulun geri çekme yetkisinin olmaması karşısında ilgili kanun önerisini kendisine uyan 

herhangi bir zamanda görüşme imkânına sahip olup olmaması soruları da önem 

kazanmaktadır.
239

 

DÖRİNG’e göre, kendi gündemlerini belirleyebilen komisyonlar, hükümet 

çoğunluğu tarafından komisyon gündeminin belirlendiği komisyonlara göre daha 

güçlüdür.
240

 Gündemlerini belirleyebilen komisyonlar, örneğin komisyon raporlarının 

sunulacağı zamanı programlayabilmekte,
241

 komisyon toplantılarının sıklığını ve 

dinleme toplantılarının yapılacağı zamanı da belirleyebilmektedir.  

Çoğu yasama meclisi, bu alanda karşılaştırmaları zorlaştıracak özelliklere sahip 

olmakla birlikte, DÖRİNG, komisyonların gündemlerinin belirlenmesi konusunda 

dörtlü bir ayrım yapmıştır. Buna göre birinci grupta,
242

 hükümetin komisyon 

gündeminin belirlenmesinde etkinliği yüksektir ve komisyona havale edilmiş olan 

kanun önerileri kendiliğinden komisyonun gündemini oluşturmaktadır. İkinci gruptaki 

yasama meclislerinde,
243

 genel kurul çoğunluğu tarafından komisyon gündemi 

belirlenmekte ve denetlenmekte, genel kurulun geri çekme yetkisi bulunmakta ve bu 

çerçevede süresinde görüşülmeyen kanun önerileri başka bir komisyona havale 
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edilebilmekte ve hatta komisyon raporu olmaksızın genel kurulda konu 

sonuçlandırılabilmektedir. Üçüncü gruptaki ülkelerde,
244

 komisyonlar kendi 

gündemlerini belirleyebilmekle birlikte, yine de çoğunluk bir güvenlik supabına sahip 

kılınmıştır.  Bu ülkelerde, içtüzükler komisyonlar için hükümet önerilerine öncelik 

tanınması yönünde hükümler içermekte, genel kurulun komisyondan ilgili kanun 

önerisini geri çekme yetkisi de bulunmaktadır. Dolayısıyla komisyon, kanun önerisinin 

başka bir komisyona çekilebileceği ve sonuçlandırılabileceğini bilerek hareket etme 

durumu ile karşı karşıyadır. Dördüncü grup ülkelerde,
245

 iktidarı oluşturan partilerinin 

genel kurul çoğunluğu komisyonlar üzerinde en düşük kontrol düzeyine sahiptir. Bu 

ülkelerde, kanun önerileri havale edildiği komisyondan başka bir komisyona havale 

edilememektedir.  Komisyonlar kendilerine havale edilen işleri serbestçe 

sonuçlandırabilmektedirler.
246

 

Bu çerçevede, komisyonların gündemini belirleme yetkisi açısından yasama 

meclislerinin; genel kurulun komisyondan kanun önerisini geri çekme yetkisi ve 

komisyonu yönlendirme yetkisi olan meclisler ile genel kurulun geri çekme yetkisinin 

olmadığı ve kendi gündemlerini oluşturan komisyonların olduğu meclisler olmak üzere 

iki uç arasında yer aldığı söylenebilir.  

d. Bilgi alma yetkisi  

İşin doğası gereği parlamento komisyonlarının; güncel, ilgili, belgeye dayalı, 

tarafsız bilgiye erişimi önemlidir. Komisyonların konuları derinlemesine incelemesi 

beklendiğinden, komisyonların bilgi talebi çok yüksektir.
247

 Parlamentolar, ancak 

hükümetten bağımsız olarak bilgi ve uzmanlık edinme yeteneğine sahip olduklarında 

belirleyici roller oynayabileceklerdir. Komisyon üyeleri, komisyona üye olmayan 

parlamenterlere göre daha iyi bilgilendirildiklerinden avantajlı konumda 

olabilmektedirler. Zira,  komisyon üyeliği sayesinde ilgili parlamenterin; komisyonun 

dinleme toplantıları, çıkar grupları ve yürütme birimleri ile ilişkiler dolayısıyla gerekli 

bilgiye kolayca erişim imkanı bulunmaktadır.
248

 Parlamentoların birçoğunda, 

komisyonlara bir kanun önerisini görüşürken veya hükümet faaliyetlerini denetlerken 
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bilgi toplama yetkisi verilmiştir. Bilgi toplama yolları parlamentodan parlamentoya 

değişmektedir.
249

 

İçtüzükler, komisyonlara genellikle usuller ve süreçler konusundaki rutin 

bilgiden, komisyon üyelerinin pek fazla bilgisi olmayan çok teknik konularda ayrıntılı 

bilgiye uzanan bir düzlemde ilgilileri (uzman/tanık (witness)) çağırma ve dokümanlara 

erişim imkânı sağlamaktadır. Komisyonların destek personeli de bu amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için çok önemli bir rol oynamaktadır.
250

 

Yasama meclislerinde komisyonlar açısından çeşitli bilgi edinme usulleri vardır. 

Komisyonlar hükümetten bilgi edinmek için belli kanallar tesis etme yoluna 

gitmektedirler. Hükümet ve parlamento arasında bilgi değişimi, sıklıkla gayri resmî ve 

işbirliği temelli olarak gerçekleşmektedir.
251

 Bilgi edinmenin bir yolu da kamu ve/veya 

özel kurumlar ile vatandaşlardan bilgi ve doküman istenmesidir. Diğer bir bilgi edinme 

yolu ise dinleme toplantıları yoluyla ilgililerin dinlenmesidir. Bu toplantılar kapsamında 

hükümet görevlileri, çıkar grupları temsilcileri, bağımsız uzmanlar ve diğerleri,  

komisyonlar tarafından dinlenmek üzere çağrılabilmektedir. Bu hallerde istenen bilginin 

gönüllü olarak paylaşılmaması durumunda parlamentonun ilgiliyi, komisyona gelmeye 

ya da bilginin sunulmasına zorlama yetkisinin olup olmadığı önem kazanmaktadır. İlgili 

kişi çağrıldığında zorlama yetkisi, komisyona kimin çağrıldığına göre de değişmektedir.  

Avusturya’da tüm vatandaşlar, dinlenmek üzere gelmeleri için zorlanabilmektedir. 

Danimarka ve İspanya’da ise sadece bakanlar gelmeleri için zorlanabilmektedir. 

STROM’un incelediği ülkelerin 11’inde komisyonların dinlemek üzere çağırma yetkisi 

olmakla birlikte zorlama yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, komisyona gitmek gibi bir 

zorunluluk olmasa da davet edilen kişiler, bu ülkelerde de nadiren gelmeyi 

reddetmektedirler. Yine parlamentoların birçoğunun bilgi ve doküman isteme yetkisi 

varken, verilmemesi ya da sunulmaması durumunda zorlama yetkisi, tüm ülkelerde 

mevcut değildir.
252

   

2. Komisyon Toplantılarının Açıklığı   

Komisyon toplantılarının açıklığının anlamı, vatandaşların ve basının komisyon 

toplantılarını takip edebilmesidir. Esasen komisyon olarak çalışmanın, genel kurul 

halinde çalışmadan en temel farkı, daha az resmi bir düzlemde ve basın ile halktan uzak 
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bir şekilde diğer bir deyişle kapalı oturumda çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Ancak 

bu durumda, komisyonların yasama çalışmalarına nitelikli bir katkıda bulunmaları 

mümkün olabilecektir.
253

 Dünya parlamentolarında toplantıların açık veya kapalı olarak 

gerçekleştiren ya da bunlardan bir diğerine geçiş usulleri öngören uygulamalar görmek 

mümkündür. Toplantıların kamuya açık olarak gerçekleştireceği öngörülen komisyonlar 

için dahi gerektiğinde toplantıların kapalı olarak yapılabilmesine imkân tanıyan 

hükümlerin öngörülmüş olmasının komisyonların bu temel çalışma özelliklerinden 

kaynaklandığını söylemek mümkündür.  

MEZEY, güçlü komisyonlar ile komisyon toplantılarının kapalı yapılması 

arasında bir ilişki olduğunu da ifade etmektedir. Bunda özellikle tüm toplantıları kapalı 

olarak gerçekleştirilen Dördüncü Cumhuriyet dönemi Fransız Parlamentosundaki 

komisyonların Amerikan Kongresi komisyonları karşısında daha güçlü olarak 

değerlendirilmesine dayanmaktadır.
254

 SCHMITT ise “Parlamenter Demokrasinin 

Krizi” başlıklı çalışmasında, parlamentolarda kararların, küçük komisyonlarda ve kapalı 

kapılar ardında alınmasının parlamentoların kriz içinde olmalarının nedeni olarak 

görmektedir. Yazara göre, parlamentoda yapılan müzakerelerin açıklığının sağlanması, 

parlamenter demokrasinin temel prensiplerinden biri durumundadır.
255

 Bu çerçevede 

parlamentolarda, komisyon toplantılarının açıklığı ve şeffaflığının sağlanması ve 

artırılması yönünde genel bir eğilim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

 Komisyon toplantılarının açıklığı, kamuoyunun ilgisi olan konularda 

vatandaşların tartışmaları, komisyon üyelerinin neler söylediğini ve görüşülen konu ile 

ilgili olarak ne yönde oy kullandığını yakından izlemesini sağlamaktadır. Bununla 

birlikte açık toplantılardaki kamuoyu ve medya denetiminin, komisyon üyelerinin rahat 

bir şekilde konuşmalarını ve kapalı toplantılarda olduğu gibi rahat bir şekilde uzlaşmaya 

varmalarını engelleyebileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.
256

   

Komisyon toplantılarının açıklığı ile parti liderlerine/yönetimlerine, komisyon 

üyelerinin performanslarını denetleme ve onlar üzerinde sıkı parti disiplini uygulama 

imkânı da sağlamasıdır. Diğer yandan açık komisyon toplantıları, komisyon üyeleri için 
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potansiyel reklam alanı işlevi görecek ve bu sayede komisyon üyeleri performanslarını 

sergileyerek yeniden seçilme ihtimallerini artırabileceklerdir.
257

 

 Komisyonların açıklığının diğer bir yönünü komisyon tutanakları 

oluşturmaktadır. Yasama komisyonları, genellikle komisyonların olağan toplantıları ile 

varsa dinleme toplantılarının tutanaklarını, kamu erişimine açık tutmakta ve bu 

tutanaklar sıklıkla elektronik ortamda yayınlanmakta ve/veya basılı olarak erişime açık 

tutulmaktadır. 

3. Komisyon Üyelerinin Sosyal Arka Planları ve Uzmanlıkları  

Komisyon üyelerinin sosyal arka planının göstergeleri; meslek, eğitim, yaş,  

cinsiyet vb.ni içine alırken, uzmanlıklarının göstergeleri; partilerinde bulundukları 

görev deneyimleri, parlamentodaki önceki deneyimleri, kamu görevi deneyimleri ve 

belli bir konudaki bilgileri olabilmektedir.
258

 Komisyon üyelerinin, komisyon 

müzakereleri sırasındaki tercihlerini, sosyal arka planları ve uzmanlıkları da 

etkileyebileceğinden, bunların doğrudan komisyon faaliyetlerine de yansıması 

olabilecektir.  Bu çerçevede, kişisel lobi faaliyetleri, partiye sadakat ya da parti liderleri 

ile yakınlık unsurları yerine sosyal arka plan ve uzmanlıkları gözetilerek komisyon 

üyelerinin belirlenmesi durumunda, komisyonların etkinliklerinin artacağı 

değerlendirilebilir.  

Komisyonlar ayrıca yeni milletvekilleri için etkili eğitim alanları olarak da 

değerlendirilebilir. Bu sebeple genellikle yeni milletvekilleri, daha önemsiz 

komisyonlara; kıdemli ya da deneyimli üyeler ise daha önemli veya prestijli 

komisyonlara atanabilmektedir. Belli komisyonlarda, komisyon başkanlığı veya üyeliği; 

bakanlık, parti başkanlığı, meclis başkanlığı gibi pozisyonlardan sonra üyeler tarafından 

parlamento kariyeri sürecinde en üst derece olarak değerlendirilebilmektedir. Komisyon 

üyeliğinin böylece ikili yönlü etkisi olabilmektedir.  Bir yandan üyelerin sosyal arka 

planları ve uzmanlıkları komisyonların faaliyetlerini geliştirirken, üyelerin 

komisyondaki diğerlerine göre daha iyi olan performansları da doğrudan siyasi 

kariyerlerine katkı sağlayabilmektedir.
259
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4. Komisyonlarda Alt Yapı ve Bilgi Desteği  

Komisyonlara yeterli alt yapı ve bilgi desteği sağlanması, komisyonların 

etkinliğini artırabilecek önemli faktörlerden biridir. Parlamento komisyonlarının etkin 

bir şekilde çalışabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikli personele sahip olması önemlidir. 

Çalışmalarını en iyi düzeyde sürdürmek isteyen komisyonların aynı zamanda farklı 

personel kategorilerine de ihtiyaçları vardır. Parlamento komisyonları bu çerçevede 

usuli ve idari konularda yardımcı olacak personel yanında ayrıca kanun önerilerinin 

müzakarelerinde yardım sağlayacak ve önemli politika konularında uzman görüşü ve 

analizler sunacak personele de ihtiyaç duyacaktır.
260

  

Komisyon personeli için düzenlemeler, bir yasama meclisinden diğerine büyük 

ölçüde değişmektedir. Bazı yasama meclislerinde uzman komisyon personeli 

bulunmazken, bazılarında önemli düzeyde sorumluluk verilen uzman personel 

bulunmaktadır.
261

 Bununla birlikte, komisyonlara atanan personelin esas fonksiyonu, 

usuli konularla ilişkili olmaktadır. Ancak ilgili yasama meclisine göre, komisyon 

personelinin görev kapsamı değişebilmektedir. Komisyonlara dönük temel idari ve 

bürokratik desteğe ek olarak, ayrıca uzman bilgi desteğine de ihtiyaç vardır.
262

 Yasama 

meclisleri arasında farklılıklar olmakla birlikte modern yasama meclislerinin birçok 

komisyonu, uzman personel desteğine sahiptir.
263

 

Komisyon personelinin sayısı ve niteliği, komisyon sisteminin yasama 

kurumunda göreli önemini de yansıtmaktadır. Örneğin, komisyonların önemli bir rol 

üstlendiği parlamentolarda (ABD Kongresinde olduğu gibi), komisyonlar, önemli 

derecede uzmanlık ve yetki sahibi profesyonel çalışanlara sahiptir. Öte yandan, 

komisyonlara daha az önem verilen yasama meclislerinde, daha az komisyon personeli 

olup bunlar da komisyonların idari işlevlerini yerine getirmektedir.
264

 Küçük Avrupa 

ülkelerinde daimi yasama komisyonlarının dahi sadece bir sekreteri ya da diğer bir 

görevlisi olmakta; hatta birkaç komisyonun tek bir personeli paylaştığı dahi 

görülmektedir. Kurumsal kaynakların kısıtlı olduğu ülkelerde, komisyonlar, hükümet 

kanadından da personel alabilmektedir. Doğal olarak bu tür uygulamalarda, 
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parlamentonun hükümet birimleri karşısındaki bağımsızlığı da olumsuz 

etkilenmektedir.
265

  

Uzman bilgi desteğini sunacak araştırmacı ve alan uzmanlarından komisyonun 

bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için üyelere dönük araştırma ve analiz çalışmaları 

gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Komisyon personeli ile yakın çalışan konu 

uzmanları, komisyon üyeleri için bilgi sağlamaktadır. Bu personel genellikle araştırma 

birimlerindeki uzman personel havuzunun bir parçası durumundadır. Uzman bilgi 

desteği ile komisyon üyelerine belli bir alanda ayrıntılı analiz imkânı sağlanmaktadır.
266

 

Araştırma birimleri/merkezleri, parlamento yapısı içinde parlamenterlere, ihtiyaçlarıyla 

uyumlu, tarafsız, doğru ve güvenilir bilgi sunmak amacıyla kurulmaktadır. Dolayısıyla 

araştırma merkezleri, iktidar ve muhalefetten gelen üyeler arasında ayrım yapmaksızın, 

bilgi notları, araştırma raporları, analizler vb. ürün türleri aracılığıyla parlamento 

gündemindeki mevzuat, politika ve programlar konusunda bilgi sağlamaktadır. 

Araştırma merkezleri, bireysel olarak parlamenterler yanında, yeterli kaynağa sahip 

olmaları durumunda, komisyonlara da bilgi desteğinde bulunabilmektedir.
267
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İKİNCİ BÖLÜM 

FARKLI HÜKÜMET SİSTEMLERİNİ BENİMSEMİŞ ÜLKELERDE YASAMA 

KOMİSYONLARI 

 

 

I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE YASAMA 

KOMİSYONLARI 

A. ABD SİYASAL SİSTEMİ  

Federal
268

 bir devlet yapısına sahip olan ABD, bu ülkede doğup gelişen ve 

buradan diğer ülkelere yayılan başkanlık sistemi
269

 ile yönetilmektedir. Ülkenin siyasal 

sisteminin temel çerçevesini belirleyen 1787 tarihli ABD Anayasası kazuistik bir 

anayasa olmayıp, temel ilke ve kuralların ortaya konulduğu çerçeve bir anayasadır.
270

 

Günümüze dek anayasada 26 değişiklik yapılmıştır.  

ABD’de yasama yetkisi, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan Kongre’ye 

aittir. (AY. m. 1/1) Yürütme organını ise başkan temsil etmekte olup iki dereceli 

seçimle en fazla iki kez olmak üzere halk tarafından seçilmektedir (AY. m. 2/1). 

Başkanın devlet başkanı ve yürütmenin başı olarak siyasal sistem içinde çok önemli bir 

konumu ve önemli yetkileri bulunmaktadır.
271

  Kongre ve Başkan, birbirinden ayrı 

olarak doğrudan halk seçimi ile iktidara gelmekte ve birbirinden bağımsız olarak 
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iktidarda kalmaktadır. Başkan ancak dört yılın sonunda seçimle işbaşından 

gidebilmektedir. Dolayısıyla başkanın sadece seçmene karşı sorumluluğu vardır.
272

 

Başkanın ayrıca,  kendisi ile birlikte halk tarafından seçilen bir Başkan Yardımcısı da 

bulunmaktadır.
273

   

Kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi ise Anayasa’da federal 

düzeyde öngörülen tek mahkeme olan Yüksek Mahkemeye aittir. Anayasa’da 

tanınmamış olan ve Mahkemeye anayasal düzen içinde asıl güç kazandıran bu yetkiyi, 

Yüksek Mahkeme, Marbury v. Madison davasında Hâkim John MARSHALL’ın verdiği 

karara dayanarak kullanmaktadır.
274

 Yüksek Mahkemenin kararları tüm ülkede 

bağlayıcıdır ve son temyiz makamıdır. Mahkemenin yasama ve yürütmenin eylem ve 

kararları ile alt düzey mahkemelerinin hükümlerini geçersiz ve/veya anayasaya aykırı 

bularak durdurma ya da geri çevirme yetkisi bulunmaktadır.
275

 

ABD siyasal sisteminde yasama, yürütme ve yargı organları kurumsal olarak 

kesin hatlarla birbirinden ayrılmış durumdadır.  Ancak işlevsel açıdan bakıldığında, bir 

organın diğeri üzerinde denetim ve dengeleme mekanizması (checks and balances) 

aracılığıyla etkide bulunabilme imkânı bulunmaktadır. Yasama, yürütme ve yargı 

organları, “ayrı ama eşit” güce sahiptir.
276

 Buna göre “güçleri paylaşan ayrı organların” 

birbirini kontrol etmesi yoluyla güçler dengelenmektedir. Bir organın diğeri üzerinde 

baskın olması ve baskıcı bir yönetim oluşması ihtimalleri karşısında Kurucu Babaların 
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(founding fathers) çözümü güçlerin ayrılığı olmuştur.
277

 Güçler ayrılığında da asıl 

olarak, “en az tehlikeli organ” olarak görülen yargı organına değil, yasama ve yürütme 

organlarına odaklanılmış ve bunun anayasaya yansıması, iki organın birbirine ayrılmış 

bir şekilde bağlanması şeklinde olmuştur. Şöyle ki birinin işleyişini tam anlamıyla 

anlayabilmek için konuyu mutlaka diğeri bağlamında ele almak bir gereklilik olmuştur. 

Böylece, Kongrenin ne yaptığı, yürütme organı ile etkileşimi bağlamında konu 

incelenmedikçe anlamlı olmamaktadır.
278

 Dolayısıyla katı bir güçler ayrılığına 

dayanmakla birlikte organlar arasında birlikte ve karşılıklı bağımlılık içinde çalışmayı 

gerekli kılan “denetim ve dengeleme” mekanizması, sistemi şekillendiren asli unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

ABD hükümet sisteminde görev, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde 

belirlenmiş organlar, sert güçler ayrılığı ile birbirinden ayrılmış olmakla birlikte pratikte 

birlikte çalışmak durumunda olduklarından sistem kurumlar arasında yetki çatışmalarını 

en alt düzeyde tutacak şekilde işlemektedir. Denetim ve dengeleme mekanizması 

aracılığıyla muhtemel bir yetki aşımı sistemdeki diğer organ tarafından engellenebilir 

durumdadır. Ne yasama ne de yürütme diğerinden tamamen bağımsız bir şekilde 

hareket edebilmektedir. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve tıkanmaması için bu organlar 

birbirini kontrol etmek, birbiriyle uyumlu ve işbirliği içinde çalışmak durumundadırlar. 

Yargı organı da verdiği kararlarla sistemin işleyişinde ortaya çıkan sorunların 

çözümünde rol alabilmektedir.
279

  

Kongre içinden çıkmayan Yürütme organının, sert güçler ayrılığı nedeniyle 

Kongreye karşı siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır. Başkan, Kongre tarafından 

azledilemezken; başkan da Kongreyi feshetme yetkisine sahip değildir.  Yasama ve 

yürütme organlarının birbirinin varlıklarına son verememesi, bir güçler ayrılığı sistemi 

olarak başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme güçlerinin birbirinden bağımsız 

olmasının mantıksal bir sonucu olarak görünmektedir.
280

 Bununla birlikte başkan 
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aleyhine cezai sorumluluk yolu (impeachment) işletilebilmektedir. Bu yolla başkanın 

görevden azledilmesi söz konusu olabilmektedir.
281

 

Kongre hiçbir biçimde başkanın kabine üyelerini istifaya zorlayamamaktadır.
282

 

Çeşitli ulusal ve uluslararası konularla ilgilenmek üzere oluşturulan ve “Başkanın 

Kabinesi” olarak bilinen bir tür danışmanlar kurulunu oluşturan bakanlar (secretary), 

bakanlıkları (departments) aracılığıyla federal kanunların uygulanması ve yönetimi 

görevini yerine getirmektedir.  Bakanlar esas itibariyle Başkanın Kongre üyeleri 

arasından olmayan yardımcıları konumundadır.
283

 Bakanlar, Başkan tarafından 

atanmakla birlikte, bu atamalar Senatonun onayına tabidir.
284

 Başkanın yaptığı kamu 

görevi atamaları da Senatonun onayına tabidir.
285

 Parlamenter sistem ve yarı-başkanlık 

sisteminde yasamanın yürütmeyi denetlemekte kullandığı klasik araçlar başkanlık 

sisteminde mevcut olmadığından Kongrenin Başkanı ve bakanları denetleme yetkisi de 

bulunmamaktadır.
286

  

Güçler ayrılığı sistemi, yürütmenin başı olan Başkanın yasama sürecine 

doğrudan doğruya katılmasını da engellemektedir ve başkan, çıkarılmasını istediği 

kanunlar konusunda partisi kanalıyla yasama faaliyetlerini etkilemek zorunda 
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kalmaktadır. Zira yalnız yasama meclisi üyeleri kanun teklifinde bulunabilmektedir. 

Başkan ya da bakanlar, kanun teklifinde bulunamamakta ve yasama meclisi 

toplantılarına katılamamaktadırlar. Başkan, yalnızca olağanüstü hallerde her iki meclisi 

ve bunlardan herhangi birini toplantıya çağırabilmekte (AY. m. 2/3) ve yasama 

meclisini feshedememektedir.
287

   

Anayasa’ya göre, Başkan, zaman zaman ülkenin durumu hakkında Kongreye 

bilgi verme ve gerekli ve uygun gördüğü önlemleri Kongrenin görüşüne sunma 

yetkisine sahiptir. Tüm kanunlar Kongreden kaynaklanmaktadır. Başkanlar, Kongrede 

yaptıkları yıllık ve özel konuşmalarda, gerekli olduğunu değerlendirdikleri kanunların 

görüşülmesini Kongreye önerebilmektedirler. Bu şekilde başkanlar, kamuoyu 

oluşturmakta ve Kongre üyelerini belirli bir konuda kanun önerisinde bulunma 

konusunda teşvik etmektedir. Ancak yürütmenin hiçbir şekilde kanun önerisinde 

bulunma yetkisi bulunmamaktadır. Bu durum güçler ayrılığının katı bir uygulaması 

olarak görünmektedir.
288

 

Yürütme organının yasama organı faaliyetleri ile ilgili en önemli yetkisi 

kanunları veto etme yetkisidir. Yasama sürecinde başkanın sahip olduğu veto yetkisinin, 

başkana yasama sürecinde tanıdığı güç göz ardı edilmemelidir. Yasama yetkisi 

Kongreye ait olmakla birlikte, başkan yasama organından gelen her kanun önerisini veto 

edebilmektedir. Her iki meclisin ancak üçte iki çoğunlukla bu vetoyu kaldırması 

durumunda ilgili kanun önerisinin kanunlaşması mümkün olmaktadır (AY. m. 1/7). 

Başkanlar, tarihsel olarak yürütme kararnamesi (executive order), başkanlık 

muhtıraları (presidential memoranda) ve başkanlık bildirileri (presidential 

proclamations)  gibi çeşitli hukuki araçları yürütme organını yönetmek ve politikalarını 

uygulamak için kullanmaktadır. Bu araçlarla, hükümet görevlilerinin ve kuruluşlarının 

faaliyetleri yürütülmekte ve yönetilmektedir. Bunlardan özellikle yürütme kararnameleri 

önem arz etmektedir. Anayasa’da ya da başka herhangi bir kanunda başkanların 

yürütme kararnamesi çıkarabileceğine dair açık bir hüküm olmamakla birlikte 

Anayasa’nın 2’nci maddesinde “yürütme yetkisinin” başkanlara verilmiş olduğu 

gerekçesine dayanarak ve başkanlığın doğası gereği sahip olunması gereken bir yetki 

olarak görülerek başkanlar tarafından yürütme kararnamesi çıkarma yoluna 

gidilmektedir.  Yetkinin dayanağı konusunda belirsizlik olmasına rağmen Cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana göreve gelen hemen her başkan tarafından yürütme kararnamesi 
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çıkarılmış, zaman içinde bu uygulama yaygınlaşmış; kapsamı ve etkisi genişlemiştir. 

Başkanlar, tarihsel süreçte II. Dünya Savaşı sırasında gözaltı kamplarının kurulması, 

Habeas Corpus'un yazımının askıya alınması ve silahlı kuvvetlerde ırk, renk, din ve 

ulusal köken ayrımı yapılmaksızın eşit muamelede bulunulması gibi tartışmalı alanlarda 

da yürütme kararnamesi çıkarma yoluna gitmişlerdir.
289

 Bununla birlikte federal 

kurumları, müşteri hizmetleri sunumunu kolaylaştırma becerilerini değerlendirmeye 

yöneltme ve danışmanlık komiteleri kurma gibi daha sıradan yönetim görevleri için de 

yürütme kararnameleri çıkarılabilmektedir. Zira başkanın hangi hallerde hangi yürütme 

işlemini kullanabileceğine dair Anayasa’da ya da kanunlarda bir açıklık yoktur.
290

 

ABD hükümet sisteminde, ne Kongre yasama alanında sınırsız bir yetkiye 

sahiptir ne de başkan yürütme alanında Kongreden tamamen bağımsız olarak hareket 

edebilmektedir. Başkanlık sisteminin temel dayanaklarından olan güçler ayrılığı 

organlar arasında hiyerarşi, ayrışma ve birbirinden bağımsızlık gerektirmekteyken; 

ABD hükümet sisteminin temel niteliğini oluşturan denetim ve dengeleme mekanizması 

organlar arasında eşitlik, işbirliği ve karşılıklı bağımlılık doğurmaktadır.
291

 Uyumlu 

çalışma ve işbirliği kültürü organlar arasında yerleşmiş olsa da zaman zaman yetkilerin 

çatışmasına sebep olan durumlar yaşanabilmektedir. Bu tür yetki uyuşmazlıkları, 

örneğin yasama ve yürütme arasında çıktığında yargı organı;  yargı ve yürütme arasında 

çıktığında ise yasama organı devreye girerek sorunun aşılmasını sağlamaktadır. Yetki 

uyuşmazlıkları kapsamında organlar arasında yaşanan sorunlar, ilgili organlarda 

birbirlerini dikkate almak zorunda oldukları yönünde bir anlayışı da geliştirmiştir.  

Yasama organının iki kanadı ve yürütme organının seçim dönemlerindeki 

farklılık ister istemez, her iki organın aynı siyasi parti çoğunluğuna teslim edilmesi 

ihtimalini azaltmaktadır.
292

 Başkan ile Kongre çoğunluğunun farklı partilere mensup 

olduğu “bölünmüş hükümet” (divided government) durumunda, denetim ve dengeleme 

sistemi daha etkili bir noktaya ulaşmaktadır. Başkanın mensup olduğu partinin 
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Kongrenin iki kanadında ya da herhangi birinde azınlıkta kalması karar alma sürecini 

aksatabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölünmüş hükümet olarak 

adlandırılan bu durumun karşıtı olan aynı partinin yasamaya ve yürütmeye hakim 

olması durumu oluşsa dahi, kısa vadeli olmaktadır.
293

  

Denetim ve dengeleme açısından oldukça etkili olan bölünmüş hükümet 

dönemlerinin, verimli ve uyumlu çalışan yürütme mekanizmaları oluşturmada başarılı 

olup olmadıkları ise tartışmaya açıktır. ABD, tıkanma hallerini aşacak ya da tıkanmanın 

etkilerini azaltacak özellikleri zaman içinde geliştirmiş görünse de bazı olumsuzlukların 

yaşandığı da ifade edilmelidir.
294

 Bu durum örneğin, Kongre’nin sistemde çok önemli 

yetkilere sahip güçlü bir organ olduğunu da ortaya koyan ve 2013 yılında yaşanan 

hükümetin kepenk kapatması (shutdown) olayında net bir şekilde görülmüştür. Kongre, 

bütçeyi onaylamadığı için federal hükümet birçok kamu hizmetini askıya almak zorunda 

kalmıştır.
295

 Yine 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında biri 69 saat biri de 9 saat olmak 

üzere iki hükümeti kapatma olayı yaşanmıştır.
296

  

Kongrenin yürütme organı karşısında belli düzeyde gücü olmakla birlikte 

Amerikan tarihinin belirli dönemlerinde zayıfladığı ifade edilmelidir.
297

 Özellikle 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren yürütmenin ön plana geçtiği söylenebilir.
298

 Yasama 

organının işleyişinde yürütmenin talepleri belirleyici duruma gelmiş ve başkanlar, 

giderek daha görünür hale gelerek kitle iletişim araçlarının da etkisiyle siyasi tercihlere 

                                                 
293

 ABD’de bölünmüş hükümet, tek bir partinin aynı anda yasama ve yürütme organlarını kontrol 

etmemesi veya alternatif olarak başkanın partisinin parlamentonun en az bir kanadında çoğunluğa sahip 

olmaması olarak anlaşılmaktadır (ELGIE, Robert, “What is Divided Government?”, Divided 

Government in Comparative Perspective içinde, Robert Elgie (Ed.), Oxford University Press, Oxford, 

2001, s. 3). İki parti sisteminin yerleşik hale gelmesi ile birlikte sekiz yönetim kombinasyonu ihtimali 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan ikisi bir partinin her üç kuruma hakim olması ve altısı diğer bölünmüş 

hükümet ihtimalleridir. Seçmenler genellikle bölünmüş hükümet seçeneğini tercih etmektedirler. 1856-

2006 yılları arasında, toplam 150 yılda, 17 kez yasama organının iki kanadında birden, 14 kez de bir 

kanadında muhalefet partisi hakim olmuştur. 1995-2000 yılları arasında CLINTON döneminde yasama 

organının her iki kanadında muhalefet partisi hakim olmuştur (JONES, Charles O., The Presidency in a 

Separated System, Borookings Institution Press, Washington D.C., 2005, s. 13-17); sonrasında Başkan 

BUSH ve OBAMA dönemlerinde de görev sürelerinin dolmasına yaklaşık iki yıllık bir süre kala yasama 

organının her iki kanadında muhalefet hakim olmuştur. Başkan TRUMP döneminde ise her iki kanatta, 

Başkanın Partisi, Cumhuriyetçiler, çoğunluğa sahiptir.  
294

 ÖZSOY BOYUNSUZ (2017), s. 64. 
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Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Ekim 2013; BRASS, Clinton T.; BRUDNICK,  Ida A.; KEEGAN, 

Natalie;  MCMILLION, Barry J.;  ROLLINS, John W.; YEH, Brian T., “Shutdown of the Federal 
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https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34680.pdf, Erişim: 01.04.2018.  
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yön veren aktörler konumuna yükselmişlerdir. Özellikle savaş ve uluslararası kriz 

dönemlerinde sahip oldukları güçlü yetkiler dolayısıyla başkanların sistem içindeki 

rolleri artmıştır.
299

 Ancak yine de Kongre hiçbir zaman başkanın kararlarını sorgusuz 

sualsiz onaylayan bir kurum olmamıştır. Başkan ile yasama çoğunluğu aynı partiden 

olsa dahi, başkanların partileri aracılığıyla yasama üzerinde sağlayacağı kontrol sınırlı 

düzeyde olabilmektedir.   

B. KONGRENİN YAPISI VE YASAMA SÜRECİ  

1. OLUŞUM  

Yasama yetkisi, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşan Birleşik Devletler 

Kongresine aittir. Anayasa’da birbirinden ayrı devletlerin birleştirilmesiyle bir ulus 

oluşturulmasından kaynaklanan problemlerin çözümüne odaklanıldığından Kongre, 

Kurucu Babalar tarafından her biri farklı özelliklere sahip olan iki kamaralı (bicameral) 

bir yapıda oluşturulmuştur.
300

 

Kongre, hükümet tarafından önerilen politikalara alternatif politikalar öneren, 

diğer bir deyişle politika yapan bir parlamentodur.
301

 Kongre siyaset yapan bir kurum ya 

da organ olarak karar alma sürecinin merkezinde yer almaktadır.
302

 ABD’de simetrik bir 

çift meclislilik söz konudur. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Senato eşit güce 

sahiptir.
303

 

Yasama organına, farklı zamanlarda, farklı seçim biçimleriyle belirlenen 

çoğunluklar, yansımaktadır. 1929 yılına kadar Temsilciler Meclisi üyeliği nüfus oranına 

göre belirlenmiş, bu tarihte toplam temsilci sayısı 435
304

 olarak kararlaştırılmış ve bu 
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 KURLAND (1986), s. 609-610; Bu açıdan ABD’de başkanlık, bazı tarihçiler tarafından “imparatorvari 

başkanlık” (imperail presidecy) şeklinde adlandırılmıştır. Bkz. SCHWEITZER, Albert M., The Imperial 

Presidency, Atlantic, New York, 2004. HEREN de modern ABD başkanları ile ortaçağ kralları 
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tarih açısından bakıldığında ABD’nin geriye gittiğini ifade etmektedir (HEREN, Louise, The New 

American Commonwealth, 1968, s. 8-9,  KURLAND (1986), s. 609’dan naklen).  
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 DURGUN (2005) , s. 139-140.  
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 SOLAK (2013), s. 5.  
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karar çerçevesinde temsilci sayısı 435 olarak sabitlenmiştir.
305

 Her eyaletin nüfusuna 

bakılmaksızın en az bir üye göndermesi, Anayasa’da güvence altına alınmıştır. 

Temsilciler Meclisi seçimleri iki yılda bir yapılmakta ve tüm üyeler yeniden 

belirlenmektedir.
306

 Her eyalet, nüfusuna göre belirlenen temsilci sayısı kadar seçim 

bölgesine ayrılmakta ve her seçim bölgesinde tek turlu seçimde basit çoğunluğu elde 

eden aday seçimi kazanmaktadır.
307

  Eskiden parti merkezli olan seçimlerde, 

1960’lardan bu yana,  partiler değil, adaylar ön plana çıkmıştır. Son yıllarda adayların 

görüş ve kişiliklerinin seçim politikası üzerinde daha fazla etkili olduğu ve 

vatandaşların partilerine olan bağlılığının azaldığı söylenebilir. Dolayısıyla Kongre 

seçiminde kazanan parti değil, kişi olarak görülmektedir.
308

 Amerikan partilerinin 

kampanyadaki rolü, düşüktür ve seçim kampanyaları tamamıyla adaya bağlı bir biçimde 

yürütülmektedir. Aday kampanya stratejisini ve seçim propagandasını sırasıyla kendisi 

ve ailesinin fonlarına, parti örgütünün verdiği fonlara ve gönüllü olarak destek sağlayan 

baskı grubu mahiyetindeki kuruluşlardan gelen fonlara dayandırmaktadır. Baskı 

gruplarından sağlanan fonlar, parlamenteri nispeten söz konusu gruplara bağlı 

kıldığından Kongrede baskı grupları oldukça güçlü konumdadır.
309

 Zira, böyle bir süreç 

sonunda seçilmiş olan parlamenterler, seçim sürecinde kendisini desteklemiş olan çıkar 

gruplarının isteklerine göre hareket edecektir. Seçilmiş parlamenterler için öncelikli 

olan seçim bölgelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek, seçim bölgelerinden 

gelen talepleri karşılamak olmaktadır.  

Nüfusa bakılmaksızın her eyaletin eşit oranda temsilini sağlamak üzere bütün 

eyaletler Senatoda iki senatör ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla Senato’nun toplamda 

100 üyesi bulunmaktadır. Senatörler başlangıçta eyalet yasama meclisleri tarafından 

seçilirken 1913’te Anayasa’da yapılan değişiklik sonrasında senatörlerin doğrudan 

eyaletlerdeki seçmenler tarafından seçilmesi usulüne geçilmiştir. Senatörler altı yıl için 

seçilmekte ve Senatonun üçte biri iki yılda bir yenilenmektedir.
310

 Senatonun büyük 
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 Anayasa uyarınca 10 yılda bir nüfus sayımı yapılmakta ve Temsilciler Meclisi sandalyelerinin dağılımı 

nüfus hareketlerine göre yeniden belirlenmektedir. Bunun sonucunda eyaletler arasında üyelik sayılarında 

önemli kaymalar görülebilmektedir (SOLAK (2013), s. 9-10.)  
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şekilde ayırabilecekleri zaman birkaç ay olabilmektedir. Diğer zamanlar ise seçim faaliyetlerinin etkisi 

altında geçmektedir (ÖZSOY BOYUNSUZ (2017), s. 64).  
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çoğunluğunun her bir seçimde değişmemesi sağlanarak Senatonun halkın 

duyarlılıklarındaki anlık değişimlerden etkilenmesi engellenmeye çalışılmaktadır.
311

 

Kongre’nin her iki kanadı kendi içtüzüğünü yapmaya yetkilidir (AY. m. 1/5/b). 

Temsilciler Meclisi her yasama döneminde
312

 içtüzük kurallarında değişiklik 

yapabilmekte ve yeni içtüzük “114. Dönem Temsilciler Meclisi İçtüzüğü” gibi o yasama 

dönemi ile nitelendirilmektedir.
313

  Senato ise İçtüzüğü üzerinde zaman zaman 

değişiklik yapsa da sabit bir içtüzüğü bulunmaktadır. Bunun sebebi ise Temsilciler 

Meclisi sürekli tümden yenilenen bir oluşumken, Senatonun görece sabit bir kurum 

olmasıdır.
314

 

Temsilciler Meclisi üyeleri, yasama faaliyetleri açısından senatörlere göre 

avantajlara sahiptir. Bu avantajlar daha geniş bir organda uzmanlaşmanın mümkün 

olmasından kaynaklanmaktadır. Senatörlerin birçok komisyon ve alt komisyonda 

hizmet vermesi gerektiğinden, nadiren görüşülen konuların teknik ayrıntılarına 

girebilmektedirler. Temsilciler Meclisi üyeleri ise bir veya iki komisyona hizmet 

vermekte ve belli alanlarda uzmanlaşmak için zamanları bulunmaktadır. Alanlarında 

uzmanlaşmaları ise kamu politikası alanında etkilerinin olmasını mümkün 

kılmaktadır.
315

 

2. AKTÖRLER  

a. Genel Olarak  

Temsilciler Meclisi faaliyetlerinin yürütülmesi açısından önemli olan aktörlerin 

oluşturduğu Temsilciler Meclisi liderliği (The House Leadership); başkan, çoğunluk ve 

azınlık liderleri ve başkanvekillerinden oluşmaktadır.
316
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Temsilciler Meclisi bünyesinde en önemli aktör konumundaki Başkan (Speaker), 

Anayasa’da “Temsilciler Meclisi kendi Başkanını ve diğer görevlilerini seçer.” 

ifadesinde zikredilmektedir (AY. m. 1/2/5).  Uygulamada, çoğunluğu oluşturan partinin 

lideri, Temsilciler Meclisi başkanı olmaktadır.
317

  

Başkan, genel kurulun komisyon olarak toplandığı durumların dışında 

Temsilciler Meclisi genel kurulunu yönetmektedir. Genel kurulun komisyon olarak 

toplandığı durumlarda ise başkan, güvenilir ve genellikle kıdemli bir üyeyi başkan 

olarak belirlemektedir.
318

 

Temsilciler Meclisinin ilk birleşiminde görev süresi iki yıl olan başkan 

seçilmektedir. Meclisin ilk toplantısında üyeler yemin etmeden önce ad okunarak 

yapılan oylama ile (roll call vote) Meclis Başkanı seçilmektedir. Bu birleşimi Genel 

Sekreter yönetmektedir. Kongrenin ilk birleşiminde partiler kendi başkan adaylarını 

göstermektedirler. Kullanılan oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olmakta; herhangi 

bir aday çoğunluğu elde edemezse oylama bir aday çoğunluğu elde edene kadar 

tekrarlanmaktadır. Her ne kadar başkanı genel kurul seçiyor olsa da, başkan seçimlerden 

hemen sonra toplanan parti gruplarında belirlenmektedir. Genellikle ezici çoğunlukla 

çoğunluk partisinin adayı başkan seçilmektedir.
319

  

Başkan teorik olarak görüşmelere katılabilmekte, oy kullanabilmekte, kanun 

teklifi verebilmektedir. Ancak uygulamada başkanlar bu yetkilerini nadiren 

kullanmaktadırlar. Temsilciler Meclisi başkanı, Meclisin lideri olarak görev yapmakta 

ve bazı kurumsal ve idari görevleri yerine getirmektedir. Başkan, birleşimleri yönetme, 

genel kurulda söz alacak kişileri belirleme, kanun önerilerini ilgili komisyonlara havale 

etme, komisyonda incelemesi tamamlanmış kanun önerilerinin genel kurulda ne zaman 

görüşüleceğine karar verme yetkilerine sahiptir. Başkan desteklediği bir kanun 

önerisinin komisyonlarda hızlı bir şekilde görüşülmesini ve genel kurul gündemine 

alınmasını sağlayabilmekte ve desteklemediği bir teklifin düşmesine de sebep 

olabilmektedir.
320

  

 Başkan faaliyetlerini yürütürken, çoğunluk partisinin lideri (majority leader) ve 

grup başkanı (caucus/conference chair) ve çoğunluk grubu başkan vekili (majority 
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whip) ile birlikte çalışmaktadır. Bu yetkililerin her biri azınlık grubunda da aynı şekilde 

(azınlık partisi lideri (minority leader), azınlık grubu başkanı (caucus/conference chair) 

ve azınlık grubu başkan vekili (minority whip) olarak) yer almaktadır.   

Temsilciler Meclisinde 19. yüzyıldan bu yana yasama faaliyetlerini hızlandırmak 

ve parti gruplarında bütünlüğü korumak amacıyla çoğunluk ve azınlık liderleri 

seçilmektedir. Bu liderler, iki yılda bir yeni dönem başlamadan önce gizli oyla parti 

gruplarında seçilmektedir.
321

 

Çoğunluk lideri, Meclis başkanı ve komisyon başkanları ile meclis gündeminin 

belirlenmesinde rol almaktadır.  “Çoğunluk lideri ve azınlık lideri, kendi parti gruplarını 

genel kurulda temsil etmektedir.”
322

 Dolayısıyla bunlara genel kurul sözcüsü (floor 

speaker) de denilmektedir.   

Çoğunluk liderinin rolü, tarihsel süreçte gelişmiştir. Görevleri, genel kurul 

görüşmeleri için günlük, aylık ve yıllık yasama gündemlerinin programlanması, parti 

duyarlılıklarını ölçmek ve tutumunu belirlemek için üyelerle görüşülmesi ve genellikle 

çoğunluk partisinin amaçlarını geliştirmek için çalışma şeklinde sıralanabilir.
323

 Azınlık 

liderleri ise muhalefetin genel kurul lideri olarak görev yapmaktadır; çoğunluk ve 

azınlık liderlerinin temel liderlik sorumlulukları benzer olsa da azınlık lideri, azınlık 

partisi ve politikaları hakkında konuşmakta ve azınlığın haklarını korumaya 

çalışmaktadır.
324

 

Grup Başkanvekilleri partilerin liderliğini yapan çoğunluk ve azınlık liderlerine 

yardımcı olmakla görevli kıdemli üyelerdir.
325

  Bu üyeler, parti program ve 

stratejilerinin geliştirilmesi, partililerle koordinasyonun sağlanması ve partinin 

faaliyetleri ve başarıları konusunda kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yerine 

getirmektedir.  Grup başkanvekillei ayrıca “parti yasama programlarının genel kurulda 

gerçekleştirilmesi konusunda da liderliğe destek sağlamaktadır.”
326
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b. Siyasi Partiler  

ABD, iki parti sisteminin en klasik örneğidir. Demokratlar ve 

Cumhuriyetçilerden oluşan bu iki parti dışında Yeşiller ya da Liberaller gibi küçük 

partiler de siyasi görev için yarışmakla birlikte bunlar ulusal düzlem bir yana eyalet 

parlamentolarında dahi nadiren sandalye kazanabilmektedirler.
327

 ABD’de siyasi 

partilerin karar oluşumundaki etkileri çok düşük düzeydedir. Amerikan siyasi partileri 

ne açık, belli ve tutarlı siyasi programa ne de programların bütünlüğünü bozmadan 

yürütebilecek bir disipline sahiptirler.
328

  

Disiplinin olmaması nedeniyle iki büyük parti içindeki hiçbir kimse ya da 

partinin herhangi bir resmi organı siyasi konularda diğer parti üyelerini bağlayıcı 

nitelikte ortak kararlar alamamakta ya da bu tür kararlar alınsa dahi uygulanmasında 

zorluk çekmektedirler. Başkan ile Kongredeki çoğunluğun aynı partiden olması da 

disiplin konusunda etkili sonuçlar doğurmamaktadır. Dolayısıyla başkan ve Kongre 

liderleri, her konuda parti üyelerinin desteğini sağlayamamaktadırlar. 
329

 

 Kongre üyeleri de parti kontrol ve disiplininden uzak ve bağımsız bir şekilde 

hareket etmek istemektedirler.  ABD Kongresinde yerleşmiş geleneksel anlayış, 

parlamenterlerin kendi seçim bölgelerine karşı sorumluluklarını, parti sorumluluklarına 

göre daha ön planda tutmaları yönündedir. Bunun arka planında bazı etkenler vardır. 

Örneğin başkan ya da partinin ileri gelenleri herhangi bir parti üyesinin Kongreye 

yeniden seçilmesini engellemeye çalışsalar dahi bunda genellikle etkili 

olamamaktadırlar. Dolayısıyla Kongre üyelerinin parti disiplininden bağımsız 

olmalarında, Amerikan siyasi gelenekleri ve seçim usulleri de etkili olmaktadır.
330

 

 Kongrede Amerikan parti disiplini parlamenter sistemlere nispeten ılımlıdır. 

Kongre üyeleri görüşülen konular üzerinde uygun gördükleri şekilde oy 

kullanabilmektedirler. Dolayısıyla Kongre liderleri belirli bir konuda kesin bir görüşe 

sahip tarafların otomatik olarak desteğini beklemektense, Kongre üyeleri ile birebir 

görüşmelerle belli bir konuda çoğunluğu sağlamaya çalışmaktadırlar.
331

 

 Zayıf parti disiplininden dolayı, yürütme organının başı konumundaki başkan, 

Kongredeki çoğunluğa dayanamamaktadır. ABD’de başkanlık sisteminin yaşamasında 
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partilerin disiplinsiz olmasının etkili olduğu da ileri sürülmektedir. Nitekim, partilerin 

disiplinli olması, başkanla Kongre arasında sürekli gerilim yaşanmasına sebep 

olabilirdi. Bu açıdan partilerin disiplinsiz olmaları, Kongre ile başkan arasındaki 

mekanizmanın felce uğramasını engellemektedir.
332

 Örneğin başkan, Kongredeki 

çoğunluğa güvenerek onların aracılığı ile bir kanun teklifinde bulunsa bile söz konusu 

parti üyelerinin başkanın kanun teklifinin aleyhinde olmaları da mümkün 

olabilmektedir.
333

  

Amerikan siyasal sisteminde hükümet politikalarının ana kaynağı, çoğunluk 

partisi değildir. Partilerin, yetkili merkez organlarınca belirlenmiş belli programları 

bulunmamaktadır. Her parti adayı seçimlere partisine dayanarak değil, kendi kişisel 

performansına göre sonuç almaktadır. Siyasi partiler, Kongre üyelerinin belli bir yönde 

hareket etmesine sebep olacak mekanizmalara sahip olmadıkları gibi, bu yönde karar 

alsalar dahi bunun gerçekleşmesini sağlayacak düzlemde bir disiplin de söz konusu 

değildir.
334

  Kongrede zaman zaman oylamalarda parti çizgisinde hareket edilmesi 

durumları söz konusu olabilmekle birlikte bunların, Kongre üyeleri üzerinde partinin 

disiplin uygulamasından çok Kongre üyeleri arasında oluşmuş olan anlayış birliğinden 

kaynaklandığı söylenebilir.   

ABD’de Kongre üyelerinin tercihleri ve davranışları ile genel parti disiplini 

arasındaki ilişkinin zayıf olmasında; Kongre üyelerinin, konumlarını parti başkanlarına 

ya da Kongredeki çalışma arkadaşlarına değil, yerel düzeydeki seçmenlerine borçlu 

olmaları da etkilidir. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi üyelerinin ve senatörlerin yasama 

çalışmaları sırasındaki davranışları, seçmenlerinin çok değişik alanlardan gelmesi ve 

sadık bir kişisel seçmen grubu oluşturmanın verdiği güvenle bireysel ve özgün olma 

eğilimindedir. Bu nedenle Kongre bir meslektaşlar topluluğu görünümündedir. 

Dolayısıyla Kongrede gücün dağılımı açısından, yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir 

yapılanma söz konusu değildir.
335

  

Siyasi partiler ve komisyonlar arasındaki sözü edilen geleneksel görünümü 

sorgulayan görüşler de bulunmaktadır. Örneğin, COX ve MCCUBBINS, parti yanlısı 

koordinasyon yaklaşımı çerçevesinde, komisyonları siyasi partilerin uzantısı olarak 

görmekte ve parti liderliklerinin, komisyon üyelerinin belirlenmesi sürecindeki 
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hakimiyetleri dolayısıyla, belli düzeyde komisyonlardaki üyelerinin davranışlarını 

etkileme imkanlarına da sahip olduklarını ileri sürmektedirler.
336

  

Şüphesiz ki, Kongrede karar alma süreci ve daha özelinde kanun yapım süreci, 

komisyonlar, partiler ve genel kurul arasındaki etkileşim çerçevesinde 

gerçekleşmektedir. Bunlardan hangisinin süreçte daha baskın olduğu ise zaman içinde 

değişmektedir.
337

 Bu durum söz konusu aktörlerin, potansiyel etkilerini ele alan farklı 

yaklaşımlara vücut vermiştir. Bu yaklaşımlar, karar alma sürecinde sırasıyla 

komisyonların (distributive committees/committee gorvernment), genel kurulun 

(chamber-dominated/informational) ve partilerin (party-dominated)  baskın olduğu 

yönünde görüş ortaya koymaktadır.  Yine söz konusu yaklaşımlar sırasıyla komisyonları 

özerk yapılar, genel kurulun uzantıları ve siyasi partilerin uzantıları olarak 

değerlendirmektedirler.  

Uygulamada bu üç yaklaşımdan her birinin komisyon faaliyetlerinde 

yansımalarını görmek mümkündür. Önemli kanun önerilerinin birçoğunun Kongre 

sürecinde, söz konusu aktörlerin belli düzeyde etkileri olmaktadır ve konudan konuya 

birinin etkinliği diğerinin üstüne çıkabilmektedir. Bu açıdan tek bir yaklaşımın doğru 

olduğunu söylemek isabetli görünmemektedir.
338

  

Siyasi partilerin yukarıda ortaya konulan özellikleri çerçevesinde çıkar 

gruplarının faaliyetlerini ve girişimlerini, başkana ve tek tek yürütme organı üyelerine 

yönelteceği söylenebilir. Diğer yandan Kongre üyeleri de baskı gruplarının odağı 

durumunda olacaklardır. Oysa parti hükümeti modelinde, hükümet politikaları büyük 

oranda iktidar partisi ya da partileri içinde belirlendiğinden çıkar grupları faaliyetlerini 

doğal olarak söz konusu partilere yönelmektedirler.
339

  

Parlamentodaki siyasi parti grupları, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 

için “caucus”, Demokratlar için “conference” olarak adlandırılmaktadır.
340

 Siyasi parti 

grupları, kendi partilerinin üst düzey yetkililerini ve komisyonlarda görev alacak grup 

üyelerini seçmeleri ve siyasi partilerin kanun önerileriyle ilgili stratejilerinin tartışıldığı 

bir platform olmaları açısından parlamento liderliği için önemli yapılardandır.  
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 Ayrıntılar için bkz. Birinci Bölümde, “Parti Yanlısı Koordinasyon Yaklaşımı” başlığı.  
337

 DEERING; SMITH (1997), s. 2.  
338
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Üçüncü partiler, nadiren kendi liderlerini seçecek düzeyde üye sayısına sahip 

olmaktadır. Bağımsızlar ise genellikle komisyonlarda görevlendirilebilmek için büyük 

partilerden birine katılma yolunu seçmektedir.
341

 

3.YASAMA SÜRECİ  

Amerikan Kongresinin komisyonlar dışındaki yasama usulleri tarihsel bir 

aktarma olayından dolayı Avam Kamarasına benzemektedir. Şöyle ki, Thomas 

JEFFERSON, Senato Başkanı olduğu sırada hazırlamış olduğu el kitabında Birleşik 

Krallık Parlamentosunda o dönemde mevcut ve yürürlükte olan esas ve usullere 

dayanmıştır. Amerikan Temsilciler Meclisi, 1837 yılında kendi içtüzüğünde 

düzenlenmemiş konuların hepsinde JEFFERSON’ın el kitabının göz önünde 

bulundurulmasına karar vermiştir. Dolayısıyla Amerikan ve İngiliz yasama usulleri 

arasındaki ayrılıklar, sadece görünüşte ayrılıklar olarak değerlendirilmektedir.
342

  

Kongrede yasama sürecine göz atılmadan önce teklifler ve kararlar arasındaki 

ayrımdan söz edilmesi gerekmektedir. Bu noktada Kongre üyeleri tarafından sunulan 

kanun teklifleri ve üç farklı türde hazırlanan karar teklifleri ele alınmalıdır.  

Bu konuya geçmeden önce ABD’de yürütme tarafından sunulan kanun 

önerilerinin/tasarılarının bulunmadığı ifade edilmelidir. Bununla birlikte yürütme 

organının ilgili birimleri tarafından hazırlanan kanun önerileri, Başkanın seçildiği 

partiye mensup olan senatörler ya da Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından 

sunulabilmektedir. Yürütmenin kanun önerileri için bir başka yol da yürütmenin ilgili 

birimleri ve özellikle Başkan tarafından Senatoya ve Temsilciler Meclisine sunulan 

yürütme bildirimleridir (executive communications). Bildirim ile genellikle bir mesaj ya 

da bir mektup formunda Temsilciler Meclisi ve Senato başkanına önerilen kanun önerisi 

taslağı gönderilmektedir. Bildirimler ilgili daimi komisyonlara havale edilmekte, 

komisyonda başkan ya da azınlık grubu kıdemli üyesi (ranking minority member) 

tarafından üzerinde değişiklik yapılarak ya da yapılmadan kanun önerisi 

sunulabilmektedir.
343
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Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin
344

 kendi meclislerine sundukları kanun 

önerileri (bills), kamusal teklifler (public bills) ve özel teklifler (private bills) olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamusal teklifler, herkesi bağlayıcı kurallar içerirken, özel 

teklifler sadece belirli kişi, kurum ya da grupları etkileyecek hükümler içermektedir.  

 

Şekil  3. Kanun Önerileri Türleri 

Teklifler ile ilgili önemli bir ayrım da yetkilendirici teklifler (authorizing bills) 

ve ödenek teklifleridir (appropriation bills). Yetkilendirici tekliflerde, yeni bir federal 

birim veya program ihdas edilmekte iken, ödenek tekliflerinde kurulan birimler veya 

programların yetkilendirici kanunda belirlenen ölçütler çerçevesinde ihtiyacı olan 

finansman sağlanmaktadır.   

      

Şekil  4. Karar Türleri 

                                                 
344

 Genel kurulda oy kullanamayan temsilciler de kanun önerisinde bulunabilmektedir. Genel kurul 

oturum halindeyken, “hopper” adı verilen ahşap kutuya kanun teklifi bırakılarak kanun önerisinde 

bulunulmaktadır. Kanun önerisini veren üyeye “primary sponsor” denilmektedir ve kanun önerisinin 

üzerinde mutlaka primary sponsor’un imzası bulunmak zorundadır. İlgili kanun önerisine destek sunan 

üyelere ise co-sponsor denilmekte ve sınırsız sayıda üye kanun önerisini destekleyebilmektedir. Bununla 

birlikte co-sponsorlar teklife imza atmak zorunda değildir (SULLIVAN (2007), s. 8).  

Kanun Önerileri 

I. Ayrım  

Kamusal Teklifler 

Özel Teklifler 

II. Ayrım  

Yetkilendirici 
Teklifler 

Ödenek Teklifleri  

Kararlar 

Müşterek Kararlar 
Uzlaşmaya Dayalı 

Kararlar 
Basit Kararlar 
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Kararlar ise müşterek (joint), uzlaşmaya dayalı (concurrent) ve basit (simple) 

kararlar olmak üzere üç türe ayrılmaktadır. Yalnızca meclisleri değil, üçüncü kişileri de 

etkileyen hükümler ihtiva eden müşterek kararların kanunlaşabilmesi için başkan 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Etki açısından müşterek kararların kanunlardan 

bir farkı bulunmamaktadır. Örneğin anayasa değişiklikleri, müşterek karar şeklinde 

verilmekte ve her iki meclisin kabulünden sonra, eyalet meclislerinin onayına 

sunulmaktadır. Anayasa değişiklikleri dışındaki müşterek kararların alınma süreçleri 

kanun önerilerinin kanunlaşma süreçleri ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. 

 Her iki meclisin belli konularda iradelerinin ortak olduğunu kayıt altına almak 

amacıyla hazırlanan uzlaşmaya dayalı kararların ise her iki meclis tarafından da 

onaylanması gerekmekte ve bu kararlar onay için başkana sunulmamaktadır. Genellikle 

Kongrenin yönetim sistemine ilişkin kararlar bu şekilde alınmaktadır. Uzlaşmaya dayalı 

kararlar, kanun gücünde ve etkisinde değildir.  

 Basit kararlar ise sadece tek bir meclisin iç işleri ile ilgili olduğu için tek bir 

mecliste görüşülen, diğer meclise görüşülmek üzere gönderilmeyen ve başkanın onayına 

da sunulmayan kararlardır. İlgili meclisin genel sekreteri tarafından onaylanmaktadır. 

 Uzlaşmaya dayalı kararlar ve basit kararlar sadece meclislerin ilke, görüş ve 

amaçlarını ortaya koymak amacıyla çıkarılmakta ve yasama karakteri göstermemekte 

iken müşterek kararlar yasama karakteri taşımaktadır.  

Temsilciler Meclisine sunulan kanun önerileri öncelikle Başkan tarafından ilgili 

komisyonlara havale edilmektedir.
345

 Yasama sürecinde komisyonlar ve komisyon 

başkanlarının oldukça güçlü bir pozisyonları bulunmaktadır.  

Kanun önerileri komisyonda kanun önerisi ile ilgili uzmanların ve ilgililerin 

dinlendiği dinleme oturumları, komisyon raporunun yazıldığı markup (biçimlendirme) 

toplantısı
346

 ve kanun önerisi ile ilgili son kararın verildiği üç aşamadan geçmektedir. 

Komisyonlar genellikle ilgili kanun önerileri üzerindeki çalışmalarını bünyelerinde 

oluşturulan alt komisyonlar aracılığıyla yerine getirmektedir. Kanun önerisi alt 

komisyon ve üst komisyonda benzer prosedürlerden geçmektedir. Alt komisyonların 

kanun önerileri konusundaki yaklaşımı, üst komisyonlar açısından önemli olmakla 
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birlikte, alt komisyon tarafından ilgili kanun önerisinin kabul edilmesi üst komisyon 

tarafından da kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
347

  

Komisyon aşamasından sonra, kendisine havale edilen bir işi görüşerek raporunu 

veren komisyon, İçtüzük/Kurallar Komisyonundan (Rules Committee), söz konusu işin 

genel kurulda hangi usul içinde görüşüleceğine dair bir kural önerisi oluşturulmasını 

istemektedir. Özel kural (special order of business/ special rule) olarak adlandırılan bu 

kural önerisi,
348

 Kurallar Komisyonu tarafından kabul edilen bir rapor olup, genel kurul 

tarafından kabul edildiğinde özel kural haline gelmekte ve ilgili iş kabul edilen 

kuraldaki usule göre görüşülmektedir.
349

 

Kurallar Komisyonunun sunduğu önerinin genel kurul tarafından kabul 

edilmesinin ardından genellikle genel kurul komisyon halinde toplantıya geçmekte
350

 ve 

başkan koltuğunu oturumu yönetmesi için çoğunluk partisinden bir üyeye 

devretmektedir. Özel kuralda öngörülen süre kadar ilgili kanun önerisinin geneli 

üzerinde genel kurulda müzakere yapıldıktan sonra, özel kuralda değişiklik önergesi 

sunulmasına izin verilmişse, beş dakika (five minutes) kuralı çerçevesinde değişiklik 

önergeleri görüşülmektedir. Beş dakika kuralı çerçevesinde önergeyi veren üye ve 

önergeye karşı çıkan üyenin beşer dakika konuşmalarından sonra önerge oylanmaktadır. 

Komisyon halinde yapılan toplantı sona erdiğinde, komisyon halinde toplanan genel 

kurulun kanun önerisine dair raporunu genel kurula sunması için normal genel kurul 

toplantısına dönülmektedir. Genel kurulda genellikle sunulmak istenen herhangi bir 

değişiklik önerisi yoksa kanun önerisi ile ilgili yeterlik önergesi (previous question) 

sunulmaktadır. Bu önergenin kabul edilmesinin ardından kanun önerisinin ilgili 

komisyona geri gönderilip gönderilmeyeceğine dair önerge (motion to recommit), 
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 SULLIVAN (2007), s. 12-15.  
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sunulmakta ve oylanmaktadır. İlgili komisyona geri gönderilmemesine karar verilirse, 

kanun önerisinin Temsilciler Meclisindeki süreci tamamlanmış olmaktadır.
351

  

Temsilciler Meclisinde yasama süreci genel olarak bu şekilde gerçekleşmekle 

birlikte, özel kuralda öngörülen farklı usuller çerçevesinde yasama süreci burada ortaya 

konulandan farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Esasen Temsilciler Meclisinde bir 

kanun önerisinin kanun haline gelebilmesi çok farklı usullerle olabilmektedir. 

Temsilciler Meclisi’ndeki yasama süreci bundan dolayı SINCLAIR tarafından 

alışılmışın dışında değerlendirilmekte ve unorthodox lawmaking olarak 

adlandırılmaktadır.
352

 

İlgili kanun önerisinin kabul edilebilmesi için Temsilciler Meclisi genel 

kurulunda da en az basit çoğunluğun (435’te 218) oyunu alması gerekmektedir. Daha 

sonra görüşülmek üzere Senatoya gönderilen kanun önerisinin, burada da komisyon 

aşamasını tamamlayarak Senato genel kurulunda da en az basit çoğunlukla (100’de 51) 

kabul edilmesi gerekmektedir.
353

 Senato’nun Temsilciler Meclisinin metnine aynen 

katılması durumunda veya Senatonun metin üzerinde değişiklik yapması ve bu 

değişikliklerin Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde, kanun önerisinin 

Kongre süreci tamamlanmış olmaktadır. Ancak iki meclis arasında ilgili kanun önerisi 

üzerinde anlaşmazlık çıkarsa Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden oluşan bir 

uzlaşma komisyonu (conference committee) kurularak anlaşmazlık olan noktalar 

üzerinde çalışılmakta ve sonuç metin, Temsilciler Meclisi ve Senatoya
354

  son kabul için 

gönderilmektedir.
355

 Kongre’nin her iki meclisinde komisyonlar ve genel kurul olmak 

üzere yasama sürecini tamamlayan kanun önerileri ancak başkan tarafından 

onaylanmaları üzerine kanun olabilmektedir. 

 Her iki meclisten geçerek kendisine sunulan metin konusunda başkanın önünde 

onaylamak, hiçbir şey yapmamak ve veto etmek şeklinde üç seçenek bulunmaktadır: 

Başkanın yasama dönemi devam ederken onaylamadığı ya da veto etmediği kanun 

                                                 
351
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352
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4th Edition, Sage CQ Press, USA, 2012, s. 62-65.  
353
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354
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 SULLIVAN (2007), s. 41-43.  
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önerileri, onaylanmış sayılmaktadır. ABD başkanlarının iki tür veto hakkı 

bulunmaktadır. Normal veto (regular vetoes) olarak adlandırılabilecek birinci türde, 

ilgili kanun önerisi, Senato ve Temsilciler Meclisinde ayrı ayrı üçte iki çoğunlukla 

kabul edilirse ancak veto aşılabilmektedir. Bu durumda Başkan kanun önerisini 

onaylamak zorundadır. Üçte iki çoğunlukla kabul edilmeyen kanun önerisinin 

kanunlaşması ise mümkün olamamaktadır. Öte yandan Kongrenin tatile girmesine on 

gün kala başkana gönderilen metinler, başkan tarafından onaylanmaz ve veto da 

edilmezse, ilgili metin kanunlaşmış sayılamamaktadır. Cep vetosu  (pocket veto)
356

 

olarak adlandırılan bu ikinci tür veto durumunda, normal vetoda olduğu gibi Kongrenin 

üçte iki çoğunluğu tarafından aşılması söz konusu olamamaktadır. Zira Kongrenin tatile 

girmesi nedeniyle ilgili kanun önerisinin Kongrede tekrar görüşülme ihtimali 

kalmamakta ve dolayısıyla hükümsüz kalmaktadır. Dolayısıyla ilgili kanunun kabul 

edilebilmesi için yasama sürecinin tekrar başlatılması gerekecektir.  

C. YASAMA KOMİSYONLARI  

1. GENEL OLARAK  

Kongre’de komisyonlar yasama sürecinin merkezinde yer almaktadırlar. 

Komisyonlar, Kongre’nin günlük faaliyetlerini yürütmesinde temel araçlar olarak 

fonksiyon görmektedir.
357

 Thomas B. REED
358

 komisyonların bir konu alanında 

çalışabilen, konu alanında tam bilgi toplayabilen ve önerilen mevzuatı şekillendirebilen 

organlar olarak “Kongrenin gözü, kulağı, eli ve genellikle beyni” olduğunu ifade 

etmiştir.
359

  Amerikan Kongresi komisyonlarına çok gelişmiş komisyonlar denilmekte, 

bazen bu komisyonların gelişmişliğine bakılarak, Amerikan hükümeti sistemi diğer 

                                                 
356
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hükümet sistemlerinden ayrılmakta ve “komisyonlar hükümeti” (committee 

government) olarak da adlandırılmaktadır.
360

 

ABD Kongresindeki daimi ve konu odaklı komisyonlar, kanun önerisi genel 

kurul tarafından görüşülmeden önce kanun önerisini şekillendiren kararları almaktadır. 

Komisyonların, değişiklik yapmak ve kanun önerilerini yeniden şekillendirmek 

(redraft) konularında geniş yetkileri vardır ve genel kurulda komisyon tarafından kabul 

edilen metin üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmektedir. İlgili kanun önerisi 

Temsilciler Meclisi ya da Senato genel kurulu tarafından görüşülmeden önce mutlaka 

ilgili komisyon tarafından görüşülmek zorundadır.
361

 

Anayasa’da komisyonların kuruluşuna ilişkin herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Temsilciler Meclisi 1789’daki ilk toplantısından bu yana 

komisyonları kullanmakla birlikte, 1946 tarihli Kongrenin Yeniden Organizasyonu 

Kanunu (Legislative Reorganization Act) ile bugünkü komisyon sistemi kurulmuştur.
 362

 

Bu Kanun, geniş, uyumsuz ve hantal komisyon derlemesini, destek personeli ve ayrı 

araştırma personeli ile güçlendirerek bir komisyon sistemine dönüştürmüştür.
363

  

Komisyonlar genellikle farklı tarihsel dönemlerde ayrı ayrı ve genellikle 

kaynaklandıkları belli zorluklarla baş etmek için kurulmuşlardır. Dolayısıyla yapıları, 

büyük oranda yerine getirecekleri fonksiyona göre şekillenmiştir. Komisyonlar, 

yetkilerini artırarak veya diğer komisyonlarla uyumlaştırarak gelişmişler ve 

fonksiyonları biter bitmez sona ermişlerdir. Hâlihazırdaki komisyon sistemi; yetki, 

başkanlık, üye olunabilecek komisyon sayısı, komisyon üyelerinin belirlenmesinde parti 

oranları gibi konuları düzenleyen kanunlar veya kararlar, içtüzükler, teamüller, partiler 

arası anlaşmalar üzerine bina edilmiş mevcut komisyonlar ve alt komisyonlardan 

oluşmaktadır.
364

  

Kongre komisyonları uzmanlık esası üzerinde kurulmuştur. Komisyon 

üyelerindeki istikrar, uzmanlığı destekleyen temel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ABD Kongresinde komisyon üyeliği, kıdemlilik ilkesinden dolayı istikrarlı bir 

görünümdedir.
365
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Komisyonlar, yasama sürecinin en önemli aşamasıdır. Komisyonlar yoğun 

görüşmelerle işlerin olgunlaştırıldığı alanlar olduğu gibi kamuoyunun görüşlerini 

yansıtması açısından da bir forum olarak önemli bir işlev görmektedir.
 
Bu aşamada 

üyeler tarafından gerçekleştirilen çok büyük hacimdeki çalışmalar sıklıkla kamuoyu 

tarafından gözden kaçırılmaktadır.
366

 

Meclislerden birine sunulan kanun teklifi, incelenmesi ve tavsiyelerde 

bulunulması için bir komisyona havale edilmektedir. Komisyonlar kendilerine 

gönderilen bir öneriyi onaylayabilir, değiştirebilir, reddedebilir ya da gündemine 

almayabilir. Bir kanun önerisinin komisyon onayı olmadıkça Temsilciler Meclisi ya da 

Senato genel kurulunda görüşülmesi hemen hemen imkânsızdır.  

“Küçük yasama meclisleri” olarak adlandırılan komisyonlar genellikle yasama 

sürecinde son sözü söyleyen organlardır.  Komisyonların kararları, Temsilciler 

Meclisi’nde ya da Senato’da aşılabilmekle birlikte bu durum nadiren gerçekleşmektedir. 

Genel kurulda, genellikle komisyonun kararını savunan başkanın veya komisyonun 

diğer üyelerinin uzmanlığına saygı gösterilmekteedir.
367

 

Amerikan komisyon sisteminin en belirgin özellikleri; kıdemlilik, siyasi 

partilerin temsili, geniş takdir yetkileri, komisyon başkanlarının üstünlüğü ve genel 

kurul görüşmelerinde komisyonlara tanınan ayrıcalıklardır.
368

 Diğer yandan ABD 

Kongresi’nde komisyonlar, yürütme organının faaliyetlerinin denetiminde de önemli rol 

oynamaktadır. Belli bir hükümet birimine ilişkin mevzuata dair inceleme yapan 

komisyonlar aynı zamanda söz konusu hükümet biriminin faaliyetlerini de 

denetlemektedir. Örneğin Kongre adalet komisyonu, suç ve diğer adaletle ilgili konulara 

ilişkin mevzuatı incelemekte ve Adalet Bakanlığının faaliyetlerini denetlemektir.
369

 

Yürütme organı üyeleri, herhangi bir konuda kanun önerisi sunulması söz 

konusu olduğunda kıdemli komisyon üyelerine başvurmakta ve komisyon üyelerinin 

önerilerine önem vermektedirler. Dolayısıyla kanunun parlamentodaki 

formülasyonunda genellikle ilgili alandaki komisyon üyeleri destek 

sağlayabilmektedir.
370

 

                                                 
366

 SULLIVAN (2007),  s. 8.  
367

 BARDES, Barbara A.; SHELLEY, Mack C.; SCHMIDT, Steffen W., American Government and 

Politics Today, Wadsworth, USA, 2010, s. 358.  
368

 KARAMUSTAFAOĞLU, s. 96-97.  
369

 BENDA (1996), s. 9.  
370

 DURGUN (2005) , s. 148.  



96 

 

Kongre komisyonları, genellikle parti ekseninden bağımsız hareket 

edebilmektedir. Zira komisyonların Kongrede güçlü olmasındaki en önemli faktör, 

partilerde disiplin unsurunun olmamasıdır. Ancak yine de Temsilciler Meclisinde parti 

liderlerinin komisyon üyeleri üzerinde yer değiştirme vs. açısından etkinlikleri vardır.
371

 

Temsilciler Meclisi ve Senatonun ayrı ayrı kendi komisyonları ve ilgili 

içtüzükleri vardır. Her iki meclisteki komisyon yapıları benzer olmakla birlikte zaman 

içinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Meclis rehberlerine (guidelines of chamber rules) 

göre, her bir komisyon kendi örgütsel, yapısal ve usule dair kurallarını belirler; 

dolayısıyla aynı mecliste dahi komisyonlar arasında önemli farklar vardır.
372

 

İçtüzüğe göre, genel kurula ilişkin kurallar, uygulanabildiği ölçüde komisyonlar 

ve alt komisyonları için de uygulanır. (İçt.  m. 11/ 1 (a)).
373

 İçtüzük daimi komisyonları, 

Temsilciler Meclisi İçtüğüzü ile yürürlükte olan ve İçtüzüğü etkileyen kanunlara aykırı 

olmamak üzere kendi işleyiş kurallarını kabul etmeye yönlendirmektedir. Komisyonun 

işleyiş kuralları, komisyonlar oluşturulur oluşturulmaz yapılacak ilk iş olarak ortaya 

çıkmaktadır. Komisyonlar bu işleyiş kuralları ile ayda en az bir kez olmak üzere düzenli 

bir toplantı günü, İçtüzüğün sınırları içinde farklı faaliyetleri için uygun çoğunluklar, 

başkanın rolü ve azınlık grubu kıdemli temsilcisi ile ilişkileri, komisyon çoğunluğunun 

komisyon başkanı karşısındaki yetkisi gibi konularda kararlar almakta ve bu kurallar 

komisyon faaliyetlerini yürütürken uygulayacağı resmi kurallar olmaktadır.
374

 

 2. KOMİSYONLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

ABD Kongresinde komisyonların yapı ve işlevleri, yavaş fakat sürekli bir 

değişim ve gelişim göstermektedir. Anayasa’nın 1’inci maddesinin beşinci bendi, 

yasama meclislerinin kendi çalışma usullerini belirleyeceklerini öngörmekle birlikte 

komisyonlar, yalnızca kendi meclislerinin içtüzük kurallarıyla değil, kanunlardan, iki 

büyük partinin meclis gruplarının aldığı kararlardan, komisyonların kendi oluşturdukları 

usul kurallarından ve teamüllerden kaynaklanan bir dizi kuralla da bağlıdır. Bu 

kurallardaki değişim ve gelişim, komisyonların yapı ve işleyişlerine de yansımaktadır.  
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Kongrenin ilk dönemlerinde daimi komisyon yapıları bulunmamaktaydı. 

Kongre’de yasama işleri o dönemde geçici özel komisyonlar (temporary select 

committees)
375

 veya Hazine, Savaş ve Devlet (Treasury, War and State) gibi bakanlıklar 

aracılığıyla yerine getiriliyor ve bu süreç büyük oranda dönemin gelişmekte olan siyasi 

partileri tarafından yönetiliyordu. Kongrede daha sonraları, hem yasama önerilerini 

daha etkin bir şekilde incelemek ve hazırlamak, hem de yürütme organını hakkıyla 

denetlemek için kendi kurumlarına, daimi komisyonlara ihtiyaç olduğu 

değerlendirilmiştir.
376

  

Temsilciler Meclisi’nde ilk zamanlarda yasama sürecinde konular öncelikle 

genel kurul tarafından görüşülür ve genel amaçlar itibariyle kabul edilen yasama 

önerileri için geçici özel komisyonlar, genel kurulun belirlediği çerçeve içinde çalışmak 

üzere belirlenirdi. Özel komisyonlar, çalışmalarını tamamlar tamamlamaz sona erer ve 

genel kurul, daha sonra konuyu görüşmeye başlayarak genellikle kanun önerisini kabul 

ederdi.
377

 Bununla birlikte birkaç Kongre dönemi içinde, yasama alanında özel 

komisyonların kullanışlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Zira hem Temsilciler Meclisi hem 

Senato, her bir yasama önerisi için ayrı ayrı özel komisyon atamak ve genel kurulda son 

oylamadan önce ilgili konuyu iki kere görüşmek zorunda kalmıştır. Kongre’nin ilk 

zamanlarında bu usul, uygun olmamakla birlikte, üye sayısı az olduğundan (55 üye), 

kısmen idare edilebilmiştir.
378

  

Nüfus arttıkça, Temsilciler Meclisinin üye sayısı da artmış ve 1800’deki son 

nüfus sayımı ile birlikte üye sayısı 142’ye yükselmiştir. Üye sayısının artışı ile birlikte, 

her bir kanun önerisi için özel komisyon atamak neredeyse imkânsız hale gelmiş ve 

daimi komisyonlar, süreklilikleri ve tanımlanmış yetkileri ile bu sorun ile başa çıkma 

yollarından biri olarak görülmüştür. Bu yapılar içinde, üyeler belli bir uzmanlık alanı ve 

yüksek hacimli mevzuatı etkin bir şekilde ele alma yeteneğini geliştirmişlerdir. Hem 

Temsilciler Meclisi hem de Senatoda gerçek daimi komisyonlara geçilmeden önce yarı-
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daimi komisyon uygulamaları tecrübe edilmiştir.
379

 Temsilciler Meclisinin daimi 

komisyonları yavaş bir şekilde oluşturmasının önemli nedenlerinden biri aynı dönemde 

yürütme birimlerinin de oluşturuluyor olmasıdır. Zira yürütme birimlerinin 

oluşturulması ile Kongrenin biçim ve koşulları da büyük oranda belirlenmiş olacaktı.
380

 

1830’dan itibaren yasama önerileri rutin olarak Temsilciler Meclisinde 

görüşülmeksizin doğrudan komisyonlara havale edilmiş ve 1840’larda tüm daimi 

komisyonlar, yasama önerileri konusunda rapor hazırlamaya başlamıştır.
381

 Daimi 

komisyon sistemi Temsilciler Meclisi’nde hızlı bir şekilde gelişirken, Senatoda daha 

yavaş bir gelişim göstermiş ve İç Savaş (Civil War) sonuna kadar Senatoda daha az 

önemli bir unsur olarak kalmıştır. Senatoda, Temsilciler Meclisinde olduğu gibi, yarı 

daimi özel komisyonlar veya Senatoda adlandırıldığı gibi yıllık (sessional) komisyonlar 

tecrübe edilmiştir. 1806’dan başlayarak, Senatoda, yetki kataloğu ile yıllık komisyonlar 

oluşturulması ve ilgili yetki alanındaki yasama önerilerinin bu komisyonlara havale 

edilmesi uygulaması kabul edilmiştir. Ancak 1816’ya kadar Senatoda herhangi bir 

daimi komisyon kurulmamış ve bu tarihte daimi komisyon sayısı, Bütçe, Dış İlişkiler, 

Kamu Arazileri, Denizcilik İlişkileri ve Yargı gibi alanları kapsayan 12 komisyona 

ulaşmıştır.
382

  İç Savaş sonunda, Temsilciler Meclisinin 39 daimi komisyonuna karşın, 

Senatonun 22 komisyonu vardı.
383

 Bu durum Senatonun üye sayısının az olmasından da 

kaynaklanmıştır; üye sayının az olması nedeniyle görüşmeler sınırlanmadan 

gerçekleştirilebilmiş ve bu da komisyonlarda ön çalışma yapılmasını anlamsız hale 

getirmiştir.
384

  

İç Savaş dönemi, yatırım ve borç geri ödemeleri talepleri dolayısıyla, 1865’te 

Temsilciler Meclisinde ve 1867’de Senatoda ayrı ödenek komisyonlarının kurulmasına 

sebep olmuştur.
385

 İç Savaş sonrası süreçte komisyon sistemleri de genişlemiştir. 

1918’de Temsilciler Meclisinde 60, Senato’da 74 komisyon vardı.
386

 Nüfusun artması 
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komisyon olarak tekrar ortaya çıkmıştır. 1802’de ise gerçek bir daimi komisyon olarak kurulmuştur 

(WELSH ve diğerleri (2008), s. 3).   
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ve ekonomik büyüme, demiryolları, maden, bankacılık gibi alanlarda gelişen sektörlere 

hizmet vermek üzere yeni komisyonların kurulmasına sebep olmuştur.
387

  

20. yüzyıla kadar ana komisyonların geliştirilmesi ve artırılması üzerinde 

durulurken, bu yüzyılda alt komisyonların ve Kongre çalışanlarının reformu ve 

artırılması söz konusu olmuştur. 1900’lerin başında, Temsilciler Meclisi ve Senatoda en 

önemli gündem, komisyon sayısının azaltılması ve ödenekler sürecinin 

birleştirilmesi/güçlendirilmesi
388

 olmuştur. Bu çerçevede Senato’da 1921’de komisyon 

sayısı 74’ten, 34’e indirilmiştir. 1914’te 61 komisyonu olan Temsilciler Meclisi de 

oldukça küçük bir düzeyde azaltmaya gitmiştir. 1920’de ödenekler konusundaki 

yetkiler, sadece bir ödenekler komisyonuna verilmiştir.
389

 Bunu takiben ise Temsilciler 

Meclisi, hükümet harcamalarını izleyen 11 komisyonu, hükümet faaliyetleri konusunda 

tek bir komisyonda birleştirerek, toplamda 18 komisyonu kaldırmıştır.
390

 

Franklin D. ROOSEVELT’in
391

 başkanlığı döneminde, yürütmenin yetki 

alanının genişlemesiyle birlikte Kongre, karar alma sürecinde etkin rol almasını 

engelleyen ağır bir iş yükü, örtüşen komisyon yetkileri ve yetersiz çalışan sayısı 

nedeniyle bir tür ikincil statüye düşmüş ve bu problemlerle baş edebilmek için 1945’te 

Kongre Organizasyonu konusunda ilk Karma Komisyonu kurmuştur. Komisyonun 

önerileri sonucunda, Senato, komisyonlarını 33’ten 15’e, Temsilciler Meclisi ise 48’den 

19’a indirmiş; 1946 tarihli Yasamanın Yeniden Organizasyonu Kanunu (Legislative 

Reorganization Act)
392

 ile bazı komisyonların yetki alanları birleştirilmiş, birçok 

komisyon alt komisyonlara ayrılmıştır. Kanunda Temsilciler Meclisi ve Senato 
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 WELSH ve diğerleri (2008), s. 5. 
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komisyonları arasında bazı komisyonlar açısından yetkisel örtüşme oluşmuş ve ilk defa 

her iki meclisin içtüzüklerinde komisyonların yetkileri düzenlenmiştir.
393

 Kanun ayrıca 

komisyonları, 4 uzman ve 6 yardımcı personel çalıştırma konusunda yetkilendirmiş ve 

Yasama Referansı Merkezi (Kongre Araştırma Merkezinin selefi) personelini artırmış; 

böylece komisyonlara karmaşık politika konularının ele alınmasında uzmanlık desteği 

imkânı sağlamıştır. Kanunda, komisyonlara mümkün olduğunca kamuya açık dinleme 

toplantıları yapmaları, doğru kayıt tutmaları ve komisyon aşaması atlandığında hızlı bir 

şekilde raporlarını sunmaları imkânı sağlamıştır.
394

 Bu Kanun, bugün var olan 

Temsilciler Meclisi ve Senato daimi komisyonlarının yetki kataloğunun oluşturulması 

yanında, günümüzdeki profesyonel ve yardımcı personel sisteminin temelini oluşturmuş 

ve komisyon faaliyetleri ile kayıtlarının kamu denetimine açılması sürecinde önemli bir 

sıçrama tahtası olmuştur.
395

 Bununla birlikte bu Kanun, beklenmeyen sonuçları 

dolayısıyla sonraki yarım yüzyıl boyunca yapılacak reformlar için de gündemi 

belirlemiştir. Komisyonların sayısının azaltılması ve alt komisyonların sayısının 

sınırlandırılmaması, Temsilciler Meclisi ve Senato’da bir alt komisyonlar patlamasına 

sebep olmuştur. Şöyle ki, 81. Kongrenin başlangıcında (1949), örneğin Temsilciler 

Meclisi ve Senato’da 60’ar alt komisyon vardı. 1975 yılı itibariyle bu sayı Temsilciler 

Meclisi’nde 145’in, Senato’da 120’nin üzerine fırlamıştır.
396

 Bu artışla birlikte daha 

genç ve liberal üyeler, alt komisyon başkanlıklarına atanmışlar, bunlar daha fazla 

personel ve karar alma sürecinde daha etkin olmak için baskı yapmışlar ve bu da 

genellikle daha muhafazakâr olan ana komisyon başkanlarının gücünün aşınmasına 

neden olmuştur.
397

  

1970’lerdeki komisyon reformları, 1965’te oluşturulan Kongre Organizasyonuna 

Dair ikinci karma komisyonun tavsiyeleri ile başlamıştır. Bu komisyon, üyelerin ve 

komisyon personelinin artırılması ile teknik ve akademik arka plana sahip olan daha 

fazla çalışanın istihdam edilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Her bir komisyon için daimi 

personel sayısının altıya çıkarılması da dâhil olmak üzere bu tavsiyelerin birçoğunu 

içeren 1970 tarihli Kanun, komisyonların ek uzman ve geçici personel için fon talep 

etmelerine sebep olmuştur. Sözü edilen Kanun ayrıca personel için ayrılan fonun üçte 

birinin azınlık grubuna aktarılmasını ve azınlık grubuna dinleme toplantıları için 

                                                 
393

 Joint Committee on the Organization of Congress, “Organization of Congress: Final Report”, 

Aralık 1993, http://archives.democrats.rules.house.gov/Archives/jcoc2.htm, Erişim: 12.01.2017.  
394

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 7-8.  
395

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 8. 
396

 DEERING; SMITH(1990), s. 43.  
397

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 8. 

http://archives.democrats.rules.house.gov/Archives/jcoc2.htm


101 

 

görüşlerini almak üzere ilgilileri
398

 çağırma hakkı tanınmasını öngörmüş; Yasama 

Referans Birimini, Kongre Araştırma Merkezine dönüştürülecek şekilde yeniden 

düzenlemiştir. Usuli değişikliklere ilişkin olarak, Kanun ile komisyonların yazılı 

içtüzükleri olması, komisyon raporlarının ilgili mevzuat önerisi genel kurulda 

görüşülmeden en az üç gün önce incelenmek üzere hazır bulundurulması ve komisyon 

toplantılarının radyo veya televizyon aracılığı ile yayını da öngörülmüştür.
399

 

Bu reformlar, komisyon çalışmalarının kamuya açılmasını sağlamış, yetkinin alt 

komisyonlara kaydırılması yoluyla ana komisyon başkanlarının yetkilerinin azalması 

süreci de başlamıştır.
400

 1970’lerdeki komisyon sistemleri konusundaki diğer reformlar, 

parti örgütleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 92. Kongre Dönemi’nde (1971-1972), 

örneğin, Temsilciler Meclisinde demokratlar ve cumhuriyetçiler, birbirinden ayrı olarak 

kıdemlilik sistemini revize ederek, parti örgütlerini görevde oldukları süreye diğer bir 

deyişle kıdemlerine bakmaksızın başkanları seçmekle yetkilendirmişlerdir.
401

  

Senatoda ise kıdemlilik sistemi devam etmiştir. 1973’te Senatoda Demokrat 

grup, alt komisyonlar haklar bildirgesi (subcomittees bill of rights) olarak adlandırılan 

ve alt komisyonlara başkanlarını seçme imkânı tanıyan, alt komisyon bütçesini öngören 

ve ana komisyon başkanına ilgili komisyona mevzuatın havalesini takiben iki hafta 

içinde ilgili alt komisyona konunun gönderilmesini gerekli kılan düzenlemeyi kabul 

etmiştir. Alt komisyonlar, kendi toplantılarının ve dinleme toplantılarının tarihlerini 

belirlemek ve kendilerine havale edilen mevzuatı görüşmekle yetkilendirilmiştir.
402

 

1976’da yapılan reformlar ile komisyon personeli sayısı, 18 uzman ve 12 büro 

işleri ile ilgili yardımcı personel olmak üzere artırılarak
403

 komisyon personelinin üçte 

biri muhalefete ayrılmıştır. 15 üyeden fazla üyesi olan komisyonların, en az dört alt 
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komisyon oluşturması öngörülmüştür. Temsilciler Meclisi İçtüzüğünde, 1975’te yapılan 

değişiklikle, Başkanın birden fazla komisyona ilgili mevzuatı havale edebilme, 

çoklu/çok yönlü (multiple referral), yetkisi getirilmiştir. Bu değişiklikle, başkan bir 

kanun önerisini, birden fazla komisyona ortak (jointly), sıralı olarak (sequentially) veya 

kısmi (split referral) 
404

 havale edebilme imkânına sahip olmuştur.
405

 Senato’da, 

1953’te Senatör Lyndon JOHNSON tarafından önerildiği için “Johnson Kuralı” olarak 

adlandırılan Kural ile Senatoda her demokrat üyeye, kıdemlilik sistemine tabi 

olmaksızın büyük komisyonlardan birinde en azından bir sandalye verilmesi 

öngörülmüştür. 1950’lerin sonunda, aynı uygulamayı Senatoda cumhuriyetçiler de 

yapmışlardır.
406

 

Değişiklikler ve yenilikler ile birlikte, II. Dünya Savaşı sonrasında yeni ulusal 

çıkarları yansıtan bazı komisyonlar ortaya çıkmıştır. Bunların arasında örneğin, Karma 

Atom Enerjisi Komisyonu, Temsilciler Meclisi Amerika Karşıtı Faaliyetler Komisyonu, 

Temsilciler Meclisi ve Senato Havacılık ve Uzay Bilimleri Komisyonu bulunmaktadır. 

Bunların birçoğu, diğer komisyonlar tarafından kaldırılmış veya diğer komisyonların 

içine alınmıştır. Ortaya çıkan bu komisyonların en önemli ikisi 1974 tarihli Kongre 

Bütçe Kanunu ile kurulan Temsilciler Meclisi ve Senato bütçe komisyonlarıdır.
407

 Bu 

Kanun ile Senato ve Temsilciler Meclisi bütçe komisyonlarına destek örgütü olarak 

Kongre Bütçe Ofisinin
408

 kurulması da öngörülmüştür.
409

  

1980’lerde komisyon sisteminde büyük değişiklikler olmamasına rağmen 

Temsilciler Meclisi ve Senato reform çalışma grupları, 1970’lerde gerçekleştirilen bazı 
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alt komisyon reformlarının kaldırılması tavsiyesinde bulunmuştur. Temsilciler Meclisi 

kanadında, Patterson Komisyonu
410

 1980’lerde alt komisyonların yetkilerinin ve alt 

komisyonlara atanacak üye sayısının azaltılmasını önermişti. Bu tavsiyeler, önceki on 

yılda, alt komisyonların sayısındaki artışın politika sürecini dağıttığı ve parçalı hale 

getirdiği görüşünü yansıtmaktadır.
411

 Bu tavsiyelerin hiçbiri o dönemde başarıya 

ulaşamamıştır.
412

 

1990’lardaki reformların temel motivasyonu ise 1980’lere hakim olan ana 

komisyonların güçlendirilmesi düşüncesi olmuştur. Bu amaçla 1992’de yeni ve geçici 

Kongrenin Organizasyonu Hakkında Karma Komisyon kurulmuştur. Komisyon final 

raporunda, Temsilciler Meclisi çalışma grubu üyeleri, Temsilciler Meclisi alt 

komisyonlarının azaltılması, üyelerin komisyon atamalarının sınırlandırılması ve 

mevcut dört karma komisyonun iki karma komisyona dönüştürülmesi önerilerinde 

bulunmuştur. Senato çalışma grubu üyeleri de Senato komisyon ve alt komisyonlarına 

atamaların sınırlandırılması, alt komisyonların azaltılması ve bir adım daha öteye 

giderek tüm karma komisyonların kaldırılması önerilerinde bulunmuştur. Bu çalışma 

grubu ayrıca, temel haklar ve işyeri güvenlik mevzuatlarının Kongreye de uygulanması 

önerilerinde bulunmuşlardır.
413

 

 1993’te kurulan Kongrenin Organizasyonu Hakkındaki Karma Komisyonun 

özellikle dört önerisi komisyon sistemi açısından çok önemlidir: Bunlar; komisyonlar 

arasındaki yetki örtüşmelerinin azaltılması, üyeler için ikiden fazla komisyon ve her bir 

komisyonun ikiden fazla alt komisyonuna katılım sınırı getirilmesi, alt komisyonların 

sayısının azaltılması ve senatörlere altıdan fazla komisyon ve alt komisyona katılım 

sınırı getirilmesi.
414

 Komisyonun bir yıllık çalışmasının ardından Temsilciler Meclisi ve 

Senatoda söz konusu komisyonların tavsiyelerine dair öneriler sunulmuştur. Bu 

tavsiyeler, 1994 tarihli Yasamanın Yeniden Organizasyonu Kanununu (Legislative 

Reorganization Act) biçimlendirmiştir.
415

 

104. Kongre’nin
416

 başlangıcında, Temsilciler Meclisi İçtüzük Komisyonu, 

komisyon personelini üçte bir oranında azaltmış ve alt komisyon sayısını Ödenekler, 
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Hükümet Reformu ve Ulaştırma Komisyonları dışındaki her bir komisyon için beş ile 

sınırlandırmıştır. Ayrıca, alt komisyon personel istihdamında yetkiyi ana komisyon 

başkanına vermiş ve Temsilciler Meclisi komisyon başkanlığında art arda üç dönem 

sınırlaması getirmiştir.  Daha sonra bu sınırlandırmayı alt komisyon başkanları için de 

getirmiştir. Senatoda ise, Cumhuriyetçi Grup, komisyon başkanlıkları için altı yıllık süre 

kısıtı getirmiş ve bu düzenleme 1997’de yürürlüğe girmiştir.
417

 

Gücün ana komisyonlardan alt komisyonlara kaydığı 1990’ların ortalarında, 

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre, alt komisyonların artmasıyla parçalanmış 

olan politika sürecinde uyum sağlamak üzere alt komisyonların sayı ve yetkileri ve 

komisyon personelini kısmen azaltma yoluna gitmiştir. Ancak, yeni başkan Newt 

GINGRICH tarafından önerilen ve bu sebeple bu isimle anılan “Gingrich Devrimi”, ne 

ana komisyonların yeniden canlandırılmasını ne de ana komisyon başkanlarının 

güçlendirilmesini sağlamıştır. Bunun yerine, alt komisyon ve ana komisyon 

başkanlarının parti liderlerinden talimat aldığı sıkı bir emir komuta zinciri getirmiştir. 

Komisyonlar, parti liderleri başkanlığındaki çalışma grupları (leadership-lead task 

forces) tarafından geliştirilen politikalar lehine atlanmış ve çoğu zaman konular, 

komisyon görüşmesi olmaksızın genel kurula getirilmiştir. Dönemin en önemli parti 

girişimleri, Cumhuriyetçi parti çalışma grupları tarafından oluşturulmuş ve 

komisyonlara havale edilmeksizin genel kurula götürülmüştür.
418

 COHEN’e göre, 

1970’li yıllarda komisyonları güçlendiren reformlardan sonra 1990’lı yıllarda 

Cumhuriyetçilerin karşı reformları ile komisyonların yetkileri önemli oranda genel 

kurul liderleri ve parti liderleri başkanlığındaki çalışma gruplarına kaymıştır. Yakın 

dönem Cumhuriyetçiler devrinde, önemli mevzuatın büyük bir kısmı, söz konusu 

çalışma grupları tarafından hazırlanmış ve komisyonda görüşülmeksizin ya da 

gelişigüzel bir komisyon görüşmesi ile genel kurula gönderilmiştir.
419

 Bununla birlikte 

Kongre komisyonlarının oldukça dayanıklı ve direngen yapılar olduğunu da söylemek 

gerekir. Zira Başkan GINGRICH’in etkinliği azalmaya başlayınca, komisyonlar, kanun 

önerileri üzerindeki kontrollerini büyük oranda sağlayabilmişlerdir.
420

 

                                                 
417

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 11-12. 
418

 GROSECLOSE, Tim; KING, David. C., “Little Theatre: Committees in Congress”, The Great 

Theatre (American Congress in the 1990s) içinde, Herbert F. Weisberg; Samuel C. Patterson 

(Eds.),Cambridge University Press, New York, 1998, s. 135-136.  
419

 COHEN, Richard, “Crackup of the Comittees”, The National Journal, Vol.  31, No. 31, 31.07.1999. 
420

 HAGUE; HARROP (2004), s. 251.  
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3. KOMİSYON TÜRLERİ  

Kongrede yasama, denetim ve iç idari görevler 200’den fazla komisyon ve alt 

komisyon arasında paylaştırılmıştır. Bu alanlarda, söz konusu işlevsel alt birimler, 

bilgiyi toplar, yasama alternatiflerini değerlendirir ve bunları karşılaştırır, politika 

problemlerini tanımlar, bunlar hakkında çözümler önerir, yasama önerilerini (measures) 

seçer, kararlaştırır ve genel kurulda görüşülmek üzere raporlarını hazırlar; yürütme 

organı faaliyetlerini izler ve görevi kötüye kullanma iddialarını inceler.
421

 

Temsilciler Meclisinde; daimi komisyonlar (standing committees), 

uzlaşma/konferans komisyonları (conference committees), özel komisyonlar 

(select/special committees) ve karma komisyonlar (joint committees) olmak üzere dört 

tür komisyon bulunmaktadır.  

 

Şekil  5. Temsilciler Meclisinde Komisyon Türleri 

  

Aşağıdaki tabloda Temsilciler Meclisinde dönemler itibariyle komisyon 

türlerinin sayısal olarak değişimi ortaya konulmuştur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
421

 HEITSHUSEN (2017), s. 1. 

Temsilciler Meclisinde 
Komisyonlar 

Daimi 
Komisyonlar 

Özel 
Komisyonlar  

Karma 
Komisyonlar  

Uzlaşma 
Komisyonları 
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Tablo  1. Komisyon Türlerinin Yasama Dönemleri İtibariyle Sayısal Değişimi
422

 

Temsilciler Meclisi  

Daimi 

Komisyonlar 

Alt 

Komisyonlar
423

 

Özel 

Komisyonlar  

Karma 

Komisyonlar  

84th (1955 - 1956) 19 83 2 10 

90th (1967 - 1968) 20 133 1 10 

92nd (1971 - 1972) 21 120 3 8 

94th (1975 - 1976) 22 151 3 7 

96th (1979 - 1980) 22 149 5 4 

97th (1981 - 1982) 22 132 3 4 

98th (1983 - 1984) 22 130 3 4 

99th (1985 - 1986) 22 142 5 4 

100th (1987 - 1988) 22 140 6 4 

101st (1989 - 1990) 22 138 5 4 

102nd (1991 - 1992) 22 135 5 4 

103rd (1993 - 1994) 22 115 1 5 

104th (1995 - 1996) 19 84 1 4 

105th (1997 - 1998) 19 86 1 4 

106th (1999 - 2000) 19 85 1 4 

107th (2001 - 2002) 19 89 1 4 

108th (2003 - 2004) 19 88 2 4 

109th (2005 - 2006) 20 92 1 4 

110th (2007 - 2008) 20 97 1 4 

111th (2009 - 2010) 20 98 2 4 

112th (2011 - 2012) 20 101 1 5 

113th (2013 - 2014) 20 94 1 4 

114th (2015 - 2016) 20 95 2 4 

115th (2017 - 2018) 20 92 2 4 

Daimi komisyon sayısında, 1950’lerden günümüze pek değişiklik olmamıştır. 

Karma ve özel komisyonların sayılarında neredeyse 1990’lardan itibaren büyük bir 

değişiklik olmamıştır. Dönemler içinde alt komisyon sayısı başlangıçta oldukça 

hareketli olmakla birlikte, 104. Kongre döneminden itibaren 85-100 aralığında olduğu 

görülmektedir.  

a. Daimi Komisyonlar  

Temsilciler Meclisinde en önemli komisyonlar daimi komisyonlardır. Daimi 

komisyonlar, İçtüzük çerçevesinde kurulan ve yasama döneminden dönemine devam 

eden komisyonlardır (Temsilciler Meclisi İçt. m. 10, Senato İçt. m. 25,). Daimi 

komisyonlar belli bir yetki alanında görevli olan
424

  ve sürekli görev yapan 

                                                 
422

 Brookings, “Vital Statistics on Congress- Data on the U.S. Congress”, May 2018, Erişim: 27.07.2018.  
423

 Daimi komisyonların alt komisyonlarıdır. Alt komisyonlar aşağıda “Komisyonda Görüşme Süreci” 

başlığı altında ele alınacaktır.  
424

 BARDES ve diğerleri (2010), s. 358.  
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komisyonlardır. 115. Yasama Dönemi itibariyle (2017-2018) Temsilciler Meclisi’nde 

20;
425

  Senatoda ise 16 daimi komisyon bulunmaktadır. 

Temsilciler Meclisi ve Senatoda, tarım, ödenekler, silahlı kuvvetler, finansal 

kurumlar (veya bankacılık), ticaret ve dış ilişkiler gibi alanlarda faaliyet gösteren daimi 

komisyonların isimlerinin de ortaya koyduğu gibi komisyonların önemli ekonomik 

sektörler ve ulusal politika konularına ilişkin yetkileri vardır.
426

 

Kaynağı Cumhuriyetin ilk yıllarındaki özel komisyonlar olan daimi 

komisyonlar, 15. yüzyılda Kongrenin yasama konularını görüştüğü ve federal hükümet 

üzerine denetim yetkilerini kullandığı temel mekanizmalardan olmuştur. 20. yüzyılda, 

daimi komisyonlar, genişleyen yürütme daireleri üzerinde geniş denetim yetkileri 

kullanan Kongre’nin bütçe, ödenekler ve vergi yetkileri ile örgütlenmiş ve bütünleşmiş 

şekilde gelişmiştir.
427

  

II. Dünya Savaşı boyunca, daimi komisyonların kurulması, örtüşen yetkiler ve 

Temsilciler Meclisi ve Senato komisyonları arasında bazı doğrudan eşleşmelere neden 

olan rastgele bir süreç olmuştur.
428

 1946 tarihli Yasamanın Yeniden Organizasyonu 

Kanunu ile Kongre’de Temsilciler Meclisi ve Senato’da yetkisel açıdan genel hatlarıyla 

karşılığı olacak şekilde her iki meclisin iş akışına entegre edilmiş ve uzman personel 

tarafından desteklenmiş bir “komisyon sistemi” oluşturulmuştur.
429

 Kanun, 

komisyonları daha önce sahip olmadıkları belli bir düzeyde uzman personel ile 

desteklemiş ve komisyon faaliyetlerinin kamu denetimine açılma süreci başlamıştır. 

Kanun ayrıca, Büyük Bunalım (Great Depression) ve II. Dünya Savaşı boyunca 

yetkileri ve kaynakları aşırı düzeyde büyüyen yürütme organı karşısında Kongre’nin 

eşit bir organ olma girişimini temsil etmektedir.
430

 

 

 

 

                                                 
425

 Daimi Select İstihbarat Komisyonu da (The House Permanent Select Committee on Intelligence) 

birçok açıdan daimi komisyonlar gibi çalışmaktadır.  
426

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 1.  
427

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 15. 
428

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 15. 
429

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 16. 
430

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 16. 
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Tablo  2. ABD Temsilciler Meclisinde Daimi Komisyonlar 431 

1. Tarım Komisyonu (Committee on Agriculture) 

2. Ödenekler Komisyonu (Committee on Appropriations) 

3. Silahlı Kuvvetler Komisyonu (Committee on Armed Services) 

4. Bütçe Komisyonu (Committee on the Budget) 

5. Eğitim ve İşgücü Komisyonu (Committee on Education and the Workforce) 

6. Enerji ve Ticaret Komisyonu (Committee on Energy and Commerce) 

7. Etik Komisyonu (Committee on Ethics) 

8. Finansal Hizmetler (Committee on Financial Services) 

9. Dış İlişkiler Komisyonu (Committee on Foreign Affairs) 

10. İç Güvenlik Komisyonu (Committee on Homeland Security) 

11. Parlamento İdaresi Komisyonu (Committee on House Administration) 

12. Adalet Komisyonu (Committee on the Judiciary) 

13. Doğal Kaynaklar Komisyonu (Committee on Natural Resources) 

14. Gözetim ve Hükümet Reformu Komisyonu (Committee on Oversight and 

Government Reform) 

15. Kurallar Komisyonu (Committee on Rules) 

16. Bilim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu (Committee on Science, Space, and 

Technology) 

17. Küçük İşletmeler Komisyonu (Committee on Small Business) 

18. Ulaştırma ve Altyapı Komisyonu (Committee on Transportation and 

Infrastructure) 

19. Emekli İşleri Komisyonu (Committee on Veterans' Affairs) 

20. Yollar ve Araçlar Komisyonu (Committee on Ways and Means) 

Daimi komisyonlar, kanun önerileri başta olmak üzere, kendilerine havale edilen 

işleri görüşen ve genel kurul görüşmelerine esas teşkil etmek üzere çalışmalar yürüten 

komisyonlardır. Daimi komisyonlar ayrıca genellikle yasama amaçlı olarak hükümet 

faaliyetlerini sürekli olarak izlemektedir.
432

  Dolayısıyla bu komisyonlar yasama 

işlevinin yanı sıra denetim işlevini de yerine getirmektedir.  

Kongredeki iş yükünün büyük kısmı daimi komisyonların üzerindedir. 

Komisyonlar hukuken eşit konumda olmakla birlikte Kurallar Komisyonu (Committee 

on Rules), Ödenekler Komisyonu (Appropriations Committee) ve Yollar ve Araçlar 

                                                 
431

 Office of The Clerk İnternet Sitesi, http://clerk.house.gov/committee_info/index.aspx  adresinden 

alınmıştır.  
432

 U.S. House of Representatives, “The House Explained: Committees”, 

http://www.house.gov/content/learn/, Erişim: 03.03.2017. 

http://clerk.house.gov/committee_info/index.aspx
http://www.house.gov/content/learn/
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Komisyonu (Committee on Ways and Means) gibi bazı komisyonlar diğerlerine göre 

daha güçlüdür.
433

  

Diğer yandan daimi (permanent) kavramının, göreli bir kavram olduğunu ifade 

etmek gerekir. Temsilciler Meclisi daimi komisyonları, Senatodakinden farklı olarak 

sürekli yapılar olmayıp her Kongre’de yeniden oluşturulmaktadır. Ayrıca daimi 

komisyonların kaldırılması Temsilciler Meclisi ve Senatonun takdirindedir; ancak 

bunun için içtüzüklerinin değiştirilmesi gerekmektedir.
434

  

b. Özel Komisyonlar 

Özel Komisyonlar ise genellikle belirli bir konuda araştırma yapmak üzere 

oluşturulan geçici nitelikteki komisyonlardır.  Senato’da, “select” kavramı yerine, bazen 

“special” kavramı da kullanılmaktadır.
435

 

Özel konularda faaliyet gösteren bu komisyonlar, iki yılda bir dönem başlarında 

yenilenmekte ve kendi uhdelerine verilen konularda araştırmalar yapmaktadırlar. Bu 

komisyonların kanun tekliflerini inceleme ve üzerinde değişiklik yapma yetkileri 

bulunmamaktadır. Diğer yandan örneğin Daimi Özel İstihbarat Komisyonu (Permanent 

Select Committee on Intelligence) gibi geçici nitelikteki bu komisyonların bazen 

sonradan daimi komisyon niteliği kazandığı görülmektedir.  

Özel komisyonların sınırlı rolleri vardır; bunlar en azından teoride, sıklıkla 

araştırma ile ilgili olmak üzere belli bir amaç için oluşturulmuşlardır ve ilgili amaç 

tamamlanır tamamlanmaz dağılmaktadırlar. Dinleme toplantıları yapabilmekte, raporlar 

hazırlayabilmekte; ancak, genellikle yasama konularında rapor hazırlamamaktadırlar.
436

 

 Özel komisyonlar, genellikle var olan daimi komisyonların yetki alanlarına 

uymayan veya yetki sınırlarını aşan konuları incelemektedir.
437

 

 c. Karma Komisyonlar  

Karma komisyonlar, her iki Meclisten eşit sayıda üye alınarak oluşturulan 

komisyonlardır. Bunlar geçici veya sürekli nitelikte olabilir.
438

 İlk Kongre döneminden 

bu yana var olan bu komisyonlar; inceleme, araştırma, denetim ve rutin idari işler 

                                                 
433

 SOLAK (2013), s. 18.  
434

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 1, dipnot 1.  
435

 HEITSHUSEN (2017), s. 2.   
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 WELSH ve diğerleri (2008), s. 1.  
437

 HEITSHUSEN (2017), s. 2.  
438

 BARDES ve diğerleri (2010), s. 359. 
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konusunda görev yapmaktadır. Bu komisyonların kanun önerilerini inceleme yetkisi 

bulunmamaktadır.
439

 Her iki meclisin üyelerinden oluşan dört daimi komisyon vardır: 

Kongre Kütüphanesi, Basım, Vergileme ve Ekonomi karma komisyonları.  

Bu komisyonlar, istişari veya idari mahiyette işlev görmektedirler. Karma 

Vergileme Komisyonu, Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonuna ve Finans 

Komisyonlarına uzman personel desteği sağlamakta ve yasama konularında rapor 

hazırlamamaktadır. Karma Ekonomi Komisyonu da istişari mahiyette işlev görüp, 

ulusal ekonomi ve bütçe konularını incelemekle görevlidir. Kongre Kütüphanesi Karma 

Komisyonu ile Basım İşleri Karma Komisyonu, Temsilciler Meclisi Kütüphanesini ve 

Hükümet Yayınlar Ofisini (Goverment Printing Office) denetlemektedir.
440

  

1946 tarihli Kanun, Karma Komisyonları Temsilciler Meclisi ve Senato arasında 

işbirliğini güçlendirecek araçlar olarak tasarlamıştır. Ancak daha 1970’lerin başlarında 

oluşturulan Karma Atom Enerjisi Komisyonu, yasama konularında rapor hazırlamakta 

ve ulusal atom enerjisi programını desteklemekteydi. Öte yandan 1950’lerde oluşturulan 

12 karma komisyondan hiçbiri varlığını sürdürmemektedir.
441

  

 d. Uzlaşma Komisyonları  

Uzlaşma komisyonları, özel bir karma komisyon olarak Temsilciler Meclisi ve 

Senato arasında uzlaşmanın sağlanması amacıyla oluşturulan komisyonlardır. Bu 

komisyonlar, kanun önerileri her iki mecliste farklı şekillerde kabul edildiği durumlarda 

son kararı vermek üzere oluşturulmaktadır. Hiçbir kanun önerisi, her iki mecliste aynı 

şekilde kabul edilmedikçe Beyaz Saray’a gönderilememektedir.
442

 Bazen Kongrenin 

üçüncü meclisi olarak adlandırılan bu yapı, mevzuatta çok önemli değişiklikler 

yapabilecek bir pozisyondadır ve sıklıkla siyasi tartışmaların odak noktası halini 

almaktadır.
443

 

 Temsilciler Meclisinde bu komisyona gidecek olan üyeleri başkan 

belirlemektedir. Uygulamada, bu komisyonların üyeleri, her iki mecliste ilgili kanun 

önerisini görüşmüş olan komisyonların üyeleri olmaktadır. Bu komisyonun üyeleri 

kendi aralarında bir uzlaşma sağlarlarsa, kendi meclislerine gerekçeli bir rapor 

                                                 
439

 SOLAK (2013), s. 20.  
440

 WELSH ve diğerleri (2008), s. 2. 
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443
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sunmaktadırlar. Uzlaşma komisyonunun sunduğu uzlaşma metni her iki mecliste tekrar 

oylanmaktadır.
444

 

4. KOMİSYON ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ  

Çalışmalarının önemi ve üyelerinin Temsilciler Meclisi üyeleri üzerindeki 

geleneksel etkisi dolayısıyla bazı komisyonlar, diğerlerine göre daha prestijli yapılar 

olarak görülmektedir.
445

  Özellikle harcama konuları ile ilgili daimi komisyonlardaki 

pozisyonlar, üyeler tarafından daha fazla talep görmektedir. Nitekim, üyeler bu 

komisyonlarda elde edecekleri pozisyonlar aracılığıyla kendi seçim bölgelerine yarar 

sağlayabilmektedirler. Bu komisyonlar, Ödenekler Komisyonu ile Yollar ve Araçlar 

Komisyonudur. Ayrıca, üyeler kendi seçim bölgeleri ile doğrudan ilgili 

komisyonlardaki pozisyonlara da ilgi göstermektedirler. Örneğin, tarımsal bir bölgeden 

seçilen üye Tarım Komisyonu pozisyonlarına ilgi göstermektedir.
446

 Üyeler ayrıca 

genellikle kendilerinin en ehliyetli ve ilgili oldukları alanlarda yetkili olan komisyonlara 

seçilmek ister. Örneğin, Adalet Komisyonu, geleneksel olarak çok sayıda avukat üyeye 

sahip olmaktadır.
447

 

Komisyon atamaları genellikle üyenin kariyerinin gelişim yönünü 

belirlemektedir. Komisyon atamaları meclisi organize eden ve komisyonların 

kompozisyonunu şekillendiren parti liderleri açısından da önemlidir.
448

 İç savaş sonrası 

dönemde komisyon üyelerinin seçim usullerinde de değişiklikler olmuştur. Temsilciler 

Meclisi’nde Başkan 1790’dan bu yana komisyon üyelerini ve komisyon başkanlarını 

seçmekteydi.
449

  Joseph G. CANNON’un 1911’de başkanlıktan ayrılmasıyla birlikte, 

komisyon üyelerini seçiminde değişiklik yapılarak komisyon üyelerini belirleme görevi 

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti gruplarına verilmiştir.
450
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 SOLAK (2013), s. 31.  
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 BARDES ve diğerleri (2010), s. 358. 
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 SULLIVAN (2007), s. 10. 
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 SCHNEIDER, Judy, “House Committees: Assignment Process”, CRS Report for Congress, 

10.05.2007,  http://archives.democrats.rules.house.gov/archives/98-367.pdf,  Erişim: 04.05.2017, s. 1. 
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 DEERING; SMITH (1990), s. 27.  
450

 Senatoda 1800’lerde komisyon üyelerinin belirlenmesi için birçok metod kullanılmıştır. Bunlar 

sırasıyla; oylama, geçici başkan, başkan yardımcısı ve 1840’ların ortalarında iki büyük partinin liderleri 

tarafından hazırlanmış listeler ve yeniden geçici başkan şeklinde gerçekleşmiştir. 1846’dan itibaren 

Senatoda, büyük oranda kıdemin şekillendirdiği iki büyük parti tarafından hazırlanan listelerin kabul 

edilmesi sistemine dönülmüştür. Bu sistem, 21. yüzyılda küçük değişikliklerle sürdürülmüştür 

(DEERING; SMITH (1990), s. 31).  
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Temsilciler Meclisi İçtüzüğü ile komisyon atamaları için bazı usuller 

getirilmiştir. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti grup içtüzüklerinde de komisyon 

atamaları için daha özel kriterler öngörülmektedir.
451

  

Temsilciler Meclisi düzlemindeki siyasi partilerin üye dağılımı değiştiğinden, 

komisyonların büyüklüğü ve her bir komisyondaki üyelerin siyasi partilere dağılımı da 

dönemden döneme değişmektedir. 
452

 

Genel seçim sonrası Kongrenin organizyon toplantılarından önce, ilgili parti 

liderleri, bazen komisyon liderlerinden gelen girdileri de göz önünde bulundurarak 

komisyon üye sayılarını ve oranlarını belirlemektedir. Komisyon üye sayıları yıldan yıla 

genellikle değişmezken, üyelerin belli bir komisyonda üyelik taleplerindeki artışları 

karşılamak için artırılabilmektedir.
453

  

Komisyon üyelikleri, siyasi partilerin Meclisteki güç dağılımına göre 

belirlenmektedir. Oranlar
454

 genellikle komisyon temelli değil, toplu olarak 

belirlenmektedir. Bununla birlikte bu genel kuralın istisnaları da bulunmaktadır. 

Örneğin, Resmi Davranış Standartları Komisyonunda çoğunluk ve azınlık grubu üye 

sayısı eşittir.
455

 Yine çoğunluk partisi Kurallar Komisyonunda daha fazla üyeye sahip 

olmaktadır. Şöyle ki bu komisyonda çoğunluk partisi, 1970’e kadar 11’e 2, 1970 

sonrasında ise 9’a 4 çoğunluğa sahip olmuştur. Zira bu komisyon, “başkanın 

komisyonu” olarak bilinmekte ve meclisin işleyiş düzenini belirlediği için de Meclis 

Başkanının genel kurulun kontrolünü sağlaması açısından önem arz etmektedir.
456

 Bu 

komisyonda, hâlihazırda çoğunluk, azınlığın iki katından bir fazla sayıda üyeye 

sahiptir.
457

 

Temsilciler Meclisinde üye sayısı en fazla olan komisyon, 75 üye ile Ulaştırma 

ve Altyapı Komisyonu; en az olan komisyon ise 9 üye ile Parlamento İdaresi 

                                                 
451

 SCHNEIDER (2005), s. 1. 
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 ECPRD, “Science and Technology Committees in parliaments”, 10.10.2011, No: 1825, Amerikan 

Kongresinin cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 15.01.2012,  (Sınırlı Erişim).  
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Komisyonudur. Senatoda üye sayısı en fazla olan komisyon, 30 üye ile Ödenekler 

Komisyonu; en az olan komisyon ise 6 üye ile Etik Komisyonudur.
 458

   

Komisyon üye sayıları belli olduktan sonra temsilciler görevlendirilmek 

istedikleri komisyonlar için tercihlerini, kendi partisinde yerleştirme işlemlerini yapacak 

yönetim komitesine (steering committee) bildirmekte
459

  ve söz konusu yönetim 

komiteleri tarafından önerilen komisyon üyeleri parti grupları tarafından 

seçilmektedir.
460

  

Partiler, üye belirlenmesinde kıdem, deneyim, özgeçmiş, ilgili devlet 

delegasyonunun desteği, liderlik desteği, üyenin geldiği seçim bölgesinin özel konuları 

gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır. Üyelerin belirlenmesinde coğrafi 

denge de gözetilmektedir. Temsilciler Meclisi İçtüzüğü ve parti düzenlemeleri 

gereğince, her bir üye için eşit sayıda atama ve önemli komisyonlara eşit dağılım da 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak mülkiyet (property) ilkesi gereğince, yeniden seçilen 

üyelerin daha önce üyesi oldukları komisyonlara öncelikle atanma hakları olduğu 

varsayılmakta ve yeni gelen üyeler bunları takiben ilgili komisyonlara 

atanabilmektedir.
461

 

Her parti grubunun belirleyeceği adaylar arasından Kongrenin ilk birleşiminden 

sonra 7 takvim günü içinde Temsilciler Meclisince daimi komisyonların üyeleri 

seçilmektedir (İçt. m. 10/5).
462

 

 Genel olarak İçtüzüğe göre, temsilciler en fazla iki daimi komisyona ve bunların 

en fazla dört alt komisyonuna üye olabilmektedir (İçt. m. 10/5/b/2/A). Ek olarak 

genellikle her iki parti de özel komisyonlar (exclusive committees) belirleyerek bu 

komisyonlardaki üyelik süresini sınırlandırmaktadır; diğer komisyonlar ise özel 

olmayan ya da istisnai komisyonlar olarak belirlenmektedir.
463

 Temsilciler Meclisi 

İçtüzüğü ve parti içtüzükleri ayrıca üyelerin bütçe, istihbarat (Select Intelligence) ve 
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resmi davranış standartları komisyonlarında (Standards of Official Conduct 

Committees) görev dönemine sınırlar getirmiştir.
464

  

Mensubu olduğu siyasi partiden ayrılan üyenin komisyon üyeliği de sona 

ermektedir.
465

 Komisyonlarda genellikle ölüm, seçim kaybı ve diğer komisyonlara geçiş 

talebi dolayısıyla boşalmalar olabilmektedir. Her parti, komisyonlarda oluşacak bu 

boşalmaları kendi yetkili komiteleri vasıtasıyla doldurmaktadır.  

 Senatoda da komisyon üyelikleri parti grupları tarafından belirlenmektedir. 

Senatörler genellikle birkaç komisyonda hizmet görmektedir. Hangi komisyonlara 

atanacakları, kendi tercihleri ve kıdemlerine göre belirlenmektedir. Ancak popülerlikleri 

ve parti liderleri ile politika konularındaki uyumları da önemlidir. Fakat Senato 

gelenekleri, Temsilciler Meclisinde göre daha düşük düzeyde uzmanlaşma 

aramaktadır.
466

  

6. KOMİSYON LİDERLİĞİ  

Komisyon liderliği, komisyon başkanı ve azınlık grubu kıdemli üyesinden 

(ranking minority member) oluşmaktadır.  

Komisyon başkanları bazı kaynaklarda kendi bölgelerini koruyan güçlü kongre 

aslanlarına benzetilmektedir.
467

 Komisyon başkanı, komisyonda yapısı içinde de en 

güçlü aktördür. Başkanın gücü; komisyon çoğunluğunun desteği ile parlamento 

deneyimi, gündemi kontrol ve komisyonun finansal kaynakları
468

 gibi çeşitli resmi ve 

gayriresmî kaynaklara dayanmaktadır.
469

 Komisyon başkanları, hem komisyonun hem 

de meclisin en önde gelen, bilgili üyeleri arasındadır ve mevzuata görüşlerini koymak 

açısından da avantajlı bir konumdadır.
470

 Komisyon başkanının karşısında, azınlık 

partisinin kıdemli üyesi yer almaktadır. Başkan ve azınlık grubunun söz konusu üyesi 

komisyonda görüşülen konuya ilişkin müzakereleri kontrol etmektedir.
471

 Bu iki aktör, 
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genellikle komisyonun görüşmüş olduğu kanun önerisinin genel kurul görüşmelerine de 

liderlik etmektedir.
472

  

Komisyon başkanları; toplantı çağrısını yapar, gündemi oluşturur, komisyon 

personelini işe alır ve işten çıkarır, dinleme toplantıları düzenler, komisyon fonlarının 

ve odalarının dağıtımını yapar, yasama stratejileri geliştirir, dinleme ve markup 

toplantılarına başkanlık eder, komisyonun iç ilişkileri ve organizasyonunu düzenler.
473

 

Kendi yetki alanlarında olan konuların hangi alt komisyon tarafından ele alınacağına da 

karar verir.
474

 

Komisyon başkanları, Senato Adalet Komisyonu Başkanı Patrick LEAHY’in bir 

gazeteciye ifade ettiği gibi ilgili oldukları alanda gündemi belirler. Zira LEAHY, 

komisyon başkanlığı sırasında yargı alanında her zaman gündemin belirlenmesinde 

etkin olduğunu ifade etmiştir.
475

 Diğer yandan Komisyon başkanının sahip olduğu usuli 

avantajlar, en güçlü azınlık grubu üyesinin dahi baş edemeyeceği kadar fazladır. 

Örneğin başkan bir kanun önerisini gündeme almayarak hükümsüz kalmasına sebep 

olabilmektedir. Başkan yine ilgili yasama önerisi taraftarlarının ve muhaliflerinin 

ellerinde olmayan sebeplerle katılamayacakları bir zamanda dahi toplantı 

düzenleyebilmektedir.
476

 

Üyesi olduğu komisyonda verimli çalışmak isteyen komisyon üyeleri, genellikle 

komisyon başkanını karşısına almamaya çalışmaktadır. Başkan uzun süredir 

komisyonda olduğundan, diğer komisyon başkanları ile arkadaşlıkları ve kamu 

birimlerinin birçok çalışanı ile bağlantıları vardır.
477

 Bunlar da işin yürütülmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

Komisyonun azınlık grubu kıdemli üyesi ise genelde azınlık partisinin o 

komisyondaki en kıdemli üyesidir. Komisyonun yönetiminde görev almakta ve azınlık 

üyelerini ilgilendiren konularda liderlik yapmaktadır.
478

 Azınlık partisi kıdemli 

üyelerinin belirlenmesinde çoğunluk partisinin kıdemli üyesi olan komisyon başkanının 

niteliklerinin etkili bir unsur ve yönlendirici olduğu söylenebilir.  
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Azınlık partisinin kıdemli üyeleri de komisyonda etkili figürlerdir. Yetkileri, 

komisyonlarda, azınlık personelinin işe alınması ve işten çıkarılması, görevi gereği tüm 

alt komisyonlara üye olunması, komisyonun gündeminin belirlenmesine yardımcı 

olunması, genel kurul görüşmelerinde liderlik edilmesidir. Partilerinin komisyon 

sözcüsü işlevi görmektedir. Kıdemli üyeler, uygun olursa, çoğunluk önerilerine karşı 

alternatif azınlık önerileri sunar; usuli veya politik konularda başkana itirazlarını ortaya 

koyar, çoğunluğun planlarını engellemek için taktik ve stratejiler geliştirir; parti 

amaçları ve görüşleri konusunda kamuoyunu bilgilendirir.
479

 

Günümüzde Temsilciler Meclisi ve Senato’da komisyon başkanları ve azınlık 

grubu kıdemli üyeleri parti meclis grupları tarafından seçilmektedir.
 480

 Daimi komisyon 

başkanlarının ve azınlık grubu kıdemli üyelerinin seçilmesinde takip edilen usule ilişkin 

kurallar, Temsilciler Meclisi İçtüzüğü ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Grup 

içtüzüklerinde yer almaktadır.
481

  

Cumhuriyetçi Grup İçtüzüğüne göre,  Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğunda, 

Meclis Başkanı, meclisin yönetiminden ve içtüzükten sorumlu komisyonların 

başkanlarını önermekte; azınlıkta olması durumunda bu yetki azınlık lideri (minority 

leader) tarafından kullanılmakta ve azınlık lideri ayrıca azınlık grubu kıdemli liderini de 

belirlemektedir. Bu öneriler doğrudan,  onay için cumhuriyetçi grup genel kuruluna 

sunulmakta; grup tarafından bu öneriler reddedilirse, başkan veya azınlık lideri, başka 

isimleri gruba sunma yetkisine sahip bulunmaktadır. Diğer komisyonlarda, başkanı ve 

azınlık grubu kıdemli üyesini seçme yetkisi Cumhuriyetçi Yönetim Komitesine 

(Republican Steering Committee)
482

 aittir ve bu komisyonun belirlediği adaylar, 

cumhuriyetçi grup genel kurulunun onayına sunulmaktadır. Cumhuriyetçi Grup 

İçtüzüğüne göre başkan veya azınlık grubu kıdemli üyesi olarak atanan üyenin 

komisyonda en uzun hizmet süresine sahip olmasına gerek bulunmamaktadır.
483

 

Demokrat Grup İçtüzüğüne göre demokrat lider, Parlamento İdaresi Komisyonu 

ve Kurallar Komisyonunun başkan ve azınlık grubu kıdemli liderini belirlemekte ve bu 
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adaylar demokrat grup genel kurulunun onayına sunulmaktadır.  Bütçe Komisyonu 

Başkanı ve azınlık grubu kıdemli üyesi, bu komisyonun üyeleri arasından bu 

pozisyonda çalışmayı isteyenler arasından seçilmekte; diğer komisyonların başkan ve 

azınlık grubu kıdemli üyeleri, Demokrat Yönetim ve Politika Komitesi (Democratic 

Steering and Policy Committee) tarafından belirlenerek demokrat grup genel kurulu 

tarafından onaylanmaktadır. İçtüzüğe göre, seçim yapılırken yönetim komitesi, ilgili 

üyenin “özelliklerini, komisyondaki görev süresini, demokratların gündemine katkı 

düzeyini ve grubun çeşitliliğini” gözetmektedir.
484

 

  Komisyonda atanma sırasına göre kıdemli olan üyeler ve çoğunluk partisinden 

devamlı olarak en uzun süre hizmet veren üye sıklıkla başkan olarak seçilmektedir.
485

  

Dolayısıyla uygulamada komisyon başkanı olarak bu usûlle seçilen üyeler genellikle en 

kıdemli üyelerdir.
 486

   

Komisyonlar, uzmanlık ve yetki kazandıkça, giderek kendine güvenen, meclise 

ve parti denetimine karşı dirençli yapılar halini almışlardır. Meclisin, otoriter başkan 

Joseph G. CANNON’a
487

 1910’da başkaldırmasının ardından güç komisyon 

başkanlarına kaymıştır. 20. yüzyılın büyük bir kısmında, birkaç güçlü parti lideri 

yanında komisyon başkanları, Temsilciler Meclisi ve Senato’da karar alma sürecinde 

hakim olmuşlardır. Nadiren komisyon üyeleri başkaldırarak, komisyon başkanının 

otoritesini zayıflatmışlardır.
488

  

Komisyon başkanlarının otoritesi, kongre kariyerinin yükselişiyle gelişen kıdem 

geleneği ile artmıştır. Komisyonda en uzun süre ve sürekli görev yapmış olan çoğunluk 

partisi üyesi neredeyse her zaman başkan olmuştur. Sonuçta, komisyon başkanları 

makamlarını ne başkanlara ne de parti liderlerine borçlu durumda olmuşlardır. Otomatik 

seçim süreci, deneyimli ve bağımsız başkanları ortaya çıkarırken, yetkinin de birkaç 

elde toplanmasına sebep olmuştur. Kıdemli olmayan üyeler bundan pay istemiş ve 

kıdem ilkesinin yetkin olan ve yetkin olmayanları aynı ölçüde teşvik ettiği görüşüne 
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karşı çıkmışlardır. 1960 ve 1970’lerin sonlarında Kongreye yeni gelen reformcu üyeler, 

daha kıdemli üyeler ile karşı karşıya kalmış, yetkinin dağıtılması ve liderlik görevleri 

için kıdemin mutlak bir kriter olmaktan çıkarılmasına dair değişiklik önerilerinde 

bulunmuşlardır.
489

 Bu öneriler, partiler tarafından başkan seçimi için kıdemin tek 

belirleyici kriter olarak alınmaması yönünde kurallar kabul edilmesine sebep olmuştur. 

Her iki parti de komisyon başkanlarının ve azınlık grubu kıdemli üyesinin gizli oyla 

seçilmesine dair usuller kabul etmişlerdir.
490

  

Yetkilerini artık keyfi olarak kullanamayan komisyon başkanları, komisyon ve 

parti kurallarına uymak ve parti çoğunluğunun görüşlerine karşı duyarlı olmak 

zorundadırlar. Dolayısıyla 1970’lerde komisyon başkanlarının sahip olduğu yetkilerde 

özellikle 1990’ların ortalarından bu yana ciddi bir eksilme olmuştur. Komisyon 

başkanlarının; parti, Temsilciler Meclisi ve Senatoda yapılan reformlar dolayısıyla 

günümüzde 1970’lerin sonlarında olduklarından daha az bağımsız oldukları 

söylenebilir.
491

  

Eskiden, Temsilciler Meclisi ve Senatoda baskın merkezi oyunculardan olan 

komisyon başkanları, günümüzde parti liderleri tarafından dikkatle seçilmekte; 

komisyon başkanlarından partinin gelirlerini artırması, önemli parti meselelerinde 

söyleneni yapması ve medyayı parti amaçlarını gerçekleştirmek için kullanması 

beklenmektedir. Komisyon başkanları halen önemli aktörler olmakla birlikte eskiden 

oldukları durumun bir gölgesi konumunda oldukları söylenebilir.
492

  

Diğer yandan İçtüzükte 1995’te yapılan değişiklik ile komisyon başkanı olarak 

göerv yapılabilecek dönem sayısı konusunda kısıt getirilmiştir. Buna göre, 

komisyonlarda ve alt komisyonlarda art arda üç dönemden
493

 fazla başkanlık 

yapılamamaktadır (İçt. m. 10/ 5 (c) (2)).
494
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8. KOMİSYONLARIN YETKİ ALANLARI VE HAVALE SÜRECİ 

Bir kanun önerisinin hangi komisyona havale edildiği siyasi olarak önemlidir. 

Zira, her bir komisyon, kanun önerisini farklı ele alacak ve genel kurulda da farklı 

savunacaktır. Komisyonlardan biri bir kanun önerisini görüşmezken, diğer bir komisyon 

görüşüp rapora bağlayabilecektir.
495

  

Komisyonların yetki alanları, ilgili meclisin içtüzüklerinde belirlenmiştir ve belli 

bir konu alanındaki kanun teklifleri bu kurallara göre ilgili alanda yetkili 

komisyona/komisyonlara havale olunur. Örneğin Adalet Komisyonu; genel olarak 

yargısal faaliyetler konusunda yetkili olmakla birlikte bunun dışında anayasa 

değişiklikleri, göç politikası, vatandaşlık, iflas, patent ve telif gibi diğer 18 farklı 

konuda yetkilidir.
496

  

Komisyonların yetkileri çeşitli faktörler tarafından belirlenmektedir. Bunlardan 

en önemlisi, daimi komisyonların yetki alanlarını ayrıntılı olarak ortaya koyan 

Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün 10’uncu maddesidir. Yürütme faaliyetlerinin 

günümüzde olduğu kadar kapsamlı ve alanların bu kadar içiçe geçmemiş olduğu bir 

dönemin ürünü olan bu madde düzenlemesi, büyük oranda 19 ve 20. yüzyıl teamüllerine 

ve 1946 tarihli Yasamanın Yeniden Organizasyonu Kanununa dayanmaktadır. Bu 

madde, 1974 ve 1980 yılları ile daha kapsamlı olarak 104. ve 105’inci dönemlerde 

değişikliklere uğramıştır. Bununla birlikte maddedeki konu eksikliği, metnin açık ve 

anlaşılır olmaması ile komisyonların yetki alanları arasındaki örtüşme olması nitelikleri 

halen devam etmektedir.
497

  Dolayısıyla komisyonlara havale konusundaki bu 

düzenleme, karmaşık teamüller serisi ve havaleye ilişkin gayriresmi anlaşmalarla 

desteklenmektedir.
498

  

Komisyona havale genellikle otomatik işleyen bir süreçtir. Şüphe olduğunda 

başkan, hangi komisyona havale edileceğine karar vermektedir. Başkan benzer kanun 

önerilerinin hangi komisyonlara havale edildiği konusunda bilgisi olan Temsilciler 

Meclisinin atanmış görevlisi Parliamentarian’dan yardım almaktadır.
499
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Temsilciler Meclisinde sunulan kanun önerilerine bir numara verilmekte, daha 

sonra ilgili kanun önerisi Meclis başkanınca “the Parliamentarian’ın” yardımıyla ilgili 

olduğu komisyon veya komisyonlara gönderilmektedir. Kanun teklifi numarası ve 

havale olunduğu komisyon, Kongre Tutanağının (Congressional Record)
500

 gelecek 

sayısında yayımlanmaktadır.  Daha sonra, basılacağı Devlet Basımevine (Government 

Printing Office) gönderilmekte ve burada halkın erişimine açılmaktadır. Kanun 

önerilerinin kopyaları, ayrıca havale olunduğu her bir komisyonun başkanlığına 

gönderilmektedir. Komisyon uzmanı ise kanun teklifini Komisyonun Yasama 

Gündemine (Legislative Calendar) koymaktadır.
501

 

Teamülllere göre belli bir konu, komisyona havale edildiğinde söz konusu 

komisyonun yetki alanında kalmaktadır. Kanunlaşması durumunda bu kanunda yapılan 

değişiklikler de aynı komisyonun yetki alanında olmaktadır. Aynı şekilde, değiştirdiği 

ya da yürürlükten kaldırdığı kanundan daha kapsamlı olan kanun önerileri, daha 

kapsamlı kanun önerisi yetki alanında olan komisyona havale edilmektedir.
502

  

Komisyonlar arasında yetki sınırlarının belirlenmesine dönük olarak hazırlanan 

anlaşmalar da havale işlemlerinde kullanılmaktadır. Başkana havale konusunda 

tavsiyelerde bulunan Parliamentarian, bu tür anlaşmaların ancak tüm ilgili 

komisyonlarca desteklenmesi ve Meclisin bu tür anlaşmalara onay vermesi durumunda 

bu anlaşmalarla kendilerini bağlı saymaktadır.
503

   

Havale konusunda içtüzük ve teamüller dışında bazı diğer faktörler de göz 

önünde bulundurulmaktadır. Öncelikle ilgili kanun önerisinin havalesinde, genellikle 

kanun önerisi sahibinin uzmanlığını göz önünde bulundurmaktadır. Bu durum kanun 

önerisi sahibi özellikle komisyonun ya da alt komisyonun başkanı ya da azınlık grubu 

lideri olduğunda doğru bir değerlendirme olmaktadır. İkinci olarak ilgili kanun 

önerisinin zamanlaması da havaleyi etkilemektedir. Örneğin bir üye dinleme 

toplantılarını takiben bir kanun önerisi sunmuş ise ya da medyada ilgili üyeye dair bir 

konuya yer verilmişse, kanun önerisi sahibinin komisyonuna kanun önerisinin havalesi 

konusunda örtük bir iradesi olduğu kabul edilmektedir. Komisyon başlangıçta ilgili 

kanun önerisini görüşmemiş olsa da kanun önerisi üzerindeki konferansta komisyon 

                                                                                                                                               
ve yönlendirmektedir (SCHNEIDER, Judy, “The Committee Markup Process in the House of 

Representatives”, CRS Report for Congress, 08.12.2006, 

http://archives.democrats.rules.house.gov/archives/RL30244.pdf, Erişim: 23.11.2015, s. 1.).  
500

 Kongre Tutanağı, Kongre toplantı halinde olduğunda günlük olarak yayımlanmaktadır.  
501

 SULLIVAN (2007), s. 9.  
502

 SCHNEIDER (2006b), s. 1.    
503

 SCHNEIDER (2006b), s. 1.    

http://archives.democrats.rules.house.gov/archives/RL30244.pdf


121 

 

üyelerinden temsil olunması durumunda, komisyonun kanun önerisi konusunda örtük 

bir talebi olduğu kabul edilmektedir. Dördüncü olarak bazı durumlarda bazı 

yetkilendirme kanunlarında Ödenekler Komisyonunun hangi alt komisyonunda 

konunun görüşüldüğü de havaleyi yönlendirebilmektedir.
504

  

1975’e kadar Meclis Başkanı bir teklifi yalnızca bir komisyona havale 

edebiliyordu. Günümüzde ise sunulan kanun önerisi ile ilgili olan birden fazla (multiple 

committees) komisyona havale yapılabilmektedir.
505

 1975’te yapılan Komisyon 

Reformu ile kanun önerilerinin birden fazla komisyona birlikte, sıralı ya da kısmi olarak 

havale edilmesi mümkün hale gelmiştir. 1995’te 104. Kongre döneminde yapılan 

değişikliklerle Başkanın karma birlikte havale yetkisi kaldırılmış ve birden fazla 

komisyona havale yapıldığında bunlardan birinin esas komisyon olarak belirlenmesi 

kuralı getirilmiştir. Kısmi ve sıralı havale yetkisi korunmakla birlikte havalenin 

gerçekleştirildiği tüm komisyonlar açısından başkana zaman sınırlaması getirme imkanı 

tanınmıştır.
506

  

2003’te 108. Kongre döneminde Başkana olağanüstü durumlarda, birden fazla 

komisyona havale söz konusu olduğunda esas komisyonu belirlemeksizin havale 

yapabilme imkanı tanınmıştır. Başkan, teklifi gönderirken işin görüşülmesi için belli bir 

süre öngörebilmektedir. Ancak genellikle sadece tali komisyonlar için belli bir süre 

verilmektedir. Tali komisyonlar ilgili konunun esas komisyon dışında havale olunduğu 

komisyonlardır. Bu havale teklifin sunulmasını takiben başlangıçta ya da esas 

komisyonun raporunun sunmasından sonra gerçekleştirilebilmektedir.
507

  

Senatoda, sunulan ya da Temsilciler Meclisinden gelen kanun önerileri, yetki 

açısından önde gelen/hakim görünen komisyona başkan adına Parliamentarian 

tarafından gönderilmekte ve kanun önerileri bir veya birden fazla komisyona havale 

edilebilmektedir.
508

 

9. KOMİSYON TOPLANTILARI VE TOPLANTI ÇAĞRISI  

İçtüzüğe göre komisyonlar, Temsilciler Meclisi ve Senatonun ortak oturum 

yaptığı zamanlarda toplanamaz. Bunun dışında komisyonlar, anayasal dönemleri 

(constitutitonal term) bitene kadar ara ve tatil (recess and adjournment) zamanlarında 
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da olmak üzere toplanabilir. Senato İçtüzüğüne göre, komisyonlar Senato toplantısı 

başladıktan iki saat sonra toplanamaz; her halde Senatonun toplantı halinde olduğu 

zamanlarda 14.00’ten sonra toplanamaz. Çoğunluk ve azınlık liderleri tarafından bu 

amaçla özel izin verilebilir.
509

 

Her bir komisyonun faaliyet düzlemi farklıdır ve komisyonlar genellikle 

önceden belirlenmiş bir takvim çerçevesinde toplanmamaktadır.
510

 Komisyon 

toplantıları, markup, subpoena
511

 için yetki verilmesi, iç bütçe ve personel işleri gibi 

çeşitli amaçlarla yapılabilmektedir.
512

 Daimi komisyonların, ayda en az bir kez 

toplanmaları zorunludur. Bunun dışında Komisyon başkanı da ek toplantılar yapmak 

üzere komisyonu toplantıya çağırabilmektedir.
513

 Komisyon üyelerinden en az üçü de 

komisyon başkanından yazılı bir taleple toplantı yapılmasını isteyebilmektedir. Bu 

yazılı talep üzerine komisyon başkanı üç işgünü içinde toplantı için bir gün 

belirlemezse, yedi işgünü içinde komisyon üyelerinin çoğunluğu tarafından komisyonun 

yazılı bildirimi (written notice) ile tarih, saat, konu ve görüşülecek konu belirtilerek 

komisyon toplantıya çağrılabilmektedir.
514

 

Kural olarak Resmi Davranış Standartları Komisyonu dışındaki tüm 

komisyonların ve alt komisyonların toplantıları kamuya açıktır. Komisyonlar ve alt 

komisyonlar açık toplantıları sırasında, hazır bulunanların çoğunluğu ile toplantının 

tümünün veya bir kısmının kapalı yapılmasına karar verebilmektedir. Komisyon üyeleri, 

komisyon personelinin veya temsilcilerin yapılacak kapalı toplantıda hazır bulunmasına 

karar verebilmektedir. Medya da komisyonun açık toplantılarını izleyebilmektedir.
515

 

Komisyonda yapılacak dinleme toplantıları da kural olarak kamuya açık olmakla 

birlikte diğer komisyon toplantılarındaki usulle kapalı yapılmasına karar 

verilebilmektedir. Ancak dinleme toplantısının kapalı yapılabilmesi için ifade ve 
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kanıtların ya da diğer hususların açıklanmasının ulusal güvenliği tehlikeye düşürmesi, 

hassas kolluk bilgisini riske atması veya bir kanunu ya da parlamentonun bir kuralını 

ihlal etmesi gerekmektedir. Komisyonlar ve alt komisyonlar bir sonraki gün dinleme 

toplantısının aynı usulle kapalı yapılmasını kararlaştırabilmektedir. Ancak Ödenekler, 

Silahlı Kuvvetler, İstihbarat özel komisyonları ve bunların alt komisyonları sonraki beş 

günün dinleme toplantısının kapalı yapılmasına karar verebilmektedir. Dinleme için 

gerekli çoğunluk varsa hazır bulunanların çoğunluğu ile dinleme veya dinlemenin ulusal 

güvenliği tehdit edip etmediği, herhangi bir kişiyi kötüleme, küçültme veya suçlama 

eğiliminde olup olmadığının tartışılması için kapalı oturum yapılmasına karar 

verilebilmektedir. Komisyon veya alt komisyon, kapalı bir toplantı veya dinleme 

toplantısında edinilen bilgilerin açıklanmasına da karar verebilmektedir.
516

  

10. KOMİSYONDA GÖRÜŞME SÜRECİ  

Komisyonda bir kanun önerisinin görüşülüp görüşülmeyeceğine veya görüşme 

takvimine komisyon başkanı karar vermektedir. Başkanın kararı, komisyon oyu ile 

aşılabilmekle birlikte bu durum nadiren gerçekleşmektedir.
517

 Komisyon başkanı, 

genellikle komisyonda en uzun süre çalışmış olan üye olarak diğer üyelere göre 

komisyonun önündeki konular hakkında daha bilgili olması muhtemeldir. Ek olarak 

komisyon başkanı, kanun önerisinin görüşmelerinin ertelenmesi ya da hızlandırılması 

konusunda karar verirken, Temsilciler Meclisi liderliğinin ya da Senato çoğunluk 

liderinin plan ve politikalarına da dayanmaktadır.
518

 

Komisyonların farklı çalışma düzenleri vardır. Bazıları, kanun önerisine ilişkin 

çalışmaların ana komisyon tarafından, bazıları ise alt komisyon yoluyla yapılmasını 

isteyebilmektedir. Komisyonun nasıl çalışacağı, kısmen komisyonun daha önce nasıl 

çalıştığına ve daha fazla da komisyon başkanının yönlendirmesine bağlı 

görünmektedir.
519

  

Komisyonun kendisine havale edilen konuda yapacağı ilk iş ilgili bakanlıklar ve 

dairelerden, görüşlerini istemektir. Kanun önerileri, sıklıkla Devlet Hesap Verebilirlik 
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Ofisine (Government Accountability Office)
520

 de kanun önerisinin kanunlaştırılması 

gereği ya da istenirliği (desirability) konusunda resmi rapor talebiyle 

gönderilmektedir.
521

 Genellikle bu raporların sunulması için yeterli zaman verilmekte ve 

bu görüşlere ciddi önem atfedilmektedir. Ancak bu raporlar, komisyonun vereceği karar 

açısından bağlayıcı değildir. Yürütme organında bakanlıkların ve dairelerin raporları, 

öncelikle Başkanın programı ile uyumlu olup olmadıklarının belirlenmesi için Yönetim 

ve Bütçe Ofisine (Office of Management and Budget)
522

 sunulmaktadır.
523

 

Komisyonlar kendilerine havale olunan kanun önerileri üzerinde öncelikle 

komisyon başkanları ve komisyon personeli tarafından bir ön değerlendirme yapılarak 

komisyonda görüşülmeye değer olup olmadığı konusunda karar verilmektedir. 

Genellikle komisyona havale olunan kanun önerilerinin çok azı konusunda komisyonda 

görüşme sürecinin devamı yönünde karar verilmektedir.  Daha sonra komisyon ya da alt 

komisyonlarından biri tarafından kanun önerisi üzerinde dinleme toplantıları aşamasına 

geçilmektedir.  Komisyon konunun genel kurula sevkedilmesi yönünde karar verirse, 

dinleme toplantılarından sonra komisyon üyelerince kanun önerisi üzerinde değişiklik 

önerilerinin sunulduğu ve oylandığı markup toplantısı yapılmaktadır. Bunu takiben 

komisyon kanun önerisini oylamakta ve rapora bağlayarak genel kurula görüşülmek 

üzere göndermektedir.
524

 

a. Alt Komisyonlar  

i. Genel Olarak Alt Komisyonlar  

Komisyonların çoğu, ana komisyonun yetki alanındaki bazı görevleri yerine 

getirmek üzere alt komisyonlar oluşturmaktadır. Özellikle yasama alanında ana 

komisyonlar, ilgili işi görüşmek ve rapora bağlamak üzere alt komisyonlar kurmaktadır. 

Ana komisyon alt komisyonu, ilgili kanun önerisinin ana komisyondan önce ön 

görüşmesi, mevzuatın ve programların denetimi alanında yetkilendirebilmektedir.
525

 Alt 
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komisyonlar halinde çalışma iş yükünün paylaşılarak hafifletilmesinin bir yolu olarak 

görülmektedir. Alt komisyonlar aracılığıyla işbölümü ve uzmanlaşma sağlanmaktadır.  

 Alt komisyonların yetki alanları içtüzükte düzenlenmemiştir ve yetkileri 

kendisine bağlı çalıştıkları ana komisyonlar tarafından belirlenmektedir.
526

  Dolayısıyla 

alt komisyonlar bağlı oldukları ana komisyonun oluşturduğu çalışma kuralları 

çerçevesinde çalışmakla yükümlüdür.
527

 Zira İçtüzüğe göre, genel kurula ilişkin 

kurallar, uygulanabildiği ölçüde komisyonlar ve alt komisyonları için de 

uygulanmaktadır. Aynı şekilde bir komisyonun alt komisyonları o komisyonun parçaları 

olarak ilgili komisyonun yetki ve yönetimine ve kurallarına -bu kurallar niteliği gereği 

uygulanabilir olduğu ölçüde- tabi olmaktadır (İçt.  m. 11/ 1 (a)).
528

 

1975 yılı öncesinde Komisyon başkanları alt komisyonlar kurabilmekte ve 

sorumluluklarının kapsamını, kaç üyelerinin olabileceğini ve hangi üyelerin alt 

komisyona üye olacağını belirleyebilmekteydi. Hatta Başkan, genellikle bu alt 

komisyonların oy verebilecek olan üyesi konumundaydı.
529

 Bu dönemde komisyon 

başkanlarının etkinliği o derece ileri gitmiştir ki örneğin Yollar ve Araçlar Komisyonu 

başkanı Wilbur D. MILLS alt komisyonları kaldırmıştır. 1975 yılında komisyon 

başkanların bu alandaki etkinliğini azaltmak amacıyla bu konuda bir düzenlemeye 

gidilerek 20 veya daha fazla üyeye sahip komisyonlara, en az dört alt komisyona sahip 

olma zorunluluğu getirilmiştir.
530

  

Günümüzde ise alt komisyonların sayıları, yetkileri ve özerklikleri komisyondan 

komisyona değişmektedir. Senatoda her bir komisyonun oluşturacağı alt komisyonların 

sayısı doğrudan sınırlandırılmamıştır. Temsilciler Meclisinde ise beş alt komisyon sınırı 

bulunmaktadır. Ancak altıncı bir komisyonun denetim komisyonu olarak kurulmasına 

izin verilmiştir (İçt. m. 10/5 (d)). İçtüzükte, Ödenekler, Gözetim ve Hükümet Reformu 

Komisyonları için daha fazla alt komisyon kurulabileceği yönünde düzenleme vardır.
531

 

Bu çerçevede örneğin Ödenekler Komisyonuna 13 ve Gözetim ve Hükümet Reformu 

Komisyonuna 7 alt komisyon kurma imkânı tanınmıştır.
532

 Temsilciler Meclisi ayrıca 
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bazı komisyonların belli bir Kongre döneminde ek alt komisyonlar kurmaları için izin 

verebilmektedir.
533

 

 Alt komisyonların yetkileri ve etkinlikleri konusuna gelince bu konuda ikili bir 

ayrım olduğu ifade edilebilir.  Şöyle ki bazı ana komisyonlar, personel
534

 ve bütçeye 

sahip bağımsız alt komisyonlar oluşturmaktadır. Kanun önerileri ön görüşme için alt 

komisyonlara gönderilmekte, ana komisyon alt komisyonun kanun önerisinin 

şekillendirilmesine,  raporların hazırlanmasına, dinleme ve markup toplantıları 

yapılmasına öncülük etmesine müsaade etmektedir. Bu tür ana komisyonlarda alt 

komisyonun yaptığı çalışma genellikle gözden geçirilmekte ve hatta ilgili metinler çok 

küçük değişikliklerle genel kurula sevk edilmektedir. Diğer komisyonlarda ise işin çoğu 

ana komisyonda gerçekleştirilmektedir. Bu tür ana komisyonlar, alt komisyonun yaptığı 

işi aynen tekrar etmektedir.
535

 

 Alt komisyonların büyüklükleri ve partilerin üye temsilleri, ana komisyon 

tarafından parti liderliği ile uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. Genellikle alt 

komisyon oranları, genel kuruldaki azınlık ve çoğunluk partileri oranına göre belirlenen 

ana komisyondaki oranı yansıtmaktadır. Genel kuruldaki sandalye dağılımdaki 

değişimler, alt komisyonların büyüklüklerini ve siyasi parti temsil oranlarını da 

etkileyebilmektedir. Alt komisyonların büyüklükleri ve siyasi parti oranlarına ilişkin 

müzakereler, geleneksel olarak Kasım ayında yapılan seçimlerden sonra başlamakta ve 

son karar komisyon üyelerinin genel kurulda onaylanmasını takiben oluşmaktadır.
536

 

Alt komisyon liderleri, parti grupları kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. 

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler Grubu kuralları uyarınca, her komisyonun 

lideri,  alt komisyon liderlerini seçme usulünü belirlemekte ve bunu komisyonun diğer 

cumhuriyetçi üyelerine de bildirmektedir. Ancak ana komisyonun cumhuriyetçi 

üyelerinin çoğunluğu, belirlenmiş olan seçim usulünü reddedebilmektedir.  

Cumhuriyetçiler ayrıca Resmi Davranış Standartları ve Parlamento İdaresi komisyonları 

dışındaki komisyon üyelerini sadece bir ana komisyon veya alt komisyon liderliği ile 
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sınırlamıştır. Diğer bir deyişle, Cumhuriyetçi Grup kurallarına göre, ana komisyon 

başkanının aynı komisyonda alt komisyona da başkanlık yapması yasaklanmıştır.
537

  

Demokratlar ise mevcut alt komisyon liderliklerine üyelerin kıdeme göre teklifte 

bulunmalarını öngörmüştür. Kıdem, Ödenekler Komisyonu dışındaki tüm 

komisyonlarda ana komisyon kıdemine; Ödenekler Komisyonunda ise alt komisyon 

kıdemine göre yapılmaktadır. Bazı alt komisyon liderliklerinde ise Demokratlar 

Grubundan onay alınması gerekmektedir Demokratlar Grubu Kuralları, genellikle 

üyelerin yasama yetkisine ilişkin sadece bir ana komisyona veya bir alt komisyona 

liderlik etmesine imkân tanımaktadır.
 538

 Art arada üç dönemden fazla ana komisyon 

veya alt komisyon başkanlığı yapılamamaktadır (İçt. m. 10/5(c)(2)).  

 Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne göre bazı istisnalar olmakla birlikte üyeler 

sadece dört alt komisyonda hizmet verebilmektedirler (m. 10/5(b)(2)(A)). Alt 

komisyonlara hangi üyelerin seçileceği konusunda İçtüzükte herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır ve bu süreç geleneksel olarak parti kuralları ve uygulamaları ile 

yürütülmektedir. Cumhuriyetçiler, atama sürecini komisyon liderlerine bırakmakta ve 

bunda da büyük oranda teklif usulü işlemektedir. Demokratlarda da bu tür bir teklif 

usulü öngörülmüştür.
539

 

Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne göre, komisyon başkanı ve komisyonun azınlık 

grubu lideri, komisyonlarının alt komisyonlarının da görevleri gereği üyesi 

sayılmaktadır. Bu durumda dört alt komisyon sınırı uygulanmamaktadır. Bazı 

komisyonlar ayrıca, görevi gereği komisyonun üyesi olanlara oy hakkı da 

tanımaktadır.
540

  

Komisyonların çoğu üst komisyonda görüşülmesi yönünde karar alınmadıkça 

kanun önerisinin öncelikle ilgili alt komisyonda görüşülmesini gerektiren kurallar kabul 

etmektedir.
541

  

ii. Alt Komisyonda Görüşme  

Alt komisyonlar da dinleme toplantıları yapabilmektedir. Kapsamlı ve önemli 

konularda bu toplantılar birçok hafta sürebilmektedir. Alt komisyon başkanının 

yönetimi altındaki personel, bu aşamada asıl işi yapanlar konumundadır. Görevleri, 
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kanun önerisi konusunda kimlerin görüşlerinin dinleneceğini belirlemektir. Genellikle 

en azından yürütme organı görevlileri, çıkar grupları ve uzmanlar dinlenmektedir.
542

 

Dinleme toplantılarılarının tamamlanmasının ardından, alt komisyonlar kapalı 

olarak toplanmakta ve sayfa sayfa, satır satır kanun önerisi görüşülmektedir. Kanun 

önerisine göre değişmekle birlikte parti görüşleri arasında bu aşamada farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir.
543

  

b. Dinleme Toplantıları (Hearings)  

i. Genel Olarak  

Komisyonlar bilgi edinmek amacıyla genellikle ilgililerin dinlendiği dinleme 

oturumları düzenlemektedir. Bu oturumlarda, komisyon üyesi olmayan Kongre 

üyelerinin, yürütme organı yetkililerinin, özel sektör kuruluşları temsilcilerinin ya da 

vatandaşların bilgisine başvurulabilmektedir.
544

 Bu aşama, komisyon aşamasının en 

önemli aşaması olarak değerlendirilmektedir.
545

 

Kongrede komisyon dinleme toplantıları, genel olarak yasama (legislative), 

denetim (oversight), soruşturma (investigative) ve onay (confirmation)
546

 olmak üzere 

dört gruba ayrılmaktadır. Dinleme toplantıları, Capitol Hill’de ya da bir komisyon 

üyesinin bölgesi veya eyaleti ya da konu ile ilgili başka bir alanda yapılabilmektedir. 

Capitoll Hill dışında yapılan bu tür dinlemeler, alan dinlemesi (field hearing) olarak 

adlandırılmaktadır.
547

 

Dinlemelerin tümü, komisyonların çalışmalarını sürdürürken kullanmak üzere 

ihtiyacı olan bilginin sağlanması amacıyla ve benzer usullerle gerçekleştirilmektedir.
548

 

Bu toplantılarda elde edilen bilgi genellikle, ilgili dinleme toplantısı özellikle yasamaya 
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ilişkin olmasa dahi, mevzuatın şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Dinleme 

toplantıları arasındaki farklılıklar belirsiz olup amaçları bazen çakışabilmektedir. 

Örneğin, soruşturmaya ilişkin dinleme toplantıları, bazen bir gözetim/denetim türü 

olarak görülebilmekte ya da bir yasama çalışmasına götürülebilmektedir, yine bir 

yasama dinlemesi, denetime de fırsat sağlayabilmektedir.
549

  

Kongrede dinleme toplantıları arasında en yaygın olanı yasamaya ilişkin 

olanlardır. Dinleme toplantılarının bu türü ile komisyonun markup toplantısı yapacağı 

ve raporlayacağı mevzuat önerisi konusunda bilgi toplanmaktadır. Bir mevzuat önerisi 

konusunda dinleme toplantısı düzenlenmesine karar verilmesi, komisyonun ilgili 

konuyu zaman ayırmaya ve dikkate değer gördüğünün bir göstergesidir. Ancak dinleme 

yapılması, mutlaka ilgili komisyonun söz konusu mevzuat önerisi konusunda markup 

toplantısı ya da raporlama yapacağını ortaya koymamaktadır. Diğer yandan konu 

kendilerine havale edilen tüm komisyonlar da dinleme toplantıları 

düzenleyebilmektedir.
550

  

 İçtüzükte öngörülen genel kurula ilişkin hükümler bünyelerine uyduğu ölçüde 

komisyonlara da uygulanabilmekle birlikte, komisyonlar işleyiş kuralları olarak 

İçtüzüğe aykırı olmamak kaydıyla daha geniş kurallar kabul edebilmektedir. 

Komisyonların içtüzükleri, dinleme toplantılarına ilişkin düzenlemeler de 

içerebilmektedir. Diğer yandan tüm alanı düzenlemek de mümkün olmadığından 

komisyonların kendi pratikleri de oluşmaktadır. Dolayısıyla dinleme toplantıları usulleri 

açısından komisyonlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
551

  

Tüm komisyonlar, Meclis toplantı ya da ara verme halindeyken dahi dinleme 

toplantısı yapabilmektedir (İçt. m. 11 / 2(m)(1)(A)).
552

 2011 yılında ABD Kongresinde 

2000 dinleme toplantısı yapılmıştır.
553

  

 Komisyon başkanı, genel olarak dinleme toplantısı gündemi ve zamanlama 

konusunda belirleyici olmakla birlikte bazı diğer faktörler de dinleme toplantısının 

programlamasını etkilemektedir. Bunların arasında en önemli kural ve uygulama, 
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komisyon üyelerinin toplantılara maksimum katılımını sağlayabilmek için diğer 

komisyon toplantıları ve genel kurul toplantıları ile çakışmayacak şeklilde dinleme 

toplantılarının programlanmasıdır.
554

  

İçtüzüğe göre dinleme toplantısından en az bir hafta önce, komisyon başkanı 

tarafından, toplantının zamanı, yeri ve konusu kamuya duyurulmak zorundadır (İçt. m. 

11/2(g)(3)). Komisyonlar dinleme toplantısı çağrısına, genellikle toplantının zamanı, 

yeri ve konusu dışında çağrılan ilgililerin isimleri gibi ek bazı bilgiler de 

ekleyebilmektedirler. Hatta bazı komisyonlar, toplantı öncesi komisyon üyelerine belli 

bilgilerin gönderilmesi ve kamuoyu tarafından da edinilebilir kılınmasına dair kurallar 

öngörmektedir.
555

  

Komisyon başkanı azınlık grubu kıdemli üyesi ile birlikte ya da komisyonun 

çoğunluğunun oyu ile dinleme toplantısının daha erken bir tarihte yapılması için haklı 

bir neden olduğuna karar vererek çağrının yapılmasında bu bir hafta kuralını 

uygulamayabilmektedir. Bu yönde bir karar verilmesi durumunda komisyon başkanı, 

mümkün olan en erken tarihte bunu kamuya duyurmak zorundadır. Bu duyurular, 

duyuru yapıldıktan sonra mümkün olduğunca en kısa zamanda Kongre Tutanağının 

Günlük Özet (Daily Digest)
556

 kısmında yayınlanmaktadır.
557

  

İlgililerin seçilmesi, dinleme toplantısının düzenlenmesindeki en önemli 

aşamalardan birini oluşturmaktadır. Komisyonlar ve alt komisyonlar, komisyonda hangi 

görüşlerin temsil edileceği, kimlerin dinleneceği ve bunların görüşlerini ortaya koyma 

sıra ve şeklini belirleme konusunda çok dikkatli hareket etmektedir. Komisyonlar 

ilgilileri; farklı arka planlara sahip olmalarını da gözeterek yürütme organı 

görevlilerinden, federal, yerel ya da bölgesel hükümetlerden, akademiden, iş 

dünyasından, çıkar gruplarından ve vatandaşlar arasından seçebilmektedir. Komisyonlar 

istedikleri sayıda ilgiliyi çağırabilmekte ve birden fazla gün dinleme toplantısı 

yapılmasını planlayabilmektedir.  Dolayısıyla kural olarak konu ile ilgili olan kişilerin 

doğrudan komisyonda dinlenme hakkı bulunmamakta; dinlenebilmeleri için mutlaka 
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komisyon tarafından çağrılmaları gerekmektedir. Komisyonlar, tüm görüşlerin temsil 

edilmesi için çalışırken, bazı durumlarda görüşleri belli bir yönde olanlar dinleme 

toplantılarına davet edilmektedir. Bu durumlarda azınlık, sadece çoğunluğun görüşleri 

çerçevesinde sağlanan bilgi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür durumlar için İçtüzük 

azınlığa dinleme toplantılarının en az bir gününde kendi belirlediği ilgilileri çağırabilme 

hakkı tanımıştır. Bu hakkın kullanılabilmesi için komisyonun azınlık partisi üyelerinin 

çoğunluğunun komisyon başkanına bu yöndeki taleplerini dinleme toplantıları 

tamamlanmadan iletmeleri gerekmektedir (İçt. m. 11/2(j) (1)).
558

   

Dinlenecekler belirlenir belirlenmez komisyon başkanı tarafından resmi bir 

davet mektubu gönderilmektedir. Bu mektupta genellikle ilgiliye düzenlenecek dinleme 

toplantısı konusunda; amacı, konusu, tarihi, saati, yeri de içerecek şekilde temel bilgi 

verilmektedir. Davet edilen ilgililer genellikle görüşülecek konu ile ilgili olarak 

görüşlerini ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak görerek olumlu yanıt 

verirken; bazı durumlarda ilgililer bilgi vermekten kaçınabilmektedir. Bu durumda 

komisyon, subpoena aracılığıyla komisyona bilgi verilmesini isteyebilmektedir. (İçt. m. 

11/2/m) Subpoena sıklıkla kullanılmamakta ve genellikle sadece soruşturma 

dinlemelerinde kullanılmaktadır.  Komisyon, subpoeanaya hazır bulunanların 

çoğunluğu ile karar verebilmektedir. Komisyonlar, bazı sınırlamalar altında bu yetkiyi 

komisyon başkanlarına da devredebilmektedir. 
559

 

ii. Dinleme Toplantılarında İşleyiş ve Tutanaklar 

İçtüzükte öngörülen hükümler dışında başkanın, dinleme toplantılarının 

düzenlenmesi ve işleyişi konusunda geniş bir serbestlik alanı vardır.
560

 

Komisyonlar, ilgililerin dinlenme sırasını ve şeklini kendileri belirlemektedir. 

Geleneksel usul,  bir ilgilinin dinlenmesi ve soru-cevap sürecinin tamamlanmasının 

ardından diğerine geçilmesidir. Ancak komisyonlar bunun dışında panel, seminer, 

yuvarlak masa tartışmaları, video konferans gibi usulleri de kullanabilmektedir. 

Dinlenecek olanların bir sıralama içinde dinlendiği usulde hangisinin önce dinleneceği 

konusu da komisyonun yetkisi dâhilindedir.  Ancak Kongre üyeleri diğer ilgililerden 

önce dinlenmektedir. Aynı şekilde, yürütme organının üst düzey görevlileri, eski üyeler 

ve üst düzey görevliler de diğerlerinden önce dinlenmektedir. 
561
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Dinleme toplantısında resmi bir raportör, dinleme toplantısını kaydetmek üzere 

hazır bulunmaktadır. Başkanın açış konuşmasını, genellikle azınlık grubu kıdemli 

üyesinin ve diğer komisyon üyelerinin konuşmaları izlemekte ve ilk ilgili 

çağrılmaktadır.
562

 Mümkün olduğunca komisyonlar ilgili kişiden dinlemeden önce 

sunumunu yazılı olarak istemekte ve toplantı sırasında ilgiliden sunumunu özet olarak 

yapması beklenmektedir.
563

  

Her bir komisyon üyesine ilgili kişiye beş dakika soru sorma imkânı tanıyan 

kural çerçevesine soru-cevap süreci gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, İçtüzük gereğince 

komisyon üyelerinin azınlık ve çoğunluk partisi üyeleri eşit süre olacak şekilde ilgiliye 

30’ar dakika soru sormalarına ve ayrıca azınlık ve çoğunluk partisi personeline eşit süre 

tanıyarak personelin de ilgiliye sorular yöneltebilmesine ilişkin bir kural ya da önerge 

kabul edilebilmektedir.
564

 

Dinleme toplantılarını takiben, komisyon personeli toplantı özetini ve ilgili gün 

dinlenen kişiye ek soruları hazırlamakta ve toplantı tutanaklarını basıma ve internete 

konulmak üzere hazırlamaya başlamaktadır. Basılması zorunlu olmamakla birlikte 

dinleme toplantılarının tam tutanakları genellikle basılmaktadır.
565

 

Komisyon tarafından raporlaştırılan herhangi bir konuda dinleme toplantılarının 

komisyon usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği gerekçesiyle genel kurulda usul 

itirazında bulunulmamaktadır. Ancak komisyon üyelerinden herhangi biri ilgili 

konudaki dinleme toplantısında, zamanında ve yapılan yanlışın bertaraf edilebileceği bir 

aşamada yapılması kaydıyla, bazı usul itirazlarında bulunabilmektedir.
566

  

c. Markup (Biçimlendirme) Toplantısı  

Dinleme toplantıları tamamlandıktan sonra, alt komisyonda ya da ana 

komisyonda markup (biçimlendirme) toplantıları yapılmaktadır.  

Bu toplantılarda, lehte ve aleyhteki görüşler detaylı bir şekilde ortaya 

konulmakta ve müzakerenin sonucunda komisyonun kararının ne yönde olacağı 

belirlenmektedir. Teklif, alt komisyon tarafından lehinde görüş belirtilip değişiklik 

önerilerek; aleyhinde görüş belirtilerek veya öneri yapılmaksızın ana komisyona 

iletilebilmektedir. Yine alt komisyon, teklifin komisyonun gündemine alınmasını veya 
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görüşmelerinin süresiz olarak ertelenmesini isteyebilmektedir.
567

 Alt komisyonun 

markup görüşmesini yaptığı metnin ana komisyon tarafından görüşüldüğü durumlarda, 

komisyon başkanı alt komisyonun kabul ettiği değişiklik önergelerinden herhangi 

birinin görüşülmesine öncelik verebilmektedir. Komisyonda eklenen diğer değişiklik 

önergelerini komisyon başkanı kıdem sırasına göre ve azınlık ve çoğunluk partileri 

üyeleri arasında dönüşümlü olarak kabul etmektedir.
568

 

 İçtüzük gereğince komisyonlardaki markup süreci genel kurulda değişiklik 

sürecine ilişkin kural ve pratiklerce yönetilmektedir (İçt. m. 11/1 (a) (1) (A)). 

Komisyonlar kendi işleyiş kurallarında da İçtüzüğe aykırı olmamak kaydıyla bu sürece 

ilişkin kurallar kabul edebilmektedirler. Ayrıca bunların dışında diğer birçok alanda 

olduğu gibi markup toplantıları konusunda da her bir komisyonda farklı pratikler de 

oluşabilmektedir. 
569

 

Markup toplantıları açısından başlangıç noktası, komisyonun görüşeceği metnin 

seçimidir. Bu metnin seçimi genellikle komisyon başkanı tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Görüşülecek metin olarak üyelerin sunduğu ve komisyona 

havale edilen kanun önerisi metni ya da henüz resmi olarak sunulmayan ve komisyona 

da havale edilmeyen kanun önerisi taslağı seçilebilmektedir. Bu ikinci metin, komisyon 

başkanının yönlendirmesi ile komisyon personeli tarafından hazırlanan, başkanın siyasi 

tecihlerini yansıtan ve “chair mark” ya da “chair vehicle” olarak adlandırılan metindir. 

Her iki durumda da komisyon markup toplantısını alt komisyonları tarafından 

biçimlendiren metinler üzerinden gerçekleştirmektedir. Alt komisyonların 

biçimlendirdiği metin, ana komisyona sunulmakta ve ana komisyon genellikle bu metni 

kendi yapacağı markup toplantısında başlangıç noktası olarak almaktadır.
570

 

Komisyon başkanının markup toplantısı çağrısı ve görüşülecek metin seçimine 

karşı komisyon üyelerinden herhangi biri tarafından “görüşme sorunu” (the question of 

consideration) ortaya konulabilmektedir (İçt. m. 16/3). Komisyon üyelerinin çoğunluğu 

tarafından görüşme sorunu konusunda olumlu oy kullanılırsa, ilgili konuda görüşme 

sürecine devam edilememektedir. Bununla birlikte görüşme sorunu önergesi nadiren 

sunulmakta ve sunulduğunda da genellikle reddedilmektedir.
571

 Zira komisyon başkanı 
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gündem belirlerken çoğunluk partisinin siyasi çıkarlarını da gözetmekte ve çoğunluk 

partisinin komisyondaki üyeleri tarafından da desteklenmektedir.   

Markup toplantısında değişiklik önergelerinin sunulması ve müzakeresi, genel 

kurulda genel kurulun komisyon olarak toplanmasına benzer şekilde 

gerçekleştirilmektedir.
572

 

Markup toplantısında öncelikle komisyon çoğunluğu tarafından aksi 

kararlaştırılmadıkça görüşülecek metin bütün olarak okunmaktadır.
573

 Komisyon 

başkanı ve azınlık grubu kıdemli üyesini takiben üyeler beş dakika kuralı çerçevesinde 

kanun önerisi üzerinde görüşlerini ortaya koyabilmektedir. Bunun ardından metin 

madde madde değişiklik için görüşülmektedir. Komisyon üyeleri her bir madde 

hakkında değişiklik önergesi
574

 sunabilmektedir. Meclis Başkanı ve genel kurula 

başkanlık edenler, değişiklik önergesi sunamazken, komisyon başkanı değişiklik 

önergesi sunabilmektedir. Kural olarak maddeler üzerinde değişiklik önergeleri, aksi 

komisyonun çoğunluğu tarafından kararlaştırılmadıkça sırasıyla verilmektedir.  Her 

değişiklik önergesi yazılı olarak sunulmakta ve görüşülmesi öncesinde okunmaktadır.
575

 

Her bir madde metni de komisyonun çoğunluğu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça 

okunmaktadır. Komisyon üyeleri değişiklik önergesi üzerinde beş dakika kuralı 

çerçevesinde ve genellikle komisyondaki kıdemlerine göre,
576

 komisyon tarafından 

görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmedikçe, konuşabilmektedir.
577

 Değişiklik 

önergeleri üzerinde komisyon başkanı öncelikle değişikliği öneren üyenin değişikliği 

beş dakika kuralı çerçevesinde açıklamasını istemekte; daha sonra da sırasıyla 

önergenin aleyhinde olan bir üye ve diğer üyeler konuşmaktadır.
578
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Değişiklik önergesi sunan üye, komisyon konu hakkında karar vermeden önce 

önergeyi geri çekebilmektedir. Komisyon karar verdikten sonra metni değiştirmek için 

oybirliği gerekmektedir.
579

 

Komisyon toplantısı sırasında görüşmelerin sonlandırılması; görüşmelerin 

kapatılması (close the debate) önergesi veya görüşülen değişiklik önergesi veya tüm 

metin hakkında ön sorun (previous question) önergesi olmak üzere iki yolla 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu iki önerge arasındaki temel fark; ön sorun önergesinin 

görüşmeleri sonladırması ve başka değişiklik önergesi sunulmasını engellemesi, 

görüşmelerin kapatılması önergesinin ise müzakereleri sonlandırması ancak üyelerin 

değişiklik önergesi sunmasını engellememesidir. Bu durumda değişiklik önergeleri 

üzerinde müzakere yapılmamaktadır. Ön sorun önergesinin komisyonun çoğunluğu 

tarafından kabul edilmesi durumunda, önerge üzerinde daha fazla görüşme 

yapılmaksızın önerge oya sunulmaktadır.
580

  

Komisyon, hakkında rapor hazırlayacağı bir karar önerisi üzerinde oylama 

yapacağında toplantıda komisyon üyelerinin çoğunluğu hazır bulunmalıdır (İçt. m. 

11/2/h/1). Komisyonlar diğer konularda genellikle kendi işleyiş kurallarında bir toplantı 

yeter sayısı belirlemektedir. Ancak bu sayı hiçbir şekilde komisyon üye tamsayısının 

üçte birinden az olamamaktadır (İçt. m. 11/2/h/3).  

Komisyonda herhangi bir üye toplantı yeter sayısının olmadığına dair usuli 

itirazda bulunabilmektedir. Bu yönde bir usuli itirazda bulunulduğunda başkan toplantı 

yeter sayısı olup olmadığını belirlemektedir. Başkanın bu kararı kesin olup yeter sayının 

olmaması durumunda, yeter sayı çağrısı (quorum call) yapılmakta ve işin görüşmeye 

devam edilebilmesi için yeterli sayıdaki üyenin kaydolması gerekmektedir.
581

 

Komisyonda kararlar sesle (by voice),
582

 ikiye ayrılarak sayılma yoluyla ya da 

oyların kaydedilmesi yoluyla alınabilmektedir. Her üyenin tek bir oyu olup, 1995 

yılında yapılan değişiklik sonrasında vekaleten oy da kabul edilmemektedir.
583

 

Komisyonlarda ve alt komisyonlarda karar yeter sayısı oylamaya katılanların salt 

çoğunluğudur. 
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d. Alt Komisyon Raporu Üzerinde Görüşme  

Alt komisyonların hazırladıkları rapor ana komisyonda görüşülmektedir. Alt 

komisyonun metni madde madde okunmakta ve komisyon üyeleri ilgili değişiklikleri 

önerebilmektedir. Komisyon aşamasındaki değişiklikler genel kurul aşamasında genel 

kurulun kabul veya red yönünde oyuna sunulmaktadır.  Komisyon, kanun önerisini 

genel kurula lehte veya aleyhte görüş bildirerek veya görüş bildirmeksizin sevk 

edebilmektedir.
584

  

Komisyon kanun önerisini lehte görüş bildirerek genel kurula sevk edecekse, 

teklif üzerinde değişiklik önererek veya değişiklik önermeksizin gönderebilmektedir. 

Komisyon tarafından çok sayıda ve kapsamlı değişiklikler önerilmişse, Komisyon, eski 

kanun önerisinin yerine, yaptığı değişiklikleri içeren yeni bir kanun önerisi (clean bill) 

sunabilmektedir. Bu yeni kanun önerisi, genellikle Komisyonun başkanı tarafından 

sunulmakta ve komisyona tekrar havale edildiğinde komisyon tarafından lehte görüş 

bildirilerek Genel Kurula gönderilmektedir.
585

  

Komisyonlar genellikle kanun önerisi üzerinde lehte görüş bildirmekte ya da 

herhangi bir görüş bildirmeksizin ilgili kanun önerisinin genel kurula gelmesini 

engellemektedir. Bu durum komisyonun aleyhte görüş bildirerek ya da görüş 

bildirmeksizin sevketme yönündeki eylemlerini olağandışı kılmaktadır.
586

  

Komisyon üyeleri arasında kanun önerisi konusunda bir uzlaşmaya varılamazsa, 

komisyon değişiklikler üzerinde oylama yapmaktadır. Bu oylamada, oylar çoğunlukla 

parti çizgisinde olmaktadır.
587

  

 Komisyon başkanı; meclis başkanı ya da genel kurul toplantısına başkanlık 

edenlerden farklı olarak toplantı sırasında serbestçe tartışmalara katılabilmektedir. 

Komisyon başkanı, toplantı sırasında düzeni sağlamaktan, komisyon üyelerinin adaba 

uygun davranmaları konusunda gerekli uyarıları yapmaktan ve komisyon toplantısı ile 

ilgili uygulanabilir usulleri uygulamaktan sorumludur. Komisyon başkanının, meclis 

başkanına göre, söz almak üzere olan ya da usule aykırı davranmak üzere olan üyelere 

söz vermekten kaçınma konusunda inisiyatif alması daha mümkün görünmektedir.
588
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 Komisyon üyeleri, uygun zamanda komisyon başkanının bir usulü gereği gibi 

yerine getirmediği ya da bir yasağın ihlal edildiği gerekçesiyle usuli itirazda 

bulunabilmektedir. Komisyon başkanı, önce usuli itirazda bulunanın bu durumu 

açıklamasını istemekte; daha sonra diğer üyelere söz vermektedir. Komisyon başkanı 

konunun yeterli düzeyde müzakere edildiği kanaatine ulaşırsa, söz konusu usuli 

meselede karar vermektedir.
589

 

e. Komisyon Raporu 

Komisyon, bir kanun önerisi üzerinde oylama yaptıktan sonra kanun önerisi 

üzerindeki ve değişiklikler hakkındaki görüşlerini açıklayan bir rapor yayınlamaktadır. 

Bu rapor, aynı zamanda, komisyonun muhalif üyelerinin görüşlerini açıklayan veya 

ortaya koyan bir bölüm de içermektedir.
590

 Komisyon raporları, kanunların amacını ve 

anlamını açıklayan metinler olduğu ve ilgili metinlerin yasama tarihçesini ortaya 

koyduğu için mahkemeler, yürütme kanadı ve halk tarafından da bilgi kaynağı olarak 

kullanılmaktadır.
591

 

Komisyon, kanun önerisi hakkındaki raporunu hazırlamaya ve Genel Kurula 

sevketmeye karar verirse komisyon personeli raporu hazırlamaktadır. Raporda kanun 

önerisinin amacı ve kapsamı ile yapılan değişiklikler veya ilga edilen ilgili kanunlardaki 

hükümlere madde madde açıkça yer verilmektedir. Bu zorunluluğa Ramseyer Kuralı 

(Ramseyer Rule) denmektedir. Benzer şekilde Senato’da bu kural, Cordon Kuralı 

(Cordon Rule) olarak adlandırılmaktadır. Komisyonca yapılması önerilen değişiklikler 

ve bunların gerekçelerine de raporun başında yer verilmektedir. Ayrıca yürütme 

yazışmalarına (executive communications) da raporda atıf yapılmaktadır.
592

 

İçtüzük ve kanunlarda, komisyon raporlarında bulunması gereken hususlar 

ortaya konulmaktadır. Birçok komisyon raporu, kanun önerisinin gerekçesi, mevzuat 

gerekliliği, maliyeti, komisyonun önergeler ve kanun önerisi konusundaki oyları, 

yürütme organının pozisyonu ile kanun önerisinin mevzuatta yaptığı değişikliklere dair 

bilgiler içermektedir. Bu hususların, komisyon raporuna eklenmesine dair emredici bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, raporun sonunda kanundaki değişikliklerin ortaya 

konulması gibi gelenek olarak oturmuş uygulamalar vardır. Dolayısıyla Komisyon 
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raporlarının içeriği, komisyondan komisyona ve aynı komisyonun raporları arasında 

farklılık gösterebilmektedir.
593

 

Kamusal teklifler ve kamusal müşterek kararlar konusundaki komisyon 

raporlarında; bunlarla önerilen kanunların yapılması konusunda Anayasa’nın Kongreye 

vermiş olduğu spesifik yetkiler de ortaya konulmaktadır. Federal olarak finanse 

edilmemiş olan kanun ve karar önerilerine ilişkin komisyon raporları, Kongre Bütçe 

Ofisi tarafından hazırlanan ilgili yetkilendirmelerin maliyeti konusundaki tahmini de 

içermektedir. Raporun sunulduğu zamanda tahmin yapılamamışsa, komisyonlar Kongre 

Tutanağında ilgili tahmini yayımlamak zorundadırlar. Ayrıca her bir rapor komisyon 

tarafından yapılmış ilgili kanun önerisinin veya kararın gerçekleştirilmesi durumunda 

ilgili mali yılda ve sonraki beş mali yılın her birinde veya süresi beş yıldan az ise ilgili 

program boyunca gerçekleşecek maliyetler konusunda bir tahmin de içermelidir. Rapor, 

bu maliyet tahminleri ile herhangi bir hükümet kuruluşu tarafından yapılan maliyet 

tahminleri ve komisyona sunulan tahminler arasında karşılaştırmalar da içermelidir. 

Ödenekler, Parlamento İdaresi, Kurallar ve Resmi Davranış Standartları komisyonları, 

raporlarında maliyet tahmini eklemek zorunda değildir. Ayrıca Kongre Bütçe Ofisi 

tarafından hazırlanmış bir maliyet tahmini ve karşılaştırmanın komisyon raporunun 

hazırlanmasından önce sunulması ve rapora eklenmesi durumunda, komisyonun kendi 

maliyet tahminini rapora eklemesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
594

 

Eğer bir üye komisyon raporuna tamamlayıcı (supplemental), ek (additional) 

veya azınlık (minority) görüşü eklemek niyetinde olduğunu komisyona bildirirse, 

bildirim tarihinden itibaren iki takvim gününden az olmamak üzere kendisine bir süre 

verilmektedir. Bu sürede komisyon üyesi, görüşünü yazılı olarak bildirmektedir. 

Zamanında belirtilen görüşlerin rapora eklenmesi zorunludur.
595

 

Basılı raporda komisyonun yaptığı ve yeni değişiklikler getiren kısımlar italik 

olarak, komisyonda kaldırılan kısımlar ise altı çizili olarak gösterilir. Kanun önerisinin 

üzerinde rapor numarasına yer verilir ve gündem numarası kanun önerisinin ön ve arka 

sayfalarında gösterilir.
 596
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Açık oylama (record vote)
597

 yapıldığında, kanun önerisi ya da ilgili değişiklik 

üzerinde lehte ve aleyhte kullanılan oy sayısı ve bu oyları kullananların isimlerine de 

komisyon raporunda yer verilmektedir. Bu gereklilik, Kurallar ve Resmi Davranış 

Standartları komisyonlarında uygulanmamaktadır.
598

  

Genel kurulun oybirliği ile daha sonraki bir zamanda raporun sunulmasını uygun 

bulması dışında komisyonlar kural olarak Meclis toplantı halinde iken raporlarını 

sunabilmektedirler.
 

Rapor tamamlandıktan sonra rapora bir numara verilmekte ve 

basımı için Devlet Basımevine gönderilmektedir. Raporlar numaralandırılırken ilk 

numara Kongre’nin yasama dönemini ikincisi ise o dönemdeki sırasını göstermektedir. 

Örneğin 110-1 nolu rapor 110’uncu Kongre döneminde çıkarılan ilk rapordur.
599

 

Komisyon tarafından kabul edilen kanun önerileri konusunda başkan tarafından 

geciktirilmeksizin raporun hazırlanması sağlanmalıdır. Hazırlanmazsa, komisyon 

üyelerinin çoğunluğu tarafından komisyon uzmanı aracılığıyla raporun hazırlanması 

konusunda yazılı talepte bulunabilmektedir. Talep sunulur sunulmaz, komisyon uzmanı 

talep konusunda başkanı bilgilendirmekte ve bu talebin sunulmasından itibaren yedi gün 

içinde raporun sunulması gerekmektedir.
600

  

f. Komisyonların Tutanakları ve Görüşmelerin Yayınlanması  

Komisyonlar, kamuya açık toplantılar yaptıklarında, komisyon tutanakları her 

zaman olmamakla birlikte genellikle toplantının devamında yazdırılmaktadır. 

Tutanakların yazılması genellikle aylar sonra gerçekleşmektedir. Bazı komisyonlar bu 

tutanakları internet sayfalarına da koymaktadır. Komisyonlar bazen sadece ilgililer 

tarafından önceden komisyona gönderilmiş yazılı açıklamaları internet sayfasına 

koymaktadırlar.  Dinleme toplantılarının çoğu, işitsel ve görsel olarak yayınlanmakta ve 

komisyon internet sayfasına konulmaktadır. Genellikle powerpoint sunuşlar ya da diğer 

özel unsurların yayınlara eklenmesi yoluna gidilmemektedir. Komisyon dinleme 

toplantılarının basılı tutanaklarında toplantı içeriğinde yer alan grafikler, fotoğraflar ve 

tablolara yer verilebilmektedir. Bu nüshalar komisyonun internet sayfasına da statik 

PDF dosyaları şeklinde konulabilmektedir.  Komisyonlar, internet sitelerinde dinleme 
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toplantılarında kullanılan multimedya sunumlarını ulaşılabilir kılacak herhangi bir usule 

sahip değildirler.
601

 

 Temsilciler Meclisi ve Senato genel kurul çalışmaları, canlı olarak 

yayınlanmaktayken komisyonların sadece bazı önemli toplantıları canlı olarak 

yayınlanmaktadır.
602

 

11. GENEL KURULDA KOMİSYONLAR  

a. Genel Olarak  

Genel kurulda görüşmeler, kanun önerisinin ilk hali üzerinden değil, 

komisyonun şekillendirdiği metin üzerinden yapılmaktadır.
603

 Genel kurulda kanun 

önerileri, her birinde görüşme süresi ve üyelere sağlanan değişiklik önergesi sunma 

imkânları farklı olan çeşitli usullerle görüşülmektedir. Temsilciler Meclisi her bir kanun 

önerisi için hangi usulün daha uygun olduğuna karar vermektedir. Uygulanacak usul, 

kanun önerisinin önemi, potansiyel maliyeti ve kanun önerisinden kaynaklanan üyeler 

arasındaki tartışma düzeyi gibi faktörlere dayanmaktadır.
604

  

Kanun önerilerinin büyük çoğunluğu kuralların askıya alınması (suspension of 

the rules) usulü ile görüşülmektedir. Ancak, kuralların askıya alınması usulü ile 

görüşülen herhangi bir kanun önerisinin kabul edilebilmesi için genel kurulun üçte 

ikisinin oyu gereklidir.
605

 Üçte iki oy çokluğuna ulaşılamaması, diğer bir deyişle 

kuralların askıya alınması önergesinin reddedilmesi durumunda, Temsilciler Meclisi 

ilgili kanun önerisini başka bir günde basit çoğunlukla konunun oylanmasına imkân 

sağlayan bir başka usulle görüşebilmektedir.
606

 

 Kuralların askıya alınması usulü ile görüşülmeyen kanun önerileri, her bir kanun 

önerisine özgün koşullarda görüşülmektedir. Temsilciler Meclisi bu koşulları, özel kural 

(special rule) adı verilen bir kararın kabulü ile oluşturmaktadır. Özel kural, Kurallar 
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Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Özel kuralda, görüşülecek metin tanıtılmakta, 

genel görüşme için belli bir zaman belirlenmekte ve genel kurulda sunulabilecek 

değişiklik önergeleri konusunda sınırlama getirilmektedir.
607

 

 Kurallar Komisyonunun kuralı belirlemesinin ardından Temsilciler Meclisi ilk 

olarak yaklaşık bir saat içinde ilgili özel kuralı görüşmektedir. Daha sonra özel kural 

oya sunulmakta ve kabul edildiği takdirde özel kuralda öngörülen şekilde ilgili kanun 

önerisi görüşülmektedir.
608

  

Genel kurulda genellikle üzerinde bir oydaşma olan ya da çoğunluk tarafından 

desteklenen kanun önerilerinde, kuralların askıya alınması usulü kullanılabilmektedir. 

Bu usulde, ilgili kanun önerisinin görüşmeleri 40 dakika içinde tamamlanmaktadır. 

Değişiklik önergesinin sunulamadığı bu görüşmelerde, sürenin yarısı kuralların askıya 

alınması önergesini veren (bu kişi genellikle kanun önerisinin geldiği komisyonun 

başkanıdır) üyece, diğer yarısı ise ilgili komisyonun azınlık partisi kıdemli üyesinde 

kullanılmaktadır.  Görüşmenin sonunda kuralların askıya alınması önergesi ile birlikte 

kanun önerisi de oya sunulmakta ve oylamaya katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul 

etmesi durumunda hem kuralların askıya alınması hem de ilgili kanun önerisi kabul 

edilmiş olmaktadır.
609

 

Üyelerden herhangi biri ilgili kanun önerisinin görüşmelerinde kuralların askıya 

alınmasını önerebilmekte ve bu öneri başkan tarafından yerinde görülürse ancak işleme 

koyulabilmektedir. Bu usulde genel kurulda değişiklik önergesi sunulamamakla birlikte, 

kuralların askıya alınması önerisinde bulunan temsilci tarafından önergesinin bir parçası 

olarak istenen değişikliklere de yer verilebilmektedir.
610

  

Kuralların askıya alınması usulünün uygulandığı durumda, kanun önerisi ve 

görüşülmesine ilişkin tüm usul itirazları otomatik olarak ortadan kalkmakta ve 

kuralların askıya alınmasına dair kuralları dışındaki İçtüzüğün tüm hükümleri askıya 

alınmış olmaktadır.
611
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b. Genel Kurulun Komisyon Olarak Toplanması  

Kanun önerilerinin büyük çoğunluğu komisyonlarda görüşülüp üzerlerinde bir 

rapor hazırlandıktan ve genel kurul aşamasına geldikten sonra ikinci bir komisyon 

olarak genel kurula komisyon olarak görüşülmek üzere gönderilmektedir.
612

 

 Bu uygulama, yasama sürecini hızlandırmaya yönelik bir uygulamadır. Genel 

kurulun komisyon olarak toplanması durumunda genel kurulun genel uygulamasından 

farklı olarak daha az bir toplantı yeter sayısı (100 üye) ile genel kurul 

toplanabilmektedir.
613

  Bunun için öncelikle genel kurulun komisyon olarak toplanmaya 

karar vermesi gerekmektedir. Bu yönde karar verilirse, yapılacak toplantıya başkan 

tarafından değil, başkanın belirlediği bir üye tarafından başkanlık edilmektedir. 

Genel kurulun komisyon olarak toplanmasında müzakere ve değişiklik aşaması 

olmak üzere iki aşama vardır. Bunlardan ilki olan müzakere aşamasında daha önceden 

belirlenmiş bir ila birkaç saat arasında değişen bir görüşme süresi söz konusu 

olmaktadır. Bu süre, kanun önerisinin lehinde ve aleyhinde söz almak isteyenler 

arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Bu aşama sırasında ya da bu aşamadan sonra, 

çoğunluk genel kurul yöneticisi (majority floor manager) normal genel kurul 

toplantısına geçilmesini önerebilmektedir. Bu öneri kabul edilirse, kanun önerisinin 

görüşmelerine başka bir zaman devam edilmekte ve normal genel kurul toplantısına 

geçilmektedir. Aksi takdirde ikinci aşama olan değişiklik önergeleri sürecine 

geçilmektedir.
614

 Bunu takiben değişiklik önergelerinin sunulmaları başka bir özel 

kuralla yasaklanmamışsa, sunulan değişiklik önergeleri madde madde beş dakika kuralı 

çerçevesinde (lehte ve aleyhte beşer dakika olmak üzere) görüşülmektedir. Genel kurul 

komisyon olarak toplandığında, sadece değişiklik önergeleri üzerinde oylama 

yapılmakta, kanun önerisinin tümü üzerinde oylama yapılmamaktadır. Görüşmeler 

tamamlandığında, komisyon, genel kurula raporunu değişiklik önergelerinin kabul 

edilmesi önerisiyle sunar. Bunun üzerine normal genel kurul toplantısına geçilir ve 

Başkan tekrar toplantıyı yönetmek üzere yerini alır. Genel kurul komisyonunun kabul 

ettiği metin genel kurulda da görüşülmekte ve genellikle değişiklikler kabul 

edilmektedir.
615

 Genel kurul komisyonunun kabul ettiği değişiklik önergeleri, 
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Temsilciler Meclisinde oylanmakta ve reddedilen değişiklik önergeleri ise Temsilciler 

Meclisine getirilmemektedir. Değişiklik önergelerinin müzakere edilmesinin ardından 

oylama yapılmakta ve her bir değişikliğin basit çoğunluk ile kabulü gerekmektedir.
616

 

Bu aşamada genellikle azınlık partisi, kanun önerisinin yeniden görüşülmek 

üzere komisyona iadesi önergesi (motion to recommit) sunabilmekte ve bu önerge genel 

kurul tarafından kabul edilirse, kanun önerisi komisyona gönderilmektedir. Teknik 

olarak komisyonun kanun önerisi üzerinde yeniden rapor hazırlama yetkisi olmakla 

birlikte, bu önergenin kabulü genellikle kanun önerisinin öldürülmesi (killing the 

measure) olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu önerge, komisyonun önergede belirtilen 

değişiklik önergesi ile birlikte kanun önerisini hemen rapora bağlaması talebini de 

içerebilmektedir.
617

 

c. Komisyon İnceleme Yetkisinin Kaldırılması (Discharge of Committee)  

Komisyon inceleme yetkisinin kaldırılması önergesi (motion to discharge from 

committee), herhangi bir kanun önerisinin,
618

 komisyon tarafından raporlanmaması ve 

komisyon gündemine alınmaması durumunda kanun önerisinin genel kurula 

getirilmesine imkân sağlamaktadır. Komisyonların kural olarak kendilerine havale 

edilen kanun önerileri üzerinde rapor hazırlama zorunlulukları bulunmamaktadır; ancak 

komisyonun kendisine havale edilen konudaki hareketsizliği, genel kurulda da konu 

hakkında herhangi bir işlem yapılamamasına sebep olmaktadır.  Bu kapı tutma/akışı 

engelleme (gatekeeping) fonksiyonu, komisyonların Kongrede gündemi 

şekillenmesindeki merkezi rolünü açıklamaktadır. Komisyonun inceleme yetkisinin 

kaldırılması, komisyonların söz edilen bu fonksiyonunun engellenmesi için uygulanan 

birkaç usulden biridir.
619

 

Komisyonun inceleme yetkisinin kaldırılması önergesi herhangi bir üye 

tarafından komisyon uzmanına sunulabilmektedir. Bu önergenin tamamlanabilmesi için 

Temsilciler Meclisi’nde 218 üyenin imzası gereklidir. Bu önerge, 218 üye tarafından 

imzalandığında,
620

 Kongre Tutanağında yayımlanmakta ve komisyonun inceleme 
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yetkisinin kaldırılması önergeleri gündemine (Calendar of Motions to Discharge 

Committees) konulmaktadır. Bu önergeler yirmi dakika görüşülmekte; bu sürenin yarısı 

lehinde yarısı ise aleyhinde görüşlere ayrılmaktadır (İçt. m. 15/2).
621

 

Önergenin sunulabilmesi için ilgili kanun önerisinin havalesinden itibaren otuz 

gün boyunca komisyonda görüşülmemiş olması gerekmektedir. Üyeler, nadiren bu süre 

biter bitmez ilgili önergeyi sunmakta ve genellikle komisyonun konu hakkında herhangi 

bir işlem yapmayacağının açık olarak görülmesine kadar önergeyi sunmaktan 

kaçınmaktadırlar.
622

 

Uygulamada, bu tür önergeler genellikle yeterli desteği sağlayamamaktadır. Zira 

komisyon başkan ve üyeleri, kendi komisyonlarının yetkilerinin bu şekilde aşılmasını 

istemedikleri için bu oylamalarda aleyhte oy kullanma eğilimindedirler.
623

  1909 ila 

2009 yılları arasında dokuzyüze yakın bu yönde önerge sunulmasına rağmen bunların 

ancak iki düzineden biraz fazlası olumlu sonuçlanmıştır. Bunlardan ise yalnızca yirmisi 

kanunlaşabilmiştir.
624

   

12. KOMİSYONLARIN GENEL VE ÖZEL DENETİM YETKİLERİ   

Anayasa’nın 1’inci maddesinin açık ve zımni ifadesinden çıkarılan denetim ve 

soruşturma yetkisi, Temsilciler Meclisi ve Senato’ya aittir. Temsilciler Meclisi ve 

Senato ise daimi komisyonlar gibi yapılara bu yetkisini devretmiştir. Dolayısıyla daimi 

komisyonların kendi göev alanlarındaki konularda araştırma yetkileri vardır.
625

  

Komisyonlar, kurulmalarından itibaren açık bir yetkilendirme olmamasına 

rağmen denetim işlevini yerine getirmiştir. 1946 tarihli Yasamanın Yeniden 

Organizasyonu Kanunu,  komisyonların bu işlevini resmi hale getirmiştir.
626

 Kanun ile 

daimi komisyonlar açık bir şekilde görev alanlarındaki program ve kuruluşlar üzerinde 

sürekli kontrol (continuous watchfulness) uygulamak ile görevlendirilmiştir.
627

 

1970’lerde her iki mecliste, içtüzüklerde yapılan değişikliklerle daimi komisyonlara 

yeni denetim yekileri tanımlanmıştır. 1970 tarihli Yasamanın Yeniden Organizasyonu 
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Kanunu ile komisyonların denetim yetkileri daha açıkça yeniden dillendirilmiş ve 

komisyonların yıllık olarak denetim faaliyetleri konusunda rapor sunmaları 

öngörülmüştür. Daha sonra 1977’de yapılan değişikliklerle, her iki meclis kanadında 

yer alan bazı daimi komisyonlara özel denetim yetkileri verilmiştir. Böylece Temsilciler 

Meclisinde, Gözetim ve Hükümet Reformu Komisyonu ile Senatoda, İç Güvenlik ve 

Yürütme İle İlişkiler Komisyonu (Homeland Security and Governmental Affairs 

Committee) birden fazla komisyonun görev alanını ilgilendiren geniş politika 

konularında incelemeler yapmakla yetkilendirilmişlerdir.
628

 

Temsilciler Meclisi’ndeki daimi komisyonların denetim/gözetim görevleri, 

Temsilciler Meclisi İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkralarında 

ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Temsilciler Meclisinde yer alan daimi 

komisyonlardan biri olan Gözetim ve Hükümet Reformu Komisyonuna da doğrudan bu 

yönde bir denetim yetkisi yüklenmiştir. (İçt. m. 10/1/n). Ayrıca her bir daimi 

komisyonun bünyesinde yer alan alt komisyonlardan birinin denetim ilişkin olması 

gerekmektedir. (İçt. m. 10/2/b/2). Ayrıca Başkanın genel kurul onayıyla iki veya daha 

fazla daimi komisyonun yetki alanına giren çeşitli konuların incelenmesi ve 

araştırılması amacıyla özel geçici gözetim komisyonları kurma yetkisi bulunmaktadır. 

(İçt. m. 10/2/e).   

Yeni bir federal birimin ya da programın oluşturulması ve söz konusu birim ya 

da programlar için ödenek tahsisi, Kongre tarafından kararlaştırıldığından oluşturulan 

yapıların öngörülen şekilde çalışıp çalışmadığı ve ilgili programların amacına uygun 

olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi Kongre açısından önemlidir.  

Bu çerçevede Ödenekler Komisyonu dışındaki tüm daimi komisyonlar, sürekli 

olarak yetki alanındaki konulara ilişkin kanunların uygulanması, idaresi, yürütülmesi, 

etkinliği ve değerlendirilmesinden sorumlu federal kurumların ve birimlerin yapısı ve 

işleyişi ile ilgili incelemeler ve çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Bu incelemenin 

amacı, Kongre tarafından oluşturulmuş program ve kanunların Kongrenin iradesi 

çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığının ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, 

ilgili programların devam ettirilip ettirilmediğinin, sınırlandırılıp sınırlandırılmadığının 

ve ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının belirlenmesidir. Denetim sorumluluğu olan 

komisyonlar ayrıca, komisyonun yetki alanında olan konularda yeni ya da ek mevzuat 

düzenlemeleri gerekliliğini ya da istenirliğini ortaya koyabilecek durumları ve koşulları 

incelemek ve bunlar üzerinde çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Komisyonların yetki 
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alanında olan konularda vergi politikalarının mevcut veya muhtemel etkileri üzerinde de 

sürekli olarak inceleme ve çalışmalar yapma görevi vardır.
629

 

ABD Kongresi komisyonları, yürütme organının faaliyetlerinin gözden 

geçirilmesinde diğer bir deyişle bakanların performanslarının izlenmesi ve 

değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Komisyon denetimi, yürütmenin 

kanunla yürürlüğe giren programlarının etkinliğinin izlenmesinin bir yoludur. Bu 

kapsamda sıklıkla yürütme organı yetkilileri gözden geçirilen programın gelişimi ve 

bununla ilgili problemler konusunda komisyon önünde bilgi vermektedir. Komisyonlar, 

bu yetkililerden bilgi verilmesi dışında doküman hazırlanmasını da isteyebilmektedir. 

Bu süreç genellikle işbirliği çerçevesinde gerçekleşmekte ve komisyonlar nadiren resmi 

tedbirlere başvurmaktadır. Zira komisyon ve hükümet yetkilileri arasında karşılıklı 

ihtiyaçtan kaynaklanan bir tür bilgi değişimi sistemi vardır ve taraflar genellikle işbirliği 

halinde hareket etmektedirler.
630

  

13. KOMİSYONLARDA ALT YAPI VE BİLGİ DESTEĞİ 

ABD Kongresi, Kongre ve komisyonlarına çok geniş bir destek sağlayan 

nitelikli personel çalıştırmaktadır. Bunlara, Kongre Araştırma Merkezini 

(Congressional Research Service) içine alan Kongre Kütüphanesi personeli de dahildir. 

Ayrıca Baş İdari Görevlinin (Chief Administrative Officer) bürosunda çalışanlar, Genel 

Sekreterlik (Clerk’s Office) çalışanları ve Kongre Bütçe Ofisi (KBO) personeli ve daha 

pek çok kişi bulunmaktadır. KBO’da bütçe konularında komisyonlara destek sağlayan 

yaklaşık 230 ekonomist ve kamu politikası analisti istihdam edilmektedir.
631

 

Her bir komisyonun istihdam edebileceği personel sayısı en fazla otuz 

olabilmektedir (İçt. m. 10/9). Bu sayıya Meclis tarafından kabul edilen komisyon bütçe 

kararlarına göre araştırma personeli eklenebilmektedir.
632

 

1946 tarihli Yasamanın Yeniden Organizasyonu Kanunu, her bir komisyon için 

sürekli uzman personel sistemini getirmiştir. Ancak o dönemde her iki mecliste 400’den 

az personel istihdam edilmekteydi. Daha sonra bu sayı hızlı bir şekilde artmıştır.
633

  

Komisyonlarda görevli personel, kanun önerilerinin görüşülmesi sürecinde, 

komisyon raporlarının hazırlanmasında ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 
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komisyona yardımcı olmaktadır. Komisyonlar personel giderlerini kendi bütçelerinden 

karşılamakta ve her komisyonun kendi ücret politikası bulunmaktadır.
634

 

Komisyonların birkaçı sadece tek bir tarafsız personel çalıştırırken; 

komisyonların çoğunda personel azınlık ve çoğunluk grupları arasında bölünmekte ve 

her bir parti kendi personelini istihdam etmektedir.
635

 Komisyon personelinin üçte ikisi, 

çoğunluk partisine ait komisyon üyelerinin oyçokluğu ile üçte biri ise azınlık partisine 

ait komisyon üyelerinin oy çokluğu ile seçilmektedir. Personel atamaları; ırk, inanç, 

cinsiyet veya yaş gözetilmeksizin yapılmaktadır.
636

 Her bir parti ayrıca, bir de personel 

müdürü veya azınlık personel müdürü istihdam etmektedir.
637

 

Komisyondan komisyona personel yapısı itibariyle farklılıklar bulunmaktadır. 

Bazı komisyonlar merkezileşmiş olup tüm personel ana komisyon için ve gerektiğinde 

alt komisyon için çalışmaktadır. Diğer komisyonlarda ise personel dağıtılmış olup alt 

komisyonların da ana komisyondan ayrı personeli bulunmaktadır.
638

 

Komisyonlarda destek personeli olarak “clerk” olarak adlandırılan uzmanlar 

bulunmaktadır. Bunların sayısı Temsilciler Meclisinde 1362 ve Senatoda 1246’dır.
639

 

Görev ve sorumlulukları şu şekildedir:
640

  

- Komisyon ve Alt Komisyon Başkanına yasama girişimlerinde bilgi 

sağlanmasında Personel Sorumlusu/Müdürüne yardımcı olmak,   

- Komisyonun görev alanına giren konularda komisyonlardaki ve genel 

kuruldaki gelişmeleri takip etmek,  

- Komisyon Personel Müdürünün rehberliğinde komisyonun ihtisas alanındaki 

politika konularında tavsiyelerde bulunmak ve Komisyon Personel Müdürüne strateji ve 

politika hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yardımcı olmak,  

- Komisyon ve alt komisyon başkanlarının dinleme, markup ve genel kurul 

konuşma taslaklarını hazırlamak,  

- Komisyon için mevzuat taslakları hazırlanmasında destek sağlamak,  
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- Komisyon adına parlamento ve diğer kurum personeliyle görüşmek, 

- Kanunlar, yönetmelikler, programlar, yasama önerileri ve benzerini incelemek,  

- Komisyon Personel Müdürü ve Yardımcısı ile Alt Komisyon Sorumlusu 

tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.   

Temsilciler Meclisi ve Senato’da tarafsız  “Parliamentarian” ofisleri vardır. Bu 

ofisler, parlamenter usul ve komisyonlara havale konusunda Meclis Başkanlığına 

danışmanlık yapmaktadır. Çalışan personelin bir kısmı avukattır. Bu ofislerde, 

Temsilciler Meclisi’nde 12, Senato’da 5 personel çalıştırılmaktadır.
641

   

Komisyonlarda görevli çoğu personel, iyi eğitimli olup belli bir uzmanlığa 

sahiptir. Olağan toplantılar ile dinleme toplantılarını düzenleme ve yasama ile ilgili 

evrakları hazırlama gibi idari görevlerinin ötesinde, komisyon personeli, araştırmalara 

ilişkin gündem belirleme kararlarını etkilemekte, komisyonlar ve başkanları adına 

müzakere etmekte, komisyonda ve genel kurulda koalisyon oluşturulmasına 

çalışmaktadır. Uzman personelin desteği, bir komisyon veya alt komisyon başkanına 

yasama politikalarında rakipler karşısında önemli bir avantaj sağlayabilmektedir. 

Komisyon personeli, Kongre'ye "yürütme organının uzmanlığıyla rekabet etmek ve özel 

çıkar iddialarını irdelemek" için önemli bir işlev de sunmaktadır.
642

  

14. KOMİSYONLARIN ETKİNLİĞİ VE PARTİ DENETİMİ 

İLİŞKİSİ  

 ABD Temsilciler Meclisinde komisyonlar, olumlu görmedikleri kanun 

önerilerini komisyonda tutarak bu önerilerin genel kurulda yasama sürecini devam 

etmesini engelleyebilmeleri, görüştükleri konularda yaptıkları değişiklikleri yeni bir 

kanun önerisi düzeyine taşıma kapasiteleri ve komisyon başkanlarının gündem 

belirleme konusundaki etkileri ile önemli güç odaklarıdır. Komisyonların bu 

konumunun siyasi parti denetimi karşısındaki durumunun ne olacağı bu başlık altında 

incelenecektir.  

Temsilciler Meclisi ve Senatodaki parti organizasyonları, parlamento üyelerinin 

günlük çalışmalarındaki, örneğin genel kurulda nerede oturacakları, hangi komisyonlara 

hizmet verecekleri, liderlerinin kimler olacağı ve yürütme organı ile ne tür ilişkileri 
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olacağı gibi, birçok konuyu belirlemektedir.
643

  Dolayısıyla, partiler, günlük 

çalışmalarından başlayarak parlamento içindeki birçok alanda kendilerine mensup 

üyeleri üzerinde etkin durumdadırlar.  

1990’ların ortalarında alt komisyon sayısı ve komisyon personel sayısını azaltan 

reformlar, amaçlandığı gibi ana komisyonların ve komisyon başkanlarının güçlenmesini 

sağlamamış; ana komisyon ve alt komisyon başkanlarının, parti liderlerinden talimat 

aldığı, parti liderleri başkanlığındaki çalışma grupları tarafından bypass edildiği ve 

kanun önerilerinin komisyonlara havale edilmeksizin genel kurul gündemine getirildiği 

uygulamaları başlatmıştır. Dolayısıyla 1970’lerde başlayan reform dizisi, gücün 

komisyonlardan genel kurul liderlerine ve parti liderleri başkanlığındaki çalışma 

gruplarına kayması ile sonuçlanmıştır.   

1880’lerin ortasında Woodrow WILSON, Kongre Hükümeti (Congressional 

Government) başlıklı çalışmasında kongre komisyonlarının; gizli çalışma, lobilere 

dayanma ve kendilerine iletilen karmaşık çıkarlar dolayısıyla tutarlı ve politika destekli 

bir mevzuat oluşturmalarının neredeyse imkânsız olduğunu değerlendirerek bunu parti 

hükümeti için bir gerekçe olarak ortaya koymuştur. Komisyonların parti kontrolünden 

uzaklığı nedeniyle çoğunluğun yasama hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yetersiz 

araçlar olduğuna işaret etmiş ve komisyonlara atfedilen bu kusurlara bir çözüm olması 

için Kongrede çoğunluğun gündemini gerçekleştirebilmesini sağlayacak araçlar olarak 

daimi komisyonlar yerine başka yapıların olmasını tartışmıştır.
644

   

OLESZEK’e göre, günümüzde komisyonların mevzuatı incelemesi, kısmen parti 

çekişmeleri, dar çoğunluk (narrow majority) hükümetlerinin olması
645

 ve kanun 

koyucuların bağımsız bir şekilde kararlarını verebilmeleri gibi temel noktalarda 

problemlidir. Komisyonların gücü, partilerin karşısında azalmıştır. Çoğunluk parti 

liderlikleri için partinin desteklediği mevzuatın geçirilmesi ihtiyacı, komisyonların 

atlanarak mevzuatın doğrudan genel kurula getirilmesi açısından güçlü bir sebep teşkil 

etmiştir.
646

  

Komisyon sistemi dışında parti gündeminin takip edilmesi, az bir çoğunlukla 

başarılı bir yönetim için basit bir taktik, hatta zorunlu bir taktik olarak 
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değerlendirilebilir. Bunu aynı zamanda yeni bir uygulama olarak görmemek 

gerekmektedir. Zira bu durum Cumhuriyetin ilk yıllarında komisyonlardan önce gelişen 

siyasi partilerin bir uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aynı zamanda, 

parlamento pratiğinin yönetime uygulanmasını da temsil etmektedir. Diğer bir deyişle, 

çoğunluk partisi, Birleşik Krallık Avam Kamarasına benzer şekilde yasama sürecinde 

komisyonların arabuluculuğu ya da azınlığın etkin katılımı olmaksızın temel mevzuatı 

Temsilciler Meclisi genel kuruluna taşımaktadır. Son iki yüzyılda komisyon yapısının 

gelişmesine ve komisyonlara havale ile ilgili usuller düzenlenmesine rağmen, çoğunluk 

partisi liderleri için sürecin dışına çıkarak işini gerçekleştirmek ve kanun önerilerini 

doğrudan genel kurula getirmek nispeten basit bir mesele olmuştur.
647

  

Şüphesiz ki, parti liderleri; komisyonlar ve komisyon başkanları üzerinde az 

veya çok denetim uygulayabilmekte veya parti girişimlerini geçirmek için komisyonları 

bypass edebilmektedirler. Bununla birlikte, parti liderlerinin, yasama sürecinde aktif 

komisyon katılımı olmaksızın oldukça karmaşık ve teknik olan mevzuat alanlarında 

etkin bir inceleme yapmak için gerekli uzmanlıktan yoksun oldukları da gözden 

kaçırılmamalıdır.
648

 Bu açıdan yasama önerilerinin detaylı incelemesi gerçek anlamda 

sadece komisyonlarda yapılabilmektedir.  

Öte yandan  parti denetimindeki azalmanın komisyonlara daha fazla bağımsızlık 

sağlayıp sağlamayacağı da tartışmaya açıktır. Örneğin, Başkan Nancy PELOSI, 110. 

Kongre’de Demokratların “İlk 100 Saat” gündemini komisyonları atlayarak ve azınlık 

partisinin genel kurulda değişiklik önergeleri vermesini engelleyerek doğrudan genel 

kurula getirerek geçirtmiştir. Bu taktik, 10 yıl kadar önce Cumhuriyetçi Başkan Newt 

GINGRICH tarafından Cumhuriyetçilerin “Amerika ile Sözleşme” gündemini geçirmek 

için kullanılmıştı. 110. Kongre’de Demokratlar, dar bir çoğunluğa sahip olduğundan, 

Cumhuriyetçilerin geçmiş dönemde yaptıkları gibi komisyonları ve olağan çalışma 

düzenini aşma eğiliminde olmuştur.
649

 

Literatürde bu çerçevede komisyonları özerk yapılar, yasama meclisi uzantıları 

ve çoğunluk partisi uzantıları olarak gören üç görüş vardır. Bunlardan birincisinde, 

komisyonlar ne yasama meclisinin ne de çoğunluk partisinin uzantısıdır. Komisyon 

hükümeti (committee government) yaklaşımının en saf hali olan bu görüşe göre, 

komisyonlar özerk yapılardır ve üyelerinin çıkarlarını sağlamaya hizmet etmektedirler. 
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Komisyonları yasama meclisinin uzantısı olarak gören görüş ise, komisyon sisteminin 

ilk gelişim dönemine ilişkin tarihsel çalışmalarda yer bulmuştur. 20. yüzyıla geçerken 

ortaya çıkan son görüş ise, komisyonlara parti hükümetinin (party government), 

güvenilir araçları olarak bakmakta ve çoğunluk partisi ile komisyon üyeleri arasında 

örtülü olarak güçlü bağların olduğunu savunmaktadır. Bu görüşe göre, komisyonlar ile 

genel kurul arasındaki ilişkiler ya da komisyonların özerk olmasına dönük eğilimler 

ikinci planda kalmaktadır.
650

  

ABD Temsilciler Meclisinde, uygulamada bu üç yaklaşımdan her birinin 

komisyon faaliyetlerinde farklı düzeylerde yansımaları görülebilmektedir. Özellikle 

önemli kanun önerilerinin birçoğunun yasama sürecinden geçirilmesinde, söz konusu 

aktörlerin belli düzeyde etkileri olmaktadır. Görüşülen konuya göre birinin etkinliği 

ötekinin üstüne çıkabilmektedir. Çalışmaların büyük bir kısmı komisyonlar içinde 

gerçekleştirilmekle birlikte, günümüzde siyasi partilerin de komisyon sisteminin ve 

faaliyetlerinin şekillenmesinde oynadıkları rol göz ardı edilemeyecek düzeydedir.   
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II. BİRLEŞİK KRALLIK’TA YASAMA KOMİSYONLARI 

A. BİRLEŞİK KRALLIK SİYASAL SİSTEMİ  

Birleşik Krallık
651

 siyasal sistemi, güçlü bir parlamento ile güçlü bir başbakanı 

barındıran ve parlamento üyelerinin seçiminde çoğunluk esasına dayalı dar bölge seçim 

sisteminin uygulandığı demokratik temsili bir rejimdir.
652

 Şekli anlamda bir anayasası
653

 

olmamakla birlikte yasama, yürütme ve yargı organlarını oluşturan kurumların anayasal 

değer taşıyan kurallara dayandığı ve bu kurallar çerçevesinde hareket ettiği bir sistem 

olan Birleşik Krallık siyasal sistemi,
654

 parlamenter sistemin en temel örneği olarak 

görülmektedir. Parlamenter rejimin doğduğu ve halen uygulandığı bir ülke olan Birleşik 

Krallık, Dünya parlamento uygulamalarında da model olarak görülmekte ve benzer 

parlamenter sistemleri kullanan ülkeler, “Westminster” tipi parlamenter sistemler olarak 

adlandırılmaktadır.
655

  

Birleşik Krallığın siyasal ve anayasal kurumları geleneklere dayanmaktadır. 

Anayasa hukukunun başlıca kaynakları; kanunlar, davalarda hâkimler tarafından 

oluşturulan içtihatlar ve anayasal teamüllerdir.
656

 Birleşik Krallık Anayasası, tek bir 

metinde toplanmamış olup, yazılı olmayan unsurlar da içermektedir. Dolayısıyla 

Anayasa, İngiliz siyasal sisteminin en karmaşık öğelerinden biridir. İngiliz siyasetinin 
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diğer yönleri gibi Anayasası da uzun süreli bir gelişimin sonucudur.
657

 Anayasa, kısmen 

hukukun genel kaynaklarına ve kısmen siyasi geleneklere dayanmaktadır. Hem hukuki 

hem de siyasi yönleriyle anayasa, geçmiş kararları ve uygulamaları tekrar etmek 

anlamında emsaller üzerine kuruludur.
658

 

Birleşik Krallık’ta güçler arasında, “güçler ayrılığı” değil, yumuşak bir güçler 

ayrılığı
659

 ve hatta “güçler kaynaşması” olduğunu söylemek mümkündür.
660

 Yargının, 

yasama ve yürütmeden kesin çizgilerle ayrılması, 2005 yılında çıkarılan anayasal 

reform kanunu ile Lordlar Kamarasının yargılama yetkisinin sona erdirilmesi ve Yüksek 

Mahkemenin (Supreme Court) kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Böylece uzun yıllar 

boyunca Lordlar Kamarası üyesi hâkim lordlar tarafından yerine getirilmiş olan üst 

yargıya ilişkin görevler, Yüksek Mahkemeye devredilmiştir. Söz konusu anayasal 

reformun en önemli amacı, yargı işlevinin siyasi otoritenin etkisinden çıkarılması ve 

güçler ayrılığı ilkesinin tüm yönleriyle tesis edilebilmesidir.
661

 Yasama ve yargı 

arasında bu reform ile birlikte bir ayrım gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, yasama ve 

yürütmenin birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığını söylemek zordur. Hükümet, kabine 

üyelerinin aynı zamanda parlamento çoğunluğunun en etkili isimleri ve kanun 

önerilerinin de genellikle hükümet kaynaklı olması dolayısıyla yasama organını en üst 

düzeyde kontrol edebilmektedir.
662

  

Yasama yetkisi; Taç, Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası olmak üzere üç 

öğeden oluşan parlamentoya aittir. Avam Kamarası, bu üç öğe içinde, tarihsel süreçte 

öne çıkarak diğerlerine göre daha güçlü hale gelmiştir.
663

 

Bir monarşi olan Birleşik Krallık parlamenter sisteminde, yürütme organı Taç
664

 

ve hükümetten oluşmaktadır. Resmi devlet başkanı Kral ya da Kraliçedir. Yürütmenin 

başı Kral ya da Kraliçe olmakla birlikte, yürütmenin başı olarak sahip olduğu yetkiler 
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sembolik düzeydedir. Diğer bir deyişle, Taç açısından, zamanla yürütmenin başı 

pozisyonundan zayıf bir devlet başkanlığına dönüşüm gerçekleşmiştir.
665

   Gerçekte 

önemli bir yetkisi kalmamış olsa da Taç, devlet kurumlarının en önemlisi, yasamanın 

ayrılmaz parçası, yargının başı, silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve İngiliz kilisesinin 

yöneticisi konumundadır.
666

 Kral ya da kraliçe, yürütme organının siyasi sorumluluğu 

olmayan, bazı işlevleri sembolik olarak yerine getiren devlet başkanı konumundadır.
667

 

Yürütme organının, parlamentodan kaynaklanan ve Avam Kamarası önünde siyasi 

sorumluluğu olan kanadını başbakan ve bakanlardan oluşan hükümet oluşturmakta
668

 ve 

başbakan Avam Kamarasında en fazla üyeye sahip olan partinin lideri ve hükümetin de 

başı olarak yürütmenin asıl başı konumunda yer almaktadır.
669

  

Yürütme görevi, başbakan önderliğindeki hükümet tarafından yerine 

getirilmektedir. Avam Kamarasında çoğunluğa sahip olan partinin başkanına, Kraliçe 

tarafından hükümeti kurma görevi verilmekte ve oluşturulan kabinenin Avam 

Kamarasında basit çoğunlukla güvenoyu alması ile hükümet göreve başlayabilmektedir. 

Kraliçe herhangi bir şekilde seçilen kabine üyelerine itiraz edememektedir.
670

 Birleşik 

Krallık’ta yürütme gücünün odak noktası, başbakan ve onun çevresindeki en önemli 

bakanlardan oluşan kabinedir. Bütün bakanlar hükümet üyesi olmakla birlikte, bunların 

bir kısmı kabine üyesi durumundadır. Dolayısıyla Hükümet, kabineden çok daha geniş 

bir kuruma karşılık gelmektedir.
671

  

Hükümette üç tür bakan vardır: Kabine bakanları (Cabinet Ministers), Kabine 

Dışı Bakanlar (Non-Cabinet Ministers) ve kıdemsiz bakanlar (junior ministers). Kabine 

bakanları (secretary of state), Kabineye doğrudan üye olup, sayıları 20-25 civarındadır. 

Sayıları 30 civarında olan Kabine dışı bakanlar (minister of state), genellikle 

sorumluluk alanları çok geniş olan İçişleri, Dışişleri ve Adalet gibi bakanlıkların belli 

bölümlerini yönetmekte ve ilgili bakanlığın genel sorumluluğunu taşıyan bakanın 

eşgüdümünde çalışmaktadırlar. Sayıları 40 civarında olan ve “parliamentary secretary 
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ya da “parliamentary under-secretary of state” 
672

 olarak da adlandırılan kıdemsiz 

bakanlar ise, genellikle bağlı oldukları kabine bakanlarının parlamento ile ilişkilerini 

yürütmektedirler.
673

  

 

Şekil  6. Birleşik Krallık'ta Bakanlar 

Başbakan, Avam Kamarasında en fazla üyeye sahip olan partinin lideri olarak 

hükümete başkanlık etmekte ve başbakan olunduğunda aynı zamanda parlamento üyesi 

olmaya da devam etmektedir.
674

  Başbakan, geleneklere dayalı olarak yürütme içinde 

güçlü bir konuma sahip olup, bakanların atanması,
675

 görevden azledilmesi ve yerlerinin 

değiştirilmesi Başbakanın yetkisindedir.
 676

 Başbakan, parti içindeki belli başlı fikir 

akımlarına da dikkat ederek, kabineyi genellikle parti içindeki çeşitli görüşleri temsil 

eden üst düzey milletvekillerinden oluşturmaktadır. Aynı şekilde, başbakan, kabine 

toplantılarında, genellikle farklı yaklaşımlar arasında bir uzlaşma oluşturmaya 

çalışmaktadır.
677

 Kabinenin yönetiminden sorumlu olan başbakan aynı zamanda 

hükümet politikalarının hayata geçirilmesinden de birinci derecede sorumludur. 

Başbakan kabinenin ne zaman toplanacağını, neyi müzakere edeceğini veya neye karar 

vereceğini de belirlemektedir.
678

 

Başbakanın sahip olduğu yetkilerin uygulanma usulü bir başbakandan diğerine 

farklılık göstermektedir. Diğer bir deyişle yetkilerin kullanımı başbakan olan kişinin 

elinde şekillenmektedir. Başbakana kanunen verilmiş önemli herhangi bir yetki 

bulunmazken, Birleşik Krallık siyasal sisteminde, gerçek yetki ve otorite sahibi olan 
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başbakandır. Başbakanın bu konumu, güçlü geleneklerden ve tarihi süreç içinde Taca ait 

olan yetkileri kullanmasından kaynaklanmaktadır.
679

 

Bakanlar, pozisyonları dolayısıyla başbakana bağlı ve hatta bazı görüşlere göre 

başbakanın ajanı (agents) konumundadırlar. Bununla birlikte karar alma yetkisi 

tamamen başbakanda toplanmış değildir; kararların çoğu, kıdemli bakanlar tarafından 

oluşturulmaktadır. Başbakan belli politika alanlarına özel ilgi gösterebilmekle birlikte, 

sınırlı zamanı olduğundan bunu tüm alanlara uygulayamamaktadır. Sonuçta genellikle 

kıdemli bakanlar, kendi görev alanlarıyla ilgili siyasi inisiyatif (policy initatives) 

kullanabilmektedirler.
680

 

Parlamenter sistemde bakanlar kuruluna hakim olan ilkeler ile uyumlu olarak 

hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden dolayı bakanlar kurulu parlamento 

karşısında bütün üyeleri ile birlikte, kolektif sorumluluğa (collective responsibility)  

sahiptir. Ayrıca dayanışma ilkesi gereği, Kabine üyeleri arasında, tartışmalar ve görüş 

ayrılıklarının yaşanması muhtemel iken, kabine üyeleri, parlamento ve kamuoyu önünde 

başbakanı desteklemekte ve bu anlamda “kolektif sorumluluğun” gereğini de yerine 

getirmiş olmaktadırlar. Herhangi bir bakanın belli bir konuda muhalif olması söz 

konusu olabilirken, bunun alenen gerçekleşmesi genellikle ilgili bakanın istifası
681

 

sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla dayanışma ilkesi, kabine üyelerinin en azından 

dışa karşı birbirine sadakatli olmaları ve başbakanı desteklemeleri anlamına 

gelmektedir.
682

 Başbakan ile görüş ayrılığına düşen bakan, istifa etmemiş ise kendi 

bakanlığı alanındaki kararı kamuoyu önünde savunmak ve kendi bakanlığı alanında 

etkili bir şekilde uygulamak zorundadır.
683

 

Kabinenin siyasal sistemdeki üstünlüğü belirgindir. Hükümetin Avam 

Kamarasında sağlam ve güvenilir bir çoğunluğa sahip olması, hükümete sürekli bir 

üstünlük sağlamaktadır. Avam Kamarası, hükümetin tekliflerini reddetmek ve hatta 

bunları hükümet kabul etmedikçe değiştirmek yetkisini haiz değildir.
684

 Avam 

Kamarası, politika etkileyici (policy-influencing) bir parlamento olarak, oluşturulan 
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kararları değiştirme ya da reddetme yetkisine sahip iken alternatif politikalar 

üretememektedir.
685

 

Kabine hükümeti sistemi, kabineye güçlü bir yasama önderliği (legislative 

leadership) sağlamaktadır.
686

  Diğer bir deyişle tek başına hükümet edebilecek 

parlamenter çoğunluğu sağlayan siyasi partiler, yasama üzerinde hakimiyet de 

sağlayabilmektedir. Dolayısıyla karar alma süreci büyük oranda siyasi partilerin 

hâkimiyeti altında işlemektedir. Çoğunluk partisi olarak seçimleri kazanması 

durumunda hükümet, gelecek seçimlere kadar Avam Kamarasındaki çoğunluk 

tarafından desteklenecektir. Bu nedenle, İngiltere’de “parlamento hükümetinden” değil, 

“kabine hükümetinden” bahsedilmektedir. Dolayısıyla kabine hükümeti ilk bakışta parti 

hükümetinden kaynaklanmaktadır.
687

 Bu çerçevede parlamento, hükümet kararlarının 

onay yeri olarak görülmekte; bakanlar ve bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan siyasi 

kararlara dayalı kanun tasarıları bazı küçük değişikliklerle parlamentodan geçmektedir. 

Yürütmenin bu hâkimiyeti ise sıkı parti disiplini ile sağlanmaktadır.
688

 Esasen 

yürütmenin sistem içindeki üstünlüğü ya da hakimiyeti, parlamenter sistemden değil, 

disiplinli iki parti sisteminden kaynaklanmaktadır.
689

 

Lordlar Kamarası eski başkanlarından Lord HAILSHAM, Westminster tipi 

parlamenter hükümetleri, “seçimli diktatörlükler” (elective dictatorship) olarak 

nitelendirmiş ve bunu sistem içinde hükümet olanın, ne isterse yapma özgürlüğüne 

sahip olmasına dayandırmıştır. Özellikle hükümetin parlamento çoğunluğuna dayandığı 

durumlarda, parlamentonun en önemli rolü, hükümetin yaptıklarını meşrulaştırmak 

olmaktadır.
690

 Bununla birlikte, başbakanların genellikle bir sonraki seçimi kaybetme 

korkusuyla ihtiyatlı hareket ettiğini ve halkın tepkisini çekebilecek düzenlemelerin 

gündeme getirilmemesi konusunda dikkatli davrandığını da gözden uzak tutmamak 

gerekmektedir.
691

 

Avam Kamarası, güvensizlik oyu ile hükümeti düşürebilme yetkisine sahiptir. 

Ancak bu nadiren gerçekleşebilmektedir. Zira, böyle bir durum, iktidar partisinin kendi 

                                                 
685

 NORTON (1990a), s. 180. 
686

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 73.  
687

 BEER, Samuel H., “The British Legislature and the Problem of Mobilizing Consent”, Legislatures 

içinde, Philip Norton (Ed.), Oxford University Press, New York, 1990, s. 64. 
688

 SMITH, Geoffrey, “Parliamentary Change in Britain”, The Role of the Legislature in Western 

Democracies içinde, Norman J. Ornstein (Ed.), American Enterprise Institute for Public Policy Research, 

Washington, 1981, s. 37.   
689

 LIJPHART (2006), s. 23.  
690

 ROGERS; WALTERS (2006), s. 76. 
691

 ROSKIN (2013), s. 38.  



158 

 

milletvekillerinin iktidardan vazgeçmeye razı olacakları derecede iktidar partisinin 

bölündüğünü ortaya koymaktadır.
692

 Teorik olarak çoğunluk partisinden bazı 

parlamenterlerin muhalefetle birleşerek çoğunluk hükümetini düşürmesi mümkün olsa 

da çoğunluk partisinin üyeleri, parti disiplini nedeniyle hükümete olumlu oy vermek 

durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla uygulamada hükümet Avam Kamarasının 

oylarıyla düşürülememektedir.
693

  

Yürütmenin seçimlerin yenilenmesi yönündeki yetkisi ise 2011 yılında yapılan 

değişikliklerle zayıflatılmıştır. Şöyle ki, Sabit Dönem Parlamento Kanunu (Fixed-term 

Parliament Act) ile yasama dönemi beş yıl olarak sabitlenmiş ve 7 Mayıs 2015’te 

yapılacak genel seçimlerin ardından, genel seçimlerin beş yılda bir ve ilgili yılın Mayıs 

ayının ilk Perşembe günü yapılması kabul edilmiştir.
694

 Bu Kanundan önce,  

Başbakanın erken seçim/seçimlerin yenilenmesi talebi, Kral ya da Kraliçe tarafından 

yerine getirilmekteydi. Geleneksel olarak başbakanın bu yöndeki talebi üzerine 

Kraliçe’nin bu yetkiyi kullanması zorunlu görünmekteydi. Bu Kanunla birlikte 

başbakanın bu yetkisi kaldırılmıştır. Bundan böyle parlamento seçimlerinin yapılması; 

görevdeki hükümete güvensizlik oyu verildikten sonra ondört gün içinde yeni 

hükümetin güvenoyu alamaması ya da Avam Kamarasının üçte ikisinin bu yönde karar 

vermesi üzerine söz konusu olabilecektir.
695

 Yapılan bu düzenleme öncesinde 

seçimlerin yenilenmesi yetkisi,  başbakanın elinde bir tür silah gibiydi ve iktidar 

partisinin avantajına olacak şekilde seçimlerin zamanlanması için kullanılabilmekteydi. 

Kanun, bu ihtimali ortadan kaldırarak istikrarı güçlendirmeyi hedeflemiştir.
696

 Bu 

Kanun ile ayrıca, başbakanın güvenoyu önergesi sunma ve kabul edilmemesi 

durumunda genel seçime gidilmesi tehdidinde bulunma yetkisini de ortadan 
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kaldırılmaktadır. Bu yönüyle Kanun, hükümetin kıdemsiz üyelerine (backbenchers) 

cesaret vermekte ve kıdemsiz üyeler, önemli bir konuda dahi hükümetin aksi yönünde 

oy kullanabileceklerini; zira, hükümetin herhangi bir konudaki mağlubiyetinin seçime 

sebep olmayacağını bilerek hareket etmektedirler.
697

 Bununla birlikte bu kanunun 

kabulünden sonra, 2017 yılında seçim yapılabilmesi,
 698

 kanunun başbakanın gücünü 

sınırlandırmada yeterli olup olmadığının sorgulanmasına ve erken seçime bu kadar 

kolay gidilebildiği bir durumda kanunun amacının gerçekleşmediği eleştirilerine neden 

olmuştur. Kanun konusunda tek bir uygulama ile böyle bir sonuca ulaşılmasının doğru 

olmayacağı görüşü de dillendirilmektedir. Bu görüş taraftarları, muhalefet partilerinin 

erken seçim kararını desteklemeyeceği örneklerin de söz konusu olabileceği 

varsayımına daynamaktadır.
699

 

Parlamento, bu çerçevede genellikle hükümet kararlarının bir onay yeri olarak 

görülmekte ve bakanlar ile bürokratlar tarafından oluşturulan siyasi kararlar, bazı küçük 

değişikliklerle parlamentodan geçmektedir.
 700

 Bernard CRICK’e göre, önemli mevzuat 

önerileri hükümetten gelmekte ve çok istisnai durumlar dışında önemli bir değişiklik 

olmaksızın kabul edilmektedir. Mevzuat önerisinin tamamen reddi, siyasi olarak 

mümkün görünmemekte, geri çekilmesi ise nadiren gerçekleşmektedir.
701

 Avam 

Kamarasının hükümete “hayır” denilmesi konusunda etkin bir güce sahip olmadığı 

görülmekle birlikte, parlamenterlerden gelen baskılar nedeniyle hükümet politikasında 

bazı değişikliklere gidilebilmektedir.
 702

 Bununla birlikte iktidarın kıdemsiz parlamento 

üyelerinin belli bir konudaki muhalefeti, diğer bir deyişle parti içi muhalefet, hükümeti 

ilgili mevzuatı parlamentoya sunmadan önce değiştirmeye yönlendirebilecek en önemli 

etkenlerden biri olabilmektedir.
703

 İktidarın kıdemsiz parlamento üyeleri, hükümetten 
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 CRICK, Bernard, “Parliament in the British Political System”, Legislatures in Developmental 
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 KING, Antony, “Modes of Executive-Legislative Relations: Great Britain, France and West 

Germany”, Legislatures içinde, Philip Norton (Ed.), Oxford University Press, New York, 1990, s. 214; 

Hükümetin kıdemsiz üyelerin muhalefeti sonucunda geri çekilmesi, hükümetin yenilgisiyle 

sonuçlanabilecek şekilde ilgili konuya dair süreci devam ettirmesinden daha yaygın bir uygulama olarak 
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gerçekleşebilmektedir. İlkine örnek olarak, örneğin koalisyonun Lordlar Kamarası Reformuna Dair 
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bir konuda bazı adımlar atılmasını isteyebilmektedir. Parti whiplerinin,
704

 

memnuniyetsiz olan üyelerin görüşlerini dinleyerek ilgili bakanlara iletmesi 

beklenmekle birlikte, Avam Kamarasının koridorları, yemek salonları ve komisyonları 

da kıdemsiz parlamento üyelerinin, hükümet politikası hakkında ne düşündüklerini ilgili 

bakanlara iletmeleri için ortam sağlamaktadır.
705

 

Yukarıda ortaya konulan çerçevede Birleşik Krallık siyasal sisteminde 

parlamentonun etkili olmadığı
706

 ve hükümetin ve parti siyasetlerinin baskın olduğu, 

literatürde yaygın görüş olmakla birlikte son dönemde yapılan çalışmalarda Birleşik 

Krallık Parlamentosunda her iki Kamaranın da etkinliğinin arttığı yönünde tespitlerde 

bulunulduğu da görülmektedir.  

NORTON’a göre, 1867’deki İkinci Reform Kanunun sonrasında Avam 

Kamarası, esasen, genel kurul odaklı (chamber oriented), öngörülebilir ve hükümet 

tarafından söyleneni kabul eden bir parlamento görünümünde olmakla birlikte, 

günümüzde daha komisyon odaklı (committee oriented), daha sorgulayıcı, daha az 

öngörülebilir ve hükümetin bilgi sağlama monopolünü kabul etme konusunda daha az 

istekli bir görünümdedir. Artık parti whipleri tarafından herhangi bir oylamanın 

sonucuna her zaman garanti olarak bakılamamaktadır. Dolayısıyla hükümet de eskiden 

olduğu gibi tüm oylama sonuçlarını kontrol edememektedir.
707

 

                                                                                                                                               
Tasarısı, 2012 yılında geri çekilmiştir. İkinci okuma sırasında, kıdemsiz üyelerin ciddi muhalefeti ile 

karşılaşılmış, ikinci okuma aşaması geçirilmesine rağmen, bakanların programlama önergesinde zorluk 

yaşamaları nedeniyle tasarı geri çekilmiştir. İlgili mevzuat önerisinin muhalefet nedeniyle değiştirilmesi 

yaygın olarak uygulanmaktadır. Avam Kamarasında 1997-2005 yıllarında büyük çoğunluğa sahip 

olmasına rağmen, Blair Hükümeti dahi defalarca bu yola başvurmuştur. Çatışmayı engellemenin üçüncü 

yolu, hükümetin resmen herhangi bir tutum sergilemeksizin, belli bir konuyu serbest oya konu etmesidir. 

Bu yolla genellikle homoseksüalite veya kürtaj gibi hassas konularda başvurulmakla birlikte hükümet 

tarafından oylama süreci zor görünen bazı konularda da bir taktik olarak uygulanabilmektedir. Oylama 

olumsuz sonuçlansa da bu bir hükümet yenilgisi olarak görülmemekte ve hükümet bu yolla siyasi çatışma 

ve medya ilgisini sınırlandırabilmektedir. Kıdemsiz üyelerin muhalefetinin artması nedeniyle, 2010’da 

oluşturulan koalisyon hükümeti tarafından da bu taktiğe sıklıkla başvurulmuştur (RUSSELL, Meg; 

COWLEY, Philip, “The Policy Power of the Westminster Parliament: The “Parliamentary State” and the 

Emprical Evidence”, Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 29, No. 1, 2016, s. 124-

126).    
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 NORTON, Philip, “Speaking for Parliament”, Parliamentary Affairs, Vol. 70, 2017, s. 192.  
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RUSSELL ve COWLEY, literatüre Birleşik Krallık siyasal sisteminde 

parlamentonun sembolik görüntüsünün ve parlamentonun tabi bir parlamento olarak 

nitelendirilmesinin yaygın görüş olmasını, büyük oranda yapılan çalışmalarda sadece 

karar alma sürecine ve özellikle görünür ve ölçülebilir etkilere odaklanılmasına 

bağlamaktadır. Yazarlar, her iki Kamarada 12 kanun tasarısının tabi olduğu süreci 

derinlemesine tüm müzakereler ve değişiklik önergelerini içerecek şekilde ele aldıkları 

ve ampirik kanıtlara dayandıkları çalışmalarında aslında Birleşik Krallık 

Parlamentosunun genel görüşün aksine oldukça etkili olduğu sonucuna 

varmaktadırlar.
708

    

RUSSELL’ın, GOVER ile yaptığı bir başka çalışmada da Birleşik Krallık 

Parlamentosunun yasama alanında etkisine odaklanılarak, parlamentonun zayıf bir 

politika etkisine sahip olduğu şeklindeki yaygın tanımlamanın aksine,  ampirik kanıtlara 

dayanılarak Parlamentonun aslında güçlü bir etkisi olduğu ortaya konulmaktadırlar. 

Birleşik Krallık yasama sürecindeki siyasi dinamiklere farklı bir bakış açısıyla 

yaklaştıkları çalışmalarında RUSSELL ve GOVER, 12 kanun tasarısı üzerinde her iki 

Kamaradaki süreci mercek altına almışlar ve süreçte rol alanlarla birebir görüşmeler 

gerçekleştirmişlerdir. Yazarların temel çıkış noktası, etkinliğin sadece değişiklik 

önergeleri üzerinden değerlendirilmemesi ve parlamenter etkinin farklı yönlerinin de 

göz önüne alınması durumunda daha sağlıklı bir sonuca varılabileceği yönündedir. 
709

  

Yine RUSSELL’ın, GOVER ve WOLTER ile birlikte yaptığı diğer bir 

çalışmada, parlamentonun güçlü bir hükümet karşısında zayıf bir politika aktörü 

olduğuna dair geleneksel bakış açısından şüphe edilmesi için altı gerekçe ortaya 

konmaktadır. Hükümetin değişiklik önergelerindeki başarısının büyütülmesi, hükümet 

dışı önergelerin başarısızlığının abartılması ve kanunun kabulü öncesi ve sonrasındaki 

parlamento etkisinin göz ardı edilmesi olmak üzere üç başlık altında 

gruplandırılabilecek bu gerekçelere dayanarak, Birleşik Krallık Parlamentosunda 

hükümetin sanılandan daha az baskın olduğu ve parlamentonun hükümet politikası 

üzerinde önemli düzeyde etkisi olduğu ortaya konulmuştur.
710
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Literatürde yeni gündeme gelen bir bakış açısını ortaya koyan bu çalışmalarda, 

sadece yasama süreci
711

 açısından değil, bunun öncesi ve sonrası da ele alınarak ve 

denetim süreçleri gibi alanlar da değerlendirmeye katılarak parlamentonun karar alma 

sürecindeki etkisi konusunda geniş bir sorgulamaya gidildiği görülmektedir.  

Öte yandan Birleşik Krallık’ta, yasama işlerinin yoğun olması dolayısıyla 

parlamento tarafından bu alanda düzenleme yetkisinin bir kısmı yürütmeye devredilmiş 

durumdadır. Yasama yetkisinin devredildiği (delegated legislation) alan giderek 

genişlemekte ve yürütme, bu yetkiyi kararnameler (orders in council) ya da diğer 

düzenleyici işlemler (statutory instruments)
712

 yoluyla kullanmaktadır. Yasama 

yetkisinin devri, bir yetki kanunu ile yapılmakta ve devredilen yetkinin 1946 tarihli 

Düzenleyici İşlemler Kanununa (Statutory Instruments Act) göre kullanılması 

gerekmektedir. Söz konusu Kanuna göre bazı düzenlemelerin yürürlüğe girmesi,  

parlamentonun onayına bağlı olup bazıları ise yürütme tarafından doğrudan doğruya 

yürürlüğe konulabilmektedir. Parlamentonun onayının gerektiği durumlarda, bunun her 

iki kamaranın yasama sürecine uyularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğrudan 

doğruya yürürlüğe konulan düzenlemeler için parlamentonun her iki kanadının itiraz 

hakkı olup, itiraz edilen düzenleme, Taç tarafından bir kararname ile yürürlükten 

kaldırılmaktadır.
 713

 Ayrıca mahkemelerin de yürütmenin ilgili düzenleme ile yetkisini 

aşıp aşmadığını inceleme yetkisi vardır.  
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Instruments: the volume of UK legislation 1950 to 2016”, House of Commons, Briefing Paper, 

21.04.2017).  
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B. PARLAMENTONUN YAPISI VE YASAMA SÜRECİ  

1. GENEL OLARAK  

Yasama yetkisi; Taç ile Avam Kamarası (House of Commons) ve Lordlar 

Kamarasından (House of Lords) oluşan Parlamentoya aittir. Bununla birlikte Taç, 

Parlamentonun sembolik bir parçası sayılmakta ve Birleşik Krallık Parlamentosu 

denildiğinde, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasından oluşan iki kamaralı yapı 

anlaşılmaktadır.
714

 Birleşik Krallık Parlamentosu siyasi gelişmişlik açısından en uzun 

tarihli parlamentolardan biridir. Avam Kamarası kurumsallaşmış, diğer ülkelerin 

parlamentolarına model teşkil etmiş ve evrensel yapıya sahip bir parlamentodur.
715

  

 Parlamentonun, Birleşik Krallık siyasal sisteminde merkezi rolü olup, Avam 

Kamarası da parlamentonun merkezinde yer almaktadır; zira, “parlamento” terimi iki 

meclisli yapı yerine, genellikle Avam Kamarasına karşılık gelmek üzere 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte Parlamento, 13. yüzyılda kurulmasına rağmen, bir 

kanunla Lordlar Kamarasının sahip olduğu veto yetkisinin, sadece kanunların kabulünü 

geciktirme yetkisi ile değiştirildiği 1911 yılına kadar, Avam Kamarası söz konusu üstün 

konumu elde edememiştir.
716

 Lordlar Kamarasının sınırlı gücü dolayısıyla Birleşik 

Krallık Parlamentosunda asimetrik iki meclis yapısının var olduğu söylenebilir.
717

 

Parlamento karar verme gücüne sahip bir parlamento olarak değil, “politika 

etkileyici” bir parlamento olarak görülmektedir.
718

 Yasama sürecine büyük oranda 

yürütme hâkimdir. Uygulanmakta olan kabine hükümeti sistemi, uzlaşmacı bir 

parlamentoya sebep olmaktadır. Kanun teklif etmek, bunları parlamento önünde 

savunmak, alınması gereken politika tedbirlerini belirlemek ve bunları uygulamak 

hükümetin görevleri arasındadır. Hükümetin parlamento faaliyetleri üzerinde üstünlüğü 

ve otoritesi söz konusudur.
719

 Dolayısıyla Avam Kamarası, tabi (reaktif) bir parlamento 

olarak değerlendirilmektedir.
720

 Avam Kamarasının, kanun tasarılarını reddetme yetkisi 

bulunmamaktadır. Zira Avam Kamarasının genel kurul çalışmalarını düzenleyen 

içtüzük kuralları ve siyasi teamüller; kabineyi emir veren, sevk ve idare eden bir duruma 
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yükseltmiş ve kabine en büyük siyasal güç halini almıştır.
721

 Avam Kamarası karar 

oluşturmak ya da önermek yerine getirilen kararlara etkide bulunma ve bunlarda 

değişiklik yapma gücüne sahiptir; diğer bir deyişle Avam Kamarası alternatif politikalar 

üretememektedir.
722

 Bu nedenle, Parlamentonun etkinliğinin sürekli olarak azaldığı; bu 

azalmanın parlamentonun sadece dış etkinliği açısından değil, iç işleyiş açısından da 

hem parlamenterlerin etkinliği hem de parlamentonun verimliliğinin azaldığı ileri 

sürülmektedir.
723

 Dolayısıyla politika müzakere alanı olarak Avam Kamarasının temel 

görevi,  müzakere ve denetim olup, parlamento,  kamuoyunun önemli isteklerini ve 

problemlerini hükümete aktararak hükümetin bunlara karşılık oluşturmasını sağlayacak 

bir platform vazifesi görmektedir.  

Parlamentonun kendisini etkin kılacak iç yapılarını oluşturmuş olduğu da 

söylenemez. Zira, bu yapıların oluşturulmasındaki direnç noktalarından biri hükümet 

olmuştur. İktidarın bu direncinin kaynağı, büyük oranda parlamentonun 

güçlendirilmesini muhalefetin güçlendirilmesi olarak görmesidir. Dolayısıyla 

parlamento iç yapıları, parlamentonun dönemin hükümetinin bir aracı olmasını 

sağlayacak siyasi partilerin faydasına işleyecek şekilde geliştirilmiştir.
724

  

Avam Kamarası oluştuktan sonra, parlamento çalışmalarına ilişkin olarak 

içtüzük hazırlanmamaktadır. İçtüzük, geçmişteki parlamento uygulamalarının bütünlüğü 

olarak görülmekte ve geçmişten gelen parlamento uygulamaları ve geleneklerine 

karşılık gelmektedir.
725

 Birleşik Krallık Parlamentosunda içtüzükler, meclisler 

tarafından farklı zamanlarda işlerin yürütülmesi için kabul edilen parlamento 

kararlarından
726

 oluşan ve bir dönemden
727

 diğerine veya bir parlamentodan diğerine 

yürürlükte olan düzenlemelerdir.  Ancak içtüzükler, parlamenter usul ve uygulama için 
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eksiksiz bir rehber olmaktan uzaktır. Zira parlamento faaliyetleri;  teamüller, parlamento 

kararları ve Başkanın kararlarına ve uygulamalarına bağlı olarak yürütülmektedir.
728

 

Avam Kamarasında birbirine paralel olarak yerleştirilmiş sıralarda üyelerin 

karşılıklı oturmalarını sağlayacak şekilde bir oturma düzeni vardır. Her iki taraftaki 

sıraların ilk iki sırası, karşılıklı iktidar ve muhalefetin kıdemli üyelerine aittir. İktidar 

partisine ait tarafta ilk iki sırada kabine üyeleri otururken, muhalefet tarafında ilk iki 

sıraya muhalefetin gölge kabinesi oturmaktadır.
729

 Bu milletvekilleri, hem iktidarın hem 

de muhalefetin kıdemli parlamento üyelerini (frontbenchers) oluşturmaktadır.  

İktidar ve muhalefet sıralarının arkasında oturan milletvekilleri, kıdemsiz 

parlamento üyeleri (backbenchers) olarak adlandırılmakta ve bu milletvekillerinin ön 

sıralara geçebilmeleri için kıdemlerinin ve konumlarının yükselmesi gerekmektedir.
730

 

2. OLUŞUM  

Avam Kamarası, 650 seçim çevresinden seçilen 650 üyeden oluşmaktadır.
731

 

Avam Kamarası’nda üyeler,  günümüzde beşer yıllık dönemler için seçilmektedir. 

Seçimler oy çokluğuna dayanmakta ve dolayısıyla adaylardan en fazla oyu alan seçilmiş 

olmaktadır. Bu anlamda parti listeleri yerine, partilerin ilgili seçim bölgelerinde 

milletvekili adayı olarak gösterdikleri kişi ya da kişiler oylanmaktadır.
732

  

Lordlar Kamarasının Ekim 2018 itibariyle 791 üyesi vardır. Bunların 675’i 

yaşam boyu lord, 90’ı kalıtsal lord ve 26’sı ise piskopostur.
733

 1999 tarihli Lordlar 

Kamarası Kanunu, üyeliği, aristokratik olmaktan, büyük oranda meritokratik bir niteliğe 

dönüştürmüştür. Dolayısıyka üyeler ağırlıklı olarak uzmanlıklarına ve deneyimlerine 

göre atanmaktadır.
734

  Muhafazakâr Parti ve İşçi Partisi arasındaki bir anlaşma 

çerçevesinde çıkarılmış olan bu Kanunla, 92’si dışında Lordlar Kamarasında yer alan 

kalıtsal üyelerin üyeliklerine son verilmiştir.
735
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Lordlar Kamarasına üye seçilmesi dört usulle olabilmektedir. Bunlardan ilki, 

bağımsız bir komisyon olan Lordlar Kamarası Atamalar Komisyonu (House of Lords 

Appointments Commission) tarafından belirlenen üyelerdir. İkincisi, başbakanın önerisi 

üzerine, kraliçe tarafından üye atanmasıdır. Üçüncüsü, başpsikopos ve psikoposların 

otomatik üyeliği ve dördüncüsü ise kalıtsal lordların üyeliklerinin sona ermesini 

müteakip yapılan ara seçimle üye belirlenmesidir.
736

 

Lordlar Kamarasında sabit bir üyelik söz konusu değildir. Üyelikler, ölüm ya da 

yenilerin atanması nedeniyle sürekli değişmektedir. Üyeler görev süresi açısından da 

istisnai bir durumdadır. İkinci meclislerin üyelerinin birinci meclislerin üyelerinden 

daha uzun süre görev yapması yaygın bir uygulama olmakla birlikte, diğer hiçbir ikinci 

meclis baskın olarak yaşam boyu üyeliğe (life membership) dayanmamaktadır.
737

 

20. yüzyılın sonunda kalıtsal üyeliklerin büyük bir kısmı kaldırılmakla birlikte 

bu durum seçimle oluşan bir ikinci meclis ile sonuçlanmamıştır. İkinci meclisin seçimle 

gelmesi ya da mevcut durumun devam etmesi konusunda ihtilaf söz konusudur. Lordlar 

Kamarasının reformu üzerindeki tartışmalar da büyük oranda Kamaranın oluşumuna 

odaklı yürümektedir.
738

  

Çift meclisli bir yapıya sahip olan Birleşik Krallık Parlamentosunda asimetrik 

çift meclislilik söz konusudur. Lordlar Kamarası, Avam Kamarası ile siyasi olarak eşit 

düzeyde olmayıp, Avam Kamarasına göre ikincil pozisyondadır. Lordlar Kamarası 

ikincil bir parlamento olarak, siyasal sistem içinde faydalı olarak değerlendirilen bazı 

görevler yerine getirmektedir.
739

 Lordlar Kamarası, Avam Kamarası’ndan gelen 

metinlerin tekraren ayrıntılı incelenmesini sağlamakta, belli bir konu üzerinde karar 

verilirken üzerinde tekrar düşünülmesi için zaman kazandırmakta, muhtemel 

çoğunlukçuluk (majoritarianism) ve parti siyasetinin aşırılıklarının engellenmesi için 

anayasal bir güvence teşkil etmektedir.
740

 Zira 1999 tarihli Lordlar Kamarası Kanunu,  

hiçbir partinin Kamarada çoğunluğa sahip olmamasını sağlamıştır.
741

 Bununla birlikte 

anayasal reform ile Lordlar Kamarasının bir kısmının seçimle oluşturulması, söz konusu 

Kamaranın konumunu da etkileyecek bir unsur olarak görülmektedir. Lordlar 

Kamarasının yasama ve denetim konusunda yetkilerinin kısıtlanmasının en önemli 
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dayanağı, ilgili Kamaranın seçimle gelmemesi olmuştur. Bir kısmı dahi seçimle gelen 

Lordlar Kamarasının yasama alanında denetim yetkilerinin daha fazla olacağı ve bunun 

da hükümeti kısıtlayıcı etkide bulunacağı ileri sürülmektedir.
742

 

Lordlar Kamarasının yetkileri ve oluşumu konusunda tartışmalar sürmektedir. 

Lordlar Kamarasının mevcut durumu ile çağın demokratik standartlarına uymadığı 

konusunda genel bir kabul varken, ne şekilde reforma tabi tutulacağı konusunda 

uzlaşma bulunmamaktadır. Esasen uzlaşmanın olmaması da reformu 

güçleştirmektedir.
743

  

3. AKTÖRLER  

 a. Genel Olarak  

 Avam Kamarasında ele alınması gereken ilk aktör, Kamara başkanıdır. 

Kamarada bir kez başkan (speaker)
744

 olarak seçilen kişi, milletvekili olduğu sürece 

genellikle başkanlık görevine devam etmektedir.
745

 Genel seçimlerin yapılması 

durumunda başkan ilgili seçim çevresinde siyasi kimliğini ön plana çıkarmamakta, 

siyasi nezaket gereği olarak da diğer partiler, başkanın seçildiği çevreden aday 

göstermemekte ve başkanlığı sürdüren milletvekili kolayca yeniden seçilmektedir.
 746

   

Avam Kamarasında eski Kamara Başkanının yeniden milletvekili seçilmesi 

halinde, oturumu yöneten Geçici Başkan, eski Başkana, yeniden Başkanlık görevini 

üstlenip üstlenmeyeceğini sormaktadır. Eski başkana seçim yapılmadan Kamara 

başkanlığının teklif edilmesi, parlamento çalışmalarında içtüzük kurallarının ve 

teamüllerin uygulanması açısından edinilmiş olan tecrübeye verilen önemin açık bir 

göstergesidir.  Eski Başkan tarafından bu teklife olumlu cevap verilmesi halinde, 

kendisi seçilmiş yeni Başkan olarak ilan edilmektedir. Eski Başkanın yeniden Başkan 

olmayı reddetmesi veya eski Başkanın yeniden milletvekili seçilememesi hallerinde 
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yapılacak Başkanlık seçiminde gizli oylama usulü esas alınmaktadır.
747

 Kamara 

başkanlığı seçimleri genellikle çekişmesiz gerçekleşmekte ve uzlaşma ile belirlenen 

adaya iktidarla muhalefet birlikte oy vermektedir.
748

   

Avam Kamarası İçtüzüğünde Başkanın görevlerine ilişkin herhangi bir hükme 

yer verilmemiştir. Bu anlamda, Başkanın görevleri, geçmiş uygulamalar ışığında, 

teamüller bağlamında belirlenmiştir. Buna göre Başkanın en önemli görevi İçtüzük 

hükümlerinin ve teamüllerin parlamento çalışmalarında esas alınmasını 

sağlamaktadır.
749

 Başkan, genel kurul çalışmaları başta olmak üzere, Kamaranın yasama 

ve denetim süreçlerini yönetmekte ve söz konusu süreçlerin usul kurallarına uygun 

olarak işlemesini sağlamaktadır.
750

  Parlamento çalışmalarında Kamara Başkanının 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı oldukça önemlidir. Meclis Başkanının tarafsızlığı özenle 

korunmaktadır.
751

 Başkanın, İçtüzük hükümlerinin ve teamüllerin uygulanmasında parti 

ayrımı gözetmemesi gerekli görülmektedir. Nitekim Kamara Başkanı seçilen 

milletvekili partisinden istifa etmekte ve Başkanlık görevi süresince parti kimliğini ön 

plana çıkarmaması beklenmektedir. Ayrıca Başkanın Kamara gündeminin belirlenmesi 

sürecinde aktif bir rolü olduğundan iktidar ve muhalefet partilerinin gündem
752

 

taleplerinde de tarafsızlığını muhafaza etmesi gerekmektedir.
753

 Dolayısıyla meclis 

başkanı, geleneksel olarak siyasi görüş bildirmemekte ve oyların eşitliği durumu dışında 

oy kullanamamaktadır.
754

 Şüphesiz, Başkan yapacağı değerlendirme sonunda hangi 

yönde oy kullanacağı hususunda her milletvekili gibi özgürdür ve vereceği oyla ilgili 

olarak bir gerekçe göstermek zorunda da değildir. Ancak Başkanın bağımsızlığı ve 

tarafsızlığına verilen önem nedeniyle konuyla ilgili olarak bazı teamüller ortaya 

çıkmıştır. Söz konusu teamüllere göre, Başkan oyunu kullanırken, eğer mümkünse, 
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gündem maddesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi yönünde oy kullanmakta ve 

sonucu belirlemekten kaçınmaktadır.
755

  

Kamara başkanının üç başkan yardımcısı vardır. Başkan yardımcıları, Kamara 

tarafından seçilmek suretiyle belirlenmektedir. Başkan ve başkan yardımcılarının 

seçiminde iki büyük parti arasında eşitliğe dikkat edilmektedir. Başkan yardımcılarının 

da aktif siyasi çalışmalardan çekilmesi ve görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmesi 

beklenir. Bununla birlikte, Kamara Başkanının aksine başkan yardımcıları siyasi 

partilerinden istifa etmemektedirler. Başkan yardımcılarından biri, diğer yardımcılara 

nazaran görev ve sorumluluk itibarıyla farklı bir konumdadır ve “Chairman of Ways 

and Means”(Baş Başkan Yardımcısı)
756

 şeklinde adlandırılmaktadır. Diğer iki başkan 

yardımcısı sırasıyla “the First Deputy Chairman of Ways and Means” (Birinci Başkan 

Yardımcısı) ve “the Second Deputy Chairman of Ways and Means” (İkinci Başkan 

Yardımcısı) olarak adlandırılmaktadır. İkinci Başkan Yardımcısı Kamara Başkanının 

tarafı bulunduğu partiden seçilirken, Baş Başkan Yardımcısı ve İkinci Başkan 

Yardımcısı unvanlı başkan yardımcıları muhalefet partisinden seçilmektedir. Başkan 

yardımcıları arasında görev ve sorumluluk bağlamında bir farklılık oluşturulmuş 

durumdadır. 1855 tarihli Başkan Yardımcılarına Dair Kanuna göre (the Deputy 

Speakers Act) Kamara Başkanının olmadığı zamanlarda, Başkanın görev ve 

sorumlulukları öncelikle Baş Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilmektedir. Baş 

Başkan Yardımcısı, Kamaranın komisyon halinde toplanması durumunda (the 

Committee of the Whole House) oturumun İçtüzük kuralları ve teamüller çerçevesinde 

yerine getirilmesinden de sorumludur.
757

 Baş Başkan Yardımcısı, ayrıca genel kurulun 

komisyon olarak toplanmadığı bütçe konuşmaları sırasında da genel kurula başkanlık 

etmektedir.
758

 Diğer iki başkan yardımcısı ise Kamara Başkanının ve Baş Başkan 

Yardımcısının olmadığı zamanlarda Kamara çalışmalarının yönetiminden 
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sorumludur.
759

 Dolayısıyla duruma göre bu üç başkan yardımcısından biri başkanın 

yerine Avam Kamarasını yönetebilmektedir.
760

 

Whip
761

 olarak adlandırılan ve TBMM’deki grup başkanvekillerine benzer bir 

işlev gören üyeler, üyesi bulundukları partinin beklentisi doğrultusunda, parti üyesi 

milletvekillerinin oylamalara ve Kamara çalışmalarına katılmalarından ve bu anlamda 

parti içi disiplinin sağlanmasından sorumludurlar.
762

 Bu çerçevede, parti görüşü 

çerçevesinde oy kullanmayacağını bir şekilde ortaya koymuş parlamenterler, whip’ler 

tarafından parti görüşü çerçevesinde oy kullanmaları için ikna edilmeye 

çalışılmaktadır.
763

  Whip’ler, Kamara gündeminin belirlenmesi sürecinde de aktif rol 

üstlenmektedir. Bu süreçte üyesi bulundukları partilerin gündeminde yer alan hususların 

Kamara gündemine alınması için çalışmaktadırlar. Her hafta başında whip’lerin uzlaşısı 

sonucu hazırlanan Kamara gündemi milletvekilleriyle paylaşılmaktadır. İktidar 

partisinin whip’lerinden biri kabine üyesi olup “The Chief Whip” olarak 

adlandırılmaktadır; diğerleri ise genellikle kıdemsiz bakanlardan seçilmektedir. “The 

Chief Whip” hükümet gündeminin Kamara gündemine taşınması sürecinde aktif rol 

üstlenen ve bu anlamda hükümet ile Kamara arasında bir nevi köprü vazifesi gören 

kişidir.
764

  

Whiplerin, Kamara çalışmalarının yürütülmesinde ve iktidar-muhalefet 

dengesinin kurulmasında vazgeçilmez rolleri vardır. Whipler, parti üyelerine “whip” adı 

verilen katılma yönergeleri göndermektedir. Bu yönergelerde, konuların önem düzeyleri 

altlarındaki çizgilere göre belirlenmektedir. Altı üç kez çizilmiş olan bir konuda, 

toplantıya katılmayan üye genellikle bir daha seçilme imkânını kaybetmektedir. Altı iki 

kez çizilmiş olan konularda bir milletvekilinin çalışmalara katılmaması, ancak karşı 

partiden aynı düzeyde bir milletvekilinin çalışmalara katılmamasını sağlama koşuluyla 

mümkündür. Altı bir kez çizilmiş konular ise görece önemsiz olan konular olarak 

değerlendirilmektedir.
765

 

Party whipleri sadece ilgili komisyon üyelerinin belirlenmesinde rol almamakta, 

ayrıca ilgili komisyonda da yer almaktadırlar. Her bir komisyonda en az bir iktidar ve 
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bir muhalefet whipi yer almakta; çok önemli kanun önerilerinde bu sayı 3 iktidar 

whipine kadar yükselebilmektedir. İktidar whiplerinin komisyondaki görevi, 

komisyondaki çalışmaların düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaktır. Whipler, kural 

olarak komisyon müzakerelerine katılmamaktayken, son yıllarda bu kural ihlal 

edilmektedir. Whipler, komisyondaki parti ileri gelenleri ile sıkı diyalog içinde 

çalışmaktadırlar. İktidar whipleri için bunlar, kabine dışı bakanlar veya kıdemsiz 

bakanlardır. Whipler ve bakanlar ayrıca, bakanların parlamento temsilcileri olarak görev 

yapan parliamentary private secretaries
766

 ile de yakın çalışmaktadırlar. Parliamentary 

private secretaries de whipler gibi kural olarak komisyondaki müzakerelere 

katılmamaktadır. İktidar whipi, bakanlar ve parliamentary private secretaries; 

komisyonda payroll vote grubu olarak adlandırılmakta, diğer bir deyişle her oylamada 

hükümet lehine oy verecekleri ve mevzuatın kabulünü geciktirmeye dönük önerge 

vermeyecekleri kabul edilmektedir.
767

 

Genel kurul çalışmalarının yürütülmesi açısından diğer önemli bir aktör de 

Avam Kamarası Lideridir (The Leader of the House of Commons). Hükümet ve 

parlamento açısından merkezi aktörlerden biri olan Avam Kamarası Lideri, hem bir 

milletvekili hem de kabinede bir bakan konumundadır. Avam Kamarası Liderinin, 

Kabinenin kollektif sorumluluğu gereği olarak parlamentoda hükümet politikalarını 

savunma sorumluluğu olmakla birlikte, parlamentonun hak ve çıkarlarını savunmak gibi 

daha geniş bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Lider, baş whip ile birlikte hükümetin 

Avam Kamarasında görüşülmesini istediği işlerin planlanması ve planlanan takvimin 

Avam Kamarasında uygulanmasını sağlamaktadır.
768

  

 b. Siyasi Partiler  

Birleşik Krallıkta uygulanan dar bölge ve basit çoğunluk
769

 şeklindeki seçim 

sistemi nedeniyle genellikle seçimlerde en çok oyu alan iki parti, parlamentodaki 

sandalyelerin çoğunluğuna sahip olmaktadır. 
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(parliamentary secretaries) ile karıştırılmamalıdır (EROĞUL (2012), s. 30).  
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 THOMPSON, Louise, Making British Law-Committee in Action, Palgrave Macmillan, New York, 

2015, s. 18-19; Hükümet lehine oy vermesi beklenen payroll grubunu oluşturan başbakan, bakanlar ve 

parliamentary private secretaries, Avam Kamarasında yaklaşık 140 üyeye karşılık gelmektedir 

(ROGERS; WALTERS (2015), s. 76).  
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 ROGERS; WALTERS (2015), s. 56-57.  
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 2011 yılında seçim sisteminde; dar bölge basit çoğunluktan, dar bölge alternatif oy usulüne geçilmesi 

için referandum yapılmış; ancak referandumdan sonuç olarak “hayır” çıkmıştır.  
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Duverger, Birleşik Krallık parti sistemini, iki partili sistem olarak;
770

 BLONDEL 

de 1940-1960 arası oylama kalıplarına dayanan çalışmasında yine parlamentoda en 

büyük iki partinin parlamentodaki sandalyelerin çoğunluğuna sahip olduğu iki partili 

sistem olarak nitelendirmiştir.
771

 Son dönemlerde yapılan çalışmalarda, Birleşik Krallık 

parti sisteminin, Klasik Amerikan stili iki parti sisteminden ayrıldığı ifade edilerek “iki 

buçuk” parti sistemi (a two-and-a-half party system) olarak nitelendirilmektedir. Zira 

Birleşik Krallıkta, İşçi Partisi ve Muhafazakâr Partinin yanında bir üçüncü parti yer 

almakta, bu parti, ulusal oyun oldukça büyük bir kısmını almakla birlikte dar bölge 

seçim sistemi çoğunluk usulü uygulandığından parlamentoda az miktarda sandalyeye 

sahip olabilmektedir.
772

 

İngiliz parlamenter sistemi parlamento faaliyetlerinde parlamenterlerden oluşan 

grupların bir blok halinde hareket etmesi anlamına gelen parlamenter grupları 

tanımamaktadır. Avam Kamarasında parlamento parti gruplarından değil, parlamento 

partilerinden söz edilmektedir. Her bir parti ilgili partinin whip yönergelerini alan 

üyelerden oluşmaktadır. Tarihsel olarak, parlamento pratiklerinin büyük bir kısmı, parti 

siyasetinin ortaya çıkışından önce şekillenmiştir. Dolayısıyla İçtüzükte, muhalefet 

partilerinin bir yasama yılında genel kurul gündeminin 20 gününü belirlemesi dışında, 

partilere herhangi bir vurgu yapılmamaktadır. Buna karşın, siyasi partiler, parlamento 

faaliyetleri açısından önemli olup, birçok görüşmede, müzakereler parti çizgisinde 

gelişmektedir.
773

 

Birleşik Krallık siyasal sisteminde, parti örgütlenmelerinin ortaya çıkması ve 

parti sisteminin gelişmesi, yasama ve yürütme organı arasındaki güçler dengesini de 

önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bu dönüşümde, yürütme organının, kabine ve 

başbakanın gücü parlamento aleyhine sürekli olarak genişlemiştir. Başbakanın 

gücündeki artış, parlamentonun yasama ve denetim rolünü de kısıtlamıştır.
774

  

Dolayısıyla sistemde partiler, merkezi konumdadır.
775

 Sorumlu parti hükümeti olarak 

adlandırılan iki partili sistemde, yetkiler çoğunluk partisinin liderlerinden oluşan 
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 BLONDEL (1968), s. 184.  
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 BARRINGTON (2010), s. 373. 2010’daki seçimlerde Liberal Demokratlar, üçüncü parti olarak 

Muhafazakâr Parti ile koalisyon oluşturmuş ve 2015’teki seçimde İskoç Ulusal Partisi oyunu artırarak 

üçüncü parti olmuştur.  
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 ECPRD, “Parliamentary Groups: Formation and Status”, 19.11.2012, No: 2159, Birleşik Krallık Avam 

Kamarasının cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 01.08.2017, (Sınırlı Erişim); NORTON (2000), s. 39.  
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 EREN-VURAL, İpek, “Siyasal İstikrarın Parlamenter Kökenleri: İngiltere Örneği Üzerine Bir 

Derleme”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye Ülkeler Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz içinde,  İhsan 

Kamalak (Der.), Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2007, s. 41-42.  
775

 KING (1990), s. 210. 
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hükümette toplanmakta ve parlamento-yürütme ayrılığının yerini, parti disiplininin de 

ortaya çıkarmış olduğu güçler birliği almaktadır. Çoğunluk partisinin disiplini, 

hükümete çok partili sistemlerde görülmeyen bir istikrar kazandırmaktadır.
776

 Sorumlu 

parti hükümetini sağlayan özellik, partilerin bütünlükleri ve disiplinli olmalarıdır. Parti 

bütünlüğü bir partinin milletvekillerinin parlamentoda beraber ve parti öncelikleri 

çerçevesinde oy kullanma eğilimini ifade etmektedir. Parti bütünlüğü sayesinde, yasama 

organının hemen her alanındaki oylamalar, parti aidiyetleri çerçevesinde 

gerçekleşmektedir. 1970’lerde ortaya çıkan temsil krizi dolayısıyla parti öncelikleri 

çerçevesinde oy verme eğiliminde değişiklikler olmuş ve sonraki yıllarda da parti 

bütünlüğü ilkesi zayıflamaya devam etmiş olsa da Birleşik Krallık Parlamentosunda oy 

verme davranışını halen büyük ölçüde parti öncelikleri belirlemekte ve 

milletvekillerinin yüzde doksanı parti direktifleri çerçevesinde hareket etmektedir.
 777

  

Parti bütünlüğünü sağlayan unsur ise, parti disiplinidir. Parti disiplini, parti 

liderlerinin ve parti merkezinin milletvekillerinin yasama sürecinde parti öncelikleri 

çerçevesinde oy vermesini sağlamak üzere kullandıkları kontrol mekanizmaları olarak 

karşımıza çıkmaktadır.
778

 Çoğunluk partisi, sağlam ve disiplinli bir parlamento 

çoğunluğu aracılığıyla iktidarda kaldığı süre boyunca programının bütünlüğünü ve 

tutarlığını koruyabilmekte ve bu disiplin sayesinde hükümetçe istenen her türlü 

önlemler ve kanunlar çıkarılabilmektedir.
779

  

Siyasal sistemde bu durum muhalefet partilerinin hareket tarzlarını da 

etkilemektedir. Muhalefet partileri temel stratejilerinde, hükümetin düşürülmesine değil, 

kamuoyunu etkileyerek gelecek seçimleri kazanmaya odaklanmaktadır.
780

  

Seçim sürecinde, siyasi partiler hakim durumdadır. Uygulamada, milletvekili 

adayları, yerel parti örgütleri tarafından belirlenmektedir.
781

  Milletvekili adaylarının 

partiden bağımsız kampanya yürütmeleri imkânsız görünmektedir. Bu açıdan 

parlamenterler, parti liderlerinin ve parti yönetiminin desteği ile seçildiklerinden, parti 

tarafından aday gösterilmeme durumunda tekrar seçilme ihtimalleri oldukça zayıftır.
782

 

Dolayısıyla parlamenterler, kitlelerin beklentilerinden çok, parti seçkinlerinin 
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beklentilerini karşılama yönünde faaliyetlerini/davranışlarını biçimlendirmektedirler.
783

 

Bunun parlamentoya da yansımaları olmuştur. Şöyle ki tekrar seçilmek için parti etiketi 

ve örgütünün etkisi arttıkça, parlamentoda da parti bütünlüğü de güçlenmiştir.
784

 Öte 

yandan parlamento faaliyetlerinde, siyasi partilerin ve parti seçkinlerinin parlamenterler 

üzerindeki hâkimiyeti, tabi parlamentoların genel görünümü olarak ortaya 

çıkmaktadır.
785

  

4.YASAMA SÜRECİ  

 Avam Kamarasında yasama sürecinin nasıl işlediği incelenmeden önce, kanun 

önerisi türlerine genel olarak bakılacaktır. Avam Kamarasında kanun önerileri iki 

kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Özel Kanun Önerileri (Private Bills), diğeri ise 

Kamusal Kanun Önerileridir (Public Bills).  Özel kanun önerileri,
786

 parlamento 

dışından kaynaklanmaktadır. Bu tür kanun önerileri, hukukçulardan oluşan yetkili 

kuruluşlar (Parliamentary Agents) tarafından kaleme alınmakta ve bu tür kanun 

önerilerini sunanlara “promoter” denmektedir. Hazırlanan kanun önerisi iki kamaradan 

birine gönderilmekte ve olağan yasama süreci izlenmektedir.
787

 Özel kanun önerileri ile 

genel kanunların kısıtlayıcı bazı hükümlerinden kaçınılabilmekte ya da genel kanunların 

sağlamadığı bazı ayrıcalıklar sağlanabilmektedir.
788

 Kamusal Kanun Önerileri ise ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlardan ilki parlamenterler tarafından önerilen kanun teklifleri 

(Private Member’s Bills), diğeri ise hükümet tarafından önerilen kanun tasarılarıdır  

(Government Bills).
789
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 MEZEY (1990), s. 172. 
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 SAALFELD; STROM (2014), s. 378.  
785

 MEZEY (1990), s. 172. 
786

 Özel kanun önerilerinin yasama süreci, kamusal kanun önerilerinden birkaç küçük noktada farklılık 

taşımaktadır. Özel kanun önerileri de Kamaralardan birinde yasama sürecine başlayabilmekte ve 

kanunlaşması için her iki Kamarada kabul edilmesi gerekmektedir. Her iki Kamarada önerinin İçtüzüğe 

uygunluğunu incelemek üzere kontrolörler (examiner) atanmaktadır. Özel kanun önerisinden etkilenen 

kişi ya da kurumların varsa öncelikle dilekçe ile muhalefetlerini Parlamentoya iletmeleri gerekmektedir. 

Muhalefet olup olmamasına göre, kurulacak komisyonun üye kompozisyonu değişmektedir. Özel kanun 

önerisi konusunda muhalefet olursa, hem özel kanun önerisinde bulunanlar hem de muhalif olanlar 

komisyonda dinlenmektedir.  

Komisyon, öncelikle ilgili kanun önerisinin kabul edilebilirliği konusunda karar vermektedir. Özel kanun 

önerisi reddedilirse, özel kanun önerisi için süreç sona ermekte; kabul edilirse, komisyon kanun önerisi 

üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda karar vermektedir (KELLY, 

Richard, “Private Bills in Parliament”, House of Commons Background Paper, 07.01.2014). 
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Şekil  7.  Kanun Önerileri Türleri 

Kanun teklifleri, Avam Kamarasında yasama sürecine, kanun teklifi kurası 

(ballot)
790

, 10 dakika kuralı (ten minutes rule)
791

, kanun teklifinin sunulması ve Lordlar 

Kamarasında kabul edilen kanun teklifleri şeklinde girebilmektedir. 

Tüm parlamento üyelerinin kanun önerisinde bulunma yetkileri olmakla birlikte, 

parlamenterler tarafından sunulan kanun teklifleri nadiren kanunlaşmaktadır.
792

 Kabul 

edilen kanun teklifleri, genellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin önerileri 

olmaktadır.
793

 Bazen hükümetin desteğine rağmen de kanun teklifleri 

kanunlaşmayabilmektedir. Zira bir düzine iktidar partisi kıdemsiz milletvekilinin 

muhalefeti dahi, kanun teklifinin kabul edilmemesi için yeterli olabilmektedir. Kanun 

teklifleri kırılgan araçlar olduğundan, kanun teklifi sahibi, uzlaşmacı ve güçlü bir 

taktisyen olmalı, hükümet kanadının konu hakkında en azından tarafsız olmasını 

sağlayabilmeli ve şüpheciler ile potansiyel engelleyicileri inandırabilmelidir. Sonuçta 

tüm süreç biraz da şansa kalmaktadır, zira bütün bunlar başarılsa dahi, kanun teklifinin 

kanunlaşması hiçbir şekilde garanti altında değildir.
794

   

                                                 
790

 Bu usulde üyelerin kanun tekliflerini sunabilmeleri için kurada isimlerinin çıkması gerekmektedir. Her 

yasama yılının ikinci haftasının Salı ve Çarşamba günleri, kanun teklifi sunmak isteyen milletvekilleri 

isimlerini kaydettirmekte ve takip eden Perşembe günü kura çekilmektedir. Kuraya genellikle 400 kadar 

milletvekili katılmakta ve bunlar arasından kurada çıkan 20 milletvekili, kanun tekliflerinin uzun ve kısa 

başlıklarını yasama yılının beşinci Çarşamba günü akşamına kadar sunmaktadırlar (ROGERS; 

WALTERS (2015), s. 199-201). 
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 On dakika kuralı, bir kanunun değiştirilmesi amacından daha çok bir konunun gündeme getirilmesi 
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istediği konuyu ortaya koyabilmekte ve kanun teklifinin sunulması için Kamaradan izin 

isteyebilmektedir. Bu görüşmede, kanun teklifi vermek isteyen üye ve konu aleyhinde bir üye 

konuşmaktadır. Bu usul, milletvekilleri tarafından oldukça tutulmakta ve milletvekilleri normal usulle de 

kanun teklifi sunabilecekken (İçt. m. 57), bu yolu özellikle tercih etmektedirler. Zira bu usul, görüşlerin 

aktarılması ve basının ilgisinin çekilmesinin bir yolu olarak da görülmektedir (ROGERS; WALTERS 

(2015), s. 203). 
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Kanun tasarılarının kabul edilme oranı ise oldukça yüksektir.
795

 2010-2011 

yasama yılında 6, 2012-2013 yasama yılında 10, 2013-2014 yasama yılında 5 kanun 

teklifi kanunlaşabilmiştir. Buna karşılık söz konusu yasama yıllarında sırasıyla 43, 28 

ve 23 kanun tasarısı kanunlaşmıştır.
796

  

 Bunların dışında diğer bir kanun önerisi türü daha vardır ki, karma (hybrid) 

kanun önerisi olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda, bir kamusal kanun önerisinin 

genel olarak uygulanacak hükümler yanında belli kişi ya da organları etkileyecek 

hükümler de içermesi durumunda karma kanun önerileri söz konusu olmaktadır. İlgili 

kanun önerisinde sadece söz konusu hükümler olsa, “özel kanun önerisi” olacakken, bu 

düzenlemeler, genel kanunlarda yapılan değişikliklerle birleştirildiğinde, karma kanun 

önerisi olmaktadır. Dolayısıyla karma kanun önerileri, genel kanunlarda değişiklik 

yapması nedeniyle kamusal tasarıların; yerel ya da kişisel etkileri olan hükümleri olması 

nedeniyle de özel kanun önerilerinin niteliklerini birleştirmektedir. Bu tür kanun 

önerileri, genellikle hükümet tarafından önerilmekte ve büyük ölçekli altyapı projelerine 

ilişkin düzenlemeler yapmaktadır.
797

  

 Bazı kanun tasarıları, parlamentoya resmi olarak sunulmadan önce istişare ve ön 

yasama denetimi (pre-legislative scrutiny) için taslak halde yayınlanmaktadır. Bu tür 

taslak kanun tasarılarını, parlamento; her iki kamara üyelerinden oluşan karma geçici bir 

komisyona ya da var olan özel komisyonlardan
798

 birine inceleme ve raporlama 

amacıyla havale edebilmektedir.
799

 Bu aşamada ilgili özel komisyon, konu ile ilgili dış 

uzmanları dinleyebilmekte ve değişiklik önerilerini ilgili kanun tasarısı parlamentoya 

sunulmadan önce ortaya koyabilmektedir. 2010-2012 parlamento döneminde 11 kanun 

tasarısı taslağı bu yolla özel komisyonlarda incelenmiştir.
800

  

Kanun önerileri yasama sürecine, Kamaralardan birinde başlayabilmektedir. 

Ancak, amacı, kamu harcaması gerektiren kanun önerilerinin yasama sürecine Avam 

Kamarasında başlaması gerekmektedir.
801

  İlgili kanun tasarısının hangi Kamaraya 

sunulacağı, Avam Kamarası Liderinin başkanı olduğu ve Kabinenin bir komisyonu olan 
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Parlamento İşleri ve Mevzuat Komisyonu (Parliamentary Business and Legislation 

Committee) tarafından belirlenmektedir.
802

 Kanun tasarılarının hangilerinin hangi 

Kamaraya sunulacağı, parlamento zamanının en verimli kullanımını sağlayacak şekilde 

belirlenmeye çalışılmaktadır.
803

 Uygulamada kanun tasarılarının ve daha genel olarak 

kanun önerilerinin büyük çoğunluğu yasama sürecine, Avam Kamarasında 

başlamaktadır ve ardından Lordlar Kamarasında görüşülmektedir. Kanun önerilerinin 

yaklaşık üçte biri için ise süreç Lordlar Kamarasında başlamaktadır.
804

  Kanun önerileri, 

Mevzuattan Sorumlu Uzmana (Clerk of Legislation) sunulmakta ve bu görevli 

tarafından ilgili tasarının parlamento kural ve usullerine uygunluğuna dair inceleme 

yapılmaktadır.
805

   

Kanun önerilerinin tüm görüşme süreci (okumalar ve komisyon süreci) bir 

program dâhilinde gerçekleştirilmekte ve her bir kanun önerisi için ayrı bir çalışma 

takvimi oluşturulmaktadır.
806

 Birleşik Krallık’ta, herhangi bir kanun önerisinin 

kanunlaşabilmesi için, her iki kamarada da 5 aşamadan geçmesi ve Kraliçe tarafından 

onaylanması gerekmektedir. Bu beş aşama sırasıyla şu şekildedir:
807
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2013, s. 9. 
805

 THOMPSON (2015), s. 12.  
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 PRAKKE,  Lucas, “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,”, Constitutional 

Law of 15 EU Member States içinde, Lucas Prakke; Constantijn Kortmann (Eds.), Kluwer Legal 

Publishers, Netherlands, 2004, s. 905-907; Bazı kanun önerileri (fast track bills) için yasama süreci hızlı 

bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu usulde, yasama sürecinde hızlandırılmakta ve genellikle bir günde 

tamamlanmaktadır. Hangi kanun önerilerinin bu usulle kanunlaştırılacağı konusunda herhangi bir 

belirleme yapılmış değildir. Ancak hükümetin kanun tasarısı sunulurken, bu usule nden gerek 

duyulduğunu da ortaya koyması gerekmektedir. Bir mahkeme kararına uyum sağlanması, ekonomik kriz 

ile başedilmesi, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi, belli bir konudaki kamuoyu 

duyarlılığının karşılanması gibi sebeplere dayanılarak bu usulün uygulandığı kanun tasarıları olmuştur. 

Dolayısıyla bu usul, acil durumlarda hükümetin başvurduğu bir yol halini almıştır (KELLY, Richard, 

“Fast-track legislation”, House of Commons, Standard Note, 12.10.2012; PRIDDY, Sarah, “Expedited 

Legislation: Government Bills Receiving Their Second and Third Reading on the Same Day in the House 

of Commons”, House of Commons, Briefing Paper,  02.05.2017)  

Ayrıca bazı kanun önerileri, nitelikleri itibariyle yasama sürecini  daha hızlı geçirebilmektedir. 

Bunlardan ilki konsolidasyona ilişkin kanun tasarılarıdır (consolidation bills). Bu tasarılar, ilgili 

mevzuatta herhangi bir değişiklik yapmaksızın, örneğin belli bir konudaki kanunları bir araya getiren ve 

bir tür mevzuat toparlaması yapan tasarılardır. Diğer bir tür olan mevzuat ilgasına dair kanun tasarıları 

(statue law repeal bill), mevzuatta uygulanmayan ve gereksiz durumda olan kanunların yürürlükten 

kaldırılmasına ilişkindir. Bu iki tür kanun tasarısı, her iki kamaranın üyelerinden oluşan bir karma 

komisyon tarafından, mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmadığı veya güncel/yaşayan bir mevzuatın 

yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı açısından incelenmektedir. Eğer ilgili tasarılar üzerinde herhangi bir 

değişiklik yapılmazsa, tasarılar üzerinde görüşme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Aynı şekilde ödenek 

kanun tasarılarının da (supply and appropriations bills), rapor ve komisyon aşamaları yapılmamakta ve 

ikinci ve üçüncü okuma aşamaları ardı ardına gerçekleştirilmektedir (ROGERS; WALTERS (2015), s. 

188).    
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Şekil  8. Avam Kamarasında Verilen Bir Kanun Önerisinin Yasama Süreci 

Birinci Okuma (First Reading) aşamasında, kanun önerisi meclisin bilgisine 

sunulmaktadır. Bu aşama esasen bir formaliteden ibarettir ve bu aşamada kanun 

önerisinin kısa ve uzun başlığı
808

 ve ikinci okuma günü ilan edilmektedir.
809

 Herhangi 

bir görüşme ve oylama yapılmayan bu aşamayı takiben öneri metni bastırılmakta ve 

dağıtılmaktadır.  

İkinci Okuma (Second Reading) aşamasında, kanun önerisinin genel ilkelerine 

ilişkin diğer bir deyişle tümü üzerinde müzakereler gerçekleştirilmektedir.  Kanun 

önerisi ile ilgili bakanın konuşmasını takiben muhalefetten gölge bakan (ministerial 

counterpart) cevaben konuşmakta ve bunun ardından parlamento üyelerinin katkıları 

alınmaktadır.  Burada yapılan müzakere kanun önerisinin genel yönleri ile ilgili olmakta 

ve özellikle çekişmeli olan maddeler üzerinde de müzakere yoğunlaşabilmektedir. 

Kanun önerisi üzerinde yapılması gerektiği düşünülen değişiklikler bu aşamada 

dillendirilebilmekle birlikte resmi olarak herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.
810

 

Parlamento üyeleri tarafından genel kabul gören kanun önerileri üzerinde herhangi bir 

müzakere yapılmaksızın da sonraki aşamaya geçilmesi kabul edilebilmektedir.
811

 İkinci 

okuma aşamasının geçirilmesi önerinin genel ilkeleri itibariyle parlamento tarafından 

kabul gördüğünü göstermektedir.  Yapılan oylama kanun önerilerinin görüşmelerine 

                                                 
808

  Kısa başlık, ilgili kanun tasarısından bahsedilirken kullanılan başlıktır (Çocuklar ve Sosyal Hizmet 

Kanun Tasarısı gibi). Uzun başlık ise, ilgili kanun tasarısı ile ne yapıldığını ortaya koymaktadır 

(Çocukların bakımına ilişkin düzenlemeler yapılması, çocukların korunmasına dair diğer düzenlemelerin 

yapılması ve sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarının düzenlenmesine dair kanun tasarısı gibi) (UK 

Parliament, “Making Laws”, House of Commons, Brief Guide, https://www.parliament.uk/business/bills-

and-legislation/current-bills/public-bill-list/, Erişim: 10.11.2017). 
809

 THOMPSON (2015), s. 12. 
810

 THOMPSON (2015), s. 12.  
811

 UK Parliament, “Second Reading (Commons)”, http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-

bill/commons/coms-commons-second-reading/, Erişim: 01.08.2017.  

AVAM 
KAMARASI 

•Birinci okuma 

•İkinci okuma 

•Komisyon 
aşaması  

•Rapor aşaması  

•Üçüncü okuma  

LORDLAR 
KAMARASI  

•Birinci okuma 

•İkinci okuma 

•Komisyon 
aşaması  

•Rapor aşaması  

•Üçüncü okuma  

Değişikliklerin 
müzakere 
edilmesi 

ONAY  

https://www.parliament.uk/business/bills-and-legislation/current-bills/public-bill-list/
https://www.parliament.uk/business/bills-and-legislation/current-bills/public-bill-list/
http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-second-reading/
http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-second-reading/
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devam edilip edilmeyeceği ile ilgili olup,  bu aşamayı takiben ilgili kanun önerisi 

komisyona gönderilmektedir.
812

  

Oylamayı genellikle kanun önerisinin gelecek görüşmelerine dair çalışma 

programını belirleyen bir programlama önergesi takip etmektedir. Bu aşamada 

hükümete, harcama yapılması ya da herhangi bir vergi ya da yükümlülüğün artırılması 

konusunda yetki verilmesi de söz konusu olabilmektedir.
813

   

Komisyon aşaması (Committee Stage) için kanun önerisi, detaylı incelemesi 

yapılmak üzere genellikle daha sonra ayrıntılı olarak ele alınacak olan kamusal tasarı 

komisyonlarından birine havale edilmektedir. Ancak küçük veya tartışmalı olan kanun 

önerileri ile anayasa değişikliğine dair kanun önerileri için Avam Kamarasının 

komisyon olarak toplanması (the Committee of the Whole House) da söz konusu 

olabilmektedir.  Kanun önerilerinin çok azı, ilgili konuyu incelemek üzere kurulan özel 

komisyonlara (select committees) ve çok istisnai olarak da var olan özel komisyonlara 

gönderilmektedir.
814

 Komisyon, Avam Kamarasınca kararlaştırılmış genel ilkelerle 

bağlı olarak kanun önerisinin ayrıntıları ve teknik detayları üzerinde incelemelerde 

bulunmakta ve ancak bu genel ilkeler çerçevesinde değişiklikler yapabilmektedir.
815

 

Kanun önerilerinin tümünde olmamakla birlikte bazıları için Komisyon bu aşamada 

görüşmelere başlarken ilgililerden sözlü bilgi alabilmektedir. Kanun önerisi üzerinde 

görüşmelerini tamamlayan komisyon, yaptığı değişikliklerle kanun önerisini genel 

kurula sunmaktadır.
816

Komisyondaki görüşmelerin ardından komisyon başkanı 

kamaraya bir rapor sunmaktadır.  

Rapor aşaması, parlamenterlere, genel kurulda, komisyonda görüşülmüş öneri 

üzerinde yapılabilecek yeni değişiklikleri değerlendirme imkânı sunmaktadır. Genellikle 

en çok tartışmalı olan maddelerin ele alındığı bu aşama uygulamada tek bir 

birleşimde/çalışma gününde bitirilmekle birlikte bazı durumlarda birkaç çalışma 

gününde de görüşmeler devam edebilmektedir.
817

 Bu aşamada bütün parlamento 

üyeleri, konuşabilmekte, değişiklik önergeleri sunulabilmekte ve oy verebilmektedir. 

Uzun ve karmaşık olan kanun önerileri için müzakereler, birkaç gün sürebilmektedir.
818

 

                                                 
812

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 70-71.  
813

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 187.    
814

 THOMPSON (2015), s. 13.  
815

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 71.  
816

 THOMPSON (2015), s. 13. 
817

 THOMPSON (2015), s. 14.  
818

 UK Parliament, “Report stage (Commons)”, http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-

bill/commons/coms-commons-report-stage/, Erişim: 01.08.2017.  

http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-report-stage/
http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-report-stage/
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Bu aşamada komisyon tarafından kabul edilen rapor esas alınarak genel kurulda 

müzakereler gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda sadece üyelerin değişiklik önergesi 

sunmak istedikleri kısımlar görüşülmektedir. Komisyonda, yeni bir hüküm eklenmişse, 

önce komisyonda eklenen hükümler ve ilgili önergeler, daha sonra değişiklik önergesi 

verilen diğer kısımlar görüşülmektedir.
819

 

Üçüncü Okuma (Third Reading) aşaması, kanun önerisinin görüşmeleri içinde 

en kısa olan aşama olup, hükümet ve muhalefet sözcüleri ile genellikle kanun önerisinin 

görüşülmesi sürecinde en çok rol almış üyeler son konuşmaları yapmakta
820

 ve öneriye 

ilişkin yalnızca biçimsel değişiklikler yapılabilmektedir.  

 Sadece biçimsel küçük değişikliklere izin verilen bu aşamada, esaslı 

değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve Kamara da ikna olmamış ise rapor ve 

metin, genel kurulda yeniden görüşülmeden, komisyona yeniden havale edilmektedir.
821

  

Kanun önerileri konusunda standart yasama süreci bu beş aşamada 

gerçekleşmekle birlikte
822

 bazı farklı uygulamalar da söz konusu olabilmektedir. 

Bunlardan ilki herhangi bir kanun önerisinin görüşmelerinin kamusal tasarı komisyonu 

ve Avam Kamarasının komisyon olarak toplantısı arasında paylaştırılmış olması 

durumunda olmaktadır. Bu usul kanun önerisinin tartışmalı olan 

maddelerinin/bölümlerinin genel kurulda, diğer kısımların ise komisyonda 

görüşülebilmesine imkân tanımaktadır. 2014 yılında bütçe kanunu bu şekilde 

görüşülmüştür. Bütçe kanununun evli çiftlere ve eşcinsel birlikteliklere dönük vergi 

muafiyeti, havaalanı vergisi ve tüzel kişi vergi oranlarına dair maddeleri genel kurulda, 

diğer hükümleri komisyonda görüşülmüştür. Standart yasama sürecindeki beş aşamadan 

diğer bir sapma ise, kanun önerisinin yeniden komisyona incelenmek üzere 

gönderilmesi durumunda gerçekleşmektedir. Üçüncü olarak ifade edilebilecek diğer bir 

sapma ise ödenek kanun tasarılarında (Supply and Appropriation Bills)
823

 komisyon 

aşaması ve rapor aşamasının yapılmaması durumudur.
824

  

                                                 
819

 Department of Chamber and Committee Services, “Business of the House…”, s. 76-77.  
820

 THOMPSON (2015), s. 14. 
821

 EROĞUL (2012), s. 14.  
822

 Birinci okumayı takiben yapılan ikinci okumanın yapılması için genellikle iki hafta geçmektedir. 

İkinci okumayı hemen takiben komisyon aşaması gerçekleştirilmekte ve bir toplantıdan birkaç aya uzanan 

süreçte komisyon aşaması tamamlanmaktadır. Komisyon aşamasının tamamlanmasından kısa süre sonra 

yapılan rapor aşamasından hemen sonra da üçüncü okuma yapılmaktadır. Ancak Avam Kamarasında tüm 

aşamaların tek bir oturumda tamamlanmasını yasaklayan herhangi bir kural bulunmamaktadır (ECPRD, 

“Legislative Process and Simplification of the Legislation”, 25.04.2014, No: 2541, Birleşik Krallık Avam 

Kamarasının cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 01.08.2017, (Sınırlı Erişim)).   
823

 Hükümete harcamalar konusunda yetki veren bu tasarılar, hükümetin kaynak taleplerini 

parlamentonun onaylamasına ilişkin ödenek sürecinin bir parçasıdır. Bu tür kanun tasarıları, önceden 

http://www.ecprd.org/
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Avam Kamarası’nda toplantı yeter sayısı olmayıp Kamara gündeminde var olan 

konuyla ilgilenen milletvekilleri, Kamara toplantılarına katılmaktadır.
825

 Kamara 

İçtüzüğünün 41’inci maddesinde, Kamaranın hiçbir zaman sayılamayacağına dair açık 

bir hüküm bulunmaktadır. Diğer yandan İçtüzüğün anılan maddesi uyarınca Kamaranın 

karar yetersayısı kırktır. Karar yeter sayısına, oturumu yöneten başkan ile oyları sayan 

milletvekilleri dâhil edilmektedir. Herhangi bir oylamada kırkın altında oy çıkması 

halinde, görüşülmekte olan gündem maddesi Kamaranın bir sonraki oturumuna 

ertelenmektedir. Karar yetersayısı, yeter sayının bulunamadığı toplantıda yeniden 

aranmamakta ve gündemin bir sonraki sırasında yer alan konunun görüşmelerine 

geçilmektedir. Böylece toplantı ya da karar yetersayısı nedeniyle oturuma ya da 

birleşime son vermek söz konusu değildir.
826

 Kamarada oylamalar, “evet”, “hayır” ve 

“çekimser” oy kullanacak olanlar ayrılarak (division) yapılmaktadır. Oylama 

yapılacağında öncelikle koridorlar boşaltılmakta, daha sonra oylama zilinin çalmasıyla 

birlikte milletvekillerinin parlamentoda nerede olurlarda olsunlar oylamaya yetişmek 

için sekiz dakikaları bulunmaktadır. Süre dolunca dış kapılar kilitlenmekte, evet oyu 

vermek isteyenler, başkanın sağındaki kapıdan, hayır oyu vermek isteyenler, başkanın 

solundaki kapıdan çıkmakta ve çekimserler toplantı salonunda kalmaktadır. Her iki 

koridora çıkmış olan üyeler, adları kaydedilerek sayılmakta ve böylece karar 

belirlenmektedir.
827

 

Geldiği kaynağa bakılmaksızın tüm kanun önerilerinin kanunlaşabilmesi için, 

parlamentonun her iki kanadında da görüşülmesi gerekmektedir.
828

 Üçüncü okuma 

aşamasını tamamlamış olan kanun önerisi, sürece Avam Kamarasında başlamış ise 

Lordlar Kamarasına birinci okuma aşamasından başlayarak yasama sürecini 

tamamlaması için gönderilmektedir. İlgili kanun önerisi, sürece Lordlar Kamarasından 

başlamış ise, Avam Kamarasında yapılan değişikliklerin görüşülmesi için Lordlar 

                                                                                                                                               
Konsolide Fon kanun tasarıları (Consolidated Fund Bill) olarak adlandırılmaktaydı (UK Parliament, 

“Supply and Appropriations Bill”, Glossary, http://www.parliament.uk/site-

information/glossary/supplyandappropriations/, Erişim: 10.11.2017). 
824

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 188.  
825

 KARA (2012), s. 16.  
826

 KARA (2012), s. 27-28. 
827

 EROĞUL (2012), s. 10-11. 
828

 RUSSELL ve diğerleri (2013), s. 9. 

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/supplyandappropriations/
http://www.parliament.uk/site-information/glossary/supplyandappropriations/
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Kamarasına gönderilmektedir.
829

 Yasama süreci, Parlamentonun her iki kanadında 

yaklaşık aynı yol izlenerek sonuçlandırılmaktadır.
830

  

Her iki kamaranın aynı metni kabul etmiş olması gerektiğinden, aralarında 

uzlaşma sağlanana kadar, ilgili öneri kamaralar arasında pinpon (“Ping Pong”) topu gibi 

gidip gelmektedir.  Bu aşamaların her iki kamarada da tamamlanmasının ardından ilgili 

metnin yürürlüğe girmesi için Kraliçe tarafından onaylaması gerekmektedir.
831

  

Kraliçenin kanunları onaylama yetkisi tamamen sembolik olup, devlet 

başkanının/kraliçenin veto yetkisi bulunmamaktadır; diğer bir deyişle kraliçenin 

onaylamama ya da onaylamayı geciktirme yetkisi bulunmamaktadır.
832

  

Kanun önerilerinin çoğunun, parlamentodaki görüşme sürecini tamamlaması 

birkaç ay sürebilmektedir.
833

 

Kanun önerilerinin Lordlar Kamarasında geçireceği aşamalar da benzer olmakla 

birlikte, komisyon aşaması genel kurulda ya da tüm parlamento üyelerine açık olan 

büyük komisyonda (grand committee)
834

 gerçekleştirilmektedir ve Avam 

Kamarasındaki uygulamadan farklı olarak üçüncü okuma aşamasında da kanun önerisi 

üzerinde değişiklikler yapılabilmektedir.
835

 

Lordlar Kamarasının, yasama sürecinde Avam Kamarası tarafından yapılan 

incelemeyi tamamlayıcı mahiyette hareket ettiğini ifade etmek gerekir. Lordlar 

Kamarası, Avam Kamarası tarafından sunulan bir kanun önerisini en çok bir yıl, mali 

nitelikteki kanun önerilerini ise en fazla bir ay bekletebilmekle birlikte uygulamada bu 

yola gidilmemektedir. Lordlar Kamarası, yasama sürecini engelleyecek bir tarzda 

hareket etmemekte; Avam Kamarası tarafından kabul edilen bir metne ilke olarak karşı 

çıkmamakta, ancak düzeltme önerme imkânlarını sonuna kadar kullanmaktadır. Bu 

                                                 
829

 UK Parliament, “Third Reading (Commons)”, http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-

bill/commons/coms-commons-third-reading/, Erişim: 01.08.2014. 
830

 THOMPSON (2015), s. 14. Kanun önerisinin Lordlar Kamarasında geçireceği süreç ile ilgili olarak 

ayrıntıya girilmeyecektir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ROGERS; WALTERS (2015), s. 206-

216; CHILD, Susan, Politico’s Guide to Parliament, Politico’s Publishing, Great Britain, 2002, s. 412-

434. 
831

 UK Parliament, “Passage of a Bill”. 
832

 1707 yılından bu yana Kral/Kraliçe hiçbir kanunu veto etmemiştir (GÖZLER (2016), s. 15).  
833

 THOMPSON (2015), s. 11.  
834

 Lordlar Kamarasında, kanun önerilerinin komisyonda görüşülmesi için en çok kullanılan iki yoldan 

biri olan ve Kamaranın her bir üyesinin toplantılarına katılabildiği büyük komisyonda, genel kurulun 

komisyon olarak toplanmasındaki usul uygulanmaktadır. Kanun önerilerinin büyük çoğunluğu genel 

kurulun komisyon olarak toplanması yoluyla görüşülürken, büyük komisyon da giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Büyük komisyonda, genel kurulun komisyon olarak toplanmasından farklı olarak, 

değişiklik önergeleri uzlaşma ile verilebilmekte ve herhangi bir oylama yapılmamaktadır (ROGERS; 

WALTERS (2015), s. 207).  
835

 RUSSELL ve diğerleri (2013), s. 10. 
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http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-third-reading/


183 

 

yaklaşım hükümet ve Avam Kamarası tarafından olumlu karşılanmaktadır; zira, bu 

sayede yeterince incelenmemiş ya da gözden kaçırılmış birçok hususun düzeltilmesi 

mümkün olmaktadır.
836

 

İlgili toplantı yılının sonuna kadar yasama sürecini tamamlayamayan kanun 

önerileri, hükümsüz kalmaktadır.
837

 Avam Kamarası, yıllık yaklaşık 160 birleşimin, 

yalnızca 60’ını yasama işlerine ayırabildiğinden zaman kısıtı çok önemli bir sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hem genel kurulda hem de komisyonlarda, 

görüşme sürelerini kısaltmaya dönük uygulamalar önem kazanmaktadır.
838

   

Uygulamada kanun tasarıları için bir yıllık çalışma programı, hükümet 

tarafından yasama yılının açılışından önce belirlenmektedir. İlgili kanunlarında 

değişiklik yapılmasını isteyen bakanlıklar, bu taleplerini ilgili yasama yılının 

başlamasından bir yıl önce hükümetin ilgili birimine bildirmektedir. Çok acil olan 

durumlar dışında genellikle belirlenen bu programa uyulmaktadır.
839

 Hükümet 

tarafından belirlenen bu gündem, Avam Kamarasının da gündemi olmaktadır, bu 

gündem dışında çok az konu ancak hükümet tarafından karşı çıkılmazsa 

görüşülebilmektedir. Dolayısıyla üyeler ya da liderler bireysel olarak genel kurul 

gündemini etkileyememektedir. 

C.  YASAMA KOMİSYONLARI  

1. GENEL OLARAK  

İngiliz siyasal sistemi, yazılı olmayan anayasaya dayandığından parlamentonun 

iç çalışma düzenine ilişkin kural ve usulleri anlamak için bakılabilecek tek bir yazılı 

dokümandan söz edilememektedir. Parlamento, yüzyıllar içinde gelişen gelenekler, 

teamüller ve mevzuatın bir ürünüdür. Parlamentonun rolünü ve işlevlerini anlayabilmek 

için yazılı hukuk (statute law) ile İngiliz ortak hukukunun (common law) ve en önemlisi 

                                                 
836

 EROĞUL (2012), s. 23.  
837

 Bunun istisnası, bir yasama yılında görüşme sürecini tamamlayamayan kanun önerilerinin sonraki 

yasama yılında yenilenmesidir (carry over) (İçt. m. 80/A).  
838

 EROĞUL (2012), s. 14; Görüşmeleri kısaltmanın üç yolundan söz edilebilir. Bunlardan ilki 

kapatma/yeterlik önergeleri (cloture motion) usulüdür. Buna göre, görüşmelerin her aşamasında, yeterlik 

önergesi verilebilmektedir. Yeterlik önergesi verildiğinde, görüşülmeksizin oya sunulmakta ve kabul 

edildiği takdirde görüşmeler sona erdirilmektedir. İkinci usul olan giyotin (guillotine)  uygulamasında, 

kanun önerisinin her maddesi için önceden belli bir zaman ayrılmakta ve süre tamamlanınca görüşmeler 

kesilmektedir. Son yıllarda giyotin uygulaması yerini programlama önergelerine bırakmıştır. 1986 yılına 

kadar varlığını sürdürmüş olan kanguru (kangaroo) usulünde ise, ilgili metnin sadece komisyon başkanı 

veya Başkan tarafından önemli görülen bölümleri görüşülebilmekteydi. Diğer bir deyişle, bazı maddelerin 

tüm metni temsil ettiği varsayımı altında hareket edilmekte ve bunlar kabul edildiği takdirde tüm tasarı 

kabul edilmiş sayılmaktaydı. Bkz. YAPICI (2005), s. 101 vd.  
839

 UK Government, “Legislative Process: Taking a Bill Through Parliament”, 20.02.2013, 

https://www.gov.uk/guidance/legislative-process-taking-a-bill-through-parliament, Erişim: 02.11.2017.  
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ise kurumların davranışlarını yönlendiren teamüllerin iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu 

çerçevede öncelikle içtüzükler ve Erksine MAY’in parlamento usulüne ilişkin detaylı 

kitabı
840

 başvuru kaynağı olabilecek niteliktedir. Komisyonlar açısından da aynı durum 

geçerlidir. Zira Avam Kamarasında komisyon aşamasına dair herhangi bir mevzuat 

düzenlemesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla komisyonların rolleri ve işlevleri, Avam 

Kamarasının yazılı olan ve olmayan kural ve usullerinin incelenmesi yoluyla 

anlaşılabilecektir. Avam Kamarası İçtüzüğü, komisyonların toplanma zamanları, üyeleri 

ve yetkileri gibi konularda gerekli veriyi ortaya koymaktadır. MAY’in yukarıda anılan 

ve parlamento usulüne ilişkin “kutsal bir kitap”
841

 gibi değerlendirilen çalışması da 

komisyon aşamasında kanunların müzakeresinin nasıl gerçekleştiği, değişikliklerin nasıl 

yapıldığı gibi konularda detaylı bilgi sağlamaktadır.
842

  

Komisyonlar, ilgili taraflarla birlikte, kanun önerilerinin teknik anlamda 

değerlendirildiği ve gerekli değişikliklerin yapıldığı; Kamara görüşmeleri ise kanun 

önerilerinin teknik değerlendirmesinden ziyade kamuoyu nezdinde politik 

değerlendirmesinin yapıldığı müzakere alanlarıdır.
843

 Avam Kamarasının iç çalışma 

usulleri oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Öyle ki en deneyimli parlamenterler dahi 

genel kurulda nadiren uygulanan bir usul karşısında şaşırıp kalabilmektedirler. Aynı 

durum komisyonlar açısından da söz konusudur. Zira, genel kurulda uygulama alanı 

bulan birçok parlamenter gelenek komisyonlarda da söz konusu olmaktadır.
844

 

Birleşik Krallık Parlamentosunun zayıf bir komisyon sistemine sahip olduğu 

genel olarak kabul görmektedir. Komisyonların zayıflığı, hükümet tarafından 

komisyonlara hakim olunması, partiler tarafından alınan kararların komisyonları da 

bağlaması ve bunun da komisyonları işlevsiz kılmasına dayanmaktadır. Komisyonlar 

uzmanlaşmış ve daimi komisyon mahiyetinde değildir. Komisyon başkanı ve üyeler, 

belli bir kanun önerisi temelinde atanmaktadır.
845

  

                                                 
840

 Thomas Erskine MAY, 1871 ve 1886 yılları arasında Avam Kamarasında genel sekreter olarak 

çalışmış ve parlamento usulüne ilişkin en yetkin ve güvenilir kaynak olarak değerlendirilen “Parlamento 

Mevzuatı, Ayrıcalıkları, Faaliyetleri ve Uygulamasına İlişkin Çalışmayı” (Treatise on The Law, 

Privileges, Proceedings and Usage of Parliament) hazırlamıştır. Yıllar içinde güncellenen bu çalışma, 

hâlihazırda, 24. Baskısını yapmıştır. Söz konusu eser, İçtüzük, teamüller ve başkanın kararlarına dayanan 

kuralları ve uygulamaları içermektedir. Bkz. Erksine May’s Treatise… 
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Başlangıçta birçok demokratik parlamento, İngiliz düzenini model olarak almış 

ve zayıf parlamento komisyonları geleneğinden etkilenmiştir. Diğer geleneklerden 

beslenen parlamentolardan farklı olarak sözü edilen parlamentolar, siyasi olarak etkin 

komisyon sistemlerinden (politically relevant committee system) yoksun olmuşlardır.
846

  

1960’larda komisyonlar küresel bir konu olmaktan uzaktı ve sadece Amerikan 

Temsilciler Meclisi’nde önemliydi. Parlamentoların anası (the Mother of Parliaments) 

olarak bilinen Birleşik Krallık Parlamentosunda ise zayıf komisyon yapısı söz 

konusuydu, siyasi olarak önemli komisyonlar, özel komisyonlar (select committees) 

olarak 1979’larda ortaya çıkmış ve daha sonraları genel bir kural olmaktan çok istisnai 

durumlarda söz konusu olmuştur. İngiltere’de yasama rolü olmayan ve bazı denetim 

fonksiyonları yüklenmiş olan “select committees” ve sadece geçici komisyon olabilen 

“standing committees” kural durumundaydı.
847

  

Birleşik Krallık Parlamentosu tarihsel süreçte komisyonların yeni rollerini 

kabullenme konusunda kapalı iken 1990’larda komisyonların yetkilerinde önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir.
848

 Zira Birleşik Krallıkta reform taleplerinin temel 

konularından biri güçlü bir komisyon sisteminin oluşturulmasıdır. ABD’de olduğu gibi 

güçlü bir parlamento için güçlü komisyonların bir gereklilik olduğu komisyonların 

güçlendirilmesini savunanların temel hareket noktası olmuştur.
849

 Zira Westminster 

geleneğindeki parlamentolar genellikle güçlü bir daimi komisyon sistemine sahip 

değildir. Bu durumun parlamenter sistemde parlamentonun rolünden kaynaklandığı ileri 

sürülmektedir. Parlamenter sistemde komisyonların etkisi, kanun önerilerinin reddi, 

kabulü veya değiştirilmesini içeren yasama rolünden değil, parlamenter denetim ve 

müzakere süreçlerinden kaynaklanmaktadır.
850

  

Dinleme toplantıları yapan (take evidence), konuları müzakere eden ve raporları 

hazırlayan kamusal tasarı komisyonları ve diğer genel komisyonlar, konuları 

görüşürken ve üzerinde karar verirken, istisnaları olmakla birlikte genel kurul ile aynı 

usulde çalışmalarını yürütmektedir. Örneğin, üyeler başkana hitaben konuşmaktadırlar; 

komisyon başkanları, genel kurulda parlamento başkanına verilmiş olan işlevleri yerine 
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getirmektedir ve komisyon toplantı salonları, genel kurul çalışma alanlarının bir 

minyatürü niteliğindedir.
851

 

Komisyonların yasama sürecindeki sırası da komisyonların rolünün 

değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Avam Kamarasında komisyon aşaması 

diğer Avrupa ülkelerindeki yasama meclislerinden oldukça farklı bir sıralamada 

gerçekleşmektedir. Zira söz konusu yasama meclislerinin çoğunluğunda kanun önerileri 

genel kurulda görüşülmeden önce, komisyonlarda görüşülmektedir. Avam Kamarasında 

ise komisyon aşaması, önceden gerçekleştirilen genel kurul aşamasında ilgili kanun 

önerisinin kabul edilmiş olan genel ilkeleri itibariyle sınırlandırılmaktadır. Şöyle ki, 

genel kurulda geneli itibariyle uygun görülen/kabul edilen kanun önerisi komisyon 

tarafından tümü itibariyle reddedilememekte ve genel kurulda kabul edilen genel 

ilkelere
852

 ya da kanun önerisinin amacının ve kapsamının ortaya konulduğu uzun 

başlığına uygun düşmeyen hiçbir değişiklik yapılamamaktadır.
853

 

2. KOMİSYONLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ  

Birleşik Krallık Parlamentosunda komisyonların sürekli olarak kullanılmasına, 

16. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Özel komisyonlar (select committees) 

uygulamasına ilk önce, Kraliçe Elizabeth döneminde rastlanmaktadır.
854

 Bu dönemde 

kamusal tasarıların (public bills) komisyonlara gönderilmesi, bir gelenek haline 

gelmiştir. Tasarıların konularına göre komisyon kurulması geleneği ise 1571 yılında 

başlamıştır.
855

 Başlangıçta 3-15 üyeli küçük komisyonlar kullanılırken, daha sonraları 

büyük işlerin görüşmeleri 30-40 üyeden kurulu büyük komisyonlar tarafından 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu büyük komisyonlar da zamanla daimi 

komisyonlar
856

 (standing committees) haline bürünmüşlerdir. Ancak zamanla bu 

uygulamaya, söz konusu komisyonların seçimi ve işleyişi ile Avam Kamarası Başkanı 

(Speaker) üzerinde Kralın etkisi ve mali işlere dair konularda bütün üyelerin komisyon 

kararlarına katılmak istemesi gibi nedenlerle parlamentoda tepki oluşmuş ve özel 
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komisyon sisteminden Avam Kamarasının Komisyon olarak toplanması
857

 usulüne 

geçilmiştir.
858

 Zira Avam Kamarasının komisyon olarak toplanması usulünde, Avam 

Kamarası Başkanı yerini komisyon başkanına bırakmaktaydı. Dolayısıyla bu usulün 

kabulü büyük oranda kralın parlamentodaki etkinliğini kırmaya dönük olmuştur.  

 Avam Kamarasının normal usulle ve genel kurulun komisyon olarak toplanması 

yoluyla görüşeceği konuların artması, genel kurulun üzerindeki zaman baskısını 

artırmıştır. Bu baskı, Avam Kamarasının belli işlevlerinin devredildiği, genel kuruldan 

uzak şekilde çalışmaların sürdürüldüğü ve genel kurula karar ve tavsiyelerini sunan bir 

komisyonlar sisteminin kurulmasını gerekli kılmıştır.
859

 

Dolayısıyla 18. yüzyılın başlarında, bir taraftan Avam Kamarasının komisyon 

olarak toplanması usulü uygulamasına devam edilirken, bir taraftan da daimi 

komisyonlar oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde; Parlamento toplantı döneminin 

başından sonuna kadar süren ve bu nedenle daimi komisyonlar olarak adlandırılan 

Ayrıcalıklar ve Seçimler Komisyonu, Dinsel İşler Komisyonu, Dilekçeler Komisyonu, 

Adli Mahkemeler Komisyonu ve Ticaret Komisyonu olmak üzere beş daimi komisyon 

bulunmaktaydı.
860

 Bu büyük komisyonlar (grand committees), ilgili konuların genel 

kuruldan uzak bir şekilde görüşülmesini sağlamıştır.
861

 

 Yasama sürecinin iyileştirilmesi ve kanun önerilerini inceleyecek komisyonların 

getirilmesi, bir yandan parlamento çalışanları, bir yandan hükümet kanadından 

kaynaklanan bir süreç olarak, 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Parlamento 

çalışanları bir süre daha güçlü bir komisyon yapısı için baskı yapmışlardır.
862

 Özellikle 

Erksine MAY, mevzuatın derinlemesine ve hızlı bir şekilde incelenmesini sağlamak için 

geniş büyük komisyonlar sistemini desteklemiştir. 1854 tarihli makalesinde MAY, söz 

konusu komisyonların yaklaşık 100 üyeden oluşmasını, üyelerin Üye Seçme 

Komisyonu tarafından atanmasını ve söz konusu komisyonun genel kurul tarafından 

kendilerine gönderilen konuları, genel kurul komisyonunun çizgileri çerçevesinde 

görüşmesini önermiştir.
 863

  MAY, din, hukuk, ticaret, mahalli idareler, sömürgeler ve 
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Hindistan ile eğitim alanlarında olmak üzere altı komisyon kurulmasını önermiştir. 

Daha sonra kurulan sistem, MAY’in önerdiğinden oldukça farklı olmuştur.
 864

   

Birleşik Krallık Parlamentosunda, yasama komisyonları ilk defa 1882’de Liberal 

Başbakan William GLADSTONE tarafından önerilmiştir. Bu tarihte oluşturulan 

komisyonlar özü itibariyle aynı kalmakla birlikte, zaman içinde komisyonların 

büyüklükleri, oluşumları ve çalışma usulleri konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Diğer parlamento reformlarında olduğu gibi komisyonlara ilişkin reformlar da büyük 

ölçüde yeni hükümetlerin politika programlarında yerini almıştır.
865

  

 Yasama komisyonlarındaki reformlar büyük oranda verimliliğin (efficiency)
866

 

artırılmasına dönük olmuştur. Yapılan reformlarda, komisyonların sayısı artırılarak, 

kanun önerilerinin genel kurul komisyonu yerine daimi komisyonlara havale edilmesi 

sağlanarak ve komisyon toplantılarına parti whipleri de dâhil edilerek hükümetin 

işlerinin parlamentodan hızlı bir şekilde geçirilmesi amaçlanmıştır. 20. yüzyılın 

sonlarından itibaren ise komisyonlardaki reformlar, etkinliğin (effectiveness) artırılması 

yönündeki gündemin bir parçası ve özellikle komisyon üyelerinin kanun tasarılarının 

detaylı olarak inceleyebilme yeteneklerinin güçlendirilmesini sağlamaya dönük 

olmuştur.
867

 

GLADSTONE’un önerisi, özel komisyonların yetersiz görülmeleri ve 

parlamento görüşmelerini kısaltacak başka bir organın kurulması gerektiği gerekçesine 

dayanmıştır. O dönemde 1881 tarihli İrlanda Topraklarına Dair Kanun Tasarısının 

komisyondaki görüşmeleri sırasında İrlandalıların görüşmeleri tıkama yönündeki 

tutumları dolayısıyla ortaya çıkan durumu düzeltmek GLADSTONE’un temel amacı 

olmuştur.  Bu çerçevede 1882’de parlamentoda içişleri, adalet ve hukuk işleri ile ticaret, 

gemicilik ve üretim işleri ile ilgilenmek üzere iki büyük komisyon kurulmuştur. Bu tür 

komisyonlar için “daimi komisyon” ifadesi, sonraki yüzyıl boyunca kullanılmıştır. 
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Modern standartlara göre oldukça fazla üye sayısına sahip olan bu komisyonlar, 60 ila 

80 arasında üye sayısına sahip olmuş ve bu sayıya görüşülen konuya göre 15 üyeye 

kadar ekleme yapılabilmiştir.
868

  

GLADSTONE’un teklifinin daimi komisyonların kurulmasında katkısı 

büyüktür. GLADSTONE’un kurulmasını öngördüğü iki komisyonun görüşmeleri, 

Avam Kamarasının Komisyon olarak toplanması usulünün yerine geçecekti. Bu 

komisyonlar başlangıçta iki yasama yılı için deneme amacıyla kurulmuş, 1888 yılında 

içtüzük kurallarıyla yeniden kurulmuşlar ve bu tarihten sonra Avam Kamarasının daimi 

birer organı olmuşlardır.
869

  Söz konusu komisyonların ilk toplantılarında komisyon 

görüşme usulüne dair temel noktalar belirlenmiştir. Bu komisyonlarda belirlenen usul 

ve teamüllerin çoğunu günümüz komisyonlarında da görmek mümkündür. Bu durum, 

büyük oranda, söz konusu komisyonların genel kurulda uygulanan usulü temel 

almalarından kaynaklanmaktadır.
870

 

Komisyonlar, ancak bütçe kanunu tasarıları, konsolide fon kanun tasarıları 

(consolidated fund bills) ile ödenek kanun tasarıları (appropriations bills) dışındaki tüm 

kanun önerilerinin komisyonlarda incelendiği 1906 yılında, yasama sürecinin önemli bir 

parçası haline gelebilmiştir. Bu dönemde çok tartışmalı kanun tasarıları dahi 

komisyonlara havale edilmiştir. 1907’de yapılan içtüzük değişikliği ile genel kurul 

tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, ikinci okuma aşamasını takiben bütün kanun 

önerilerinin komisyonlarda görüşülmesi yönünde düzenleme getirilmiştir. Bu 

değişiklikten sonra anayasal açıdan önemli olan mevzuat, olağanüstü hal mevzuatı 

(emergency legislation) ve tartışmalı olmayan konulara dair kanun önerilerinin 

komisyon aşaması genel kurulda gerçekleştirilmiştir. Komisyon sayısı arttıkça, 

komisyonlar harflerle adlandırılmış ve Daimi Komisyon A, B, C gibi anılmaya 

başlanmıştır.
871

 Günümüzde Avam Kamarasında geçerli olan sistem büyük oranda 

1907’de yapılan içtüzük değişikliklerine dayanmaktadır. 

Komisyon üyelikleri o dönemde bugünkünden oldukça farklı bir sisteme 

dayanmaktaydı. Komisyonlarda iki kademeli bir üyelik söz konusuydu. İç halka ya da 

daimi üyelerin yer aldığı çekirdek üyelikler; sadece belli tür mevzuat görüşmelerine 

katılabilecek olan ek üye grubu ile tamamlanmaktaydı. Zamanla bu üyelikler değişmiş, 

çekirdekte yer alan üye sayısı düşmüş, çevre halkada yer alan üye sayısı artmıştır. İki 
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katmanlı üye yapısının arkasında yatan temel sebep, komisyonların daimi üyelerinin 

belli alanlarda uzmanlığa sahip olan üyelerle birleştirilmesi ve beslenmesidir. 

Dolayısıyla çevre halkada yer alan üyeler, belli alanlarda, uzmanlık bilgisini paylaşmak 

üzere komisyona eklemlenmiştir.
872

  

Bu dönemde üzerinde durulması gereken önemli gelişmelerden biri, 

komisyonlara genel kurul toplantıları sırasında da, bu görüşmeler genel kurulla çatışır 

durumda olsa dahi, toplanabilme imkânının tanınmasıdır.
873

 Komisyon görüşmelerine 

sadece genel kurulda oylama olduğu zaman ara verilmesi gerekmekteydi. Bu küçük bir 

değişiklik olarak görünmesine rağmen, önemli bir sonuç doğurmuştur. Esasen bu 

değişiklik ile komisyon görüşmeleri genel kurul görüşmeleri ile eşit düzeye 

getirilmiştir.
874

 

Savaş döneminde (1939-1944), komisyonlar askıya alınmıştır. Savaş sonrasında, 

1945 yılında parlamentonun önünde, yeni kurulan hükümetin yeniden yapılanma ve 

sosyal reform planları dolayısıyla oldukça yüklü bir gündem söz konusuydu. Hükümet, 

kanun tasarılarının parlamentodan hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlamak için 

yasama sürecinin geliştirilmesine ilişkin olarak Avam Kamarası Usul Komisyonuna 

(Procedure Committee)
875

 bir dizi öneride bulunmuştur. Söz konusu komisyon, 

çalışmasını kısa sürede tamamlamış ve hükümetin ortaya koyduğu önerilerin çoğu 

olumlu karşılanmıştır. Bu çerçevede komisyon tarafından birinci düzeyde anayasal 

önemi olanlar dışındaki tüm kanun önerilerinin daimi komisyonlarda müzakere 

edilmesi, daimi komisyonların sayısının artırılması, iki katmanlı üyelik sisteminin 

korunması, komisyon aşamasında giyotin önergeleri (guillotine motions)
876

 usulünün 
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getirilmesi ve komisyonun iç çalışma düzenine dair diğer sürelerin komisyon içinde 

oluşturulacak alt komisyon aracılığıyla komisyonun kendisi tarafından belirlenmesi 

önerilmiştir.
877

 Söz konusu öneriler, Kasım 1945’te genel kurulda görüşülmüş ve kabul 

edilmiştir.
878

 

Parti whiplerinin komisyonlara atanması uygulamasına 1947 yılından itibaren 

başlanmış ve bu tarihten itibaren komisyonlar hükümetin bir kuklası halini almıştır. Bu 

uygulama, “komisyonların hükümetten ve partilerden nispi bağımsızlığının sona 

erdiğinin” bir işareti olarak değerlendirilebilir.
879

 Bu dönemde yapılan değişikliklerin 

komisyonları, hükümet tarafından hakim olunan uysal yapılar haline dönüştürdüğü 

yönünde eleştiriler olsa da yapılan değişikliklerin oluşturduğu sonuçların bundan daha 

önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Yapılan değişikliklerle, parlamentoda daimi 

komisyonlar, daha sistematik bir hale gelmişler ve giderek hükümetin istediği mevzuatı 

parlamentodan geçirmesinin araçları olarak görünmüşlerdir. Sonuçta komisyonlar 

aracılığıyla görüşülen kanun önerilerinin sayısı büyük oranda artmıştır.
880

 

1958 yılında kanun önerilerinin müzakeresini gerçekleştiren komisyonların üye 

sayısı azaltılmış ve iki katmanlı üyelik sistemi kaldırılmıştır. 1968’de daimi 

komisyonların üye sayısının en az 16 olması ile bütçe kanunu ve bütçeye ilişkin diğer 

mevzuatın en fazla 50 üyesi olan bir komisyonda görüşülmesi yönünde İçtüzükte 

değişiklik yapılmıştır.
881

 

1979’da parlamentonun işlevlerini en etkili şekilde yerine getirebilmesi için 

önerilerde bulunmak üzere kurulan, Usul Komisyonu tarafından parlamento ve hükümet 

arasındaki dengenin hükümet lehine kaymış olmasının parlamenter demokrasinin doğru 

işlemesini engellediği ortaya konularak, Avam Kamarasında bakanlıklarla ilgili özel 

komisyonlar (departmental select committees) getirilmesi ve var olan daimi 

komisyonlarda görüşülen kanun önerilerinin komisyonda müzakere edilmeden önce 

sözlü bilgi alınabilmesi (take oral evidence) önerilmiştir.
882

 Komisyonun sözü edilen bu 

ikinci önerisi, özel daimi komisyonlar (special standing committees) uygulaması olarak 

bilinmektedir. Bu usul, 1980’de, Muhafazakâr üye Edward DU CANN’ın sunduğu bir 
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Early Day Motion’ı
883

 takiben uygulanmıştır.
884

 Ancak pratikte bu usule nadiren 

başvurulmuştur. 1984’e kadar sadece 7 daimi komisyon sözlü bilgi almış, bu tarihten 

1995’e kadar ise daimi komisyonlar tarafından sözlü bilgi alınmamıştır.
885

  

Bakanlıklarla ilgili özel komisyonların oluşturulması, muhtemelen 20. 

yüzyıldaki en önemli parlamento reformunu oluşturmaktadır. Kanun önerilerini görüşen 

komisyonlar açısından yapılan değişiklikler, oldukça ılıman değişiklikler olmakla 

birlikte komisyonların sözlü bilgi alabilmeleri yönündeki öneri, komisyonlar açısından 

radikal ve önemli bir adımdır. Bu dönemde, komisyon çalışmaları, parlamento 

üyelerinin tümü tarafından değerli görülmemektedir. Komisyonların faaliyetleri artmış 

olmakla birlikte -1976-1977 yasama yılında komisyonların 1378 saat, genel kurulun ise 

1771 saat çalıştığı göz önüne alındığında- birçok parlamento üyesi tarafından 

komisyonlar değil, genel kurul parlamentonun makine odası olarak görülmekteydi. 

Dolayısıyla komisyonlara sözlü bilgi alma yetkisinin tanınmasının, bu organların 

çalışmalarını meşrulaştırdığı söylenebilir. Bu yolla, komisyonların kanun önerilerinin 

görüşülmesi sürecindeki rollerinin tanınması ve sadece hükümetin istediği mevzuatı 

zamanında ve verimli bir şekilde çıkaran araçlar olmaktan öte nitelikli mevzuat 

üretilmesinde komisyonların rolüne dikkat çekilmesi açısından önemlidir.
886

  

1980-1990’lı yıllarda parlamentoda komisyonlara değil, daha çok mevzuatın 

parlamentoda kabulünde harcanan süreye odaklanılmıştır. 1985 yılında, Usul 

Komisyonu tarafından programlama (programming) olarak adlandırılan yeni bir usul 

ortaya atılmıştır.
887

 1997’de temel gündem, parlamento ve hükümet arasında dengeyi 

temelden değiştirecek değişikliklerden çok parlamenter usulün güncellenmesine dönük 

“modernizasyon” çalışmaları çerçevesinde gelişmiştir.
888

 Modernizasyon çalışmaları 

büyük oranda hükümet tasarılarına ilişkin sürecin programlanmasına odaklanmıştır. 
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Programlama önergeleri öncesinde, parlamenterlerin zaman israfını engellemek üzere 

ve kanun önerilerinin incelenmesi sürecini kısaltmak için giyotin önergeleri 

kullanılmıştır. Giyotin önergeleri, komisyonun görüşme sürecinin ne zaman biteceği 

konusunda alınacak kararda şeffaflığın olmaması ve kavramın da lafzi olarak 

parlamento görüşmelerine negatif bir bakış uyandırması nedeniyle eleştirilmiştir.
889

 

2004’te yapılan önemli bir düzenleme, kamusal önerilerinin yenilenmesi (carry-

over of legislation)
890

  kurumunun getirilmesidir. 2002’deki ön uygulamalardan sonra, 

2004’te bu usul içtüzük düzenlemesi haline getirilmiştir (İçt. m. 80/A). Zira, ilgili 

olduğu dönemde görüşmeleri tamamlanamayan bazı kanun önerilerinin, diğer dönemde 

görüşmelerine devam edilebilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bunun anlamı, 

komisyonda görüşme sürecini bir yasama yılında tamamlayan kanun önerilerinin, takip 

eden aşamalarının sonraki yasama yılında gerçekleştirilebilmesidir. Bu bazı durumlarda, 

komisyon aşamasının iki yasama yılına yayılması anlamına da gelebilmektedir.
891

 

2006-2007 yasama yılında, kanun önerilerini görüşen komisyonlar hakkında 

yapılan ve önemli olarak değerlendirilen değişiklikler, özellikle 2006 yılında 

Modernizasyon Komisyonu’nun yasama süreci ve özellikle komisyon aşamasına dair 

önerilerine dayanmaktadır. Komisyon, değişiklik önergelerinin sunulması için bildirim 

sürecinin uzatılması, açıklayıcı notların (explanatory notes)
892

 daha iyi kullanımı, 

üyelerin komisyon toplantılarında dizüstü bilgisayar ve tablet kullanabilmelerine imkân 

tanınması, yasama komisyonları adlandırmasının değiştirilmesi ve programlanmış 

kanun önerilerinin çoğunda sözlü bilgi alınmasının standart usul haline getirilmesi gibi 

tavsiyelerde bulunmuştur.
893

  

2006’da yapılan değişiklik ile kanun önerilerini görüşen geçici komisyonlar, 

İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda büyük komisyonları, yetki devri komisyonları ve Avrupa 
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işleri komisyonları; Usul Komisyonunun önceki önerilerini yansıtacak şekilde
894

 “genel 

komisyon” çatısı altında toplanmıştır. Belli kanun önerilerini görüşen komisyonlar, 

kamusal tasarılar komisyonları (public bill committees) olarak adlandırılırken, bu 

komisyonlardan her biri, görüştüğü kanun önerisinin adı kullanılarak, “Emeklilik Kanun 

Tasarısı” Komisyonu gibi, nitelendirilmeye başlanmıştır. Böylece komisyonların 

isimlerinin bu şekilde bir kimlik yansıtması sağlanarak, daimi komisyon A, B, C 

şeklindeki adlandırmanın oluşturduğu karmaşa ortadan kaldırılmıştır.
895

 

Bu dönemde yapılan önemli bir diğer değişiklik, komisyonlara bilgi alma 

yetkilerinin tanınmasıdır Modernizasyon Komisyonunun raporunda İçtüzüğün 83A 

maddesinin değiştirilerek, komisyonlara bilgi alma yetkisinin de tanınması tavsiyesinde 

bulunulmuştur.
896

 Söz konusu öneri, genel kurulda görüşülerek kabul edilmiş ve 

komisyonlara “kişileri, belgeleri ve kayıtları talep etme” yetkisi verilmiştir. Aslına bu 

yetki özel daimi komisyon uygulaması çerçevesinde programlanmış kanun önerileri için 

söz konusu olabilmekteydi.
897

 Yapılan değişiklik ile bu usul genişletilerek 

komisyonların kanun önerilerini görüşme sürecinde standart uygulama haline 

gelmiştir.
898

 

Kanun önerilerinin müzakere süreçlerine halkın katkı sunmasını sağlamak üzere 

yapılan girişimlere temas etmekte de fayda vardır. Muhafazakâr Parti’nin 2010 seçim 

bildirisinde, “kanun önerilerinin müzakere sürecine yeni bir aşama eklenerek halkın 

internet ortamından katkı sunmasının sağlanacağı” ifade edilmiştir.
899

 İlk pilot 

uygulama olarak, Özgürlüklerin Korunması Kanunu Tasarısı (Protection of Freedoms 

Bill) için hükümet tarafından bu imkân sağlanmıştır. Bu kanun tasarısı için 250’nin 

üstünde kişi tarafından 568 görüş bildirilmiş ve bu görüşler özet bir rapor halinde 

komisyonun ilk toplantısı öncesinde üyelere gönderilmiştir. Söz konusu görüşlere, 

komisyon toplantıları sırasında da üyeler tarafından atıfta bulunulduğu görülmüştür. 

İkinci uygulama olarak 2012-2013 yasama yılında da parlamento tarafından Çocuklar 

ve Aileler Kanunu Tasarısının (The Children and Families Bill) görüşmeleri sırasında 

halkın katılımına imkân sağlanmış ve iki haftalık bir süreçte 1000’in üzerinde görüş 

bildirilmiştir. Avam Kamarası Denetim Birimi (House of Commons Scrutiny Unit) 

tarafından pilot uygulamaya ilişkin değerlendirme yayınlanarak uygulamanın pozitif 
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sonuçlarına vurgu yapılmış olsa da bu tarihten sonra herhangi bir kanun tasarısı için bu 

usule başvurulmamıştır.
900

 

3. KOMİSYON TÜRLERİ  

Avam Kamarasındaki komisyonlar genel komisyonlar (general committees), 

özel komisyonlar (select committees) ve karma komisyonlar (joint committees) olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır. Bunların yanına, genel kurulun komisyon olarak toplanması ve 

karma komisyonlar da eklenebilir.  

Genel komisyonlar, kanun önerilerinin görüşülmesinden sorumlu 

komisyonlardır. Günümüzde “genel komisyon” terimi, bir şemsiye kavram fonksiyonu 

görmekte; kamusal tasarı komisyonları (public bill committees),  diğer düzenleyici 

işlemleri (statutory instruments) görüşen yetki devri komisyonları, Avrupa İşleri 

Komisyonları, bölgesel konulara odaklı olan büyük komisyonlar (grand committees)
901

 

ve genel kuruldaki ikinci okuma aşamasına alternatif olan ikinci okuma komisyonlarını 

(second reading committees)
902

  içine almaktadır (İçt. m. 84).
903

  

 

Şekil  9. Avam Kamarasında Komisyon Türleri 

                                                 
900

 THOMPSON (2015), s. 43. 
901

 Avam Kamarasında büyük komisyonlar; üyelerinin kendi seçim bölgelerine ilişkin olarak müzakereler 

gerçekleştirebilecekleri ve ilgili bakanlarla görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir platform işlevi 

görmektedir. Avam Kamarasında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Büyük Komisyonları olmak üzere üç 

büyük komisyon bulunmaktadır (UK Parliament, “Grand Committees”, Glossary, Parlamento 

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/grand-committee/, Erişim: 07.11.2017). 
902

 Ayrıntılı bilgi için bkz. “Genel Kurulda Komisyonlar” bölümü.   
903

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 1. 

Komisyon Türleri  

Genel 
Komisyonlar  

Kamusal Tasarı 
Komisyonları 

Yetki Devri 
Komisyonları 

Avrupa İşleri 
Komisyonları  

Büyük 
Komisyonlar  

İkinci Okuma 
Komisyonları  

Özel Komisyonlar  

Genel Kurulun 
Komisyon Olarak 

Toplanması  

Karma 
Komisyonlar  

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/grand-committee/


196 

 

İçtüzüğün 84’üncü maddesine göre, 2006’ya kadar tüm bu komisyonlar, daimi 

komisyonlar (standing committees) olarak bilinmekteyken, bu tarihten sonra genel 

komisyonlar (general committees) olarak adlandırılmıştır.
904

 Bu yola, komisyonların 

adlandırılması konusunda bir karmaşa oluşması nedeniyle başvurulmuştur. Zira, özel 

komisyonlar, uygulamada daimi komisyonlar şeklinde çalışırken, daimi komisyonlar 

olarak adlandırılan komisyonlar, geçici olarak faaliyet göstermekte ve ilgili kanun 

önerisinin görüşmeleri tamamlanır tamamlamaz sona ermekteydi. 2006’da 

Modernizasyon Özel Komisyonu’nun adlandırmanın değiştirilmesi yönündeki önerisi 

de bu kavramsal karmaşayı ortadan kaldırmak ve daimi komisyonların gerçek 

durumlarını yansıtacak şekilde adlandırılmasını sağlamak yönünde olmuştur.
905

 

Modernizasyon Komisyonu, sözü edilen önerisinde kullanılmakta olan komisyon 

adlandırmasını, “faydasız ve yanıltıcı” olarak tanımlamıştır.
906

 

Avam Kamarası İçtüzüğünün 84 ila 120’nci maddeleri genel komisyonların 

çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. Yasama faaliyetinden sorumlu genel 

komisyonlara kamusal tasarı komisyonu (Public Bill Committees) denilmektedir. Bu 

komisyonlar daimi nitelik arz etmemekte ve ilgili kanun önerisinin görüşmeleri 

tamamlandıktan sonra ortadan kalkmaktadır. Genel komisyonlar için belirlenen çalışma 

usul ve esasları,  kamusal tasarı komisyonları için de geçerlidir. Her bir kanun önerisi 

için ayrı bir kamusal tasarı komisyonu kurulmakta ve komisyon; adını, görüşülen kanun 

önerisinin isminden almaktadır.
907

 İlgili kanun önerisinin kapsamına göre, komisyonda 

kanun önerisinin görüşme süreci birkaç dakikadan, birkaç aya uzayabilmektedir.
908

 

Çalışmamızda odaklanacağımız komisyon türü de esas itibariyle kamusal tasarı 

komisyonları olacaktır. 

Her iki Kamarada da hükümetin faaliyetlerinden uzmanlık konu alanlarına 

uzanan birçok konuda araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak üzere özel 

komisyonlar kurulabilmektedir. Avam Kamarasında özel komisyonların bir kısmı 

hükümet birimlerinin/bakanlıklarının görev alanları ile ilişkilendirilmekte ve bu 

komisyonlara bakanlıklarla ilgili özel komisyonlar (departmental select committees)
909
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denilmektedir. Bunlardan her biri, “harcama, politikalar ve yönetim” başlıkları altında 

ilgili hükümet birimlerini incelemektedir. Bu komisyonların en az 11 üyesi vardır ve bu 

üyeler araştırma çerçevesini belirledikten sonra yazılı ve sözlü bilgi toplamaktadır. Bazı 

özel komisyonların görev alanı, birden fazla hükümet biriminin görev alanına ilişkin 

olabilmektedir. Görüşülen ya da araştırılan konuya göre, hükümet birimlerinin birinin 

ya da tümünün faaliyetlerine bakabilmektedirler. Diğer özel komisyonlar, Kamaranın 

yönetimi veya milletvekilleri hakkındaki iddialar gibi bir dizi sürekli araştırmayla 

ilgilenebilmektedir. Komisyonun ulaştığı sonuçlar, basılmakta ve Parlamento internet 

sitesinde yayınlanmaktadır. Hükümet, ilgili raporun yayınlanmasını takip eden 60 gün 

içinde komisyonun önerilerine cevap vermektedir.
910

 

Karma komisyonlar, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerinin 

oluşturduğu komisyonun tek bir başkan altında çalışmasından oluşmaktadır. Sürekli ya 

da geçici temelde çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Sürekli temelde çalışan ortak 

komisyonlar, Düzenleyici İşlemlere İlişkin Ortak Komisyon (Joint Committee on 

Statutory Instruments), İnsan Hakları Ortak Komisyonu (the Joint Committee on Human 

Rights) ve Ulusal Güvenlik Stratejisine İlişkin Ortak Komisyondur (the Joint Committee 

on National Security Strategy).  Ayrıca her iki Kamara tarafından sıklıkla bazı kanun 

önerisi taslaklarının ön incelemesi için ya da diğer bazı konuları görüşmek üzere karma 

komisyonlar kurulabilmektedir. Bu son durumda karma komisyonlar, özel komisyonlar 

ile benzer bir işleve sahiptirler ve araştırma yaptıkları konularda ilgili Kamara üyelerine 

bilgi sağlamaktadırlar.
911

 

4. KOMİSYONDA AKTÖRLER 

a. Komisyon Başkanı  

Komisyon başkanı komisyona liderlik etmekte, üyelere yol göstermekte, 

görüşme düzenini ilan etmekte ve komisyon toplantı halinde iken yapılan usul 

itirazlarını çözüme kavuşturmaktadır.
912

 Komisyon başkanı, komisyondaki çalışmaları 

yürütebilmek amacıyla, değişiklik önergelerini seçme yetkisi de dâhil olmak üzere 

Avam Kamarası başkanının genel kurulda sahip olduğu yetkilerin çoğuna sahip 
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kılınmıştır. Ancak, komisyon başkanı, Meclis Başkanının sahip olduğu disiplin 

yetkilerine sahip değildir.
913

 

Her bir genel komisyonun başkanı, Kamara Başkanı tarafından ve Başkanlar 

Heyeti (Panel of Chairs)
914

 üyeleri arasından belirlenmektedir (İçt. m. 85/1). Başkanlar 

Heyeti, genellikle parlamento usulü konusunda deneyimli olan parlamentoda en uzun 

süre görev yapmış ve saygın üyelerden oluşturulmaktadır.
915

  Temmuz 2017-2019 

yasama yılı verilerine göre, Başkanlar Heyetinin 32 üyesi vardır.
916

 

 Komisyon başkanları, Başkan tarafından zaman zaman değiştirilebilmektedir. 

Bir genel komisyona birden fazla başkan da atanabilmektedir. Öte yandan genel 

komisyon toplantı halindeyken, genel komisyon başkanının talebi üzerine, genel 

komisyon üyesi bir milletvekili, en fazla on beş dakika süreyle başkanlık görevini 

yürütebilmekte; ancak bu halde asıl başkanın yetkilerini kullanamamaktadır (İçt. m. 

85/2, 5).  

 Kamara Başkanı, komisyon başkanlarını atarken siyasi partilerin Kamaradaki 

temsil oranlarını gözetmek zorunda olmayıp,  komisyon başkanları, genellikle rotasyona 

dayalı olarak atanmaktadır. Bunlar arasında daha kıdemli ve deneyimli olan üyeler ise 

genellikle daha tartışmalı olan hükümet tasarılarına ilişkin komisyonlara atanmaktadır. 

Uygulamada hükümet tasarılarında, genellikle biri hükümet, biri de hükümet dışı 

partilerden olmak üzere iki başkan olmakta ve bunlar komisyon çalışmalarını paylaşarak 

yürütmektedirler.
917

  

 Komisyon başkanı, komisyonda oyların eşitliği gibi bir durum söz konusu 

olmadıkça oy kullanamamaktadır. Komisyonda ilgili kanun önerisinin görüşmelerinde 
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başkanlık etmiş olan üye, ilgili kanun önerisinin genel kurul görüşmelerine 

katılamamakta ve oy kullanamamaktadır.
918

 

b. Komisyon Üyeleri 

Genel komisyonlar, istisnaları olmakla birlikte, Başkanlar Heyeti tarafından 

atanan bir komisyon başkanı ve Üye Seçme Komisyonu (The Committee of Selection)
919

 

tarafından atanan 16 ila 50 arasındaki üyeden oluşmaktadır (İçt. m. 86/1).
920

 

Uygulamada komisyonların üye sayıları,16 ila 30 arasında olmaktadır.
921

 Üyeler, ilgili 

kanun önerisinin ikinci okumasını takiben atanmaktadır. Uygulamada, komisyon üyeleri 

siyasi partiler tarafından belirlenmiş olmaktadır.
922

 

Komisyonların ortalama üye sayısı, genellikle 19 olup, bütçe kanunu gibi bazı 

konularda komisyonun üye sayısı daha fazla olabilmektedir. 2013-2014 yasama yılında, 

Avrupa Birliği (referandum) Tasarısı Komisyonu, 16 üyeden, ceza yargılaması ve 

mahkemeleri tasarısı komisyonu, 19 üyeden ve bütçe kanun tasarısı komisyonu 35 

üyeden oluşmuştur.
923

 Komisyon üyelikleri, genellikle ilgili kanun önerisinin ikinci 

okuma aşamasındaki taraftarları ve muhaliflerini yansıtmaktadır. Genellikle bir 

hükümet oluşturan partinin whipi ile en az bir bakan ve diğer partilerin kıdemli üyeleri 

de komisyon üyesi olmaktadır.
924

   

                                                 
918

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 189.  
919

 Üye Seçme Komisyonunun oluşumuyla ilgili olarak Kamara İçtüzüğünde herhangi bir düzenlemeye 

yer verilmemekle birlikte İçtüzükte bu Komisyonun genel ve özel komisyon üyelerinin belirlenmesi 

sürecinden sorumlu olduğuna dair hükümler mevcuttur. Hâlihazırda dokuz üyesi bulunan Komisyon, 

genel ve özel komisyon üyelerinin seçilmesi, azledilmesi ve azledilenlerin yerine yenilerinin belirlenmesi 

sürecinden sorumludur (KARA (2012), s. 31-32). Üye Seçme Komisyonu, hükümeti oluşturan partinin 

whiplerinin çoğunluğu oluşturduğu parti whiplerinden oluşmaktadır. 9 üyeden oluşan yapıda üyeler, her 

parlamento dönemi başında, iktidar ve muhalefet whipleri arasında yapılan müzakere ile belirlenmekte ve 

resmi olarak müzakere edilemeyecek özel işler (private business) kısmında sunulduğundan, kıdemsiz 

üyelerin kimlerin bu komisyonlara üye olacağı konusunda herhangi bir etkisi olamamaktadır (RUSSELL 

ve diğerleri (2013), s. 11). Üyeler, kendi aralarından ve iktidar partisinden olmak üzere bir başkan 

seçmektedirler. Komisyon haftalık olarak toplanarak hangi üyelerin, hangi kamusal tasarı komisyonlarına, 

Avrupa ve ikincil mevzuat komisyonlarına (delegated legislation committees) gideceklerine karar 

vermektedir. Bu çerçevede komisyon zorlu bir görev yerine getirmektedir. 2005-2010 yılları arasında 

10.000’in üzerinde üyeyi komisyonlara atamıştır (Committee of Selection, “Memorandum from the 

Committee of Selection for the Procedure Committee’s inquiry into the Committee of Selection and 

Membership of General Committees (P26)”, 04.09.2013,  

 https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p26.htm, Erişim: 

19.07.2017).   
920

 Erksine May’s Tratise…, s. 860.  
921

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 188.  
922

 ECPRD, “Parliamentary Committees: Set-up and membership”, 19.11.2012, No: 2158, Birleşik 

Krallık Avam Kamarasının cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 27.05.2017, (Sınırlı Erişim). 
923

 THOMPSON (2015), s. 16-17.  
924

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 189.  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p26.htm
http://www.ecprd.org/


200 

 

Üye Seçme Komisyonu genellikle “Çarşamba” günleri toplanmakta, ilgili 

komisyonlara belirlenen isimler, Perşembe sabahı “Oylama ve İşlemler” başlığı altında 

yayınlanmakta 
925

 ve genel kurulda onaya sunulmaktadır.
926

 

Üye Seçme Komisyonu, ayrıca genel komisyonlarda görev yapmak üzere atanan 

üyeleri görevden alma ve yerlerine yenilerini atama konusunda da yetkilidir (İçt. m. 

86/2).
927

 Söz konusu Komisyon, halen Karma Komisyona atanacak üyeleri de 

belirlemektedir. 2010 yılındaki Wright Komisyonu raporlarına kadar, bakanlıklarla 

ilişkili özel komisyon üyeleri de Üye Seçme Komisyonu tarafından genel kurula 

önerilmekteydi.
928

 Komisyonlara atanan üyelerin, üyelikleri sürekli olmayabilmekte ve 

komisyona belirlenen isimler, çeşitli nedenlerle değişebilmektedir. Komisyon çalışmaya 

başladıktan sonra, değiştirme; sadece hastalık, bakanlığa atanma veya bakanlık değişimi 

durumlarında söz konusu olabilmektedir.
929

 

 Üye Seçme Komisyonu, İçtüzüğün 86’ncı maddesi gereğince komisyon 

üyelerini belirlerken, üyelerin uzmanlık alanlarını ve partilerin parlamentodaki sandalye 

dağılımını göz önünde bulundurmaktadır. Komisyon; tartışmalı olan ve komisyonu parti 

çizgisinde bölebilecek konularda ikinci okuma aşamasında farklı görüşlerin ve 

tartışmalı olmayan konularda görevli olan komisyon üyelerinin görüşlerinin tam olarak 

ortaya konulabilmesi için genel komisyonların, parlamentodaki siyasi kompozisyonu 

yansıtmasını sağlamaya çalışmaktadır. 1995’te genel kurulda kabul edilen bir kararla, 

Üye Seçme Komisyonunun parlamentodaki “siyasi kompozisyonu”, ilgili parti ara 

seçim ya da üyelerin başka bir partiye geçmeleri dolayısıyla üye çoğunluğunu 

kaybetmedikçe, son genel seçimde çoğunluğu elde eden partinin, daimi komisyonlarda 

üyelerin çoğunluğuna sahip olmasını sağlayacak şekilde yorumlaması öngörülmüştür. 

1997’de Üye Seçme Komisyonu tarafından verilen kararda, hükümete mensup partilerin 

daimi komisyonların çoğunda üyelerin çoğunluğuna sahip olması; ancak bütçe kanunu 

tasarısını görüşecek daimi komisyonda sandalyelerin sadece yarısına sahip olması 

öngörülmüştür.
930

 Üye Seçme Komisyonunda parti whipleri, her bir komisyona 
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atanacak üyeler konusunda bir liste hazırlamakla birlikte, parlamento üyeleri de 

ilgilendikleri konulardaki kanun önerileri için kurulacak komisyona atanma taleplerini 

iletebilmektedirler.
931

 

 Parti whiplerinin, parti çizgisinden uzaklaşmaya neden olacağı korkusuyla, 

“uzmanlık” alanlarına göre komisyon üyelerini belirlemekten kaçındıkları iddiaları söz 

konusudur. Buna ilişkin bir durum, 2011 yılında, Sarah WOLLASTON olayında 

gerçekleşmiştir. Muhafazakâr Partiden parlamento üyesi olmadan önce, doktor olan 

WOLLASTON, Sağlık ve Sosyal Bakıma dair tasarıyı görüşmek üzere kurulan 

komisyona uzmanlığı dolayısıyla üye olmayı talep etmiş; ancak bu talep Muhafazakâr 

whipler tarafından reddedilmiştir. Esasen WOLLASTON, ilgili tasarıyı desteklemekte; 

ancak tasarının iyileştirilmesi yönünde bazı değişiklik önergeleri sunmayı 

düşünmekteydi. WOLLASTON ise bu durumu, kendisinin tasarıya şartsız destek 

sağlama konusundaki isteksizliği ve ilgili tasarı hükümlerinin bir uzman gözüyle 

irdeleyebilme yeteneğine sahip olmasına bağlamıştır. Bu durum, kamuoyunda 

komisyonlara üye belirlenmesi konusunda sert eleştiriler yapılmasına sebep olmuştur.
932

 

 Konuyla ilgili olarak İşçi Partisinden parlamento üyesi Diane ABBOTT’e göre, 

“Hükümet partisinden herhangi bir üye, ilgili mevzuat incelemesi amacıyla komisyona 

üye olsa dahi komisyona üye olmaları dolayısıyla kariyerlerinin risk altında olduğunu 

da bilmektedirler. Esasında, parti whipleri, komisyona üye seçilirken mevzuata hakim 

üyelerin ilgili komisyonlara seçilmelerini engelleme yoluna da gitmektedirler. Bunun 

bir abartı olduğunu düşünenlerin, Avam Kamarasında herhangi bir komisyonun, bir 

tasarı üzerinde yaptıkları görüşmelere bakmaları yeterli olacaktır. Hükümet partisine 

mensup üyelerin, gerçekte ne olup bittiğinden habersiz bir şekilde çalıştıkları, 

kendilerinden konuşmaları dahi beklenmediğinden de görüşmelerde asgari bir dikkate 

dahi sahip olmadıkları görülecektir.”
933

  

 Esasen Üye Seçme Komisyonu, tasarılar açısından, iktidar olsun, muhalefet 

olsun her iki kesimden gelen üye gruplarını kabul etmekle yetindiği de ileri 

sürülmektedir.
934

 Bununla birlikte Üye Seçme Komisyonunun üyeleri belirlerken, 

uzmanlık alanlarını gözetmesinin, oldukça güç ve giderek tartışmalı bir hale büründüğü 
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de ileri sürülmektedir. Komisyonlara üye belirleme sürecinin şeffaf bir şekilde 

gerçekleştirilmemesi de belli bir komisyona atanan üyelerin nitelikleri konusunda ciddi 

spekülasyonlara sebep olmaktadır.
935

  İktidar grubu whipleri açısından tasarıların az 

muhalefetle ve engelleme olmaksızın parlamentodan geçirilebilmesi için seçilecek 

üyelerin “itaatkâr” olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Aykırı görüşleri olan ya da 

hükümetin önerisine muhalefet eden üyeler ilgili komisyona atanamamakta ve 

dolayısıyla partiye bağlılık komisyonlara yapılacak atamalarda belirleyici faktör 

olmaktadır. Anlaşılabilir olmakla birlikte görüşülecek konuda uzmanlığı ve deneyimi 

olan üyelerin seçilmesini engelleyen bu durum, komisyonda ilgili kanun önerilerinin 

derinlemesine incelenememesine sebep olmaktadır. Özellikle geleneksel olarak daha 

itaatkâr olması beklenen ve komisyon usulleri konusunda da daha deneyimsiz olan yeni 

parlamento üyeleri, parlamentodaki ilk yıllarında kendilerini kanun önerilerini inceleyen 

komisyonlarda bulmaktadırlar.  Bu haliyle Üye Seçme Komisyonu da komisyonlarda 

ilgili kanun önerilerinin daha iyi incelenmesine değil, parti disiplininin sağlanmasına 

hizmet etmektedir. Bu nedenle Üye Seçme Komisyonunda whiplerin etkinliğinin 

kırılması ve söz konusu komisyonun üye kompozisyonunun değiştirilmesi yönünde 

reform önerileri dile getirilmektedir.
936

 

Komisyonun yaptığı atamalar konusunda yapılan eleştirilere karşı bir 

Parlamento Başkanı tarafından, ne kendisi ne de genel kurul tarafından komisyona 

müdahale edilemeyeceği ve esasen müdahale edilmesinin de uygun olmayacağı ifade 

edilmiştir. Aynı şekilde komisyon başkanları da, Üye Seçme Komisyonunun üye 

seçimine doğrudan ya da dolaylı eleştirilere müsaade etmemektedirler.
937

 Üye Seçme 

Komisyonu tarafından da her dönem başında düzenli olarak yenilenen karara göre, ilgili 

                                                 
935

 THOMPSON, Louise, “Memorandum from Louise Thompson for the Procedure Committee’s Inquiry 

into the Committees of Selection and Membership of General Committees”, 24.09.2013, 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p19.htm, Erişim: 

19.07.2017.  
936

 THOMPSON, “Memorandum fro…”; MEACHER, Michael, “Memorandum from Michael Meacher 

for the Procedure Committee’s Inquiry into the Committees of Selection and Membership of General 

Committees”, 24.09.2013,  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p21.htm, Erişim: 

19.07.2017; 

HILLIER, Meg, “Memorandum from Meg Hillier for the Procedure Committee’s Inquiry into the 

Committees of Selection and Membership of General Committees”, 10.12.2013,  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p28.htm, Erişim: 

19.07.2017;  

HANSEN, Martin; LARKIN, Phil, “Memorandum for the Procedure Committee’s Inquiry into the 

Committees of Selection and Membership of General Committees”, 15.10.2013,  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p21.htm, Erişim: 

19.07.2017. 
937

 Erksine May’s Tratise…, s. 860. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p19.htm
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https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmproced/writev/216/p28.htm
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üyenin hastalık nedeniyle toplantılara katılamaması, bakan olması, görevinin değişmesi 

veya bu görevi sona erdirmesini gerektirecek başka bir görev üstlenmesi gibi nedenler 

olmadıkça, komisyonunun kompozisyonunun değişikliği yönünde başvuru 

alınmamaktadır.
938

 

Komisyon üyelerinin en önemli işlevi, ilgili kanun önerisinin daha geniş bir 

kesim tarafından kabul edilebilir olmasını sağlamaya çalışmaktır. Komisyon üyeleri, 

bunu hangi partiden olursa olsun değişiklik önergeleri aracılığıyla ilgili kanun 

önerisinin değiştirilmesini sağlayarak yapabilmektedir.
939

 Komisyonun temel işlevi ise, 

“kanun önerisini madde madde, gerekirse kelime kelime müzakere etmek, metni kabul 

etmek veya komisyonun yasama gerekçelerini yansıtacak şekilde değiştirmektir.”
940

 

Üyeler, bu çerçevede ilgili kanun önerisinde muhtemel istenmeyen sonuçların 

belirlemesi ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. Bu amaçla üyeler, genellikle kanun 

önerisi metninde kullanılan sözcüklerin veya sözcük öbeklerinin anlamlarını ve kanun 

önerisinin belli bölüm veya maddelerinin gerekçelerini belirlemeye çalışmaktadırlar.
941

  

Komisyonlardaki üyeler, partilerinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. İktidar ya 

da muhalefet liderinin görüşülen konu hakkındaki resmi açıklaması, komisyon 

üyelerinde o konuda adeta genel bir direktif olarak alınmaktadır. Dolayısıyla 

komisyonlardaki oylamalar da parti siyasetleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.
942

 

Bununla birlikte komisyonların etkisi, genel kurula göre daha az olduğundan, komisyon 

çalışmaları hükümete karşıt olan bazı komisyon üyelerinin rahatsızlıklarını ya da karşıt 

tutumlarını sergileyebilecekleri elverişli bir ortam vazifesi de görebilmektedir.  Bu 

durum ise ilgili komisyon üyelerinin uzmanlıklarından değil, genellikle bireysel olarak 

hükümete muhalif tutumlarından kaynaklanmaktadır.
943

  

 Bir araştırmaya göre, ikinci okuma aşamasında, hükümete ya da kanun tasarısına 

muhalif olduğunu ortaya koyan parlamento üyeleri için ilgili komisyona seçilmek 

ihtimal dışıdır. Örneğin, 2004 tarihli Yükseköğretime ilişkin tasarıda, ikinci okuma 

aşamasındaki 72
944

 muhaliften, sadece biri ilgili komisyona seçilmiştir. 2004 yılındaki 

Kumara ilişkin tasarıda ise ikinci okuma aşamasındaki 30 muhaliften hiçbiri komisyona 

seçilememiştir. Zira bu üyeler, ilgili komisyonlarda hükümet açısından 

                                                 
938

 Erksine May’s Tratise…, s. 862.  
939

 THOMPSON (2015), s. 16.   
940

 Erksine May’s Tratise…, s. 563.  
941

 THOMPSON (2015), s. 16.  
942

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 74.  
943

 MEZEY, Michael, Comparative Legislatures, Duke University Press, Durham, 1979, s. 97. 
944

 Bu sayı, parlamentodaki tüm işçi partili üyelerin yüzde 17’sine karşılık gelmektedir.  



204 

 

“güvenilemeyecek” üyeler olarak değerlendirilmişlerdir. 1997-2002 yılları arasında, 

ikinci okuma aşamasında iktidar partisinden kıdemsiz üyeler ( en az 20 üye) tarafından 

karşı çıkılan 10 hükümet tasarısında, muhalif olan bu üyeler, söz konusu hükümet 

tasarısını görüşmek üzere kurulan komisyonda temsil olunmamış ya da çok az temsil 

olunmuştur. 
945

 

5. KOMİSYONLARIN YETKİ ALANLARI VE HAVALE SÜRECİ  

Yasama sürecinde ikinci okuma aşamasında, üyelerden birinin ilgili kanun 

önerisinin genel kurulda (Committee of the Whole House) görüşülmesi yönünde talebi 

olmazsa ya da ilgili kanun önerisinin niteliği genel kurulda bu şekilde görüşülmesini 

gerektirmezse,
946

 konu komisyonlara havale olunmaktadır. Komisyon bu aşamada, 

kanun önerisinin detaylarına inerek madde madde görüşme yaparken genel kurulun 

görüşmeler sırasında belirlediği genel ilkeleri de gözetmek durumundadır.
947

 

Kanun önerilerini görüşecek komisyonlar her bir kanun önerisi için özel olarak 

kurulduğundan genel komisyonlara havale ile genel komisyonların kurulma süreçleri 

birbiri içine geçmiştir. Dolayısıyla Kamara başkanının ya da başka bir otoritenin bir 

komisyonu seçerek doğrudan ilgili komisyona havale yetkisi bulunmamaktadır. Aynı 

şekilde, belli bir alanda çalışan daimi komisyonlar olmadığından, ilgili komisyonlara ait 

bir yetki kataloğundan bahsetmek de mümkün değildir. Ancak, nitelik olarak hangi 

komisyonda görüşüleceğini belirlenmesi gerekmektedir. İkinci okuma aşaması 

sonrasında programlama önergesi ile görüşmelerin programlanması durumunda, kanun 

önerisinin hangi tür bir komisyona havale edileceği de belirlenmektedir. 

 Kanun önerisinin, tek bir komisyonda ya da belirlenen bölümleri itibariyle 

birden fazla komisyonda görüşülmesi söz konusu olabilmektedir. İçtüzüğe göre, 

herhangi bir kanun önerisi, ikinci okumadan sonra genellikle tek bir kamusal tasarı 

komisyonuna gönderilmektedir. Bununla birlikte, genel kurul tarafından ilgili kanun 

önerisi konusunda, genel kurulun komisyon olarak toplanması usulünün uygulanmasına 

ya da özel komisyona
948

 havale edilmesine karar verilebilmektedir.
949

 

                                                 
945

 RUSSELL, Meg; PAUN, Akash, “The House Rule?: International Lessons for Enhancing the 

Autonomy of the House of Commons”, Constitution Unit, London, 2007, s. 22, 93.  
946

 Bkz. “Genel Kurulun Komisyon Olarak Toplanması” başlığı.  
947

 PRAKKE (2004), s. 905-906; ZANDER, Michael, The Law Making Process, Sixth Edition, 

Cambridge University Press, New York, 2004, s. 53-57.  
948

 Nadiren uygulanmakla birlikte, ilgili kanun önerisinin bir özel komisyona havalesi söz konusu 

olabilmektedir. Örneğin, silahlı kuvvetlerin disiplin mevzuatının beş yılda bir değiştirilmesini öngören 

kanun tasarılarında bu usul uygulanmaktadır. Daha sıklıkla gerçekleşen ise, bir özel komisyonun 

kendisine resmi olarak bir havale yapılmadan, herhangi bir kanun tasarısı hakkında hızlı bir inceleme 
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Şekil  10. Avam Kamarasında Kanun Önerilerinin Havalesi 

 Nadiren uygulama alanı bulmakla birlikte ilgili kanun önerisinin parçalanarak 

bölümleri itibariyle farklı kamusal tasarı komisyonlarına ya da kısmen Genel Kurul 

Komisyonuna ve kısmen bir kamusal tasarı komisyonuna gönderilmesi mümkündür.
950

 

Bütçe kanunu tasarıları rutin olarak önemli maddelerin genel kurulun komisyon olarak 

toplanması usulü ile diğer kısımlarının ise kamusal tasarı komisyonunda görüşülmesi 

için bölünmektedir. Diğer kanun önerilerinde ise nadiren de olsa tartışmalı olan 

maddelerinin genel kurulda, diğer maddelerinin ise komisyonda görüşülmesi kabul 

edilebilmektedir.
951

  

Birleşik Krallık Parlamentosunda, İçtüzükten komisyonların kanun önerisinde 

bulunabilecekleri şeklinde bir sonuca ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla komisyonların 

kanun önerisinde bulunma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak bu durum komisyonların 

kanun önerisini hazırlamalarına ve parlamento üyeleri vasıtasıyla bunları sunmalarına 

engel değildir. Örneğin, 2003-2004 yasama yılında (session), Kamu İdaresi Komisyonu 

(Public Administration Select Committee), bir kamu hizmeti kanunu taslağı hazırlamış 

ve söz konusu öneri 12 Haziran 2004’te komisyon üyesi de olmayan Oliver HEALD 

tarafından Avam Kamarasına sunulmuştur.
952

  

6. KOMİSYON TOPLANTILARI VE İŞLEYİŞ  

Kanun önerilerini inceleyen komisyonlar, kural olarak parlamento oturum 

halinde iken istedikleri zaman toplanabilmektedirler.
953

  Komisyonlar başkanları 

                                                                                                                                               
yaparak sonraki aşamalarda süreci etkileyebilecek şekilde rapor sunmasıdır. Ancak resmi bir havalenin 

olmadığı bu durumda, özel komisyon ilgili kanun önerisi üzerinde değişiklik yapamamaktadır (ROGERS; 

WALTERS (2015), s. 197).  
949

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 4. 
950

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 9. 
951

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 188; Erksine May’s Tratise…, s. 566.    
952

 ECPRD, “Legislative Authority…”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı. 
953

 THOMPSON (2015), s. 17, 33.  
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tarafından belirlenen gün ve zamanlarda toplanmaktadır ve belirlenen zamanda ilgili 

işin görüşmelerinin tamamlanamaması durumunda haftanın diğer günlerinde de toplantı 

yapılabilmektedir (İçt. m. 88).  Uygulamada komisyonlar, genellikle Salı ve Çarşamba 

günleri kanun önerilerini görüşmek üzere toplanmaktadır. Komisyonlar genellikle sabah 

oturumu ve öğleden sonra tekrar toplantı şeklindeki standart toplantı düzenine 

uymaktadırlar.
954

 Sabah oturumları genellikle komisyonların genel kurulda soru 

zamanına (question time) katılımlarını sağlayacak şekilde sonlandırılmaktadır.  Öğleden 

sonraki toplantılar, değişkenlik göstermekte ve akşama kadar uzatılabilmektedir. 

Eskiden gece boyu süren toplantılar yaygın bir uygulama iken günümüzde nadiren bu 

tür toplantılar yapılmaktadır.
955

 

 Komisyonların toplantı sayıları, görüşülmekte olan kanun önerisinin niteliğine 

göre değişmektedir. Örneğin ilgili kanun önerisi, üzerinde tartışma olmayan bir kanun 

önerisi ise komisyonun müzakereleri tamamlayabilmesi için iki ya da üç kez toplanması 

yeterli olabilmektedir. Diğer durumlarda, komisyonun sabah ve öğleden sonra 

oturumları olmak üzere birkaç hafta toplanması gerekebilmektedir. Komisyonda sabah 

ve öğleden sonra oturumları da iki farklı oturum olarak ele alınmaktadır.
956

  

Genel komisyonların toplantı yeter sayısı on yedi ya da başkan haricindeki 

üyelerin üçte biridir. Bunlardan hangisi daha az bir sayıya karşılık gelmekteyse o 

kullanılmaktadır (İçt. m. 89/1). Toplantı yeter sayısının olmaması durumunda, 

komisyon başkanı toplantıya ara vermekte ve araya rağmen 20 dakika içinde yeter 

sayının sağlanamaması durumunda gelecek toplantı programına kadar komisyon 

toplantısı ertelenmektedir. Komisyon toplantısı sırasında bir kapatma önergesinin kabul 

edilmesi için bunu destekleyen üyelerin en az sözü edilen yeter sayı kadar olması 

gerekmektedir. Komisyon görüşmelerine ayrıca genel kurulda oylama olması 

durumunda da ara verilmektedir. Komisyon başkanının toplantı yeter sayısının olmadığı 

durum dışında toplantıyı erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte kanun 

teklifi sahibi ya da bir iktidar partisi whipi tarafından toplantının ertelenmesi bir 

önergeyle talep edilebilmektedir.
957

 

                                                 
954

 Kamusal tasarı komisyonları, kanun tasarıları için Salı günleri, 8.55’ten, 11.25’e ve öğleden sonra 

14.30’dan başlayarak; Perşembe günleri ise 11.30’dan 13.00’e ve öğleden sonra ise 14.00’dan başlayarak 

çalışmalarını sürdürmektedir.  Hükümetin, tasarı üzerinde ilerleme kaydetmek için ne kadar istekli 

olduğuna ve konunun ne kadar tartışmalı olduğuna göre komisyon çalışmalarının süreci değişmektedir 

(ROGERS; WALTERS (2015), s. 190).  
955

 THOMPSON (2015), s. 17, 33.  
956

 CHILD (2002), s. 393.  
957

 CHILD (2002), s. 393. 
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Avam Kamarasında, komisyon toplantısına katılanlar, toplantı tutanaklarının 

başında liste halinde konulmaktadır. Bunun için, komisyon uzmanları (clerks), kimin 

toplantıda var olduğunu not almaktadır. Bunun için tüm komisyon üyelerinin isimleri 

listelenmekte ve toplantıya katılanların isimlerinin yanına yıldız işareti konulmaktadır. 

Her bir dönemde Meclisin çalışmalarının istatistiksel olarak özetlendiği Yasama Yılı 

Bülteni/Raporunda (Sessional Returns)
958

, her bir üyenin komisyon toplantılarına kaç 

defa katıldığı da ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla komisyonlara katılıma dair kayıtlar, 

her bir komisyon tarafından tutulmaktadır. Komisyon üyelerinin kaydolabilmek için 

toplantının herhangi bir anında toplantıda olmaları yeterli olup, toplantının başında ya 

da belli bir anında toplantıda bulunmaları gerekmemektedir. Toplantılara katılmayan ya 

da devam etmeyen üyeler için herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.
959

 

 Komisyon üyelerinin toplantıya katılacaklarına ya da katılamayacaklarına dair 

bildirimde bulunmalarına ilişkin resmi bir usul bulunmamaktadır. Avam Kamarasında 

Parlamento üyelerini toplantılara katılım konusunda zorlayacak herhangi bir mekanizma 

söz konusu değildir. Avam Kamarasında toplantılara katılım, partiler tarafından ve her 

bir partinin, parlamentonun her aşamasında yeterli temsili sağlamakla görevli whipleri 

tarafından sağlanmaktadır.
960

   

Komisyon toplantılarına, Başsavcılar (The Attorney General, the Advocate 

General, the Solicitor General) ve parlamento üyeleri katılabilmekle birlikte bunlar 

komisyonda oy kullanamamakta, herhangi bir önerge ya da değişiklik önergesi 

sunamamakta ve yeter sayıya dâhil edilmemektedirler (İçt. m. 87/1).  Diğer yandan 

Ways and Means Resolution
961

 üzerine komisyon tarafından bir tasarının görüşülmesi 

söz konusu olduğunda, herhangi bir bakan, Kamara üyesi sıfatıyla komisyonun 

                                                 
958

 The Sessional Return, Avam Kamarasının ve komisyonların çalışmalarına dair istatistikleri içeren bir 

kaynaktır. Her yasama yılı sonunda yayınlanan bu kaynak, tüm birleşimlerin sayısına ve süresine dair 

rakamlar, genel kurulda ve Westminster Hall toplantılarında tüm iş türleri için harcanan süre, kanun 

önerilerine, sorulara, oylamalara, early day motions ile komisyonların toplantılarına ve raporlarına dair 

kapsamlı verileri içermektedir (UK Parliament, “Sessional Return”, Glossary, 

https://www.parliament.uk/site-information/glossary/sessional-return/ , Erişim: 15.11.2017). 
959

 Üyelerin parlamento çalışmalarına katılımları konusunda ciddi oranda kamuoyu ilgisi söz konusudur. 

Örneğin, https://www.theyworkforyou.com/mps/ uzantılı bir internet sitesinde, üyelerin oylama 

istatistikleri, konuşma sayıları, sordukları sorular, partilerine sadakatleri vb. konusunda bilgiler 

verilmektedir. Sitedeki bilgiler, resmi kaynaklardan çekilmekle birlikte, doğrulukları ile ilgili bazı 

sorunlar da doğabilmektedir (ECPRD, “MPs Presence and Absence Motivation”, 20.06.2006, No: 594, 

Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı,    http://www.ecprd.org, Erişim: 25/08/2017, (Sınırlı Erişim)).  
960

 ECPRD, “MPs Presence…”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı.  
961

 Bir kanun önerisine ilişkin olarak vergi ya da bir yükümlülük getirilmesi konusunda yetki verilmesine 

ilişkin önergenin kabul edilmesi durumunda Ways and Means Resolution olmaktadır. Ways and Means, 

vergilendirmenin eski adıdır (ROGERS; WALTERS (2015), s. 404).  

https://www.parliament.uk/site-information/glossary/sessional-return/
https://www.theyworkforyou.com/mps/
http://www.ecprd.org/
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görüşmelerine katılabilmekte; ancak oy kullanamamakta, değişiklik önergesi sunma 

yetkisi bulunmamakta ve toplantı yeter sayısına dâhil edilmemektedir (İçt. m. 87/2).  

Dinlenmek üzere çağrılacakların müzakere edildiği kısa özel oturum dışında 

kamusal tasarı komisyonları tüm toplantılara kamuya açık olarak 

gerçekleştirilmektedir.
962

 Vatandaşlar da aksi kararlaştırılmadığı sürece, komisyonların 

çalışmalarını izlemek amacıyla toplantılara katılabilmektedir.
963

 Katılım için herhangi 

bir belgeye ihtiyaç bulunmadığı gibi önceden bildirim de gerekli değildir. Sandalyeler 

rezerve edilmiş değildir. Ancak oturulacak alanlar sınırlıdır ve önce gelen ziyaretçiler 

bu açıdan daha avantajlı olmaktadır.
964

 Kamuya açık komisyon toplantıları, Parlamento 

TV’de
965

 yayınlanmaktadır. Bu yayın, diğer yayıncılar tarafından da tekrar 

kullanılabilmektedir.
966

 

Avam Kamarası komisyonlarında büyük oranda tam tutanak tutulmaktadır. 

Üyelerin söyledikleri kaydedilmekte, daha sonra asıl anlamından uzaklaşılmaksızın 

tekrarlar giderilmekte ve açık hatalar düzeltilmektedir. Bu tutanaklar parlamento 

internet sitesi
967

 aracılığıyla kamunun erişimine açılmaktadır. Tam tutanak, toplantıdan 

birkaç gün sonra ilgili uzman ya da personelin onayıyla yayınlanmaktadır. Bununla 

birlikte dinlenen tanığın, kamu yararına zarar verebileceğini veya zedeleyeceğini ya da 

ticari gizlilik niteliği taşıyan konuları ifşa edebileceğini düşündüğü bir bilgiyi 

komisyona özel olarak verdiği durumlarda ilgili bilgi bundan istisna tutulmaktadır. 

İlgililer, söz konusu bilginin yayınlanmamasını talep edecek olursa komisyon, ilgili 

bilgiyi raporlamamaya ya da özet olarak ilgili bilgiye yer vermeye karar 

verebilmektedir.
968

 

Komisyonda oylamalar, genel kuruldaki usulden farklı bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Komisyonlarda, genel kurulda olduğu gibi oylama lobileri 

bulunmamaktadır. Oylamaya katılacak olan üyelerin, komisyon toplantı salonunda 

olması gerekmektedir. Toplantı salonunun kapıları kilitlenmekte ve komisyon 

uzmanları, komisyon üyelerinin isimlerini yüksek sesle okumakta, üyeler de “evet”, 

                                                 
962

 ECPRD, “Parliamentary Procedure”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı.    
963

 KARA (2012), s. 32. 
964

 ECPRD, “Parliamentary Procedure”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı.    
965

 Söz konusu yayınlara, http://parliamentlive.tv/Committees uzantısından ulaşmak mümkündür.  
966

 ECPRD, “Parliamentary Procedure”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı.   
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“hayır” ya da “çekimser (no vote)” şeklinde cevap vermektedir. Başkan oylama 

sonucunu açıklar açıklamaz, komisyon toplantı salonunun kapıları açılmaktadır.
969

  

Komisyonların çalışmaları, takip eden günün Oylamalar ve İşlemler  (Votes and 

Proceedings) 
970

 belgesine ek olarak basılmaktadır. Bu belgede, komisyonların aldıkları 

kararlar basit bir şekilde listelenmektedir.
971

  

7. KOMİSYONLARDA GÖRÜŞME SÜRECİ  

  a. Görüşmelerin Programlanması  

 Avam Kamarasında neredeyse tüm tasarılar, programlamaya tabi tutulmaktadır. 

Programlama önergesinde, ilgili konunun komisyonlarda ne kadar sürede 

sonuçlandırılacağı ve yasama sürecinin geriye kalan aşamalarında, örneğin rapor ve 

üçüncü okuma aşamalarında, ne kadar zaman harcanacağı ortaya konulmaktadır. 

Dolayısıyla komisyon aşamasının programlama önergesi ile çerçevesi çizilmektedir. 

Programlama önergeleri genellikle, ikinci okuma aşamasına geçilmeden önce, hükümet 

ve muhalefet whipleri arasında gerçekleştirilen müzakereler ile netleştirilmektedir.
972

  

İkinci okuma aşamasının sonunda, genel kurulda, programlama önergesi 

oylaması yapılmaktadır. Bu programlama önergesinde, kanun önerisinin hangi tür bir 

komisyona (kanun önerisi komisyonu, genel kurulun komisyon olarak toplanması, özel 

komisyon) havale edileceği ve komisyonda müzakerelerin ne kadar süre içinde 

tamamlanacağı belirlenmektedir. Komisyon daha sonra programlama önergesinde 

belirtilen süre içindeki kendi çalışma programını müzakere etmekte ve komisyonun 

hangi gün ve saatlerde toplanacağını gösteren çalışma programı komisyonun ilk 

toplantısında oylanmaktadır. Komisyon müzakereleri için belirlenen süre sona 

erdiğinde, kanun önerisinin geriye kalan bölümleri/maddeleri komisyonda 

görüşülememektedir.
973

 Komisyon, programlama önergesinde belirtilen tarihin ya da 

rapor ve üçüncü okuma aşamalarının programlamasının değiştirilmesine ilişkin öneride 

bulunabilmektedir.
974
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 Komisyon aşamasının programlanması, iki aşamalı bir süreçtir. Birincisi, 

komisyonun görüşmeleri tamamlayacağı tarihi belirten, ancak komisyon çalışmalarının 

ayrıntılarını düzenlemeyen programlama önergesinin ikinci okuma sonunda 

oylanmasıdır. Komisyonun ne zaman, ne kadar süreyle toplantı yapacağı, bilgi toplama 

ve değişiklik önergelerinin görüşülmesi arasında denge kurulması ve görüşülecek işin 

her bir kısmının ne kadar sürede görüşüleceği gibi konular, komisyonun programlama 

alt komisyonu tarafından belirlenmektedir.
975

  

 Genellikle bakan, gölge bakan, hükümet ve muhalefet partileri whipleri, 

hükümet kanadından kıdemsiz bir üye ile muhalefetten bir üye olmak üzere 7 üyeden 

oluşan programlama alt komisyonu, komisyonun ilk toplantısından önce 

atanmaktadır.
976

 Bu yapı, komisyonun çalışma programını hazırlayarak ilk toplantısında 

komisyona sunmaktadır. Komisyon, alt komisyon tarafından sunulan programı 

reddedebilmekle birlikte, reddedilmesi durumunda düzeltilen çalışma programı için 

tekrar bir toplantı yapılması gerektiğinden söz konusu çalışma programı genellikle 

oylanmaktadır.
977

 Programlama önergesinde, komisyonun kaç kez toplanacağı, her bir 

toplantının süresi ve görüşülecek bölümler, görüşmelerin tamamlanacağı ve raporun 

genel kurula sunulacağı tarih ile rapor ve üçüncü okuma aşamalarının ne zaman 

yapılacağı ortaya konulmaktadır.
978

  

Başlangıçta programlama önergeleri, ana siyasi partiler arasında uzlaşmaya 

dayalı olarak sunulmuş, 2000-2001 yasama yılından başlayarak uzlaşma ortamı ortadan 

kalkmış ve programlama daha çok partizan bir çerçevede gerçekleşmeye başlamıştır. 

Programlama önergelerine muhalefet partisi tarafından itiraz edilmeye başlanmış ve 

hükümetin parlamentoda sahip olduğu çoğunluk nedeniyle sadece hükümet önerileri 

başarılı olmuştur.
979

  

 Komisyondaki çalışmaların programlanması ihtiyacı, parlamentonun karşı 

karşıya olduğu zaman kısıtı dolayısıyla anlaşılır bir durumdur. Bununla birlikte 

programlamanın komisyonda kanun önerisinin görüşmeleri açısından negatif sonuçları 

da göz ardı edilmemelidir. Şöyle ki kanun önerisinin tartışmalı olan maddelerinin 

görüşülmesi, komisyonun birkaç günlük zamanını almakta, kanun önerisinin diğer 

kısımlarının müzakeresi ise daha hızlı ve az detaya girilerek gerçekleştirilmek 
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durumunda kalmaktadır. Bazen süre bitmesine rağmen görüşülemeyen kısım kanun 

önerisinin büyük bir kısmına karşılık gelebilmektedir.
980

 

 Hükümet, programlama önergelerine rağmen, bazen komisyonun ek toplantılar 

yapmasına izin verebilmektedir. Ancak ek zaman tanınması yönündeki taleplerin 

hükümet tarafından reddedilmesi, komisyonda önemli düzeyde hayal kırıklığına sebep 

olabilmektedir. Bunun bir örneği 2000-2001 yasama yılında Cezai Yargılama ve Polis 

Kanun Tasarısı (Criminal Justice and Police Bill) görüşmelerinde yaşanmıştır. Kanun 

tasarısının 50’den fazla maddesi, programlama önergesinde belirlenen süre 

tamamlandığından görüşülememiştir.
981

 Komisyonun ek süre talebinin hükümet 

tarafından reddedilmesi, muhalefet üyeleri arasında ciddi rahatsızlığa sebep olmuş ve 

komisyon üyesi olmayan dört parlamenter tarafından komisyonda oturma eylemi 

yapılmıştır. Söz konusu parlamento üyeleri, oturma eylemi nedeniyle, üyesi 

olmamalarına rağmen komisyon toplantısında bulunmuşlar, bunun üzerine komisyon 

toplantısı iptal edilmiş ve ilgili dört üyenin görevlerini kötüye kullandıklarına (gross 

misconduct) dair bir önerge kabul edilerek, ilgili rapor genel kurula sunulmuştur.
982

   

 b. Komisyonların Dinleme Toplantıları (Evidence Taking) 

2006 yılında yapılan değişikliklerden önce bir kanun önerisinin ayrıntılı 

görüşmesini yapan komisyon, ilgili kanun önerisi bir özel komisyona ya da özel daimi 

komisyona gönderilmedikçe, parlamento dışından yazılı ve sözlü uzman bilgisi 

edinememekteydi. Özel komisyonlar ile daimi komisyonların bir birleşimi mahiyetinde 

olan özel daimi komisyonların da sınırlı sayıda dinleme toplantısı (evidence taking) 

olmaktaydı. Daimi özel komisyonlar,  olağan daimi komisyon usulüne geçilmeden önce 
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birkaç bilgi alma toplantısının yapıldığı, özel ve daimi komisyonların karması 

niteliğindeki komisyonlardı.
983

   

2006’da kamusal tasarı komisyonları, yazılı ve sözlü bilgi alma yetkisine sahip 

olmuşlardır. Kamusal tasarı komisyonları için getirilen bu imkân, önceki birçok 

reformdan farklı olarak yasama sürecinin hızlandırılmasını değil, parlamentonun 

süreçteki rolünün güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
984

 Avam Kamarası Komisyonlar 

Ofisinde (Committee Office) yer alan Denetim Birimi (The Scrutiny Unit), kamusal 

tasarı komisyonlarının bilgi alma toplantılarının koordine edilmesinden sorumludur.
985

   

Komisyonların, konunun uzmanlarından, sözlü bilgi alması usulü, 2006-2007 

yasama yılından bu yana yaygın orak kullanılmaktadır.
986

 Komisyonlar sıklıkla üç veya 

dört dinleme toplantısı yapmaktadır. Genel olarak dinleme toplantılarının kanun 

önerisinin ayrıntılı görüşmeleri başlamadan yapılmasına dair bir gereklilik olmamakla 

birlikte geleneksel olarak dinlemeler, ayrıntılı görüşmelerden önce yapılmaktadır. Bu 

durum komisyonun, ayrıntılı görüşmelerin ileri bir aşamasında, dinlemelere geri 

dönmesine de engel teşkil etmemektedir. Dinleme toplantılarında, genellikle dış kurum 

temsilcileri, bakanlar ve ilgili hükümet birimleri yetkilileri dinlenmektedir. Özellikle 

ilgili hükümet birimi yetkililerinin dinlenmesi, teknik olarak konuya dair bilgileri 

olması ve bu mahiyetteki soruları karşılayabilecek olmaları dolayısıyla önemlidir. 

Esasen, bakanlar da komisyondaki dinlenmeleri ya da diğer toplantılara katılımları 

sırasında söz konusu hükümet birimleri yetkililerine dayanmaktadırlar.
987

   

Kamusal tasarı komisyonlarının üyeleri geçici temelde belirlendiği ve 

komisyonun çalışmaları boyunca üyelikleri devam ettiğinden, üyeler genellikle üyesi 

oldukları komisyonun görüştüğü kanun önerisi konusunda uzman olamamaktadırlar. 

Dinleme yapılması ve yazılı bilgi alınabilmesiyle, komisyon üyelerinin alabileceği 

bilginin nitelik ve niceliği artmıştır. Komisyon üyeleri, müzakereler sırasında daha 

güvenli hareket edebilmekte, görüşmeler daha verimli gerçekleşmektedir. Bu reform, 

parlamento dışı organizasyonların, parlamentoyu mevzuat görüşmeleri sırasında 

bilgilendirebilmeleri ve etkileyebilmeleri için ek bir platform kazandırmıştır.
988

   

                                                 
983

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 6. 
984

 LEVY, Jessica, “Public Bill Committees: An Assessment Scrutiny Sought; Scrutiny Gained”, 

Parliamentary Affairs, Vol. 63, No. 3, 2010, s. 536. 
985

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 6. 
986

 THOMPSON (2015), s. 25. 
987

 THOMPSON (2015), s. 26. 
988

 LEVY (2010), s. 537. 



213 

 

 Komisyonda kimlerin hangi program çerçevesinde dinleneceği, programlama alt 

komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu konu, komisyon tarafından da programlama 

önergesi görüşülürken müzakere edilmektedir. Her bir komisyonun en azından bakanı 

dinlemesi beklenmektedir.
989

 Komisyon, ne kadar sıklıkla toplanılacağı, toplantıların 

dinleme oturumları ve detaylı müzakere aşamaları arasında nasıl dağıtılacağı konusunda 

serbestçe karar verebilmektedir.
990

  

 Komisyon üyelerinin tümünün dinleme toplantıları sırasında soru sorma yetkisi 

vardır. Sorular, değişiklik önergelerinde olduğu gibi kanun önerisinin hükümleri ile 

sınırlıdır. Tümünde olmamakla birlikte bazı durumlarda, bakanlar da 

uzmanlara/ilgililere soru sormak üzere toplantıda hazır bulunabilmektedir.
991

 

 İçtüzükte bunu engelleyen herhangi bir hüküm olmamakla birlikte Lordlar 

Kamarasından gelen kanun önerileri konusunda, Avam Kamarasında dinleme 

toplantıları yapılmamaktadır. Bu durum büyük oranda kanunların incelenmesi sürecinin 

bir bütün olduğu ve temel tartışmaların büyük kısmının, tartışmalı konuların ve 

istenmeyen sonuçların Lordlar Kamarasındaki görüşmeleri sırasında belirlenip 

müzakere edileceği varsayımına dayanmaktadır.
992

 Ancak söz konusu kanun önerileri 

için yazılı bilgi alınmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Lordlar Kamarasında 

müzakere edilmiş olsa da ilgili kanun önerisi üzerinde çok fazla yazılı bilgi 

(memoranda)  sunulabilmektedir.
993

 

 Komisyona, kanun önerisinin ilk yayımından başlayarak her zaman, ilgili herkes 

tarafından yazılı bilgi de sunulabilmektedir. Komisyona bilgi sunmak isteyenlerin, 

muhtemel bir dinleme oturumu için önceden bilgilendirilebilmek amacıyla, kanun 

önerisinin ikinci okuma aşamasına kadar yazılı bilgiyi sunması istenmektedir.
994

 

 Komisyonun bilgi alacağı ilgililerin listesi, whipler tarafından, alt komisyon 

toplantısından önce hazırlanmakta ve görevliler bu listeyi temel alarak dinleme 

toplantılarını programlamaktadırlar. Tüm süreç birkaç gün içinde 

belirlendiğinden/düzenlendiğinden, dinlenecek kişiler açısından hazırlanmak ve 

bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak için, üyeler açısından ise herhangi bir 
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bilgilendirme dokümanı ya da yazılı belgeyi özümsemek için çok az zaman 

kalmaktadır.
995

 

 Komisyon alt komisyon tarafından belirlenen listeyi, gecikmeye neden olmamak 

için genellikle kabul etmektedir. Genellikle ilk dinlenecek olan, komisyonun çalışma 

programının ve ilgililer listesinin kabul edilmesi için komisyon toplantı salonu dışında 

bekletilmekte ve kabul sonrasında dinleme için içeri alınmaktadır.
996

 

 Komisyonlara kanun önerilerini görüşmeden önce yazılı ve sözlü bilgi alma 

imkânı sağlanması, komisyonların sadece bilgi sahibi ve katılımcı olmalarını değil, aynı 

zamanda etkili olmalarını da sağlamaktadır. Komisyonlarda hükümetin baskın olması 

ve zaman kısıtı altında çalışmaların sürdürülmesi ile bilgi, uzmanlaşma ve kaynak 

eksiklikleri, bu alandaki reform taleplerinin en önemli dayanakları olmuştur. Bu reform 

ile yasama süreci kamuoyuna açılmış, üyelerin kanun önerisi metni ve gerekçesi 

konusunda bilgilenmeleri sağlanarak görüşmelerin kalitesi artırılmış ve son tahlilde 

mevzuatın kalitesinin artmasının yolu açılmıştır.
997

 Komisyon üyeleri, dinleme 

aşamasını komisyon aşamasının en ilginç aşaması olarak nitelendirmekte ve üyelerin 

konu hakkında bilgilenerek müzakerelere daha güvenle katılmalarını sağladığından 

kanun önerisinin müzakeresinde seslerin yükselmesine neden olduğunu 

değerlendirmektedirler. Bu uygulamayla, bir taraftan dinleme aşamasındaki 

müzakereler, daha verimli bir şekilde gerçekleştirilirken, diğer yandan komisyon 

aşamasının detaylı görüşme aşaması gelişmektedir. Detaylı görüşme aşamasında, 

üyelerin sürekli dinleme aşamasına referanslar vermeleri de dikkate değerdir.
998

 

2006’da kamusal tasarı komisyonları için bu imkânın getirilmesi sonrasında 

komisyonlar tarafından dinleme usulü yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin, 2007-2008 

yasama yılında,  12 komisyonda toplam 229 ilgili dinlenmiştir.
999

 2015-2016 yasama 

yılında, 22 kanun önerisi kamusal tasarı komisyonlarında görüşülmüş ve bunların 8’inde 

toplam 21 oturumdan oluşan dinleme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
1000

 Bu veri, 

dinleme toplantıları yoluyla ilgililerin yasama sürecine erişimlerinin ciddi oranda 

arttığını ortaya koymaktadır.  

                                                 
995

 RUSSELL ve diğerleri (2013), s. 14. 
996

 RUSSELL ve diğerleri (2013), s. 14. 
997

 LEVY (2010), s. 534-535.  
998

 LEVY (2010) s. 539.  
999

 LEVY, Jessica, “Strengthening Parliament’s Powers of Scrutiny? An Assessment of the Introduction 

of Public Bill Committees”, The Constitution Unit, 2009, s. 26.  
1000

 ECPRD, “Organisation of Hearings in Parliaments”, 03.07.2017, No: 3458,  Birleşik Krallık Avam 

Kamarası cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 26.07.2018, (Sınırlı Erişim).  

http://www.ecprd.org/


215 

 

 Bununla birlikte, yeni sistemin uygulamada ne derece açık olduğunun tartışmaya 

açık olduğu, diğer bir deyişle yasama sürecine erişim konusunda tüm kişi ve kurumların 

eşit imkânlara sahip olmadığı yönünde eleştiriler de vardır. Örneğin, Liberal Demokrat 

Partiden David HEATH’e göre, komisyonda dinlenecek olanlar, önceden bellidir ve 

esasen daha önce doğrudan lobi faaliyetleri ya da yazılı bilgilendirme yoluyla iletilenler 

komisyonda tekrar ifade edilmektedir. Bir Kanun Tasarısı görüşmelerinde dinlenmiş 

olan Anne PINNEY de herhangi bir bağlantısı olmaksızın dinlenmek üzere çağrılmanın 

neredeyse imkânsız olduğunu ifade etmiştir. 
1001

   

 c. Kanun Önerisinin Görüşülmesi  

Komisyon görüşmeleri açısından esaslı noktalar; değişiklik önergelerinin 

sunulma ve görüşülme usulleri ile kanun önerisinin ve ilgili bölümlerinin görüşülme 

sürecidir.  

Komisyonda dinleme toplantılarında, komisyon üyeleri arasında parti farkı 

gözetilmeksizin bir işbirliği eğilimi söz konusudur. Kanun önerisinin incelenmesi 

aşamasında ise daha çok muhalif/çekişmeli bir tutum söz konusudur. Bu iki aşama 

arasındaki fark, komisyon toplantı düzenlerinde dahi görülebilmektedir. Şöyle ki, 

dinleme aşaması, üyelerin at nalı şeklinde bir oturma düzenine sahip olan toplantı 

salonunda; kanun önerisinin ayrıntılı incelemesinin yapıldığı aşama ise, genel kurul 

oturma düzeninde olduğu gibi iktidar ve muhalefete mensup parlamento üyelerinin 

karşılıklı olarak komisyon başkanının iki tarafında konumlandığı oturma düzenine sahip 

bir toplantı salonunda gerçekleştirilmektedir.
1002

  

Kanun önerisi; maddeler, yeni maddeler, ekler (schedules), yeni ekler, başlangıç 

(Preamble) ve başlık sıralamasında görüşülmektedir. Bununla birlikte “Order of 

Consideration” adı verilen görüşme sırasına ilişkin bir önerge ile sözü edilen görüşme 

düzeni değiştirilebilmektedir. Bu çerçevede örneğin eklerin, ilgili oldukları maddelerden 

sonra görüşülmesi sağlanabilmektedir. Bu önerge, ilgili kanun önerisinin 

görüşmelerinin herhangi bir aşamasında sunulabilmekle birlikte genellikle komisyonun 

ilk toplantısında görüşülmektedir. Günümüzde birçok kanun tasarısı programlamaya 

tabi tutulduğundan, görüşme sırası, order of consideration önergesine gerek 

kalmaksızın, programlama önergesi ile belirlenebilmektedir.
1003

 

                                                 
1001

 LEVY (2009), s. 31.  
1002

 RUSSELL ve diğerleri (2013), s. 14. 
1003

 CHILD (2002), s. 398.  
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Komisyon aşamasında, ilgili kanun önerisi metni üzerinde değişiklik yapılmak 

istenmesi durumunda değişiklik önergesi sunulması gerekmektedir. Sadece komisyon 

üyesi olan parlamenterler, komisyon aşaması için değişiklik önergesi 

sunabilmektedir.
1004

 Değişiklik önergeleri bir ya da daha fazla komisyon üyesi adına 

sunulabilmektedir.
1005

 Komisyon aşamasında hükümet de değişiklik önergeleri 

sunabilmektedir. Hükümetin sunduğu önergeler genellikle yazıma (drafting) dair 

önergeler olmakla birlikte zaman zaman hükümet de esasa dair değişiklik önergeleri 

sunabilmektedir. Komisyon üyeleri ve hükümetin sunabileceği değişiklik önergeleri 

konusunda sınırlandırma bulunmamaktadır.
1006

 Muhalefet tarafından sunulan ve 

sorgulama/denetim önergeleri (probing amendment) olarak adlandırılan bir özel önerge 

türü aracılığıyla bakanlar ilgili tasarının hükümlerini açıklığa kavuşturabilmekte ve 

yapılan düzenlemenin gerekçesini ortaya koyma imkânına sahip olmaktadır.
1007

 Bir tür 

“soru” olarak nitelendirilebilecek
1008

 bu önergeler ile, kanun önerisinin ilgili 

maddelerinin/hükümlerinin değiştirilmesi değil, belli bir konunun gündeme getirilmesi, 

hükümet politikasının derinlemesine araştırılması ve sorgulanması amaçlanmaktadır.  

İçtüzüğün 65’inci maddesi gereğince, komisyonlar kanun önerisinin konusu ile 

ilgili olmak kaydıyla uygun gördükleri değişiklikleri yapabilmekle birlikte, kanun 

önerisinin kapsamı dışında değişiklik yapılabilmesi için genel kurul tarafından talimat 

(instructions)
1009

  verilebilmektedir. Yine de kanun önerisinin amacı dışında talimat 

verilememektedir.  Komisyona genel kurul tarafından talimat verilmesi durumunda, 

komisyonlar talimatta belirtilen çerçevede değişiklik yapabilmektedirler. Talimat, kanun 

önerisinin hükümlerinin Birleşik Krallığın kapsamda olmayan diğer kısımlarına ya da 

diğer insan gruplarına genişletilmesini, kanun önerisinin iki ya da daha fazla parçaya 

                                                 
1004

 UK Parliament, “Committee Stage (Commons”, http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-

bill/commons/coms-commons-comittee-stage/, Erişim: 01.08.2017.  
1005

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 6. 
1006

 THOMPSON (2015), s. 21.  
1007

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 190. 
1008

 RUSSELL ve diğerleri (2016), s. 299.   
1009

 Söz konusu talimat, kanun önerisi havale olunan komisyon görüşmelerine başlamadan önce, genel 

kurul tarafından verilebilmektedir. Talimat önergesi, kanun önerisi komisyona havale olunur olunmaz 

sunulabilmektedir. Talimatın amacı, ilgili komisyonun aslında yetkili olmadığı bir konuda yetki verilmesi 

ya da komisyonun izleyeceği yolun belirlenmesi şeklinde olmaktadır. Yetki verici (permissive) olarak 

adlandırılan birinci tür talimatlar, genel kurulun komisyon olarak toplanmasına ya da diğer herhangi bir 

komisyona; emredici (mandatory) olarak adlandırılan ikinci tür ise özel komisyonlara ya da özel kanun 

önerilerine ilişkin komisyonlara verilebilmektedir (Erksine May’s Tratise…, s. 558, 563).  

http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-comittee-stage/
http://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-commons-comittee-stage/
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bölünmesini
1010

 ya da daha önce reddedilen bir maddeye benzer şekilde bir maddenin 

görüşülmesini içerebilmektedir.
1011

  

Değişiklik önergelerinin büyük çoğunluğu muhalefet bakanları (frontbench) 

tarafından sunulmaktadır. Ancak, görüşmeler whipler tarafından da sıkı bir şekilde 

kontrol edildiğinden hükümet dışı önergelerin çok azı komisyonda kabul 

edilmektedir.
1012

 2000-2010 yılları arasında sunulan 17468 hükümet dışı değişiklik 

önergesinden, sadece 80 adedi kabul edilmiştir. Buna karşın aynı dönemde hükümet 

tarafından sunulan 7322 değişiklik önergesinin neredeyse tümü kabul edilmiştir.
1013

  

Değişiklik önergelerinin, ikinci okuma aşamasını takiben görüşüleceği 

toplantıdan en az üç gün önce
1014

 sunulması gerekmektedir.
1015

 Değişiklik önergelerinin 

nadiren toplantı günü sunulmalarına da izin verilebilmektedir. Bunun yapılması 

komisyon başkanının takdirinde olup bu tür değişiklik önergeleri, taslak önergeler 

(manuscript amendments)
1016

 olarak adlandırılmaktadır.
1017

 Kanun önerisi üzerinde 

sunulan değişiklik önergeleri, Komisyon tarafından her gün yayınlanmakta ve 

Komisyonun ilgili kanun önerisini müzakere ettiği her gün için değişikliklerin bir listesi 

yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.
1018

 

Değişiklik önergeleri öncelikle mavi kağıda, “Değişiklik Bildirimleri (Notices of 

Amendments)” başlığı altında “…. Hakkında verilen değişiklik önergesi” şeklinde 

listelenmekte ve bu listeye değişiklik önergeleri eklenmektedir. Bunlardan görüşülecek 

                                                 
1010

 Böyle bir talimat olmadan komisyonlar kanun önerisini bölerek görüşememektedir.  
1011

 Erksine May’s Tratise…, s. 558, 877.  
1012

 RUSSELL ve diğerleri (2013), s. 14. 
1013

 THOMPSON, Louise, “More of the Same or a Period of Change? The Impact of Bill Committees in 

the Twenty-First Century House of Commons”, Parliamentary Affairs, Vol. 66, Issue 3, 1 July 2013, 

s.459-479. 
1014

 Genel kurulun komisyon olarak toplanması söz konusu olduğunda bu süre iki gün olarak 

uygulanmaktadır. 2014-2015 yılları arasında, rapor aşaması için sunulacak önergelerin üç gün önceden 

sunulması denenmiş, hâlihazırda ise bu süre iki gün olarak uygulanmaktadır (ECPRD, “Legislative 

Process and Simplification…”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı). 
1015

 Herhangi bir kanun önerisinin tüm aşamalarını bir günde tamamlaması söz konusu ise, değişiklik 

önergelerinin ikinci okuma aşamasından önce sunulabilmesine imkân tanıyan bir önergenin genel kurulda 

kabul edilmesi gerekmektedir (CHILD (2002), s. 400). Kural olarak Avam Kamarasında herhangi bir 

kanun önerisinin tüm aşamalarının bir günde tamamlanmasını yasaklayan herhangi bir kural yoktur. 

Bununla birlikte, teamülen ways and resolution çerçevesinde sunulan tasarılar için aynı günde birden 

fazla aşama yapılamamaktadır. Genellikle kanun önerilerinin basılması ile ikinci okumasının yapılması 

arasında iki hafta sonu geçmektedir (CHILD (2002), s. 380).    
1016

 Son anda sunulan ve sunulduğu güne kadar hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmayan bu 

önergelere, ilgili güne ilişkin çalışma dokümanlarında yer verilmemekte ve bu önergeler nadiren 

komisyon başkanı tarafından görüşülmek üzere seçilmektedir (UK Parliament, “Manuscript 

amendments”, Glossary, http://www.parliament.uk/site-information/glossary/manuscript-amendments/, 

Erişim: 02.08.2017).  
1017

 THOMPSON (2015), s. 20.  
1018

 UK Parliament, “Committee Stage (Commons)”.  

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/manuscript-amendments/
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olanlar, beyaz kağıtta ve ilgili kanun önerisine göre sıralı bir şekilde komisyonun her 

toplantısı için yeniden listelenmekte (Marshalled List) ve basılmaktadır.  Tüm bu 

dokümanlar, Oylama Paketi'nde (Vote Bundle),
1019

 sunulmakta ve Avam Kamarası 

Bilgilendirme Bürosu (Information Office), bilgi talep edenlere bunlardan bilgi 

sağlayabilmektedir. Değişiklik önergelerine, komisyon toplantısından önce Parlamento 

internet sitesinde de yer verilmektedir.
1020

 

Değişiklik önergelerinde kullanılan dil resmi ve açık olmalıdır. Genellikle ilgili 

önerge, metne kısa bir ek yapılması veya metinden çıkarma şeklinde olmaktadır. 

Değişiklik önergeleri ayrıca tüm madde ya da tüm eke (schedule)
1021

 ilişkin 

olabilmektedir. Metinde yapılan değişiklikler genellikle küçük değişiklikler olmakla 

birlikte, bu aşamada büyük değişiklikler de yapılabilmektedir.
1022

 Üyeler tarafından 

görüşülmekte olan kanun önerisinin temel felsefesini değiştirecek değişiklik önergeleri 

sunulamamaktadır. Değişiklik önergelerinin kanun önerisinin orijinal kapsamı içinde ve 

“ilgili” olması gerekmektedir.
1023

  

Komisyona sunulan tüm değişiklik önergeleri görüşülmemektedir.
1024

 Komisyon 

aşamasına hazırlık sırasında, sunulan değişiklik önergeleri Komisyon Başkanı 

tarafından komisyondaki görüşmeler için seçilmekte ve gruplandırılmaktadır. Bu yolla 

değişiklik önergeleri üzerinde düzenli ve mantıksal bir müzakere 

gerçekleştirilebilmektedir. Komisyon başkanı, bu işlemi, komisyon uzmanlarının 

önerileri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bunun için yapılması gereken ilk iş, usule 

aykırı olan değişik önergelerinin ayıklanması olmaktadır Dolayısıyla bu aşamada kaba 

bir dil kullanan, kanun önerisinin uzun başlığına aykırı olan, kanun önerisi ile ilgisiz ya 

                                                 
1019

 “Vote bundle”, Avam Kamarasının günlük faaliyetlerine ilişkin dokümanların basılı kopyaları olup, 

milletvekillerine dağıtılmaktadır. İçeriğinde, ilgili günün gündemi, bir önceki gün oturum tutanakları, son 

yayımdan bu yana sunulan önergeler, sorular, değişiklik önergeleri ve gelecek günler için planlanmış 

faaliyetler yer almaktadır. Bu dokümanlar, parlamento üyelerinin Avam Kamarası çalışmaları konusunda 

bilgilendirilmeleri için tek güvenilir kaynak olarak önemli bir fonksiyon görmektedir (House of 

Commons Information Office, “The Vote Bundle”, Procedure Series, Factsheet P 16, Ağustos 2010). 
1020

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 6. 
1021

 Kelime anlamı itibariyle “program” ya da “plan” olarak çevrilebilecek olan bu kelimenin kanun 

sistematiği açısından değerlendirildiğinde “ek” ya da “”Açıklayıcı Bölüm” olarak çevrilmesi daha uygun 

görünmektedir. “Schedule”, İngiliz sisteminde kanun önerisinin ya da kanunun bir kısmıdır. Kanun 

önerilerinde, ana maddelerden sonra birkaç “schedule” bulunabilmektedir. Genellikle, kanun önerisinin 

hükümlerinin uygulamasının nasıl olacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermek için kullanılmaktadırlar. İlgili 

kanun önerisi kanunlaştığında, kanun önerisinde yer alan “schedule” lar, artık ilgili kanunun içeriğinde bir 

bölüm, hüküm olmaktadır (UK Parliament, “Schedules”, Glossary, http://www.parliament.uk/site-

information/glossary/schedules/, Erişim: 02.08.2017).   
1022

 THOMPSON (2015), s. 20. 
1023

 ECPRD, “Parliamentary Procedure”, Birleşik Krallık Avam Kamarasının cevabı.     
1024

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 7. 

http://www.parliament.uk/site-information/glossary/schedules/
http://www.parliament.uk/site-information/glossary/schedules/
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da kanun önerisinin kapsamı dışında olan ve ikinci okuma sırasında kararlaştırılan genel 

ilkelere aykırı olan değişiklik önergeleri iade edilmektedir.
1025

   

Bu aşamadan sonra önergelerin seçilmesi aşamasına geçilmektedir. Müzakere ya 

da karar için önergelerin seçilmesi usulü, ilk defa 1934 yılında daimi komisyonlar için, 

kanun önerileri üzerinde sunulan değişiklik önergelerinin artırılarak engelleme yoluna 

gidilmesinin önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Günümüzde de değişiklik 

önergelerin çok sayıda olması dolayısıyla bu usul yaygın olarak kullanılmaktadır.
1026

 Bu 

aşamada önergelerin seçilmesi, rapor aşamasına göre daha gevşek olmaktadır. İlgili 

değişiklik önergesi, oldukça önemsiz olmadığı ya da aynı konuda çoklu önerge söz 

konusu olmadığı sürece seçilmektedir. Görüşülen kanun önerisi üzerinde imzası olan 

üyenin, milletvekili ya da bakan, önergesi otomatik olarak seçilmektedir.
1027

 

Değişiklik önergeleri komisyonda sırasıyla görüşülmemektedir. En etkin ve 

verimli bir surette görüşülmesini sağlayacak şekilde değişiklik önergeleri için karmaşık 

bir gruplandırma süreci yürütülmektedir. Örneğin kanun önerisinin ilk maddesinde 

yapılan bir değişiklik, kanun önerisinin geriye kalan kısımlarında da değişiklik 

yapılmasını gerektirebilmektedir. Aynı şekilde başka bir üye aynı maddede ancak daha 

kapsamlı bir değişiklik önergesi sunmuş olabilmektedir. Dolayısıyla bu çerçevede aynı 

konuda olan ya da önceki bir değişiklik önergesi ile bağlantılı olan tüm değişiklik 

önergeleri aynı anda görüşülmektedir. Böylece değişiklik önergeleri içeriğine göre ve 

tekrardan kaçınılarak görüşülebilmekte ve zamandan kazanç sağlanmaktadır.
1028

 

Komisyon başkanı, seçme ve gruplandırma işlemi için herhangi bir gerekçe ortaya 

koymak zorunda olmayıp, bu karara karşı herhangi bir başvuru yolu da 

bulunmamaktadır.
1029

  

Gruplandırmada, değişiklik önergelerinin konularına bakılmakta ve bu 

kapsamda kullanılabilecek üç yol bulunmaktadır. İlk grup olarak aynı konuda farklı 

önergeler
1030

, ikinci grup olarak bağlantılı önergeler
1031

 ve üçüncü grup olarak belli bir 

konudaki değişiklik önergeleri
1032

 alınabilmektedir.  

                                                 
1025

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 190-191.  
1026

 House of Commons Information Office, “General Committees”, s. 7. 
1027

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 191 
1028

 THOMPSON (2015), s. 21.  
1029

 ROGERS; WALTERS (2015), s. 193. 
1030

 Örneğin, kanun önerisinde, aramaya herhangi bir polis memuru tarafından yetki verilebileceğinin 

önerildiğini varsayalım. Muhalefet, bunun yeterli olmadığını ve buna izin verecek olanın en az komiser 

düzeyinde olması gerektiğine dair bir değişiklik önergesi getirmiş olsun. Hem iktidardan hem de 

muhalefetten kıdemsiz üyeler ise, daha ileri giderek, bir başkomiser, bir hakim ve bir Yüksek Mahkeme 

hakimi tarafından yetkilendirmenin yapılabileceğini öngören değişiklik önergeleri sunmuş olsun. 
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  Komisyonda görüşmeler, kanun önerisinin her bir maddesi ve ekleri sırasıyla 

olmak üzere, satır satır yapılmaktadır. Kanun önerisinin sırasıyla var olan maddeleri, ek 

maddeleri, ekleri (schedule) ve bunu takiben yeni ekleri görüşülmektedir. Son olarak 

varsa kanun önerisinin giriş (preamble) ya da başlığına ilişkin değişiklik önergeleri 

görüşülmektedir. Değişiklik önergeleri müzakere edilmek üzere gruplanmış olmakla 

birlikte, oylamaları kanun önerisi metni içinde sıraları geldikçe yapılmaktadır. 

Gruplandırmanın yapılması durumunda her bir grupta bir değişiklik önergesi baş önerge 

(lead amendment) olarak seçilebilmekte ve baş önerge görüşülmekte olan kanun 

önerisinin ilgili madde ya da ekine karşılık gelmektedir.
1033

 

 Her bir değişiklik önergesi grubu müzakere edilirken, bir komisyon üyesi ve 

özellikle de değişiklik önergesi sahibi üye, baş önergenin oya sunulmasını 

isteyebilmektedir. Grup içinde yer alan baş önergenin yanı sıra yer alan diğer önergeler, 

kanun önerisinin sonraki maddelerine ilişkin olabilmektedir. Başkan grupta yer alan 

diğer önergeleri listelemeksizin, bu önerge ile takip eden önergenin müzakere 

edilmesinin de uygun olacağını ifade etmektedir. Daha sonra grupta yer alan diğer 

önergeler, baş önerge ile birlikte görüşülmekte; ancak bunlar bu aşamada 

oylanmamaktadır. Örneğin birinci değişiklik önergesinin, 1’inci madde ile ilgili 

olduğunu, diğer değişiklik önergeleri ile yeni madde ve eklerin de bu değişiklik 

önergesi ile gruplandığını varsayalım. Birinci değişiklik önergesinin yanı sıra yer alan 

değişiklik önergeleri de müzakere edilecek; ancak kanun önerisinin görüşmeleri 

sırasında ilgili önergelerin sırasına gelinceye kadar söz konusu önergeler resmi olarak 

oya sunulmayacaklardır.
1034

 Baş önerge ile ilgili bir karar verilmesi durumunda, 

gruptaki diğer önergelerin üzerinde herhangi bir müzakere gerçekleştirilmeyecektir. Baş 

                                                                                                                                               
Komisyonda sadece, komiser olması gerektiğine dair önerge seçilirse, yapılacak müzakere, asgari 

otoritenin görevli olup olamayacağı veya komiser olmasının gerekip gerekmediği hususunda olacaktır. 

Ayrı müzakereler, diğer önergelerde de gerçekleştirilmek zorunda kalacaktır.  Aynı konudaki farklı tüm 

bu önergeler gruplandırılarak müzakerelerin birlikte gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır (ROGERS; 

WALTERS (2015), s. 192-193). 
1031

 Örneğin şikayetler konusunda yasal bir soruşturmacı atanması ile ilgili bir muhalefet önergesi 

sunulmuş olsun. Diğer birçok önergede de söz konusu soruşturmacının hangi tür olaylara bakacağına dair 

düzenlemeler yapılmışsa, soruşturmacı atanmasına dair önergenin reddedilmesi durumunda, diğer 

önergeleri görüşmek gereksiz olacağından, bu önergelerin birlikte görüşülmesi anlamlı olacaktır 

(ROGERS; WALTERS (2015), s. 193).  
1032

 Örneğin kanun önerisinin bakana verdiği yetkilerin herhangi birinin kullanılması için düzenleyici etki 

analizi yapılmasını öngören bazı değişiklik önergeleri olsun. Bu önergeler gruplandırılarak söz konusu 

analizi gerektiren ilke üzerinde müzakerelere imkân sağlanmaktadır; aksi takdirde aynı konuda birden 

fazla müzakere gerçekleştirilmek durumunda kalınacaktır (ROGERS; WALTERS (2015), s. 193).  
1033

 THOMPSON (2015), s. 21. 
1034

 THOMPSON (2015), s. 22. 
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önergenin kabul edilmesi durumunda diğer bazı önergelerin de kararlaştırılması 

gerekecektir.
1035

   

 Değişiklik önergesinin görüşmeleri sırasında, ilgili üye önergenin gerekçesini 

açıklamakta ve diğer üyeler de bunu takiben katkıda bulunmaktadır. Bu süreçte 

müzakereler, sadece değişiklik önergeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Dolayısıyla bir kelimenin ya da kelime öbeğinin yorumu ya da anlamı ile ilgilenen bir 

üye muhtemel ilgili ifadenin değiştirilmesi ya da metinden çıkarılması ile ilgili olarak 

değişiklik önergesi sunabilmektedir. Örneğin 2009-2010 yasama yılında, Çocuklar, 

Okul ve Aile Kanun Tasarısında (Children, School and Families Bill) Gölge Bakan Tim 

Loughton tarafından, okul müfredatında yer alan “modern yabancı dil” tanımı ilgili 

bakan nezdinde sorgulanmak istenmiş ve bunun için ilgili metinden “modern” 

ibaresinin çıkartılmasına dair bir değişiklik önergesi sunulmuştur. Değişiklik önergesi 

daha sonra hükümetin amacı konusunda bakanın sorgulanması için bir araç olarak 

kullanılmıştır. Genellikle sorgulama/denetim (probing) önergeleri olarak adlandırılan bu 

önergeler, giderek daha popüler olmaktadır. 2000 yılından bu yana 4000’i aşkın bu 

türden önerge sunulmuştur. Bu sayı sunulan tüm önergelerin beşte birine karşılık 

gelmektedir.
1036

 

 Görüşmeler sırasında bakan tarafından, ilgili değişiklik önergeleri grubuna dair 

cevap da verilebilmektedir. Bu cevap genellikle, bu yönde bir değişiklik önergesine 

neden ihtiyaç olmadığına dair olmakta ve nadiren bakanın cevabı ilgili değişiklik 

önergesine ihtiyaç olduğunun kabulüne dair olmaktadır.
1037

 

 Müzakere sonucunda değişiklik önergesi sahibi, önergesini çekebileceği gibi 

ilgili önerge oya da sunulabilmektedir. İlgili maddeye ya da eke ilişkin bütün değişiklik 

önergeleri görüşüldükten sonra ya da bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik önergesi 

sunulmamışsa, Komisyon Başkanı,  “stand part of the bill”
1038

 diyerek maddeyi 

görüşmeye açmaktadır. Bu aşamada ilgili madde ya da ek üzerinde genel görüşme 

yapılmaktadır. Bir madde üzerinde birkaç grup değişiklik önergesi varsa ya da genel 

konular yeterince görüşülmüşse, Komisyon Başkanı, maddeyi oya sunarak daha fazla 

müzakere edilmesini engelleyebilmektedir.
1039

 Bunu takiben, kanun önerisinin orijinal 

kapsamında olmak üzere, eklenen yeni maddeler ya da yapılan değişiklikler ile kanun 
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önerisinin konusu değişmiş ise, kanun önerisinin kısa başlığı ve kanun önerisinin uzun 

başlığı içinde olmayan bir değişiklik yapıldığında ise kanun önerisinin uzun başlığı da 

değiştirilebilmektedir.
1040

 

Komisyon, bir maddeyi ikiye ayırma ya da bir maddeyi kanun önerisinin bir 

kısmından diğer bir kısmına taşıma, diğer bir deyişle maddenin yerine değiştirme 

yetkisine sahiptir. Ayrıca, herhangi bir maddenin görüşmeleri bütün olarak komisyon 

görüşmeleri içinde daha sonraya ötelenebilmekte ve bu maddelerin görüşmeleri tüm 

maddelerin görüşmeleri tamamlandıktan sonra yapılabilmektedir. Programlama 

önergeleri ile tüm süreç ve görüşmelerin programlanmış olduğu kanun önerilerinde ise 

buna gerek olmamaktadır.
1041

 

 Komisyon, kanun önerisinin tüm maddelerini bu usulle görüşünceye kadar ya da 

programlama önergesinde belirtilen süre sona erene kadar süreç bu şekilde devam 

etmekte ve kanun önerisi daha sonra komisyon tarafından raporlanarak genel kurula geri 

gönderilmektedir.
1042

 

 Komisyondaki görüşmeler sırasında; genellikle tüm süreç, programlama 

önergeleri ile süre açısından sınırlanmakta ve komisyon başkanı da komisyon üyelerinin 

konuşmaları için süre kısıtı getirebilmektedir.
1043

 Özellikle hükümet kanadından olan 

kıdemsiz üyeler, kendilerini sessiz kalma konusunda baskı altında hissedebilmekte, 

değişiklik önergesi sunmamakta ve parti görüşü çerçevesinde oy kullanmaktadırlar.
1044

 

 Komisyonda çalışmaların tamamlanmasının ardından, komisyonun 

görüşmelerine ilişkin tüm dokümanlar düzeltmelerle birlikte yeniden basılmakta ve 

birleştirilerek yasama yılına ilişkin ciltlerin oluşturulmasına temel olmak üzere 

hazırlanmaktadır.
1045

 

Kanun teklifleri de kamusal tasarı komisyonlarında, tasarılara benzer şekilde 

görüşülmektedir. Ancak kanun tekliflerinin, kamusal tasarı komisyonlarında 

görüşülmesi açısından İçtüzüğün getirdiği bazı kısıtların ele alınması gerekmektedir. 

Buna göre, herhangi bir kanun teklifi, bir kamusal tasarı komisyonunda görüşülürken, 

Üye Seçme Komisyonu tarafından başka bir kanun teklifi için ayrı bir kamusal tasarı 

komisyonu atanamamaktadır. Dolayısıyla aynı anda iki farklı kanun teklifi, ayrı iki 
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komisyonda da olsa görüşülememektedir. Bunun istisnası ise, herhangi bir bakan 

tarafından aynı anda ikinci bir komisyon kurulmasına dair önerinin yapılmasıdır. 

Ayrıca, kanun teklifi üzerinde imzası olan üyenin (a private Member in charge of a 

bill), Üye Seçme Komisyonu tarafından ilgili teklif için komisyon atanmasının takiben, 

söz konusu kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını şimdilik istemediğini bildirmesi 

durumunda, diğer bir kanun teklifi için, başka bir kamusal tasarı komisyonu 

belirlenebilmektedir. Bu durumda, ilk kamusal tasarı komisyonu, ikincisi çalışmalarını 

tamamlamadan, toplanamamaktadır (İçt. m. 84A/5).       

8. GENEL KURULDA KOMİSYONLAR  

Yukarıda “Yasama Süreci” başlığı altında ayrıntılı olarak ele alındığı gibi kanun 

önerilerinin görüşmeleri açısından komisyon aşaması dışındaki tüm süreç genel kurulda 

gerçekleştirilmektedir: birinci okuma, ikinci okuma, rapor aşaması ve üçüncü okuma. 

Birinci ve ikinci okuma aşamalarında konunun komisyona gönderilip gönderilmeyeceği 

dahi belli olmadığından, konumuz açısından özellikle önem arz edecek aşamalar rapor 

aşaması ve üçüncü okuma aşaması olmaktadır.  

Birleşik Krallık Parlamentosunda genel kurul görüşmeleri, ilgili bakan ve 

muhalefet grubu sözcüsü (opposition front bench-minority spokesperson) tarafından 

yönlendirilmektedir.
1046

 Kanun önerilerini görüşen komisyonlar, görüşmeler tamamlanır 

tamamlanmaz sona erdiğinden komisyonun üyelerinin ya da başkanının genel kurulda 

bir etkinliğinden bahsedilememektedir. Örneğin ilgili kanun önerisini görüşen 

komisyonun başkanlığını yapmış olan üye, genel kurul görüşmelerine katılamamakta ve 

oy kullanamamaktadır.  

İkinci okuma aşaması açısından dikkat çeken bir uygulama, bu aşamanın ikinci 

okuma komisyonunda gerçekleştirilebilmesidir. Avam Kamarasında genel kurulun 

zamanından kazanılmasını hedefleyen bu uygulamada, üzerinde tartışma olmayan 

kanun önerilerinin ikinci okuma aşaması geçici bir komisyonda yapılabilmekte ve 

bundan sonra ayrıca genel kurulda ikinci okuma aşaması yapılmamaktadır.
1047

  Üyeleri 

diğer genel komisyonlardaki usulle belirlenen bu komisyonlar, ilgili kanun önerisinin 

ikinci kez görüşülmesi ya da görüşülmemesi yönünde rapor sunmaktadır. Görüşülmeme 

yönünde rapor sunulması durumunda komisyon, bunun gerekçelerini de ortaya koymak 
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zorundadır. Kanun önerisi, bu komisyonda görüşüldükten sonra, ikinci okumaya ilişkin 

önerge, genel kurulda görüşülmeksizin oylanmaktadır.
1048

  

Genel kuruldaki rapor aşaması için, komisyonda görüşülen kanun önerisi 

üzerinde değişiklik yapılmışsa tekrar basılmakta ve komisyon tarafından değişiklik 

yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, genel kurulda görüşmeler komisyon tarafından 

hazırlanan rapor üzerinden götürülmektedir.
1049

 

Genel kurulun komisyon olarak toplanması usulü ile görüşülüp üzerinde 

herhangi bir değişiklik yapılmamış olanlar dışındaki tüm kanun önerileri, incelenmek 

üzere, rapor aşaması adı altında genel kurula gelmektedir.
1050

 Genel kurulda rapor 

aşamasında, parlamento üyeleri, komisyonda görüşülen kanun önerisi üzerinde daha 

fazla değişiklik yapmak üzere değişiklik önergeleri sunabilmektedir. Komisyon 

aşamasının sona ermesi ve rapor aşamasının başlaması arasında geçmesi gereken belli 

bir süre söz konusu değildir. Rapor aşamasında tüm üyeler konuşabilmekte ve oylamaya 

katılabilmektedir. Uzun ve karmaşık olan kanun önerilerinde genel kurulda müzakereler 

birkaç gün sürebilmektedir.
1051

 Bu aşamada komisyonda olduğu gibi maddeler sırasıyla 

görüşülmemekte, yeni maddeler, kanun önerisinde değişiklik önergeleri, yeni ekler ve 

eklerde değişiklik önergeleri sırasında bir görüşme yapılmaktadır. Bu aşama için de 

görüşmenin farklı bir sıralamayla yapılmasına ilişkin önerge sunulabilmektedir. 

Programlanmış kanun önerileri için ise rapor aşaması süreci zaten belirlendiğinden 

ayrıca bir önergeye gerek kalmamaktadır. Başkan tarafından komisyonda yeterince 

tartışılmış değişiklik önergesinin seçilmesi pek muhtemel olmamakla birlikte, 

komisyonda geri çekilen ya da reddedilen değişiklik önergeleri de bu aşamada tekrar 

sunulabilmektedir. Başkan önergeleri gruplandırmakta ve bu grup üzerinden 

müzakereler yapılmaktadır. Sadece seçilen baş önerge oya sunulmakla birlikte, talep 

edilmesi durumunda baş önerge dışındakiler de oya sunulabilmektedir.
1052

 

MAY’e göre, bu aşamada sunulan değişiklik önergeleri, o aşamaya kadar 

komisyonun görüştüğü ve kararlaştırdığı kapsamla uyumsuz veya bunun aksine ya da 

daha önceki bir değişiklik önergesi üzerine komisyonun verdiği karar ile uyumsuz 

olmamalıdır.
1053

 Dolayısıyla komisyonda sunulmakla birlikte hakkında karar 
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verilmemiş olan değişiklik önergeleri rapor aşamasında görüşülmek üzere tekrar 

sunulabilecektir.
1054

 

Komisyonda herhangi bir düzensizlik olduğunun fark edilmesi durumunda, rapor 

aşamasında kanun önerisinin komisyona tekrar görüşülmek üzere yeniden havale 

edilmesi (recommittal) söz konusu olabilmektedir. Yeniden havale edilme, kamusal 

tasarı komisyonuna ya da bir özel komisyona yapılabileceği gibi genel kurulun 

komisyon olarak toplanması da istenebilmektedir. Bu usul, kanun önerisinin tümü ya da 

belli kısımları için talep edilebilmektedir. Kural olarak herhangi bir üye bu talepte 

bulunabilmekle birlikte kanun teklifi sahibi olan üyeye öncelik verilmektedir. Bu yönde 

bir önerge sunulması durumunda, önerge lehinde gerekçesini açıklamak üzere önerge 

sahibi ve önerge aleyhinde bir üye konuşmakta ve daha fazla müzakere edilmeksizin 

önerge oya sunulmaktadır (İçt. m. 74). Önerge kanun önerisinin sadece belli kısımlarına 

ilişkin ise, müzakereler sadece geri gönderilen kısımlara ilişkin olmaktadır. Örneğin 

önerge sadece bir maddedeki belli önergelere ilişkin ise sadece bunlar komisyona 

gönderilmektedir.  

Üçüncü okuma aşamasında ise genel kurulda değişiklik önergesi 

sunulamamaktadır (İçt. m. 77/1).
1055

 Üçüncü okuma aşaması, rapor aşamasını takip 

eden genellikle üç saatlik bir müzakereden ibarettir.
1056

  

Genel kurulda parlamento üyelerinin konuşma süreleri, konuşmak isteyenlerin 

sayısı ve kullanılabilir süreye bağlı olarak Avam Kamarası başkanı tarafından 

belirlenebilmektedir.
1057

 

9. KOMİSYONLARDA PARLAMENTER DENETİM   

 Birleşik Krallık Parlamentosunda yürütme organı faaliyetlerinin denetimi 

yasama konularını ele alan komisyonlar eliyle gerçekleştirilmemektedir. Bunlardan ayrı 

olarak teşekkül ettirilmiş bakanlıklar ile ilgili özel komisyonlar vasıtasıyla parlamenter 

denetim gerçekleştirilmektedir. Belli bir bakanlığın görev alanındaki konu ile ilgili 

olarak araştırma ve inceleme yaparak tespitlerini ve ulaştığı sonuçları bir rapora 

bağlayan milletvekillerinden müteşekkil küçük gruplar olarak özel komisyonlar Avam 

Kamarasında görev yapmaktadır. 
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1979’da kurulan bakanlıklar ile ilgili özel komisyonlarla (departmental select 

committees), yürütmenin denetimi alanında önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu 

değişiklik, hükümetin denetimi açısından parlamentoyu önceki zamanlarına göre daha 

etkin bir organ haline getirmiştir.
1058

 

İçtüzüğe göre sayıları 20 olan bu komisyonların adları ve sayıları bakanlıklara 

göre değişebilmektedir. Bu komisyonların görevi, ilgili bakanlığın ve bağlı kuruluşların 

harcamalarını, idari işlemlerini ve politikalarını izlemektir (İçt. m. 152/1-2). Bu 

çerçevede komisyonca, yazılı ya da sözlü bilgi ve belge toplanmakta ve çalışmaların 

sonucunda bir rapor hazırlanmaktadır. Bu rapor bastırılarak internette yayınlanmakta; 

hükümetin bu komisyonlar tarafından hazırlanan raporlara karşı belli bir süre içinde 

açıklama yapması gerekmektedir.
1059

  

Kamusal tasarı komisyonlarının doğrudan denetim yetkileri olmamakla birlikte 

2006 yılında kamusal tasarı komisyonları için getirilen yazılı ve sözlü bilgi alma imkânı 

dolayısıyla görüşülen kanun tasarıları ile ilgili bakanı ya da ilgili hükümet birimi 

yetkililerini dinleyebilmeleri, bir taraftan yasama sürecinde kamusal tasarı 

komisyonlarının rolünü güçlendirirken, diğer yandan parlamento için yumuşak bir 

denetim alanı teşkil etmektedir. Komisyon üyeleri bu yolla ilgili bakana sorular 

yönelterek, ilgili düzenlemeyi irdelemekte ve belli bir alanda parlamenter denetime 

katkı sağlamaktadır. Esasen kamusal tasarı komisyonlarının söz konusu dinleme 

süreçleri, hem komisyon üyeleri hem de kamuoyu tarafından kanun önerisinin 

incelenmesi sürecindeki en ilgi çekici aşama olarak görülmektedir.  

Bu noktada özel komisyonların yasama sürecine katkıları da ele alınmalıdır. 

Özel komisyonların resmi olarak yasamaya ilişkin karar alma yetkileri olmamakla 

birlikte, bu tür komisyonların önceki çalışmaları, hükümet tasarılarını 

etkileyebilmektedir. RUSSELL ve COWLEY çalışmalarında, 12 kanun tasarısına ilişkin 

görüşmelerde bu komisyonlara 1700’ün üzerinde atıf olduğunu, pozisyonlarını haklı 

çıkarmak üzere üyelerin sıklıkla komisyonların sonuçlarına atıf yaptıklarını ve 

hükümetin parlamento baskısına cevap olarak getirdiği 117 değişiklik önergesinin, 

50’sinin kısmen özel komisyon tavsiyelerine dayandığını ortaya koymuşlardır. Hatta 
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söz konusu çalışmalarında getirilen bazı kanun tasarılarının, konu ile ilgili özel 

komisyonların önceki raporlarına dayandığını değerlendirmektedirler.
1060

 

10. GENEL KURULUN KOMİSYON OLARAK TOPLANMASI 

(COMMITTEE OF THE WHOLE HOUSE) 

Birleşik Krallık Parlamentosunda bazı kanunlar için özgün bir komisyon 

incelemesi usulü kullanılabilmektedir.
1061

 Anayasal açıdan büyük önemi olan,
1062

  

hükümetin parlamentodan hızlı bir şekilde geçirmek istediği, konsolide fon kanunları 

gibi üzerinde herhangi bir tartışma bulunmyan kanunlar ile hakkında muhalefet olmayan 

ve bu nedenle tüm aşamaları tartışma olmaksızın gerçekleşebilecek kanun teklifleri için 

genellikle kullanılan bu usulde
1063

,  Meclisin ilgili kanadı bütün üyeleriyle komisyon 

(Committee of the Whole House) olarak toplanabilmektedir.
1064

 Son yıllarda sadece ilk 

üç kanun grubu için bu usulün uygulandığı görülmektedir. Bununla birlikte 1945 

yılından bu yana hükümet tarafından özellikle anayasal açıdan önemi olan tasarıların bu 

usulle görüşülmesi istenirken, hangi kanunun bu türden olduğu konusunda açık bir 

tanım bulunmamaktadır. Dolayısıyla hangi kanunun bu usulle görüşüleceği konusu 

tartışmalıdır.
1065

 

Genel kurulun komisyon olarak toplandığı bu uygulamada başkan 

bulunmadığından katı usul kuralları uygulanmadan ilgili konunun kanunlaştırılması 

mümkün olmaktadır.
1066

  Bu toplantılara, Baş Başkan Yardımcısı veya onun 

yokluğunda diğer başkan yardımcıları başkanlık etmekte ve teamülen Başkanın 

koltuğunda değil, görüşmeler sırasında yerinde olmayacak olan Parlamento Genel 

Sekreterinin yerinden toplantıyı idare etmektedirler.
1067

  

Esasen bu usulün ortaya çıkmasının altında yatan temel neden de Başkanın 

yokluğunda bazı görüşmelerin yapılmak istenmesidir. Dolayısıyla genel kurulun 

komisyon olarak toplanması usulü başlangıçta, Başkanın hazır bulunması 

gerekmeksizin genel kurulun özellikle finansal karakterli konuları görüşebilmesine 

imkân tanıyan bir usuli araç olarak kabul edilmiştir. Zira, Başkanın Krala çok yakın 
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olduğundan bilgilendirme yaptığı düşünülmekte ve Parlamento üyeleri Kralın 

müzakereler konusunda bilgilendirileceğini düşünmeksizin müzakereleri sürdürebilmek 

istemekteydi.
1068

  Bu usulün en önemli yönü, her parlamento üyesinin kanun önerisinin 

görüşmelerine katılabilmesinin sağlanmasıdır. İçtüzükte, 1960 yılı öncesinde yapılan 

usul değişiklikleri öncesinde vergiye ilişkin olan veya harcamaya yetki veren bütün 

kanun önerileri bu usulle görüşülmekteydi.
1069

  

 Günümüzde muhalefet, genel kurulun komisyon olarak toplanmasını isterken, 

hükümet kanadı ilgili konunun genel kurulun komisyon olarak toplanması usulü ile 

değil, kamusal tasarı komisyonlarında 20 üyeyle görüşülmesine sıcak bakmaktadır. Bu 

yolla, hem genel kurulun zamanından alınmamakta hem de genel kurulda 650 

milletvekili ile yapılacak oylama yükünden kaçınılabilmektedir. Genel kurulun 

komisyon olarak toplanması usulü, hükümet açısından genellikle problemli 

görülmektedir. Örneğin, Lordlar Kamarasının Reformuna İlişkin Kanun Tasarısı bu 

usulle genel kurulda 12 gün görüşüldükten sonra reddedilmiştir ve yine İskoçya ve 

Gallere yetki devrine ilişkin kanun tasarısı genel kurulda bu usulle 34 gün 

görüşülmüştür. Hükümet açısından, görüşülecek işe ilişkin yasama sürecinin 

programlanabilmesi nedeniyle, süreç daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir 

olduğundan, komisyon aşamasının genel kurulda gerçekleştirilmesine hükümet 

genellikle isteksiz olmaktadır. Dolayısıyla daha az kanun önerisinin
1070

 komisyon 

aşaması genel kurulda gerçekleştirilmektedir.
1071

 

Genel kurulun komisyon olarak toplanması, kamusal tasarı komisyonlarındaki 

usule tabidir. Milletvekilleri her görüşmede birden fazla kez konuşabilmektedir. Bu 

yönü, bu usulün genel kurul görüşmelerinden en önemli farkı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Oylamalar ise genel kuruldaki oylama usulüne göre yapılmaktadır. 

Değişiklik önergelerinin seçilmesi ve gruplanması da toplantıya başkanlık eden Baş 

Başkan Yardımcısı ya da diğer başkan yardımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir.
1072

 

Genel kurulun komisyon olarak toplanması usulünde görüşmeler tamamlanır 

tamamlanmaz, oturumu yöneten başkan “ilgili kanun önerisinin değiştirilmeksizin ya da 
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değiştirilerek kabul edildiğini”
1073

 genel kurulun oyuna sunmakta ve oylama sonuçlanır 

sonuçlanmaz oturumu yöneten başkan yerini Başkana bırakmaktadır (İçt. m. 71).    İlgili 

kanun önerisinin değiştirilmeksizin kabul edilmesi durumunda, genel kurulda üçüncü 

okuması yapılmakta ya da kanun önerisi üzerinde değişiklik yapılması durumunda söz 

konusu değişikliklerin görüşülmesi için bir gün belirlenmektedir. Üzerinde değişiklik 

yapılan kanun önerileri için olağan uygulama bu olmakla birlikte,  genel kurulun 

komisyon olarak çalışmasını tamamlamasının ardından, görüşmelerin hemen 

yapılmasının oya sunulup kabul edilmesi durumunda da değişiklikler hemen 

görüşülebilmektedir (İçt. m. 72).
1074

 

11. KOMİSYONLARDA ALTYAPI VE BİLGİ DESTEĞİ  

 Komisyonların genel kurulun bir minyatürü olduğu söylemi, komisyon toplantı 

salonlarına da yansımış durumdadır. Büyüklükleri farklı olmakla birlikte komisyon 

toplantı salonları, Avam Kamarası genel kurulunun müzakereye uygun yapısını yansıtır 

tarzda düzenlenmiştir. Hükümet ve muhalefet üyeleri, komisyon başkanının iki yanında 

birbiriyle yüz yüze konumdadır. Salonun arkasında, basın ve kamudan katılımlar için 

bir oturma alanı bulunmaktadır.
1075

 

Parlamento komisyonlarının personeli, kamu görevlisi statüsündedir. Personel 

açık rekabet temelinde işe alınmakta ve komisyonlar arasında geçişler olabilmektedir. 

Bazı personel, sürekli sözleşmeli olarak bazıları ise geçici temelde çalıştırılmakta, diğer 

bazıları ise bazı hükümet birimlerinden geçici olarak görevlendirilmektedir.
1076

 

Komisyon başkanları genellikle komisyonlara personel belirlenmesi sürecinde rol 

almamakta, ancak bazen uzman personelin mülakatlarına katılabilmektedir. Bununla 

birlikte, başkanlardan, komisyonlara uzman belirlenmesi sürecine daha fazla katılmak 

konusunda baskı olmaktadır.
1077
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Şekil  11. Avam Kamarası Kamusal Tasarı Komisyonu Toplantı Salonu Düzeni 1078 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Başkan 

2. Genel Sekreter 

3. Tutanak Görevlisi  

4. Kamu Görevlileri 

5. Bakan (lar) 

6. Muhalefet Sözcüsü  
      

7. Üçüncü Parti Sözcüsü  

8. Hükümet Kıdemsiz  

Parlamenterleri 

9. Muhalefet Kıdemsiz 

Parlamenterleri  

10. Basın  

11. Halk  
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Kanun önerilerini görüşen komisyonlara, Kamusal Tasarılar Bürosu (The Public 

Bill Office), personel ve teknik destek sağlamaktadır. Bu birim ayrıca, Genel Kurulun 

Komisyon Olarak Yaptığı Toplantı ve kanun önerilerinin genel kuruldaki aşamaları için 

de destek sağlamaktadır. Bu Birimdeki uzmanlar, komisyon aşaması konusunda 

parlamento üyelerini bilgilendirmekte ve kanun önerileri için hazırlanacak değişiklik 

önergelerinde üyelere yardımcı olmaktadır.
1079

  

Kanun önerisinin ayrıntılı görüşülmesi aşamasında komisyona, Kamusal 

Tasarılar Bürosundan bir uzman tarafından destek sağlanmaktadır.
1080

 Bu uzmanlar, 

komisyon başkanına, değişiklik önergelerinin seçilmesi ve gruplandırılması ve usul 

konusunda yardımcı olmaktadır. Yaklaşık 10 personelden oluşan Kamusal Tasarılar 

Bürosu ayrıca parlamento üyelerine, değişiklik önergelerinin hazırlanması ve değişiklik 

önergelerinin kabul edilebilirliğinin incelenmesinin yanı sıra Başkana ve Başkan 

yardımcısına kanun önerisi ile ilgili olarak devam eden rapor aşamasında da destek 

sağlamaktadırlar.
1081

 

Bununla birlikte komisyonda dinleme toplantıları aşaması ile kanun önerisinin 

ayrıntılı incelenmesi aşamalarına, Avam Kamarasında farklı personeller tarafından 

destek sağlanmaktadır. Dinleme aşamasında, 2002’de özel komisyonlara destek 

sağlamak üzere kurulan ve yaklaşık 20 personeli olan Avam Kamarası Denetim Birimi 

tarafından destek sağlanmaktadır. Bu personel, yazılı ve sözlü bilgi istenmesi için 

yapılacak düzenlemelerde ve ilgililerin davetinde yardımcı olmaktadır. Sunulan 

bilgilerle ilgili süreci yönetmekte ve dinleme toplantıları öncesinde üyelere brifing 

dokümanları hazırlanması için Avam Kamarası Kütüphanesi ve özel komisyonların 

sekretaryaları ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
1082

 Avam Kamarası Kütüphanesi 

kapsamındaki Araştırma Servisi, bireysel olarak milletvekillerinin ve komisyonların 

bilgi taleplerini karşılamaktadır. Araştırma Servisinde görevli olanlar, komisyonların 

aynı zamanda kendi araştırma personelleri olduğundan, komisyonların toplantılarına 

rutin olarak katılmamaktadır. Araştırma Servisi çalışanları, çalışma konularına göre 
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değişmekle birlikte genellikle geçici olarak komisyonlara destek 

sağlayabilmektedirler.
1083

  

Diğer yandan Avam Kamarası Kütüphanesi tarafından oluşturulan ve 

parlamento intranet sitesinden yayınlanan Kanun Önerileri Portalı (bills gateways) ile 

komisyon üyelerinin kanun önerisinin görüşmeleri sırasında ihtiyaç duyabilecekleri 

açıklayıcı notlar, değişiklik önergeleri, kanun önerisi ile ilgili yazılan bilgi notları gibi 

tüm dokümanlara erişim sağlanmıştır.
1084

  

Avam Kamarası Kütüphanesi, parlamento üyeleri ve onlara destek sağlayan 

personellerine dönük olarak, parlamento faaliyetlerinde destek sağlamak üzere, tarafsız 

bilgi ve araştırma hizmetleri de sunmaktadır. Kütüphanenin en önemli ürünlerinden biri 

olan araştırma notları (research briefing) ile özellikle yasama sürecinde olan mevzuatla 

ilgili olmak üzere parlamenter ilgi alanındaki çeşitli konularda bilgi sağlanmakta ve bu 

notlar, parlamento internet sitesinde yayınlanarak erişime açık tutulmaktadır. 

12. KOMİSYONLARIN ETKİNLİĞİ  

Birleşik Krallık Parlamentosunda geçici temelde kurulan kamusal tasarı 

komisyonlarının üye kompozisyonu, genel kurulda siyasi partilerin sandalye dağılımına 

dayanmakta ve parlamentonun genel havası içindeki partilerin baskınlığı komisyonlara 

da yansımakta; dolayısıyla komisyonda müzakereler parti siyasetleri çerçevesinde 

yürümekte ve parti disiplini nedeniyle komisyonun alternatif hükümler geliştirme ve 

onaylayarak kararlaştırma konusunda imkânı sınırlı olmaktadır. Esasen kamusal tasarı 

komisyonlarının güçsüzlüğü büyük oranda yasama meclisindeki çoğunluk partisi 

liderlerinin kabine üyesi olduğu parlamenter sistemin bir sonucudur. Bakanlar, 

komisyonlar ve genel kurulda yasama sürecine hâkim durumdadırlar. Kabine, 

parlamento üzerinde önemli düzeyde bir kontrol uyguladığından, komisyonlar yasama 

sürecinde çok sınırlı düzeyde rol oynamaktadır.
1085

 

Avam Kamarasının, kanun önerilerinin müzakere süreci açısından en zayıf 

döneminde olduğunu değerlendiren RUSSELL, MORRIS ve LARKIN, komisyon 

aşamasını bu zayıflığın merkezi olarak nitelendirmektedir. Avam Kamarası kamusal 

tasarı komisyonları, sadece uluslararası iyi uygulamaların değil, ayrıca Kamaranın özel 

komisyonlarının da çok gerisinde kalmıştır.  RUSSELL, MORRIS ve LARKIN, 
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komisyon aşamasının daha genelde parlamentonun bu alandaki etkinliğini artıracak bir 

dizi öneri ortaya koymaktadır. Bu önerilerin temel ilkesini ise, “Kamusal tasarı 

komisyonlarına, daha fazla süreklilik ile üyeler ve personeli açısından daha fazla 

uzmanlığın sağlanması, üye seçme sürecinin daha şeffaf ve meşru hale getirilmesi” 

olarak ortaya koymuşlardır.
1086

 

RUSSELL, MORRIS ve LARKIN’e göre, kamusal tasarı komisyonlarının 

sürekli nitelikte olmaması, diğer birçok parlamentoda olduğu gibi kanun önerilerinin 

sabit üyelikleri olan komisyonlarda incelenmesini engellemekte ve literatürde de 

komisyonların güçsüzlüğünün bir sebebi olarak görülmektedir. Zira, komisyonların 

sürekli olmaması, ortak çalışmaya alışmış bir grup uyumunun oluşmasını,  komisyonun 

bütünlüğünün sağlanmasını ve böylece üyelerin belli bir konu alanında uzmanlaşmasını 

engellemektedir.
1087

 

Bu noktada akla gelebilecek ilk öneri, kamusal tasarı komisyonları ile 

bakanlıklarla ilgili komisyonların birleştirilmesi ve çift amaçlı (dual purpose) komisyon 

modeline geçilmesi olabilir. Ancak, RUSSELL, MORRIS ve LARKIN bu öneriye çok 

sıcak bakmamakta ve bu uygulamaya geçilmesinin özel komisyonların iş yükünü 

artırarak, denetim çalışmalarının ikincil olmasına sebep olacağını ve söz konusu 

komisyonların kuruluş amaçlarına zarara vereceğini ifade etmektedirler. Esasen bu 

görevi, özel komisyonlar da üstlenmek istememektedirler. Ayrıca, özel komisyonlara, 

büyük oranda tarafsızlık ve partiler arası çalışma kültürü hakimdir. Bu komisyonların 

yasama işlerini üstlenmesi, bu niteliklerinin aşınmasına ve bu komisyonların 

siyasallaşmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bu komisyonları birleştirmek, pratik 

görünmemektedir.
1088

   

Son dönemde literatürde, kamusal tasarı komisyonlarının kanun önerilerinin 

incelenmesinde çok önemli rol oynadıkları ve bu haliyle literatürde kendilerine daha 

fazla yer verilmesini hak ettikleri yönünde çalışmalar yapılmıştır.
1089

 THOMPSON, 

komisyon çalışmalarına ilişkin olarak, iki yanlış kanı olduğunu ifade ettiği 

çalışmasında, bu iki kanıyı ampirik kanıtlarla çürütmeye çalışmıştır. Bunlardan ilki, 
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“komisyonların üyelerinin konu uzmanı değil, politika uzmanı olduğu” şeklinde ortaya 

konulmaktadır.
1090

  

Dolayısıyla öncelikle komisyonların üye seçiminin ele alınması gerekmektedir. 

Literatürde komisyonların genellikle partilerine bağlı ve hükümet kanadından ise ilgili 

bakan ile uyumlu üyelerden oluşturulduğu eleştirisi yöneltilmektedir. Komisyon 

görüşmelerinde sessiz kalacağına ve parti görüşü çerçevesinde oy kullanacağına 

güvenilen üyeler, bağımsız görüşü ve uzmanlığı olan üyelere tercih edilmektedir.
1091

 

Üye seçiminde rol alan, Üye Seçme Komisyonu, kompozisyonu göz önünde 

bulundurulduğunda, parti yöneticileri tarafından hazırlanan listeleri onaylayan bir 

makam durumundadır.
1092

 Esasen üye seçme sürecinin kapalı kapılar ardında 

gerçekleştirilmesi nedeniyle, komisyonun kararını verirken üyelerin politika ilgileri, 

uzmanlıkları vb. unsurları göz önünde bulundurup bulundurmadığı açık değildir.  

LEVY’e göre, komisyonların kanun önerilerini inceleme süreçlerinin daha 

anlamlı olabilmesi için, komisyon üyeliklerinin Avam Kamarasındaki farklı görüşleri 

yansıtması ve komisyon üyelerinin ilgileri ve uzmanlıklarına göre belirlenmesi 

gereklidir.
1093

 Zira üyelerin konuyla ilgili olmamaları ve uzmanlıklarının yokluğu, 

kanun önerisinin müzakerelerini de etkileyecek ve müzakere süreci kaçınılmaz olarak 

zayıf olacaktır. Konu hakkında bilgisi olmayan üyeler, örneğin ilgili bakana konu 

hakkında soru yöneltemeyecek ve değişiklik önergesi sunamayacaktır.  

THOMPSON’a göre, Üye Seçme Komisyonunun belgeleri ve Komisyon 

çalışmalarına katılmış bazı üyeler ile yapılan görüşmeler, seçilen üyelere ilişkin 

durumun farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Kanun önerisi konusunda açık ilgisi olan 

üyeler komisyonlara atanabilmekte ve milletvekillerinin belli bir komisyona üye olma 

talepleri de genellikle karşılanmaktadır.  2000-2010 yılları arasında, kamusal tasarı 

komisyonlarına atanan üyelere ilişkin verilerin değerlendirmesinden, komisyonların 

önemli düzeyde uzmanlaşmaya sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Komisyon 

üyelerinin yaklaşık yüzde 63’ü ilgili konu alanında belli düzeyde uzmanlaşmaya 

sahiptirler ve herhangi bir komisyona atanan üyelerin yaklaşık üçte ikisinin ilgili konu 

alanında belli düzeyde bilgiye sahip olmaları aranmaktadır.
1094
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THOMPSON diğer yandan, çalışmasında, komisyonda düşük düzeyde 

uzmanlaşmanın muhtemel nedenlerini de ortaya koymaktadır. THOMPSON’a göre, 

düşük düzeyde uzmanlaşma, görüşülecek kanun önerisinin niteliğinin bir sonucu olarak, 

Üye Seçme Komisyonunun uzmanlaşmış ya da potansiyel olarak muhalif görünen 

üyeleri atama konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olabilmektedir. Ayrıca konu 

alanına göre bazı komisyonlara uzman olan üyelerin atanması mümkün 

olmayabilmektedir. Örneğin, teknik düzeyi yüksek “arazi tescili ve düzenlemesine” dair 

bir kanun önerisi için kurulan komisyonda, 10 ya da 15 uzman üyenin bulunması zor 

olacağından, söz konusu komisyonun uzmanlık düzeyi de düşük olacaktır. Dolayısıyla 

bazı komisyonlarda; ilgisi, bilgisi ve uzmanlığı daha düşük düzeyde olan üyeler 

olurken, komisyonların çoğu, bu ilgi, bilgi ve uzmanlığa sahip üyelerden 

oluşmaktadır.
1095

 

THOMPSON tarafından komisyon üyelerinin uzmanlıkları ile ortaya konulan 

çerçevede konuya bakıldığında da, Üye Seçme Komisyonunun yaptığı seçimde tam 

düzen ve sistematize bir hareket tarzının olduğunu söylemek zor görünmektedir. 

Komisyondan komisyona uzmanlık düzeyi değişebilmektedir.  Komisyonun üye 

seçiminde etkinliğinin devam etmesi durumunda, oluşumu açısından bazı 

düzenlemelere gidilmesi faydalı olacaktır. Bu çerçevede, sözü edilen Komisyonda, 

whiplerin çoğunluğa sahip olması engellenmelidir.
1096

 Böylece, üyelerin seçiminde 

biraz daha objektif unsurların göz önüne alınması sağlanabilecektir.  

Bu noktada, komisyonda üyelerin bilgilenmesinin ve uzmanlaşmanın 

sağlanmasında 2007 yılında kamusal tasarı komisyonlara yazılı ve sözlü bilgi alma 

imkânının getirilmesinin olumlu etkisini de özellikle ele almak gerekmektedir. Zira, bu 

yolla komisyonların yaptığı müzakerenin kalitesi artmıştır. Yazılı ve sözlü bilgi alma 

imkânı, komisyona atanmış üyelerin ilgili konu alanında bilgilenmelerini sağlamaktadır. 

Dolayısıyla, komisyon üyeleri, politika uzmanı olmaktan çok, mevzuatın 

bilgilendirilmiş müzakerecileri (informed scrutinisers) olarak adlandırılabilecektir.
1097

   

Komisyonlarla ilgili olarak THOMPSON tarafından ortaya konulan ve yanlış 

olduğu ileri sürülen ikinci kanı ise, “kanun önerisinin içeriğine ya da kabulüne 

komisyon müzakerelerinin etkisinin çok düşük düzeyde olduğu” dur. THOMPSON’a 

göre, komisyonların etkisinin düşük düzeyde olduğu yönündeki görüş, literatürde 
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yaygın olarak dile getirilmekle birlikte, söz konusu çalışmalarda, komisyon 

çalışmalarına ilişkin fotoğrafın sadece bir kısmı değerlendirmeye alınmakta ve bu kısmi 

bakış komisyonların zayıflığı şeklinde yanlış bir sonuca götürmektedir. Dolayısıyla, 

komisyonların etkinliği değerlendirilirken, salt komisyon aşamasında ulaşılan resmi 

sonuçlara değil, yasama sürecinin komisyon aşamasından sonraki aşamalarında 

komisyonda gerçekleştirilen müzakerelerin etkisine de odaklanılmalıdır.
1098

  

THOMPSON’a göre, 2000-2010 yılları arasındaki verilere bakıldığında, sadece 

komisyon aşamasının resmi göstergelerine odaklanılmasının yanıltıcı sonuçları olduğu 

görülmektedir. Sözü edilen yıllar arasında, muhalefet ve kıdemsiz üyelerden gelen 

önergelerin sadece 88 adedi (toplam 17.000 değişiklik önergesinden) kabul edilmiştir ve 

bunların yüzde 73’ü kanun metninin lafzına ilişkin küçük değişiklikler olmuştur.
1099

 

Ulaşılan bu sonuçta, komisyon çalışmasının doğrudan sonuçları olarak 

nitelendirilebilecek bazı unsurlar göz ardı edilmektedir. Birinci olarak, tasarıya ekli 

düzenlemeler ve yönergelerde yapılan 125 değişiklik göz ardı edilmektedir. Her ne 

kadar kanun tasarısının metnine ilişkin değişiklikler olmasa da, bu değişiklikler ilgili 

politikanın uygulaması açısından önemli olabilmektedir. İkinci olarak, komisyon 

aşamasında hükümet tarafından yapılan ancak komisyondaki müzakerelerin bir sonucu 

olarak değerlendirilebilecek 193 değişiklik ve üçüncü olarak da hükümet tarafından 

komisyon aşamasından sonra genel kurulda yapılan ve komisyondaki müzakerelere 

dayandırılabilecek değişiklikler göz ardı edilmektedir. Söz konusu değişiklikler de 

değerlendirmeye dâhil edildiğinde, kanun tasarılarında komisyon aşaması kaynaklı 88 

değil, en az 1900 değişiklik yapıldığı görülmekte ve bu da komisyon aşamasının gerçek 

etkisine karşılık gelmektedir.
1100

  

Komisyon aşamasındaki önemli sorunlardan biri de “zaman kısıtı” olarak ortaya 

konulmaktadır. Komisyonların faaliyetlerini daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirebilmeleri için daha fazla zamana ihtiyaçları bulunmaktadır. Hâlihazırda, 

görevliler, dinlenecek olanlar ve komisyon üyelerinin komisyon aşamasına 

hazırlanmaları için yeterince zamanları bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut uygulama, 
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 THOMPSON (2016), s. 42, 44.  
1099

 THOMPSON (2013), s. 42. 
1100

 THOMPSON (2016), s. 42-44; THOMPSON’ın bu bakış açısı, GRIFFITH tarafından, 1974 tarihli 

çalışmasında kullanılmıştır. GRIFFITH, çok sayıda kanun önerisine ilişkin değişiklik önergeleri üzerinde 

yaptığı çalışmasında, sadece değişiklik önergelerinin resmi kaynaklarına bakılarak bir değerlendirme 

yapılmasının, parlamentonun etkin olmadığı şeklinde yanıltıcı bir sonuca götürdüğünü, bakanlıklardan 

gelen önergelere bakıldığında bunların büyük bir kısmının hükümet dışı üyelerin önceki önerilerine 

dayandığının görüleceğini ortaya koymuştur (GRIFFITH, John, Parliamentary Scrutiny of 

Government Bills, Allen&Unwin, London, 1974, RUSSELL; COWLEY (2016), s. 128-129’dan naklen).  
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komisyon üyelerinin, dinleme toplantılarından elde ettikleri bilgiyi kanun önerisinin 

detaylı görüşmelerine aktarabilmelerine, örneğin değişiklik önergesi sunabilmelerine de 

zemin sağlamamaktadır. Dinleme aşamasından, detaylı müzakere aşamasına geçiş bazen 

öyle hızlı olmaktadır ki, komisyonun sabah oturumunda son ilgili dinlenirken, öğleden 

sonraki oturumunda detaylı görüşme başlayabilmektedir. Değişiklik önergelerinin, 

komisyon başkanının seçim işlemini yapabilmesi için detaylı görüşmeden üç gün önce 

sunulmaları gerektiğinden, değişiklik önergelerinin dinleme aşamasından etkilenmesi 

imkânsızlaşmaktadır. Dolayısıyla, zaman kısıtının oluşturduğu problemleri ortadan 

kaldırmak için aşamalar arasında sabit süreler konulması faydalı olacaktır. Örneğin, 

ikinci okuma ile dinleme toplantısı arasında iki hafta, detaylı görüşme sürecine geçiş 

için bir hafta gibi.
1101

 Zira, komisyonlar için getirilen ek bilgi edinme imkanlarıyla 

edinilen bilginin süreçte ne düzeyde kullanılabileceği, büyük oranda buna uygun 

zamanın olmasına bağlı olacaktır.  

Komisyonların etkinlikleri açısından komisyon başkanlarının durumu da önem 

taşımaktadır. Mevcut uygulamada komisyon başkanları, Başkanlar Paneli üyeleri 

arasından Başkan tarafından belirlenmektedir. Atanan başkanlar, daha çok usuli 

konularda uzman durumundadırlar. Komisyonda uzmanlığın artırılması, komisyon 

başkanları açısından da benzer bir bakış açısını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede 

komisyon başkanlarının, özel komisyon başkanlarında olduğu gibi genel kurul 

tarafından seçilmesi ya da konu alanına göre kamusal tasarı komisyonu başkanlıklarının 

özel komisyon başkanları tarafından yerine getirilmesi düşünülebilir.
1102

 Özellikle genel 

kurul tarafından başkanların seçilmesi durumunda, başkanların profili ve bağımsızlığı 

yükselecek ve komisyon başkanlarını, parti whiplerinin etkinliklerinin bir aracı 

olmaktan da büyük oranda kurtaracaktır.
1103

  

Komisyonların etkinlikleri açısından diğer bir konu, komisyonların 

faaliyetlerinde komisyon olarak karar verme düzeylerinin düşük olmasıdır. Şöyle ki, 

programlama, dinlenecekler vb. komisyonun bizzat kendisi tarafından değil, parti 

sözcüleri, whipler ve iki hükümet partisi kıdemsiz üyesinin oluşturduğu programlama 

alt komisyonu tarafından kararlaştırılmaktadır. Programlama alt komisyonu 

çalışmalarını gizli yürütmektedir. Dolayısıyla komisyon üyelerinin komisyonun 

görüşme programına ya da belirlenen ilgililere herhangi bir etkisi olamamaktadır. Bu 
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konularda kararın komisyona aktarılmasının, komisyon üyelerinin aidiyetini artıracağı 

iddia edilmektedir.
1104

 

Bunun dışında komisyonların, sadece ilgili kanun önerisinin müzakere edildiği 

bir alan olmadığı ve başka işlevlerinin olduğu da göz ardı edilmemelidir. Şöyle ki Avam 

Kamarası, “arena yasama meclislerinin” bir modeli olduğundan komisyonlar, öncelikle 

politika konularının müzakeresi için bir forum işlevi görmektedir. Komisyon 

toplantıları, üyeler için, bakanlar ve karşı taraf ile genel kurulda olduğundan daha 

samimi bir ortamda müzakere fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca komisyonlar, bakanlar ve 

yeni seçilen üyeler için bir eğitim alanı sunmakta ve özellikle yeni seçilen üyeler için 

parlamenter sosyalleşmenin (parliamentary socialisation) önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır.
1105
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III. FRANSA’DA YASAMA KOMİSYONLARI 

A. FRANSA SİYASAL SİSTEMİ  

1958 yılından bu yana süregelen tarihsel süreci ifade eden Beşinci Cumhuriyet, 

Fransa’da tarihsel süreç içinde denenmiş olan siyasal sistemlerin en sonuncusudur. 

Fransa siyasal tarihinde, 1789’dan 1958’e kadar meclis hükümeti, anayasal monarşi, 

başkanlık, parlamenter cumhuriyet ve en sonunda yarı-başkanlık gibi çeşitli tiplerde 

siyasal sistemler denenmiştir. Fransa’da uygulanan bu siyasal sistemlerin ortak özelliği 

öncekine bir tepki olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Bu çerçevede her yeni anayasanın 

hazırlanışında ve uygulanışında bir önceki dönemin anayasasını hazırlayanlarla bir 

hesaplaşma psikolojisi hakim olmuştur.
1106

 Dolayısıyla uygulanan siyasal sistemlerin 

her birinde bir öncekinin ve 1958 Anayasası’nda da tüm tarihsel belleğin izlerini 

görmek mümkündür.  Bu da Fransız siyasal yaşamı ve anayasal gelişmelerinin 

anlaşılmasında başka hiçbir ülkede olmadığı kadar derin bir tarihsel yaklaşımı gerekli 

kılmaktadır.
1107

 

Dördüncü Cumhuriyetten Beşinci Cumhuriyete geçiş, siyasal sistem 

unsurlarındaki değişimin, demokrasinin işleyişini nasıl değiştirebileceğine dair 

etkileyici bir örnek sunmaktadır.
1108

 Bu geçiş aynı zamanda Üçüncü (1870- 1940) ve 

Dördüncü Cumhuriyet (1946-1958) dönemlerinde tecrübe edilen parlamenter sistemden 

bir uzaklaşmaya da işaret etmektedir. Bu çerçevede 1958 Anayasası’nın karakteristik 

özellikleri; parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin karması olan bir sistem 

öngörülmüş olması, cumhurbaşkanına sistem içinde birincil rol tanınması, yürütmenin 

güçlendirilmesi ve parlamentonun yetkilerinin sınırlanması
1109

 olarak sıralanabilir. 
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 ŞENCAN, Hüdai, “Çatışmacı Parlamentarizmden Melez Bir Çözüme: Fransa’da Yarı Başkanlık 

Sistemi”, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya 
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TBMM Basımevi, Ankara, 2014, s. 32-36.    
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yer verilmiştir (COSTA, Olivier, “Introduction: Parliamentary Representation in France”, The Journal of 
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Dolayısıyla hükümet, cumhurbaşkanı karşısında zayıflamış, parlamento karşısında ise 

güçlenmiştir.
1110

  

Fransa’da Beşinci Cumhuriyet, 1962’de cumhurbaşkanının halk tarafından 

seçilmesinin kabul edilmesi
1111

 ile birlikte yarı-başkanlık sistemi olarak 

nitelendirilmektedir. Bu değişiklik öncesinde, Cumhurbaşkanının yetkileri parlamenter 

sistemdeki cumhurbaşkanlarına göre oldukça fazla olmakla birlikte, sistemin niteliğini 

asıl değiştiren unsur, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi 

olmuştur.
1112

 Dolayısıyla parlamentoya karşı sorumlu başbakan ve kabinenin yanı sıra 

halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanının olduğu Fransız rejimi, yarı-başkanlık 

sistemi görünümündedir.
1113

 

Fransa yarı-başkanlık sisteminin ilk uygulaması olmamakla birlikte günümüzde 

yarı-başkanlık sisteminin en etkin ve bilinen örneği olarak görülmektedir.
1114

 Bu 

sistemde yürütme işlevi, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı ve parlamentonun 

güvenoyuna tabi hükümet
1115

 arasında paylaştırılmış durumdadır.
1116

 Hükümet 

faaliyetlerini yönlendiren başbakan
1117

 ise cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.
1118
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 Sözü edilen kurumlar sıralamasını Anayasa’da da görmek mümkündür: Cumhurbaşkanı, Hükümet, 

Parlamento. Dolayısıyla 1958 Anayasası’nın, kurumlar arasında parlamentoyu öncelik sıralamasında arka 

plana attığı söylenebilir.  Zira Anayasa’nın hedefi de güçlü devlet başkanı, güçlü hükümet ve etkisiz 

parlamentodur  (DUNBAY, Seda, “23 Temmuz 2008 Tarihli Anayasa Reformu Işığında Fransa’daki Yarı 

Başkanlık Sistemi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2012, s. 301, dn. 40).  
1111
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Aralık 2001, s.34). 1962 değişikliği ile sadece cumhurbaşkanının seçilme usulü değiştirilmiş, ancak 

Cumhurbaşkanının yetkileri ile parlamento ve hükümete ilişkin hükümlerde herhangi bir değişiklik 

yapılmamıştır.  
1112

 Bu değişiklik öncesinde de cumhurbaşkanı, sistemin temel siyasi aktörlerinden olmakla birlikte bu 

durum ilk Cumhurbaşkanı DE GAULLE’nin kişisel özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

1962 değişikliğinden sonra, cumhurbaşkanının temel siyasal aktör olması, kişisel özelliklerinden değil, 

anayasal olarak kurumsallaşmış bir durumdan, diğer bir deyişle cumhurbaşkanının halk tarafından 

seçilmesi sonucu kazandığı demokratik meşruiyet gücünden kaynaklanmaktadır (ULUŞAHİN (2007), s. 

159).  
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 ELGIE, Robert, “The Politics of Semi-Presidentalism”, Semi Presidentalism in Europe içinde, 

Robert Elgie (Ed.), Oxford University Press, New York, 1999, s. 13.  
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 ŞENCAN (2014a), s. 40.  
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 Anayasal olarak göreve başlarken güvenoyu alınması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, 

başbakanlar tarafından güvenoyu alınarak işe başlanmakta ve Cumhurbaşkanına bir nevi meydan okuma 

olarak arkalarında halkın çoğunluğunun olduğu gösterilmek istenmektedir (EYÜBOĞLU (2007), s. 142). 
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 BARRINGTON (2010), s. 51. 
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 1958 Anayasası’na göre başbakan, bakanlar kurulunun başı değil, birinci bakan konumundadır. 

Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunun başkanıdır (AY. m. 9) ve başbakan, hükümeti değil, hükümet 

çalışmalarını yönetmektedir (AY. m. 21).  
1118

 Kural olarak cumhurbaşkanı, istediği kişiyi başbakan olarak atayabilmekte ve bu anlamda 

Anayasa’nın 8’inci maddesi gereğince hiçbir sınırlandırmaya tabi olmamakla birlikte, pratikte başbakanın 

görevde kalma durumunu gözetmek durumunda olan cumhurbaşkanının parlamento çoğunluğunu da 
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Başbakan ve hükümet genellikle Ulusal Mecliste ve bazen Senatoda kendisini 

destekleyen çoğunluğa dayanmaktadır.
1119

 İki başlı yürütmenin birinci kanadı olan ve 

sistemin merkezinde yer alan cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmekte ve 

yasama organına karşı sorumluluğu bulunmamaktadır.
1120

  

1958 Anayasası’nı kaleme alanların en temel amacı, bilhassa Dördüncü 

Cumhuriyet Döneminde kural hâline gelen hükümet istikrarsızlıklarının asıl nedeni 

olarak görülen parlamentonun gücünün sınırlandırılması olmuştur.
1121

 1958 yılı 

öncesinde görevde olan hükümetlerin görev süresi açısından Fransa dünyanın en 

istikrarsız parlamenter sistemlerinden biri olmuştur. Zira Üçüncü ve Dördüncü
1122

 

cumhuriyetlerde Fransız hükümetleri ortalama sekiz ay görevde kalabilmiştir.
1123

 

Emekli general ve eski Fransız Lider Charles DE GAULLE'ün vizyonunu 

yansıtan Beşinci Cumhuriyet Anayasası,
1124

 yönetimde süreklilik ve istikrar sağlamak, 

krizlerle başa çıkabilmek için gerekli kapasiteyi temin etmek ve partizan tartışmaları en 

aza indirmek üzere hazırlanmıştır. DE GAULLE’ün kişiliği ve ülkenin siyasi kriz 

durumu konusundaki anlayışına göre
1125

 şekillenen Anayasa toplumun yukarıdan 

                                                                                                                                               
dikkate almak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (OKŞAR, Mustafa, “Yarı-Başkanlık Hükümet Sistemi 

Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Fransa ve Litvanya Modelleri”, Türkiye Adalet Akademisi 
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daha yoğun olarak hissedildiğini ifade etmek gerekir. Diğer zamanlarda, cumhurbaşkanının takdir alanı 

genişlemektedir.  
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 The National Assembly in the French Institutions, Assemblée Nationale-Service des Affaires 

Internationales et de Défense, Paris, 2014, s. 9. (Fransızca’dan İngilizce’ye Declan Mc CAVANA 
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 DE GAULLE’e göre Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet dönemlerinde yapısal hale gelen sorunların 

kesin olarak çözülebilmesi için yasama, yürütme ve yargının birbirinden kesin olarak ayrılması, 

yürütmenin meşruluk kaynağının parlamentodan farklı olması, birbirinden ayrı olması gereken bu iki 

gücün meşruluklarını cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimi gibi iki ayrı seçimden almaları 

http://www.france-politique.fr/science-politique.htm
http://www.france-politique.fr/science-politique.htm
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aşağıya doğru bir dönüşümünü sağlamak niyetiyle kendine has özellikleri olan “melez” 

bir sistem oluşturmuştur.
1126

 Bu haliyle Beşinci Cumhuriyet, hem başkanlık sistemi hem 

de parlamenter sistemden birtakım kurumları alıp kaynaştırmış olduğundan yarı-

başkanlık sistemi olarak adlandırılmıştır. Sistemin parlamenter niteliği, doğrudan ve 

genel oyla seçilmiş Meclis önünde sorumluluğu olan ve hükümet çalışmalarını 

yönlendiren bir başbakanın varlığından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan, 

cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan ve genel oyla seçimi ve dış politikadaki 

baskın rolü, cumhurbaşkanını, parlamenter sistemle idare edilen ülkelerin sınırlı 

yetkilerle donatılmış devlet başkanlarından farklılaştırmış ve Fransız sistemini daha 

ziyade Amerikan modeline yaklaştırmıştır.
1127

 

1958 Anayasası, bu haliyle cumhurbaşkanını en üst konuma yerleştirmiş 

görünmektedir.
1128

 Devlet erki, cumhurbaşkanına; hükümet erki ise başbakan ve 

bakanlar kuruluna aittir. Anayasa’nın koruyucusu olarak cumhurbaşkanı, kamu 

otoritelerinin sorunsuz işleyişini ve devletin sürekliliğini temin etmekte, ulusal 

bağımsızlığın, uluslararası hukuka saygının ve toprak bütünlüğünün garantörlüğünü 

yapmaktadır (AY. m. 5). Yürütmenin başı olan cumhurbaşkanı, başbakanı atamakta ve 

başbakan tarafından hükümetin istifası sunulduğunda başbakanın görevine son 

verebilmektedir (AY. m. 8/1).  Cumhurbaşkanı, hükümetin Parlamento toplantı 

halindeyken yaptığı öneri veya iki meclisin Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ortak 

                                                                                                                                               
gerekiyordu. Bu şekilde hem kişi hak ve hürriyetleri güvence altına alınacak hem de ülkenin güçlü bir 

yönetime kavuşturulması mümkün olacaktı (ELDEM, Mahmut Nedim, Anayasalarımızda Siyasi Sistem 

Arayışı ve Yarı Başkanlık Çözümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, 2007, 

s. 50).   DE GAULLE, siyasal sorunların temel kaynağı olarak yürütmenin yasama karşısında zayıf 

kalmasını görmüş ve yasama karşısında güçlü bir yürütme tasarlamıştır. Dolayısıyla 1958 Anayasası, 

Fransız Devriminden itibaren yasamanın üstünlüğüne dayanan siyasal düzenin sonunu işaret etmektedir 

(ÇAM (1993), s. 145; EROĞUL (2012), s. 156). Daha sonraları hükümet sistemi üzerinde yapılan 

tartışmalardaki en önemli argümanlardan biri, 1958 Anayasası’nın getirdiği sistemin sadece DE 

GAULLE için tasarlandığı olmuş ve hatta DUVERGER, sistemin “generalin vücudu için biçilmiş kaftan 

olduğunu” ifade etmiştir (EYÜBOĞLU ( 2007), s. 127). 
1126

 BARRINGTON (2010),  s. 246-247. 
1127

 The National Assembly in the French Institutions, s. 5-8.  
1128

 Cumhurbaşkanı ile hükümetin aynı siyasal eğilimde olması halinde cumhurbaşkanı daha etkin 

olmakta; farklı siyasal eğilimlere sahip olmaları halinde ise başbakan cumhurbaşkanına göre DE 

GAULLE’ün öngördüğünden daha güçlü olmaktadır (ROSKIN (2013), s. 85).  
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önergesi üzerine Anayasa’da belirtilen konularda
1129

 referanduma gidebilmektedir (m. 

11).
1130

  

Cumhurbaşkanı başbakana ve her iki meclisin başkanlarına danıştıktan sonra, 

Ulusal Meclisi feshetme yetkisine de sahiptir (AY. m. 12/1).
1131

   Cumhurbaşkanının, 

Parlamento tarafından kabul edilen kanunları bir daha görüşülmek üzere parlamentoya 

geri gönderme yetkisi de bulunmaktadır (AY. m. 10).
1132

 Bu son yetki başbakanın karşı 

imzası ile kullanılabilecek bir yetkidir.  

Cumhurbaşkanının diğer önemli bir yetkisi, ise olağanüstü hal yetkisidir. Başkan 

Anayasa’nın 16’ncı maddesinde ifade edilen durumlar
1133

 ortaya çıktığında, başbakana, 

iki meclisin başkanlarına ve Anayasa Konseyi başkanına danıştıktan sonra koşulların 

gerekli kıldığı önlemleri alabilmektedir. Başkan olağanüstü hal yetkisi kapsamında, 

kanun gücünde düzenlemeler yapabilmekte ve bu düzenlemeler, yayımlanırken 

başbakanın karşı imzası gerekmemektedir.  

Anayasa’nın 9’uncu maddesi gereğince cumhurbaşkanının bakanlar kuruluna 

başkanlık etme yetkisi vardır. Ancak bu yetki, parlamenter sistemlerdeki görünümüyle 

sembolik bir yetki olmayıp, cumhurbaşkanının katılmadığı bir bakanlar kurulunun 

anayasal bir yetkisi bulunmamaktadır. Başbakanın bakanlar kuruluna başkanlık 

edebilmesi, ancak önceden belirlenen bir gündemle yapılması ve cumhurbaşkanının 

yazılı vekâlet vermesi ile mümkündür.
1134

 “Kabine Konseyi” (Council of Cabinet)
1135

 

                                                 
1129

 …kamu kurumları teşkilatı ya da Ulusun ekonomik, sosyal ve çevre politikasına ve buna katkı 

sağlayan kamu hizmetlerinin reformuna ilişkin kanun tasarıları ile Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla 

kurumların işleyişini etkileyebilecek bir antlaşmanın onaylanması için yetki verilmesine ilişkin kanun 

tasarılarını…(AY. m. 11/1) 
1130

 1958’den günümüze, DE GAULLE, beş kez (1958, 1961, 1962 (2 kez), 1969), Georges POMPIDOU, 

1972’de, MITTERAND, 1988 ve 1992’de, CHIRAC, 2000 ve 2005’te referanduma başvurmuştur 

(ROSKIN (2013), s. 106-107) 
1131

 Bu yetkinin kullanımı Anayasa’da herhangi bir sebebe bağlanmamıştır. Bu yetki cumhurbaşkanını, 

kendisiyle farklı bir siyasi görüşe ve parlamentonun desteğine sahip bir hükümete karşı 

güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanı bu yetki aracılığıyla anlaşamadığı hükümetin parlamento desteğini 

ortadan kaldırma imkânına sahip bulunmaktadır (ŞENCAN (2014a), s. 48); Fransa’da cumhurbaşkanları, 

1962, 1968, 1981, 1988, 1997 yıllarında olmak üzere birçok kez fesih yetkilerini kullanmışlardır. 

Ayrıntılar için bkz. DUNBAY (2012), s. 307-308.  Bunlardan ikisi (1981 ve 1988), başkanlık seçiminin 

ardından başkanlık çoğunluğunu parlamento çoğunluğuna dönüştürmek amacıyla kullanılmış 

(ULUŞAHİN (2007), s. 165) “taktik fesih” niteliğindedir.  
1132

 Kanunları geri gönderme yetkisi, 1958 Anayasası döneminde hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. 

Bu dönemde ilk kez 1983 yılında kullanılmıştır (EROĞUL (2012), s. 192). 
1133

 “Cumhuriyetin kurumları, milletin bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü veya uluslararası yükümlülüklerin 

yerine getirilmesinin ciddi ve ani tehdit altına girmesi ve anayasal kamu otoritelerinin düzenli işleyişinin 

kesintiye uğraması halinde…”(AY. m. 16).  
1134

 OYTAN, Muammer, “Fransa’da Yürütme Organının Yetkileri ve Güçlü Olma Nedenleri”, Amme 

İdaresi Dergisi, C. 15, S. 1, 1982, s. 87.  
1135

 Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği toplantılara ise Bakanlar Konseyi (Council of Ministers) 

denilmektedir.  
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olarak adlandırılan bu toplantılarda, sadece tavsiye kararları alınabilmekte ya da 

Bakanlar Konseyi toplantısının hazırlıkları yapılabilmektedir.
1136

 

Cumhurbaşkanı, 5 yıllık bir dönem için doğrudan ve genel oyla seçilmekte ve 

üst üste en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı görevi yürütülebilmektedir. Görevdeki 

cumhurbaşkanının görev süresinin bitimine en çok 35, en az 20 gün kala, 

cumhurbaşkanı seçimi yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kullanılan 

oyların salt çoğunluğunu almak gerekmektedir. İlk turda hiçbir aday geçerli oyların salt 

çoğunluğunu alamazsa, seçimleri izleyen ondördüncü gün ikinci tur
1137

 seçim 

yapılmakta ve ikinci tur seçime de yalnızca ilk seçimde en çok oyu alan iki aday 

katılabilmektedir (AY. m. 6 ve 7). Böylece, seçilen kişinin oyların yarısından fazlasını 

alması sağlanabilmektedir. 

 Adaylık için yaş sınırı 2011’de çıkarılan bir kanunla 18’e düşürülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı için, seçimle göreve gelen çeşitli organ üyelerinden (parlamento, 

bölge genel meclisi, il genel meclisi, belediye başkanlığı vb.) oluşan ve en az otuz ayrı 

ilden gelen 500 kişilik bir grup tarafından aday gösterilme zorunluluğu olup, seçime 

ilişkin uyuşmazlıklar, Anayasa Konseyi tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.
1138

  

Anayasa, başbakanın ve cumhurbaşkanının yetkileri ile her ikisinin birlikte 

kullanabileceği yetkileri ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanının başbakan ile paylaştığı 

yetkilerin
1139

 yanı sıra karşı imza kuralına tabi olmaksızın tek başına yapabileceği 

işlemlerin
1140

 niteliği, cumhurbaşkanını Fransız siyasi yaşamının merkezine 

                                                 
1136

 Yetkisi bulunmasa da Kabine Konseyi toplantılarının, cumhurbaşkanı ile hükümetin farklı siyasal 

eğilimlerden gelmeleri durumunda, yani kohabitasyon (birlikte yaşama/zorunlu birliktelik) dönemlerinde, 

cumhurbaşkanı karşısında başbakan ve bakanların ortak tutumlarının belirlenmesi açısından önemi 

bulunmaktadır (ŞENCAN, (2014a), s. 54).  
1137

 Fransız siyasetine hakim olan parçalı parti yapısından dolayı, günümüze kadar DE GAULLE dahil 

hiçbir cumhurbaşkanı birinci turda gerekli çoğunluğa ulaşamamış olup, cumhurbaşkanlığı seçimleri 

genellikle ikinci turda sonuçlanmıştır (ŞENCAN (2014a), s. 45).  23 Nisan 2017’de yapılan son 

cumhurbaşkanlığı seçiminde de adaylardan hiçbiri birinci turda geçerli oyların yüzde ellisinden fazlasını 

alamamış; 7 Mayıs’ta yapılan ikinci turda, ilk turda en fazla oy almış olan aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri 

Marine LE PEN ve Cumhuriyet Yürüyüşü  (La République En Marche) hareketinin lideri Emmanuel 

MACRON yarışmış, MACRON oyların yaklaşık yüzde altmış beşini alarak cumhurbaşkanı olmuştur 

(“Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron”, Euronews, 07.05.2017, 

http://tr.euronews.com/2017/05/07/fransa-yeni-cumhurbaskanini-seciyor , Erişim: 06.06.2017).  
1138

 EROĞUL (2012),  s. 184. 
1139

 Anayasa’da cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler sayılarak, bunların dışındakilerin 

karşı imza kuralına tabi olduğu ifade edilmektedir (m. 19). Bu çerçevede, karşı imzaya tabi işlemler 

arasında Başbakanın önerisi üzerine hükümetin diğer üyelerini atamak, kanunları yayımlamak ya da bir 

daha görüşülmek üzere geri göndermek, bakanlar kurulunda kabul edilen kararnameler ve kararları 

imzalamak, askeri ve sivil makamlara atamalar yapmak, silahlı kuvvetlere başkomutanlık yapmak 

bulunmaktadır.  
1140

 Başbakanı atamak ve görevine son vermek (m. 8/1), meclislerin ikisi birlikte Kongre olarak 

toplandığında konuşma yapmak (m. 18), belli kanunları referanduma sunmak (m. 11), başbakan ve her iki 

http://tr.euronews.com/2017/05/07/fransa-yeni-cumhurbaskanini-seciyor


 

 

245 

 

taşımaktadır.
1141

 Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu olmayıp, karşı imza kuralı 

çerçevesinde yapılan işlemlerde karşı imza sahibinin yani başbakan ya da ilgili bakanın 

siyasi sorumluluğu bulunmaktadır.  

Anayasal yetkisi olmamakla birlikte, cumhurbaşkanı parlamentodaki siyasal 

çoğunluğu aracılığıyla başbakanları istediği zaman görevden alabilmiştir. Diğer bir 

deyişle, Anayasa’dan kaynaklanan yetkileri, halk tarafından doğrudan seçilmiş 

olmasının sağladığı demokratik meşruluk ve disiplinli bir meclis çoğunluğunun desteği, 

Cumhurbaşkanını, ondan gelecek en küçük bir telkinin dahi başbakanın istifasını 

gerektirecek düzeyde güçlü kılmıştır.
1142

 Ancak bu durumun her iki aktörün de aynı 

partiden olması durumunda söz konusu olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Aksi 

durumda, Cumhurbaşkanı, başbakanın istifasını sağlamak için parti baskısını 

kullanamayacaktır.
1143

  

Cumhurbaşkanı, başbakanı ve başbakanın istemi üzerine bakanları atamaktadır 

(AY. m. 8). Hükümet; cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve devlet bakanlarından
1144

 

oluşmaktadır.
1145

 Fransız sisteminde, bakanlık ve milletvekilliği sıfatı aynı kişide 

birleşemediğinden, bakan olarak atanan milletvekilinin, milletvekilliği görevinden istifa 

etmesi gerekmektedir.
1146

 Boşalan milletvekilliği yerine yedek milletvekili göreve 

                                                                                                                                               
meclisin başkanlarına danışarak parlamentoyu feshetmek (m. 12), olağanüstü hal yetkileri (m. 16), 

kanunları ve anlaşmaları Anayasa Konseyine göndermek (m. 54, 61).  
1141

 The National Assembly in the French Institutions, s. 8. 
1142

 EYÜBOĞLU (2007), s. 103-105; Cumhurbaşkanının başbakanın istifasını isteme yetkisine de sahip 

olduğu görüşünde olan DE GAULLE’ün, başbakanlarından tarihsiz istifa mektupları aldığı ve bunları 

istediği zaman işleme koyduğu ifade edilmektedir. DE GAULLE’ü izleyen cumhurbaşkanları da gerekli 

gördüklerinde başbakanların görevlerine son vermekte tereddüt etmemişlerdir. Örneğin 1972 yılında 

Başbakan Chaban DALMAS, cumhurbaşkanının olumsuz tavrına rağmen, görevinde kalmaya gayret 

gösterse de, fazla direnç gösteremeden istifasını sunmak zorunda kalmıştır. 1976 yılında başbakanlıktan 

istifa etmek zorunda kalan CHIRAC ise cumhurbaşkanı tarafından istifaya zorlandığını açık bir şekilde 

ifade etmiştir (SAĞLAM; ŞENGÜL (2001), s.44-45).  
1143

 ROSKIN (2013), s. 87.  
1144

 Her hükümette, bakanların sayısı, unvanları ve görevleri değişebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

EROĞUL (2012), s.193 vd.   
1145

 YAVUZ, K. Haluk, Türkiye’de Siyasal Sistem Arayışı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi, Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2000, s. 233.  
1146

 ROSKIN (2013), s. 87; Cumhurbaşkanı tarafından atandıktan sonra başbakanın da milletvekilliği 

düşmektedir (ŞENCAN, Hüdai, “Fransa Ulusal Meclisi Çalışma Ziyareti Notu”, 15-19 Eylül 2014, 

TBMM Arşivi, s. 9, 16). Diğer yandan 2008 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile bakan olan kişinin 

görevden ayrıldıktan sonra parlamentoya geri dönebilmesine imkân tanınmıştır. Öncesinde, geri 

dönülebilmesi için ilgili kişinin tekrar milletvekili seçilmesi gerekmekteydi. Dolayısıyla eski bakanın 

parlamentoya geri dönmeye karar vermesi durumunda yerini almış kişinin bir ay içinde parlamentodaki 

koltuğunu bırakması gerekmektedir (EROĞUL (2012), s. 167. 



 

 

246 

 

başlamaktadır. Ancak bakan atamalarının, parlamento üyeleri arasından yapılması 

zorunluluğu bulunmamaktadır.
1147

 

Yürütmeyi tek başına omuzlayan hükümet, “Cumhurbaşkanının hükümeti” (AY. 

m. 8) olarak anılmakla birlikte, Parlamentodan kaynaklanmakta ve Ulusal Meclise karşı 

siyasal sorumluluğu bulunmaktadır (AY. m. 49, 50).
1148

  Hükümetin başı olan başbakan, 

genel oyla seçilen parlamentoya karşı hükümetin sorumlu olmasını dengelemek üzere, 

devletin başı olan cumhurbaşkanından Ulusal Meclisi feshetmesini talep 

edebilmektedir.
1149

 

Başbakan yürütmede kilit politika yapıcı aktördür. Anayasa’nın 21’inci 

maddesinde, başbakanın hükümetin faaliyetlerini yönlendireceği ve milli savunmadan 

sorumlu olduğu öngörülmüş,  20’inci maddesinde ise ulusal politikayı belirlemek ve 

yönlendirmekten hükümet sorumlu tutulmuştur. Başbakan ayrıca, daha genel olarak 

hükümetin parlamento ile ilişkilerinden de sorumludur. Dolayısıyla başbakan, gündelik 

düzende hükümetin faaliyetlerinin bütününden anayasal olarak sorumlu durumdadır.  

Bununla birlikte uygulamada, Cumhurbaşkanı başbakanın önüne geçebilmektedir. 

Başbakanın merkezi bir konumu olmakla birlikte, yürütme içinde bağımlı bir figür 

durumundadır. Bu açıdan başbakan genellikle, cumhurbaşkanının parlamentodaki 

çoğunluğunu yöneten ve cumhurbaşkanının yasama programını uygulayan kişiden biraz 

daha fazlası olarak görülmektedir. Ancak buna rağmen başbakan tamamen 

etkisiz/önemsiz bir aktör olarak değerlendirilemez. Zira, başbakan, Beşinci Cumhuriyet 

siyasal sisteminde cumhurbaşkanından sonra ülke siyasetindeki en etkili aktördür.
1150

 

 Hükümetin kararnameler (ordinances) ve bakanlar kurulu kararları (decrees) 

olmak üzere iki tür düzenleme yapma yetkisi bulunmaktadır. Ülkemiz hukuk 

sistemindeki kanun hükmünde kararnamelere benzeyen kararnameler için yetki ve onay 

kanununa ihtiyaç olup, kanun hükmünde olan bu düzenlemeler üzerinde idari yargı 

                                                 
1147

 ROSKIN (2013), s.88; Beşinci Cumhuriyetin ilk zamanlarında, bakanlar üst düzey kamu görevlileri 

arasından atanmaktaydı ve ters siyasi kariyer etkisi (reverse political career) söz konusuydu. Diğer bir 

deyişle ilgili kişi önce bakan ya da devlet bakanı olmakta, sonrasında ise milletvekili olmaktaydı. 

Dördüncü Cumhuriyette, neredeyse tüm bakanlar milletvekili iken, 1958 ila 1984 yılları arasındaki 

bakanların sadece üçte ikisi milletvekiliydi. 1970 ila 1984 arasında ise bakanların yüzde 70’i 

milletvekiliydi. Bu rakamlar, diğer batı demokrasileri ile karşılaştırıldığında, Fransa’da bakanlık kariyeri, 

Avrupa’da en az parlamenterize olmuş kariyer durumundaydı. Zaman içinde milletvekili olmak, bakan 

olarak atanmak için olmazsa olmaz bir özellik halini almıştır. Örneğin 2002 yılında, bakanlar genellikle 

ortalama yedi yıl milletvekili olanlar arasından atanmıştır (COSTA; KERROUCHE (2009), s. 341-342). 
1148

 EYÜBOĞLU bu durumu, “davul başbakanın boynunda, tokmak cumhurbaşkanının elinde” şeklinde 

deyimlendirmektedir (EYÜBOĞLU (2007), s. 130).  
1149

 The National Assembly in the French Institutions, s. 7. 
1150

 ELGIE, Robert, “Cohabitation: Divided Government French-Style”, Divided Government in 

Comparative Perspective içinde, Robert Elgie (Ed.), Oxford University Press, Oxford, 2001, s. 107-110. 
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denetimi bulunmamaktadır.
1151

 Hükümet birçok alanda kararnameler yayınlayabilmekte 

ve yasama organı tarafından başka alanlarda da kararname çıkarma konusunda 

yetkilendirilebilmektedir.
1152

 Bununla birlikte yetkilendirme sadece ilgili hükümet 

açısından geçerli olmakta ve örneğin yetki kanunu sonrasında hükümetin istifa etmesi 

durumunda yetkilendirme düşmektedir.
1153

 Hükümetin elindeki ikinci önemli 

düzenleme aracı olan kararlar için yetki ve onay kanununa ihtiyaç olmadığı için 

kararnamelere göre daha kolay çıkarılabilen bu düzenlemeler, idari yargı denetimine 

tabidir.
1154

 Kararnameler, kararlar ve diğer düzenleyici işlemler cumhurbaşkanı 

tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girebilmektedir. Cumhurbaşkanının söz 

konusu belgeleri imzalamaması, hükümeti zor durumda bırakabilmektedir. Özellikle 

kohabitasyon dönemlerinde bunun örneklerini görmek mümkündür.
1155

 

Yasama yetkisini kullanan parlamento, Ulusal Meclis ve Senatodan 

oluşmaktadır. (AY. m. 24/2).  Beşinci Cumhuriyetin başarıya ulaşmasındaki iki faktör 

olan güçlü cumhurbaşkanı ve rasyonelleştirilmiş parlamentarizm aracılığıyla hükümetin 

pozisyonunun güçlendirilmesi, bu dönemde Ulusal Meclisin modern demokrasilerdeki 

en güçsüz yasama meclislerinden biri sayılmasının da temel sebebini 

oluşturmaktadır.
1156

  1958 Anayasası’nın ilk hâlinde, normal şartlarda içtüzükte 

düzenlenmesi gereken birçok hususa yer verilmiştir. Bunun temel nedeni, Meclisin 

hareket alanını sınırlayarak, bu alanın genişletilmesini Anayasa değişikliklerine bağlı 

hâle getirmek ve zorlaştırmaktır. Ancak zaman içinde, çeşitli Anayasa değişiklikleri 

yoluyla Meclisin konumu iyileştirilmiştir. Özellikle 2008 yılında yapılan kapsamlı 

Anayasa değişikliği Meclisin etkinliğinin kısmen artırılmasını sağlamıştır.
1157

 Bu 

değişikliği, parlamentoya güvenin inşası, parlamentonun güçlendirilmesi, siyasal 

düzende başkanın lehine olan güç dengesizliğinin giderilmesi üzerine 

kurgulanmıştır.
1158

 Yasama sürecinde milletvekillerinin çalışmalarının daha verimli 

olması ve komisyonlara daha geniş rol verilmesi sağlanarak, parlamentonun değerinin 

yeniden teyit edilmesi, bu anayasa değişikliğinin amaçlarından biriydi.  Bundan sonra 
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parlamentonun çalışma usullerine uzanan değişiklikler ise Beşinci Cumhuriyetin 

kurumları arasında güç dengesinin iyileştirilmesine dair büyük projenin parçası 

niteliğindedir.
1159

  

Ulusal Meclis, hükümetin belirli bir konudaki politika açıklamasını veya 

hükümet programını onaylamayarak ya da güvensizlik önergesini kabul ederek 

hükümeti istifa etmek zorunda bırakabilmektedir (AY. m. 50).  

Cumhurbaşkanı ve her iki meclisin başkanları tarafından atanan dokuz üyeden 

oluşan Anayasa Konseyi (Constitutional Council) (AY. m. 56 vd.) ise, kanunların 

yayımlanmasından önce anayasaya uygunluğunu incelemektedir. 1974 yılında yapılan 

Anayasa değişikliği çerçevesinde altmış temsilci ya da altmış senatörün de anayasaya 

uygunluk için Anayasa Konseyine başvurabilmesi
1160

 yönünde bir genişletmeye 

gidilmiştir. 2008’de yapılan Anayasa değişikliği ile ise anayasaya aykırılığın itiraz yolu 

ile Anayasa Konseyine sunulabilmesine imkân tanınmıştır.
1161

 Anayasa Konseyi 

kanunları iptal edememekte ve kararları kendi başına sonuç doğurmamaktadır. Örneğin, 

yasama organının Anayasa’da öngörülen sınırları aşarak bir kanun düzenlemesi yaptığı 

iddiası ile hükümetin Anayasa Konseyine başvurması halinde Anayasa Konseyi bu 

itirazı haklı bulursa, ilgili kanunu iptal edememektedir. Ancak bu karar üzerine 

hükümet, çıkaracağı bir kararname ile kanunu değiştirebilecektir.
1162

 Dolayısıyla 

Anayasa Konseyi, acele ile çıkarılmış ya da iyi ele alınmamış kanunlar için bir tür fren 

vazifesi ifa etmektedir.
1163

  

Fransa’da siyasal sistemin işleyişinde, cumhurbaşkanı ya da başbakandan 

hangisinin baskın olacağı, siyasi aktörler tarafından anayasal rol ve yetkilerinin 

dönemin koşullarına göre farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır. Bu durum 

ise, büyük oranda Anayasa’da ortaya konulan cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki 

yetki paylaşım düzeneğinin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.  Dolayısıyla yetki 

paylaşımı, yeni siyasi kişilikler ve durumlarla şekillenebilmektedir.  
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Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki çatışma alanlarından biri, dış işleri ve 

güvenlik politikası alanında söz konusu olmaktadır. ELGIE’ye göre, Anayasa’nın 5’inci 

maddesinde ifade edilen, başkanın devletin sürekliliğini temin etme, ulusal 

bağımsızlığın, uluslararası hukuka saygının ve toprak bütünlüğünün garantörlüğünü 

yapma görevi ile milli politikayı belirlemek ve yönlendirmekten hükümeti sorumlu 

tutan 20’nci maddenin birlikte okunmasından, dış işleri ve güvenlik politikasını harekete 

geçirme yetkisinin başkana ait olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Başkanın bu alanlar 

dışındaki anayasa yetkileri oldukça sınırlıdır.
1164

 ULUŞAHİN’e göre ise bu alanda 

başkanın yetkileri doğrudan süreci başlatma yetkisi niteliğinde olmayıp, hükümete ait 

yetkinin kullanılması ile oluşan sürece müdahale etme imkânı sağlamaktadır. Bu 

müdahalenin sınırını ise Anayasa’nın 5’inci maddesi oluşturmaktadır. Hükümetin bu 

alanda sahip olduğu yetki ise doğrudan ve tek başına belli bir politikanın harekete 

geçirilmesidir. Diğer bir çatışma alanı ise, Anayasa’da milli savunmadan başbakanın 

sorumlu tutulması karşısında, başkanın silahlı kuvvetlerin başı olduğunun (m. 15) 

vurgulanmasından kaynaklanmaktadır.
1165

 Aslında başbakan, ülke yönetiminin derhal 

müdahale edilmesi gereken günlük tüm meselelerine ilişkin olarak yol gösterme, 

yönetme ve koordinasyon ile başkan ise ileriyi görme ve rejimin uzun dönemdeki 

menfaatlerini korumakla görevlendirilmiştir. Ancak bunların dışında da Cumhurbaşkanı 

ve başbakanın yetkilerinin çakıştığı alanlar o derece fazladır ki, her iki aktör de şartlar 

oluştuğunda politika yapım sürecini kontrol etmekte, bu şartlar oluşmadığında ise süreci 

kontrol edebilmek için mücadele vermektedir.
1166

 Özellikle çatışmalı yetki alanlarında, 

başkanın Anayasa’nın 5. maddesinin yorumu ve bu maddenin belirsiz lafzına dayanarak 

yapacağı müdahaleler güç paylaşımının yönünü de belirlemektedir. Aslında bu 

maddenin geniş yorumlanması durumunda, tüm yetki alanlarının çatışma alanı haline 

getirebileceğini söylemek mümkündür.
1167

 

Cumhurbaşkanı ya da başbakandan hangisinin baskın olacağını, başkanın 

parlamentodaki çoğunluk ile ilişkisi de belirlemektedir. Cumhurbaşkanı, 

parlamentodaki çoğunluk ile aynı siyasal görüşü temsil etmesi durumunda, en güçlü 

konumda olmakta, en azından yürütme organı içinde önde gelen figür olmakta; bunun 

askine, cumhurbaşkanının parlamento çoğunluğu ile uyum içinde olmadığı ihtimalde 
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ise, önemli yetkilere sahip olsa da, cumhurbaşkanı değil, başbakan sistemin baskın 

unsuru olmaktadır.
1168

 Böylece, kohabitasyon döneminde, hükümetin başı 

değişmektedir.  SARTORI, bu durumu iki başlı yürütme içinde güçler arasında bir 

“sarkaç hareketi” olarak nitelendirmektedir. Böylece, sistemin, bölünmüş çoğunluklar 

karşısında yarattığı çözüm başın yer değiştirmesi olarak ortaya çıkmıştır. Parlamento 

çoğunluğu tarafından desteklenen başkan, başbakan karşısında üstünlük sağlarken; 

bunun aksine durumda, bölünmüş çoğunluk durumunda, bu sefer parlamento çoğunluğu 

tarafından desteklenen başbakan üstünlük sağlamaktadır.
1169

 Ancak baskın unsurun 

değişken olabilmesine işaret eden bu durum, kohabitasyon dönemlerinde sistemin 

parlamenter; diğer durumlarda ise başkanlık dizgesi içinde işlediği
1170

 şeklinde 

okunmamalıdır.
1171

 Zira böyle bir bakış, sistemin karma niteliğinin göz ardı edilmesi ve 

aslında gerçek bir sistemin mevcut olmadığını iddia edilmesi anlamına gelecektir.
1172

 

Bu noktada Fransız siyasal sisteminde tecrübe edilen Cumhurbaşkanı ve 

hükümetin farklı siyasi partilerden olmasına rağmen bir arada çalışabilmesi anlamına 

gelen “kohabitasyon” dönemlerine değinmekte fayda olacaktır. Kohabitasyon, Fransız 

uygulamasında, Cumhurbaşkanı ve hükümetin önemli siyasi aktörler olduğu bir 

sistemde, Cumhurbaşkanının Ulusal Mecliste muhalefetin çoğunluğu ile karşı karşıya 

kalması ve bu sebeple çoğunluğun desteğine sahip olan başbakanı atamak zorunda 

kalmasıdır.
1173

 Fransa’da ilk kohabitasyon uygulaması, 1986 yılında yaşanmıştır.
1174

 Bu 

dönemde solcu kanattan Cumhurbaşkanı François MITTERAND, sağcı kanattan 

başbakan Jacques CHIRAC ile iktidarı paylaşma ve birlikte çalışma durumu ile karşı 

karşıya kalmıştır.
1175

 Bu dönemde MITTERAND, cumhurbaşkanlığı yetkilerini asgari 
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düzeyde kullanarak Başbakan CHIRAC’a programını uygulaması için alan açmış ve 

sadece önemli gördüğü alanlarda müdahale yoluna gitmiştir. Bu dönemde aralarındaki 

resmi olmayan pazarlık çerçevesinde, CHIRAC iç işlerine, MITTERAND ise dış işleri 

ve savunma ile cumhurbaşkanlığının sembolik işlevlerine yoğunlaşmıştır. 

MITTERAND’ın bu dönemde Anayasa hükümlerini, yetkilerinin asgari kullanımı 

çerçevesinde yorumlaması, sonraki kohabitasyon dönemlerine de örnek 

oluşturmuştur.
1176

 Bununla birlikte “imzalamalı mı, imzalamamalı mı?” sorusu, 

kohabitasyon dönemlerinin en can alıcı sorusu olmuş, zıt siyasal kutuplardaki 

Cumhurbaşkanı ile başbakanın ortak noktalarda buluşması kolay olmamıştır.
1177

 Bu 

dönemlerde CHIRAC, MITTERAND’a, Lionel JOSPIN, CHIRAC’a, özellikle iç 

siyasal konularda arkalarındaki çoğunluktan aldıkları güçle birçok zorluk çıkarmışlardır. 

Örneğin, 1986-88 kohabitasyon pratiğinde, MITTERAND, bazı kamu işletmelerinin 

özelleştirilmesi, seçim çevrelerinin yeniden düzenlenmesi ve çalışma saatlerinin 

belirlenmesine dair üç kararnameyi imzalamamış ve hükümet ilgili konularda kanun 

çıkarmak durumunda kalmıştır.
1178

 MITTERAND, bu kararnameleri, hukuka aykırı 

bulduğu için değil, kendisini seçen çoğunluğun kabul ettiği siyasal programa aykırı 

olduğu için imzalamaktan kaçınmıştır
1179

 Yine 1997’de CHIRAC tarafından başbakan 

atanan ve AB yandaşı olarak bilinen JOSPIN, ilk kez bir kohabitasyon döneminde 

cumhurbaşkanının dış ilişkiler ve güvenlik konularındaki birincil rolüne itiraz etmiş ve 

bunları cumhurbaşkanının tekeline bırakmayacağını açıklamıştır.
1180

  Bu çerçevede 

JOSPIN, Mart 2000’de İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarette, Lübnan Hizbullahı için 

“terörist” nitelendirmesinde bulunmuş, ancak Fransa’nın Arap dünyası ile İsrail 

arasında gözettiği hassas dengeyi bozacak nitelikteki bu yaklaşım üzerine başbakan, dış 

politikadaki roller hatırlatılarak Cumhurbaşkanı CHIRAC tarafından uyarılmıştır.
1181
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Bununla birlikte Fransa’da yaşanan kohabitasyon dönemleri ciddi düzeyde kriz 

üretmeden atlatılabilmiştir. Bu dönemlerde zaman zaman anlaşmazlıkların olduğu 

konular söz konusu olsa da farklı siyasi eğilimlerden gelen yürütme içindeki iki kanat 

uyumlu çalışabilmenin yollarını bulabilmiştir. İki başlı yürütme yapılanması, farklı 

siyasi eğilimlerden olsalar da cumhurbaşkanı ve başbakanı işbirliğine zorlamıştır. 

Dolayısıyla farklı siyasi eğilimlerden gelen yürütmenin iki kanadının sistemi 

kilitleyeceğine dair öngörüler tutmamıştır.
1182

 Aslında bu durum, kohabitasyon 

pratiğinin çatışma ve uzlaşmayı içinde barındırmasından kaynaklanmaktadır. İki aktör, 

bir yandan sistem içinde kendi etkinliklerini artırmaya çalışırken, diğer yandan 

birbirleriyle işbirliği yollarını aramaktadır. Bu durum kısmen Anayasa’nın onları 

işbirliğine zorlamasından ve kısmen de işbirliğinin her iki aktöre karşılıklı avantaj 

sağlamasından kaynaklanmaktadır.
1183

 

Kohabitasyon dönemlerinin parlamentoya yansıması, başbakanın yasama 

sürecini hızlandırmaya dönük anayasal yetkileri kullanması, her ne kadar bu yetkilerin 

kullanılması sadece kohabitasyon dönemlerine özgü olmasa da, daha görünür 

olmaktadır. Bu tür yetkilerin kullanımı özellikle ilk iki kohabitasyon pratiğinin belirgin 

özelliği olmuştur.  Örneğin Başbakan CHIRAC, 1986-88 döneminde, altmış durumda, 

ilgili kanun tasarısının hızlandırılmış görüşme usulü kullanılarak görüşülmesini istemiş, 

istenmeyen değişiklik önergelerini engellemek için altmışsekiz kez bir bütün olarak 

oylanması usulüne (blocked vote) başvurmuş, sekiz kez bir kanun tasarısının kabulünü 

güvenoyuna bağlamış ve başarılı olamasa da birkaç durumda kararname yoluna 

başvurmuştur. Benzer şekilde, Başbakan BALLADUR da 1993-95 döneminde kırkbir 

durumda kanun tasarısının hızlandırılmış görüşme usulü kullanılarak görüşülmesini 

istemiş ve otuzyedi kez değişiklik önergelerinin bir bütün olarak oylanması usulüne 

başvurmuştur. Bu iki pratikte, bu yollara bu kadar fazla başvurulmasında seçime az bir 

zaman kalması etkili olmuştur. Zira, 1997’de başlayan kohabitasyon pratiğinde, seçime 

kadar daha fazla zamanı olan hükümet için, yasama sürecini hızlandırma ihtiyacı daha 

düşük düzeyde olduğundan, bu usuller bu kohabitasyon pratiğine egemen 

olmamıştır.
1184

  

Cumhurbaşkanı ve parlamento çoğunluğunun aynı partiden olmaları ihtimalini 

yükseltmek, diğer bir deyişle kohabitasyon dönemlerinin sık yaşanmamasını sağlamak 
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için 2000 yılında Anayasa’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 

cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıldan beş yıla indirilmesi ve Ulusal Meclis 

seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından yapılmasına dair 

düzenlemelerdir. Böylece, ölüm ve istifa nedeniyle cumhurbaşkanlığı makamı erken 

boşalmaz ya da parlamento cumhurbaşkanı tarafından daha erken bir zamanda 

feshedilmezse, 2002 yılını takip eden her beş yılda bir Ulusal Meclis seçimlerinin, 

cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen ardından gerçekleşmesi öngörülmüştür. Bununla 

cumhurbaşkanının görev sürecinde kendisi ile aynı siyasi eğilime sahip parlamento 

çoğunluğu ile çalışabilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.
1185

 Özellikle yasama 

organına ilişkin seçimin Cumhurbaşkanı seçimini takiben yapılmasına ilişkin 

değişikliğin etkisi, Cumhurbaşkanının partisinin yasama organı seçimlerini büyük 

ihtimalle kazanması biçiminde ortaya çıkacaktır. Böylece kohabitasyon ihtimali azalmış 

ve hemen hemen sıfıra indirgenmiştir denilebilir.
1186

 

Yarı-başkanlık sisteminin işleyişi, yukarıda da özetlendiği gibi özellikle 

kohabitasyon dönemlerinde zorlaşabilmektedir. Toplumsal ve siyasal yapıları açısından, 

uzlaşma kültürü gelişmemiş ve sağlam bir demokrasi temeli olmayan ülkelerde sistemin 

istikrar sağlayabilme ihtimali bulunmamaktadır.
1187

 Fransa, geçmiş siyasi tecrübelere 

tepki olarak parlamenter sistemin yerine yarı-başkanlığı tercih etmiş ve 50 yılı aşkın 

süre içinde yarı-başkanlık modelinin tabiatında var olan güçler arası veya güçler içi 

çatışmaları siyasi krizlere dönüştürmeden çözen bir siyasi kültürü geliştirmiştir. 

Şüphesiz bunda kohabitasyon dönemleri dâhil, barışçıl bir birlikteliğin 

sürdürülebilmesine imkân sağlayan anayasal çerçevenin ve siyasi koşulların etkisi 

büyüktür.
1188

  Bu döneme asıl istikrar kazandıran etken, Dördüncü Cumhuriyette 

uygulanan ve partilerin parçalanmasını teşvik eden nispi seçim sistemi yerine partilerin 

merkeze yaklaşarak ılımlı çok parti sistemine dönüşmeyi teşvik eden iki turlu çoğunluk 

sisteminin kabul edilmesi olmuştur. Parti yapısının daha disiplinli hale gelmesi de 

                                                 
1185

 ŞENCAN (2014a), s. 83. 
1186

 DUNBAY (2012), s. 304; Bu değişiklik sonrasında yapılan seçimlerde, 2002 yılında CHIRAC’ın, 

2007 yılında SARKOZY’nin cumhurbaşkanlığını kazanmalarının ardından partileri Halk Hareketi İçin 

Birlik Partisi,; HOLLANDE’ın 2012’de cumhurbaşkanlığını kazanmasının ardından partisi Sosyalist Parti 

ve en son 2017’deki seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanan MACRON’un partisi, Ulusal Mecliste 

çoğunluğu elde etmiştir.  
1187

 DUNBAY (2012), s. 314.  
1188

 YILDIZ, Ahmet, “Giriş”, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, 

Polonya ve Rusya Örnekleri) içinde, Havvana Yapıcı Kaya (Ed.), TBMM Araştırma Hizmetleri 

Başkanlığı Yayınları, TBMM Basımevi, Ankara, 2014, s. xiv; Esasen 1958 Anayasası’nın, Fransa’da 

sürekli iç çekişmelere sahne olan parçalanmış siyasi yapıyı ve uzlaşmazlık üzerine kurulu siyasi kültürü 

değiştirdiği ve bu siyasi çekişmeler dolayısıyla ortaya çıkan istikrarsız hükümet yapılarını ortadan 

kaldırdığı ifade edilebilir (ELDEM (2007), s. 53).  
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istikrarı teşvik etmiştir.
1189

 2000 yılı Anayasa değişikliği sonrasında kohabitasyon 

dönemlerinin tekrar yaşanmaması umut edilse de Fransız seçmeninin oynaklığının 

artmaya devam etmesi durumunda, bu değişiklik tekrar kohabitasyon dönemlerine 

dönülmemesini garanti etmemektedir.
1190

 Ek olarak, günümüze kadar kohabitasyon 

dönemleri dahil sistem içinde ciddi bir kriz yaşanmaması, bundan sonra da 

yaşanmayacağı yönünde bir öngörü sunmamaktadır.  

B. PARLAMENTONUN YAPISI VE YASAMA SÜRECİ  

Beşinci Cumhuriyet Anayasası, Ulusal Meclis (Assemblée Nationale) ve 

Senatodan (Sénat) oluşan iki meclisli bir parlamento
1191

 öngörmüştür. Fransa Ulusal 

Meclisi, hem ABD Kongresi Temsilciler Meclisi hem de Birleşik Krallık Parlamentosu 

Avam Kamarası özelliklerini taşımaktadır.
1192

  

Fransa’da çift meclis uygulaması yaklaşık 220 yıllık bir geçmişe sahiptir. 

Devrimin ilk yıllarında yaşanan “cumhuriyetçi aşırılığı” dengelemek üzere 1799’da 

Ulusal Meclise ek bir parlamenter yapı olarak kurulmuş ve bir süreliğine kapatılmış 

olan Senato, daha sonra tekrar kurularak görevine devam etmiştir. 1968 yılında, 

Cumhurbaşkanı DE GAULLE’ün Senatoyu kaldırmak üzere yaptığı referandumdan 

başarısızlıkla çıkıp istifa etmesinden sonra, Senatonun gerekliliğine ilişkin tartışmalar 

Fransa’da giderek azalmıştır.
1193

 

Fransa’nın genel olarak zayıf bir yasama organına sahip olduğu kabul 

edilmektedir.
 1194 

 Fransız sisteminde, yasama yetkisinin sınırlandırılmış olması bunun 

en önemli göstergelerinden birini teşkil etmektedir. Şöyle ki, Parlamento, Anayasa’da 

açıkça ifade edilen alanlar dışında yasal düzenleme (statutes) yapamamaktadır (AY. m. 

34). Bunların dışındaki alanlar, yürütmenin düzenleme alanındadır (AY. m. 37).  

 1958 Anayasası’nın parlamentoya yaklaşımında en temel ilke 

rasyonelleştirilmiş parlamentarizmdir.
1195

 Parlamentonun siyasi kriz üretebilme 

                                                 
1189

 YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme,  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 104-105.  
1190

 ELGIE (2001b), s. 126.  
1191

 Parlamentonun yıllık birleşim sayısı sınırlanmıştır. Parlamento için, her yıl Ekim ayının ilk iş 

gününden ertesi yılın Haziran ayının son iş gününe dek süren bir yasama yılı söz konusudur. Meclislerin 

her biri bu zaman zarfında 120’den fazla birleşim yapamamaktadır. Bu sayı, başbakanın ya da ilgili 

meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğunun istemiyle artırılabilmektedir (AY. m. 28). 
1192

 BENDA (1996), s. 7. 
1193

 ŞENCAN (2014b), s. 28.  
1194

 ÇELEBİ, Fatih, “Fransa Millet Meclisi Üzerine”, Yasama Dergisi, S. 21, 2012, s. 51.  
1195

 GÖZLER’e göre, rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, sağlam bir parlamento çoğunluğuna 

dayanmayan hükümetlere güç ve istikrar kazandırmaya dönük hukuki araçlar bütünüdür (GÖZLER 
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potansiyelini sınırlandırmak ve hükümeti güçlendirerek yönetimi etkin hale getirmeyi 

amaçlayan bu ilke, Fransa’da yeniden tartışılmaya başlamış ve aşırı sınırlandığı 

değerlendirilen parlamentoya eski yetkilerinden bazıları iade edilmeye başlanmıştır.
1196

  

Fransa’da parlamentonun faaliyetleri ve yetkileri açısından 2008 yılında yapılan 

Anayasa değişikliği ve ardından gelen kanun ve içtüzük değişiklikleri ile oldukça 

önemli reformlar gerçekleştirilmiştir.
1197

 Bu çerçevede 2008 yılında yapılan kapsamlı 

Anayasa değişiklikleri ile Parlamentonun diğer siyasal kurumlar arasındaki güç 

dengesindeki konumu iyileştirilmiştir. Bununla birlikte bu değişiklikler de Anayasa’nın 

yürütmenin yasama karşısındaki üstünlüğünü sağlayan temel niteliğini, diğer bir deyişle 

başkanı, siyasal yaşamın odağına yerleştiren anlayışı değiştirmemiştir.
1198

 Bununla 

birlikte Fransız Parlamentosu lastik damga mahiyetinde bir parlamento da değildir.
1199

 

1. OLUŞUM 

Ulusal Meclis, seçim bölgelerinde doğrudan ve genel oyla, beş yıllığına seçilen 

577 milletvekilinden oluşmaktadır (AY. m. 24). Milletvekili seçme ve seçilme yaşı 18 

olarak belirlenmiştir. Milletvekili seçiminde, iki turlu dar bölge usulü uygulanmaktadır. 

İlk oylamada seçilebilmek için, hem geçerli oyların salt çoğunluğunu, hem de kayıtlı 

seçmenlerin en az dörtte birinin oyunu almak gerekmektedir.
1200

 İki turlu seçim 

sisteminde, ilk aşamaya çok sayıda parti katılmasına rağmen genellikle Sağ ve Soldan 

                                                                                                                                               
(2016), s. 99). Parlamenter sistemin yapısal sorunlarına çare üretmek ve sistemin içinde kalarak, birtakım 

hukuki müdahaleler aracılığıyla daha verimli hale getirilmesi varsayımına dayanan rasyonelleştirmiş 

parlamenterizm ile yeni bir hükümet sistemi formüle edilmemektedir. Rasyonelleştirilmiş 

parlamenterizme içkin anayasal mekanizma ve usuller ile parlamenter sistemin diğer sistemlere nispeten 

en büyük artısı olan “esneklik” özelliği ön plana çıkartılarak, siyasi tıkanmalar aşılmaya çalışılmakta, 

hükümet istikrarı ile yönetim etkinliği hedeflenmekte ve böylece parlamenter sistemin işler kılınması 

amaçlanmaktadır. Parlamenter sistemin etkinliği sorunu, bu çerçevede yalnızca hükümet kanadının neleri 

yapıp yapamadığı sorusunun dar kapsamına sıkışıyor gibi görünse de rasyonelleştirme araçları sadece 

hükümete dönük değildir. Şüphesiz hükümet vaat ettiklerini gerçekleştirebilmek için kanunlara ve diğer 

yasama işlemlerine ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla yasama faaliyetlerinin etkinliği de hükümet sisteminin 

etkinliğinde belirleyici birincil etken olarak karşımıza çıkmaktadır (YÜCEL (2009), s. 154-155, 171). 

Dolayısıyla, rasyonelleştirilmiş parlamenterizm düşüncesinden ilham alan anayasalar, parlamentoda 

sağlam bir çoğunluğa sahip olmayan hükümetlerin, hazırladıkları kanun tasarılarının kabul edilmesini 

sağlayacak anayasal mekanizmalar da getirmektedir (GÖZLER (2016), s. 100). 1958 Anayasası, bu 

çerçevede yasama etkinliğini sınırlayacak çeşitli mekanizmalar (yasama alanının belirlenmesi, Anayasa 

Konseyi denetimi) ve hükümetin tasarılarının kabulünü kolaylaştırıcı çeşitli usuller (gündemi belirleme 

yetkisi, kanun önerisinin blok halinde oylanması gibi) getirmiştir (KARAHANOĞULLARI (2009), s. 

66).  
1196

 ŞENCAN (2014b), s. 10.  
1197

 ŞENCAN (2014b), s. 31.  
1198

 EROĞUL (2012), s. 159.  
1199

 BARRINGTON (2010),  s. 261. 
1200

 The National Assembly in the French Institutions, s. 93-94. 
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iki veya üç aday ilk turdan çıkmaktadır.
1201

 Bir hafta sonra yapılacak ikinci oylamada 

aday olabilmek için, ilk oylamada kayıtlı seçmenlerin en az % 12,5’inin oyunu almış 

olmak gerekmektedir. Ancak, ilk oylamada en az iki aday %12,5 oranına ulaşamamışsa 

bu kural uygulanmamaktadır. Bu durumda, nispî olarak en çok oyu almış iki aday ikinci 

oylamaya katılmakta ve ikinci oylamada seçilebilmek için, öteki adaydan daha çok oy 

almış olmak yeterli olmaktadır. Seçimlerde milletvekili ile birlikte yedeği de 

seçilmekte, boşalma olduğunda yedek üye görevi üstlenmektedir. Ancak, yedeğin 

doldurduğu sandalye de boşalırsa, genel seçimlere en az bir yıllık bir zaman kalmış 

olmak kaydıyla, üç ay içinde ara seçim yapılmaktadır.
1202

  

Senato, yaklaşık 150.000 kişilik ikinci seçmen topluluğu tarafından dolaylı ve 

genel oyla altı yıllığına seçilen 348 senatörden oluşmakta ve ülkedeki yerel 

yönetimlerin temsilini sağlamaktadır (AY. m. 24). Her seçimde bütünüyle yeniden 

seçilen Ulusal Meclisten farklı olarak Senatonun yarısı her üç yılda bir 

yenilenmektedir.
1203

 

Ulusal Meclis ve Senato arasında simetrik bir çift meclislilik söz konusu 

değildir. Anayasa, doğrudan seçilen meclisi, Ulusal Meclisi, ön plan çıkarmıştır. 

Yasama sürecinde iki meclis arasında uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda başbakan, 

anayasa değişiklikleri ve Senatoyu
1204

 ilgilendiren organik kanunlar dışındaki 

düzenlemeler açısından Ulusal Meclisin son kararı vermesini isteyebilmektedir. Ayrıca 

hükümetin feshine de Ulusal Meclis karar verebilmektedir.
1205

 Senato kendisine 

doğrudan ya da Ulusal Meclisten gelen kanun önerilerini değiştirerek ya da geliştirerek 

teknik yönleriyle ilgili mevzuat üzerinde etkili olabilmektedir. Seanto hükümet 

tasarılarının geçmesini engelleyememekle birlikte, üzerinde önemli düzeyde değişiklik 

yapabilmektedir. Örneğin 2000 yılında, yerel yönetimlere oldukça etkisi olacak konut 

sağlanması konusundaki kanun tasarısı üzerinde Senatoda 1000’in üstünde değişiklik 

önergesi sunulmuş ve bunların 600’den fazlası kabul edilmiştir.
1206
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 BARRINGTON (2010), s. 51. 
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 The National Assembly in the French Institutions, s. 94.  
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 The National Assembly in the French Institutions, s. 10; 2007 yılına kadar senatörler, 9 yıllık bir 

dönem için seçilmekte ve senatörlerin üçte biri üç yılda bir yenilenmekteydi.  
1204

 Senato daha çok Fransa kırsalından üyelere sahip olduğundan, sıklıkla tarım ile ilgili konulara 

eğilmekte ve bu nedenle bazen “tarım parlamentosu”  olarak adlandırılmaktadır (ROSKIN (2013), s. 89).   
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 The National Assembly in the French Institutions, s. 10. 
1206

 STEVENS, Anne, Government and Politics of France, 3rd Edition, Palgrave Macmillan, New 
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Ulusal Meclis ve Senato bazı durumlarda “Kongre” olarak adlandırılan birleşik 

toplantılar yapabilmektedir. Kongre, Anayasa değişikliği, bir ülkenin Avrupa Birliği 

üyeliğini onaylama, cumhurbaşkanının sözlü mesajını
1207

 her iki meclise birlikte 

iletmek istediğinde toplanmaktadır. Kongre halinde toplantı çağrısı cumhurbaşkanınca 

yapılmaktadır. Kongre, kendi içtüzüğüne göre faaliyet göstermekte olup, Ulusal Meclis 

Başkanlık Divanı da Kongre başkanlık divanı olarak vazife görmektedir.
1208

 

Parlamentonun kuruluşu ve çalışma usullerine; Anayasa, bir dizi organik 

kanun
1209

 ve meclislerin içtüzüklerinde yer verilmiştir. Bu düzenlemelerin Anayasa ve 

diğer organik düzenlemelerle yapılmasındaki temel amaç, hükümetin parlamento 

usullerini bir miktar kontrol edebilmesinin sağlanmasıdır. Bu alan, 1958 öncesinde 

büyük oranda içtüzüklere bırakılmıştı.
1210

 İçtüzüklerini
1211

  yapma ve değiştirme yetkisi 

Meclislerin kendilerine aittir. 1958 Anayasası’na göre, içtüzüklerin ve içtüzük 

değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için Anayasa Konseyinin ön denetiminden geçmesi 

gerekmektedir. Anayasa Konseyi ön denetimi ile içtüzük aracılığıyla anayasadaki 

sınırlamaların aşılmasının engellenmesi amaçlanmıştır.
1212

 

Anayasa’da emredici vekâlet yasaklanmış durumdadır (m. 27). Bu hüküm 

çerçevesinde üyelerin oy haklarını bireysel olarak kullanmaları öngörülmüş olup, 

Meclis içtüzükleri de belli çıkarların korunması adına kutuplaşmaya/taraflaşmaya izin 

vermemektedir.
1213

 

                                                 
1207

 Cumhurbaşkanının güçler ayrılığı ilkesi nedeniyle genel kurula girme imkânı yoktur.  Cumhurbaşkanı 

her iki meclisle, okunmak üzere gönderdiği mesajları aracılığıyla haberleşmektedir. 2008 Anayasa 

değişikliklerinden sonra ise sadece söz konusu mesajını iletmek amacıyla her iki meclis birlikte Kongre 

olarak toplandığında, genel kurulda konuşabilmektedir (AY. m 18).  
1208

 The National Assembly in the French Institutions, s. 39-42.  
1209

 Fransız sisteminde olağan kanunlarla, Anayasa değişiklikleri arasında yer alan organik kanunlar, 

konu itibariyle anayasal nitelikte düzenlemeler getirmektedir. Genellikle kamu güçlerinin örgütlenişine ve 

işleyişine ilişkin olan bu kanunların çıkarılabilmesi için Anayasa’da açık bir hükmün olması 

gerekmektedir. Bu kanunların görüşme usulü Anayasa’da belirlenmiş olup, Anayasa değişiklikleri ve 

diğer olağan kanunlardan farklı bir usulle görüşülmektedirler (YAPICI (2005), s. 82-83).  
1210

 KORTMAN, Constantijn, “The French Republic”, Constitutional Law of 15 EU Member States 

içinde, Lucas Prakke, Constantijn Kortmann (Eds.), Kluwer Legal Publishers, Netherlands, 2004, s. 265.  
1211

 Ulusal Meclisin bugün yürürlükte bulunan İçtüzüğü 3 Haziran 1959 tarihli Ulusal Meclis İç 

Tüzüğü’dür (Bkz. French National Assembly, “Rules of Procedure of the National Assembly”, 

http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-

assembly, Erişim: 21.04.2017). İçtüzükte günümüze kadar toplam otuz iki değişiklik yapılmıştır.  2008 

yılı Anayasa değişiklikleri üzerine 2009 yılında yapılmış olan son içtüzük değişikliği ile yaklaşık 150 

madde tadil, ihdas veya ilga edilmiş, diğer bir deyişle içtüzük bütünüyle güncellemiştir (The National 

Assembly in the French Institutions, s. 194 vd.). 
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 EROĞUL (2012), s. 169.  
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Tarihindeki Yeri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2008, s. 90-91.  
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2. AKTÖRLER 

  a. Genel Olarak  

Meclislerin genel kurul çalışmalarının yönetimi, kendi başkanları ve başkanlık 

divanları tarafından yerine getirilmektedir. Ulusal Meclis Başkanlık Divanı (Bureau); 

1’i başkan, 6’sı başkan vekili, 3’ü idare amiri (questor)
1214

 ve 12’si kâtip üye olmak 

üzere 22 üyeden oluşmaktadır (İçt. m. 8). Divanda, siyasi parti grupları güçleri oranında 

temsil edilmektedir.
1215

  

Ulusal Meclis Başkanlık Divanı; Meclisteki müzakerelerin yürütülmesinde tam 

yetkili olup, bunun için içtüzüklerde öngörülmüş olan birimlerin organizasyon ve 

işleyişinden sorumludur (İçt. m. 14).  

Ulusal Mecliste parlamento faaliyetlerinin yürütülmesinde en önemli aktör 

başkandır. Ulusal Meclis başkanı, bu yönüyle ve Fransız siyasi kurumları arasındaki 

pozisyonu dolayısıyla siyasi yaşamda önemli rol oynamaktadır.
1216

 Yeni seçilen Ulusal 

Meclis, ilk toplantısında başkanını
1217

 seçmektedir. Bu toplantıya en yaşlı üye başkanlık 

etmekte ve Başkanlık Divanı seçilene kadar en genç altı milletvekili kâtiplik görevini 

yürütmektedir. En yaşlı üyenin başkanlığı esnasında hiçbir müzakere 

yürütülememektedir (İçt. m. 1). Başkanlık seçimi gizli oyla yapılmaktadır ve başkanlık 

seçiminde adaylık için bir süre sınırlaması öngörülmemiştir. Seçimin ilk iki turunda, 

herhangi bir aday, kullanılan oyların salt çoğunluğuna ulaşamazsa üçüncü turda en fazla 

oyu alan aday seçilmiş olmaktadır. Oyların eşitliği halinde yaşça büyük olan aday 

seçilmiş sayılmaktadır (İçt. m. 9). Seçilen başkan, başkanlık divanının seçileceği 

birleşim tarihini tespit etmekte ve bildirmektedir.
1218

 

Meclis başkanının her hafta Başkanlar Konferansını
1219

 toplamak ve başkanlığını 

yapmak, Başkanlık Divanını toplamak ve başkanlık etmek, komisyonların çalışmalarını 

                                                 
1214

 İdare amirlerinin 3’ü iktidardan 1’i muhalefetten seçilmektedir. Uygulamada haftada ortalama bir kez 

toplanan idare amirleri, idari meselelerin siyasi malzeme haline gelmemesi için genellikle oybirliğiyle 

karar vermektedirler. Oybirliğine ulaşılamazsa 2’ye karşı 1 oyla da karar alınabilmektedir; ancak bu 

durumda çoğunlukla oylama ertelenmekte ve oybirliği, diğer bir deyişle uzlaşma aranmaktadır (ŞENCAN 

(2014b), s. 21). 
1215

 EROĞUL (2012), s. 169.  
1216

 The National Assembly in the French Institutions, s. 127. 
1217

 Ulusal Meclis başkanı bir dönem için; Senato başkanı ise üç yılda bir yapılan kısmi yenilemelerde 

yeniden seçilmektedir.  
1218

 ÇELEBİ (2012), s. 59-60.  
1219

 Başkanlar Konferansı, TBMM’deki Danışma Kuruluna benzemekte ve genel kurul gündemi bu yapı 

tarafından düzenlenmektedir. Başkanlar Konferansı’nın üye sayısı, Mecliste temsil edilen siyasi parti 

gruplarının sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte, hâlihazırda 23 üyeden oluşmaktadır. Meclis 
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gözetmek, kanun önerilerini ilgili komisyonlara havale etmek, kabul edilen kanunları 

ilgili kurumlara göndermek,  oturumları 6 başkanvekili ile birlikte yönetmek, Meclisi 

temsil etmek ve Meclisin düzenini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır.
1220

 Bu tür 

parlamentoların işleyişine dair görevlerin yanı sıra Ulusal Meclis ve Senato 

başkanlarına Anayasa Konseyine ve birçok yüksek kurula üye belirleme yetkileri de 

verilmiştir. Ayrıca, cumhurbaşkanı açısından verilen görüş bağlayıcı olmasa da 

olağanüstü hal yetkilerinin kullanımında (AY. m. 16), Ulusal Meclisin feshine karar 

verilirken (AY. m. 12), referanduma gidilirken, meclisler toplantıya çağrılırken, 

cumhurbaşkanı tarafından meclis başkanlarının görüşleri alınmaktadır. Ulusal Meclis ve 

Senato başkanlarının, kanunları Anayasa Konseyine götürme yetkisi de bulunmaktadır.  

Meclis başkanının görevini tarafsızlık içinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Meclis başkanı, genel kurul oturumlarını yönetirken, müzakerelerin sağlıklı bir şekilde 

işleyebilmesi için içtüzük çerçevesinde hareket edilmesine ve tüm görüşlerin 

açıklanabilmesine dikkat etmelidir.
1221

  Diğer yandan Meclis başkanı, tarafsızlığını 

vurgulamak amacıyla, oy kullanma hakkına sahip olmakla birlikte, istisnai durumlar 

dışında oy kullanmamaktadır.
1222

 

Başkan dışındaki Divan üyeleri; her yasama döneminin
1223

 başlangıcında 

başkanın seçimini takip eden birleşimde seçilmekte ve seçim, sonraki her takvim 

yılında, yasama yılının ilk birleşiminde yenilenmektedir.  Siyasi parti grupları, Divanda 

kendilerine düşen üyelikler için aday listelerini, öngörülen süre içinde Başkanlığa 

sunmaktadırlar. Bildirilen aday sayısının Divanda belirlenen sayıyı aşmaması 

                                                                                                                                               
Başkanı, 6 Meclis Başkanvekili, 8 daimi komisyon başkanı, Maliye Komisyonu Genel Raportörü, Avrupa 

İşleri Komisyonu Başkanı ve Grup başkanları (hâlihazırda 6), Başkanlar Konferansının üyesidir. Geçici 

komisyon başkanları da talepleri halinde Başkanlar Konferansı toplantılarına davet edilebilmektedir (İçt. 

m. 47). 

Başkanlar Konferansının haftalık toplantısına genellikle bir hükümet üyesi de katılmaktadır (KORTMAN 

(2004), s. 266). Bu bakan genellikle, parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakan olmaktadır (The National 

Assembly in the French Institutions, s. 180; ECPRD, “Organization of the Parliamentary Week and the 

Parliament’s Agenda”, 29.03.2018, No: 3729,  Fransa Ulusal Meclisinin cevabı, http://www.ecprd.org, 

Erişim: 26.07.2018, (Sınırlı Erişim)). 
1220

 The National Assembly in the French Institutions, s. 127- 133.  
1221

 The National Assembly in the French Institutions, s. 255.  
1222

 KORTMAN (2004), s. 267. 
1223

 Yasama dönemi beş yıldan oluşmaktadır. Haziran 2017’de seçimler yapılmış olup 15. Yasama 

Dönemi, başlamıştır. 31 Temmuz 1995 tarihli Anayasa değişikliği ile yasama dönemi içinde bir yılda üç 

aydan oluşan iki toplanma dönemi yerine Ekim ayından Haziran ayına uzanan 9 aylık bir toplantı dönemi 

kabul edilmiştir. Uzatılan bu toplanma döneminde ayrıca düzenli olarak haftalık Soru Zamanı (Question 

Time) yapılması da öngörülmüştür. Bunun parlamenter denetimin güçlendirilmesi yönünde de etkisi 

vardır. (KERROUCHE (2006), s. 362 sn. 4). Zira, bu değişiklik ile 1995 Anayasa değişikliğinin 

parlamentonun hükümetin denetimindeki rolünü güçlendirmesi hedefi çerçevesinde daha uzun bir çalışma 

döneminde, hükümet haftalık soru zamanı ile parlamentoya sürekli bilgi verme durumu ile karşı karşıya 

kalmaktadır.  

http://www.ecprd.org/
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durumunda seçim yapılmaksızın ilgili isimler, ilan tahtasına asılmakta ve resmî 

gazetede yayımlanmaktadır. Aday sayısının Divanda belirlenen üyeliklerden fazla 

olması durumunda seçim yapılmakta; ilk ve ikinci tur oylamalarda salt çoğunluğu elde 

eden adaylar oyların sayısına bakılarak sırasına göre seçilmiş sayılmaktadır. Boş üyelik 

kalırsa üçüncü oylamada nispi çoğunluk yeterli olmakta; oyların eşitliği halinde, en 

yaşlı aday seçilmiş sayılmaktadır (İçt. m. 10). Adaylar, parlamentodaki partiler 

tarafından müzakere yoluyla belirlendiğinden, genellikle gösterilen adaylar arasında 

ayrıca bir seçim yapılmamaktadır.
1224

  

Başkanvekilleri, oturumların yönetilmesinden Başkan’la birlikte sorumludur 

(İçt, m. 11). Türkçe’de tam bir karşılığı bulunmayan idare amirleri (questorler) Fransız 

parlamento uygulamasında oldukça önemli bir işleve sahip olup,  Divan tarafından 

ortaya konulmuş direktiflere uygun olarak; finansal ve idari konulardan sorumludur. 

İdare amirleri ile önceden istişare edilmeden hiçbir yeni harcama yapılamamaktadır (İçt. 

m. 15-16). Mali denetçi olarak da adlandırılabilecek olan idare amirleri Meclisin 

bütçesinin hazırlanmasından uygulanmasına ve tüm ödenek tahsislerine izin verilmesine 

kadar birçok aşamada sorumlu durumundadırlar.
1225

 Kâtip üyeler ise oyların sayım ve 

dökümünü yapmaktadır. 

Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon üyesi olamamaktadır (İçt. m. 16/4). Diğer 

bir deyişle, başkanlık divanı üyeliği ile komisyon üyeliği bağdaşmamaktadır.  

Başkanlık Divanı, uygulamada ayda en fazla bir kez toplanmaktadır.
1226

 

b. Siyasi Partiler  

Fransız siyasi parti sistemi, “sağ” ve “sol” olmak üzere iki geniş kutup etrafında 

şekillenmektedir.
1227

 Özellikle 1962 yılından itibaren iki kutuplu sistemin olduğu 

söylenebilir. Sağda, Gaulistler
1228

 ve çeşitli merkez sağ siyasi gruplar; solda ise 

komünistler, sosyalistler ve radikal sol siyasi gruplar yer almıştır.
1229

 Bu iki kutup 

zaman içinde sabit kalırken, bunlara dahil olan siyasi partiler değişmiştir. Ana 

akımlardaki bu sabitlik ve partilerdeki değişim, siyaset bilimcilerin Fransız sistemini 

                                                 
1224

 KORTMAN (2004), s. 266. 
1225

 ŞENCAN (2014b), s. 21.  
1226

 ŞENCAN (2014b), s. 21.  
1227

 SCHAIN, Martin A., “Politics in France”, Comparative Politics Today: A World View içinde, G. 

Bingham Powell; Russell J. Dalton; Kaare Strom (Eds.), Eleventh Editon, Pearson Longman,United 

States, 2015, s. 239.   
1228

 DE GAULLE’ün politik yaklaşımını takip edenler. 
1229

 KORTMAN (2004), s. 264.  
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çok partili iki kutuplu sistem (multiparty bipolar system) olarak nitelendirmelerine 

sebep olmuştur.
1230

 Fransız parti sistemindeki bu çok partililik, İngiltere’den farklı 

olarak, ideolojik düşünme ve değerler önceliğindeki çelişkiler nedeniyle parti sisteminin 

parçalanmış olmasından kaynaklanmaktadır.
1231

 1973’ten sonra parti sayısında önemli 

oranda düşüş olmuştur. Bu düşüşte, başkanın halk tarafından seçilmesinin etkisi 

büyüktür. Başkanın halk tarafından seçilmesi, başkanlık hedefini diğer tüm hedeflerden 

önemli hale getirerek, sağ ve sol içinde ittifakları zorlamıştır.
1232

 

 Parçalı siyasi yapı içindeki partilerin katı ideolojik tutumları nedeniyle 

birbirleriyle anlaşarak ittifaklar kurmaya pek yanaşmamaları Dördüncü Cumhuriyetin 

işlememesinin en önemli sebeplerinden biri olarak görülmektedir. Zira uygulanan seçim 

sistemi de çok parçalı bir siyasi yapıya izin vermekteydi.
1233

 Üçüncü ve Dördüncü 

cumhuriyetlerde, seçim sistemlerinin bir sonucu olarak oluşan istikrarsız çok partili 

sistemin varlığı, çok sayıda partiye ve yeni partilerin kurulmasına sebep olmuştur.  Bu 

dönemde parlamenterler, parti disiplinine karşı çıkabilmekte ve seçim bölgelerinin 

lehine partileri ile bağlarını koparabilmekteydiler.  Özelde parti yapılarının ve genelde 

siyasal sistemin etkisiyle hükümetler sık sık düşürülmekteydi. Siyasal sistemin 

dağınıklığı ve partilerin ideolojik tutumları parlamentoyu işlemez duruma getirmişti.
1234

 

Dördüncü Cumhuriyette, parlamentonun sistem içindeki güçlü konumu, parti 

disiplininin göreli olarak zayıf olması, muhalefetin ve dolayısıyla parlamenterlerin 

parlamentoyu yürütmeye karşı etkili bir şekilde kullanmasına ve sistemin tıkanmasına 

yol açmıştır. Beşinci Cumhuriyette, yürütmenin güçlendirilmesiyle birlikte parti 

disiplini ve yürütmenin parlamentoyu disipline etmesi yoluyla Dördüncü 

Cumhuriyetteki sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır.
1235

 Bununla birlikte hedeflerinden 

biri siyasi partilerin etkisini zayıflatmak olarak belirlense de Beşinci Cumhuriyet, 

tersine siyasi partilerin gelişmesine hizmet etmiştir.
1236

  

1958 Anayasası ile iki turlu dar bölge çoğunluk sistemi getirilerek siyasi parti 

yapısı değiştirilmiş; siyasi partilerin değişimlerine ve modernleşmelerine katkıda 

bulunulmuştur. İlk turda gerekli çoğunluğu elde edemeyen partilerin kendilerine en 

                                                 
1230

 BARRINGTON (2010), s. 376. 
1231

 DUVERGER, Maurice, Siyasi Partiler, (Çev. Ergun Özbudun), Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1974, s. 

306.  
1232

 ULUŞAHİN (2007), s. 214. 
1233

 ŞENCAN (2014a), s. 69.  
1234

 DURGUN (2005), s. 169-170.  
1235

 DURGUN (2005), s. 173-174. 
1236

 ULUŞAHİN (2007), s. 215.  
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yakın adaylardan birini destekleyerek karşıt görüşte olanları engellemeye çalışmaları 

sağ ve sol partilerin kendi içlerinde uzlaşmacı olmalarını sağlamıştır. Partiler arasındaki 

uzlaşma ve diyalog arttıkça ve siyasi duruş farklılıkları azaldıkça küçük siyasi partiler 

siyasetten çekilmeye başlamışlardır.
1237

 Seçim sistemindeki değişiklikle oluşan siyasi 

kültür, Fransa’da sağlam bir parlamento çoğunluğu ve disiplinli bir çoğunluk 

kazandırmıştır.
1238

 Beşinci Cumhuriyetle, parti disiplini, partilerde genellikle 

aralarındaki farklılıklara bakılmaksızın önceki dönemlere nispeten hakim bir özellik 

olarak ortaya çıkmaktadır.
1239

 Bununla birlikte Fransız sisteminde çok fazla parti 

olmakla birlikte tek bir parti yapısı söz konusu değildir. Dolayısıyla sistemde hem 

gevşek yapılı hem de çok disiplinli partiler bulunmaktadır. 

1958 öncesi dönemde parlamentoda güçleri birbirine yakın yaklaşık 10 parti 

bulunmakta iken, günümüzde daha az sayıda parti parlamentoda temsil edilmektedir. 

Bununla birlikte iki büyük parti, parlamentonun yaklaşık yüzde 90’ını kontrol 

etmektedir. Bunu daha istikrarlı bir parlamenter yapı olarak değerlendirmek 

mümkündür.
1240

 

Fransız seçim sistemi aday merkezlidir. Ulusal parti liderliklerinin aday 

belirlenmesinde önemli düzeyde etkisi olmakla birlikte seçim sistemi, yerel düzeydeki 

seçmen ile milletvekilleri arasında doğrudan bir bağ kurmaktadır. Yerel düzeydeki 

seçmenler ve ulusal parti liderliği arasında tercihlerin farklılaşması durumunda, 

milletvekili tekrar seçilebilmek için partisi ile birliği bozabilecektir.
1241

 Partileri ile 

kişisel tutumları arasında bir çatışma olduğunda, Fransız milletvekilleri, partileri 

karşısında yüksek düzeyde bağımsızlık sergilemektedir. Ancak Fransız 

milletvekillerinin çoğu, bir anket çalışması
1242

 kapsamında kendilerine yöneltilen 

soruya, parlamentoda tutumlarının ilgili konuya göre değişeceğini ve parti 

programlarında merkezi önemi olan konularda partileri ile aynı yönde oy 

kullanacaklarını ifade etmişlerdir.
1243

 

                                                 
1237

 ŞENCAN (2014a), s. 70.  
1238

 VERGİN, Nur, “Genel Oy Kapsamında Cumhurbaşkanı”, Türkiye Günlüğü, S. 16, 1991, s. 135.  
1239

 DURGUN (2005), s.172.  
1240

 ŞENCAN (2014a), s. 94.  
1241

 ZUBEK, Radoslaw; STECKER, Christian; GOETZ, Klaus H., Efficient Parliaments: How Parties 

and Rules Shape Legislative Predictability, Sprawne Panstwo Program Ernst&Young, Varşova, 2009, 

s. 26.  
1242

 Eylül 2009- Ocak 2011 arasında gerçekleştirilen LEGIPAR (Fransa ve Avrupa Birliğinde Parlamenter 

Meşruiyet ve Demokratik Yönetim (Parliamentary Legitimisation and Democratic Government in 

France and in the European Union)) araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilen bir anket çalışması.  
1243

 COSTA ve diğerleri (2013), s. 268.  
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Siyasi partilerin Ulusal Mecliste resmi temsili, siyasi gruplar aracılığıyla 

gerçekleşmekte ve siyasi gruplar, parlamento üyelerinin eğilimlerine göre bir araya 

gelmelerini sağlamaktadır.
1244

 Anayasa’ya göre, meclislerin içtüzüklerinde, kendi 

bünyelerindeki siyasi parti gruplarına tanınan hakların açıkça belirtilmesi gerekmektedir 

(AY. m. 51/2). 

Grup kurabilmek için gerekli asgari üye sayısı 15’tir. Gruplar, üyeleri tarafından 

imzalanmış resmî bildirimin, üye ve ilişkili üyelerinin listesi ile grup başkanının isminin 

Meclis Başkanlığına sunulmasıyla kurulmaktadır. Bir milletvekili birden fazla gruba 

mensup olamamaktadır. Grupların Meclis Başkanlığı’na ilettikleri ve grup 

oluşturduklarını belirten yazıda, kendilerini muhalefet grubu olarak nitelendirip 

nitelendirmediklerini belirtmeleri gerekmektedir. Bu husus belirtilmediği takdirde, en 

fazla üyeye sahip olan dışındaki gruplar, “azınlık” olarak değerlendirilmektedirler. İlgili 

grubun “muhalefet” ya da “azınlık” olarak nitelendirilmesi, söz konusu gruplara 

Anayasa ve İçtüzük’te tanınan yetkiler açısından önem taşımaktadır. Muhalefet ya da 

azınlık gruplarına içtüzükte tanınan yetkiler, söz konusu grupların her dönem ve yasama 

yılı başındaki durumları esas alınarak değerlendirilmektedir (İçt. m. 19). 

Hiçbir gruba mensup olmayan vekiller, seçtikleri bir gruba, o grubun divanının 

kararıyla ilişkili üye (membres apparentés/associated member) sıfatıyla 

eklemlenebilmektedirler. Bu üyeler, grup kurmak için gerekli asgari sayının hesabında 

dikkate alınmamakta; ancak, grupların komisyonlardaki temsili gibi gruplara sandalye 

sayıları oranında tanınan haklar açısından hesaba katılmaktadırlar.
1245

 

Siyasi grupları; Başkanlık Divanı, Başkanlar Konferansı, geçici ve daimi 

komisyonlar ile araştırma komisyonları ve dostluk gruplarında güçleri oranında temsil 

edilmektedirler. Genel kurulda konuşma süreleri de siyasi grupların üye sayılarına göre 

belirlenmektedir. Siyasi parti grup başkanlarına, yasama sürecinde bazı yetkiler de 

tanınmıştır. Bu yetkiler ile özellikle muhalefetin haklarının korunması 

amaçlanmaktadır.
1246

  

                                                 
1244

 The National Assembly in the French Institutions, s. 147; 2017’de başlayan yeni yasama 

döneminde parlamentoda 7 siyasi grup bulunmaktadır.  
1245

 ÇELEBİ (2012), s. 61.  
1246

 The National Assembly in the French Institutions, s. 147.  
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3.YASAMA SÜRECİ  

Yürütme lehine yasama alanını sınırlandırmış olmasının yanı sıra 1958 

Anayasası, 2008 yılında yapılan değişiklerden önce hükümete yasama süreci üzerinde 

önemli bir etki alanı sağlayarak parlamentonun otoritesini de sınırlandırmıştı. 2008 

yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile yasama ve yürütme arasındaki denge yeniden 

formüle edilmiş ve hükümetin yasama sürecindeki rolü zayıflatılarak parlamentonun 

yetkileri artırılmıştır.
1247

 

Kanun önerme yetkisi Başbakan ve parlamento üyelerine aittir (AY. m. 

39/1).
1248

 Hükümet tarafından sunulan kanun önerileri kanun tasarısı (projets de 

loi/government bills), milletvekilleri ve senatörler tarafından sunulan kanun önerileri ise 

kanun teklifi (propositions de loi/members’ bills) olarak adlandırılmaktadır.
1249

 

Milletvekilleri kamu gelirlerinde azalış; kamu giderlerinde artış öngören teklif ve 

değişiklik önergesi veremezler (AY. m. 40). Kanun tekliflerinin finansal açıdan kabul 

edilebilir olup olmadığını, diğer bir deyişle bütçeye yük getirip getirmediğini her iki 

meclisin başkanlık divanları incelemektedir.
1250

 

                                                 
1247

 ROGOFF, Martin A., French Constitutional Law, 2nd Edition, Carolina Academic Press, USA, 

2014, s. 107-108.  
1248

 Cumhurbaşkanının kanun önerisinde bulunma yetkisi olmamakla birlikte, Anayasa değişikliği 

önerileri, başbakanın önerisi üzerine cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleri tarafından verilebilmektedir 

(AY. m. 89/1).  
1249

 1 Ekim 2013 ila 30 Eylül 2014 arasında yürütme tarafından 73 kanun tasarısı; milletvekilleri 

tarafından ise 934 kanun teklifi sunulmuştur (ECPRD Parliamentary Factsheets and Indicators, 

“Assamble Nationale”). 2008 yılında yapılan parlamentoyu güçlendirici mahiyetteki değişikliklerden 

önce kabul edilen kanunların yaklaşık yüzde 80’i tasarı kökenli iken; 2008 yılından sonra bu oran yüzde 

60 düzeyine gerilemiştir. Bununla birlikte, milletvekillerinden gelen tekliflerin önemli bir kısmının 

aslında hükümet girişimi olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Zira hükümetin kanun önerebilmesi oldukça 

katı prosedürlerle zorlaştırılmıştır. Örneğin, hükümet bir kanun önerirken hem oy birliğiyle karar almak, 

hem de Danıştayın görüşünü almak zorundadır. Bazen bu tür prosedürlere takılmak istemeyen hükümet, 

tek bir milletvekili aracılığıyla yasama girişimini başlatabilmektedir (ŞENCAN (2014b), s. 20, 38-39). 

Genel olarak Sağ kanatta yer alan milletvekilleri, muhalefette ya da çoğunlukta olduklarına 

bakılmaksızın, diğerlerine göre daha fazla kanun teklifi sunmaktadır. Ayrıca Sağ kanattan partilerin 

kurduğu hükümetler, diğerlerine göre daha fazla oranda milletvekillerinden gelen kanun tekliflerini kabul 

etme eğilimindedir. Bu durum ise Sağ partilerin kurduğu hükümetlerin kanun tasarılarına ilişkin 

prosedürün zorluğu ve Danıştay incelemesinden kaçınmak amacıyla Ulusal Meclisteki milletvekillerinin 

hükümet kaynaklı önerileri, kanun teklifi olarak sunmak için kullandıkları argümanı ile açıklanmaya 

çalışılsa da bu argüman milletvekillerinin tutumunu kısmen açıklayabilmektedir. Sağ kanatta yer alan 

milletvekilleri, Sağ kanadın kurduğu hükümet ile yakın ilişki içinde ve örneğin bir bakandan kaynaklanan 

herhangi bir kanun önerisini verme konusunda istekli olmaktadır. Sol kanat milletvekilleri ise 

bakanlarının politikalarını kanun tasarıları üzerinde değişiklik önergesi vererek değiştirmek için 

çalışmaya daha isteklidirler ve bu da alternatif metinler önerme ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Sağ ve Sol kanat milletvekilleri arasındaki bu yaklaşım farkının, partilerin tarihi ve kültürel farklılıklarına 

dayandığı söylenebilir (KERROUCHE (2006), s. 345-352).  
1250

 MATTSON, Ingvar, “Private Members’ Initiatives and Amendments”, Parliaments and Majority 

Rule in Western Europe içinde, Herbert Döring (Ed.), Campus Verlag, Frankfurt, 1995, s. 464; The 

National Assembly in the French Institutions, s. 212. 
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Fransa’da yasama organı yalnızca Anayasa’da öngörülen konularda kanunla 

düzenleme yapabilmekte, belli alanlarda ise sadece genel ilkeleri koyabilmektedir (AY. 

m. 34). Anayasa’nın belirlediği alanın dışında kalan konular, yürütmenin düzenleme 

yetkisine girmektedir. Parlamento kendisine çizilen bu dar alanda düzenleme 

yapabilmektedir. Parlamentonun bu alanın dışına çıkmasını engellemek için hükümete, 

yasama sürecinde itiraz hakkı tanınmıştır. Hükümet bu itirazını, ya Anayasa’nın çizdiği 

yasama alanının dışına çıkıldığı ya da yetki kanunu ile kendisine bırakılan alana 

müdahale edildiği gerekçesine dayandırabilmektedir. İlgili meclisin başkanı ile hükümet 

anlaşmaya varamazsa iki taraftan birinin talebi üzerine, anlaşmazlığı, sekiz günlük bir 

süre içinde Anayasa Konseyi çözmektedir. Uygulamada hükümet, bu itiraz yolu yerine, 

Anayasa’nın 37’nci maddesinin kendisine tanıdığı başka bir imkânı kullanmayı tercih 

etmektedir. Bu maddeye göre hükümet, Anayasa Konseyinden, kanun ile düzenlenmiş 

bulunan bir konunun gerçekte yürütmenin düzenleme yetkisine girdiğinin saptamasını 

isteyebilmektedir. Anayasa Konseyi bu yönde bir saptamada bulunursa ilgili metni iptal 

etmemekte, ancak hükümet kanunu/kanunun ilgili hükmünü değiştirebilmektedir. 

Burada Anayasa Konseyinin yaklaşımı, “Anayasa’nın yürütmenin düzenleme alanına 

giren bir konunun kanun ile düzenlenmesini yasaklamadığı, yalnızca talep edildiğinde 

gerçek hak sahibine yetkinin aktarılmasına imkan sağladığı” şeklinde gelişmiştir. 

Dolayısıyla hükümet istediğinde yeniden düzenleme yapabileceği bir alanda, 

parlamentonun kanun çıkarmasına, örneğin parlamento çoğunluğu ile hükümetin aynı 

siyasi eğilime sahip olmaları durumunda, göz yumabilmektedir.
1251

  

Yasama süreci; kanun önerilerinin parlamentoya sunulması, parlamentoda 

görüşülmesi ve cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması olmak üzere üç aşamada 

gerçekleşmektedir. Kanun tasarıları, ilgili meclise sunulmadan önce Danıştaya (Council 

of State) görüş için sunulmakta
1252

˒
1253

 ve ardından ilgili kanun tasarısı üzerinde 

                                                 
1251

 EROĞUL (2012), s. 173-174.  
1252

 Danıştay, Anayasa ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde, bu konudaki görüş ve önerileri ile birlikte 

yeni hazırladığı metni hükümete geri göndermektedir. Hükümetin, Danıştayın görüşüne uyma 

zorunluluğu bulunmamaktadır (BATUM, Süheyl, “Fransa’da Kanunların Hazırlanması, Görüşülmesi ve 

Yayınlanması”, Kanunların Hazırlanması Görüşülmesi ve Yayınlanması Konularında Yabancı 

Ülkelerden Örnek Uygulamalar içinde, Güven Dinçer (Haz.), DPT Yayınları, Ankara, 1983, s. 57-61). 

Bununla birlikte hükümet parlamentoya kendi ilk metnini ya da Danıştayın kabul ettiği metni sunmak gibi 

iki seçenek arasında kalmaktadır (KERROUCHE (2006), s. 365, sn. 17). Uygulamada ilgili kanun taslağı 

konusunda Danıştaydan olumlu görüş gelmesi durumunda, hükümet metni yasama organına göndermek 

yerine hükümet kararnamesi olarak çıkarma yolunu da tercih edebilmektedir (ARSLAN, Rıza, 

Demokratik Yönetim Sistemleri, Dora Basım-Yayım, Bursa, 2013, s. 242.)  
1253

 Meclis başkanı da bir kanun teklifini, komisyonda görüşülmeden önce Danıştaya gönderebilmektedir. 

Ancak bunun yapılabilmesi için kanun teklifi sahibinin buna itiraz etmemesi gerekmektedir (AY. m. 

39/5).  
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bakanlar kurulunda görüşme yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmadan 

önce, kabul edilen metnin anayasaya uygunluğunun incelenmesi için Anayasa 

Konseyine gönderilmesi de muhtemeldir. Anayasa Konseyine gönderilmesi durumunda, 

ilgili metnin yayımı ertelenmekte ve metnin anayasaya aykırı olduğu yönünde karar 

verilmesi durumunda metnin yayımı durdurulmaktadır.
1254

 

Bütçe ve sosyal güvenliğin finansmanına dair kanun tasarıları Ulusal Meclise, 

bölgesel yönetimlere ilişkin kanun tasarılarıysa Senatoya sunulmak ve öncelikle bu 

meclislerde görüşülmek zorundadır. Bunların dışındaki kanun önerileri iki meclisten 

herhangi birine sunulabilmektedir (AY. m. 39/2). Kanun önerileri, ilgili 

Meclise/Senatoya sunulmalarını müteakip bastırılarak, görüşülmek üzere bir daimi ya 

da geçici komisyona havale edilmektedir (İçt. m. 85). 

Kanun önerilerinin yasama meclisinin genel kurulunda görüşülmeden önce 

doğrudan doğruya komisyonlara gönderilmesi uzman
1255

 komisyon sisteminin ayırt 

edici özelliğini oluşturmaktadır.
1256

 Komisyonlar ilgili kanun önerisini aynen veya 

değiştirerek kabul ya da reddetme seçeneklerine sahip bulunmaktadır. Kural olarak 

komisyonlar ilgili kanun önerisi üzerinde her türlü değişikliği yapabilmektedir.
1257

 

1958 Anayasası’nın ilk dönemlerinde hükümet kendisine ait bir kanun 

tasarısının değişikliğe uğramasını istemediğinden, tasarılar çoğunlukla herhangi bir 

değişiklik yapılmaksızın parlamentoda kabul edilmekteydi. Ancak günümüzde kanun 

tasarıları üzerinde parlamentoda oldukça önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu da 

sistem içinde parlamentonun etkinliğinin arttığına dair önemli göstergelerden birini 

teşkil etmektedir.
1258

 

Kanun önerilerinin genel kurul gündemine girmesi, hükümet ve siyasi parti 

grupları tarafından talep edilebilmektedir.
1259

 Kural olarak bir kanun önerisinin 

                                                 
1254

 Metnin kısmen anayasaya aykırı olduğuna karar verilmesi durumunda, metnin anayasaya aykırı olan 

hükümleri dışındaki bölümleri de yayımlanabilmektedir (The National Assembly in the French 

Institutions, s. 211-212, 224).  
1255

 Komisyon aşamasındaki ayrıntılı görüşme süreci daha sonra, “Komisyonda Görüşme Süreci” 

bölümünde ele alınacaktır.  
1256

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 76.  
1257

 EROĞUL (2012), s. 176.  
1258

 ŞENCAN (2014b),  s. 19.  
1259

 2008’de yapılan anayasa değişiklikleri öncesinde Parlamento ayda bir kez toplantısının gündemini 

serbestçe belirleyebilmekteydi (ÇELEBİ (2012), s. 62). 2008 değişiklikleriyle sonrasında Başkanlar 

Konferansı haftalık toplantısında o haftanın ve takip eden üç haftanın gündemini belirlemektedir. 

Gündemde, Anayasa’nın 48’inci maddesi çerçevesinde; dört haftalık gündemin iki haftası hükümete 

ayrılmış durumdadır. Bu iki haftalık sürede hükümete ait işlere öncelik verilmektedir. Geriye kalan iki 

haftanın gündeminin belirlenmesi Meclisin tasarrufunda olup bu sürenin bir haftası hükümet 
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sunulmasıyla genel kurulda görüşülmesi arasında altı haftalık
1260

 bir sürenin geçmesi 

gerekmektedir (İçt. m. 91/1). Bu süre sınırlaması, anayasa değişiklikleri ile bütçe ve 

sosyal güvenlik finansmanına dair kanun önerilerinde uygulanmamaktadır. Başkanlar 

Konferansı tarafından hükümetin hızlandırılmış yasama usulünün
1261

 uygulanması 

talebine karşı çıkılmaması durumunda da bu süre sınırlamasına uyulmayabilmektedir. 

2008 yılı Anayasa değişiklikleri öncesinde parlamentonun ilgili kanun önerisini 

görüşebilmesi için herhangi bir süre sınırlandırması bulunmamaktaydı. Bu nedenle, 

çoğu zaman kanun önerileri yeterli hazırlıklar yapılmadan, hükümetin baskısıyla genel 

kurulda görüşülebilmekteydi. 2008 yılında yapılan değişikliklerle Meclis 

başkanlıklarına sunulan kanun önerilerinin komisyonlarda en az 6 hafta beklemesi 

yönünde düzenleme getirilmesiyle hem raportörlere hem de komisyon üyelerine ilgili 

konu üzerinde komisyon görüşmeleri için hazırlanmaları açısından daha fazla süre 

tanımaktadır. Buna rağmen süre kısıtı önemli bir sorun alarak varlığını devam 

ettirmektedir.
1262

 

İlgili kanun önerisi için her iki mecliste ikişer okuma (reading)
1263

 

gerçekleştirilebilmektedir. Birinci okuma, kanun önerisi metninin havale edildiği daimi 

                                                                                                                                               
faaliyetlerinin denetlenmesine, kalan kısmı da Konferansın belirlediği kanun tekliflerinin görüşülmesine 

ayrılmaktadır. Ayda bir günün gündemi bütünüyle ana muhalefet ya da başka küçük muhalefet grupları 

tarafından belirlenmektedir (İçt. m. 48) Konferansın gündem önerisi Başkan tarafından Genel Kurulun 

oyuna sunulmakta ve üzerinde değişiklik yapılmaksızın bütün hâlinde oylanmaktadır (İçt. m. 49).  

Hükümet, iki haftalık gündemde, görüşülecek konuları, görüşme sırasını ve görüşme zamanını 

belirlemektedir. Bu şekilde, hükümet işlerin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlamak için meclislere ve 

daimi komisyonlara bir tür ön uyarıda bulunmaktadır (The National Assembly in the French 

Institutions, s. 215).  

Genellikle hükümet parlamento çoğunluğuna dayandığından kanun tekliflerinin görüşülmesi için ayrılmış 

olan bir hafta uygulamada hükümet tarafından kullanılabilmektedir. Dolayısıyla uygulamada Hükümetin 

aylık parlamento gündeminin üç haftasını belirleme imkânı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte mali 

içerikli ya da sosyal güvenliğe ilişkin tasarılar, bu gündem sınırlamasından muaf olup, hükümet, aciliyet 

gerektiren hallerde, kendisine ayrılmamış zamanda dahi mali içerikli ya da sosyal güvenliğe ilişkin 

tasarıların görüşülmesini isteyebilmektedir (ŞENCAN (2014b), s. 10). Dolayısıyla Fransa’da parlamento 

zamanının belirlenmesinde, hükümet özel bir konuma sahiptir. Bu özellikli konum, parlamento 

gündeminin belirlenmesinde hükümete geniş bir hareket alanı sağlamaktadır.  

Diğer yandan yasama ve denetim için ayrılan haftalar konusunda sıkı bir uygulamadan söz 

edilememektedir. Bazı durumlarda, çoğunluk grubu, bir kanun tasarısının gündeme alınmasını 

isteyebilmekte ve denetim haftalarındaki mevcut olan boşluklar sıklıkla yasama gündemi için 

kullanılmaktadır (The National Assembly in the French Institutions, s. 215).  
1260

 Diğer Meclisten gelen işler için bu süre dört haftadır.  
1261

 Hükümetin hızlandırılmış yasama usulünün uygulanmasını talep etmesi durumunda, kanun 

önerilerinin ilgili komisyonda asgari 6 hafta bekletilme zorunluluğu ortadan kalkmakta ve ilgili 

meclislerin birer okuma yaptıktan sonra uzlaşamamaları durumunda başbakan karma komisyonu 

toplayabilmektedir. Bu usulün bir kanun teklifi hakkında getirilmesi durumunda, Meclislerin başkanları 

tarafından birlikte bir karma komisyon toplanabilmektedir (AY. m. 45).  
1262

 ŞENCAN (2014b), s. 18.  
1263

 Okuma, Anglo-Sakson anlayışını benimsemiş yasama meclislerinde kanun önerilerinin parlamentoda 

görüşülmesinde art arda gelen aşamalara karşılık gelmek üzere kullanılmaktadır. Bu kavram çift meclisli 
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veya geçici komisyonda ele alınıp rapora bağlanması ve Genel Kurul gündemine girip 

görüşülmesini müteakip kabul edildikten sonra diğer meclise gönderilmesinden
1264

 

ibarettir.
1265

 Genel kurulda kanun önerisinin ilk okumasında ilgili kanun önerisinin 

geneli üzerinde bir müzakereden sonra, değişiklik önergeleriyle birlikte madde madde 

görüşülmektedir.  

2008 yılı Anayasa değişikliklerinin Ulusal Meclisin yasama faaliyetlerine 

yansımasına dair yapılan bir çalışmaya göre, sözü edilen reform sonrasında, Ulusal 

Meclise sunulan değişiklik önergeleri sayısı keskin bir biçimde azalmış, kabul edilen 

önerge sayısı ise artmıştır. Bu değerlerdeki sayısal değişim, değişik önergelerinin 

kullanım biçimindeki değişim ile ilişkilidir. Bu durum, değişiklik önergelerinin artık 

engelleme (obstruction)
1266

  aracı olarak değil, yasama sürecinin doğru araçları olarak 

kullanıldığının bir göstergesidir.
1267

 

Meclislerden biri tarafından kabul edilen metnin kanunlaşabilmesi için diğer 

meclis tarafından da aynen kabul edilmesi gerekmekte ve bunun gerçekleşmesi 

durumunda süreç tamamlanmış olmaktadır. İlk okumalar neticesinde meclisler arasında 

mutabakat sağlanamaması durumunda iki meclis arasında mekik (shuttle/navette)
1268

 

süreci işlemektedir. Söz konusu kanun önerisi üzerinde mekik süreci sonucunda da 

uzlaşılamaması durumunda tasarılar için hükümetin, teklifler açısından ise her iki 

meclisin başkanının ortak girişimiyle Ulusal Meclis ve Senatodan eşit sayıda üyenin 

                                                                                                                                               
parlamentolarda üzerine uzlaşma sağlanması için kanun önerisinin her iki mecliste art arda gelen 

görüşmelerini vasıflandırmak için de kullanılmaktadır (Parliaments of the World, Inter Parliamentary 

Union, 1986, Vol.2, s. 921).  Fransız Parlamentosunda da burada bahsedilen ikinci türden bir kullanım 

söz konusudur.   
1264

 Meclislerden biri tarafından aynen ya da değiştirilerek kabul edilen ve diğer meclise gönderilmeye 

hazır duruma getirilen kanun önerisi, uygulamada “petite loi” (küçük kanun) olarak adlandırılmaktadır 

(KORTMAN (2004), s. 271).  
1265

 ÇELEBİ (2012), s. 68. 
1266

 Engelleme ya da obstrüksiyon, yasama faaliyetlerinin bunlara karşı çıkan siyasi partiler ya da 

parlamenterler tarafından konuşma sürelerini konu ile ilgili olmasa da sonuna kadar kullanma, konuşmayı 

uzatma, çok sayıda usule dair önerge sunma, kanun önerilerinin görüşmelerinde çok sayıda önerge 

sunma, açık oy talepleri, gensoru önergesi gibi yollar ile engellenmesi, tıkanması ve geciktirilmesi 

girişimi olarak tanımlanabilir. Konu ile ilgili olarak bkz. İBA, Şeref, “Parlamento Hukukunda 

Obstrüksiyon ve Giyotin Kavramları”, AÜHF Dergisi, C. 52, S. 1, 2003, s. 148-165.  
1267

 NAVARRO ve diğerleri (2012),  s. 54. 
1268

 Kanun önerisinin her iki meclise aynen kabulünün sağlanması için, iki meclis arasında gidip gelmesi 

mekik olarak adlandırılmaktadır. Her meclis, diğeri tarafından görüşülen ve hatta değiştirilen metni tekrar 

görüşmektedir. Her aşamada sadece üzerinde uzlaşmazlığın devam ettiği maddeler görüşülmektedir. 

Mekik süreci, meclislerden herhangi biri değişiklik yapmadığında ve diğeri tarafından kabul edilen metni 

aynen kabul ettiğinde sona ermektedir (The National Assembly in the French Institutions, s. 213).  
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katılımıyla oluşturulacak karma bir komisyon
1269

 kurulmaktadır. Ortak komisyon, bir 

metin üzerinde anlaşmaya varamazsa ya da komisyon tarafından kararlaştırılan metin 

meclislerden biri veya her ikisi tarafından reddedilirse her iki mecliste de kanun önerisi 

üzerinde bir okuma daha yapılmaktadır. Bu okumalar sonucunda da ortak bir metin 

üzerinde anlaşmaya varılamazsa, hükümet Ulusal Meclisten son kararı vermesini 

istemektedir. Ulusal Meclis, bu durumda, karma komisyon tarafından kabul edilen 

metni veya kendisi tarafından en son kabul edilen metni (buna Senatonun getirdiği 

değişiklikleri katarak ya da katmayarak) yeniden görüşerek kabul edebilmektedir (AY. 

m. 45).    

  Yukarıda özetlenen süreç sonucunda kabul edilen kanun, yayımlanarak 

yürürlüğe girmek üzere hükümet tarafından cumhurbaşkanına gönderilmektedir (AY. m. 

10). Cumhurbaşkanı, söz konusu kanunu 15 gün içinde ısdar 

(promulgation)
1270

edebilmekte veya tümünü ya da belli bölümlerini tekrar görüşülmek 

üzere parlamentoya geri gönderebilmektedir. Parlamento cumhurbaşkanı tarafından geri 

gönderilen kanunu aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı kanunu ısdar etmek zorundadır. 

Cumhurbaşkanının sahip olduğu yetki geciktirici veto yetkisi olup, cumhurbaşkanı 

tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunun basit çoğunlukla kabul 

edilmesi yeterli olmaktadır.
1271

 

 Fransa’da cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisini kullanabilmesi, başbakanın 

karşı imzasına bağlı olduğundan, cumhurbaşkanının kendisine yayımlanmak üzere 

gönderilen kanunu yayımlamayıp, parlamentoda tekrar görüşülmek üzere geri 

göndermesi oldukça güç bir durum olup, özellikle kohabitasyon dönemlerinde, bu 

imzanın sağlanamaması söz konusu olabilmektedir.
1272

 

                                                 
1269

 Ulusal Mecliste her yıl, uluslararası antlaşmalar hariç, kabul edilen 60 civarında kanunun; yaklaşık 

yüzde 30’unda karma komisyon kurulmaktadır. Kurulan bu karma komisyonların yaklaşık üçte biri ise, 

bir metin üzerinde uzlaşmaya varamamaktadır (ŞENCAN (2014b), s. 32).  
1270

 Kanunun ısdarı, asli bir unsur olmayıp, tespit edici (declaratory) nitelikte bir işlemdir (KORTMAN 

(2004), s. 272). Kıta Avrupası Hukukunda, ısdar işlemi, kanunun parlamento tarafından kabul edildiğini 

ve aslına uygun olduğunu tespit etmektedir. Cumhurbaşkanı ısdar işlemi ile kanunun anayasal varlığını 

tespit eden hukuki bir işlem yapmakta olup bu işlemin ilgili kanunun yayımlanmasından önce 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Isdar işlemi, kanunun yasama organınca kabul edildiğinin tespit 

edilmesi, kanun metninin aslına uygunluğunun tespit edilmesi ve kanunun emredici niteliğinin ve icra 

edilebilirliğinin doğrulanması olmak üzere üç amaca hizmet etmektedir. Bu haliyle kanunun 

yayımlanması ile ısdarı farklı kurumlardır. Kanunun yayımlanması, kanunun halkın bilgisine sunulması 

amacını taşıyan ancak hukuki nitelik taşımayan bir işlem iken; ısdar kanunun icrası ile ilgili hukuki bir 

işlemdir (TEZİÇ, Erdoğan, “Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi”, İÜHF Mecmuası, C. 21, S. 1-

4, 1987, s. 106).    
1271

 URAN (2008), s. 87.  
1272
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C. YASAMA KOMİSYONLARI  

1. GENEL OLARAK  

Fransa Ulusal Meclisi, uzman komisyon sistemine sahiptir. Ancak Ulusal Meclis 

komisyonlarının karar alma güçleri sınırlıdır; komisyonlar hükümetin mevzuat 

önerilerinin amacını değiştiremezler ve hükümet önerileri üzerinde sadece teknik 

boyutta değişiklikler yapabilirler. 
1273

 

Komisyonlar, Ulusal Meclis’in temel çalışma organı olarak genel kuruldaki 

yasama görüşmelerine hazırlık yapmaktadır. Uygulamada, ilgili komisyon tarafından 

görüşülerek rapora bağlanmayan hiçbir kanun önerisi genel kurulda 

görüşülememektedir.
1274

 Verilen kanun önerilerinin yüzde 99’u önce komisyonlarda 

incelenmektedir.
1275

  

Komisyonlar, diğer birçok parlamentoda olduğu gibi kendilerini sadece 

yasamaya ilişkin bu rol ile sınırlandırmamakta ve başka bazı görevler de yüklenerek 

etkinlik alanını genişletmektedir. Bunlar, Ulusal Meclis’in bilgilendirilmesi (inform) ve 

hükümet faaliyetlerinin izlenmesidir (monitor).
1276

  

 1958 Anayasası’nda, daimi komisyonların rolünün sıkı bir biçimde 

sınırlandırılması yönünde hareket edilmiştir. Bu durum özellikle Anayasa’da daimi 

komisyon sayısının sınırlandırılması/belirlenmesi ile kendisini göstermiş ve birçok AB 

ülkesindekinden oldukça farklı olarak komisyon sayısı “sekiz” olarak sınırlanmıştır. Bu 

komisyon sayısının onsekiz olduğu Dördüncü Cumhuriyet dönemi ile de ciddi bir fark 

ortaya koymaktadır. Bu dönemde ayrıca alt komisyon kurulması da filli olarak (de 

facto) yasaklanmıştır.
1277

 Geçici komisyonlara havale esas, daimi komisyonlara havale 

istisna haline getirilmiştir. Anayasa’nın 43’üncü maddesinde, kanun önerilerinin, bu iş 

için özel olarak kurulmuş geçici komisyonlara; aksi takdirde, 8 daimi komisyondan 

birine havale edilmesi öngörülmüştü. Ancak, parlamenter uygulama bu şekilde 

gelişmemiş ve geçici komisyonların işleyişi açısından bazı zorluklar olduğundan, bu 
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hüküm işlememiştir. Diğer yandan geçici komisyonlar, görev süreleri bir kanun 

önerisinin görüşülmesi süreci ile sınırlı olduğundan, ilgili kanun önerisinin 

görüşmelerini uzatma yönünde bir eğilim içinde olmuşlardır. Daimi komisyonlar ise 

geçici komisyonların bu yaklaşımı dolayısıyla yasama süreci uzarken, kendi 

imtiyazlarını ele geçiren bu yapıların kurulmasına sıcak bakmamışlardır.
1278

  

Devrimden sonra içyapılarının bir parçası olarak komisyonlara sahip olan 

Fransız yasama meclisi, özellikle Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyetlerde bütün kanun 

önerilerinin görüşüldüğü kapsamlı bir komisyon sistemine sahip olabilmiştir.
1279

 1958 

Anayasası’na kadar Ulusal Meclisteki konuya göre oluşturulmuş komisyonlar, hükümet 

karşısında güç odakları olarak görev yapmış; bundan sonra ise komisyonların güçleri 

büyük oranda azaltılarak, bu yapılar yasama sürecini bütünüyle kontrol eden yapılardan, 

kanun önerilerinin geneli ya da bazı maddeleri üzerinde tavsiyede bulunan yapılar halini 

almıştır.
1280

 Bununla birlikte, 1958 Anayasası’nın genel kurgusuna karşın günümüzde 

daimi komisyonların mevzuatın şekillendirilmesinde çok önemli katkı sunduğu ve 

özellikle, 2008 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile komisyonların güçlendirildiği 

söylenebilir. Bu değişiklikler ile genel kuruldaki görüşmelerin komisyonların kabul 

ettiği metinler üzerinden yapılması ve daimi komisyonların sayısının altıdan, sekize 

çıkarılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Anayasa ve diğer kanunlarda yapılan 

değişikliklerle de daimi komisyonların hükümet faaliyetlerini denetleme yolları 

çeşitlendirilmiş ve komisyon çalışmalarının kamuya açıklığı artırılmıştır.
1281

 

Kural olarak komisyonlarda uygulanan işleyiş kuralları, kanun önerisinin tümü 

üzerindeki görüşmeler sırasında verilebilen usul önergeleri dışında, aşağı yukarı genel 

kurulda uygulanan kurallarla aynıdır. Ancak pratikte, bu kurallar, daha esnek 

uygulanmaktadır. Komisyonlarda müzakereler genellikle daha rahat bir çalışma 

ortamında gerçekleştirilmekte ve kararlar en düşük düzeyde formalite ile alınmaktadır. 

Kararlar açık oylama usulü ile alınmakta ve genel kurulda olduğu gibi elektronik 

oylama mekanizmaları kullanılmamaktadır.  Toplantı yeter sayısı komisyon üyelerinin 

salt çoğunluğudur. Hazır olan üyelerin üçte biri tarafından toplantı yeter sayısının tespiti 

istenebilmektedir. Ancak bu talep nadiren sunulmaktadır ve bir engelleme aracı olarak 

önemini kaybetmiştir. Zira, bir toplantıda talep üzerine toplantı yeter sayısının olmadığı 

tespit edilirse, 15 dakika sonrasında yapılacak komisyon oturumunda, hazır olan 
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üyelerin sayısına bakılmaksızın, oylama yapılmaktadır (İçt. m. 43). Önceki 

düzenlemeye göre toplantı yeter sayısına ulaşılamaması durumunda üç saat sonra yeni 

bir oturum yapılabilmekteydi.
1282

  

2. KOMİSYONLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ  

Fransız Parlamentosunda, komisyonlar halinde çalışma usulüne geçilmeden 

önce, bazı konuların bir ön incelemeden geçirilmesinin sağlanması amacıyla meclisin 

tümünün büro (bureaux) adı verilen bölümlere ayrılması, Fransız parlamento sisteminin 

en eski çalışma esaslarından biriydi. Üyeleri kura usulü ile belirlenen her büro, kendi 

üyeleri arasından çoğunlukla ve gizli oyla bir başkan ile bir katip seçerdi.
1283

  

 Üçüncü Cumhuriyette, Milletvekilleri Meclisinde 11 adet büro; Dördüncü 

Cumhuriyette Millet Meclisinde 10, Cumhuriyet Meclisinde ise 6 büro oluşturulmuştu. 

Bu bürolar, birinci, ikinci vb. numaralarla adlandırılmaktaydı. Fransa’da uzun zaman 

büroların seçimi her ay yapılmış, Üçüncü Cumhuriyette bu uygulamaya son verilerek 

büroların meclis süresince devam etmesi öngörülmüştür.
1284

 Fransız Parlamentosunun o 

dönemde müzakereci parlamento olmasının bir sonucu olarak görülebilecek bürolar 

sisteminde, kanun önerileri onbir 11 büroya gönderilmekte ve bu büroların tümünde 

aynı zamanda görüşülmekteydi. Bu görüşmeden sonra, her büro kendi üyeleri arasından 

görüşlerini yansıtmak üzere bir veya daha fazla üyeyi seçmekte ve bu üyeler özel bir 

komisyon oluşturarak ilgili kanun önerisini detaylı olarak görüşmekteydiler. Bu 

görüşme sonucunda rapora bağlanan kanun önerileri, genel kurulda da ayrıntılı olarak 

görüşülmekteydi.
1285

 

Başlangıçta bürolar sistemine yasama faaliyetinin tipik ve zorunlu bir unsuru 

gözüyle bakılmaktayken
1286

 19. yüzyılda kanunların sayı ve karmaşıklığının artmasıyla 

bürolar, uygulamadaki önemlerini kaybetmişlerdir. Bu bakımdan daha çok zaman ve 

enerji kaybına neden olan yapılar şekline bürünen bürolardan vazgeçilmeye ve daimi 

komisyonlar sistemine geçilmeye başlanmıştır.
1287
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 Daimi komisyon sistemi, Fransız Devrimi’nin ilk günlerinde ortaya çıkmış; 

ancak komisyonların bir kurum olarak benimsenmeleri için yüz yıllık bir sürenin 

geçmesi gerekmiştir.
1288

 1789 yılında Kurucu Meclis henüz bir içtüzüğe sahip değilken, 

mecliste nitelik itibariyle daimi komisyon olarak değerlendirilebilecek ve belirli 

konuları ele alan yapılar mevcuttu. Daha sonra kabul edilen meclis içtüzüklerinde 

komisyonların sayıları 21 ile sınırlandırılmıştır.  12, 24 ya da 48 üyeye sahip olan 

komisyonların üyelerinin yarısı belirli bir süreden sonra yenilenmekteydi.
1289

  

 Konvansiyon döneminde
1290

 de bu sistem benimsenmiş ve yeni komisyonlar da 

sisteme eklemlenerek çalışmalar sürdürülmüştür. Bu dönemde komisyonlar, yürütme 

gücünün gerçek kaynağı halini almıştır. Kanun teklif eden ve bu kanunları bizzat 

yürüten komisyonlar, yürütme gücünün bütünüyle parlamentoya tabi olmasına sebep 

olmuştur.
1291

   

 Komisyonların bu durumuna tepki olarak 1795 Anayasası’nda her iki mecliste 

daimi komisyon kurulmasını yasaklanmış ve her bir kanun önerisi için ayrı bir 

komisyon kurulması yoluna başvurulmuştur.
1292

 1839 yılında Milletvekilleri Meclisine, 

bir milletvekilinin sunduğu kanun teklifini, daha önce başka bir kanun önerisini 

görüşmek üzere kurulmuş olan komisyona gönderebilme yetkisi tanınmıştır. Bu 

uygulama daimi komisyon sistemine bir çekirdek teşkil etmiştir.
1293

 Milletvekilleri 

Meclisinde komisyonlar, ancak 20. yüzyılın başında, 1902’de, yeniden daimi hale 

gelmiş;  kısa bir süre sonra da, 1910’da, meclis komisyonlarının parti gruplarına 

dayanacağı kuralı getirilmiştir.
1294

 Buna karşılık Senato’da aynı sistem ancak 1921 

yılında kurulabilmiştir.
1295

 Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet boyunca, komisyonlarla 

gruplar büyük bir ağırlık kazanmışlar; 1946’da, her iki kuruma ilk kez Anayasa’da yer 

verilmiştir.
1296
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 Üçüncü Cumhuriyet döneminde, Fransız parlamenter sisteminin gelişimi ile 

daimi komisyonlar/büyük komisyonlar (grand commitees) sisteminin kurulması 

arasında bağlantı olmakla birlikte, büyük komisyonlar sisteminin kurulması bir 

“gelişmeyi” temsil etmemektedir. Büyük komisyonlar, Üçüncü Cumhuriyetin başında 

bilinen ve o dönemde kabul edilen sistem yerine bir alternatif olarak değerlendirilen, 

ancak üzerinde yeterince destek olmadığı için bilinçli olarak kabul edilmeyen yapılardır. 

Bir çeyrek yüzyıl sonra değişen koşullarda, büyük komisyon sistemi kabul edilmiştir. 

Ancak burada uygulamada oluşan, gelişen ve değişen dolayısıyla şekillenen bir 

kurumsallaşma sürecinden bahsedilemez; esas faktör, sisteme ilişkin yaklaşımın 

değişmesidir.
1297

  Fransız sisteminde, daimi komisyonlar sisteminin bu kadar uzun bir 

süreçte kabul edilmesi, tarihsel ve siyasi nedenlere dayanmaktadır. Özellikle 

Konvansiyon Dönemi olmak üzere komisyonların gücü kullanım biçimlerinin, yürütme 

gücü ve faaliyetleri açısından yarattığı tehlikeli sonuçlar nedeniyle 19. yüzyıl sonuna 

kadar desteklenmeyen daimi komisyonlara karşı Fransız sistemindeki direnç zamanla 

azalmıştır.   

Daimi komisyonlar, yıllık olarak partiler ve grupların nispi temsiline göre 

seçilen 44 üyeden oluşmaktaydı. Bu komisyonların sayısı, değişmekle birlikte yaklaşık 

yirmi civarındaydı. Komisyonların isimleri, faaliyet alanlarını yansıtmaktaydı ve 

bakanlıkların görev alanlarına karşılık gelecek şekilde bir yapılanma söz konusuydu.
1298

 

Daimi komisyonlar sisteminin kabul edilmesinden sonra, Üçüncü Cumhuriyet 

döneminde, her bir kanun önerisi ilgili meclise sunulur sunulmaz, doğrudan komisyona 

gönderilmekte ve ayrıntılı olarak görüşülerek görüşme sonuçları kısa da olsa bir rapora 

bağlanmaktaydı. Komisyonlar herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın kendilerine 

havale olunan kanun önerisi üzerinde istedikleri yönde değişiklik 

yapabilmekteydiler.
1299

 Bu dönemde, komisyonlar yaptıkları değişikliklerde o derece 

ileriye gitmişlerdir ki çoğu zaman tasarının ilk metni yerine, meclis genel kuruluna 

kendi hazırladıkları karşı tasarılarını (counter project) sunmuşlardır. Diğer yandan 

komisyonlar, tasarılar üzerindeki çalışmalarını belirsiz bir süre geciktirme yolunu 

kullanmışlardır. Komisyon aşamasını tamamlayan tasarının meclis genel kurulu 

gündemine alınması için meclisin ikna edilmesinin gerekmesi de kabine açısından ayrı 

bir zorluk kaynağı olmuş ve tasarılar üzerinde komisyonun bu hâkimiyeti kabineleri zor 
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durumda bırakmıştır. Bakanlar çoğu zaman ilgili tasarıyı meclise açıklamaktan çok, 

onları meclis önünde savunmak zorunda kalmışlardır.
1300

  

Üçüncü Cumhuriyette daimi komisyonların kanun önerilerini inceleme görevleri 

dışında hükümeti denetleme görevleri de olmuş ve zamanla bu komisyonlar 

beklenmedik şekilde hükümeti denetlemede üstün bir kontrol aracı kimliğine 

bürünmüşlerdir. Hatta komisyonların bu müdahaleleri sebebiyle “siyasi yönden 

denetimin” sınırlarının aşıldığı söylenebilir. Fransız bakanların komisyonları kastederek 

“yirmi yasama meclisine” birden tabi olduklarından yakınmaları da bunu ortaya 

koymaktadır.
1301

   

 Komisyonların güçlerinin bu derece artmasında ve yasama ile yürütme 

arasındaki dengenin yürütme aleyhine bozulmuş olmasında, parlamenter çalışma 

usullerinin rolü büyüktür. Zira bu dönemde Meclis içtüzükleri, hükümetlerin yasamaya 

önderliğini zayıflatan, yürütmeyi kanun yapma faaliyeti açısından geri plana iten usuli 

kurum ve kuralları içermekteydi. Meclis içtüzüklerinde meclis komisyonlarında ve 

genel kurulda hükümetin kanun yapma faaliyetini sınırlandıran çeşitli düzenlemeler yer 

almaktaydı. Meclis gündeminin belirlenmesinin hükümetin kontrolünde olmaması, 

meclis çalışmalarında meclis başkanlarının önergeler ve uzun konuşmalar gibi 

obstrüksiyon araçlarının kullanılmasını engelleyemeyecek derecede yetkilerinin zayıf 

olması, genel kurul görüşmelerinde bakanların rollerinin sınırlı olması gibi 

düzenlemeler bunlar arasında sayılabilir.
1302

  

 Komisyonların güçlerinin bu derece artmasında etkisi olan diğer etkenler, 

hükümet ve parti sistemleri olarak sıralanabilir. Fransa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan 

önce, cumhurbaşkanının ve kabinenin durumları,  güçlü ve üstün parlamento karşısında 

zayıftı. Savaştan sonra da hükümetlerin meclis karşısındaki durumlarında onları yasama 

faaliyetinde üstün kılacak değişiklikler yapılmamıştır. Zira, Dördüncü Cumhuriyetteki 

hükümet sistemi de yasama meclisinin üstün durumda olduğu bir parlamenter hükümet 

sistemi olmuştur. Fransa’da siyasi parti sayısının çokluğu ve hiçbir partinin 

parlamentoda güçlü bir çoğunluğa sahip olamaması da Üçüncü Cumhuriyet döneminde 

istikrarlı bir hükümet sistemi kurulamayışının önemli nedenleri arasındadır.
1303
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Dördüncü Cumhuriyet döneminde de komisyonların yetkilerini artırma yönünde 

bir eğilim olmuştur. Zira 1946 tarihli Anayasayı hazırlamakla görevli Anayasa 

Komisyonu, komisyonlara kanun çıkarma imkânı veren bir teklifi kabul etmiş, daha 

sonra bu düzenleme “yasama yetkisinin devredilmezliği” ilkesine dayanılarak tasarı 

metninden çıkartılmıştır.
1304

 Bununla birlikte 1946 Anayasası ile Milli Meclisin 

kendisine sunulan kanun önerilerini, kuruluşlarını ve yetkilerini bizzat tespit edeceği 

komisyonlar marifetiyle inceleyeceği öngörülerek komisyonlara resmi bir statü 

kazandırılmıştır (m. 15). 

Beşinci Cumhuriyet kurulmadan önce Fransız parlamento usullerinin gözden 

geçirilmesi ve bazı reformlar yapılması yönünde öneriler olmuş ve bu öneriler Beşinci 

Cumhuriyet Anayasa ve parlamento rejimini geniş ölçüde etkilemiştir. Beşinci 

Cumhuriyette parlamentonun içyapısındaki en önemli değişikliklerden biri komisyon 

sistemi ile ilgilidir. Esas itibariyle uzman komisyonların tamamen ortadan kaldırılmaları 

dahi düşünülmüştür. Anayasanın 43’üncü maddesi çerçevesinde yeni komisyonların, 

gerçek politika alanları olmaları önlenmek istenmiş, dolayısıyla komisyonlar ilgili işin 

uzmanlarını bir araya getiren kurullar olmaktan çıkarılmış ve genel nitelikte birer yapı 

durumuna sokulmuşlardır.
1305

  

Beşinci Cumhuriyet anayasal düzeninin komisyonların çalışmalarına da etki 

eden en önemli değişiklik alanlarından biri hükümetin yasama meclisi karşısındaki 

durumunun gerek anayasa gerek içtüzükteki düzenlemelerle güçlendirilmesidir. 

Öncelikle parlamentonun düzenleme alanı sınırlandırılmıştır. Parlamentonun hangi 

konularda kanun çıkarabileceği Anayasa’da sayılmıştır. Ayrıca hükümete; kanun yapma 

faaliyetinde parlamentoya doğrudan müdahale imkânları tanınmıştır. Bunlardan en 

önemlisi Anayasa’nın 48’inci maddesinde getirilmiştir. Bu düzenleme ile hükümete 

parlamentonun gündemi üzerinde etkinlik sağlanmıştır. Buna göre hükümet gündeme 

alınacak konuları kendisi seçebilmekte, kanunlaşmasını istemediklerini gündemden 

çıkartabilmektedir. Diğer bir husus, tasarılar üzerindeki görüşmelerin genel kurulda 

komisyonun değiştirdiği metin üzerinden değil, ilk metin üzerinden yapılması 

uygulamasının kabul edilmesidir. Önceki usulde kanun tasarılarının meclisteki 

sürecinde komisyonlar sorumlu iken, yeni değişikliklerle yürütmenin de dolayısıyla 

bakanların sorumlu olması öngörülmüştür. Buna göre bakanlar tasarıların meclisteki 

                                                 
1304

 WILLIAM, Philip, Politics in Post-War France, İkinci Bası, Longman’s Green, London, 1958, s. 

236-237, KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 77’den naklen.  
1305

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 92-93. 
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sürecini baştan sona yönetebilmekte, gerekirse değişiklik önerisinde bulunabilmekte ve 

tasarının özüne dokunan değişikliklere karşı durabilmektedir. 
1306

  

1958 Anayasası, rasyonelleştirilmiş parlamentarizm amacı çerçevesinde daimi 

komisyonların sayılarını 6 ile sınırlandırarak, daimi komisyonların rollerini ve 

etkinliklerini sınırlandırmayı hedeflemiştir. Daimi komisyonlara havalenin istisna 

olarak öngörülmesi de daimi komisyonların güçlerinin zayıflatılması amacının bir 

yansımasıdır.
1307

  Esasen bu yaklaşımla, her bir öneri için ayrı bir komisyon kurulması 

öngörülerek, yasama sürecinde daimi komisyonlara başvurulması engellenmeye 

çalışılmıştır. Daimi komisyon sayısının sınırlandırılmasının arkaplanında da 

komisyonların bakanlıklara rakip olarak ortaya çıkmalarının engellenmesi kaygısı 

yatmaktadır. Diğer yandan Anayasa’da partilerden söz edilmekle birlikte, parti 

gruplarına yer verilmediği görülmektedir.
1308

 

Bununla birlikte uygulama 1958 Anayasası koyucularının beklentileri 

çerçevesinde gelişmemiş ve daimi komisyonlar, mevzuatın şekillenmesinde önemli 

katkı sağlamaya başlamışlardır. Özellikle daimi komisyonlara havale istisna olarak 

öngörülse de uygulama, geçici komisyonlara havale etmeme yönünde gelişmiştir.  

23 Temmuz 2008 tarihli anayasa değişikliği ile uygulama da gözetilerek 

komisyonların rol ve etkinliğini artıracak bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan ilki 

genel kurulda görüşmelerin komisyonun kabul ettiği metin üzerinden yapılmasının 

kabul edilmesidir. Diğer bir önemli değişiklik alanı ise daimi komisyonlara havalenin 

kural, geçici komisyonlara havalenin ise istisna haline getirilmesidir. Son olarak daimi 

komisyon sayısı 8’e çıkarılmıştır. Bu çerçevede, Kültür, Aile ve Sosyal İşler 

Komisyonu (Cultural, Family and Social Affairs Committee) ile Ekonomi, Çevre ve 

Bölgesel Kalkınma Komisyonu (Economic, Environmental and Regional Planning 

Committee) konuları itibariyle ayrılarak ikişer komisyon olmuştur. Kurulan yeni 

komisyonlar nedeniyle İçtüzük’te de (m. 36) komisyonların isim ve görev alanları 

güncellenmiştir.
1309

 

                                                 
1306

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 93-94. 
1307

 The National Assembly in the French Institutions, s. 161, 164. 
1308

 EROĞUL (2009), s. 20. 
1309

 The National Assembly in the French Institutions, s. 161-162.  
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3. KOMİSYON TÜRLERİ  

Fransa Ulusal Meclisinde yasama komisyonları temelde daimi komisyonlar
1310

 

ve geçici komisyonlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Daimi komisyonlar, kanun önerilerini müzakere eden komisyonlardır. 

Anayasa’da daimi komisyonların sayısının sekizi aşmayacağı hükme bağlanmıştır (AY. 

m. 43/1) Bu sayı diğer AB ülke parlamentolarındaki komisyon sayılarından oldukça 

düşüktür. Ayrıca bu dönemde alt komisyon oluşturulması da fiili olarak 

yasaklanmıştır.
1311

  

Daimi komisyonların sayısının sınırlandırılması ile esas itibariyle bakanlıkların 

görev alanlarına karşılık gelecek şekilde komisyonlar kurulmasının engellenmesi 

amaçlanmaktadır.  Söz konusu sınırlamadan dolayı “Delegasyonlar” adı verilen yapılar 

ortaya çıkmıştır. Delegasyonlar da nitelik itibariyle bir çeşit daimi komisyon olup, 

Anayasa’nın 43’üncü maddesindeki sınırlamayı aşabilmek amacıyla başka bir ad altında 

kurulmaktadırlar.
1312

 

İçtüzükte daimi komisyonların adları ve görev alanları sayılmaktadır (İçt. m. 36). 

                                                 
1310

 Fransız sisteminde daimi komisyonlar diğer bir deyişle büyük komisyonlar (grand committees) için, 

başlangıçta komite (comité) terimi yerine, komisyon (commission) terimi kullanılmıştır. Bunda Fransız 

devriminin alışılagelmiş kavramı olan komite kavramından bir kaçınma temel neden olmuştur. Ancak, 

terminoloji farklılığı, kurumlar arasındaki temel benzerliği ortadan kaldıran bir işlev görmemektedir 

(GOOCH (1928), s. 148).  
1311

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1312

 EROĞUL (2012), s. 171; 13. Yasama Döneminde Kadın Hakları ve Kadın-Erkek Eşit Fırsatlar 

Delagasyonu (the Delegation for the Rights of Women and equal opportunities between men and women), 

İstihbarat Delegasyonu (the Delegation on Intelligence) olmak üzere iki delegasyon aktif durumdaydı. 14. 

Yasama Döneminin başında, bunlara Denizaşırı Fransa Delegasyonu (the Delegation in Charge of 

Overseas France) eklenmiştir (The National Assembly in the French Institutions, s. 383).  
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Tablo 3. Daimi Komisyonların Görev Alanları1313 

ADI GÖREV ALANI  

Eğitim ve Kültürel İşler Komisyonu 

(Cultural and Education Affairs Committee) 

Ortaöğretim, yükseköğretim, araştırma, gençlik, 

spor, kültürel ve sanatsal faaliyetler, bilgi, iletişim, 

fikrî mülkiyet. 

Ekonomik İşler Komisyonu  

(Economic Affairs Committee) 

Tarım ve balıkçılık, enerji ve sanayi, uygulamalı 

araştırma ve yenilik, tüketim, iç ve dış ticaret, posta 

hizmetleri ve elektronik iletişim, turizm, şehir 

planlaması ve konut edindirme. 

Dışişleri Komisyonu 

(Foreign Affairs Committee) 

Dış politika ve Avrupa politikası, sözleşmeler ve 

uluslararası antlaşmalar, uluslararası örgütler, 

işbirliği ve kalkınma, Fransızca konuşan ülkeler; 

uluslararası kültürel ilişkiler. 

Sosyal İşler Komisyonu  

(Social Affairs Committee) 

İstihdam ve işçi-işveren ilişkileri, mesleki eğitim, 

sağlık ve dayanışma, yaşlılar, dezavantajlı gruplar, 

aile, sosyal refah sistemi, sosyal güvenliğin 

finansmanına ilişkin kanunlar ve bunların 

uygulanmasının izlenmesi, toplumsal bütünleşme 

ve fırsat eşitliği. 

Ulusal Savunma ve Silahlı Kuvvetler 

Komisyonu  

(National Defence and Armed Forces 

Committee)  

Savunmanın genel örgütlenmesi, Ulus ve asker 

arasındaki bağlar, askerî işbirliği ve yardım 

politikası, stratejik konular, savunma sanayii, 

silahlı kuvvetlerin sivil ve askerî personeli, 

jandarma, askerî hukuk, emekli askerler. 

Sürdürülebilir Kalkınma, Alan ve Bölge 

Planlaması Komisyonu 

(Sustainable Development, Spatial and 

Regional Planning Committee) 

Alan ve bölge planlaması; inşaat; ulaşım; donanım; 

altyapı; bayındırlık hizmetleri; çevre; avcılık.  

 

Bütçe, Genel Ekonomi ve Bütçenin İzlenmesi 

Komisyonu 

 (Finance, General Economy and Budgetary 

Monitoring Committee) 

Kamu maliyesi, bütçe kanunları, kamu maliyesi 

için uzun dönemli rehber ilkeleri belirlemeye 

ilişkin kanunlar, bütçe uygulamalarının izlenmesi, 

mahalli vergilendirme, mevcut ekonomik durum; 

para politikası, bankacılık, sigorta, Devlet 

müdahalesinin kapsamı. 

Anayasal Kanunlar, Yasama ve Genel İdare 

Komisyonu  

(Constitutional Acts, Legislation and General 

Administration Committee) 

Anayasa değişiklikleri, organik kanunlar, İçtüzük, 

seçim kanunu, kamusal özgürlükler, güvenlik, sivil 

güvenlik, idare hukuku, kamu hizmeti, yargının 

idari yapılanması, medenî kanun, ticaret kanunu ve 

ceza kanunu, dilekçeler, Cumhuriyet topraklarının 

genel idaresi, bölgesel birimler. 

Herhangi bir kanun önerisi üzerinde görüşmeleri yapmak üzere geçici 

komisyon
1314

 kurulması yoluna da gidilebilmektedir. Geçici komisyon kurulması 

yönündeki talebin hükümetten (İçt. m. 30), bir daimi komisyon başkanından, siyasi parti 

gruplarından veya 15 üyeden (İçt. m. 31) gelmesi halinde, bu talebin kabulü ancak 

                                                 
1313

 İlgili maddenin çevirisinde, şu kaynaktan da yararlanılmıştır. Bkz. ÇELEBİ (2012), s. 65. 
1314

 Bu komisyonlar uygulamada, özel komisyonlar (special committees) olarak da adlandırılmaktadır.  
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hükümet, daimi komisyon başkanı veya bir siyasi parti grup başkanı tarafından itiraz 

edilmemesi durumunda mümkündür. İtiraz olması durumunda konu hakkında genel 

kurul tarafından karar verilmektedir. Bütçe ile uluslararası anlaşmaların uygun 

bulunması hakkındaki kanun tasarılarında ise geçici komisyon kurulması yönünde 

talepte bulunulamamaktadır.
1315

 

Geçici komisyon üye sayısı, grupların nispi temsilini sağlayacak şekilde, en 

fazla 70 olabilmekte ve komisyon bu sayıya en fazla 2 adet ilişkili üyeyi 

ekleyebilmektedir. Komisyon üyelikleri açısından diğer bir sınırlandırma, geçici 

komisyonda aynı daimi komisyondan gelen üye sayısının 34’ten fazla olamamasıdır 

(İçt. m. 33). 2009’da yapılan içtüzük değişikliğinden sonra herhangi bir daimi komisyon 

başkanı da geçici komisyonun başkanı olabilmektedir.
1316

  

Uygulamada geçici komisyon kurulması usulüne nadiren başvurulmaktadır. 

1988’den günümüze sadece 14 kanun tasarısının geçici komisyonlarda görüşüldüğü 

görülmektedir.
1317

 2002-2014 yılları arasında ise 12 metin geçici komisyonlarda 

görüşülmüştür.
1318

 Haziran 2012 ila Haziran 2017 arasında ise 5 geçici komisyon 

kurulmuştur.
1319

 

                                                 
1315

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1316

 The National Assembly in the French Institutions, s. 242-243.  
1317

 ECPRD, “Committees, External Relations and Governing bodies in Parliaments”, 18.03.2008, No: 

949, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 01.10.2012, (Sınırlı Erişim).  
1318

 The National Assembly in the French Institutions, s. 165;  

ECPRD Parliamentary Factsheets and Indicators, “Assemblee Nationale”,    

https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/parliam/factsheets/factsheets.do?chamberId=FRAN

CE|ASSEMBLEE NATIONALE, Erişim: 07.06.017. 
1319

  ECPRD Parliamentary Factsheets and Indicators, “Assamble Nationale”.  

http://www.ecprd.org/
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Şekil  12. Ulusal Mecliste Komisyon Türleri 

 Fransız sistemi açısında yapılabilecek diğer bir ayrım esas komisyon (lead 

committee)-tali komisyon (consultative committee) ayrımıdır. Esas komisyon, ilgili 

kanun önerisi konusunda Meclis Başkanı tarafından yetkili kılınan ve raporu genel kurul 

görüşmelerinde esas alınan geçici bir komisyon ya da daimi komisyonlardan biri 

olabilmektedir.
1320

 Kural olarak Meclis Başkanı tarafından herhangi bir komisyona tali 

komisyon olarak havale yapılmamakta ve kendisini kanun önerisi ile ilgili gören ve söz 

konusu kanun önerisi konusunda kısmi ya da bütünü itibariyle görüş bildirmek isteyen 

komisyonlar, görüş bildirme yönünde karar alarak bunu Meclis Başkanına 

bildirmektedirler (İçt. m. 87/1-2). Bir kanun önerisi hakkında görüş bildirecek olan 

komisyon, ana komisyonun görüşmelerine danışmanlık görevi (consultative role) olacak 

bir raportör atamaktadır. Aynı şekilde ana komisyon raportörü de alt komisyonun 

toplantılarında danışmanlık rolü üstlenebilmektedir.    

2008 yılında yapılan Anayasa değişiklikleriyle genel kurul görüşmelerinin esas 

komisyonun metni üzerinden gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığından İçtüzük de tali 

komisyonları, kendi değişiklik önerilerinin de ele alınabileceği esas komisyonda 

yapılacak görüşmeye kadar toplantılarını yapma zorunluluğu (İçt. m. 87/3) ile karşı 

karşıya bırakmaktadır.
1321

 Böylece komisyon raportörü söz konusu toplantıya katılarak, 

tali komisyonun kabul ettiği değişiklikleri savunma imkânına sahip olabilmektedir.  

                                                 
1320

 The National Assembly in the French Institutions, s. 242.  
1321

 The National Assembly in the French Institutions, s. 243.  
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Tali komisyonun görüşü, bastırılmakta ve dağıtılmaktadır. Bununla birlikte 

görüşün bastırılmaması ve dağıtılmaması, ilgili kanun önerisinin görüşmelerini 

engellememektedir. Zira, bu yönde karar vermiş olan komisyon, kanun önerisinin 

görüşüldüğü gün dahi görüşünü sözlü olarak verebilmektedir (İçt. m. 87/4).  

Fransız sisteminde parlamento yapısının iki meclisli olmasından dolayı, bir de 

karma komisyon (joint committees) uygulaması söz konusu olabilmektedir. Karma 

komisyonlar, belirli bir kanun önerisi üzerinde iki meclis arasında uzlaşma 

sağlanamaması durumunda sorunlu noktaların çözüme kavuşturulması için eşit sayıda 

senatör ve Ulusal Meclis üyesinden oluşturulan komisyonlardır (AY. m. 45).  

 Meclisler arasında görüşülen kanun önerisi konusunda anlaşmazlık çıkarsa, 

Anayasa’nın 45’nci maddesinin öngördüğü mekik usulü başlamaktadır. Bu usulde, 

Meclisler metni ikişer defa görüştükten sonra –ya da hükümet hızlandırılmış usul 

isteminde bulunmuşsa ve iki meclisin Başkanlar Konferansı buna itiraz etmemişse, birer 

defa görüştükten sonra– anlaşmazlık sürüyorsa, başbakan anlaşmazlık konularını 

çözecek bir karma komisyon kurulmasını isteyebilmektedir. Kanun teklifleri 

konusunda, her iki meclisin başkanları da birlikte karma komisyon 

oluşturabilmektedirler. Komisyon esas itibariyle halen görüşmesi devam eden hükümler 

hakkında bir metin önerilmesi için kurulmaktadır. Karma Komisyon, Ulusal Meclis ve 

Senatodan 7’şer üyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Bu komisyonun üyeleri, 

meclislerde bulunan grupların ağırlığını yansıtacak şekilde belirlenmektedir.
1322

 

Komisyon, kendi başkanlık divanını belirlemektedir. İlgili meclisin, kanun önerisini ilk 

görüşen esas komisyonun başkanı, karma komisyonun da başkanı olmaktadır. Diğer 

mecliste kanun önerisini görüşen komisyonun başkanı ise başkanvekilliği görevini 

yürütmektedir.
1323

 Başkanlık Divanında ayrıca ilgili meclislerde kanun önerisinin 

görüşen esas komisyonların raportörleri de, ilgili meclislere sunulacak raporları 

hazırlamak göreviyle, yer almaktadır.
1324

  

                                                 
1322

 14. Yasama Döneminde; Ulusal Meclis açısından komisyonun 4 üyesi parlamentodaki çoğunluk 

grubundan, 3 üyesi ise muhalefetten olmuştur.  Senato açısından da dört üye çoğunluk partisinden, üç üye 

muhalefet partisinden seçilmiştir (The National Assembly in the French Institutions, s. 219; French 

National Assembly, “Fiche de synthèse No:32 - La procédure législative”, http://www2.assemblee-

nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-

assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-procedure-legislative, Erişim: 19.06.2018). 15. Yasama 

Dönemine bakıldığında, Ulusal Meclis açısıdan dört üyenin Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden, iki 

üyenin Cumhuriyetçilerden ve bir üyenin de Demokratik Hareketden geldiği görülmektedir. Bkz. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO755391/legislature/15, Erişim: 

08.06.2018.  
1323

 ÇELEBİ (2012), s. 71;  
1324

 The National Assembly in the French Institutions, s. 219.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-procedure-legislative
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-procedure-legislative
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-procedure-legislative
http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/resume/OMC_PO755391/legislature/15
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 Karma Komisyonda uzlaşmaya varılırsa, uzlaşma metni hükümet tarafından 

meclislere sunulmaktadır. Karma komisyon raporunun genel kurulda görüşülmesi, 

raportörün sunumuyla başlamakta ve devamında sırasıyla hükümet ve diğer 

milletvekilleri konuşmalarını yapmaktadır. Maddelerin görüşülmesi sırasında sadece 

değişiklik önergeleri görüşülmekte ve oylanmaktadır. Bu aşamada, hükümet tarafından 

sunulan ya da hükümet tarafından kabul edilen değişiklik önergeleri 

görüşülebilmektedir. Ulusal Meclis daha sonra karma komisyonun uzlaşma metnini 

muhtemelen değişiklik önergeleri ile değiştirerek tümü itibariyle oylamaktadır. Her iki 

meclis, uzlaşma metnini ya da değiştirilmiş halini aynen kabul ettiğinde süreç 

tamamlanmış olmaktadır.
1325

  

 Karma komisyonda uzlaşmaya varılamazsa, uzlaşma metni meclislerden biri ya 

da her ikisince reddedilmişse ya da uzlaşma metninde değişiklikler bir meclis tarafından 

kabul edilirken diğeri tarafından kabul edilmemişse, uzlaşma süreci başarıyla 

tamamlanamamış olmakta ve son kararı Ulusal Meclis vermektedir.  Bu durumda, 

Ulusal Meclis’te yeni bir görüşme, Senato’da yeni bir görüşme ve Ulusal Meclis’te son 

belirleyici (definitive) görüşme yapılmaktadır.
1326

  

 Yeni okuma sırasında, Ulusal Meclis, uzlaşma sürecinden önceki metin 

üzerinden görüşmelerini sürdürmektedir. İlgili kanun önerisi komisyonda görüşülmekte 

ve olağan usulde müzakere edilmektedir. Daha sonra Ulusal Meclis tarafından kabul 

edilen metin, Senatoya gönderilmekte ve burada da olağan usulde görüşmeler 

yapılmaktadır. Senato, kanun önerisini herhangi bir değişiklik yapmaksızın kabul 

ederse, kanun önerisi kesin olarak kabul edilmiş olmaktadır. Senatonun değişiklik 

yapması durumunda ise kanun önerisi Ulusal Meclise tekrar sonuçlandırılmak üzere 

gönderilmektedir. Ulusal Meclis bu görüşmeler sırasında, çok katı sınırlar içinde 

hareket etmektedir. Ulusal Meclis, varsa karma komisyonun kabul ettiği metin ya da 

kendisinin yeni okuma sırasında kabul ettiği metin üzerinde komisyonun yapacağı öneri 

üzerine kararını vermektedir. Bu aşamada, Ulusal Meclis, Senato tarafından genel 

kurulda kabul edilen değişiklik önergelerini de kabul edebilmektedir.
1327

 

                                                 
1325

 The National Assembly in the French Institutions, s. 220.  
1326

 The National Assembly in the French Institutions, s. 220-221. 
1327

 The National Assembly in the French Institutions, s. 221. 
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4. KOMİSYONDA AKTÖRLER   

a. Komisyon Başkanlık Divanı (Bureau)   

Komisyon başkanları, komisyonun tüm faaliyetlerini organize etmektedir. 

Komisyon faaliyetlerinin yönetimi konusunda tüm kontrol ise başkanlık divanına aittir 

(İçt. m. 41).  

Her dönemin başlangıcında, komisyonlar; üyelerinin atanmasından sonra 

komisyonun çalışmalarını yürütmek üzere bir Divan (Bureau) seçmeleri için Meclis 

Başkanı tarafından toplantıya çağrılmaktadır. Divan, Başkan ile dört başkan yardımcısı 

ve dört katip üyeden oluşmaktadır. Komisyon başkanlık divanlarının, Meclisteki siyasi 

parti ağırlıklarını ve dolayısıyla tüm görüşleri yansıtmasına çaba gösterilmektedir. 

Bütçe, Genel Ekonomi ve Bütçe Denetimi Komisyonu (Finance, General Economy and 

Budgetary Monitoring Committee), ayrıca bir Genel Raportör (General Rapporteur) 

belirlemektedir (İçt. m. 39/1-2).
1328

  Komisyon başkanları çoğunluk esası çerçevesinde, 

çoğunluk grubundan seçilmektedir.
1329

 Bütçe Komisyonu başkanı ise sadece kendisini 

muhalefet olarak nitelendirmiş olan grupların üyeleri arasından seçilebilmektedir (İçt. 

m. 39/3).
1330

 

Ulusal Meclis uygulamasına bakıldığında, daha önceden etkin olduğu görülen 

milletvekillerinin, sorumluluk gerektiren pozisyonlara getirilmeleri daha muhtemel 

görünmektedir. Deneyim kazanan ve önceki pozisyonlarında yeteneklerini gösteren 

milletvekilleri, parlamentoda görevde oldukları süreye diğer bir deyişle kıdemlerine ya 

da deneyimi parlamento dışındaki meslek hayatlarında kazanıp kazanmadıklarına 

bakılmaksızın, genellikle komisyon faaliyetlerini yönetmek üzere seçilmektedir.
1331

 

Başkanlar Konferansında (the Conference of Presidents) yer alan komisyon 

başkanları, gündemde yer almasını istedikleri işlerle ilgili olarak kendi önerilerini 

sunabilmektedirler. Komisyon başkanları bu önerilerini, Meclis Başkanına en geç 

Başkanlar Konferansının toplanmasından dört gün öncesine kadar iletebilmektedirler 

(İçt. m. 48/5).  

                                                 
1328

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı.  
1329

 Fransa’da komisyon başkanlarının dağılımında, çoğunluk esası yerine nispi temsil ilkesinin 

uygulanmasına dönük girişimler, başarıya ulaşamamıştır (SAFRAN (1991), s. 170).  
1330

 The National Assembly in the French Institutions, s. 163; ECPRD, “Division of Parliamentary 

Committee Chairmanships”, 25.09.2012, No: 2099, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı, 

http://www.ecprd.org, Erişim: 05.07.2018, (Sınırlı Erişim).  
1331

 NAVARRO ve diğerleri (2012), s. 69. 

http://www.ecprd.org/
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 Komisyon başkanlık divanı üyeleri, gizli oy ile seçilmektedir. İlk iki oylamada, 

salt çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamada nispi çoğunluk yeterli olmaktadır. 

Oyların eşit olması durumunda, en yaşlı üye seçilmiş sayılmaktadır (İçt. m. 39/4-5). 

Komisyon başkanlık divanında yer alan başkan yardımcılarının hiçbirinin bir diğerine 

önceliği bulunmamaktadır (İçt. m. 39/6).   

b. Komisyon Üyeleri  

Komisyonların her birinin üye sayısı Ulusal Meclis üye tamsayısının sekizde 

birine karşılık gelmektedir. Diğer bir deyişle komisyonların üye sayıları 72’dir.
1332

 Her 

milletvekili sadece bir daimi komisyonun üyesi olabilmektedir (İçt. m. 38/1).  

Komisyon üyeleri her yasama döneminin başlangıcında ve sonrasında her yıl 

toplantı döneminin
1333

 başında, İçtüzüğün 25’inci maddesi çerçevesinde atanmaktadır. 

Siyasi parti grupları komisyonlarda, sandalye sayıları oranına göre temsil edilmektedir 

(İçt. m. 37). Meclis Başkanı öncelikle siyasi parti grupları başkanlarının adaylarını 

bildirmeleri için bir süre belirlemekte; bu süre sona erince, adayların isimleri Meclis 

Başkanına iletilmekte ve isimler ilan tahtasına asılarak Resmi Gazete’de (Journal 

Officiel) yayımlanmaktadır. Yayım ile birlikte atama da gerçekleşmiş olmaktadır (İçt. 

m. 25).  

Meclis Başkanının daimi komisyonların kuruluşunda ve üyelerinin seçiminde 

komisyon üyelerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının sağlanması dışında aktif 

herhangi bir rolü bulunmamaktadır.
1334

 

Siyasi parti gruplarının adaylarının komisyona atanmalarının ardından 

komisyonda halen boş sandalye olması durumunda herhangi bir siyasi parti grubu ile 

ilişkili olmayan üyelerden atama yapılabilmektedir; bunların atamaları konusunda bir 

uzlaşmaya varılamazsa en yaşlı olanı, üye olarak seçilmektedir (İçt. 37/3).  

Milletvekilleri üyesi olmadıkları komisyonların toplantılarına da 

katılabilmektedir (İçt. m. 38/1). Komisyon üyesi olmayanlar, ilgili toplantılarda söz 

alabilmekle birlikte oy kullanamamaktadırlar.
1335

  

                                                 
1332

 The National Assembly in the French Institutions, s. 162.  
1333

 Ekim ayının birinci gününden Haziran ayının son işgününe kadar olan süreçtir.  
1334

 BERGOUGNOUS, Georges, Presiding Officers of National Parliamentary Assemblies, A World 

Comparative Study, Inter Parliamentary Union, Geneva, 1997, s. 56.   
1335

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı.  
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Komisyona atandığı dönemde üyesi olduğu siyasi parti grubu ile ilişiği kesilen 

milletvekilinin komisyon üyeliği kendiliğinden sona ermektedir (İçt. m. 38/3). Daimi 

komisyonlarda boşalan ve siyasi parti gruplarına ait olan bu sandalyeler, 34’üncü madde 

çerçevesinde doldurulmaktadır (İçt. m. 38/4). Buna göre, Ulusal Meclisin toplantı 

halinde olup olmadığına bakılmaksızın, bir komisyonda bir grubun temsilcilerinin 

değiştirilmesi gerektiğinde, grup başkanı tarafından bildirilen milletvekillerinin isimleri, 

ilan panosuna yazılmakta ve Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Yayım ile birlikte üye 

değişikliği yürürlüğe girmektedir (İçt. m. 34/5). Komisyon üyeliklerinde münferit 

boşalmalar olması durumunda da boşalma bu usulle doldurulmaktadır. Grupların 

kompozisyonunda büyük değişiklikler olduğunda ise siyasi parti gruplarının 

komisyondaki sandalyelerini kaybetmeyeceği kabul edilmektedir. Bu şartlar altında 

komisyon üyeliklerinde yapılacak en yakın değişikliğe kadar üyeler sandalyelerini 

korumaktadır.
1336

  

Günümüze kadar siyasi partilerin birleşmesi ya da bölünmesi nedeniyle yeni bir 

grup kurulduğunda da kural olarak yukarıda ifade edildiği şekilde komisyon 

üyeliklerinde yeni seçim yapılana kadar değişiklik olmamaktadır. Ancak değişikliğin 

yapılmaması yönünde ilgili grupların aralarında anlaşmaları gerekmektedir.
1337

 Anlaşma 

olmaması durumunda komisyon üyelikleri için yeni seçim yapılması gerekecektir. 

5. KOMİSYONLARIN YETKİLERİ VE HAVALE SÜRECİ  

Ulusal Meclise sunulan kanun önerileri, Ulusal Meclis Başkanı tarafından kural 

olarak sekiz daimi komisyondan birine havale olunmaktadır.  Bununla birlikte ilgili 

kanun önerisi, o iş için kurulmuş bir geçici komisyona da gönderilebilmektedir (İçt. m. 

85/1). Meclis Başkanı havale işlemini, İçtüzüğün 36’ncı maddesinde daimi komisyonlar 

için öngörülen yetki alanlarına göre yapmaktadır.   

 1958 Anayasası’nın 43’üncü maddesinin ilk halinde büyük oranda daimi 

komisyonların gücünün azaltılması amacının güdülmesi nedeniyle kanun önerileri için 

bir geçici komisyon kurulması, kural; daimi komisyonlara gönderilmesi ise istisna 

olarak öngörülmüştü. Ancak geçici komisyonların işleyişinde karşılaşılan çeşitli 

zorluklar nedeniyle uygulamada, havalelerin büyük çoğunluğu bu dönemde daimi 

komisyonlara yapılmıştır. 2008 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinden sonra 

                                                 
1336

 ECPRD, “Parliamentary Committees: Set-up and membership”, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1337

 ECPRD, “Parliamentary Committees: Set-up and membership”, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
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kanun önerilerinin daimi komisyonlara havalesi kural ve geçici komisyon kurulması 

istisna haline getirilmiştir.
1338

   

Geçici komisyonun kurulması, hükümet ya da Ulusal Meclis üye tamsayısının 

salt çoğunluğu kadar üyeye sahip olan bir veya birden fazla siyasi grup başkanı 

tarafından talep edilmesi durumunda mümkün olmaktadır. Bir daimi komisyon, bir 

siyasi grup başkanı veya 15 milletvekili tarafından geçici komisyon kurulması talep 

edildiğinde, bu talep, hükümet, daimi komisyon başkanı veya bir siyasi grup başkanı 

tarafından itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılmaktadır. İtiraz halinde karar 

mercii, genel kuruldur.
1339

 Uygulamada, kanun önerileri genellikle daimi komisyonlara 

havale edilmektedir. 14. Yasama Döneminde sadece altı kanun önerisi, geçici 

komisyonlara havale edilmiştir.
1340

 

Komisyonlara havale, kanun önerilerinin finansal olarak kabul edilebilir 

(financially admissable) olduğu belirlendikten sonra yapılabilmektedir.
1341

 

Meclis Başkanı tarafından ilgili komisyona esas komisyon olarak havale işlemi 

yapılmaktadır. Diğer komisyonlar da ilgili kanun önerisine dair görüşlerini sunmak 

üzere karar vererek bunu Meclis Başkanına bildirebilmekte ve metnin kendilerine 

gönderilmesini isteyebilmektedirler (İçt. m. 87/1). Görüş bildiren komisyon, görüşünü, 

ilgili kanun önerisinin tümü ya da belli bölümleri için verebilmektedir. 2009 yılında 

İçtüzükte yapılan değişikliklerden sonra Avrupa İşleri Komisyonu (European Affairs 

Committee),
1342

 Anayasa’nın 43’üncü maddesi anlamında bir daimi komisyon 

sayılmamakla birlikte Avrupa Birliği faaliyetleri ile ilgili kanun önerilerinde görüşlerini 

sunabilmektedir.
1343

 

                                                 
1338

 The National Assembly in the French Institutions, s. 162, 242. 
1339

 The National Assembly in the French Institutions, s. 242-243.  
1340

 French National Assembly, “Fiche de synthèse No: 24 - Les commissions permanentes”,  

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-

organes-de-l-assemblee-nationale/les-commissions-permanentes, Erişim: 19.06.2018.  
1341

 The National Assembly in the French Institutions, s. 241; Ulusal Mecliste, milletvekillerinden 

gelen kanun önerilerinin, ilgili komisyonlara havale edilmeden ilk denetimlerini sağlayacak bir birim 

mevcut değildir. Ulusal Meclis Başkanlık Divanına sunulmasını takiben, ki bu aşamada kanun önerisi 

kamuya açılmaktadır, ilgili kanun önerisi basılarak bir daimi komisyona ya da özel komisyona havale 

edilmektedir (ECPRD, “Private Members’ Bills”, 27.12.2011, No: 1889, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı, 

http://www.ecprd.org, Erişim: 15.01.2012, (Sınırlı Erişim)).  
1342

 Avrupa Birliği kurumlarının yaptığı çalışmaların izlenmesi amacıyla kurulan Avrupa Birliği 

Parlamento Delegasyonu (The Parlimentary Delegation for the European Union), 2009 yılında Avrupa 

işleri ile görevli bir tür daimi komisyona dönüştürülmüştür. Ancak, İçtüzükte daimi komisyonlar arasında 

sayılmamaktadır.  
1343

 The National Assembly in the French Institutions, s. 241; Bu Komisyon, Ekim 2016- Haziran 

2017 arasında 46 toplantı düzenlemiş ve 24 rapor hazırlamıştır (ECPRD Parliamentary Factsheets and 

Indicators, “Assamble Nationale”).  

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-organes-de-l-assemblee-nationale/les-commissions-permanentes
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-organes-de-l-assemblee-nationale/les-commissions-permanentes
http://www.ecprd.org/
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Havale olunan komisyon kendisini yetkili görmezse ya da iki veya daha fazla 

komisyon arasında yetki konusunda bir uyuşmazlık çıkması durumunda son karar genel 

kurulca verilmektedir. Genel kurulda yapılan görüşmede hükümet veya teklif sahibi ve 

ilgili komisyon başkanları konuşabilmekte ve Meclis Başkanı öncelikle konu hakkında 

bir geçici komisyon kurulmasını önerebilmektedir. Söz konusu önerinin reddedilmesi 

durumunda yetki konusu diğer bir deyişle hangi komisyonun yetkili komisyon olarak 

belirleneceği başkan tarafından genel kurulun oyuna sunulmaktadır (İçt. m. 85/2). 

Ancak komisyonlar arasında yetki uyuşmazlıkları nadiren vuku bulmaktadır. Nitekim 

en son 1979’da bu yönde bir uyuşmazlık ortaya çıkmıştır.
1344

 

Komisyonlar arasında yetki uyuşmazlığının nadiren gerçekleşmesi görüş alma 

usulünün esnekliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim bu usul, her daimi komisyonun 

tasarının tümü ya da belli bir kısmı üzerinde görüş bildirebilmesine imkân tanımaktadır.  

Uygulamada bütçe kanunu tasarıları, Finans Komisyonuna esas komisyon olarak havale 

edilirken, diğer yedi komisyon görüş bildirmektedir.
1345

 Ancak bütçe kanunu tasarıları 

dışındaki kanun önerileri için tali komisyon uygulamasına nadiren rastlanmaktadır. 

2015-2016 toplantı döneminde, sadece 28 konuda tali komisyona havale yapılmıştır.
1346

  

MATTSON ve STROM, yasama sürecinde komisyonların etkinliklerini; 18 Batı 

Avrupa ülkesi parlamentosundan alınan verilere dayanarak karşılaştırmalı bir 

yaklaşımla değerlendirdikleri çalışmalarında, komisyonlara çoklu havale sayısında,  

havalenin yapıldığı komisyon sayısının yaklaşık olarak en fazla “9” olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Çalışmada, Fransa’da ise baskın uygulamanın tek bir komisyona havale 

uygulaması olduğu ve kanun önerilerinin yaklaşık yüzde 83’ünün tek bir komisyona 

havale edildiği belirtilmektedir.
1347

 Bunda üç hususun etkili olduğu söylenebilir. 

Öncelikle tali komisyon olarak havale edilmenin faydasız olduğu ileri sürülmektedir. 

Tali olarak havale olunan komisyon ve raportörü için, komisyonda ilgili işin 

görüşülmesi çok sınırlı bir sonuç için oldukça önemli bir çalışma gerektirmektedir. 

Diğer bir husus ise komisyon üyesi olmayanların da diğer komisyonların toplantılarına 

katılmalarına imkân tanınmış olmasıdır. Daha önce sadece tali komisyonun raportörü 

ilgili komisyonun toplantısına katılabilmekteydi. Son olarak genel kuruldaki 

                                                 
1344

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı.  
1345

 1 Ağustos 2001 tarihli Bütçe Kanunları Hakkındaki Organik Kanunun (Loi organique relative aux 

lois de finances)(LOLF) 39’uncu maddesi uyarınca Bütçe Komisyonu, bütçede esas komisyon olmaktadır.  

Diğer komisyonların kendi görev alanları ile ilgili olarak Bütçe Komisyonuna görüş sunmaları 

zorunluluğu bulunmaktadır (The National Assembly in the French Institutions, s. 243).   
1346

 French National Assembly, “Fiche de synthèse No: 24 - Les commissions permanentes”.   
1347

 MATTSON; STROM (2004), s. 103-105.   
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görüşmelerin esas komisyon metni üzerinden yapılması ve tali komisyonların, 

görüşlerini ve değişiklik önerilerini yansıtabilmek için esas komisyondan önce ilgili 

kanun önerisini görüşmek zorunda olması da tali komisyonlara havalenin azalmasındaki 

etkenlerden biri olarak görülmektedir.
1348

   

Aşağıda, 2015-2016 ve 2016-2017 yasama yıllarında, komisyonların işyükü 

dağılımı konusunda verilere yer verilmektedir. Bu veriler komisyonların işyükü 

dağılımı konusunda genel bir görünüm sunmaktadır.  

 

Şekil 13. 2015-2016 Yasama Yılında Komisyonlara Havale Edilen Tasarı ve Teklifler 

2015-2016 yasama yılına bakıldığında, Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş 

olan işler uluslararası antlaşmalar olduğu için bir tarafa bırakılırsa, en çok iş havale 

edilen komisyonların sırasıyla Anayasa, Ekonomik İşler ve Sosyal İşler komisyonları 

olduğu görülmektedir. 

                                                 
1348

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019,  Fransa Ulusal Meclisinin cevabı; The National 

Assembly in the French Institutions, s. 165.  
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Şekil  14. 2016-2017 Yasama Yılında Komisyonlara Havale Edilen Tasarı ve Teklifler 

2016-2017 yasama yılında da komisyonlar arasında sıralama değişmemiştir.  En 

az iş havale edilmiş komisyon ise, her iki yasama yılında da Ulusal Savunma 

Komisyonu olarak görünmektedir.  

6. KOMİSYON TOPLANTILARI VE TOPLANTI ÇAĞRISI  

 Komisyonlar, hükümetin talebi üzerine Meclis Başkanı tarafından toplantıya 

çağrılabilmektedir. Toplantı dönemi içinde komisyonlar ayrıca başkanları tarafından 

toplantıya çağrılmaktadır. Meclisin tatilde olması durumunda, yine Meclis Başkanı ya 

da komisyon başkanı tarafından başkanlık divanlarının uygun görüşü ile komisyon 

toplantıya çağrılabilmektedir. Toplantı için belirlenen günden en az 48 saat önce, 

komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu tarafından toplantının ertelenmesi ya da iptal 

edilmesi talep edilebilmektedir (İçt. m. 40/1-3).  

 Meclisin gündemi aksini gerektirmedikçe komisyonlar kural olarak belirlenen 

toplantı tarihinden en az 48 saat önce toplantıya çağrılabilmektedir. Meclis toplantı 

halinde değilse bu süre bir haftaya kadar uzayabilmektedir. Toplantı çağrısında 

görüşülecek konu da ortaya konulmaktadır (İçt. m. 40/4). Komisyonlar, ilgili kanun 

önerisinin toplantılarını;  genel kurul görüşmelerinden en az 7 gün önce tamamlamalıdır 

(İçt. m. 86/4). Bu süre genel kurul çalışmalarına hazırlanacak milletvekillerinin 

komisyonun çalışma sonuçlarına makul bir süre öncesinde ulaşabilmesini sağlamaya 

dönüktür.   

Komisyon toplantılarına katılım zorunludur. İkiden fazla komisyon toplantısına 

katılmamış olan komisyon üyeleri açısından mali yaptırım öngörülmüştür. Dolayısıyla 
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komisyon toplantılarına katılım oranı yüksektir.
1349

 2009 yılında İçtüzükte yapılan 

değişiklikle, daimi komisyonların toplantılarına sıklıkla katılmayan parlamento üyeleri 

için yaptırım uygulanması gündeme gelmiştir. Yapılan düzenlemede, Çarşamba 

sabahları gerçekleştirilen komisyon toplantıları hedef alınmış ve komisyon 

toplantılarına katılmayan milletvekillerinin ödeneklerinin yüzde 25’inin 

indirilebilmesinin yolu açılmıştır.
1350

 

İçtüzüğün konuya ilişkin 42’nci maddesine göre, komisyon toplantısına katılan 

üyeler ile katılamayacak olup katılmama nedenlerini iletenler, elektronik araçların yanı 

sıra, Resmi Gazete’de, komisyon toplantılarını takip eden gün yayınlanmaktadır. 

Komisyonun genel kurul toplantı halinde iken yaptığı toplantılar ve/veya milletvekilinin 

diğer bir komisyonun toplantısına katılması ile komisyon üyesinin komisyon 

toplantılarına birbirini takip eden katılmama durumları da göz önünde bulundurularak, 

bir ay içinde ikiden fazla komisyon toplantısına katılmayan üyenin aylık çalışma 

ödeneği yüzde 25 oranında indirilebilmektedir. Bu hüküm, katip üyeler dışındaki 

Başkanlık Divanı üyelerine ve grup başkanlarına uygulanmamaktadır. Ayrıca, 

İçtüzüğün 38’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, uluslararası ya da Avrupa’ya 

ilişkin toplantılarda, asamblelerde ya da geçici komisyonlarda hizmet veren üyeler, 

talepleri halinde, daimi komisyonların toplantılarına katılmaktan muaf 

tutulabilmektedirler. Bu durumda söz konusu üyeler, diğer bir komisyon üyesine 

vekâlet verebilmektedirler.  

Komisyon faaliyetlerine katılım ve etkinlikleri açısından bakıldığında, 

komisyondaki aktörler arasında komisyon başkanı, başkan yardımcıları, katip üyeler ve 

diğer üyeler şeklinde bir sıralamanın olduğu görülmektedir.
1351

  Ulusal Mecliste, 2010 

yılı için milletvekillerinin parlamento faaliyetlerine odaklanan bir çalışmada, 

milletvekillerinin yaş, cinsiyet ve meslekleri ile parti mensubiyetlerinin parlamento 

çalışmalarına katılım açısından önemli bir etkisi olmadığı; ancak milletvekillerinin 

belediye başkanlığı, yerel meclis üyeliği gibi çoklu göreve (multiple offices)
1352

 sahip 

                                                 
1349

 ŞENCAN (2014b), s. 19.  
1350

 NAVARRO ve diğerleri (2012), s. 53.  
1351

 NAVARRO ve diğerleri (2012), s. 66.  
1352

 Kanun koyucunun milletvekillerinin farklı pozisyonlara sahip olmasının sınırlandırılması yönündeki 

iradesi ve buna ilişkin olarak çıkarılan 1985 ve 2000 tarihli kanunlara rağmen bu konuda çok fazla 

ilerleme sağlanamamıştır. Günümüzde iki pozisyona sahip olmak olağan hale gelmiştir. 2003 yılı için 

yapılan bir çalışmada, milletvekillerinin yüzde 9.2’si sadece milletvekili olup, diğerleri ise milletvekilliği 

yanında başka pozisyonlara da sahip görünmektedir (KOSTA; KERROUCHE (2009), s. 340-341). 

Belediye başkanlığı, yerel meclis üyeliği gibi yerel düzeydeki görevlere ahip olunması, aynı zamanda, 



 

 

292 

 

olmaları durumunda, parlamento çalışmalarına katılım oranlarının düştüğü sonucuna 

varılmıştır.
1353

  

 Komisyon toplantılarına, komisyon üyelerinin yanı sıra, hükümet temsilcileri, 

diğer komisyonların üyeleri,  kanun önerisini ya da değişiklik önergesini veren 

milletvekilleri ve tali komisyon raportörleri katılabilmektedir (İçt. m. 86/6).  

 İçtüzükte hükümetin kanun önerisinin görüşmeleri sırasında komisyon 

toplantısına katılımı bir hak olarak öngörülmüş olmakla birlikte (İçt. m. 45, 86), 2009 

yılında yapılan İçtüzük değişikliklerine kadar bu hak büyük oranda kullanılmamıştır. 

Günümüzde özellikle kanun tasarılarının görüşmelerine hükümet temsilcisi 

katılmaktadır. Ancak İçtüzüğe göre, hükümet, bütçe kanunları, sosyal güvenliğin 

finansmanı kanunları ve anayasa değişikliği kanunlarına ilişkin oylamalar sırasında 

komisyon toplantısına katılamamaktadır (İçt. m. 117-1).  

Komisyonların belli bir kanun önerisi üzerinde yapacakları toplantılar açısından 

karşı karşıya kaldıkları en önemli zorluk, zaman kısıtıdır. Öncelikle toplantılarını 

yapabilecekleri zaman açısından bir sınırlandırma söz konusudur. Şöyle ki, 

komisyonlar, kural olarak genel kurul toplantı halinde iken toplanamamaktadırlar. 

Ancak bu ilkeye uyulması, genel kurulun Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere üç 

gün çalışması nedeniyle çok zordur. Uygulamada Çarşamba sabahı, komisyon 

çalışmalarına ayrılmıştır. Neredeyse tüm komisyon toplantıları, Salı öğleden sonraları 

ve Çarşamba günü gerçekleştirilmektedir.
1354

 Komisyonların genel kurul toplantı 

halinde iken toplanamaması kuralının tek istisnası, genel kurul gündeminde olan bir 

kanun önerisinin görüşmelerinin tamamlanmasıdır (İçt. m. 41/1). 

Komisyonların ilgili konuyu görüşebilecekleri zaman açısından da 2008 

Anayasa değişikliklerinde yeni bir sınırlandırma öngörülmüştür. Buna göre, kanun 

önerisinin sunulması ile genel kurulda görüşmesinin yapılması arasında en az 6 haftalık 

bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Diğer Meclisten gönderilen kanun önerileri 

açısından bu süre 4 hafta olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla komisyonlar bu haliyle ilgili 

kanun önerisini görüşmek için gerekli zamana sahip görünmektedir. Hükümet 

tarafından hızlandırılmış görüşme usulünün kullanılması istendiğinde ya da bütçe, 

                                                                                                                                               
milletvekillerinin seçim bölgeleri ile güçlü bağlantıları olmasını da sağlamaktadır (STEVENS (2003), s. 

171).  
1353

 NAVARRO ve diğerleri (2012), s. 62.  
1354

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı; ŞENCAN 

(2014b),  s. 19.  
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sosyal güvenliğin finansmanı ve olağanüstü hale ilişkin kanun önerilerinde bu süre 

sınırlamaları uygulanmamaktadır.
1355

  

Herhangi bir kanun önerisinin bakanlar kurulunda kabulü ile genel kurul 

gündemine girmesi arasında üç haftadan fazla bir sürenin geçmesi olağan bir durumdur. 

Dolayısıyla komisyona ve özellikle raportöre tanınan süre çok kısadır. Bu, uygun olan 

durumlar dışında, raportör önceden tüm ilgili taraflar (sendika temsilcileri, uzmanlar ve 

yetkili kişiler) ile farklı çalışma toplantıları düzenlerken, komisyonun neden sadece tek 

bir kişiyi (kanun tasarısını tanıtma ile görevli bakan) dinlediğini ortaya koymaktadır.
1356

  

1 Ekim 2013 ila 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 735 daimi ve 47 geçici 

komisyon toplantısı yapılmıştır. Daimi ve geçici komisyonlar bu aralıkta toplam 1334 

saat toplantı halinde olmuşlardır. Ekim 2016 ila Haziran 2017 arasında, daimi ve geçici 

komisyonlar toplamda 422 toplantı yapmıştır. Bu aralıkta söz konusu komisyonlar, 

toplamda 625 saat toplantı halinde olmuşlardır.
1357

 14. Yasama Döneminin tümü 

itibariyle bakıldığında ise daimi komisyonlar, toplamda 3555 adet toplantı yapmışlar ve 

948 saati bütçe görüşmelerinde olmak üzere toplamda 5941 saat çalışmışladır.
1358

 

Komisyonların kanun önerilerini görüştükleri toplantılar bazında bir 

değerlendirme yapmak gerekirse, komisyon bazında aşağıdaki görünüm ortaya 

çıkmaktadır. 2015-2016 ve 2016-2017 yasama yılları ele alınmıştır.
1359

   

 

                                                 
1355

 The National Assembly in the French Institutions, s. 164.  
1356

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1357

 ECPRD Parliamentary Factsheets and Indicators, “Assamble Nationale”.  
1358

 French National Assembly, “Fiche de synthèse No: 24 - Les commissions permanentes”. 
1359

 Veriler şu iki kaynaktan derlenmiştir. French National Assembly,  STATISTIQUES 2015-2016, s. 

21 vd.; French National Assembly,  STATISTIQUES 2016-2017, s. 21 vd. 
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Şekil  15. 2015-2016 Yasama Yılında Komisyonların Toplantı Sayıları ve Süresi 

Komisyonların toplantılarına bakıldığında, en fazla toplantı yapan komisyonların 

Bütçe, Ekonomik İşler ve Anayasa komisyonları sıralamasında olduğu, toplantı süresi 

açısından da anılan komisyonlar arasında bir sıralama olduğu en az toplantı yapan 

komisyon Eğitim Komisyonu iken, süre itibariyle en az toplantı yapmış olan Ulusal 

Savunma Komisyonudur.  

 

Şekil  16. 2016-2017 Yasama Yılında Komisyonların Toplantı Sayıları ve Süresi 

2016-2017 yasama yılında komisyonların toplantı sayılarında ve sürelerinde 

ciddi oranda azalma olmuştur. Bunda 2017’nin Haziran ayındaki seçimin etkisi de göz 

ardı edilemez. Toplantı sayıları ve süreleri açısından sıralama, önceki yasama yılına 

göre değişmemiş görünmektedir.  
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7. KOMİSYONDA GÖRÜŞME SÜRECİ  

Komisyonlar, gündeme giren tüm konuları, tasarı ya da teklif olduğuna 

bakmaksızın görüşmek zorundadır. Komisyonlar, aralarında ilişki olan bir veya birden 

fazla kanun önerisini birleştirerek görüşebilmektedirler. Kanun önerilerini, ilgili olduğu 

bir kanun önerisine değişiklik önergesi olarak da dönüştürebilmektedirler.
1360

  

Komisyondaki görüşme süreci; raportör aşaması, komisyonun görüşme aşaması 

ve nihai rapor aşaması olmak üzere üç aşamada incelenebilir.  

a. Raportör Aşaması  

Komisyon görüşmeleri öncesindeki aşama, komisyon çalışmaları açısından çok 

önemlidir. Bu aşamada parlamento üyeleri arasından seçilen bir raportör
1361

 ilgili kanun 

önerisini inceleyip bir “ön rapor” hazırlamaktadır (İçt. m. 86).
1362

 Komisyonun daimi, 

geçici, esas ya da tali olması fark etmemekte ve her durumda komisyonlar çalışmalarına 

bir raportör atayarak başlamaktadır. Söz konusu raportör, komisyon üyeleri arasından ve 

“genellikle iktidar partisi grubundan”
1363

 her bir kanun önerisi için ayrı ayrı 

atanmaktadır.
1364

 Seçilen raportör, söz konusu raporun hazırlanması aşamasında 

kendisine yardımcı olacak yasama uzmanlarını ve sekretarya personelini komisyonda 

görevli kamu görevlileri arasından belirlemektedir.
1365

 Zira, bu aşamada belli bir zaman 

kısıtı altında çalışmalar sürdürüldüğünden raportöre destek sağlayacak personel de 

önem arz etmektedir.  

 Raportör, raporunu hazırlarken, kanun önerisinin olumlu ve olumsuz yönlerini 

tam olarak yansıtabilmek için toplumun farklı kesimlerinin ve konunun uzmanlarının 

bilgisine başvurmaktadır. Bunun için gerekli görürse, ülke içinde ya da ülke dışına 

seyahatlerde bulunabilmekte,  yabancı ülke örneklerinden de faydalanabilmektedir.
1366

 

Dolayısıyla raportörün kanun önerisi ile ilgili olarak yapacağı ilk işlem bilgi 

toplamaktır. Bunun için; ilgili bakanlık ya da bakanlıkların temsilcileri ve gerekli 

                                                 
1360

 ECPRD’nin 1889 numaralı sorusuna Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1361

 Fransa Ulusal Meclisi’nde komisyon raportörleri için görevlerini yerine getirirken uygulanacak 

herhangi bir standart, yükümlülük, ilke veya etik hüküm bulunmamaktadır (ECPRD, “Code of conduct 

for rapporteurs of parliamentary committees”, 17.06.2010, No: 1459, Fransa Ulusal Meclisinin Cevabı, 

http://www.ecprd.org, Erişim: 15.01.2012, (Sınırlı Erişim)). 
1362

 ŞENCAN (2014b), s. 18.   
1363

 Bununla birlikte raportörler, hazırladıkları raporda iktidarla uyuşmak zorunda değillerdir (ŞENCAN 

(2014b), s. 18.  
1364

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı; The National 

Assembly in the French Institutions, s. 243.  
1365

 ŞENCAN (2014b), s. 18.   
1366

 ŞENCAN (2014b), s. 18.  
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görürse dernekler ya da diğer meslek temsilcileri ile toplantılar düzenleyebilmekte ve 

kanun önerisi ile ilgili çok kapsamlı bilgi toplayabilmektedir. Raportörün dinleme 

toplantıları kural olarak tüm komisyon üyelerine açıktır (İçt. m. 46/1). Raportörler 

uygulamada bilgi toplanması açısından herhangi bir zorlukla karşılaşmadığından bütçe 

komisyonunun raportörleri dışındaki raportörlere yürütme ile ilgili olarak soruşturma 

yetkileri (powers of investigation) verilmemiştir.
1367

 

 Yasama komisyonları düzenli olarak dinleme toplantıları gerçekleştirmektedir. 

Komisyonda gerçekleştirilen dinleme toplantıları büyük oranda komisyonun elindeki 

yasama gündemi ile ilgili olmakta ve nadiren komisyonun yetki alanındaki diğer 

konularda dinleme toplantıları da yapılmaktadır. İçtüzükte komisyonların yapabileceği 

dinleme toplantıları konusunda herhangi bir kısıt olmadığı gibi, dinleme toplantılarının 

süresi konusunda da bir belirleme yapılmış değildir. Toplantının süresi konuya göre 

değişebilecektir. Dinleme toplantısında usul kurallarına ilişkin olarak da herhangi bir 

düzenleme olmadığından, her komisyonun bu konuda bir serbestliğinin olduğu 

söylenebilir.
1368

 

 Kanun önerisi ile ilgili görüşleri toplayan raportör bu aşamada henüz konu ile 

ilgili kendi görüşlerini içermeyen bir rapor hazırlamakta ve bunu komisyon üyeleri ile 

paylaşmaktadır. Bu rapor üzerine, komisyon üyeleri, kanun önerisi ile ilgili kendi 

görüşlerini ve değişiklik tekliflerini raportöre göndermektedir.
1369

 Milletvekilleri 

(komisyon üyesi olmayanlar dâhil), kanun önerisinin komisyonda görüşüleceği günden 

önceki üçüncü iş günü saat 17:00’ye kadar değişiklik önergesi verebilmektedirler. 

Ancak süre olarak komisyon başkanı tarafından farklı bir belirleme de yapılabilmektedir 

(İçt. m. 86/5).  Komisyon Başkanı ve Raportör, varsa tali komisyon raportörü ve 

hükûmet bu sınırlamaya tabi değildir. Anayasa Konseyi, komisyon başkanına 

önergelerin verilmesi için farklı bir süre belirlenebilmesi imkânı tanınmasının, 

milletvekillerine Anayasa’nın 44’üncü maddesinde tanınmış olan değişiklik önergesi 

sunma hakkının daha etkili bir şekilde kullanımı sağlayabileceği değerlendirmesinde 

bulunmuştur.
1370

 

 Kanun teklifleri ve milletvekilleri tarafından verilen değişiklik önergeleri, kamu 

gelirlerinde azalma ve kamu harcamalarında artış öngörememektedir (AY. m. 40). 

                                                 
1367

 The National Assembly in the French Institutions, s. 244.  
1368

 ECPRD, “Organisation of Hearings in Parliaments”, 03.07.2017, No: 3458, Fransa Ulusal Meclisinin 

cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 26.07.2018, (Sınırlı Erişim).  
1369

 ŞENCAN (2014b), s. 19.  
1370

 The National Assembly in the French Institutions, s. 245.  
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Komisyon başkanları ve şüphe halinde komisyon başkanlık divanları, komisyona 

sunulan değişiklik önergelerinin Anayasa’nın 40’ıncı maddesi anlamında finansal 

açıdan kabul edilebilir olup olmadığını incelemek zorundadır. Komisyon başkanları, 

bunu sağlamak için Finans Komisyonu Başkanına da konuyu danışabilmektedir (İçt. m. 

89/2).  

Değişiklik önergelerinin sunulmasının ardından raportör için ikinci aşama 

başlamaktadır. Raportör, bu aşamada gelen görüşleri ve değişiklik önerilerini kendi 

uzmanları ve ilgili bakanlık uzmanları ile müzakere ederek metne işlemekte ve konu ile 

ilgili olarak kendisinin vardığı sonuçları ve görüşlerini de rapora eklemektedir. Madde 

madde değişiklik önergeleri ve görüşleri içeren metin madde ve önergelerin geliş 

sırasına göre sıralanarak raporun son hali oluşturulmakta ve rapor komisyona 

sunulmaktadır.
1371

 

b. Komisyonun Görüşme Aşaması  

 Komisyondaki görüşme süreci, sadece genel kurulda sunulabilen bazı usuli 

önergeler
1372

 dışında, büyük oranda genel kuruldaki görüşme sürecine benzemektedir. 

Kanun önerisi üzerindeki görüşmeleri genellikle kanun önerisinin geneli üzerindeki 

görüşme ile
1373

 ve geneli üzerindeki görüşmeler de raportörün sunumuyla 

başlamaktadır.  Yaklaşık 10 dakikalık bir sürede raportörün raporu görüşülmektedir. 

Bunun ardından komisyon tarafından hükümet dinlenmektedir. Metnin tümü üzerindeki 

görüşmeler, bazen hükümetin dinlenmesinden önce gerçekleştirilmektedir. Fakat 

görüşmelere bir bakanın dinlenmesiyle başlanırsa, komisyon bu dinleme ve 

devamındaki tartışmaları geneli üzerinde görüşme olarak kabul edebilmektedir. Başka 

bir deyişle, kanun önerisinin geneli üzerindeki görüşmeler ile bakanın dinlenmesi, 

öncelik-sonralık açısından yer değiştirebilmekte ve ilgili bakanın dinlenmesi bazen 

komisyon tarafından geneli üzerindeki görüşme olarak kabul edilebilmektedir.
1374

  

 2008 yılında yapılan Anayasa değişikliğinden önce komisyon aşamasında 

hükümet dinlenmemekteydi. İlgili bakanın kanun önerisinin komisyondaki 

                                                 
1371

 ŞENCAN (2014b),  s. 19.  
1372

 Genel kurulda, kanun önerisinin genel görüşmesi öncesinde,  anayasaya aykırılık (preliminary 

rejection motion) ve komisyona geri gönderme (motions of referral to committee) önergeleri 

sunulabilmektedir. Anayasaya aykırılık önergesinin kabul edilmesi durumunda, görüşmeye devam 

edilmemekte ve bu önergenin kabulü kanun önerisinin reddine yol açmaktadır. Komisyona geri gönderme 

önergesinde ise komisyon yeni bir rapor hazırlayana kadar görüşmeler ertelenmektedir (The National 

Assembly in the French Institutions, s. 259).  
1373

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı.  
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görüşmelerinde söz almasının çift yönlü bir işlevi bulunmaktadır. Öncelikle bu yolla 

parlamento doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmekte; ikinci olarak ise hükümet 

istenilen değişiklikler konusunda pozisyonunu daha net olarak ortaya 

koyabilmektedir.
1375

 2008 yılından önce, hükümet, komisyon görüşmelerine 

katılabilmekle birlikte, bu imkânı nadiren kullanmıştır. Bu tarihten sonra 

kullanmasındaki en büyük etken, genel kurul görüşmelerinin esas komisyonun metni 

üzerinden yapılmasının kabul edilmiş olmasıdır. Bu değişiklikten sonra hükümeti 

temsilen bir bakan çoğunlukla komisyon toplantılarına katılmakla birlikte bakanların 

toplantılara katkı düzeyleri de değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki, bazı bakanlar 

sıklıkla konuşma konusunda tereddüt etmezken, bazıları komisyon sormadıkça görüş 

beyan etmekten kaçınmaktadır.
1376

 

 İlgili bakanın kanun önerisi üzerindeki konuşmasını müteakiben üyeler de söz 

alıp görüşlerini iletebilmektedirler. Milletvekillerinin metnin tümü üzerinde görüşlerini 

ortaya koymalarından sonra madde madde görüşmeye geçilmektedir. Her bir maddeye 

ilişkin önergeler geliş sırasına göre görüşülmekte ve her biri tek tek oylanmaktadır.
1377

 

Komisyonun üyesi olmayan milletvekilleri tarafından verilen değişiklik önergeleri de 

görüşülmektedir. Kural olarak bu görüşmeye hükümet katılmaktadır.
1378

  Komisyon 

görüşmesi, kanun önerisinin tümü üzerindeki oylama ile sona ermekte ve raporun, 

değiştirilerek ya da aynen kabul edilmesi veya reddedilmesi ya da gözden geçirilerek 

yeniden kaleme alınması söz konusu olabilmektedir.
1379

   

 KERROUCHE’ye göre, 1981 yılı öncesinde yeterli düzeyde kullanılmayan 

değişiklik önergeleri, bu taihten sonra, muhalafetin hükümet ile mücadelesinde bir tür 

silah olarak kullanılmıştır. Bir yasama döneminden diğerine önemli değişimler olsa da 

muhalefetten gelen değişiklik önergelerinin sayısı, çoğunluk partilerinden gelen 

değişiklik önergelerinden genellikle daha fazla olmuştur.
1380

 Muhalefet partilerine 

mensup milletvekillerine göre, bu hakkın kullanımı her ne kadar yasama sürecini 

yavaşlatsa da meşru bir hak olarak farklı görüşlerin ortaya konulabilmesini sağlamakta 

ve kamuoyu tartışmasını da beslemektedir.
1381

 KERROUCHE’nin çalışmasında, 1967-

2002 yılları arasında, komisyonda hükümetten ve muhalefetten gelen değişiklik 
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önergeleri incelendiğinde, veriler hükümetin yasama sürecindeki üstünlüğünü 

göstermektedir. Buna göre, komisyonda hükümet tarafından sunulan değişiklik 

önergelerinin çoğu kabul edilmektedir. Genel kurulda ve komisyonda kabul edilen 

değişiklik önergeleri karşılaştırıldığında ise genel kurulda kabul edilen değişiklik 

önergelerinin az sayıda olduğu görülmektedir. Milletvekillerinden gelen değişiklik 

önergeleri açısından da komisyondaki kabul oranı genel kurula göre daha fazladır. 

Dolayısıyla komisyonlarda azınlık ya da çoğunluk partisi milletvekillerinden geldiğine 

bakılmaksızın değişiklik önergelerinin kabul oranının daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte komisyonda sunulan değişiklik önergelerinin genel kuruldan farklı bir 

şekilde ele alındığı da göz ardı edilmemelidir. Buna göre, görünmeyen (invisible) bir 

çalışma alanı olarak komisyondaki çalışmalar önemli olmakla birlikte, bu çalışma 

alanında particilik daha az ön plandadır. Dolayısıyla komisyondaki çalışmalar, her ne 

kadar siyasi boyutu tamamen ortadan kalkmasa da, mevzuatın teknik boyutu ile ilgili 

olmaktadır.
1382

 

 Komisyonda oylamalar genellikle el kaldırma suretiyle yapılmakla birlikte oy 

pusulası ile yapılması da söz konusu olabilmektedir. Ancak genellikle el kaldırma 

suretiyle yapılmaktadır. Ancak komisyon üye sayısının onda birinden az olmayan 

üyenin talebi üzerine açık oylama yapılması zorunludur. Komisyon başkanının oyunun 

üstünlüğü söz konusu değildir. Oyların eşitliği durumunda ilgili konu kabul edilmemiş 

sayılmaktadır  (İçt. m. 44).    

c. Nihai Rapor Aşaması  

Komisyon görüşmelerinden sonra genel kurulda konu görüşülmeye başlanmadan 

önce nihai raporun hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu nihai raporla birlikte 

komisyon aşamasında (ön rapor ve ikinci rapor) üç adet rapor hazırlanmış olmaktadır. 

Bu raporların tümü internet üzerinden yayınlanmakta ve sadece komisyon üyeleri değil, 

diğer tüm milletvekilleri de rapor üzerinde düzeltme teklif edebilmektedir.
1383

  

Anayasa Konseyi’ne göre komisyon raporları, komisyonda yapılan konuşmaları, 

komisyonlara havale edilen kanun önerileri üzerinde verilen değişiklik önergelerinin 

                                                 
1382

 KERROUCHE (2006), s. 354; 2015-2016 ile 2016-2017 yasama yıllarında komisyonda ve genel 
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gerekçelerini ve komisyonda yapılan oylamaları içermelidir.
1384

 Komisyon tarafından 

hazırlanan nihai rapor genellikle aşağıdaki hususları içermektedir: 
1385

 

 - Kanun önerisinin genel bir analizi, uluslararası karşılaştırmalarla kanun 

önerisinin değiştirdiği mevzuatın kapsamı ve tümü üzerinde siyasi bir değerlendirme.  

 - Her bir maddenin, komisyonda gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin tutanaklar 

da dâhil olmak üzere, analizi ve komisyon tarafından kabul edilen yeni maddeler.
1386

  

 - Kanun önerisinden önceki mevzuat metni, kanun önerisi ile yapılan değişiklik 

metni ve komisyonun kabul ettiği metnin karşılaştırmalı tablosu.  

 - Komisyon tarafından kabul edilmeyen değişiklik önergeleri.  

 - Gerekli olursa bazı ekler: 1. Uygulanabilecek Avrupa mevzuatı hakkında 

bilgiler. 2. Kanun önerisinin kabulü durumunda değiştirilmesi ya da yürürlükten 

kaldırılması söz konusu olacak kanunlar. 3. Kanun önerisine ekli etki çalışmalarına 

ilişkin toplanan gözlemler.  

 Komisyon raporuna muhalefet gerekçeleri/azınlık görüşleri (minority reports) 

eklenememektedir.
1387

 

 Görüşülmek için zamanında sunulamayan değişiklik önergeleri, genel kurul 

görüşmelerinden bir gün önce ya da genel kurul görüşmelerinin yapılacağı gün esas 

komisyon tarafından görüşülmek zorundadır. Bu durumda İçtüzüğün 88’inci maddesi 

çerçevesinde bir ya da birkaç toplantı yapılmaktadır. Bu toplantılarda raportör de 

değişiklik önergesi sunabilmektedir. Ancak bu tür önergeler, komisyon tarafından kabul 

edildiği takdirde bunlar komisyon önergeleri olarak değil, milletvekilleri tarafından 

sunulan önergeler gibi değerlendirilmektedir. Gerekli olursa genel kurulda maddeler 

üzerinde müzakereler başlamadan önce son olarak, komisyon tarafından değişiklik 

önergeleri değerlendirme toplantısı yapılabilmektedir (İçt. m. 91/11).  

Daimi ve geçici komisyonlar 1 Ekim 2013 ila 30 Eylül 2014 arasında toplam 

286 rapor hazırlamışlardır.
1388

 14. Yasama Döneminin tümü itibariyle ise toplamda 
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1278 yasama raporu hazırlanmıştır.
1389

 Komisyon raporları en geç, bu raporun genel 

kurulda görüşüleceği günden 7 gün önce Meclis üyelerine dağıtılmakta ve böylece 

Meclis üyelerinin görüşmelere hazırlanmasına imkân tanınmış olmaktadır.
1390

  

d. Komisyon Toplantılarının Açıklığı  

1994’e kadar komisyon çalışmalarının açıklığı (publicity) sınırlı olup sadece 

toplantı tutanakları mümkün olduğunca hızlı ve genellikle toplantıyı takip eden ilk gün 

açıklanmaktaydı.
1391

  1994’ten itibaren komisyon toplantılarının açıklığı artmıştır. Bu 

dönemde, komisyon başkanlık divanları, dinleme toplantıları yapılırken toplantıların 

basına açık yapılmasını kararlaştırabilmiştir. Komisyon üyesi olmayan parlamenterler 

ve hükümet temsilcileri de oy hakkına sahip olmaksızın komisyon toplantılarına 

katılabilmişler ve söz alabilmişlerdir.
1392

 

Komisyonların açıklığına ilişkin kurallar, 2 Mayıs 2009’da İçtüzüğün 46’ncı 

maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve güçlendirilmiştir. Bu çerçevede, komisyonların 

başkanlık divanları komisyon toplantılarının açık gerçekleştirilmesi ve bunu sağlamak 

için uygun gördükleri yolları seçme konusunda yetkili kılınmıştır. Basın, yalnızca 

komisyonca toplantının açık yapılması kararı verildiğinde komisyon toplantısına 

katılabilmiştir.
1393

 Komisyon başkanlık divanı, komisyon çalışmalarının görsel-işitsel 

(audiovisual) kaydının tutulmasına karar verebilmişlerdir.
1394

 Bu çerçevede bu dönemde 

komisyonların dinleme toplantılarının tümü kamuya açık olarak yapılmamıştır. 2010 

Eylül ayından 2011 Eylül ayına kadarki bir yıllık süre içinde daimi komisyonlar önünde 

gerçekleştirilen 517 dinleme toplantısından 359’u kamuya açık olarak 

gerçekleştirilmiştir.
1395

  

28 Kasım 2014 tarihli İçtüzük değişikliği ile komisyon toplantılarının açıklığı 

konusunda bir adım daha ileri gidilmiştir. Önceki dönemde, komisyon toplantılarının 

kapalılığı kural iken bu değişiklik sonrasında komisyon toplantılarının açıklığı kural 
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olarak kabul edilmiştir. Buna göre, komisyon başkanlık divanları tarafından gerekçeli 

olarak aksi kararlaştırılmadıkça, komisyon toplantıları kural olarak kamuya açık olarak 

yapılacaktır.
1396

 Dolayısıyla bu değişiklik sonrasında aksi kararlaştırılmadıkça, basın ve 

halk komisyon toplantılarılarına katılabilmektedir. 

Tüm daimi komisyonların tutanakları, komisyon bülteninde de 

yayınlanmaktadır. Bu komisyon bülteni toplantı yılı içinde haftalık olarak 

yayınlanmaktadır.
1397

  

Komisyon toplantıları öncesinde, dokümanlar ve fotokopiler üyeler için hazır 

bulundurulmaktadır. Üyelere ayrıca fotokopi imkânı sağlanmaktadır.
1398

 

Parlamento Televizyonunun internet üzerinden yayın yapan 10-11 civarında kanalı 

bulunmaktadır. Bu kanallar aracılığıyla, istenen bütün komisyonların ve Genel Kurulun 

çalışmaları aynı anda yayınlanabilmektedir.
1399

 

8. GENEL KURULDA KOMİSYONLAR  

a. Genel Olarak  

Genel kurulda, komisyonlar kendi başkanları ya da ilgili kanun önerisi için 

atanmış olan raportörleri tarafından temsil edilmektedir. Genel kuruldaki rolü önemli 

olan bu iki aktöre, komisyon sıralarının önünde özel alan ayrılmıştır.
1400

 Raportör genel 

kuruldaki sunumunda, komisyonun sözcüsü olarak, kendi görüşü bunun aksi yönde dahi 

olsa, komisyonun görüşünü savunmak zorundadır.
1401

 Raportör, Ulusal Meclise 

sunulmuş değişiklik önergelerinin her biri için de komisyonun pozisyonunu ortaya 

koymaktadır.
1402

  

Esas komisyon başkan ve raportörü, genel kurulda ne zaman isterlerse 

konuşabilmektedirler. İçtüzüğe göre, kanun önerisinin görüşmeleri için belli bir süre 

sınırlaması getirildiğinde de bu iki aktörün konuşma süreleri, mensup oldukları gruba 

düşen süreden indirilmektedir (m. 49). Aynı şekilde, tali komisyon raportörlerinin 
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konuşma süreleri de bu süreden indirilmektedir.
1403

 Esas komisyonun başkanı ve 

raportörünün genel kurulda söz alma önceliği de vardır.
1404

 Ayrıca esas komisyon 

başkanı ve raportörü, oturumun ertelenmesi (adjournment of the meeting), açık oylama 

(public ballot) yapılması, görüşmelerin ertelenmesi (defernment of the debate) ya da 

yeniden görüşme (second deliberation) talep etme haklarına sahiptirler.
1405

  

Genel kurulda görüşmeler, esas komisyonun metni üzerinden yapılmaktadır. 

2008’de yapılan Anayasa değişikliği (m. 42) ile kanun önerilerinin genel kurulda 

görüşmelerinin esas komisyonun metni üzerinden gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir. 

Bu yeni kural, komisyonların rol ve etkinliği konusunda büyük bir değişiklik olarak 

görünmektedir. Görüşmelerin esas komisyon metni üzerinden gerçekleştirilmesinin iki 

istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki komisyonun ilgili kanun önerisini reddetmesi ya 

da zamanında görüşmelerini tamamlayamaması durumudur. İkinci olarak konu 

açısından sınırlama getirilmiştir. Buna göre, anayasa değişiklikleri ile bütçe ve sosyal 

güvenliğin finansmanına dair kanun önerilerinin genel kurulda ilk sunuldukları metin ve 

diğer meclis tarafından gönderilen kanun önerileri açısından da ilgili meclis tarafından 

kabul edildiği son metin üzerinden görüşülmesi öngörülmüştür (AY. m 42/2).  

Bu değişiklik komisyonların yasama sürecindeki rolü ve yeri açısından da 

önemli bir değişikliktir. Bu değişiklikle birlikte esas komisyon tarafından kabul edilen 

değişiklik önergeleri kanun önerisi ile birleştirilmekte ve genel kurulda tekrar 

sunulması, müzakere edilmesi ya da kabul edilmesi gerekmemektedir. İlgili metin 

üzerinde değişiklik isteyen milletvekillerinin önündeki tek seçenek, genel kurulda 

değişiklik önergesi sunulmasıdır. Bu değişikliğin hükümet açısından sonucu ise genel 

kuruldaki müzakere temelini önceden olduğu gibi kontrol edemeyecek olmasıdır.
1406

 

Komisyonda sunulmakla birlikte kabul edilip ilgili metne işlenmemiş her değişiklik 

önergesi genel kurulda tekrar sunulabilmektedir.
1407

  

b. Görüşme Süreci ve Komisyonlar  

Kanun önerileri genel kurulda, tümü ve maddeleri üzerinde detaylı müzakere 

olmak üzere iki aşamada görüşülmektedir. Kanun önerisinin tümü üzerindeki 
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görüşmelerde, tasarılar için öncelikle hükümete ve sonrasında komisyon raportörüne ve 

gerekirse tali komisyon raportörüne söz verilmektedir. Görüşülmekte olan bir kanun 

teklifiyse önce komisyon raportörüne söz verilmektedir (İçt. m. 91/2).  

Geneli üzerindeki görüşme aşamasında “komisyon raporunun reddine” ilişkin 

önerge verilebilmektedir. Bunların lehinde yapılan konuşmalar birinci okumada 30, 

ikinci okumada 15 dakika ile sınırlıdır. Bu aşamadaki görüşmelerin toplam süresi 

Başkanlar Konferansı tarafından belirlenmekte ve söz konu süre gruplar arasında güçleri 

oranında paylaştırılmaktadır. Gruplar adına konuşacaklar, grup başkanları tarafından 

belirlenmekte ve söz sırasını Meclis Başkanı tayin etmektedir (İçt. m. 49/2-4).  

2009 yılında gerçekleştirilen İçtüzük Reformu’yla birlikte, Başkanlar 

Konferansına, bir kanun önerisinin tüm görüşmesi için ayrılacak süreyi belirleme yetkisi 

verilmiştir. Belirlenen sürenin yüzde 60’ı tümüyle muhalefet gruplarına tahsis edilmekte 

ve muhalefet gruplarına güçleri oranında paylaştırıldıktan sonra kalan süre iktidar 

grubu/grupları tarafından kullanılmaktadır. Grubu olmayan üyelerin konuşma hakkı da 

bulunmaktadır. Grup başkanlarının, esas ve tali komisyon raportörleri ile esas komisyon 

başkanının konuşmaları hariç, üyelerce yapılan konuşmalar grupların konuşma 

sürelerinden düşülmektedir (İçt. m. 49/5-6). Süre sınırlaması uygulamasına gidildiğinde, 

tümü ile maddeler ve önergeler üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmaların süresi 

gruplar tarafından belirlenmektedir.
 

Görüşmelerde süre sınırlamasında gidilmesi 

durumunda, tümü üzerindeki görüşmeye ayrılacak süre sınırlandırılmış değildir. 

Grupların, tümü üzerindeki görüşmeye ayırmak isteyecekleri süreye göre, bu aşama 

kısalıp uzayabilecektir. Aynı şekilde maddeler üzerindeki görüşme süresi, örneğin 

herhangi bir değişiklik önergesinin savunulması gibi, de sınırlandırılmış değildir. 

Bununla birlikte kullanılan süreler, gruba tahsis edilen toplam süreden düşülmekte; 

süresi biten grubun üyeleri artık söz alamamakta, verdikleri önergeler görüşmesiz 

oylanmaktadır.
 
Bunun istisnası, hükümetin ya da esas komisyonun, milletvekilleri için 

belirlenmiş olan önerge verme süresinin bitiminden sonra önerge sunmasıdır. Bu 

durumda, grup başkanlarının talebi üzerine her bir gruba ve grubu olmayan üyelere ek 

süre verilmektedir. 
1408

 

Detaylı görüşme aşamasında, kanun önerileri madde madde görüşülmektedir 

(İçt. m. 95). Madde üzerindeki görüşmede, milletvekilleri en fazla iki dakika 

konuşabilmektedir. Farklı görüşlerden iki milletvekili görüşlerini açıkladıktan sonra 

                                                 
1408

 The National Assembly in the French Institutions, s. 217-218.  
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müzakerenin sonlandırılmasına oturum başkanı tarafından karar verilebilmekte ya da bir 

milletvekili tarafından da müzakerenin sonlandırılması istenebilmektedir. Madde 

üzerinde ön müzakere tamamlandıktan sonra önergelere geçilmektedir.
1409

 

Maddeler üzerinde; hükümet, esas veya tali komisyonlar ve milletvekilleri 

önerge verme hakkına sahiptir (İçt. m. 98/1). Önergeler, Başkanlar Konferansı 

tarafından farklı bir karar verilmedikçe, en geç görüşmenin yapılacağı günden önceki 

üçüncü iş günü saat 17’ye kadar verilebilmektedir (İçt. m. 99). Hükümet ve esas 

komisyon bu sınırlamaya tabi değildir. Önergeler, bir milletvekilinin imzasıyla 

verilebileceği gibi birden çok milletvekilinin ortak imzası da söz konusu 

olabilmektedir.
1410

  

Anayasa Konseyi, değişiklik önergeleri konusunda bazı sınırlamalar getirmiştir. 

Buna göre sunulan değişiklik önergelerinin kanun önerisi ile ilgili olması 

gerekmektedir. Zira, değişiklik önergesinin kanun önerisi ile ilgili olmaması durumunda 

yasama organının yasama inisiyatifinde bulunması söz konusu olmaktadır. Diğer bir 

deyişle, değişiklik önergesi yeni bir kanun teklifi niteliğinde olmaktadır.
1411

 

Komisyonlar ve üyeler tarafından sunulan önergelerde, finansal kabul 

edilebilirlik sınırı diğer bir deyişle bütçeye yük getirmeme kuralı
1412

 söz konusudur. 

Komisyonlar ve üyeler tarafından sunulan bu önergeler, kamu kaynaklarını eksiltemez 

ve kamu harcaması yaratamaz (AY. m. 40). Ancak hükümet önergeleri için bu yönde bir 

sınırlandırma bulunmamaktadır.
1413

  

Değişiklik önergelerinin hükümet tarafından sunulmuş olmayanlarının kabul 

edilebilirlik açısından komisyon aşamasında incelenmeleri gerekmektedir. Nitekim, 

hükümet henüz komisyona havale edilmemiş bir değişiklik önergesinin genel kurulda 

görüşülmesine karşı çıkabilmektedir (AY. m. 44).
1414

  

 Ulusal Meclisi genel kurulunda yapılan birinci okuma sırasında, konuyla 

doğrudan veya dolaylı ilgisi olan her türlü önerge; diğer okumalarda ise yalnızca 

görüşülen maddeler üzerinde önerge verilebilmektedir.  

                                                 
1409

 The National Assembly in the French Institutions, s. 216.  
1410

 ÇELEBİ (2012), s. 69.  
1411

 KORTMAN (2004), s. 271.  
1412

 Değişiklik önergelerinin Anayasa’nın 40’ıncı maddesindeki “bütçeye yük getirmeme” kuralına 

uygunluğu, komisyon aşamasında komisyon başkanı, genel kurul aşamasında ise Meclis Başkanı 

tarafından denetlenmektedir.  
1413

 ECPRD, “Structure and Function of Parliamentary Committees”, 08.01.2008, No: 909,  Fransa 

Ulusal Meclisinin cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 15.01.2012, (Sınırlı Erişim).   
1414

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 909,  Fransa Ulusal Meclisinin cevabı.  

http://www.ecprd.org/
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Önerge üzerindeki görüşmelerde, önerge sahibi, iki dakika söz almakta; ardından 

esas komisyon raportörüne, gerektiğinde tali komisyon raportörüne ve ilgili bakana, son 

olarak da aleyhinde olmak üzere bir üyeye söz verilmektedir. Birleşimi yöneten başkan, 

komisyona ve hükümete cevap vermek üzere birer konuşmacıya izin verebilmektedir. 

Komisyon ve hükümetin konu hakkında görüşü aynı yöndeyse bir konuşmacı ikisine 

birden cevap verebilmektedir. Önergelerin görüşülme sırası genelden özele, diğer bir 

deyişle aykırılık sırasında göre gerçekleştirilmektedir. Önergelerin her biri ayrı ayrı 

görüşülüp oylandıktan sonra madde oylanmaktadır (İçt. m. 100).  

Önergelerin genel kurulda görüşme sırası, birinin kabulü, diğerinin etkisiz hale 

getirebileceğinden önemlidir. Önergelerde temel görüşme ilkesi, genelden özele bir 

görüşmenin yapılmasıdır. Maddenin, fıkranın ve cümlenin değiştirilmesine dönük 

önergeler bu sırayla görüşülmekte; aynı bölüme dair değişiklik önergelerinde ise 

değişikliğin asıl metinden ne kadar farklı olduğuna bakılmaktadır.
1415

  

Genel kurulda, hükümet, komisyon ve diğerleri tarafından sunulan değişiklik 

önergelerinin kabul oranlarına bakıldığında, 2015-2016 ve 2016-2017 yasama yılları 

özelinde, aşağıdaki görünüm elde edilmektedir.  

Tablo 4. 2015-2016 Yasama Yılında Genel Kurulda Değişiklik Önergeleri
1416

 

 
Verilen İade (AY. m. 40) Geri Çekilen Kabul Edilen Oran 

Hükümet 1032 0 101 840 81,40% 

Komisyon 604 6 62 363 60,10% 

Diğer 21620 886 1915 3091 14% 

Toplam 23256 892 2078 4294 18,50% 

Her iki yasama yılına bakıldığında, hükümet ve komisyonlar tarafından oldukça 

fazla sayıda değişiklik önergesi sunulduğu, kabul edilme oranlarına bakıldığında 

hükümetin değişiklik önergeleri açısından bu oranın daha yüksek olduğu ve her ikisi 

açısından her iki yasama yılında yüzde 60’ın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. 2016-2017 YasamaYılında Genel Kurulda Değişiklik Önergeleri
1417

 

 
Verilen İade (AY. m. 40) Geri Çekilen Kabul Edilen Oran 

Hükümet 617 0 43 485 78,60% 

Komisyon 508 3 27 330 65% 

Diğer 7213 581 792 1335 18% 

Toplam 8338 584 862 2150 25% 

                                                 
1415

 The National Assembly in the French Institutions, s. 216-217.  
1416

 French National Assembly,  STATISTIQUES 2015-2016, s. 45.  
1417

 French National Assembly,  STATISTIQUES 2016-2017, s. 45. 
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Genel kuruldaki görüşmelerde, hükümete sağlanan bazı imkânlar da 

bulunmaktadır. Hükümet, görüşülen metnin tümünün ya da bir bölümünün, yalnızca 

kendisinin benimsediği değişiklik önergeleriyle bir bütün olarak oylanmasını (package 

vote/the forced vote/single vote/blocked vote) da isteyebilmektedir (AY. m. 44/3). 

Hükümet, hangi maddeler ya da değişiklik önergelerinin bu usulle kabul edilmesini 

istediğini belirlemektedir. Bu usul, sadece hükümetin belirlediği maddeler ve değişiklik 

önergeleri için oylama aşamasını ortadan kaldırmaktadır. Ancak, bu usulde maddelerin 

ve önergelerin görüşmesi ya da milletvekilleri tarafından sunulmuş diğer önergelere 

ilişkin görüşmeler engellenmemektedir.
1418

 Hükümetin belirlediği maddeler ve 

değişiklik önergeleri konusunda ise milletvekilleri sadece ilgili paketi kabul ya da ret 

şeklinde iradelerini ortaya koyabilmekte, ancak alternatif öneriler ya da değişiklikler 

sunamamaktadır. Hükümet bu aracı kullanarak, kendisini destekleyen milletvekillerini, 

sadakatlerinin test edilmesine yol açabilecek muhalefetin önergelerine ilişkin 

oylamalardan da kurtarmaktadır.
1419

 Bu usule parlamenterler tarafından, kendileri 

tarafından verilen değişiklik önergelerinin görüşülmesinin engellediği gerekçesiyle 

itiraz edilse de, 2008 Anayasa değişiklikleri öncesinde ön hazırlıkları yapmak üzere 

kurulan BALLADUR
1420

 Komisyonu, bu maddeyi ele almış, “hükümetin tasarısı 

üzerinde uygun olmayan değişiklik önergeleri arasında uyum sağlanması için etkili bir 

araç olduğu” değerlendirilerek, madde üzerinde herhangi bir değişiklik önerisinde 

bulunulmamıştır.
1421

 

Hükümetin kullanabildiği bir diğer yol ise Anayasa’nın 49’uncu maddesinin 

üçüncü fıkrası gereğince kanunun kabulünün güvenoyuna bağlanmasıdır. Hükümetin 

olağan yasama usulleri çerçevesinde parlamentodan geçirmekte zorlanacağı bir tasarı ya 

da bütçe kanunu üzerinde Başbakan, bakanlar kurulunda görüştükten sonra 

parlamentodan güvenoyu isteyebilmektedir. Eğer milletvekilleri 24 saat içinde 

hükümete karşı gensoru sunmazlarsa, ilgili kanun kabul edilmiş sayılmaktadır.
1422

 

Güvenoyu isteminin söz konusu olduğu bu durumda kanun önerisi oylanmamakta ve 

güvenoyu isteminin lehinde oy vermeyen milletvekilleri, söz konusu kanunu kabul 

etmiş sayılmaktadır. Rasyonelleştirilmiş parlamentarizmin zirvesi olarak kabul 

edilebilecek bu usulle ilgili tasarı, Senatonun onayı olmadan ve Ulusal Mecliste 

                                                 
1418

 The National Assembly in the French Institutions, s. 222.   
1419

 ZUBEK ve diğerleri (2009), s. 26.  
1420

 Komisyona, eski başbakanlardan Édouard BALLADUR tarafından başkanlık edildiğinden bu isimle 

anılmaktadır.  
1421

 ROGOFF (2011), s. 40-41.  
1422

 EYÜBOĞLU (2007), s. 144.  
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üzerinde hiçbir oylama yapılmadan kanunlaşabilmektedir.
1423

 Milletvekilleri, ilgili 

kanun tasarısının içeriğine karşı olsalar da hükümete gensoru sunma konusunda iki kere 

düşüneceklerdir. Zira, bu gensoruyu kaçınılmaz olarak parlamentonun feshi takip 

edecek ve sonuçta bu durum kendi siyasi kariyerlerini ve partilerinin seçim 

beklentilerini de risk altına sokacaktır.
1424

 Muhalefette iken tüm siyasi partiler 

tarafından demokrasi ile bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen bu maddeler, iktidarda 

olan tüm partiler tarafından tereddütsüz kullanılmıştır.
1425

 1967 ve 2002 yılları arasında 

bu usul, birçoğu çok önemli konular ve finansal kanunlar olmak üzere 62 kez 

kullanılmış ve bunların hiçbirisi hükümet aleyhine gensoru önergesi sunulması ile 

sonuçlanmamıştır.
1426

 2008’de yapılan Anayasa değişikliği ile bu yetkinin kullanımına 

sınırlandırma getirilmiş ve bütçeye ilişkin kanunlar ile sosyal güvenliğin finansmanına 

dair kanunlar için kullanılabilmesi, ayrıca hükümetin diğer kanun önerileri için her 

toplantı yılında bu yola ancak bir kez başvurabilmesi öngörülmüştür.
1427

 

Paket oylama ve kanunun kabulünün güvenoyuna bağlanması usulleri, 

hükümetin elindeki rasyonelleştirilmiş parlamenterizm kaynaklı çok önemli yasama 

araçları olmuştur. Bu iki araç özellikle, hükümetin sayısal çoğunluğa sahip olmadığı 

dönemlerde, parti zayıflıklarının yerine geçerek, istikrar sağlanmasına katkı sağlamıştır. 

Bu araçların özellikle azınlık hükümetlerinin olduğu 1988-1993 yılları arasında yoğun 

olarak kullanılması, bunu ortaya koymaktadır. Beşinci Cumhuriyet döneminde partilerin 

güçlenmesi ile birlikte, bu tür araçların önemi azalmıştır.
1428

 

Bütün maddelerinin müzakeresi tamamlandıktan sonra hükümetin veya 

komisyonun talep etmesi ya da bir milletvekilinin talebinin komisyon tarafından uygun 

görülmesi durumunda kanun önerisinin tümü ya da bir kısmı tekrar görüşülebilmektedir 

(second deliberation). Bu durumda komisyon yeniden görüşülen maddeler için yazılı ya 

da sözlü olarak yeni bir rapor hazırlamak zorundadır (İçt. m. 101). Uygulamada 

komisyonlar genellikle sözlü olarak sunulmak üzere bir rapor hazırlamaktadır.
1429

 

                                                 
1423

 YAPICI (2005), s. 141-142; EROĞUL (2012), s. 178.  
1424

 ZUBEK ve diğerleri (2009), s. 26.  
1425

 Anayasa Mahkemesi de 12 Ocak 1977 tarihli kararında; bu usule başvurulmasında şeklen bir 

anayasaya aykırılık görmememekle birlikte sıklıkla kullanılmasının Anayasa’nın ruhuna aykırı olacağını 

hükme bağlamıştır (EYÜBOĞLU (2007), s. 144-145).  
1426

 ZUBEK ve diğerleri (2009), s. 26-27.  
1427

 EROĞUL (2012), s. 178.  
1428

 ZUBEK ve diğerleri (2009), s. 27  
1429

 The National Assembly in the French Institutions, s. 248.  
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Genel kuruldaki görüşmeler sırasında kanun önerisinin komisyona geri 

gönderilmesi yönünde önerge de sunulabilmektedir. Söz konusu önergenin kabul 

edilmesi durumunda; kanun önerisi öncelikli gündem içinde ise hükümetin belirlediği 

sürede, öncelikli gündemde değilse, genel kurul tarafından belirlenen süre içinde konu 

hakkında komisyon tarafından yeni bir rapor hazırlanmaktadır (İçt. m. 91/6).  

 Bütün maddelerin müzakeresi tamamlandıktan ve varsa yeniden görüşme 

talepleri yerine getirildikten sonra kanun önerisinin tümü oya sunulmaktadır.
1430

 

Oylamadan önce her gruptan bir üyeye oyunun rengini belirtmek üzere 5 dakikalık söz 

verilebilmektedir. Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılmaktadır. Şüphe halinde aynı 

yönde oy kullananların ayağa kalkması yoluyla da oylama yapılabilmektedir. Hükümet, 

esas komisyon başkanı veya raportörü, grup başkanları ya da onların temsilcileri ve 

birleşimi yöneten başkan, açık oylama yapılmasını isteyebilmektedir. Bazı önemli 

kanunlar için, Başkanlar Konferansı, örneğin salı günleri hükümete soru zamanından 

sonra gibi, bütün milletvekillerinin hazır bulunabilecekleri bir zaman diliminde 

oylama
1431

 yapılmasına da karar verebilmektedir.
1432

 

Genel kurulda kanun önerileri üzerindeki görüşmeler halka açıktır. 2012 yılı 

öncesinde “kapalı kapılar ardında kameralar önünde” ilkesi geçerli iken, 2012 yılı 

Temmuz ayından itibaren genel kurul görüşmeleri halka açık olup, aynı zamanda canlı 

olarak yayınlanmaktadır.
1433

 

9. KOMİSYONLARLA PARLAMENTER DENETİM  

Beşinci Cumhuriyette 1958’de oluşturulan ilk anayasal düzen çerçevesinde, ana 

parlamenter denetim ve gözetim mercii, genel kurul olmuş ve genel kurulda da asıl 

                                                 
1430

 Kural olarak genel kurulda görüşmeler ve oylamalar için herhangi bir toplantı yeter sayısı 

aranmamaktadır.  Ancak siyasi parti grup başkanlarından biri tarafından oylama için toplantı yeter 

sayısının olup olmadığının tespiti Başkanlık Divanından talep edilirse, üye tamsayısının salt 

çoğunluğunun parlamento bölgesinde (the precincts of the Palais Bourbon) olması gerekmektedir (İçt. m. 

61). Toplantı yeter sayısı talepleri çok uzun bir süre engelleme aracı olarak kullanılmıştır. 2009’da 

İçtüzükte yapılan değişikliklerle, siyasi parti gruplarının toplantı yeter sayısı talebinde bulunabilmeleri 

için ilgili grup üyelerinin salt çoğunluğunun genel kurulda bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Bu yeni 

düzenleme toplantı yeter sayısı talebini zorlaştırmıştır (ECPRD, “Organization of the Parliamentary 

Week…”, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı). Günümüzde, siyasi parti grup başkanları tarafından bu yönde 

talepte bulunulmamaktadır (KORTMAN (2004), s. 267). Zira, böyle bir talep olduğunda, başkan 

tarafından oylama ertelenmekte ve 15 dakikadan az olmayan bir aradan sonra yapılacak olan yeni 

oturumda hangi sayıda üyenin hazır olduğuna bakılmaksızın oylama geçerli sayılmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında siyasi parti grupları tarafından toplantı yeter sayısı talebinde bulunulmaması anlaşılır 

görünmektedir. 
1431

 Bu oylamaya “solemn vote” adı verilmektedir. 
1432

 The National Assembly in the French Institutions, s. 217.  
1433

 ŞENCAN (2014b), s. 20.  
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denetim aracı olarak “soru”  denetim aracı kullanılmıştır. Komisyonlar ise parlamenter 

denetim ve gözetimde daha sınırlı bir rol oynamıştır. Zaman içinde, genel kurulun bir 

parlamenter denetim mercii olarak önemi artmakla birlikte daimi ve özel komisyonların 

denetim ve gözetim fonksiyonu da güçlendirilmiştir.
1434

 Dolayısıyla Beşinci 

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak uzunca bir süre rafa kaldırılan daimi 

komisyonların hükümetin faaliyetlerini denetimi yetkisinin gelişmesi, 1990’ların 

sonlarından itibaren hız kazanmıştır.
1435

 

 İçtüzük’te, “daimi komisyonların genel kurulun hükümetin politikasını denetim 

fonksiyonunu yerine getirebilmesi için bilgi sağlayacağı” hükmüne yer verilmiştir (m. 

145). Dolayısıyla daimi komisyonların, Ulusal Meclisin hükümeti denetleme 

fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi için Ulusal Meclisi bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

Kurumsal uygulama ve içtüzük üzerinde süreç içinde yapılan değişiklikler ile daimi 

komisyonlar, bilgi sağlama fonksiyonu ötesinde hükümeti doğrudan denetleme yetkisi 

ile donatılmıştır.
1436

 

 Komisyonlar, bilgi toplama faaliyetlerini dinleme toplantıları (hearings) ve bilgi 

toplama heyetleri (fact-finding missions) üzerinden gerçekleştirmektedir. Bütçe 

Komisyonu devlet bütçesinin denetimi alanında özel yetkiye sahip olup, bu yetkisini 

soruşturma yetkisine sahip özel raportörleri ve kamu politikasının etkinliğinin 

değerlendirilmesine odaklanmış olan Değerlendirme ve İzleme Misyonu (The 

Assessment and Monitoring Mission) aracılığıyla kullanmaktadır. Daimi komisyonlar 

ayrıca mevzuatın uygulanması, özellikle gerekli düzenleyici metinlerin yayımını izleme 

konusunda olmak üzere önemli rol oynamaktadır. 2008 yılında yapılan Anayasa 

değişikliği ile cumhurbaşkanı tarafından yapılan bazı atamalarda daimi komisyonlara 

danışılması yönünde düzenleme yapılarak da daimi komisyonlar, denetim alanında 

güçlendirilmiştir.
1437

 

                                                 
1434

 GOETZ, Klaus H.; KOß, Michael; MARZO, Jorge Villarino; ZUBEK, Radoslaw,  Parlamentolar ve 

Parlamenter Gözetim ve Denetim: Seçili Avrupa Ülkesi Tecrübelerinin Karşılaştırılması, (Çev. 

Muhammet Emin Güzel; Abdussamed Sığırtmaç), SIGMA Raporu, TBMM Basımevi, Ankara, 2016, s. 

28. 
1435

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1436

 The National Assembly in the French Institutions, s. 345.  
1437

 The National Assembly in the French Institutions, s. 345.  
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 Parlamenter denetim alanında daimi komisyonların dışında geçici araştırma 

komisyonları ve kanunla oluşturulan delegasyonlar da (delegations) görev 

almaktadır.
1438

 

 Aşağıda sırasıyla bilgilendirme görevi kapsamında, dinleme toplantıları ve 

geçici bilgi toplama heyetleri; denetleme yetkisi kapsamında da bütçe ve sosyal 

güvenliği finansmanının denetimi, belli atamaların denetimi ve kanunların 

uygulanmasının izlenmesi konuları ele alınacaktır.  

a. Dinleme Toplantıları (Hearings) 

Komisyonlar faaliyetlerini gerçekleştirirken görev alanlarına göre gerekli 

gördükleri kişileri çağırarak dinleme toplantıları yapabilmektedir. Bu dinlemelerden 

yasamaya ilişkin faaliyetlerde istifade edilebildiği gibi yasama faaliyetleri daha düşük 

düzeyde olan Dışişleri ve Savunma komisyonları gibi komisyonlarda salt bilgi edinme 

amacıyla da bu tür toplantılar yapılabilmektedir.
1439

 Günümüzde dinleme toplantıları ve 

özellikle bakanların dinlenmesi, komisyonlar açısından geleneksel ve ayrıcalıklı bir 

çalışma usulü haline gelmiştir.
1440

 

Dinleme toplantısı düzenlemeye ve bu toplantılara kimlerin katılacağına, 

komisyon başkanı ve başkanlık divanı karar vermektedir.
1441

  

 Geçici ve daimi komisyonlar, görev alanlarına ilişkin olarak gerekli gördüğü 

herkesi dinlemek üzere çağırabilmekle birlikte bir taraftan ulusal güvenlik, dış ilişkiler, 

devletin iç ve dış güvenliği gibi gizlilik niteliği olan konulara ve diğer yandan özellikle 

yargı gücü açısından olmak üzere güçler ayrılığı ilkesine saygı çerçevesinde bu 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1442

   

Komisyonun daveti üzerine katılım kanunen zorunludur. 14 Haziran 1996 tarihli 

bir Kanun ile komisyonun davetini cevapsız bırakanlara 7.500 Euro para cezası 

uygulanabilmesine dair hüküm getirilmiştir. Komisyonlar, bu imkânı, Başbakan dâhil 

olmak üzere hükümet üyelerini dinlemek için de kullanabilmektedirler.
1443

 Ancak 

komisyonlar bu imkânı kullanırken, bir yandan gizlilik niteliği olan ve ulusal savunma, 
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 Constitutional & Parliamentary Information, “The role of committees in parliamentary oversight of 
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1441

 ECPRD,  “Number of Hearings”, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
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dış ilişkiler, Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren konular, diğer yandan yargı 

gücünün diğer güçlerden ayrılması ilkesine saygıyı gözetmek durumundadırlar.
1444

  

Komisyonlar ayrıca bu kapsamda sıklıkla konu uzmanlarını ve meslek 

temsilcilerini de dinlemektedirler.
1445

 Dinlemeler, komisyon başkanlık divanı tarafından 

aksi kararlaştırılmadıkça kamuya açık olarak gerçekleştirilmektedir ve kamuya açık 

olduğunda dolayısıyla basına da açık olmaktadır (İçt. m. 46).
1446

  

Daimi ve geçici komisyonlar 1 Ekim 2013 ila 30 Eylül 2014 arasında toplam 

604 dinleme toplantısı yapmışlardır.
1447

 14. Yasama Döneminin tümü itibariyle ise 

daimi komisyonlar, 596 adeti hükümet temsilcileri ile olmak üzere toplamda 2837 adet 

dinleme toplantısı yapmışlardır.
1448

  

b. Geçici Bilgi Toplama/Araştırma Heyetleri 

Daimi komisyonlara, geçici nitelikte “bilgi toplama heyetleri” (fact-finding 

missions) teşkil etme imkânı verilmiştir. Bu heyetler, tek bir komisyon çatısı altında 

oluşturulabileceği gibi birkaç komisyon tarafından ortaklaşa ya da Meclis Başkanının 

önerisi üzerine Başkanlar Konferansınca da kurulabilmektedir (İçt. m. 145).   

 Bu heyetler, bir kanun önerisinin görüşmelerine hazırlık mahiyetinde 

kurulabileceği gibi son zamanlarda kabul edilmiş bir kanunun uygulanmasının 

izlenmesi için de kurulabilmektedir.
1449

 

 1990’dan bu yana geçici bilgi toplama heyetleri,  giderek yaygınlaşmıştır. Bu 

heyetlerin popülaritesinin artmasındaki en önemli sebep kurulmalarında herhangi bir 

formalitenin olmamasıdır. Halihazırda bu heyetlerden her yıl yaklaşık 20 civarında 

teşekkül ettirilmektedir.
1450

 2009 yılında İçtüzükte yapılan değişikliklerle muhalefetin 

bu tür heyetlerdeki rolü güçlendirilmiştir. Şöyle ki İçtüzüğün 145’inci maddesi 

gereğince heyetin üye sayısı, iki ise bir üyelik muhalefet grubu milletvekillerinden 

birine tahsis edilmekte; daha fazlaysa, grupların güçleri oranında temsili ilkesi 

gözetilmektedir.
1451
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Özellikle Başkanlar Konferansı tarafından kurulan heyetler, bütün siyasi parti 

gruplarını ve daimi komisyonları ilgilendiren,  örneğin okullarda dinî semboller, sağlık 

sigortası gibi hassas ve güncel konuları ele alabilmektedir. Bu heyetlerin bazılarına 

Meclis Başkanı başkanlık etmekte ve heyetlerin görevi genellikle, yaptıkları 

incelemenin neticelerinin bir raporla komisyona sunulmasıyla sona ermektedir. Raporun 

kamuoyuyla paylaşılması, ilgili komisyonun yetkisindedir. Fakat 6 aylık periyodun 

sonunda, ilgili heyetin üyesi tarafından raporun bulgularının ne ölçüde dikkate 

alındığına ilişkin yeni bir rapor da hazırlamaktadır. Söz konusu raporlar üzerinde ise 

genel kurulda oylamasız müzakere veya soru oturumu yapılmaktadır.
1452

 

c. Bütçe ve Sosyal Güvenliğin Finansmanının Denetimi 

Bütçe Kanunları Hakkındaki Organik Kanun ile parlamentonun bütçe denetim 

yetkileri artmıştır. Bu denetim, bütçenin gözden geçirilmesine dair kanunun
1453

 her yıl 

görüşülmesi ve bütçe komisyonlarının genişletilmiş görüşme ve denetim yetkileri ile 

sağlanmaktadır. 2008 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile ise parlamentonun kamu 

politikalarının değerlendirilmesinde oynayacağı rol netleştirilmiştir.
1454

  

Bütçe Kanunları Hakkındaki Organik Kanuna göre, Ulusal Meclis ve Senatoda 

yer alan bütçe komisyonları, bütçe kanunlarının uygulanmasını izlemekte ve kamu 

maliyesini ilgilendiren her türlü konuyu değerlendirebilmektedir. Bu görev 

çerçevesinde, ilgili komisyon başkanları, genel raportörler ve atandıkları alanlarda ilgili 

raportörler, tüm belgeyi inceleyebilmekte ve olay yeri araştırmaları yapabilmektedir.
1455

  

Bütçe Komisyonu, bu görevi özel raportörler ya da bu amaçla belirlenmiş 

komisyon üyeleri eliyle gerçekleştirmektedir. Özel raportörün görevi iki yönlüdür; bir 

taraftan bütçenin görüşülmesi sırasında sorumlu oldukları bakanlıklara ayrılan 

kaynakları inceleyerek bunlara ilişkin öncelikle komisyona daha sonra genel kurula bir 

                                                 
1452

 The National Assembly in the French Institutions, s. 346.  
1453

 Bu kanun, gelecek yıl bütçe müzakerelerine hazırlık yapılmasını sağlamaktadır. Bu kanun ile bütçe 
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rapor hazırlamakta; diğer taraftan söz konusu kaynakların kullanımını bütçe süreci 

dışında da sürekli olarak denetlemektedir.
1456

  

1999’dan bu yana Bütçe Komisyonu altında Değerlendirme ve Denetim Heyeti 

(Mission d’évaluation et de contrôle, MEC) oluşturulmuştur. Değerlendirme ve 

Denetim Heyeti,  kamu kaynaklarının kullanımı ve kamu harcamalarının etkinliğinin 

parlamenter denetiminin güçlendirilmesi amacıyla özel raportörün faaliyetlerine 

eklemlenmiştir.
1457

 Bu heyet her yıl, Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı tarafından 

belirlenen çeşitli konulardaki çalışmaları aracılığıyla kamu politikaları değerlendirmesi 

gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 12. Yasama Döneminde
1458

 11 adet rapor 

yayınlanmıştır. Heyete, iktidar ve muhalefet partilerinden birer üye eş başkanlık 

yapmaktadır.
1459

  

Diğer daimi komisyonlar da yetki alanlarındaki bakanlıkların harcamalarını 

incelemekle yükümlüdür. Bu komisyonlar üyeleri arasından bütçe komisyonu 

raportörlerinin sahip olduğu yetkilere sahip olmayan raportörler atamaktadırlar. 

Bununla birlikte esas ve tali komisyonların bütçe raportörleri, ilgili bakanlıklara Haziran 

ayı sonunda gönderdikleri soru formları aracılığıyla ihtiyaçları olan bilginin büyük 

kısmını elde edebilmektedirler.
1460

 

 Bütçe Komisyonunda oluşturulan yapı model alınarak sosyal güvenlik sistemi 

finansmanının daha iyi denetimi için Kültür, Aile ve Sosyal İlişkiler Komisyonu da
1461

 

2004 tarihli Sosyal Güveliğin Finansmanı Kanunu ile bir Değerlendirme ve Denetim 

Heyeti oluşturmuş ve 2005 ila 2008 yılları arasında söz konusu heyet beş rapor 

hazırlamıştır.
1462

  

d. Belli Atamaların Denetimi  

Anayasa’da Ulusun hak ve özgürlüklerinin ya da ekonomik ve sosyal hayatının 

teminat altına alınmasının önemi dolayısıyla cumhurbaşkanının atama yetkisini, her bir 

Meclisteki ilgili daimi komisyonlarla birlikte kamuoyunun görüşünü alarak kullanacağı 

ve ilgili görev veya unvanların bir organik yasa ile belirleneceği hüküm altına 
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alınmıştır. Cumhurbaşkanı; her iki komisyonun aleyhte kullandıkları oy toplamının iki 

komisyonun kullandığı toplam oy sayısının beşte üçüne eşit olması durumunda, atama 

yapamamaktadır. Bu komisyonların, ilgili görev veya unvanlara göre kanunlar 

tarafından belirlenmesi öngörülmüştür (AY. m. 13/5).   

Anayasa’nın 13’üncü maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 

23 Temmuz 2010 tarihli Kanun kabul edilmiş ve bu hüküm çerçevesinde ilgili görev ve 

pozisyonlar ile hangi komisyonlar tarafından ilgili görüşlerin sunulacağı 

belirlenmiştir.
1463

  

 Atamaları denetlemesi öngörülen daimi komisyonlar bu kapsamda atanması 

düşünülen kişi için, ilgili kişinin kimliğinin kamuya açıklanmasından en az sekiz gün 

sonra bir dinleme toplantısı düzenlemektedir.
1464

  

e. Kanunların Uygulanmasının İzlenmesi 

Kanunların uygulanmasının izlenmesi parlamentonun en önemli görevlerinden 

biri haline gelmiştir. Bu görev, kabul edilen kanunların uygulanmasının denetimi ve 

uygulanmasının somut koşullarının etkilenmesi olmak üzere iki amaca hizmet 

etmektedir. Kamu faaliyetleri ile ilgili yeni bakış açısına göre; belirlenen hedefler ve 

yatırım yapılan araçlar açısından alınan kararların sonuçları ve sosyal etkisinin de göz 

önünde bulundurulması öngörülmektedir. Bu çerçevede, kanunların uygulanmasının 

denetimi, mevzuatın değerlendirilmesine doğru genişlemiştir. Denetim mekanizması, 

hazırlanan uygulama raporlarının (implementation reports) daimi komisyonlar önünde 

sunulmasından, değerlendirme ve denetim heyetleri kurulması gibi yeni değerlendirme 

mekanizmaları oluşturulmasına uzanan geniş bir aralıkta seyretmektedir.
1465

  

Belli bir kanun önerisinin raportörü olan üyeler, doğal olarak kabul edilen 

kanunun uygulanmasını izleme eğilimindedir ve bu durum gözetilerek 2004 yılında 

yapılan içtüzük değişikliği ile bu husus kanuni bir çerçeveye kavuşmuştur.
1466

 Bu 

düzenlemeye göre, daimi komisyonun görüştüğü ve uygulaması ikincil mevzuatın 

yayımlanmasını gerektiren bir metnin kanunlaşmasından 6 ay sonra, komisyonca 

                                                 
1463

 The National Assembly in the French Institutions, s. 349.  
1464

 The National Assembly in the French Institutions, s. 349. 
1465

 The National Assembly in the French Institutions, s. 371-373. 
1466

 The National Assembly in the French Institutions, s. 248. 



 

 

316 

 

belirlenen iki komisyon üyesi raportör,
1467

 yayımlanan yönetmelikler ve genelgeleri 

içeren ve bu çerçevede kanunun nasıl uygulandığını, uygulanmayan maddelerin olup 

olmadığını gösteren bir rapor hazırlamaktadır.
1468

 Bununla birlikte uygulama raporları, 

sadece ikincil düzenlemelerin izlenmesi ile sınırlı olmayıp ayrıca kabul edilen 

mevzuatın değerlendirilmesine de yol açabilmektedir.
1469

 

Raportör, ilgili bakanın da hazır bulunduğu bir toplantıda raporunu komisyona 

sunmakta, uygulamada yaşanan sıkıntılara ve ikincil mevzuatın çıkarılmasındaki 

gecikmelere dikkat çekmektedir. Raportörler, ikinci altık aylık dönem sona ermeden, 

uygulamada sıkıntılar varsa komisyonu yeniden bilgilendirmektedir. Uygulama 

raporları Genel Kurulda oylamasız bir müzakerede veya soru oturumunda ele 

alınabilmektedir (İçt. m. 145-7/2).
 1470

 İlgili bakan, bu toplantıda gerekirse, bazı ikincil 

mevzuatın yapılmasındaki gecikmelerin sebepleri ve mevzuatın uygulanmasında 

karşılaşılan problemleri ortaya koyabilmektedir.
1471

 28 Kasım 2014 tarihli İçtüzük 

değişikliği ile söz konusu raportörlerin ilgili kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 

üçüncü yılın sonunda, ilgili mevzuatın etkilerini ortaya koyan bir değerlendirme 

raporunu esas komisyona sunması öngörülmüştür.
1472

  

2004-2014 yılları arasında 137 adet kanunların uygulamasının izlenmesine 

ilişkin rapor hazırlanmış ve 13. Yasama Döneminde
1473

 bunların 91 adedi 

yayımlanmıştır.
 1474

 

10. KOMİSYONLAR AÇISINDAN BAZI ÖZEL USULLER  

a. Basitleştirilmiş Görüşme Usulü (The Simplified Examination Procedure) 

İlk olarak 1991’de getirilen bu usul, 1998’de değişikliğe uğramıştır (İçt. m. 103, 

107). Bu usule göre, komisyondaki genel görüşme sürecinin ardından genel kuruldaki 
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görüşme sadece değiştirilen maddelerin görüşülmesiyle sınırlı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir.
1475

  

Daha çok teknik mahiyetteki kanun önerileri için uygulanan bu usulde, metnin 

geneli üzerinde görüşme yapılmamaktadır ve yalnızca üzerinde önerge verilmiş 

maddeler oya konulmakta; maddeler üzerinde konuşma yapılmamaktadır. Önergeler 

üzerinde ise, hükümetin yanı sıra önerge sahiplerinden birisi, esas komisyon başkanı 

veya raportörü ve aleyhte bir konuşmacı söz alabilmektedir. Maddeler üzerinde önerge 

verilmemişse kanun önerisinin tümü oya sunulmaktadır.
1476

  

Meclis Başkanının, hükümetin, esas komisyon başkanının
1477

 ya da bir siyasi 

parti grubu başkanının talebi üzerine Başkanlar Konferansı tarafından kararlaştırılan bu 

usule (İçt. m. 103/1), görüşme gününden bir gün önce saat 13:00’e kadar, Meclis 

Başkanı hariç, bu usulü önermeye yetkisi olanlardan biri tarafından itiraz edilirse ilgili 

kanun önerisi olağan usulle görüşülmektedir (İçt. m. 104/3). Yine, söz konusu itiraz 

süresi geçtikten sonra hükümet tarafından değişiklik önergesi verilirse kanun önerisi, 

sonraki birleşimin gündeminde, olağan usulle görüşülmek üzere yerini almaktadır (İçt. 

m. 105/2).
1478

  

Milletvekilleri ve ilgili komisyonlar tarafından itiraz için öngörülen süre içinde 

değişiklik önergesi sunulabilmektedir (İçt. m. 105). Basitleştirilmiş görüşme usulü ile 

görüşülecek kanun önerisi üzerinde herhangi bir değişiklik önergesi sunulmaması 

durumunda, Meclis Başkanı, Başkanlar Konferansı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, 

kanun önerisinin tümünü oya sunmaktadır (İçt. m. 106). Kanun önerisi üzerinde 

değişiklik önergesi sunulması durumunda, Başkan sadece değişiklik önergesi verilen 

maddeleri görüştürür. Bu görüşmede hükümetin yanı sıra, değişiklik önergesini sunan 

üyelerden biri, esas komisyonun başkanı veya raportörü ve aleyhte bir üye 

konuşabilmektedir. Anayasa’nın 44’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Başkan, 

sadece değişiklik önergeleri, bunların ilgili olduğu maddeler ve kanun önerisinin 

tümünü oya sunmaktadır (İçt. m. 107).  
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Basitleştirilmiş görüşme usulü nadiren uygulanmaktadır. Özellikle milletlerarası 

anlaşmaların ve konvansiyonların uygun bulunması hakkındaki kanun tasarıları gibi 

doğası gereği değişiklik önergelerine neredeyse hiç konu olmayacak konularda 

kullanılmaktadır. Bu usulün bir sonucu olarak, kanun önerisinin tümünün görüşmesi 

sadece komisyon aşamasında gerçekleştirilmektedir.
1479

 

b. Hızlandırılmış Görüşme Usulü (Accelerated Procedure) 

Hükümet Anayasa’nın 45’inci maddesi çerçevesinde hızlandırılmış görüşme 

usulü uygulayabilmektedir (İçt. m. 102). Hızlandırılmış görüşme usulü ile kanun 

önerilerinin komisyonda asgari 6 hafta bekletilme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. 

Bu durumda komisyonda bekletilme zorunluluğu için süre 15 güne düşmektedir. 

Hızlandırılmış görüşme usulüne tabi tutulan kanun önerilerinin genel kurul görüşmeleri 

olağan kurallara göre yürütülmektedir. Dolayısıyla bu usul, genel kurul görüşmelerini 

hızlandırmak adına kurgulanmış bir usul değildir.  

Bu usulde, hükümetin talebi üzerine, ilk mecliste kabul edilen bir metnin ikinci 

mecliste bir okumaya tabi tutulmasından sonra mekik süreci başlatılmaksızın iki 

meclisten eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşan karma komisyonda bir metin üzerinde 

uzlaşma aranmasını zorunlu kılmaktadır. Karma komisyon tarafından hazırlanan metin 

hükümet tarafından iki meclisin onayına sunulabilmektedir. Uzlaşma gerçekleşmezse 

hükümet, son sözün Ulusal Meclis tarafından söylenmesini isteyebilmektedir. 

Hükümetin, bu usulün uygulanması talebine her iki meclisin Başkanlar Konferansı 

birlikte karşı çıktığında söz konusu usul uygulanamamaktadır.
1480

  

2008 yılı sonrası yapılan kanun önerisi görüşmelerinde ilk zamanlarda hükümet, 

parlamentonun yeni çalışma usulüne alışamadığından hızlandırılmış görüşme usulünü 

sıklıkla kullanmış (kanunların yaklaşık olarak % 30-40’ında) ve bu rakam zamanla 

azalmıştır. Hükümetler, günümüzde hızlandırılmış görüşme usulünü neredeyse hiç 

kullanmamaktadırlar.
1481

 

11. AVRUPA NORMLARI VE KOMİSYONLAR 

2008 Anayasa değişiklikleri ile parlamentonun Avrupa politikası ile dışişleri ve 

güvenlik politikasına katkısı büyük oranda artmıştır. Anayasa’nın 88’inci maddesine 

                                                 
1479

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1480

 ÇELEBİ (2012), s. 72.  
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yapılan değişiklikle parlamentonun her iki kanadında Avrupa işlerine ilişkin kararları 

almak üzere Avrupa İşleri Komisyonları kurulması öngörülmüştür.
1482

  

1992’den bu yana hükümet, yasama niteliği taşıyan tüm AB mevzuatını Ulusal 

Meclis ve Senatoya sunmak zorundadır. Bu zorunluluk daha sonraları, yasama niteliği 

taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın tüm AB mevzuatı taslaklarına genişletilmiştir.
1483

  

2009 yılında yapılan İçtüzük değişikliklerine kadar, milletvekilleri tarafından 

bireysel olarak sunulanları da dahil olmak üzere karar önerileri ilgili daimi komisyonlar 

tarafından incelenmekteydi. Komisyon raporunun dağıtımını takip eden 8 gün içinde;  

hükümet, bir siyasi parti grubu başkanı, komisyon başkanı veya Avrupa Birliği 

Delegasyonu Başkanı tarafından bu karar önerisinin genel kurul gündemine alınması 

talep edilmezse ilgili karar kabul edilmiş sayılmakta ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatı 

konusunda Ulusal Meclisin pozisyonu resmileştirilmiş olmaktaydı.
1484

 

Günümüzde Avrupa Birliği belgeleri, öncelikle Avrupa İşleri Komisyonunda 

görüşülmektedir. Bu görüşmeden çıkan metinler, ilgili daimi komisyona gönderilmekte 

ve daimi komisyonda bir ay içinde görüşülmeyen metinler, değiştirilmeden kabul 

edilmiş sayılmaktadır. Esas komisyon tarafından kabulünü takip eden 15 gün içinde 

ilgili karar önerisinin (motion for resolution), genel kurul gündemine alınması ile ilgili 

herhangi bir talep olmazsa, kabul edilmiş sayılmaktadır.
1485

 

12. KOMİSYONLARA ALTYAPI VE BİLGİ DESTEĞİ 

Fransa Ulusal Meclisinde, milletvekillerine dönük araştırma hizmeti 

gerçekleştirmeye özgülenmiş tek bir birim bulunmamakta; araştırma faaliyeti, idari 

teşkilat bünyesindeki farklı birimler tarafından ve komisyonların bünyesinde yerine 

getirilmektedir.  Bilgi ve yasama raporlarını hazırlayanlar, generalist
1486

 

durumundadırlar. Bunların uzmanlaşmaları, işleri dolayısıyla gerçekleşmektedir. 

Ekonomik, sosyal, kültürel, anayasal vb. belli bir alandan sorumlu olan daimi 

komisyonlarda bulunan bu çalışanlar yanında, her komisyonda bilgi raporlarının 

                                                 
1482

 ROGOFF (2011), s. 44.  
1483

 The National Assembly in the French Institutions, s. 169. 
1484

 ECPRD, “Structure and Function of…”, No: 1019, Fransa Ulusal Meclisinin cevabı. 
1485

 The National Assembly in the French Institutions, s. 169-170. 
1486

 “Generalist”, bilgisi, yetenekleri ve becerileri ile bir alana bir bütün olarak veya farklı alanlara birlikte 

yoğunlaşmaktadır. Buna karşın, “Specialist” ise belli bir konu alanına ya da belli bir konu veya ilgi 

alanının bir dalına odaklanmaktadır (“Generalist” ve “Specialist” başlıkları, 

http://www.dictionary.com/browse/william-webster, Erişim: 20.06.2018).  
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hazırlanmasından sorumlu bir birim de bulunmaktadır.
1487

 Her komisyonun kendi 

personeli olup bir yönetici tarafından yönlendirilmektedirler.
1488

 

Komisyonlarda genelde uzmanlar ve diğer sekretarya personeli olmak üzere iki 

tür personel bulunmaktadır. İşe girme usulleri aynı olmakla birlikte uzmanlar, kendi 

içlerinde yaptıkları işe göre alt kategorilere ayrılmaktadır:
1489

 

- Clerk/administrateur: Bu kategorideki uzmanlar daha çok yasama tekniği ve 

süreci üzerine uzmanlaşmışlardır.  

- Uzman (Expert): Bu uzmanlar, komisyon gündemine gelen işler hakkında 

alan/içerik bilgisi üretmektedirler.  

- Danışman (Advisor): Daha çok kıdemli uzmanlardan oluşan bu kategori, 

rotasyon usulünden dolayı birçok farklı alanda ve birimde çalışmış ve yetişmiş 

olduklarından komisyonlara hem yasama tekniği ve süreci hem de içerik katkısı 

sağlamaktadırlar.  

- Baş Danışman (Senior Advisor): Fransa’da uzmanlar arasında ayrıca ülkemizde 

bazı kurumlarda görülen başuzmanlık benzeri bir unvan olan baş danışmanlık 

bulunmaktadır. Baş danışmanlar, 12-15 yıl arasında deneyime sahip kariyer meslek 

mensubu uzmanlar arasından Başkanlık Divanı kararıyla atanmaktadırlar.  

Komisyonda en üst düzey çalışanlar grubu olan uzmanlar, milletvekilleri ile 

doğrudan çalışmakta ve milletvekillerine yasama ve denetim işlevlerinin yerine 

getirilmesinde destek sağlamaktadırlar. Örneğin yasama raporları, değişiklik önergeleri 

ve tutanak taslakları ile bilgi notlarının hazırlanması, Anayasa ve İçtüzükte öngörülen 

usullerin uygulanması gibi çalışmaları yürütmektedirler.
1490

 Uzman sayısı komisyonlara 

göre değişiklik göstermektedir. Genellikle komisyonlarda 8 ila 20 arasında uzman 

çalışmaktadır. Örnek olarak Anayasal Kanunlar, Yasama ve Genel İdare Komisyonunda 

11 uzman; Bütçe Komisyonunda 15 uzman ve AB İşleri Komisyonunda toplamda 9-10 

uzman çalışmaktadır.
1491
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 ECPRD, “Staff in Parliamentary libraries, research services, records managment units and archives”, 

08.03.2017, No:3354,  Fransa Ulusal Meclisinin Cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 09.06.2018, 

(Sınırlı Erişim). 
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 ECPRD, “Number and Functions of standing committees (commissions) staff clerks”, 23.11.2011, 

No: 1863, Fransa Ulusal Meclisinin Cevabı, http://www.ecprd.org, Erişim: 23.04.2014, (Sınırlı Erişim). 
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Milletvekillerinin kendi ekipleri içinde de doğrudan siyasi çalışmalarında destek 

sağlayan son derece nitelikli çalışanları bulunmaktadır. Bu çalışanlar tarafından 

konuşma notları, kanun teklifleri, değişiklik önergeleri ve sorular hazırlanmakta, rapor 

hazırlamalarında yardımcı olunmaktadır. Milletvekillerine ekiplerindeki personelin 

maaşlarının ödenmesi için aylık ödenek verilmektedir.
1492

 

Her bir komisyonun kendine ait bir toplantı odası vardır. Bu odalarda genel 

seslendirme sistemi (public address system) ve görüşmelerin kaydı için gerekli donanım 

bulunmaktadır.  Yine her bir komisyonda Parlamento çalışanlarından oluşan bir takım 

vardır. Bu personel sekretarya başı tarafından yönlendirilmektedir. Komisyon 

sekretaryalarında hâlihazırda 56 danışman (advisor),
1493

 bulunmaktadır. Komisyonlar, 

ayrıca seyahat ve çalışma masraflarını karşılamak üzere özel mali imkanlara sahiptir.
1494

  

Bazı komisyonlara özgü durumlar da söz konusu olabilmektedir. Örneğin, 

Ulusal Meclis Dışişleri Komisyonu,
1495

 yürütme kanadından sınırsız bir veri akışına 

sahiptir ve her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilmektedir. Hatta Komisyonun ve 

komisyon personelinin, Dışişleri Bakanlığının kullandığı ve dünyanın her tarafındaki 

Fransa diplomatik temsilciliklerinden bilgi akışını sağlayan çevrimiçi (online) hatta 

doğrudan erişim hakkı bulunmaktadır.
1496

 

Yine Bütçe Komisyonunda genel raportör olarak seçilen üye tarafından mali 

konularla ilgili tüm tasarılar incelenerek komisyona aktarıldığından, bu üye oldukça ağır 

bir iş yükü bulunmaktadır. Dolayısıyla bu raportöre bağlı olarak çalışan bir birim de 

bulunmaktadır.
1497

 

13. KOMİSYONLARIN ETKİNLİĞİ  

Fransız Parlamentosunda sağ ve sol kanat milletvekillerinin parlamento örgüt ve 

işleyişi üzerinde, stratejik ve ideolojik yaklaşımların kaynaklanan farklılıklar 

bulunmaktadır. Stratejik yaklaşım çerçevesinde, milletvekillerinin çoğunluk ile 

muhalefette yer almalarına göre, beklentileri farklı olmaktadır. Muhalefette yer alan 

milletvekilleri için müzakereci/konuşan parlamentoya (talking parliament) dayanan 
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milletvekilleri ve grupların serbestçe görüşlerini ortaya koyabilmeleri ve maksimum 

düzeyde inisiyatif alabilmelerine imkan tanıyan kuralların olması önemlidir. Çoğunluk 

grubuna mensup milletvekilleri için ise politika yapımına odaklanmış çalışma 

parlamentosu/çalışan parlamento (working parliment)
1498

 kapsamında parlamentonun 

etkinliğinin sağlanması ve liderlere parlamentoda rol veren bir sisteme öncelik 

tanınması daha önemlidir. İdeolojik yaklaşım çerçevesinde, sağ ve sol kanat 

milletvekillerinin, çoğunluk ya da muhalefette olmalarından bağımsız olarak 

parlamentonun rolü, çalışma şekli, milletvekillerinin davranış modelleri konusunda 

farklı yaklaşımları olabilmektedir.  Bu çerçevede sağ kanat milletvekillerinde çalışma 

parlamentosu; sol kanat milletvekillerinde ise müzakereci parlamento vurgusu ön plana 

çıkmaktadır.
1499

 KERROUCHE’ye göre, milletvekillerinin parlamento çalışmaları 

pratiği, ideolojik yaklaşım çerçevesinde farklı şekillenmektedir. Dolayısıyla 

milletvekilleri stratejik düşünceden uzak olarak parlamento faaliyetleri ve öncelikleri 

konusunda farklı anlayışlara sahiptirler.
1500

 2008 Anayasa değişikliğine giden süreçte, 

görüşleri bu bakış açısıyla şekillenen sağ kanat parlamenterleri ile sol kanat 

parlamenterleri arasında başlangıçta özellikle değişiklik önergeleri gibi tartışmalı 

konularda uzlaşma sağlanamamıştı. Ancak parlamento faaliyetlerinde etkinliğin 

artırılması iradesi, sağ ve sol kanat milletvekilleri arasında, şaşırtıcı bir şekilde 

“parlamento komisyonlarının önemi”  ve etkinliklerinin artırılması konusunda bir 

uzlaşmaya varılmasını sağlamıştır.
1501

  

2006-2007 ve 2009-2010 yıllarında parlamentoda yapılan iki ankette, 

milletvekillerinden, komisyonda çalışma, sözlü sorular, yazılı sorular, değişiklik 

önergeleri, genel kurul ve siyasi parti gruplarında çalışma gibi bazı parlamenter usul ve 

araçları, 1’den (faydasız), 5’e (tamamen faydalı) şeklinde puanlandırmaları istenmiştir. 

Komisyonda çalışma, hem sağ kanat hem de sol kanat milletvekilleri tarafından 4.2 

değeri verilerek en faydalı parlamenter faaliyet olarak değerlendirilmiştir. 

Milletvekilleri tarafından komisyon çalışmalarının en faydalı faaliyet olarak 

değerlendirilmesi kısmen, milletvekillerinin kendilerini en etkin olarak gördükleri 

aşamanın bu aşama olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, 
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 HAGUE ve HARROP, müzakereci parlamento için genel kurul odaklı (chamber – oriented) ve 
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milletvekilleri parlamentoda üstlendikleri rol konusunda kötümser olmakla birlikte, 

komisyonlarda kendilerini diğer alanlara göre daha etkin görmektedirler.
1502

 

1958 Anayasası öncesinde, Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet dönemlerinde, 

hükümet ve parti sistemleri ile parlamenter çalışma usullerinin birleşik etkisiyle 

komisyonlar, yasama sürecinde de birer güç merkezi haline gelmişlerdir. Üçüncü 

Cumhuriyetten, Dördüncü Cumhuriyete, komisyonların yetkilerinin artırılması yönünde 

bir eğilim hakim olmuştur. Bu sürecin, 1958 Anayasası’na yansıması, hükümetin 

parlamento karşısında güçlendirilmesi, komisyonların sınırlanması ve etkinliklerinin 

azaltılması olmuştur.  

1958 Anayasası’nın ilk döneminde, komisyonların sayısının sınırlandırılması, 

daimi komisyona havalenin istisna geçici komisyona havalenin kural haline getirilmesi, 

komisyonların bakanlıklara karşılık gelecek şekilde düzenlenmemesi, genel kurulda 

görüşmelerin tasarılarda, hükümetin metni üzerinden, tekliflerde komisyonun kabul 

ettiği metin üzerinden yapılması gibi komisyonların parlamentoda ve daha özelinde 

kanun yapım sürecinde rol ve etkinliklerinin zayıflığına işaret eden birçok kural ve 

pratik görülmektedir. Parlamentonun yasama etkinliği anayasal hükümlerle 

sınırlandırılmakla kalmamış, kanun yapım sürecinde hükümetin etkin olmasını ve 

istediği mevzuatı parlamentodan geçirebilmesini sağlayacak bazı usuli ve siyasi araçlar 

da öngörülmüştür.
1503

 Rasyonelleştirilmiş parlamenterizme dayanan paket oylama ve 

kanunun kabulünün güvenoyuna bağlanması usulleri, hükümete yasama sürecinde 

önemli imkanlar sağlamış
1504

 ve özellikle hükümetin parlamento çoğunluğuna 

dayanmadığı dönemlerde parti zayıflıklıklarının bir nevi örtüsü işlevi görmüştür. 

Bununla birlikte, bu araçların kullanımının parlamento müzakere sürecini ortadan 

kaldırma ve parlamentonun rolünü zayıflatma etkisi olmuştur.  

Bununla birlikte zaman içinde 1958 Anayasasının kurgusu, pratikte beklendiği 

gibi işlememiş ve parlamento pratiği parlamentoya ve daha özelinde komisyonlara 

kanun yapım sürecinde yeniden etkinlik kazandırmaya dönük girişimlerin yolunu 

açmıştır.  2008 Anayasa değişikliği, bundan dolayı komisyonların yasama sürecinde 

hükümet karşısında denge unsuru olarak hareket etme rol ve yeteneklerini sınırlandıran 

1958 Anayasasına karşı bir meydan okuma olarak nitelendirilebilir. Bu değişiklikle, 
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rasyonelleştirilmiş parlamentarizm zayıflatılarak komisyonların denetim kapasitelerini 

güçlendirmek ve komisyonlar lehine parlamento çalışmalarını yeniden dengelemek 

yönünde parlamento komisyon sistemi değiştirilmiştir.
1505

  Bu haliyle 2008 Anayasa 

değişikliği, komisyon sistemi itibariyle 1958 Anayasasının kurgusunu aksine 

düzenlemeler getirmiştir.  

Bu değişiklikliklerden en esaslısı şüphesiz, genel kurulda kanun önerileri 

üzerinde yapılacak görüşmelerin komisyonun kabul ettiği metin üzerinden yapılmasıdır. 

Bu değişiklik komisyonların kanun yapım sürecindeki yerini önemli düzeyde artırmıştır.  

Amerikan Kongresindeki modellerinden daha az güçlü olsalar da Fransız 

Parlamentosundaki yasama komisyonları, yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği temel 

alan işlevi görmektedir. Bu değişiklik, hükümetin komisyon çalışmalarına bakış 

açısında da bir değişimi gerekli kılmıştır. Hükümet komisyonda istemediği yönde bir 

mevzuatın kabul edilmesini istemiyorsa, yasama sürecine mümkün olduğunca en erken 

aşamada katılım sağlamak durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede hükümet, 

mevzuatın istediği yönde çıkmasını sağlamak için özellikle raportör ve çoğunluk partisi 

üyeleri olmak üzere komisyon üyeleri ile en erken aşamadan başlamak üzere diyaloğa 

girmek ve bunu sürdürmek durumundadır.  

2008 Anayasa değişiklikleri sonrasında, komisyon toplantıları halka açık olarak 

gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara basında daha fazla yer verilmektedir. Bundan 

dolayı milletvekilleri, komisyon toplantılarına daha fazla katılmakta ve öncekine göre 

bu aşamada daha aktif hareket etmektedirler. Daha esnek bir çalışma alanı olarak 

komisyonlarda milletvekilleri, ideolojiden ziyade uzmanlığa dayalı yapıcı müzakerelere 

girebilmektedirler. 2008 Anayasa değişiklikleri öncesinde komisyon toplantılarına 

katılım, milletvekilleri açısından anlamsız göründüğünden katılım düşük düzeydeydi. 

Değişiklik sonrasında müzakerelerin yüzde 90’ının komisyonlarda gerçekleşmesi 

karşısında, komisyon toplantıları siyasi eğilimlerine bakılmaksızın milletvekilleri 

tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.
1506

  

Beşinci Cumhuriyet Döneminde, parti disiplini önceki dönemlere göre hakim bir 

özellik olsa da parlamentoda hem çok disiplinli hem de gevşek yapılı partiler 

bulunmaktadır. Partileri ile ilişkileri çok kuvvetli olmadığından konudan konuya 

değişmekle birlikte milletvekilleri genellikle partileri karşısında bağımsız hareket etme 
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eğilimindedir. Bununla birlikte,  milletvekilleri genellikle parti programlarında önemli 

olan konularda partileri ile birlikte hareket etme eğilimindedirler.  

Komisyonların görüştükleri metinler üzerinde ne kadar değişiklik yapabildikleri 

etkinlikleri açısından iyi bir gösterge teşkil etmektedir. Hükümet özellikle kanun 

tasarıları açısından istenmeyen herhangi bir değişiklik olmaması için, komisyondaki 

değişiklik önergeleri sürecini sıkı bir denetim altında tutmaktadır. Hükümet, ilgili 

önergeyi finansal açıdan kabul edilebilir olmadığı, diğer bir deyişle kamu 

harcamalarının artmasına ve kamu gelirlerinin azalmasında sebep olduğu gerekçesine 

dayanarak reddedebilmektedir. Bu yol esasen hükümete, istemediği değişiklik 

önergelerini reddedebilme imkânı sağlamaktadır.
1507

 Aşağıdaki tabloda 2015-2016 

yasama yılında komisyonda ve genel kurulda sunulan değişiklik önergeleri ve kabul 

oranlarına ilişkin verilere yer verilmiştir.  
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Tablo 6. 2015-2016 Yasama Yılında Genel Kurulda ve Komisyonlarda Değişiklik Önergeleri
1508

 

Komisyonun Adı
1509

 
Kanun 

Önerisi 
Sayı 

Komisyonda Genel Kurulda 

Önerilen Kabul Edilen Önerilen Kabul Edilen  

Eğitim Komisyonu 

Tasarı  1 915 309 895 134 

Teklif  2 80 58 56 22 

Ekonomik İşler 

Komisyonu  

 

Tasarı 3 32 23 13 2 

Teklif 1 17 14 3 0 

Dışişleri Komisyonu 

 

Tasarı  54
1510

 0 0 0 0 

Teklif  - - - - - 

Sosyal İşler 

Komisyonu  

 

Tasarı  3 4524 1292 10787 1494 

Teklif  3 501 189 1827 141 

Ulusal Savunma 

Komisyonu  

 

Tasarı  - - - - - 

Teklif  10 0 0 36 13 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Komisyonu 

Tasarı  2 2202 868 3119 584 

Teklif  5 304 147 389 174 

Bütçe Komisyonu 

 

Tasarı  1 2 1 4 2 

Teklif  1 13 11 15 11 

Anayasa Komisyonu  

 

Tasarı  13 2627 1108 2795 589 

Teklif  16 284 145 234 58 

Özel Komisyon  

Tasarı  - - - - - 

Teklif  1 151 92 122 36 

Tablodan görüleceği üzere, 2015-2016 yasama yılında, daimi komisyonlar 

arasında Anayasa ve Adalet Komisyonları diğer komisyonlara göre daha fazla iş 

görüşmüş, Dışişleri Komisyonunun iş yükünü ise uluslararası antlaşmalar 

oluşturmuştur. Bu tasarılar üzerinde ne komisyonda ne de genel kurulda herhangi bir 

değişiklik yapılmadığı da tablodan görülebilmektedir.  

                                                 
1508

 French National Assembly,  STATISTIQUES 2015-2016 XIVème législature (1er octobre 2015 – 

20 juin 2016), http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/statistiques/ban_14e_2015_2016.pdf, Erişim: 

27.07.2018,   s. 48.  
1509

 Komisyon isimleri kısaltılarak kullanılmıştır.  
1510

 Tümü, uluslararası anlaşmaların kabulüne onay veren kanun tasarılarıdır.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/statistiques/ban_14e_2015_2016.pdf
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 Öte yandan, Sosyal İşler Komisyonu ile Anayasa Komisyonunda görüşülen 

tasarılar hariç tutulacak olursa, diğer komisyonlarda görüşülen işlerde, teklifler üzerinde 

sunulan değişiklik önergelerinin sayısı tasarılar üzerinde sunulanlara göre daha fazladır.  

 Kanun önerileri toplamı üzerinden veriler verildiğinden, ayrı ayrı kanun önerileri 

üzerinde bir değerlendirme yapılamamakla birlikte, genellikle komisyonlarda sunulan 

değişiklik önergeleri sayısı ile genel kurulda sunulanlar arasında oransal bir paralellik 

gözlenmektedir. Bununla birlikte, komisyonda sunulan kanun önerilerinin kabul edilme 

oranının genel kurula göre daha fazla olduğu söylenebilir.  

 Bu yasama yılında özel komisyona havale edilerek görüşülen bir kanun teklifi 

üzerinde de her iki aşamada oldukça fazla sayıda değişiklik önergesi sunulmuş 

görünmektedir. 

Aşağıdaki tablodan, 2016-2017 yasama yılında, komisyonların iş ağırlığı 

itibariyle durumlarının değişmediği ve Anayasa ile Dışişleri komisyonlarının en fazla iş 

görüşen komisyonlar olduğu, Dışişleri Komisyonunun görüştüğü işlerin yine 

uluslararası antlaşmalardan oluştuğu, genel kurulda sunulan değişiklik önergeleri ile 

komisyonda sunulan değişiklik önergeleri arasında sayısal olarak bir paralellik olduğu 

ve yine aynı şekilde komisyonda kabul edilme oranlarının genel kurulda kabul edilme 

oranlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine, özel komisyona sevk edilerek 

görüşülen bir tasarı üzerinde de oldukça fazla sayıda değişiklik önergesi sunulmuştur.  
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Tablo 7. 2016-2017 Yasama Yılında Genel Kurulda ve Komisyonlarda Değişiklik Önergeleri1511 

Komisyonun Adı 
Kanun 

Önerisi 
Sayı 

Komisyonda Genel Kurulda 

Önerilen Kabul 

Edilen 

Önerilen Kabul 

Edilen  

Eğitim Komisyonu 

Tasarı  1 3 2 0 0 

Teklif  4 179 84 196 56 

Ekonomik İşler 

Komisyonu  

 

Tasarı 3 695 227 589 148 

Teklif 1 24 13 20 5 

Dışişleri 

Komisyonu 

 

Tasarı  15
1512

 0 0 0 0 

Teklif  - - - - - 

Sosyal İşler 

Komisyonu  

 

Tasarı  3 44 22 18 5 

Teklif  1 41 2 123 4 

Ulusal Savunma 

Komisyonu  

 

Tasarı  - - - - - 

Teklif  - - - - - 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Komisyonu 

Tasarı  1 0 0 11 3 

Teklif  2 130 85 162 44 

Bütçe Komisyonu 

 

Tasarı  - - - - - 

Teklif  1 0 0 6 4 

Anayasa 

Komisyonu  

 

Tasarı  7 2942 1346 3583 729 

Teklif  12 586 373 523 217 

Özel Komisyon  

Tasarı  1 1572 532 2241 513 

Teklif  - - - - - 

2015-2016 yasama yılında, Sosyal İşler Komisyonunda görüşülen işlerde 

sunulan değişiklik önergeleri sayısı oldukça fazla iken, her iki yasama yılında Anayasa 

Komisyonunda görüşülen işlerde sunulan değişiklik önergesi sayısı diğerlerine göre 

                                                 
1511

 Kabul edilip kanunlaşmış kanun önerilerini içermektedir; French National Assembly,  

STATISTIQUES 2016-2017 XIVème législature (1er octobre 2016 – 20 juin 2017), 

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/statistiques/BAN_14e_%202016_2017.pdf,  Erişim: 

27.07.2018,  s. 48.  
1512

 Tümü, uluslararası anlaşmaların kabulüne onay veren kanun tasarılarıdır.  

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/14/statistiques/BAN_14e_%202016_2017.pdf


 

 

329 

 

fazladır. Öte yandan 2015-2016 yasama yılında Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunda 

iki kanun tasarısı için ve Eğitim Komisyonunda bir kanun tasarısı için her iki aşamada 

sunulan değişiklik önergesi sayısının yüksekliği de dikkat çekmektedir. Bu sayıların 

yüksek olması, ilgili kanun önerilerinde milletvekillerinin ilgisinin fazla olması ve bu 

iki komisyondaki işler açısından değişiklik önergelerinin özellikle kanun tasarıları 

üzerinde sunulduğu göz önünde bulundurulursa, hükümetin bu alanlarda getirdiği kanun 

tasarılarının parlamentoda ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kaldığı şeklinde 

açıklanabilir. 2015-2016 yasama yılında, en çok değişiklik önergesi sunulmuş işler 

arasında, istihdam, sosyal diyaloğun modernizasyonu ve kariyer güvencesi (568 

değişiklik önergesi), sosyal güvenliğin finansmanı (353 değişiklik önergesi) ve sağlık 

sisteminin modernizasyonu (728 değişiklik önergesi) sayılabilir.
1513

  

Görüşülen işten işe değişmekle birlikte komisyonlarda kanun önerileri üzerinde 

oldukça fazla sayıda değişiklik önergesi kabul edilmektedir. Özellikle tasarılar üzerinde 

de oldukça fazla sayıda değişiklik yapılabildiğini ifade etmek gerekir. Bununla birlikte, 

komisyonlar ilgili işler üzerinde ayrıntılı görüşmelerin yapıldığı alanlar olmalarına 

rağmen, yapılan müzakerelerin sonraki aşama olan genel kurul açısından örneğin 

değişiklik önergelerini azaltıcı bir boyutunun olmadığı, hatta bazı işlerde genel kurulda 

komisyonda sunulan değişiklik önergelerinin iki katı düzeyinde önerge sunulabildiği 

görülmektedir.  

Bunda milletvekillerinin tutumlarının etkisi de göz ardı edilmemelidir. 

Komisyon üyesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm milletvekilleri değişiklik önergesi 

sunabilmekte ve bu aşamada kabul edilmemiş değişiklik önergelerinin genel kurul 

aşamasında tekrar sunulması konusunda da bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla milletvekilleri söz konusu önergeleri görünürlük kazanmak adına çoğu 

zaman genel kurul aşamasında da sunmaktadırlar.  

2008 Anayasa değişiklikleri sonrasında, kullanması konusunda konu ve 

zamanlama itibariyle belli sınırlandırmalar getirilmiş olsa da hükümetin elinde 

parlamenter müzakereyi kısıtlayan usuli araçlar halen varlığını sürdürmektedir. Ayrıca 

anayasa değişikliği, bütçe ve sosyal güvenliğin finansmanı gibi kanun tasarılarının genel 

kurulda komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşülmemesi yönünde bir istisna da 

bulunmaktadır. Bu iki durumun varlığı karşısında dahi, 2008 Anayasa 

                                                 
1513

 French National Assembly,  STATISTIQUES 2015-2016…,  s. 78 vd.  
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değişikliklerinden sonra komisyonların yasama sürecinde bir aktör konumuna 

yükseldiğini ve rol ve etkinliklerinin arttığını söyleyebiliriz.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YASAMA KOMİSYONLARI 

 

Bu bölümde, ikinci bölümdeki ülke incelemeleri ile uyumlu olarak öncelikle 

yasama komisyonlarının yapı, işleyiş ve etkinlikleri üzerinde doğrudan etkileri olan 

Türkiye’deki siyasal sistem tarihsel gelişimi içinde ve parlamento yapısı ile yasama 

süreci genel çerçevede ele alınacak, daha sonra TBMM yasama komisyonları; yine yapı, 

işleyiş ve etkinlikleri açısından incelenecektir.  

21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliğine Dair Kanunun
1514

 

öngördüğü “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin” halkoylamasında kabul edilmesi 

ile birlikte, Ülkemizde hükümet sistemi köklü şekilde değişikliğe uğramıştır. Söz 

konusu hükümet sistemi değişikliğine dair hükümlerin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte” 

yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 20.04.2018 tarihli ve 1183 tarihli TBMM Kararı ile 

TBMM genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimlerin 24 Haziran 2018’de 

yapılmasına karar verilmiş ve bu tarihte yapılan seçimleri takiben Cumhurbaşkanının 9 

Temmuz 2018’de TBMM Genel Kurulunda yemin etmesiyle birlikte yeni hükümet 

sistemi de yürürlüğe girmiştir.  

Anayasa değişikliğinin gerektirdiği İçtüzük değişikliklerinin ise 6771 sayılı 

Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde yapılması hükme 

bağlanmıştır.  Bu süre içinde 27.07.2017 tarihli ve 1160 numaralı Kararla
1515

 yapılan 

içtüzük değişikliği, anayasa değişikliğinin gerektirdiği uyum kanunlarının çıkarılmasını 

kolaylaştırmak amacıyla, ilgili İçtüzük Teklifinin gerekçesinde de ortaya konulduğu 

gibi, “daha rasyonel, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasında kısmi de 

olsa iyileştirme sağlamak”
1516

 üzere çıkarılmıştır. Zira, bu aşamada, Anayasa değişikliği 

                                                 
1514

 Metinde bundan sonra “6771 sayılı Kanun” olarak anılacaktır.  
1515

 Bundan sonra metinde “1160 numaralı Karar” olarak anılacaktır. 1160 numaralı Karara esas teşkil 

eden İçtüzük Teklifinin tarihsel arka planı ile analizi ve hükümet sistemi değişikliğine uyum amacıyla 

yapılacak İçtüzük değişikliği konusunda değerlendirmeler için bkz. ALTAY, Özcan, “Cumhurbaşkanlığı 

Sistemine Geçerken Yeni TBMM İçtüzüğü”, SETA, Analiz, S. 213, Temmuz 2017; Ayrıca, bu Anayasa 

değişikliği sonrasında özellikle kanun yapma sürecine ilişkin olarak yapılması gereken değişiklikler için 

bkz. YÜKSEL, İsmail, “6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun Ardından Kanun Yapma Yöntemi”, 

HÜHF Dergisi, C. 7,, S. 2, 2017, s. 251-274.  
1516

 AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ ve MHP Grup Başkanvekili 

Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY ile 2 Milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) ve Anayasa Komisyonu Raporu, SS: 492, 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss492.pdf, Erişim: 20.03.2018,  s. 5.  

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss492.pdf
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ile getirilen yeni sistemin içinin doldurulması ve siyasal sistem kurumlarının bu mantığa 

uyumunu sağlayacak bir dizi mevzuat değişikliğinin yapılması gerekli olmuştur. 

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla TBMM Başkanı ve 

İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM tarafından sunulan içtüzük değişikliği teklifi ise 

09.10.2018 tarihli ve 1200 numaralı Karar olarak kabul edilmiştir.
1517

 Söz konusu 

içtüzük değişikliği sırasında, siyasi parti grupları tarafından özellikle Anayasa 

değişikliğine uyum ile sınırlı olarak teknik nitelikte değişiklikler yapılması konusunda 

bir mutabakat oluşmuş ve yapılan değişiklikler de genel olarak bu boyutta kalmıştır. 

Yasama ve denetim süreçlerini daha bütüncül bir bakış açısıyla ele almak üzere partiler 

arasında içtüzük değişikliğine ilişkin bir uzlaşma komisyonu kurulması konusunda da 

mutabakat oluştuğu görülmektedir. 

 Yapılan Anayasa değişikliği ve buna uyum için yapılması öngörülen içtüzük 

değişikliğinin, yasama komisyonlarının rol ve etkinliklerini ciddi ölçüde değiştirmesi 

beklenirken, bu çerçevede yapılan değişiklikler tamamen teknik boyutta kalmıştır. 

Yapılan son içtüzük değişikliği sırasında hem komisyonda hem de genel kurulda 

yapılan müzakerelerde, tüm siyasi parti grupları tarafından komisyonlarının yeniden 

yapılandırılarak güçlendirilmesi, işlevlerinin artırılması ile yasama ve denetim 

süreçlerinin odağının komisyonlar olmasının bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla kurulması hedeflenen içtüzük uzlaşma komisyonunun 

odaklandığı temel alanlardan birini de  “yasama komisyonları” teşkil edecek gibi 

görünmektedir.  

Çalışmamız, hükümet sistemi ve içtüzük değişiklikleri sürecinde yapıldığından 

çalışmanın sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için bir tercih yapmak zarureri ortaya 

çıkmıştır. Bu çerçevede 6771 sayılı Kanun değişikliği ve teknik uyumu öngören içtüzük 

değişikliği çalışmamızın genelinde göz ardı edilerek, getirilen değişiklikler köklü olsa 

da mevcut parlamenter uygulama ve alışkanlıklar üzerine bina edileceği düşünülerek 

mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerinden çalışmanın gerçekleştirilmesi, en 

rasyonel çözüm olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ilgili Kanunun, sadece 

                                                 
1517

 Ayrıntılar için bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/772) ve 

Anayasa Komisyonu Raporu, SS: 4, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss4.pdf, Erişim: 

07.11.2018;  Anayasa Komisyonu Tutanakları, 04.10.2018, D.27, YY.2, 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2179, Erişim: 

07.11.2018; TBMM Genel Kurulu Tutanakları, 09.10.2018, D. 27, YY. 2, B. 5, 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23166&P5=H&PAGE1=1

&PAGE2=86, Erişim: 07.11.2018.  

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss4.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2179
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23166&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=86
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23166&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=86
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“Türkiye’de Siyasal Sistem” incelenirken, ayrı bir başlık altında getirdiği düzenlemeler 

ve muhtemel etkileri çerçevesinde ele alınması, diğer bölümlerde ilgili değişikliklerin 

yeri geldikçe dipnotlarda ifade edilmesi tercih edilmiştir. 1200 numaralı Kararın yasama 

komisyonlarına yansıması ise ayrı bir başlık altında ele alınmıştır.  

I. TÜRKİYE’DE SİYASAL SİSTEM  

1982 Anayasası döneminde hükümet sistemi tercihi hep siyasi gündemde ve 

tartışmaların merkezinde yer almıştır.  1982 Anayasası’nın kabul edilmesinden sonra 

Türkiye’de hükümet sistemleri üç ayrı döneme ayrılarak incelenebilir: 1982 

Anayasası’nın orijinal halinde benimsenen hükümet sistemi, 2007 yılında 

gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri sonrası ile 2017 yılında yapılan Anayasa 

değişikliği ile kabul edilmiş olan hükümet sistemleri.  

Tarihsel süreçte Türkiye’de benimsenen hükümet sistemlerine bakıldığında, 

parlamenter sistemden uzaklaşan ve başkancı alternatiflere doğru yönelen bir eğilim 

olduğu görülmektedir. Bu eğilimin bir sonucu olarak sistemde, parlamentonun ve 

parlamento içinden çıkan hükümetin rolü gittikçe azalmakta, devlet başkanının rolü, 

giderek ön plana çıkmaktadır. Hatta, yapılan son anayasa değişikliği sonrasında iki 

kanatlı yürütme yapılanması da sonlanmış görünmektedir.
1518

 

A. 1982 ANAYASASI’NIN İLK HALİNDE GETİRİLEN SİSTEM 

1982 Anayasası’nın ilk metnine bakıldığında, her ne kadar cumhurbaşkanına 

tanınan geniş yetkiler nedeniyle yarı-başkanlık olduğu yönünde görüşler
1519

 olsa da 

öngörülen hükümet sisteminin parlamenter sistem olduğu konusunda doktrinde bir 

ittifak olduğu söylenebilir. Bazı yazarlar tarafından, 1982 Anayasası’nın ilk metninde 

getirilen sistem, “deforme edilmiş bir parlamenter sistem”
1520

 ya da “kısmen bozulmuş 

bir parlamenter sistem”
1521

 olarak da nitelendirilmiştir. 

 Anayasanın 8’inci maddesine göre yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı 

ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmaktadır. 1982 Anayasası’nda öncekilerden 

farklı olarak, yürütme işlevi, “yetki ve görev” olarak tanımlanarak daha baştan 

                                                 
1518

 KONTACI, A. Ersoy, “Parlamenter Sistemden Kopuş ve Sonrası: Karşılaştırmalı Gözlemler ve Bazı 

Değerlendirmeler”, TBB Dergisi, S. 133, 2017, s. 17.   
1519

 TANÖR, Bülent, İki Anayasa, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1986, s.124; ÜSKÜL, Zafer, 

Türkiye’nin Anayasa Sorunu, AFA Yayınları, İstanbul, 1991, s.46; Belli koşullar altında fiilen yarı-

başkanlığa yaklaştığına ilişkin görüş için bkz. YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri 

Türkiye İçin Bir Değerlendirme,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul,  2013, s. 147.  
1520

 GÖNENÇ, Levent, “2017 Anayasa değişikliği sürecine dair notlar”, Birikim Dergisi, S. 335, Mart 

2017, s. 8. 
1521

 KONTACI (2017), s. 21.   
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yasamaya tabi bir organ olmadığı vurgulanmak istenmiştir.
1522

 Anayasa devlet yapısı 

içinde yürütme organını güçlendirmiş ve yürütmenin güçlendirilmesi, yürütme erki 

içinde Cumhurbaşkanının ağırlığının artırılması suretiyle gerçekleştirilmiştir. 1982 

Anayasası’nın bu tercihi, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından, Anayasayı 

tanıtım konuşmalarında, “hükümetlerin bir parti ya da birkaç partinin bir araya 

gelmesiyle oluşan koalisyon hükümetlerinin rengini ve dengesini taşıyacağı ve tarafsız 

olamayacağı, Cumhurbaşkanının ise rejimin gereği olarak siyasi partilere ve 

koalisyonlara karşı tarafsız olabileceği gerekçesiyle güçlendirilecek taraf olarak 

Cumhurbaşkanının belirlendiği” şeklinde ortaya konulmuştur.
1523

 Dolayısıyla 12 Eylül 

1980 askeri müdahalesini gerçekleştiren ve 1982 Anayasası’nın yazımında etkili olan 

asker-bürokrat kadrolar, siyasete ve siyasetçilere olan güvensizlikleri nedeniyle siyasal 

ve anayasal sistemin merkezine 12 Eylül öncesi yaşanan siyasal şiddetin sorumlusu 

olarak gördükleri siyasetçileri değil, tarafsız ve partiler-üstü bir makam olarak 

tanımladıkları Cumhurbaşkanını yerleştirmişlerdi.
1524

 

TBMM tarafından seçilen Cumhurbaşkanı yürütmenin sorumsuz kanadını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Anayasa’da, Cumhurbaşkanına saf parlamenter 

sistemde verilen rolü aşan bazı önemli yetkiler tanınmıştır. Bu durumun, Anayasa’nın 

hazırlanış sürecinde hakim olan sistem içinde Cumhurbaşkanının güçlendirilmesini 

amaçlayan yukarıda sözü edilen anlayıştan kaynaklandığı söylenebilir. Bununla 

bağlantılı diğer bir sebep de 1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde, Fransız 

modelinin Türkiye açısından uygulanabilirliğinin yoğun olarak tartışılması ve sonuçta 

oluşan metinde 1958 Fransız Anayasası’nın etkilerinin olmasıdır. Cumhurbaşkanına 

tanınan bu yetkilerden dolayı, sistem bazı yazarlar tarafından, “zayıflatılmış 

parlamentarizm”
1525

 veya “klasik olarak değerlendirilemeyecek bir parlamenter 

rejim”
1526

 olarak da tanımlanmıştır. 

1982 Anayasa koyucusu, cumhurbaşkanlığı makamını, ortaya çıkması beklenen 

siyasal bunalımlara etki edecek ve hatta bu tür bunalımların doğmasını engelleyecek bir 

vesayet makamı olarak öngörmüş; büyük ölçüde bu makamın tarafsız kalacağına 

                                                 
1522

 SEVİNÇ, Murat, Türkiye’nin Anayasa İmtihanı (Cumhurbaşkanlığı- Başkanlık Tartışması), 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s. 43. 
1523

 ÖZBUDUN (2014), s. 63-64.  
1524

 GÖNENÇ, Levent, “Partili Cumhurbaşkanı”, TEPAV, Politika Notu, Haziran 2017, s. 2.  
1525

 ÖZBUDUN (2014), s. 366.  
1526

 GÖREN, Zafer, Anayasa Hukuku, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2011, s. 166.  
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yönelik bir varsayımdan hareketle de cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanımıştır.
1527

 Bu 

çerçevede Ülkemizde cumhurbaşkanları, hemen her zaman sistemin merkezinde yer 

almışlar ve siyasal sistem üzerinde etkili olmuşlardır.  

Cumhurbaşkanının siyasal sorumsuzluğunun bir gereği olarak, karşı imza kuralı 

getirilmiştir. Buna göre, cumhurbaşkanının Devletin başı olmasından kaynaklanan tek 

başına alınabilecekler dışındaki tüm kararlarının Başbakan ve ilgili bakan tarafından 

imzalanması gerekmektedir (AY. m. 105). Söz konusu işlemlerin siyasal sorumluluğu 

da başbakan ve ilgili bakanlara ait olmaktadır. Anayasa’da Cumhurbaşkanının yetkileri, 

uzun bir liste halinde sayılmakla birlikte, hangi işlemlerin başbakan ve bakanların karşı 

imzalarını gerektirdiği ortaya konulmamıştır. Bunun, Anayasa’nın ilgili maddelerinin 

incelenmesinden ve yetkinin niteliğine göre yorum yolu ile çıkarılması 

gerekmektedir.
1528

 

Parlamento içinden çıkan ve parlamentoya karşı sorumlu olan bakanlar kurulu, 

yürütmenin etkin kanadını oluşturmakta, diğer bir deyişle yürütme gücü bakanlar 

kurulunda yoğunlaşmaktadır. Anayasa’nın vermiş olduğu “eşitler arasında birinci” 

konumundan dolayı bakanlar kurulunun lideri durumundaki başbakanın, milletvekili 

olması zorunlu olmakla birlikte bakanlar kurulu üyeleri de genellikle milletvekilleri 

arasından belirlenmektedir. Başbakan ve Başbakan tarafından seçilen bakanlar, 

Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Başbakanın önerisi üzerinde bakanların 

görevine yine Cumhurbaşkanınca son verilebilmektedir (AY. m. 109).   

Cumhurbaşkanının bakanlar kuruluna başkanlık etmesi kural değil, istisnadır. 

Cumhurbaşkanı, “gerekli gördüğü hallerde”, bakanlar kuruluna başkanlık etmekte veya 

bakanlar kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmaktadır. Zira, parlamenter 

sistemlerde bu yetki törensel nitelik taşıyan bir yetki görünümündedir.
1529

 Bununla 

                                                 
1527

 ESEN, Selin, “Türkiye’de Cumhurbaşkanının Doğrudan Halk Tarafından Seçilmesinin Siyasal 

Sisteme Olası Yansımaları”, Prof. Dr. Mümtaz Soysala Armağan içinde, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 

Ankara, 2009, s. 250.  
1528

 ÖZBUDUN (2014), s. 345.  
1529

 Uygulamada, bazı istisnai durumlar hariç olmak üzere, cumhurbaşkanlarının genellikle olağanüstü hal 

ve sıkıyönetim ilan kararları kapsamında bakanlar kuruluna başkanlık ettiği görülmektedir. Parlamenter 

sisteme geçildiği zamandan günümüze bakanlar kuruluna düzenli bir şekilde başkanlık eden bir 

Cumhurbaşkanı olmamıştır (EREN, Abdurrahman, “Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna Başkanlık 

Edebilir mi?”, http://kanuniesasi.com/index.php/kose-yazilari/17-cumhurbaskani-bakanlar-kuruluna-

baskanlik-edebilir-mi, Erişim: 04.10.2018). Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Cemal GÜRSEL, Fahri 

KORUTÜRK ve Süleyman DEMİREL, 2 kez; Cumhurbaşkanı Kenan EVREN, 4 kez ve Cumhurbaşkanı 

Turgut ÖZAL 7 kez bakanlar kuruluna başkanlık etmiştir. Bu toplantılardan Kenan EVREN’in 30 Ekim 

1989 ve Süleyman DEMİREL’in 24 Mayıs 1993'te yaptığı toplantılar, görevleri sona ermeden önce 

yaptıkları veda mahiyetindeki toplantılar olmuştur (“Bakanlar Kurulu'na 5 cumhurbaşkanı başkanlık 

http://kanuniesasi.com/index.php/kose-yazilari/17-cumhurbaskani-bakanlar-kuruluna-baskanlik-edebilir-mi
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birlikte olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 

bakanlar kurulu tarafından yapılabilmektedir. Aynı şekilde olağanüstü hal ve 

sıkıyönetim süresince çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler de cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından çıkarılabilmektedir (AY. m. 119 vd.).  

Bakanlar kurulunun, hem bireysel hem de kolektif olarak parlamentoya karşı 

sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla, bakanlar kurulu, hükümetin genel siyasetinin 

yürütülmesinden birlikte sorumlu olduğu gibi ayrıca her bakan da kendi yetkisi içindeki 

işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden bireysel olarak sorumludur (AY. 

m 112). Bakanlar kurulunun oluşturulmasından sonra, hükümet güvenoyu almak için 

programını TBMM’ye sunmaktadır. Ayrıca başbakan, herhangi bir zamanda da 

TBMM’den güvenoyu isteyebilmektedir (AY. m. 111).  

En az yirmi milletvekili ya da bir siyasi parti grubu tarafından, bakanlar 

kuruluna ya da bireysel olarak bakanlara karşı gensoru talebinde bulunulabilmektedir. 

Milletvekillerinin salt çoğunluğunun gensoruyu kabul etmesi durumunda, gensoru 

bakanlar kurulu aleyhine ise bakanlar kurulu, yalnızca bir bakan aleyhine ise ilgili 

bakan düşmektedir (AY. m. 99). Ayrıca başbakan veya bakanlara karşı meclis 

soruşturması yolu da işletilebilmektedir (AY. m. 100).  

Siyasal sistemde zaman zaman görülen tıkanmaları gidermeye ve siyasal 

sistemin karar alma ve politika üretme yeteneğini sağlamaya dönük mekanizmalara da 

1982 Anayasası’nda yer verilmiştir. Bu çerçevede Anayasa’da parlamenter sisteme 

işlerlik kazandırma, gereksiz tıkanma ve bunalımları engelleme amacı güden 

“rasyonelleştirilmiş parlamentarizm” olarak adlandırılan kurum ve kurallar getirilmiştir. 

Bu anlamda öngörülen en önemli yetki, Cumhurbaşkanına Anayasada belirtilen 

durumlarda TBMM seçimlerini yenileme yetkisinin tanınmış olmasıdır.
1530

 Buna göre, 

bakanlar kurulunun göreve başlarken güvenoyu alamadığında, gensoru ya da görev 

sırasında güven isteminin reddi nedeniyle bakanlar kurulunun güvensizlik oyuyla 

düşürülmesi hallerinde 45 gün içinde yeni bakanlar kurulu kurulamadığı ya da 

kurulmasına rağmen güvenoyu alamadığında Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesine 

karar verebilmektedir (AY. m. 116).  

Bunun dışında, 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanının ve meclis başkanının 

seçiminin tıkanmalara sebep olmayacak şekilde yapılabilmesini sağlama yönünde 

                                                                                                                                               
etmişti”, https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakanlar-kuruluna-5-cumhurbaskani-baskanlik-etmisti/88315, 

Erişim: 04.10.2018). 
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 ÖZBUDUN (2014), s. 65. 
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düzenlemeler getirmiş, Anayasa Mahkemesine TBMM tarafından üye seçimine son 

vermiş, TBMM’nin zaman zaman engelleme aracı olarak kullanılan toplantı yeter 

sayısını salt çoğunluktan, en az üçte bire indirmiş ve TBMM’nin daha kolay 

toplanabilmesinin yolunu açmış, siyasi partilerin grup kurmaları için gerekli sayısı 

10’dan 20’ye çıkararak güçleştirmiş ve en önemlisi de yasama sürecini uzatıcı nitelikte 

görülen iki meclis sistemini kaldırmıştır.
1531

  

Yasama görevi, TBMM tarafından yerine getirilmektedir. TBMM’nin siyasal 

sistem içindeki konumu, işlevleri, çalışma biçimi, siyasi ve bir ölçüde idari teşkilatı, 

özellikle hükümeti destekleyen parti ya da partiler açısından hükümet ve parlamento 

arasındaki karşılıklı bağımlılık da parlamenter sistemi simgelemektedir. Hükümet 

TBMM’nin çalışmasını yönlendirmek amacıyla birçok resmi ve gayri resmi araca sahip 

bulunmaktadır.
1532

 Parlamentonun çalışma düzeninin ve gündeminin iktidar partisi 

tarafından kontrol edilebiliyor olması nedeniyle hükümete ait kanun tasarılarının 

yasama sürecini geçmesi hızlandırılabilmekte ve kolaylaştırılabilmektedir. Bu da 

hükümeti parlamentoda oldukça güçlü bir konuma taşımaktadır. 

TBMM tarafından bakanlar kuruluna, KHK çıkarılması için kanunla yetki de 

verilebilmektedir. Yetki kanunları ve bunlara dayanan KHK’ler TBMM’de komisyonlar 

ve genel kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmektedir (AY. m. 91).  

KABOĞLU, parlamenter rejimler konusunda “hükümetçi” ve “parlamentocu” 

parlamenter rejimler ayrımını önermektedir. Bu ayrımın mantığı hükümet ya da 

parlamentodan hangisinin rejimin gündelik işleyişinde daha etkili olduğuna 

dayanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de 1982 Anayasası döneminde parlamenter 

rejim, hükümetçi sistem tipinde işlemiştir. Hatta “başbakancı parlamenter rejim” 

uygulaması çerçevesinde, başbakanın parlamento üzerindeki etkisi nedeniyle yasama-

yürütme ayrımı neredeyse yok olmuştur.
1533

  

1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile göreve gelen cumhurbaşkanlarına 

bakıldığında ise şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Kenan EVREN tarafından 

Anayasanın orijinal tasarımına uygun biçimde tarafsız ve partiler üstü bir konumda 

durulmuştur. Daha sonra Cumhurbaşkanlığına seçilen Turgut ÖZAL’ın bu konumdan 

sapma gösterdiği, ÖZAL’ın partisi ile bağını kesmeyerek, hükümet üzerindeki 

                                                 
1531

 ÖZBUDUN (2014), s. 66.  
1532

 TBMM’nin İdari Kapasitesi- SIGMA Akran Değerlendirme Raporu, 2010, s. 5.  
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 KABOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 9. Baskı, Legal Yayıncılık, 

İstanbul, 2014, s. 201.  
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kontrolünü sürdürdüğü görülmektedir. Süleyman DEMİREL ise Cumhurbaşkanı 

seçildikten sonra, siyasetten gelmesi ve seçildiği sırada bir partinin genel başkanı 

olmasına rağmen nispeten partiler üstü bir konumda durabilmiştir.
1534

 DEMİREL 

sonrasında Cumhurbaşkanı seçilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet SEZER 

ise, herhangi bir parti ile doğrudan veya resmi bir bağ kurmadığı halde, Anayasa 

Mahkemesi Başkanı iken genişliğinden şikâyet ettiği Cumhurbaşkanlığı yetkilerini 

sonuna kadar kullanmış ve çoğu zaman siyasal aktörlerle karşı karşıya gelmiştir.
1535

 Bu 

çerçevede Ahmet Necdet SEZER dönemi, 1982 Anayasası’nın yarattığı güçlü 

cumhurbaşkanı ile hükümetin farklı görüşlerde olması durumunda nasıl çatışmalar 

yaşanabileceğini ortaya koyan bir dönem olmuştur.
1536

 

1982 Anayasası döneminde özellikle koalisyon hükümetlerinin iktidarda olduğu 

zamanlarda, anayasal sistem krizlerle çalışamaz hale geldiğinde parlamenter sistemin 

terkedilmesi, başkanlık veya yarı-başkanlık sistemine geçilmesi gerektiği yönünde 

görüşler sıklıkla ve yoğunlukla ifade edilmiştir.
1537

 On yılı aşkın bir süre koalisyon 

hükümetleri ile yönetilmesinin ardından 3 Kasım 2002 seçimleri ile Parlamentoya 

sadece iki parti girebilmiş ve Türkiye’de güçlü bir tek parti hükümeti kurulmuştur.  

B. 2007 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN SİSTEM 

2007 yılında 31.05.2007 tarihli 5678 sayılı Kanun
1538

 ile Cumhurbaşkanının 

TBMM tarafından seçilmesi usulü terk edilerek doğrudan halk tarafından seçilmesi 

öngörülmüştür. Ayrıca Cumhurbaşkanı ile TBMM’nin görevde kalacağı süreler 

farklılaştırılmış, ancak Cumhurbaşkanının yetkilerinde herhangi bir değişikliğe 

gidilmemiştir. Türkiye’nin hükümet sisteminin temel dinamiklerindeki bu değişiklik
1539

 

sonrasında, Türkiye’nin sahip olduğu hükümet sistemi konusu, daha yoğun olarak siyasi 

gündemde ve akademide tartışılmaya başlanmıştır.
1540

  

                                                 
1534

 Yine de hem ÖZAL’ın hem de DEMİREL’in çoğu zaman, 104’üncü maddenin kendilerine tanıdığı 

yetkileri, fiili bir yarı-başkanlık yaratırcasına, diğer bir deyişle hükümet politikalarını belirleyecek şekilde 

kullandıkları söylenebilir (YAZICI (2013), s. 129, 147).  
1535

 GÖNENÇ (2017b), s. 2. Ahmet Necdet SEZER, Cumhurbaşkanlığı süresince 71 kanunu TBMM’ye 

bir daha görüşülmek üzere geri göndermiştir (Aynı kaynak s. 2).  
1536

 SEVİNÇ (2017), s. 63.  
1537

 GÖNENÇ, Levent, “Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmalarına Kısa Bir Bakış ve Mevcut Hükümet 

Sisteminin Niteliği”, TEPAV, Politika Notu, Nisan 2011, s. 1.   
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 Metinde bundan sonra “5678 sayılı Kanun” olarak anılacaktır.  
1539

 ÖZSOY BOYUNSUZ (2017), s. 13.  
1540
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başkanlık sistemine odaklanmıştır (BAYRAM, Salih, “Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları: 
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Cumhurbaşkanının seçilme usulünün siyasal rejimin işleyişi üzerinde etkisi 

olması kaçınılmazdır.
1541

 Her şeyden önce halk tarafından seçilme, cumhurbaşkanının, 

siyasi meşruiyetini güçlendirecek bir unsurdur. Halkın çoğunluğunun desteğini alan 

Cumhurbaşkanının, Anayasanın kendisine tanıdığı geniş yetkileri daha geniş bir hareket 

serbestliği içinde kullanması muhtemel bir durumdur. Burada, 1982 Anayasası’nın 

Cumhurbaşkanlığı kurumuna ilişkin temel ilkelerinden olan tarafsız ve denge unsuru 

olma düşüncesinden, partili cumhurbaşkanı gerçeğine doğru bir kayma olduğu da ifade 

edilebilir. Zira tekrar seçilmek isteyen cumhurbaşkanı, halkın desteğini koruyabilmek 

için siyasi hesaplar içine de girebilecektir.
1542

 Bunu sağlamak için ise bir siyasi partinin 

desteğini almaya çalışacaktır. Zira, herhangi bir siyasi partinin desteğini almadan 

cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin seçilme şansı olmayacaktır. Tekrar cumhurbaşkanı 

seçilmek isteyen kişi de elde ettiği bu desteği devam ettirmeye çalışacaktır. Dolayısıyla 

cumhurbaşkanının siyasi partiler karşısında tarafsızlığından söz edilemeyecektir. 

SOYSAL’a göre de seçilmek amacıyla halkın önüne çıkan başkan adayı, ister 

istemez belli bir siyasal akımın ya da partinin adayı olacaktır. Devlet başkanının halk 

tarafından seçilmesi usulünü kabul etmek ile aynı devlet başkanının tarafsız ve partiler 

üstü kalmasını savunmak ve beklemek bağdaşmamaktadır.
1543

 Dolayısıyla, söz konusu 

anayasal düzenlemeler korundukça, “partiler üstü” olmaktan çok, olsa olsa resmi olarak 

“partisiz” cumhurbaşkanlarından söz etmenin mümkün olacağı söylenebilir.
1544

 Devlet 

başkanını doğrudan halkın oylarıyla işbaşına getirmek, yürütmenin başı ile yasama 

organı arasında tam çatışma ya da tam bütünleşme değil, “uyum” arayan Türk Anayasa 

geleneğine de aykırı düşmektedir.
1545

 

                                                 
1541

 İlgili Anayasa değişikliği bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye geri 

gönderilmiştir. Cumhurbaşkanı SEZER geri gönderme gerekçesinde şunları ortaya koyuyordu: 
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olması değişikliğin, Anayasa’daki siyasal sistem yönünden incelenmesini gerektirmektedir. 

…Anayasa’da yansız niteliğiyle bir denge ve istikrar öğesi olarak öngörülen Cumhurbaşkanı’nı halka 
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yönetim krizi çıkabilecektir.” (Cumhurbaşkanının 5660 sayılı Kanunu Geri Gönderme Gerekçesi, 

http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1368.pdf, Erişim: 30.03.2018).  
1542

 ÖZBUDUN (2014), s. 332-333.  
1543

 SOYSAL, Mümtaz , “Türk Siyasal Sistemi Üzerine Görüşler”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye 

Ülkeler Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz içinde,  İhsan Kamalak (Der.), Kalkedon Yayınları, 

İstanbul, 2007, s. 299.   
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 ESEN (2009), s. 256. 
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 SOYSAL (2007), s. 302.  
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ONAR da parlamenter hükümet sisteminde ve bu arada 1982 Anayasası’nın 

kurduğu sistem içinde, meşruiyetini doğrudan halktan alan bir Cumhurbaşkanının 

varlığının işleri daha da karmaşık hale getirebileceğine işaret etmiştir. 

Cumhurbaşkanının mevcut yetkilerine dokunulmadan seçim usulünün değiştirilmesi, 

hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında çatışma yaşanmasına, hatta rejimin kilitlenmesine 

de yol açabilir. Çünkü zaten geniş yetkilere sahip olan bir makama siyasal meşruiyet 

tanımak, o makamı yürütme içinde daha da etkin hale getirecektir.
1546

 Uygulamada 

Cumhurbaşkanı hükümet işlerine daha fazla müdahil olabilecek ve böylece yürütme 

içinde Cumhurbaşkanının, başbakana nazaran baskın bir konuma yükselebilecektir.
1547

 

Getirilen değişiklik ile Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl, TBMM’nin 

görev süresinin ise dört yıl olması öngörülmüştür. Bu düzenlemedeki amacın, 

Cumhurbaşkanına dört yıllığına seçilecek TBMM’de oluşacak farklı çoğunluklarla 

birlikte çalışma imkânının sağlanması olduğu ve böylece Cumhurbaşkanının tarafsız ve 

partiler üstü bir tutum sergilemesinin mümkün olacağı teklif sahipleri tarafından ilgili 

Teklifin gerekçesinde ortaya konulmuştur.
1548

 Ancak bu durum aslında her zaman 

mümkün olmayacak ve esasen Cumhurbaşkanının taraf olmasına uygun bir ortam da 

yaratacaktır.
1549

 

Siyasal iktidarların kendilerini sınırlama, hukuka bağlı görme yolunda sağlam 

bir gelenek ve alışkanlığı bulunmayan toplumumuzda, Cumhurbaşkanı ile meclis 

çoğunluğunun aynı siyasi partiden olması halinde, Cumhurbaşkanı sistemin tek hakimi 

durumuna gelebilecek; farklı partilerden olması durumunda ise çatışmalar artarak 

sistemi kilitlenme noktasına götürebilecektir.
1550

  

Yukarıda da ifade edildiği üzere 5678 sayılı Kanun ile cumhurbaşkanının seçim 

usulü değiştirilmesine rağmen cumhurbaşkanın sahip olduğu anayasal yetkiler 

konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durum doğrudan halkoyuyla 

seçilen ve bu açıdan güçlü bir siyasi meşruiyete sahip olan cumhurbaşkanının sahip 
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 ONAR (2005), s. 102.  
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 YAVUZ, Bülent, “2007 Anayasa Değişikliğinin Doğurduğu Tereddütler ve Çözüm Yolları”, GÜHF 

Dergisi, C. XII, S. 1-2, 2008, s. 1193.  
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 (2/1015) esas numaralı Anayasa Değişikliği Teklifinin Genel Gerekçesi, 
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olduğu konum gereği isteyeceği adımları atmasını sağlayacak hukuki imkânlardan 

yoksun olması anlamına gelmektedir.
1551

  

Bununla birlikte ESEN’e göre, 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanına verdiği 

klasik parlamenter sistemin ötesine geçen yetkiler, giderek gerçek anlamda yürütme 

yetkisine de dönüşebilecek niteliktedir. TBMM tarafından seçilen cumhurbaşkanlarının 

dahi yer yer anayasal sınırları zorlayacak biçimde siyaseti yönlendirmeye çalıştığı 

hatırlanırsa, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının zamanla kendini günlük siyasetin 

belirleyici aktörlerinden biri olarak görmesi kaçınılmazdır.
1552

 Cumhurbaşkanı aynı 

zamanda sıkı parti disiplinine sahip bir parlamento çoğunluğunun lideri konumundaysa, 

hem parlamentoyu hem de hükümeti denetimi altında tutabilecektir. Dolayısıyla 

Türkiye’nin siyasal kültür ve demokrasi geleneği içinde, doğrudan halk tarafından 

seçilmiş bir Cumhurbaşkanının, ülke içinde siyasal tartışmalardan uzak durması ihtimali 

zayıftır. Beklenen ise Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini sonuna kadar kullanması 

ve siyasi tartışmaların içinde olmasıdır.   

Bu şartlar altında, Cumhurbaşkanının bakanlar kuruluna başkanlık etmesi ya da 

bakanlar kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırması da farklı bir görünüm arz 

edebilecektir. Zira halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı, özellikle yürütme 

organının iki kanadının da aynı siyasi partiyi temsil ettiği durumlarda, bütün bakanlar 

kurulu toplantılarına katılıp başkanlık edebilecektir. Bu da Cumhurbaşkanını 

uygulamada yürütmenin gerçek başı haline getirecektir.
1553

 

Bir sistemin parlamenter niteliğini kaybetmesi için, cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilmesi tek başına yeterli ve zorunlu bir koşul olmamakla birlikte,
1554

 2007 

Anayasa değişikliğinden sonra, Türkiye’deki hükümet sistemi, bazı yazarlar tarafından 

parlamenter sistem değil, “yarı-başkanlık”
1555

 sistemi ya da “başkanlı parlamenter 

sistem”
1556

 olarak nitelendirilmiştir. GÖNENÇ’e göre, 1982 Anayasası’nın, orijinal 

biçiminde Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler, klasik parlamenter sistemdeki 
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cumhurbaşkanının yetkilerinden fazla, ancak yarı-başkanlık ve süper başkanlık 

sistemlerindeki cumhurbaşkanlarının yetkilerinden azdır. Dolayısıyla 

Cumhurbaşkanının mevcut yetkilerine dokunmaksızın sadece halk tarafından 

seçilmesinin öngörülmesi sistemde bu yönde bir dönüşüme sebep olmamaktadır.
1557

 

BİLİR’e göre, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, ülkenin hükümet sistemini 

doğrudan etkileyen bir uygulama olup, cumhurbaşkanına tanınan geniş yetkilerle 

birlikte değerlendirildiğinde, sistemin yarı-başkanlığa yaklaştığı düşünülebilirse de 

Türkiye’de Cumhurbaşkanı, Fransa’da olduğu gibi sistemin temel unsuru değildir. 

Özellikle Cumhurbaşkanının yasama organını tamamen kendi takdirine göre feshetme 

yetkisinin olmaması önemli bir farktır. Diğer bir fark ise, Cumhurbaşkanı seçilenin, 

varsa siyasi partisi ile ilişiğinin kesilecek olmasıdır.
1558

 Bazı yazarlar tarafından ise 

Anayasa değişikliğinin sisteme etkisinin bazı ihtimalleri gündeme getirebileceği, 

dolayısıyla etkinin yarı-başkanlık ya da başkancı sistem
1559

 olmak üzere iki yönlü 

olabileceği, ancak bunun zaman içinde ortaya çıkacağı ortaya konulmuştur. Bu 

çerçevede bir görüşe göre, Cumhurbaşkanı yetkilerini anayasal çerçevede kullanmaya 

devam ederse uygulamada bir değişiklik olmayacak, Cumhurbaşkanının yetkilerini 

zorlaması durumunda ise başkancı rejime kayma riski söz konusu olacaktır.
1560

 Bir 

diğer görüşe göre, sistemdeki diğer siyasal faktörlere göre, yarı-başkanlık sisteminden 

çok bazen başkanlık sistemine, bazen parlamenter sisteme yaklaşan ya da ikisi arasında 

gidip gelen bir sistemden söz edilebilecektir.
1561

 Bu çerçevede, yürütmenin hem iç 

ilişkileri hem de yasama ile ilişkileri açısından, sistemin niteliğinin, seçilecek olanın 

kişiliğine ve meclis çoğunluğu ile ilişki kurma biçimine göre şekilleneceği 

söylenebilir.
1562

  

2007 Anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanı olan Abdullah GÜL, aktif 

olarak partiye müdahale ederek değil, pasif kalarak partiye destek vermeyi tercih 

etmiştir. Bunun bir göstergesi, örneğin partili cumhurbaşkanı olarak GÜL’ün bu 
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 GÖNENÇ, Levent, "Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmaları", Güncel Hukuk, Haziran 2011, s. 
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dönemde, sadece 6 kanunu TBMM’ye bir daha görüşülmek üzere geri 

göndermesidir.
1563

 

Bu Anayasa değişikliği ile getirilen sistemin fiili uygulaması, Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın 10 Ağustos 2014’te 12’nci Cumhurbaşkanı seçilmesiyle olmuş ve 

sürdürülebilirlik açısından kendisine yöneltilen tüm eleştirileri haklı çıkarmıştır. Bu 

sistem uygulamada kaldığı süre içinde bazı istikrarsızlıklara da sebep olmuştur.
1564

 Bu 

dönemde, Anayasadaki hükümlere rağmen, ERDOĞAN; bir yandan AK Parti’nin lideri 

olarak aktif siyasetteki varlığını sürdürürken, diğer yandan TBMM çoğunluğu ve 

hükümet üzerinde tam kontrol sağlayarak iç ve dış politika alanlarında son sözü 

söyleyen karar mercii olarak öne çıkmıştır. Böylece Anayasanın öngördüğü “Tarafsız ve 

Partiler-üstü Cumhurbaşkanı” modelinin tamamen devre dışı kaldığı söylenebilir.
1565

 Bu 

dönemde, devlet başkanı anayasal yetkilerini “de facto” genişleterek sonuna kadar 

kullanmış, hükümetin kuruluşunda ve ülke siyasetinde belirleyici olmuştur. Dolayısıyla 

yarı-başkanlık üzerinden yürüyen fiili olarak güçlü, anayasal olarak zayıf bir başkanlık 

yapısı ortaya çıkmış görünmektedir.
1566

 

Cumhurbaşkanının siyasal eğilimi ile çoğunluk partisinin eğilimi örtüştüğünden 

bu dönemde ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Bu yönde bir örtüşmenin olmaması 

durumunda sistem içinde ciddi sıkıntılar oluşabilecektir.  

Döneme yasama organı açısından bakıldığında, yasama organının ciddi olarak 

etkinliğinin azaldığı söylenebilir. Bu konuda ilk aşama, 2011 yılında çıkarılan KHK’ler 

ile gerçekleşmiştir. 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, 

Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda 

Yetki Kanunu ile hükümete KHK çıkarma yetkisi verilmiş ve bu kanuna dayanılarak 35 

adet KHK çıkarılmıştır. Bu KHK’ler klasik bakanlık örgütlenmesinin temel işleyiş 

biçiminde ve kuruluş düzeninde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Devlet 

bakanlığı uygulaması kaldırılmış, Başbakan yardımcılığı ve bakan yardımcılığı 

getirilmiştir. Yeni bakanlıklar kurulmuş, bazı bakanlıklar ayrılmış, bazıları ise 

birleştirilmiştir.  
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İkinci aşamada ise 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 

2016 tarih ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile olağanüstü hal ilan edilmiş ve 

daha sonra her defasında üç ay olmak üzere uzatılmıştır. Anayasa’da olağanüstü hal 

döneminde, yürütmenin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi genişletilmiştir. 

Buna göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından, 

olağanüstü hal süresince, olağanüstü halin gerektirdiği konularda kanun hükmünde 

kararnameler çıkarılabilmektedir (AY. m. 121). Bu dönemde çıkarılan çok sayıdaki 

KHK’ler ile yürürlükteki pek çok kanun değiştirilmiştir.
1567

  

Sözü edilen olağanüstü hal kararnamelerinin TBMM’ce onaylanmasına ilişkin 

usul ve esaslar da farklı olup, olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin Resmi 

Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’nin onayına sunulması ve TBMM 

komisyonlarında ve genel kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi öngörülmüş iken 

(AY. m. 91), OHAL KHK’lerinin TBMM’ce onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 

TBMM İçtüzüğünde gösterilmiştir. Buna göre bu kararnameler diğer kanun 

önerilerinden önce ve ivedilikle otuz gün içinde TBMM’de görüşülüp karara 

bağlanacaktır. Komisyonlarda görüşme süresi ise yirmi gün olarak belirlenmiştir (m. 

128). Bu KHK’lerin İçtüzükte öngörülen süreler içinde görüşmeleri yapılmamış; sadece 

bir tanesi TBMM komisyonlarında görüşülmüş,
1568

 diğerleri ise komisyonlarda 

görüşülmeksizin İçtüzüğün 128’inci maddesi gereğince TBMM Başkanı tarafından 

doğrudan genel kurul gündemine alınarak görüşülmüştür. KHK’lerin genel kurul 

görüşmelerinde bakıldığında da genellikle üzerinde herhangi fazla bir müzakere ve 

herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, kabul edildikleri görülmektedir.
1569

 

C. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN SİSTEM  

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda Anayasa’da, hükümet 

sistemi konusunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Anayasal tarihimizin yasama-

yürütme ilişkilerini biçimlendiren en kapsamlı değişimi olarak nitelendirilen
1570
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ve  “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”
1571

 olarak adlandırılan bu sisteme ilişkin 

değişikliklerin, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda seçilecek yeni 

cumhurbaşkanının göreve başlayacağı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  

Anayasa değişikliğine ilişkin Teklifin gerekçesine bakıldığında, yapılan 

değişikliğin amacının, “Özü itibarıyla 1961’de oluşturulan mevcut hükümet sisteminin 

Türkiye’de bir türlü istikrar üretemediği görülmüştür. 1983’ten günümüze kadar geçen 

33 yılda 21 hükümet kurulmuş, bu hükümetlerin ortalama ömrü yaklaşık bir buçuk yıl 

sürmüştür… Ülkemizde siyasi hayatın istikrara kavuşturulması ve tartışmasız istikrar 

üreten bir sistemin benimsenmesinin önemi açıktır. …Bu bakımdan milletin sadece 

yasama organını seçtiği, yürütme organının yasama organından çıktığı ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi dengelerinin hükümet kurma ve hükümet düşürmede etkili olduğu 

bir sistem yerine; yasamanın ve yürütmenin ayrı ayrı ve doğrudan millet tarafından 

seçildiği bir sistemin benimsenmesinin ülkemizin şartları ve ihtiyaçlara daha uygun 

olduğu anlaşılmıştır…Anayasa değişikliği teklifiyle sunulan model, Türkiye’nin sistem 

tecrübesi ve dünya hükümet sistemi pratikleri gözetilerek geliştirilmiş rasyonel bir 

modeldir.” biçiminde ortaya konulmuştur.
1572

 Öte yandan değişikliğin siyasi 

platformlarda, “Türkiye’nin güçlü bir liderliğe ihtiyacı olduğu” biçiminde, literatürde, 

“mevcut sistem nedeniyle Türkiye’nin önünün tıkandığı, bu tıkanıklığı aşmak için 

başkanlık sistemine geçilmesi gerektiği”
1573

 biçiminde savunulduğu görülmektedir.  

Yapılan değişiklikle, yürütme organının yapısına bakıldığında, başbakan ve 

bakanlar kurulu kaldırılarak, yürütme organının tek kanatlı, diğer bir deyişle 

cumhurbaşkanının yürütme yetkisinin tek sahibi olmasının öngörüldüğü görülmektedir. 

Böylece monist yürütme anlayışına geçilerek, Cumhurbaşkanı hem devletin hem de 

yürütmenin başı olmaktadır. 
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cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-sistemi-hukuk-devletine-uygun-mu/a-37234897,  

Erişim: 15.03.2018.  
1572

 AK Parti Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM ve Grup Başkanvekilleri Kayseri 

Milletvekili Mustafa ELİTAŞ, Amasya Milletvekili Mehmet Naci BOSTANCI, Aksaray Milletvekili 

İlknur İNCEÖZ, Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN ve İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ ile 310 

Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) 

ve Anayasa Komisyonu Raporu:  SS: 447, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss447.pdf, s. 

11.  
1573

 FENDOĞLU, Hasan Tahsin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Yeni Türkiye Dergisi, Y. 23, S. 

94, 2017, s. 90. 

http://www.dw.com/tr/yorum-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-sistemi-hukuk-devletine-uygun-mu/a-37234897
http://www.dw.com/tr/yorum-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-sistemi-hukuk-devletine-uygun-mu/a-37234897
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss447.pdf
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Yasama ve yürütme güçleri arasında katı güçler ayrılığı hakim kılınmıştır. 6771 

sayılı Kanuna temel oluşturan Teklifin, yasamanın görevlerini düzenleyen 6’ncı 

maddesinin gerekçesinde de, “….Kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın 

yürütmeyi denetlemesi…yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkartılmaktadır. 

Öngörülen hükümet sisteminde yasama ve yürütme doğrudan halk tarafından 

seçilmekte, her iki kuvvet de meşruiyetini halktan almakta ve yürütme de yasama da 

halka karşı sorumlu olmaktadır…”
1574

 denilerek, katı güçler ayrılığı ilkesi 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yasama ve yürütme 

organları hem işlevsel hem de organik açıdan birbirlerinden ayrılmış durumdadır. 

İşlevsel ayrılık, organların farklı işlevleri yerine getirmesi, diğer bir deyişle, yasamanın, 

kanun yapımı, yürütmenin ise, hükümet etme işlevini yerine getirmesidir. Organik 

bakımdan ise, işlevler farklı organlar tarafından yerine getirilecek ve bu organlar 

birbirinden bağımsız olacaktır.
1575

 Bununla birlikte literatürde, yapılan değişikliklerin 

yasama ve yargı organları karşısında Cumhurbaşkanının aşırı güçlenmesini sağlayan ve 

Cumhurbaşkanını diğer iki organın çok sınırlı denetimine bağlayarak güçler ayrılığı 

ilkesini zayıflatan bir sonuç yarattığı da ileri sürülmektedir.
1576

 

Diğer yandan 6771 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanının görev süresi, Meclisin 

seçim dönemiyle paralel hale getirilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı, beş yılda bir halk 

tarafından ve bazı istisnaları olmakla birlikte en fazla iki defa seçilebilecektir. 

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli 

oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz 

bin seçmen aday gösterebilecektir. Böylece ilgili Teklif gerekçesinde de ortaya 

konulduğu gibi “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilerin etkisinin artırılması” 

amaçlanmıştır.
1577

 

Yasama organının görev süresinin beş yıl olarak değiştirilmesi ve 

Cumhurbaşkanın görev süresi ile eşitlenmesinin bazı sakıncaları da beraberinde 

getireceği ve Cumhurbaşkanını destekleyecek bir TBMM çoğunluğu sağlamak amacıyla 

yapıldığı ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre, Cumhurbaşkanının ve yasama organının 

görev sürelerinin mutlak biçimde birbirine bağlanması, demokratik başkanlık 

sistemlerinde görülmeyen bir usul olarak yasama organını yürütme organı lehine aşırı 

                                                 
1574

 SS:447, s. 12.  
1575

 BİLİR (2017), s. 528.  
1576

 ESEN, Selin, “2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, 

2016, s. 54. 
1577

 FENDOĞLU (2017), s. 90.  
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zayıflatmaktadır. Ancak bu düzenlemenin her zaman bu amaca ulaşılmasını 

sağlamayabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Seçmen aynı gün oy verse bile 

Cumhurbaşkanlığı ve yasama organı için farklı nedenlerle oy kullanabilecektir. 

Dolayısıyla seçimin aynı gün yapılması, TBMM çoğunluğunun Cumhurbaşkanının 

partisinden olması için bir güvence sağlamayacaktır.
1578

  

GÖZLER’e göre, Cumhurbaşkanının partisi TBMM’de çoğunluğu 

sağlayamazsa,
1579

 Cumhurbaşkanı kendisinin ve TBMM’nin seçimini yenileyerek 

yasama ve yürütme arasında birliği sağlayabilecektir. Bu şekilde birlik sağlanabilmesi 

öngörüldüyse, yasama organının Cumhurbaşkanı karşısında bir bağımsızlığının söz 

konusu olmayacağı söylenebilir. Dolayısıyla bu değişiklikle yasama ve yürütme 

ayrılığının sona ermesi ve TBMM’nin Cumhurbaşkanının kontrolüne geçmesi 

kaçınılmazdır.
1580

  

116’ncı maddede yapılan değişiklikle hem TBMM’ye hem de Cumhurbaşkanına 

beş yıllık görev süresi tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi 

verilmekle birlikte, Cumhurbaşkanı ve TBMM, ancak kendi seçimlerini de yenilemek 

kaydıyla, diğerinin görevine son verebilecektir.
1581

 Cumhurbaşkanı bu yetkiyi tek başına 

kullanabilecektir. TBMM ise üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin 

yenilenmesine karar verebilecektir (m. 11). Özellikle bu düzenleme nedeniyle 

literatürde getirilen sistemin “başkanlık sistemi” olmadığı ya da başkanlık sistemin en 

                                                 
1578

 ESEN (2016), s. 46-47. Bu ihtimale ilişkin farklı örnekler için bkz. aynı kaynak s. 47; SAMUELS ve 

SHUGART’a göre, eşzamanlı seçimler, birebir bir sonuç yaratmamakla birlikte seçmenler tarafından, 

başkanın ve yasama organı üyelerinin aynı takımın üyeleri olarak düşünülmesini ve benzer şekilde oy 

kullanmasını teşvik etmektedir. Söz konusu seçimler eş zamanlı olarak yapılmadığında bunun aksine bir 

sonuç daha muhtemel görünmektedir. Ancak bu etkiyi yaratan iki seçim arasında geçen zaman değildir. 

Zira, bu süre seçmenin kimin hangi takımda olduğunu unutmasına sebep olmayacaktır. Buradaki temel 

faktör, eş zamanlı seçimin, başkan ve yasama organı üyelerinin farklı alanlarda kampanya 

yapabilmelerine imkan sağlamasıdır. Örneğin başkanlar, dış politika veya ekonomi yönetimi konusunda 

kampanya yürütebilirken, yasa koyucular yerel bağlantılarına ve yerel seçim bölgelerine fayda sağlama 

konusuna odaklanabilirler. Dolayısıyla eş zamanlı seçimde daha büyük bir kampanya bütünleşmesi 

beklenmektedir (SAMUELS, David J.; SHUGART, Matthew S.,  Presidents, Parties, and Prime 

Ministers How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior, Cambridge 

University Press, New York, 2010, s. 129-130). 
1579

 Esasen sistem, Cumhurbaşkanının ve Meclis çoğunluğunun aynı siyasi partiye mensup olacağı 

ihtimaline göre kurgulanmış görünmektedir. Dolayısıyla sistem, bunun aksine kompozisyonların veya 

blokların oluşması durumunda oluşabilecek siyasi krizleri giderici mekanizmalara da sahip değildir 

(ARDIÇOĞLU, Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, S. 3, 2017, s. 38). 

Bu noktada TBMM’ye seçimleri yenileme yetkisinin verilmesinin Cumhurbaşkanını Meclis çoğunluğuyla 

iyi geçinmenin yollarını aramaya yönelteceği ve siyasal uzlaşma kültürünün yerleşmesine zemin 

hazırlayacağı görüşü için bkz. GÜL, Cengiz, “Referandum sonrasında TBMM’nin yeni konumu”, Star 

Açık Görüş, 03.06.2017.  
1580

 GÖZLER (2017), s. 17-19. 
1581

 BİLİR, bu yetki için “karşılıklı seçimleri yenileme yetkisi” isimlendirmesinin kullanılabileceğini ifade 

etmektedir (BİLİR (2017), s. 528).  
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temel özelliği olan, “yasama ve yürütme güçlerinin birbirinin görevine son verememesi” 

özelliği ile çeliştiği yoğun olarak işlenmiştir.
1582

 FENDOĞLU’na göre, ABD başkanlık 

sisteminde yasama ve yürütme organlarından birinin diğerinin görevine son verememesi 

ve kilitlenme durumunda bunu çözecek bir mekanizmanın bulunmaması sistemin en 

zayıf yönünü oluşturmaktadır. Bu çerçevede yazar, Anayasa değişikliği ile getirilen 

karşılıklı olarak seçimlerin yenilenebilmesi imkânının bunu karşılamaya dönük 

olduğunu değerlendirmektedir.
1583

 

6771 sayılı Kanunda Cumhurbaşkanlığına seçilen milletvekilinin TBMM 

üyeliğinin sona ereceği belirtilmekle birlikte, tarafsızlığına ilişkin hüküm kaldırılmıştır. 

Bu durumda, cumhurbaşkanının bir siyasi partinin üyeliğini, hatta genel başkanlığını 

sürdürmesi olanaklı hale gelmektedir.
1584

 Bu çerçevede 6771 sayılı Kanun ile “partili 

cumhurbaşkanı” modeline geçilmiş, 21 Mayıs 2017’de AK Parti Olağan Kongresinde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, AK Parti genel başkanı seçilmiştir.
1585

   

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları, milletvekili 

seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından, TBMM’nin onayı olmaksızın, atama ve 

görevden alma yetkisine sahip kılınmıştır.  Cumhurbaşkanı, istediği kişiyi, bakan olarak 

atayıp, istediği zaman da görevden alabilecektir. Diğer yandan atanacak Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve bakanlar için belli bir sayı sınırı getirilmemiştir. TBMM üyeleri, 

Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecektir. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, doğrudan Cumhurbaşkanına karşı sorumlu 

olup,
1586

 parlamento önünde sorumluluğu olmayacak, ancak TBMM tarafından 

haklarında “görevleriyle ilgili olarak suç işledikleri iddiasıyla” meclis soruşturması 

                                                 
1582

 ESEN (2016), s. 48-49. 
1583

 FENDOĞLU (2017), s. 92. 
1584

 ESEN (2016), s. 51-52; Bu değişiklikle cumhurbaşkanı seçilecek kişi ile partiler arasındaki ilişki 

yönünden üç muhtemel durum ortaya çıkmıştır. Birincisi, hiçbir partiye üye olmayan cumhurbaşkanı; 

ikincisi, belli bir siyasi parti ile formel üyelik ilişkisi bulunan partili cumhurbaşkanı; üçüncüsü, hem 

formel olarak bir siyasi partinin üyesi hem de genel başkan olan partili cumhurbaşkanı (KÜÇÜK, Adnan, 

“Türkiye’de partili cumhurbaşkanlığı dönemi”, Star Gazetesi Açık Görüş, 01.07.2017).  
1585

 Cumhurbaşkanının, parti kurulları ve halkla iletişiminin, onun politika üretimini de kolaylaştıracağı, 

partili cumhurbaşkanının, partili başbakan ve bakanlardan farklı olarak parti ayrımı yapmadan herkese 

hitap edebileceği, siyaset üstü konularda tüm partilerle ortak çalışacağı görüşü için bkz. 

FENDOĞLU(2017), s. 96; KUZU, Burhan, “Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin Genel Faydaları”, Yeni Türkiye Dergisi, S. 23, S. 94, 2017, s. 122.  
1586

 Bakanların cumhurbaşkanına karşı sorumlulukları, siyasi bir bağlılıktan öte idari bir bağlılık olarak 

değerlendirilmelidir. Bakanlar, ortak bir hükümet programı ve belirlenmiş bir siyasetin parçası 

olmadıklarından, tüm bunların belirleyicisi olan Cumhurbaşkanının kararlarını uygulayan astlar olarak 

görevlerini ifa edecekler ve kendilerine tanınan yetkilerin bu çerçevede kullanıcısı olacaklardır. Bu 

açıdan, yeni sistemde bakanların konumunu, mevcut idari makam olan müsteşarlıklara benzetmek 

mümkün görünmektedir ve Cumhurbaşkanı, bakanların hiyerarşik üstü konumunda olacaktır 

(ARDIÇOĞLU (2017), s. 26).  
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açılabilecek ve süreç sonunda Yüce Divana sevk kararı alınabilecektir. Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve bakanların, görevleriyle ilgili olmayan suçlamalarda ise yasama 

dokunulmazlığına tabi olması öngörülmüştür (m.10).   

Yine Anayasanın 105’inci maddesine getirilen düzenleme ile cezai sorumluluğu 

kapsamında, bir suç işlediği
1587

 iddiasıyla Cumhurbaşkanı hakkında, TBMM tarafından 

soruşturma süreci işletilebilecek ve süreç sonunda Yüce Divana sevki 

kararlaştırılabilecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 

yapılmış olmakla birlikte, cumhurbaşkanı açısından suçun göreviyle ilgili olup 

olmaması biçiminde bir ayrım yapılmadığı görülmektedir.  

 Bu Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı kurumunun olağanüstü idari 

yetkilerine yürütme yetkileri ve olağanüstü yönetim yetkileri de eklenmiştir.
1588

 1982 

Anayasası’nın ilk biçiminde yer alan yetkilere ek olarak Cumhurbaşkanı ülkenin iç ve 

dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verme, milli güvenlik politikalarını belirleme ve 

gerekli tedbirleri alma, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarma, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atama ve görevlerine 

son verme, üst kademe kamu yöneticilerini atama ve görevlerine son verme, kanunların 

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler 

çıkarabilme, belli koşullarda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme, 

TBMM’yi ara verme ya da tatil sırasında toplantıya çağırabilme, olağanüstü hal ilan 

etme ve olağanüstü hal KHK’si çıkarma,  Hakimler ve Savcılar Kuruluna ve Anayasa 

Mahkemesine üye atama ile bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini TBMM’ye sunma 

yetkileri ile donatılmıştır.  

Bu yetkilerden bazılarına daha yakından bakarsak, ilk göze çarpan yetkilerden 

biri, Cumhurbaşkanına, kararname çıkarma yetkisi verilmesidir. Böylece 

cumhurbaşkanına genel kural koyma yetkisi
1589

 tanınmış ve Cumhurbaşkanı, kanuni bir 

dayanağı ya da parlamentonun verdiği bir yetki olmaksızın asli düzenleme yapma 

                                                 
1587

 1982 Anayasası’nın ilk halinde, cumhurbaşkanının sadece vatana ihanetten dolayı, TBMM üye 

tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla 

suçlandırılabileceği düzenlenmişti (m. 105).  
1588

 KALAYCIOĞLU, Ersin, “Denge ve denetleme açısından yeni Anayasa Değişikliği Teklifi”, 

27.12.2016,  http://mecliste.org/bakis-acisi/denge-denetleme-acisindan-yeni-anayasa-degisikligi-teklifi, 

Erişim: 15.03.2018.   
1589

 Bu çerçevede, a) kanunlar yerine, b) içerik olarak KHK yerine, c) içerik olarak tüzük yerine ve d) 

içerik olarak bakanlar kurulu kararnameleri yerine olmak üzere dört tür kararname olacağı söylenebilir 

(FENDOĞLU (2017), s. 98). İBA da benzer mahiyette,  “a) Kanun ya da KHK niteliğinde, b) Tüzük 

niteliğinde, c) Yönetmelik niteliğinde ve d) Birel İşlem niteliğinde” biçiminde bir sınıflandırma 

önermektedir (İBA, Şeref, Türk Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018, s. 15).  

http://mecliste.org/bakis-acisi/denge-denetleme-acisindan-yeni-anayasa-degisikligi-teklifi
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yetkisine sahip kılınmıştır.
1590

 Buna göre, Anayasa’da açıkça kanunla düzenleneceği 

ifade edilen alanlarda ve kanunda açıkça düzenlenen alanlarda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarılamayacaktır. Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci 

bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer 

alan siyasi haklar ve ödevler
1591

 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyecek; 

TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, kararname hükümsüz olacak; 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun 

hükümleri uygulanacaktır (m. 8). Bu çerçevede münhasıran Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen konularda da Meclis kanun 

çıkaramayacaktır.
1592

 Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasaya uygunluk denetimi 

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacaktır.
1593

  

ESEN’e göre TBMM çoğunluğunun Cumhurbaşkanını desteklemediği 

durumlarda Cumhurbaşkanı TBMM’deki siyasi partilerle işbirliği ve uzlaşma yoluna 

gitmek istemezse, parlamentonun muhalefetini aşmak amacıyla kararnamelerle ülkeyi 

yönetebilecektir. TBMM çoğunluğunun Cumhurbaşkanını desteklediği durumlarda da 

Cumhurbaşkanının işlemlerine karşı herhangi bir Meclis denetimi olmadığından 

Cumhurbaşkanı kararnamelerle ülkeyi yönetebilir. Yasama organının denge unsuru 

olmadığı ve yargı organının denetiminin de sınırlı kaldığı bu durumlarda sistem, “hiper-

başkanlık”
1594

 haline dönüşecektir.
1595

  

                                                 
1590

 Cumhurbaşkanlığı kararnameleri açısından ayrıca parlamento onayına sunulma zorunluluğunun 

kaldırılmış olması da yürütme organının asli düzenleme yapma yetkisinin Türk hukukuna dâhil edildiğini 

göstermektedir (ARDIÇOĞLU (2017), s. 25, 37).  
1591

 Dolayısıyla “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 

düzenlenebilecektir. Ancak bu grupta yer alan temel hak ve özgürlüklerden de ilgili maddelerinde 

kanunla düzenleneceği öngörülenler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemeyecektir. Ayrıca 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması da yürütme yetkisinin kapsamında olmayıp, yasama 

organının yetkisinde olduğundan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sözü edilen haklara dair 

düzenlemeler yapılabilirken, bu haklara ilişkin sınırlandırma getirilemeyecektir (ARDIÇOĞLU (2017), s. 

39-41).   
1592

 Aksi yönde bkz. ARDIÇOĞLU (2017), s. 38; ARDIÇOĞLU’na göre, böyle bir hukuki sonucun elde 

edilebilmesi için Meclisin, Cumhurbaşkanının sahip olduğu güçleştirici veto yetkisini aşacak bir 

çoğunluğu elde etmesi de gerekebilecektir  
1593

 Yeni sistemde, ülke içinde uygulanacak hukuk bakımından normlar hiyerarşisi; “Anayasa, insan 

haklarına ilişkin uluslararası antlaşmalar, kanun-olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-diğer 

uluslararası antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Yönetmelik, adsız düzenleyici işlemler 

(genelge, tamim, sirküler, ilke ve usuller” şeklinde olacaktır (ARDIÇOĞLU (2017), s. 49). 
1594

 Hiper-başkanlık sistemi ile ilgili olarak bkz. ÖZSOY BOYUNSUZ (2017), s. 170 vd.  
1595

 ESEN (2016), s. 56-57; Bazı Latin Amerika ülkelerinde zaman zaman kararnamelerle yönetim 

uygulamaları görülmekle birlikte, bu uygulama, başkanla yasama organını çatışma içine sokan, 

dolayısıyla anayasa krizlerine yol açabilen bir eğilim olarak eleştirilmektedir (ÖZBUDUN, Ergun, “Türk 

Usulüne Göre Başkanlık Sistemi”, Milliyet, 15.12.2012, 

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/turk-usulune-gore-baskanlik-sistemi-

1641997/ , Erişim: 07.04.2018).  

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/turk-usulune-gore-baskanlik-sistemi-1641997/
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/turk-usulune-gore-baskanlik-sistemi-1641997/
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Bütçe teklif etme yetkisi de Cumhurbaşkanına verilmiştir. Buna göre, bütçe 

kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılacak, 

geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul 

edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 

uygulanacaktır (m. 15) Bu çerçevede, literatürde, getirilen sistemin, yasama ile yürütme 

arasında ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlığın yol açabileceği kilitlenmeyi önleyici, aynı 

zamanda yasamanın bütçeyi bir denetim aracı olarak kullanmasını sağlayacağı bir 

formülasyona sahip olduğu ileri sürülmektedir.
1596

 

6771 sayılı Kanun ile TBMM’nin yürütme organını denetleme yetkileri de esaslı 

biçimde değiştirilmiştir. Anayasa’nın gensoru ve meclis soruşturması yöntemlerini 

düzenleyen 99 ve 100’üncü maddeleri kaldırılmış; sözlü soru kaldırılmış, yazılı soru 

usulü farklılaştırılarak korunmuştur. Parlamentoların yürütme organını denetlemede en 

az etkili olan araçlarından biri olarak değerlendirilebilecek yazılı soruların onbeş gün 

içinde cevaplanmaması durumunda ne olacağına ilişkin hiçbir düzenleme 

getirilmemiştir.
1597

  Getirilen yeni sistemde öngörülen denetim araçları, yürütmenin 

denetimi konusunda başkanlık sisteminin mantığına uygun olup, getirilen sistem bir 

yönü ile başkanlık sistemlerinden daha geniş bir formülasyona sahiptir. Zira, yazılı soru 

ve genel görüşme yöntemleri, klasik başkanlık sistemlerinde pek görülmeyen denetim 

mekanizmaları olarak korunmaktadır. Ancak parlamenter geleneklerden farklı olarak 

Meclisin etkili ve kısa süreli partilere dayalı çıkarlardan bağımsız olarak yürütmeyi 

denetleyebilmesi daha çok siyasi aktörlerin yaklaşımları ile birlikte anlam 

kazanacaktır.
1598

  

ESEN’e göre, yürütme erkinin tek kişiden, yani Cumhurbaşkanından 

oluşturulması nedeniyle biçimsel olarak getirilen sistemin, başkanlık sistemine 

benzediği söylenebilir. Ancak oluşturulan bu sistemin, ABD, hatta pek çok Latin 

Amerika ülkesinde gördüğümüz türden demokratik bir rejim olarak tasarlanmadığı 

görülmektedir. Demokratik başkanlık sistemi başkanla parlamentonun işbirliği 

yapmasına, bir başka ifadeyle çeşitli konularda koalisyonlar kurmasına dayanır. Yapılan 

değişiklikle, Cumhurbaşkanı yürütmenin tek sahibi olarak düzenlenmekte ve hem 

TBMM, hem de yargı karşısında ölçüsüz biçimde güçlendirilmektedir. Yasama, 

yürütme ve yargı organları arasında bunların birbirini denetlemesine dayalı bir denge 

                                                 
1596

 ALKAN, Haluk, “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi”, Yeni Türkiye Dergisi, Y. 23, S. 

94, 2017, s. 475. 
1597

 ESEN (2016), s. 50-51. 
1598

 ALKAN (2017), s. 473, 476. 



 

 

352 

 

kurulmamaktadır. Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenilemek de dahil olmak 

üzere çok geniş yetkilere sahip olması ve neredeyse mutlak sorumsuz tutulması, yasama 

ve yürütme arasındaki işbirliği ve koalisyon olanaklarını zayıflatmaktadır.
1599

 

FENDOĞLU’na göre, getirilen sistem, hükümet sistemleri içinde başkanlığa çok 

yakın duran bir sistemdir.
1600

 KUZU da bu değişiklik ile, parlamenter hükümet 

sisteminden başkanlık modeline geçildiğini ileri sürmektedir.
1601

 GÖZLER’e göre, 

getirilen sistem, başkanlık sistemi olmadığı gibi, hiçbir ülkede uygulanmamış nevi 

şahsına münhasır/orijinal bir sistem
1602

 olarak değerlendirerek “neverland” hükümet 

sistemi olarak adlandırılmalıdır.
1603

 İBA, getirilen sisteme, Cumhurbaşkanı sistemin tek 

motoru ve kilit unsuru olarak görev yapacağı için “monopolistik (tekelci) başkanlık 

sistemi” ya da “ baskın (predominant) başkanlık sistemi” adlarının ve yine 

Cumhurbaşkanının yetkilerinin neredeyse denetimsiz ve sınırsız olması nedenleriyle, 

sırasıyla “denetimsiz başkanlık sistemi” ya da “sınırsız başkanlık sistemi” isimlerinin de 

verilebileceğini ifade etmektedir.
1604

  

GÖNENÇ’e göre ise sistem tamamen kendine özgü ve öğretide tanımlanan 

hükümet sistemlerinden farklı bir sistem değildir. Bu sistem, çok büyük ölçüde öğretide 

“süper başkanlık” veya “hiper başkanlık” olarak adlandırılan ve halk tarafından seçilmiş 

bir başkanın siyasal sistemin merkezinde yer aldığı bir sistemdir.
1605

 

Bu noktada yapılan değişikliğin, parlamento üzerinde muhtemel etkileri neler 

olacaktır sorusu gündeme gelmektedir. Yapılan değişiklikle TBMM üye sayısı 

“beşyüzelliden”, “altıyüze” çıkarılmıştır. Bu değişikliğin olumlu yanları, giderek artan 

nüfusun Mecliste temsil edilebilmesi, illerin daha çok milletvekilinin olması, siyasette 

temsil imkânının artması şeklinde sıralanmaktadır.
1606

 Bununla birlikte yasama organını 

oluşturan milletvekillerine bakıldığında, milletvekili olmanın nitel olarak değer ve 

gücünün daha da azalacağı söylenebilir.
1607

 Buna karşın yasamanın, yürütme karşısında 

                                                 
1599

 ESEN (2016), s. 70-71.  
1600

 FENDOĞLU (2017), s. 90; Aynı yönde, BİLİR (2017), s. 527; KÜÇÜK, Adnan “Yeni Anayasa 

Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler”, 

Liberal Düşünce Dergisi, C. 22, S. 85, 2017, s. 164-166. 
1601

 KUZU (2017), s. 125. 
1602

 Aynı yönde bkz. İBA (2018), s. 141-1423. 
1603

 GÖZLER (2017), s. 72.  
1604

 İBA ( 2018), s. 141-1423. 
1605

 GÖNENÇ (2017a), s. 8.  
1606

 FENDOĞLU (2017), s. 91.  
1607

 KEYMAN, Fuat, “Cumhurbaşkanlığı sistemi, denge ve denetleme, güvenlik”, 14.01.2017, 

http://mecliste.org/bakis-acisi/cumhurbaskanligi-sistemi-denge-denetleme-guvenlik, Erişim: 15.03.2018.   

http://mecliste.org/bakis-acisi/cumhurbaskanligi-sistemi-denge-denetleme-guvenlik
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güç kazanacağı ve otonom bir konum elde edeceği yönünde iddialar da 

bulunmaktadır.
1608

  

Parlamento üzerindeki muhtemel etkilerin değerlendirilebilmesi için 

Cumhurbaşkanının özellikle yasama sürecinde söz sahibi olmasını sağlayan yasama 

yetkilerinin değerlendirilmesi gerekir. Zira bu yetkiler ile devlet başkanı yasama 

faaliyetini şekillendirebilmekte, bu faaliyete ortak olabilmektedir. Örneğin devlet 

başkanının kanun önerisi sunabilme yetkisi, halkoyuna gidebilme yetkisi, kanun 

gücünde kararname çıkarabilme yetkisi, anayasa mahkemesine başvurabilme yetkisi bu 

tür yetkilerdendir.  Devlet başkanının bu yetkilerden hangilerine sahip olduğu devlet 

başkanının sistem içindeki rolünün yanı sıra yasama organının konumunu da 

belirleyecektir.
1609

 

Bu noktadan bakıldığında cumhurbaşkanının bütçe kanunu teklifi dışında kanun 

önerme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, parlamento çoğunluğuna sahip olan siyasi 

parti grubu ile aynı partiden olan ya da bu grubun aynı zamanda grup başkanı olabilecek 

Cumhurbaşkanının, ilgili siyasi parti grubuna mensup bir milletvekili aracılığıyla kanun 

önermesi mümkün olacaktır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı iç ve dış siyaset konuları ile ilgili 

olarak TBMM’de mesaj verme yetkisini kullanırken de milletvekillerini, ilgili kanun 

önerileri konusunda yönlendirebilecektir. Ancak bu noktada Cumhurbaşkanına tanınan 

asıl yetki, kararname çıkarma yetkisidir. Bu yetki nedeniyle Cumhurbaşkanının kanun 

önerme yetkisine ihtiyacının olmayacağı da söylenebilir.  

Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna 

sunabilecektir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı TBMM tarafından kabul edilen kanunları bir 

daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilmektedir. Bu yetki “güçleştirilmiş 

veto” mahiyetinde olup, TBMM’nin ilgili kanunun aynen kabul edebilmesi için “üye 

tamsayısının salt çoğunluğu” gerekmektedir.
1610

 Ayrıca Cumhurbaşkanı, kanunların, 

TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas 

                                                 
1608

 DURGUN’a göre bu iddiaların altının doldurulması için yasama komisyonlarının yasama organı 

içindeki konumlarının yeniden ele alınması ve yasama komisyonlarının yapıları ve işleyişleri açısından 

yeni düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir (DURGUN (2017), s. 478); Değişiklik sonrasında 

TBMM’nin yürütme karşısında eskisine göre daha güçlü, bağımsız ve denetleyici bir konuma geleceği 

görüşü için bkz. GÜL, Cengiz, “Referandum sonrasında TBMM’nin yeni konumu”, Star Açık Görüş, 

03.06.2017.  
1609

 Bu noktada Woodrow WILSON’dan bir aktarma yapılabilir: “Yasama ve yürütme güçleri, terazinin 

iki kefesi gibidir: Biri yükselirken, diğeri düşer.” WILSON, Woodrow, Congressional Government,  

Meridian, New York, 1956, KURLAND (1986), s. 607’den naklen.  
1610

 Vetonun aşılabilmesi için öngörülen çoğunluk ne kadar düşükse, yasama organının başkanın 

kararname çıkarabilme yetkilerine karşı denge getirebilme gücü o derece artacaktır (ÖZSOY 

BOYUNSUZ (2017), s. 120).  
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bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası 

açabilmektedir (m. 8). 

Bazı yazarlar tarafından kanun önerisinin sadece milletvekillerince verilebilmesi 

ve Cumhurbaşkanınca veto edilen kanunu Meclisin salt çoğunlukla tekrar kabul 

edebilmesi, yasamanın güçlendirilmesine dönük önlemler olarak 

değerlendirilmektedir.
1611

 KUZU’ya göre, halihazırda adı olmasına rağmen etkinliği 

olmayan bir yasama organı mevcut olup, parlamentoya yasama görevi açısından 

yürütme organı hakim durumdadır; denetim yolları da parlamentodaki çoğunluğun 

kendi hükümetine sahip çıkma amacı nedeniyle kullanılamamaktadır. Ancak yeni 

getirilen sistem ile yasama organı güçlendirilmektedir. Bu güçlendirmenin dayanak 

noktalarını ise yürütme organının kaynağının parlamento olmaması, sadece 

milletvekillerinin kanun öneren olabilmesi, vetonun salt çoğunlukla aşılabilmesi, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi getirilmiş olsa da kullanılması zor şartlara bağlanmış bir 

yetki olması ve yasama organının yürütmeyi denetim imkânlarının artırılması olarak 

sıralamaktadır.
1612

 

KEYMAN’a göre, bu anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı kurumunun 

olağanüstü idari yetkilerine yürütme yetkileri ve olağanüstü yönetim yetkileri de 

eklenmek suretiyle yürütme üstünlüğü rejimi kurulmuştur. Bu değişiklik ile 

Cumhurbaşkanının yasama organını siyasi parti başkanı olarak da denetim altında 

tutabilmesine imkan sağlanmaktadır. Bunun en dramatik sonucu Meclis’in adeta bir 

“süper noterlik” kurumu haline gelmesi ve işlevini büyük ölçüde yitirmesi olacaktır.
1613

 

ESEN’e göre, yapılan değişikliklerle parlamentonun yasama ve denetim yetkisi 

sınırlanmaktadır. Cumhurbaşkanına, yürütme yetkisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri çıkarma yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve 

olağanüstü hal kararnameleri nedeniyle parlamentonun yasama yetkisi 

sınırlanmaktadır.
1614

 İBA’ya göre de Anayasa değişikliği öncesinde kanunla ya da KHK 

ile düzenlenen konularda kanun ya da KHK çıkarılması yerine daha hızlı işleyecek 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yolunun kullanılması muhtemel olduğu için TBMM’nin 

                                                 
1611

 FENDOĞLU (2017), s. 93.  
1612

 KUZU (2017), s. 125-126. 
1613

 KEYMAN (2017). 
1614

 ESEN, Selin, “Analysis: The 2017 Constitutional Reforms in Turkey: Removal of Parliamentarism or 

Democracy?”, Blog of the IACL, 14.03.2017, https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-

constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-or-democracy/, Erişim: 15.03.2018. 

https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-or-democracy/
https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-or-democracy/
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çıkardığı kanun sayısında ve dolayısıyla yasama etkinliğinde kayda değer bir azalma 

olacaktır.
1615

  

Cumurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girmiş olmasına rağmen yeni 

sistemin yasama organı ve parlamento uygulamasına etkisi net olarak görülebilmiş 

değildir. Bununla birlikte, olağanüstü hal döneminde olunması, Anayasa değişikliği 

referandumu sonrasında partili cumhurbaşkanı uygulaması ve Cumhurbaşkanının 

karizmatik lider konumu dolayısıyla fiili olarak Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir ön 

uygulamasının görüldüğü söylenebilir. Bu dönemde yasama organının etkinliği ciddi 

oranda azalmış olup, bu durum çalışma kapsamında ileride yasama komisyonlarının 

faaliyetleri ile ilgili istatistiklerde de net olarak görülebilecektir.  

II. PARLAMENTONUN YAPISI VE YASAMA SÜRECİ  

A. GENEL OLARAK  

1961 Anayasası döneminde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere 

iki meclisi olan, TBMM’de 1982 Anayasası ile tek meclisli sisteme dönülmüştür. 

Parlamentoların usuli bağımsızlığının bir sonucu olarak Anayasa gereğince, 

TBMM çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütmektedir (m. 95/1). 

Parlamentoların kendi çalışma düzenlerini kendilerinin belirlemesi, öteki devlet güçleri 

ve özellikle yürütme organı karşısında bağımsızlığının bir göstergesidir.
1616

  

Hukuki açıdan bir TBMM kararı niteliğinde olan içtüzükler ve içtüzük 

değişikliklerinin Anayasaya uygunluğu, Anayasa yargısı kapsamında Anayasa 

Mahkemesi tarafından incelenmektedir.
1617

  

                                                 
1615

 İBA (2018), s. 247.   
1615

 GÖZLER (2017), s. 17-19. 
1616

 ÖZBUDUN (2014), s. 243. 
1617

 1982 Anayasası, şekil denetimini “son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılması” (AY. m. 148/2) 

şeklinde sınırlandırmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi, 1990’lı yılların başında, görev açısından 

genişletici bir yorumla kanunların şekil açısından denetimini yapmıştır.   

Mahkeme bu dönemde, Meclis kararlarının adından çok içeriğine odaklanmış ve adı 

içtüzük/içtüzük değişikliği olmasa dahi, “içtüzük düzenlemesi niteliğinde” ya da “eylemli içtüzük” kuralı 

olarak gördüklerini inceleme yoluna gitmiştir. Mahkeme, bu yolla sadece içtüzüklerin anayasaya 

uygunluğunu değil, içtüzüklerin anayasaya aykırı biçimde uygulanmasının denetimini de yapabilmiştir.  

Ancak Mahkemenin yakın tarihli verdiği bazı kararlarda görev açısından daraltıcı yorum yaparak kanun 

önerilerinin “son oylamadan önceki aşamalarda” anayasaya aykırı usullerle kanunlaşmalarını denetleme 

imkanını ortadan kaldırdığı görülmektedir. Bu çerçevede, Mahkemenin, “son oylamanın öngörülen 

çoğunlukla yapılması” dışında kanunların yapılmasında uyulacak usul kuralları açısından yasama 

organını bütünüyle serbest bıraktığı söylenebilir.  

  Bu çerçevede, 1/514 esas numaralı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 

görüşmeleri sırasında tasarı metninde yer almayan hükümler eklenmesinin, İçtüzüğün 35’inci maddesinin 
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Komisyonlardaki ve Genel Kuruldaki zamanın büyük bir çoğunluğu yasama 

işleri için ayrılmaktadır. Komisyonlar yürütmenin gözetim ve denetimi için nadiren 

kullanılmaktadır. Genel Kurul çalışmalarında prensip olarak denetim için ayrılan 

zamanlarda bile yasama çalışmaları yapılmaktadır. Böylece parlamento öncelikle yasa 

yapımına odaklanmaktadır.
1618

  

B. OLUŞUM  

Parlamentonun kuruluşu ve çalışma usullerine; Anayasa, bir dizi kanun ve 

TBMM İçtüzüğünde yer verilmiştir. 

TBMM üyeleri 1946’dan bu yana tek dereceli seçimle seçilmektedir.
1619

 

Ülkemizde ülke barajlı D’Hont sistemi
1620

 uygulanmaktadır. TBMM milletçe genel oyla 

seçilen 550 milletvekilinden oluşmaktadır (AY. m. 75).
1621

 Parlamentoda temsil hakkı 

kazanmak için ülke genelinde yüzde 10’luk bir barajı geçmek gerekmektedir. 

Uygulanan seçim sistemi, en büyük partinin parlamentodaki istikrarlı çoğunluğa sahip 

olabilmesini sağlamaktadır. Seçim sürecine siyasi partiler hakim olup seçim 

kampanyaları, genellikle ulusal düzeyde dikkat çeken belli konular üzerinden 

götürülmekte ve adaylar parti etiketi altında kampanyalarını sürdürmektedir. Parti 

liderliği aday seçiminde söz sahibidir. Parti liderliği, her bir adayın kaynaklarını ve 

                                                                                                                                               
ikinci fıkrasında öngörülen, komisyonların kanun teklif edemeyecekleri kuralına aykırılık teşkil ettiği 

iddiasına dayanan iptal istemi üzerine Mahkeme, kanunların şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı 

iddiasıyla iptal davasını sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM üyelerinin beşte birinin açabileceği, iktidar ya 

da ana muhalefet partisi Meclis gruplarının şekil yönünden iptal davası açma yetkilerinin olmadığı ve 

dava açma süresinin kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on gün olduğu gerekçesi ile 

iptal istemini yetkisizlik ve süre aşımı yönünden reddetmiştir (AMK, 25.12.2008, E. 2008/71, K. 

2008/183, RG: 09.04.2009/27195). Anayasa Mahkemesi bu kararında, kanunun yasama sürecindeki 

Anayasa ve İçtüzüğe aykırı usul işlemlerini, kanundan ayrı bir işlem olarak nitelendirme yoluna 

gitmemiştir. Bu yönde bir ayrıma gidip kararın içtüzük düzenlemesi niteliğinde olduğuna karar vermesi 

durumunda, içtüzüğün denetiminde kanunların şekil denetiminden farklı olarak süre ve dava açabilecek 

kişiler bakımından bir sınırlama olmadığından, bir kısıtlama ile karşılaşmaksızın kararı denetlemesi 

mümkün olabilecekti (ALGAN, Müberra, “İçtüzük Düzenlemesi Niteliğindeki Parlamento Kararlarının 

Hukuksal Rejimi”, AÜHF Dergisi, C. 63, S.4, 2014, s. 687-735. Ayrıca konu ile ilgili olarak bkz. 

BAKIRCI, Fahri, “Anayasa Mahkemesinin Eylemli İçtüzük Kuralına İlişkin İçtihat Değişikliğinin 

Gerekçesi Üzerine”, TBB Dergisi, S.112, 2014, s. 258-296).  

 Mahkeme bu yargısal tutumunu, sonraki kararlarında da sürdürmüştür. Bkz. AMK, 24.05.2012, 

E. 2012/48, K. 2012/75, RG: 06.10.2012/28433 ve AMK, 17.01.2013, E. 2012/19, K. 2013/17, RG: 

12.05.2013/28645.  
1618

 SIGMA ( 2010), s. 5.  
1619

 ÖZBUDUN (2014), s. 93. 
1620

 D’Hont sistemi, partilerin bir seçim çevresinde aldıkları oyların sırasıyla 1, 2, 3 vb. o çevrenin 

çıkaracağı milletvekili sayısına bölünmesi, bu rakamların partili adaylar ve bağımsız adaylar arasında 

ayrım yapılmaksızın büyükten küçüğe doğru sıralanması ve milletvekilliklerinin bu sıralamaya göre 

tahsisine dayanmaktadır (ÖZBUDUN, Ergun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 93). Türkiye’de tarihsel çizgide uygulanan seçim sistemleri ve 

gelişimlerine dair bkz. aynı kaynak, s. 93-99. 
1621

 6771 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, “nüfus artışına uyum sağlamak” gerekçesiyle milletvekili 

sayısı 600’e çıkarılmıştır.  
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seçim bölgesindeki gücünü de aday listelerini belirlerken göz önünde bulundurmakta, 

dolayısıyla yerel düzeyde parti siyaseti ve bireysel kampanyalar da sonuca etki 

etmektedir.
1622

 

1982 Anayasası’nın ilk halinde, beş yıl olarak belirlenen seçim dönemi,  

31.05.2007 tarihli ve 5678 sayılı Anayasa değişikliği hakkındaki kanun ile dört yıla 

indirilmiştir. Meclis istediği takdirde bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar 

verebilmektedir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı da Anayasada öngörülen koşulların 

gerçekleşmesi durumunda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilmektedir 

(AY. m. 116).
1623

  

Süresi biten milletvekilleri yeniden seçilebilmekte ve yenilenmesine karar 

verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürmektedir. 

Günümüzde seçmen, oyunu adayın şahsından çok temsil ettiği siyasi partiye 

verme eğilimindedir. Seçmen, siyasi partiler tarafından sunulan alternatif siyasi 

programlar arasında seçim yaparak, oy verdiği siyasi parti iktidara geldiğinde söz 

konusu programın uygulanacağına güvenmektedir.
1624

  

C. AKTÖRLER  

 1. Genel Olarak  

 Parlamento çalışmaları ile ilgili temel aktörler, TBMM Başkanı, TBMM 

Başkanının da dâhil olduğu Başkanlık Divanı ve Danışma Kuruludur.  

Siyasi parti grup başkan vekilleri de siyasi parti grubunun Meclis içindeki her 

türlü faaliyetinin koordine edilmesi ve genel kurul çalışmalarında grup üyelerinin 

yönlendirilmesi işlevini yerine getirmektedir.  

a. TBMM Başkanı  

TBMM Başkanı, yasama döneminin başında iki yıl için seçilmekte ve iki yılın 

sonunda tekrar seçim yapılmaktadır. Başkan seçimi gizli oyla yapılmaktadır. İlk iki 

oylamada üye tamsayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt 

çoğunluğu aranmakta, üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en 

                                                 
1622

 ÇİFTÇİ, Sabri; FORREST, Walter; TEKİN, Yusuf, “Committee Assignments in a Nascent Party 

System: The Case of Turkish Grand National Assembly”, International Political Science Review, Vol. 

29, No. 3, s. 306-307.  
1623

 Söz konusu seçim dönemi 21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile yeniden “beş yıl” olarak 

değiştirilmiştir.  
1624

 ÖZBUDUN (2014), s. 94.  
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çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılmakta ve dördüncü oylamada en fazla 

oy alan üye, Başkan seçilmiş olmaktadır (AY. m. 94, İçt. m. 10).  

 Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan 

seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili Geçici Başkanlık, ikinci derecede en yaşlı üye 

Başkanvekilliği ve en genç altı milletvekili de geçici olarak kâtip üyelik yapmaktadır 

(İçt. m. 8). Bu yapı İçtüzükte “Geçici Başkanlık Divanı” olarak adlandırılmaktadır.  

Yasama döneminin ilk evresi için seçilen başkanın görev süresi sona erdiğinde ise 

mevcut başkanvekillerinden en yaşlı olanı, geçici başkan sıfatını kazanmakta ve diğer 

üyelerin görevleri yenileri seçilinceye kadar sürmektedir. Buradaki başkanlık divanının 

konumu da aslında geçici başkanlık divanı biçimindedir. İçtüzük bu geçiş dönemi için 

genel kurulun yönetimi işini bu şekilde çözüme kavuşturmaktadır.  

Meclis başkanlığına aday olmak için, Meclis üyesi olmak dışında (AY. m. 94) 

herhangi bir koşul öngörülmemiştir. Herhangi bir milletvekili kendi adına aday 

olabileceği gibi, bir başka üyeyi de aday gösterebilmektedir. Ancak siyasi parti grupları, 

Meclis Başkanlığı için aday gösterememektedirler (AY. m. 94/2, İçt. m. 10/2). Aslında, 

siyasi parti grupları tarafından aday gösterme yasağı, biçimsel bir kural olmaktan öteye 

geçememektedir. Zira, bu yasak uygulama da çok basit bazı usullerle aşılabilmektedir. 

Söz konusu hüküm, aday gösterme konusunda resmi bir grup kararı alınmasına, grubu 

temsil yetkisine sahip grup başkanı ya da grup başkan vekilleri imzasıyla ve “Grup 

Adına” ibaresiyle adaylık başvurusu yapılmasına engel olmaktadır.
1625

 Ancak 

uygulamada ortaya çıkan adaylar genellikle böyle bir usulle aday gösterilmeseler de 

siyasi parti gruplarının adayları görünümünde olmaktadırlar.  

1961 yılında yapılan seçimlerin ardından Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP), Cumhuriyet Senatosu’nda ise Adalet Partisi (AP) nispi olarak çoğunluğa 

sahip olmuş, ancak her iki Mecliste de başkan seçilememiştir. Bunun üzerine söz 

konusu siyasi partiler arasında bir Centilmenlik Anlaşması yapılarak, en çok üyeye sahip 

olan partiden başkan seçilmesi öngörülmüş ve sorun çözülmüştür. Bu anlaşma gereği 

oluşturulan kural, 1996 yılında yapılan Meclis başkanlığı seçimlerinde üçüncü parti 

durumunda olan Anavatan Partisi’nden Meclis başkanı seçilene kadar uygulanmıştır.
1626

   

                                                 
1625

 İBA, Şeref, Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı, Nobel Yayınları, Ankara, 2001, s. 

110-111. 
1626

 İBA (2001), s. 110; BAKIRCI, Fahri, TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi,  Ankara, 2000, 

s. 282.  
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07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Anayasa değişikliğinden önce Meclis 

başkanlarının herhangi bir sebeple görev sırasında düşürülmelerini sağlayacak bir 

siyasal denetim yolu Anayasa ya da İçtüzükte öngörülmemişti ve Meclis başkanı bir kez 

seçildikten sonra görev süresinin sonuna kadar görevine devam edebiliyordu. Söz 

konusu Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında TBMM başkanlarının da görevleri ile 

ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatıyla 

yargılanabilmesinin yolu açılmıştır (AY. m. 148). 

Meclis başkanının kendi üyesi olduğu siyasi parti grubu ve öteki gruplar 

karşısında tarafsız olması, özellikle yasama sürecinin verimli işleyişi açısından 

önemlidir. Zira, Meclis başkanlarının seçiminin gizli oyla yapılması ya da seçimleri için 

en az salt çoğunluk öngörülmesi, ilgili kişi üzerinde siyasi partiler arasında az çok bir 

uzlaşma sağlanarak seçimi yapılması ve böylece sonraki süreçte tarafsızlığına katkı 

sağlanması amacına dayanmaktadır. Esasen uygulamada biçimsel bir kural olmaktan 

öteye geçemese de siyasi parti gruplarına getirilen aday gösterme yasağı Meclis 

başkanının tarafsızlığını sağlamaya dönüktür.  

Meclis başkanı tarafsızlık ilkesi gereği, görevinin gerektirdiği haller dışında 

meclis tartışmalarına ve partisinin siyasi etkinliklerine katılamamakta ve oy 

kullanamamaktadır (AY. m. 94/6). Dolayısıyla, Meclis Başkanının, yasama çalışmaları 

açısından “kısıtlanmış bir milletvekili” durumunda olduğu söylenebilir.
1627

 

Tarafsızlık ilkesi, Anayasa ve İçtüzükte öngörülen yukarıda özetlenen kurallarla 

desteklenmektedir. Ancak, Meclis başkanının seçildiği siyasi parti ile ilişkilerini 

sınırlayarak siyasi partiler karşısında tarafsız bir konuma yerleştirilmesini amaç edinen 

bu kuralların uygulamada sorunsuz bir biçimde işlediği söylenemeyecektir. Meclis 

başkanlarının, bir sonraki seçimlerde tekrar seçilmeme gibi bir kaygıları olması 

durumunda ve tekrar seçilebilmek için üyesi bulunduğu siyasi parti lideriyle iyi ilişkileri 

korumak zorunda olması nedeniyle öngörülen bu kurallar çoğu zaman kağıt üzerinde 

kalmaktadır.
1628

  

Meclis başkanının görevleri, Mecliste bulunan çeşitli kurullara başkanlık etme 

görevleri, komisyonların işleyişine ve denetimine ilişkin görevler ile Başkanlık 

Divanının kararlarını uygulamak ve Meclisin diğer yönetsel işlerine dair görevler olarak 

                                                 
1627

 İBA, Şeref, “Meclis Başkanvekillerinin Tarafsızlığı ve Sorumluluğu Üzerine”, Mülkiye Dergisi, C. 

XXVI, S. 235, 2002, s. 8. 
1628

 İBA (2001), s. 129.  
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gruplandırılabilecektir.
1629

 Bu çerçevede, Meclis başkanının görev ve yetkileri arasında, 

Meclisi doğrudan ya da üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine toplantıya çağırmak 

(AY. m. 93/3), TBMM’nin Meclis dışında temsili, Genel Kurul görüşmelerinin 

yönetilmesi, Başkanlık Divanına ve Danışma Kuruluna başkanlık edilmesi sayılabilir 

(İçt. m. 14). Meclis Başkanı ayrıca Cumhurbaşkanına onun yokluğunda vekâlet 

etmektedir (AY. m. 106).  

TBMM üyelerinin yasama ve denetim faaliyetlerini yerine getirirken birinci 

başvuru makamı olan Meclis başkanının, yürüteceği işlemlerde tutarlı, hukuka uygun ve 

tarafsız hareket etmesi beklenmektedir. Özellikle genel kurul çalışmaları sırasında 

üyelerin Meclis Başkanının tarafsız konumunu ihlal ettiği ve bu biçimde hukuk 

kurallarını çiğnediği ileri sürmeleri söz konusu olabilmektedir. İçtüzüğümüzde buna 

imkan tanıyan düzenleme, usul hakkında görüşmeye ilişkin 63’üncü maddedir.
1630

   

Meclis Başkanı, İçtüzüğün 14’üncü maddesi gereğince, “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı 

ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak” ile de görevlidir. Bu 

çerçevede, Meclis Başkanı, komisyonların çalışmalarını ve iş akışını izlemek yetkisine 

sahiptir. Ancak, Meclis Başkanının bu denetim ve izleme görevi sırasında, herhangi bir 

aksaklık görmesi durumunda, doğrudan bir yaptırım uygulaması söz konusu 

olmamaktadır.  

Meclis Başkanı’nın bu denetim ve izleme görevinin dışında, komisyonların 

kuruluşu, komisyon üyeliklerinde boşalma olması, kanun önerilerinin komisyonlara 

havalesi vb. konularda da görevleri bulunmaktadır. Bu görevler ilgili bölümlerde ele 

alınacaktır.  

b. Başkanlık Divanı  

TBMM’nin kurumsal örgütlenmesi açısından en üst yönetsel organ olan 

Başkanlık Divanının,
1631

 Meclis Başkanı ve Başkanvekili, Kâtip Üye ve İdare 

Amirlerinden oluşacağı Anayasa’da ifade edilmekle birlikte Divanın kaç kişiden 

                                                 
1629

 EŞEN, Hamit, “Parlamento Hukuku Açısından Başkanlık Divanı’nın Konumu, Görevleri ve 

Yetkileri”, Yasama Dergisi, S. 4, 2007, s. 14.   
1630

 Bu konudaki bir çalışma için bkz. KAYA, Engin, Genel Kurulda Usul Görüşmeleri, TBMM 

Başkanlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 2008.  
1631

 Burada “oturum başkanlık divanı” kavramına değinilmesinde de fayda vardır. Oturum başkanlık 

divanı, genel kurulun ilgili oturumuna başkanlık eden Başkan ya da başkan vekili ile görevli katip 

üyelerden oluşmaktadır. Anayasa’nın bazı maddelerinde bu ifade geçmektedir (m. 83/1, 97/3) ve 

uygulamada da benimsenmiş bir adlandırmadır. Dolayısıyla Genel Kurul, çalışmalarını o oturumdaki 

başkanlık divanının yönetiminde sürdürmektedir.  
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oluşacağına dair sınırlandırma getirilmemiştir (AY. 94). Bu konuda sınırlandırma 

getirilmemesinin arkasında, her durumda bu yapı içinde Meclisteki siyasi parti 

gruplarının güçleri oranında temsilinin sağlanabilmesi amacı yatmaktadır. Zira Anayasa 

gereğince, Başkanlık Divanında siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsil edilmesi 

gerekmektedir. Anayasanın bu ilkesi öncelikle Başkanlık Divanının tarafsızlığını 

sağlamayı amaçlamakta, Başkanlık Divanının TBMM’de çoğunluğa sahip parti ya da 

partilere mensup milletvekillerinden oluşmasını engellenmeye çalışmaktadır.
1632

 

Diğer yandan Anayasa’nın Başkanlık Divanındaki unvanların kaç kişiden 

oluşacağının İçtüzükte belirlenmesi yönündeki göndermesine dayanarak İçtüzükte, 

Başkanlık Divanı’nda başkanvekillerinin sayısının dört olması konusunda kesin bir 

belirleme yapılırken, kâtip üye ve idare amirlerinin sayısı, sırasıyla yedi ve üç olarak 

belirlenmiş ancak bu sayının Danışma Kurulunun teklifi üzerine artırılabileceği ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla İçtüzükte, bir yandan sınırlama getirilirken, diğer taraftan bir 

esneklik tanınarak siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsili ilkesi korunmaya 

çalışılmıştır. Başkanlık Divanındaki üye sayısı, bu hüküm doğrultusunda dönemden 

döneme değişebilmektedir.  

Anayasa ve İçtüzükte, Başkanlık Divanında grubu olmayan milletvekillerinin 

temsil edilmeleri konusunda düzenleme olmadığından, uygulamada grubu olmayan 

milletvekilleri, Başkanlık Divanında temsil edilmemektedir.
1633

 Dolayısıyla Başkanlık 

Divanında ilgili görevin devam ettirilmesi, ilgili gruba mensubiyetin devamını 

gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, mensup olduğu siyasi parti grubu ile üyelik bağı 

sona eren veya TBMM’de grup kurma hakkını kaybeden bir siyasi parti grubuna 

mensup üyenin görevi kendiliğinden sona ermektedir (İçt. m. 12/4).   

 Başkanlık Divanı üyeleri için de bir yasama döneminde iki seçim yapılmaktadır. 

İlk devre için seçilenlerin görev süresi iki yıl olup, ikinci devre için seçilenlerin görevi 

ilgili yasama döneminin sonuna kadar devam etmektedir (AY. m. 94/3). Başkanlık 

Divanı üyelerinin seçimi için öncelikle Meclis Başkanı, siyasi parti gruplarının güç 

oranlarına göre, her bir siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri 

sayısını tespit ederek Danışma Kuruluna bildirmektedir. Söz konusu görev yerleri, 

başkanvekilliklerinin iki adedi TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip olan 

siyasi parti grubuna ait olmak üzere, güç oranı en yüksek olan siyasi parti grubundan 

                                                 
1632

 İZGİ, Ömer, GÖREN, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, C. II, TBMM 

Basımevi, Ankara, 2002, s. 914-915.  
1633

 Bu durumun eşitsizliğe neden olduğuna dair bkz. İBA (2001), s. 160.  
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başlayarak dağıtılmaktadır. İdare amirlikleri ve kâtip üyelikler için ise öncelikle 

Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanması aranmakta,
1634

 son karar genel kurul tarafından 

verilmektedir. Siyasi parti grupları, Başkanlık Divanında kendilerine düşen yerler için 

adaylarını göstermekte ve ilgili listelerin genel kurulda oylanması suretiyle seçim 

tamamlanmış olmaktadır (İçt. m. 11).  

Başkanlık Divanının görevlerine
1635

  bakıldığında idari yönetim açısından 

üstlendiği rolün, parlamento çalışmalarında üstlendiği siyasi role göre daha baskın 

olduğu söylenebilir. Divanın öncelikli görevi, genel kuruldaki oylamalarda ve 

seçimlerde yanlışlık olduğu iddialarını incelemektir.  Birleşim sırasında böyle bir 

iddiada bulunulması durumunda, oturumu yöneten başkan usul görüşmesi açarak ya da 

gerekirse oya başvurarak bu yanlışlığı düzeltebilecektir. Yanlışlığın birleşimden sonra 

anlaşılması durumunda takip edilecek yol, Başkanlık Divanı tarafından 

belirlenebilecektir. Bunun dışında Meclis Başkanı, görevlerinin yerine getirilmesinde 

gerekli görürse, Divanın görüşünü alabilmektedir. Bu yolla, Başkanın görevlerine bir 

nevi Başkanlık Divanı da ortak edilmiş olmaktadır.  

Başkanvekilleri, genel kurul görüşmelerini yönetmekte, Başkanın 

görevlendirmesi durumunda Başkanlık Divanına başkanlık etmekte ve Danışma Kurulu 

gibi yapılara başkanlık edebilmektedir. Başkanvekillerinin görevleri arasında, genel 

kurulun yönetimi önem kazanmış görünmektedir. Meclis başkanları genellikle törensel 

nitelikteki oturumlar dışında genel kurul oturumlarını yönetmemekte, uygulamada dört 

başkanvekili sırayla ve genellikle haftalık devreler halinde genel kurulu 

yönetmektedirler.  

Meclis başkanvekilleri için de Meclis başkanında olduğu gibi bazı tarafsızlık 

düzenlemeleri getirilmiştir. Buna göre, Başkanvekilleri de üyesi oldukları siyasi partinin 

veya parti grubunun Meclisi içindeki ya da dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin 

gereği olan haller dışında Meclis müzakerelerine katılamayacaklardır. Ancak Anayasa 

gereğince Başkandan farklı olarak Başkanvekili, yönettiği oturumlar dışındaki 

oturumlarda oy kullanabilmektedir (AY. m. 94/6).
1636

 

                                                 
1634

 Uzlaşma sağlanamaması durumunda, TBMM Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı ayrı taleplerini 

genel kurula sunabilecektir.  
1635

 Başkanlık Divanının görevlerine dair ayrıntılı bir tablo için bkz. EŞEN (2007 ), s. 24-26.  
1636

 Meclis başkanvekilleri, uygulamada, grup toplantılarına katılmakta, ancak partisinin merkez ve meclis 

grubu yönetiminde görev almamaktadır.  
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 Anayasa Mahkemesi bir kararında, başkanvekillerinin tarafsızlığı ve Meclis 

tartışmalarına katılımlarına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara yer vermiştir:
1637

  

“Başkanvekillerinin, oturumlara Başkanlık etmedikleri zamanlarda da Meclis 

tartışmalarına katılamamaları, onları yasama meclisi üyesi olmalarından gelen asıl hak 

ve yetkilerini kullanma olanağından yoksun bırakmak anlamına gelir… Bu hak ve 

yetkilerin, sürekli olarak Başkanvekillerinden alınması, onları, öteki üyeler yanında, bu 

yönlerden, adeta kısıtlı bir duruma düşürür. Anayasa koyucusu, böyle bir durumu 

öngörmüş olsa idi bunu açık ve kesin bir hükümle sağlama yolunu tutardı. Bu 

nedenlerle … birleşimi yöneten başkanvekillinin taraf tutmasını ve dolayısiyle 

görüşmeleri etkilemesini önlemek ve görüşmelerin tarafsız yürütülmesi kuralına gölge 

düşürmemek ereği güden ve Başkanvekillerinin, görevlerinin yerine getirilmesini 

gerektiren haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamıyacaklarını saptayan hükmün, 

birleşimlere Başkanlık ettikleri zamanlarla sınırlı bulunduğunun ve Başkanlığını 

yapmadıkları birleşimlerde tartışmalara katılmalarını engellemediğinin kabulü gerekir.” 

 Uygulamada da başkanvekilleri, genel kurula başkanlık etmedikleri zamanlarda 

yasama faaliyetlerine katılabilmektedirler. Dolayısıyla, başkanvekilleri, genel kurula 

başkanlık ederken, Meclis Başkanı gibi tarafsız olmak durumundadır.  

 Kâtip üyeler oturumu yöneten başkana destek olmak üzere, genel kurulda, evrak 

okumak, oyları saymak, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek 

gibi görevleri yerine getirmektedir (İçt. m. 16). İdare amirleri, Meclis Başkanına 

TBMM’nin yönetsel işlerinde yardımcı olmaktadırlar (İçt. m. 17).  Dolayısıyla, katip 

üyeler, doğrudan yasama ve denetim işlevlerinin yerine getirilmesine katılmaktayken, 

idare amirleri daha çok yönetsel işleri yürütmektedir.
1638

  

c. Danışma Kurulu  

Meclis Başkanının başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya 

başkanvekillerinden ya da onların yetki verdiği birer milletvekilinden oluşan (İçt. m. 

19/1) Danışma Kurulunun kuruluş amacı, “siyasi parti gruplarının Meclis çalışmalarına 

katılımlarında uyum sağlamak ve Meclis çalışmalarına yön vermektir.”
1639

 Danışma 

Kurulu, yasama sürecinde siyasi partiler arasında, uzlaştırıcı bir mekanizma olarak etkili 

işlevler görmektedir.
1640

 Divanın en önemli işlevinin, genel kurulun çalışma gün ve 

saatlerinin ve gündemin belirlenmesi olduğu söylenebilir. Meclis başkanı da karşılaştığı 

                                                 
1637

 AMK, 23.02.1971, E. 1970/32, K. 1971/22, RG: 08.08.1971/13920. 
1638

 EŞEN (2007 ), s. 18.  
1639

 AMK, 24.05.1977, E. 1977/60, K. 1977/81, RG: 06.09.1977/16049.  
1640

 İBA (2001), s. 204.  
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hukuki sorunların çözümü için Danışma Kuruluna başvurma imkânına sahip kılınmıştır 

(İçt. m. 19/2). İlgili görüş danışma niteliğindedir.  

 Danışma Kurulunda siyasi parti gruplarının oyu eşit ağırlıktadır. Diğer bir 

deyişle her siyasi parti grubunun bir oy hakkı vardır. Bunun bir çoğulcu demokrasi 

uygulaması olduğu söylenebilir.
1641

  

Danışma Kurulu Meclis Başkanınca doğrudan doğruya ya da siyasi parti 

gruplarının talebi üzerine toplantıya çağrılabilmektedir. Meclis Başkanlığı genellikle 

Anayasanın süreye bağladığı konuların görüşülme günlerinin düzenlenmesi ya da 1 

Ekim yasama yılı açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel 

günlerde özel görüşme usulünün uygulanmasını sağlamak için Danışma Kurulunu 

toplantıya çağırmaktadır. Oybirliği ile karar alan Danışma Kurulunun önerileri, siyasi 

parti grup başkanvekillerinin gayriresmi olarak anlaşması durumunda elden imza 

toplanmak suretiyle, resmi toplantı yapılmadan imzalanarak oluşturulabilmektedir.
1642

 

 Gündemin “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmında genel kurulun 

onayına sunulan danışma kurulu önerilerini, genel kurul kabul etmek zorunda değildir. 

Bununla birlikte milletvekilleri kendi siyasi parti grup yetkilisinin de altında imzasını 

gördükleri Danışma Kurulu önerilerinin genel kuruldaki işaretle oylamasında genellikle 

olumlu yönde oy kullanmaktadırlar.
1643

 Dolayısıyla Danışma Kurulu önerilerinin 

reddedilmesi, danışma kurulu önerisinin bir bütün olarak değil, öneri içindeki 

maddelerin ayrı ayrı oylandığı dönem bir tarafa bırakılırsa, uygulamada söz konusu 

olmamaktadır.
1644

  

Danışma Kurulu ilk çağrıda toplanamaz ya da toplanmasına rağmen oybirliğiyle 

karar alamazsa, Meclis Başkanı ya da siyasi parti grupları taleplerini doğrudan genel 

kurula sunabilmektedir.  1160 numaralı Karardan önce, Danışma kurulu önerisi 

üzerindeki görüşmeler, İçtüzüğün 63’üncü maddesi çerçevesinde yapılmakta, bu madde 

çerçevesinde, onar dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz 

verilmekteydi. Söz konusu Karar ile Danışma Kurulu ve siyasi parti grup önerilerinin 

görüşmeleri konusunda değişiklik yapılmıştır. Buna göre Danışma Kurulu önerileri 

görüşmesiz oylanır. Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili beş 

                                                 
1641

 EROĞLU, İzzet, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu Tarihi Süreci ve İşleyişi”, Yasama 

Dergisi, S. 7, 2007, s. 80. 
1642

 EROĞLU (2007), s. 95, 98. 
1643

 EROĞLU (2007), s. 92. 
1644

 İBA, Şeref, Parlamento Hukuku, Türkiye İş Bankası Yayınları, Yenilenmiş 4. Baskı, İstanbul, 2009, 

s. 91; EROĞLU (2007), s. 102. 
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dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilir. Açıklamanın ardından 

diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilir. Danışma 

Kurulu ve grup önerileri konusunda Genel Kurulda işaret oyuyla karar verilir. 

 2. Siyasi Partiler  

 Türk siyasi parti sistemi, 1946-1960 döneminde, sistemin iki temel unsurunun 

Demokrat Parti ve CHP olduğu saf bir iki parti sistemi; 1961’den günümüze ise, çok 

partili sistem görünümündedir. Çok parti sisteminin olduğu dönemde, sistemin niteliği 

konusunda önemli değişimler yaşanmıştır. Buna göre, 1961-1973 döneminde, 

ılımlı/sınırlı çok parti sistemi
1645

; 1973-1980 döneminde aşırı/kutuplaşmış çok parti 

sistemi
1646

˒
1647

; 12 Eylül askeri müdahalesini izleyen dönemde ılımlı çok parti sistemi 

söz konusu olmuştur. 2002 seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 34.3 oyla milletvekillerinin 

üçte ikisini kazanarak tek başına iktidara gelmesi,
1648

 2007 ve 2011 seçimlerinde oy 

oranını artırarak bu konumunu güçlendirmesi ve sonraki seçimlerde de devam ettirmesi 

sonrasında ise parti sisteminin hakim parti modeline
1649

 uygun olduğu söylenebilir.
1650

 

                                                 
1645

 SARTORİ, parti sistemlerini sadece sistemdeki partilerin sayısına göre değil, partiler arasındaki 

ideolojik mesafeyi de hesaba katarak ılımlı ve aşırı çok parti sistemleri olarak gruplandırmaktadır. Sayısal 

kriter açısından SARTORİ’ye göre, söz konusu iki alt tip arasındaki sınır çizgisi, beş veya altı 

civarındadır. Bununla birlikte Sartori, analizini daha çok partiler arasındaki ideolojik mesafe değişkenine 

dayandırmaktadır. Buna göre, ılımlı çok parti sisteminde, sistem aşırı derecede kutuplaşmamıştır, bütün 

partiler rejimin temel sorunları üzerinde yakın görüşlere sahiptirler. Partiler iki parti sistemine benzer 

şekilde iki temel eğilim etrafında toplanmışlardır. Dolayısıyla iktidar bu iki blok arasında el 

değiştirmektedir. Bu durum, sistemin bütün partilerinin zaman zaman hükümette görev alma imkânına 

sahip kılmakta, bu da partileri ılımlı olmaya yöneltmektedir. Aşırı çok parti sisteminde ise, hesaba 

katılması gereken güçte sistem karşıtı partiler vardır. Sistem, birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan ikili 

bir muhalefeti içinde barındırmakta ve hükümet kurma potansiyeline sadece merkezde olan partiler sahip 

olabilmektedir (SARTORİ, Giovanni, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1976, s. 173-185, 131-141, ÖZBUDUN (2011), s. 80’den 

naklen).  
1646

 Bu dönemde, merkez sağ AP, MHP ve Milli Selamet Partisi ile koalisyon ortaklığı kurarak sağa; CHP 

de parlamentoda temsil edilmemekle birlikte toplumun belli kesimleri üzerinde etkili olan ve partinin bazı 

mensupları tarafından da sempatiyle karşılanan aşırı sol gruplar nedeniyle sola çekilmiştir (ÖZBUDUN 

(2011), s. 83).  
1647

 1961-1980 döneminde AP ve CHP iki büyük parti olarak diğer partiler karşısında açık üstünlük 

sağlamıştır. Dönemin parti sistemini, bu açıdan iki büyük parti yanında, orta boy ve küçük partilerin de 

yer aldığı, ılımlı derecede parçalanmış bir sistem olarak tanımlamak mümkündür (ÖZBUDUN (2011), s. 

62).  
1648

 2002 parlamento seçimlerinin parti sistemine etkileri ve muhtemel gelecek etkileri konusunda bkz. 

SAYARI, Sabri, “Towards a New Turkish Party System”, Turkish Studies, Vol. 8, No. 2, 2007, s. 197-

210.   
1649

 DUVERGER’e göre, hâkim parti, sistemdeki bütün partilerden büyük olan, hepsinin başında gelen ve 

uzunca bir süre rakiplerini oldukça geride bırakan partidir. DUVERGER, bu maddi kritere ek olarak 

sosyolojik bir unsuru da eklemekte,  ‘bir partinin belli bir çağla özdeşleştiği, doktrinleri, fikirleri, 

metodları…o çağınkilerle aynı olduğu takdirde hakim partidir…Hakim parti, kamuoyunun hakimiyetine 

inandığı partidir’ (DUVERGER (1993), s. 397-399). SARTORİ’ye göre ise hâkim parti sisteminin 

mevcut olabilmesi için, öncelikle bir partinin serbest ve yarışmacı seçimlerle art arda parlamento 

sandalyelerinin en az mutlak çoğunluğunu elde etmesi ve buna ek olarak bu çoğunluğun en az üçte birini 
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 Anayasa ve İçtüzük gereğince, siyasi partiler 20 üye ile siyasi parti grubu 

oluşturabilmektedirler. TBMM’de siyasi parti grupları odaklı bir çalışma düzeni 

hâkimdir. Siyasi parti politikalarının Meclis faaliyetlerine yansıtılmasında, siyasi 

partilerin meclis grupları ana köprü işlevi görmektedir.
1651

 Anayasa’da ve İçtüzük’te 

öngörülen birçok hak, bireysel olarak milletvekilleri değil, parti grupları temel alınarak 

verilmiştir.
1652

  Bu durum Anayasa’nın, içtüzük hükümlerinin, siyasi parti gruplarının, 

Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak şeklinde 

düzenlenmesini öngören hükmünden de kaynaklanmaktadır (m. 95). Anayasa’da bunun 

dışında doğrudan siyasi parti gruplarını temel alan hükümlere de rastlamak mümkündür. 

Örneğin Başkanlık Divanına siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında katılabilecekleri 

(m. 94), gensoru önergesi verebilecekler (m. 99) ve Anayasa Mahkemesine iptal 

başvurusunda bulunabilecekler (m. 150 vd.) arasında siyasi parti gruplarına da yer 

verilmesi bu tür hükümlerdendir. Anayasa’nın yönlendirmesi çerçevesinde, İçtüzük 

hükümlerinde de siyasi parti gruplarına odaklı bir yaklaşım söz konusudur. Danışma 

Kuruluna siyasi parti grup başkanlarının ya da onun göstereceği bir diğer milletvekilinin 

katılabilmesi (m. 19), komisyon üyeliklerinde siyasi parti gruplarınca aday 

gösterilebilmesi (m. 21) bunlar arasında sıralanabilir.  

 Siyasi partinin başkanı, aynı zamanda partinin Meclis grubunun da başı 

durumundadır. Parti gruplarında ayrıca başkanvekilleri (iki ila beş arasında),
1653

 

denetçiler (iki adet), grup disiplin kurulları (üç ila yedi üye) ve grup yönetim kurulları 

(on ila yirmi üye) bulunmaktadır.
1654

 Grup başkanı ve grup başkanvekilleri, grubun 

doğal sözcüsü konumundadır. Grup sözcüsü sıfatıyla grup adına yapılacak diğer 

konuşmalarda, İçtüzük gereğince, Başkanlığa yetki belgesi sunulmak zorundadır (m. 

61/5).  

Parlamenter süreçte, milletvekillerinin değil, siyasi partilerin temel siyasal aktör 

olarak kabul edilmesinin yansıması olarak milletvekilleri, parlamentoda birey olarak 

etkin olma şansını kaybetmekte ve birçok açıdan partisinin bir neferi haline 

                                                                                                                                               
izleyen seçim döneminde sağlaması gerekmektedir (SARTORİ (1976), s. 192-201, ÖZBUDUN (2011), s. 

84’ten naklen). 
1650

 ÖZBUDUN (2011), s. 79-84.  
1651

 İBA (2009), s. 89.  
1652

 SIGMA (2010), s. 6.  
1653

 TBMM Başkanlık Divanının 24.06.2003 tarihli ve 13 numaralı Kararına göre, bu sayı grubun 

büyüklüğüne göre belirlenmektedir.  
1654

 SIGMA (2010), s. 20.  



 

 

367 

 

gelmektedir.
1655

 Siyasi partiler, kendileri ile üyelik bağı olan milletvekillerinin yasama 

etkinliklerinde uyumlu bir tutum içinde olmalarını beklemektedirler.
1656

 Bu çerçevede, 

TBMM’deki siyasi parti grupları, parti liderleri tarafından ve milletvekilleri ilgili siyasi 

parti yönetimleri tarafından sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Parti yönetimi tarafından 

grup üyeleri yönlendirilmekte, bireysel milletvekillerinin faaliyetleri üzerinde parti 

yönetiminin sıkı bir kontrolü bulunmaktadır. Örneğin, kanun teklifleri milletvekilleri 

tarafından öncelikle siyasi parti gruplarına sunulmakta, ancak grup tarafından onaylanan 

kanun teklifleri TBMM Başkanlığına sunulabilmektedir.
1657

 Dolayısıyla milletvekilleri 

için kısıtlı bir bireysel hareket alanı söz konusudur.  

TBMM’de milletvekillerinin yenilenme oranlarının yüksekliği ve genellikle parti 

üst yönetimindeki az sayıdaki üye dışındaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu 

açısından parlamentoya yeni yasama döneminde geri dönmemenin kaçınılmaz olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda bireysel milletvekillerinin üzerinde parti grubu 

disiplininin ve baskısının etkisi daha net olarak görülebilmektedir. 

D.YASAMA SÜRECİ  

Anayasa gereğince kanun yapmak, değiştirmek ya da kaldırmak TBMM’nin 

görev ve yetkileri arasındadır (m. 87). Kanun önerisinde bulunmaya, bakanlar kurulu ve 

milletvekilleri yetkili kılınmıştır. Bakanlar kurulunun kanun önerilerine, “tasarı”, 

milletvekillerinin kanun önerilerine ise “teklif denilmektedir. Anayasa, kanun 

önerilerinin TBMM’de görüşülme usul ve esaslarının İçtüzükte düzenleneceğini 

belirtmektedir (m. 88). Teklifler bir veya birden fazla milletvekili tarafından 

imzalanabilmektedir (İçt. m. 74/1).   

İçtüzükte, Anayasanın yaptığı tasarı-teklif ayrımı temel alınarak görüşülme 

esasları düzenlenmiştir. Esasen tasarı-teklif ayrımı, sadece kaynaklandıkları 

kurum/kişiye dayanmakta, ikisi arasında hukuki nitelik olarak herhangi bir fark 

olmadığı gibi usuli açıdan az sayıda farklı düzenleme bulunmaktadır. Tasarı ve teklifin 

her ikisi de aynı alana ilişkin düzenleme yapabilmekte, kanunlaştıklarında ikisi 

arasındaki ayrım sona ermekte ve her ikisi de “kanun” adını almaktadır.  Tasarı ve teklif 

ile aynı alanda düzenleme yapılabilmesinin istisnaları da bulunmaktadır. Bunlardan biri, 

                                                 
1655

 TURAN, İlter, “Parlamentoların Etkinliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi”, TBMM’nin Etkinliği 

içinde, İlter Turan (Koor.), TESEV Yayınları, İstanbul, 2000, s. 18.    
1656

 İBA (2009), s. 89.  
1657

 Grup iç yönetmeliklerinde bu yönde hükümlere yer verilmektedir. Ancak bu hükümler TBMM 

Başkanlığı açısından herhangi bir yükümlülük doğurmamaktadır. Uygulamada TBMM Başkanlığı, 

kendisine sunulan bir Teklifin Gruptan geçip geçmediğini kontrol etmemektedir.  
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30.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve 

Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki 

Verilmesi Hakkında Kanunda yer almaktadır. Bu Kanun hükümleri çerçevesinde, 

milletvekillerinin uluslararası andlaşmalarla ilgili olarak kanun teklifi verme yetkileri 

bulunmamaktadır. Anılan kanunda, her türlü uluslararası andlaşmanın hangi usulle 

yapılacağı ortaya konulmuş, uluslararası andlaşmalara ilişkin olarak sadece kanun 

tasarısı ve bakanları kurulu kararnamelerinden bahsedilerek, bunların Dışişleri 

Bakanlığı tarafından hazırlanması öngörülmüştür.  Bir diğer istisna, anayasa değişikliği 

teklifleridir. Anayasa gereğince, anayasa değişikliği konusunda tasarı hazırlanamamakta 

ve anayasa değişikliği, üye tamsayısının en az üçte biri tarafından teklif olarak 

sunulabilmektedir (AY. 175/1). İçtüzük değişiklikleri de parlamentoların 

usuli/yöntemsel bağımsızlığı ilkesi gereğince yalnızca milletvekilleri tarafından 

sunulabilmektedir (İçt. m. 181). Dolayısıyla içtüzük değişikliği teklifleri, kanun tasarısı 

olarak sunulamamaktadır.  

Uygulamada tasarıların, teklifler karşısında kanunlaşma imkânları açısından 

üstünlükleri olduğunu ifade etmek gerekir. Diğer bir deyişle, TBMM Başkanlığına, 

tasarılardan çok fazla sayıda teklif sunulmakla birlikte oransal olarak daha az teklif 

kanunlaşmaktadır. Zira, kanun tasarıları, iktidar partisi ya da partilerinin oluşturduğu 

hükümet tarafından önerilmekte ve hükümet, parlamento gündeminin oluşumunda 

baskın olup, çoğunluğu aracılığıyla ilgili tasarının kanunlaşmasını kolaylaştırma 

imkanına da sahip bulunmaktadır. Uygulamada kanunlaşan tekliflerin büyük kısmının 

da hükümet kaynaklı kanun tasarılarından olduğu görülmektedir.
1658

  

                                                 
1658

 Bu şekilde, kanunlaşan tasarı ve teklifler içinde, diğer tasarı teklifler ile birleştirilenler de 

bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, bir tasarı ile birleştirilen üç teklif varsa bunlar da kanunlaşmış 

sayılmaktadır. Teklifin teklifle, tasarının tasarıyla ya da teklifin tasarıyla birleşmesi söz konusu 

olabilmektedir. Dönemler bazında bakıldığında, sırasıyla kanun sayısı 913, 547, 417 ve 490’dır. Bu 

durumda, yine dönemler bazında sırasıyla 182, 212, 334 ve 53 kanun önerisinin diğerleri ile birleşerek 

kanunlaştığı görülmektedir.  
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Şekil 17. Yasama Dönemlerine Göre Kanunlaşan Tasarı ve Teklifler 

Şekilde de görüldüğü üzere, dört dönemde tekliflerin durumunda ciddi bir 

dönüşüm olmuştur. 22. Yasama Döneminde kanunlaşan işler içinde tasarıların 

sayısı/oranı daha fazla iken, 23. ve 24. Yasama Dönemlerinde bu sayının oldukça 

azaldığı, diğer yandan 24. Yasama Döneminde kanunlaşan tekliflerin sayısının oldukça 

arttığı ve neredeyse tasarılarla eşitlendiği görülmektedir.
1659

  Diğer bir deyişle tasarılar, 

kademeli olarak kanunlaşma oranları/sayısı açısından dönemler bazında yüzde 75, 

yüzde 68 ve yüzde 51 olarak azalmıştır. Teklifler ise sırasıyla yüzde 25, yüzde 32 ve 

yüzde 49 olmak üzere kanunlaşma oranları açısından artmıştır. Bunda, tasarıların 

hazırlanma sürecinin zorluğu ve hızlı kanunlaşma ihtiyacı nedeniyle tekliflerin hükümet 

tarafından da yoğun olarak kullanılması etkili olmuştur. 26. Yasama Döneminde ise, 

olağanüstü hal uygulamasının da etkisiyle, TBMM’nin yasama faaliyetleri azalmış olup 

kanunlaşan tasarıların (494) büyük çoğunluğunu uluslararası andlaşmaların uygun 

bulunması hakkında kanun tasarıları oluşturmaktadır. Bu dönemde kanunlaşan kanun 

hükmünde kararnameler de tasarılar içinde değerlendirilmiştir. 26. Yasama Döneminde, 

tekliflerin kanunlaşma oranının oldukça azaldığı ve yüzde 10 seviyesinde olduğu 

görülmektedir.  

Bazı durumlarda kanun tekliflerinin kanunlaşma ihtimalleri yükselmektedir. 

Bunlardan ilki, bir kanun teklifinin kanunlaşması için siyasi parti gruplarının anlaşması 

ve tüm grup başkanvekilleri tarafından ilgili teklifin imzalanmasıdır. Bu durumda, ilgili 

teklif üzerinde bir uzlaşma olmakta ve kanunlaşma ihtimali de yükselmektedir. Diğer 

                                                 
1659

 25. Yasama Döneminde kanunlaşan kanun önerisi olmadığından, bu dönem inceleme dışı tutulmuştur.  
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yandan, iktidar partisi grubu/grupları da genellikle hızlı bir şekilde kanunlaştırma 

ihtiyacına dayanarak ilgili konuda tasarı hazırlanmaksızın grup başkanvekili ya da diğer 

bir milletvekili imzasıyla kanun teklifi sunabilmektedir. Böylece, kanun tasarının 

hazırlanması için öngörülmüş olan, ilgili bakanlıklardan görüş alınması ve bütün 

bakanlarca imzalanması gibi süreci uzatan bazı kurallar atlanabilmektedir. Tasarı 

gücündeki bu teklifler, biçimsel olarak teklif olmakla birlikte, esas nitelikleri itibariyle 

tasarıdırlar. Zira uygulamada da bu teklifler, “teklif görünümlü tasarı” olarak 

adlandırılmaktadır. 

TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerileri doğrudan doğruya görüşülmek 

üzere komisyonlara havale edilmektedir. Kanun önerilerinin taşıması gereken hususlar 

İçtüzükte düzenlenmiştir. Kanun tasarılarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, 

taşıması gereken nitelikler ve hazırlanmaları sürecine dair ayrıca Başbakanlık tarafından 

hazırlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
1660

 de 

hükümler yer almaktadır.  

İçtüzüğe göre, kanun önerilerinin
1661

 gerekçeli olmaları gerekmektedir. Kanun 

önerilerinin gerekçeli olması, ileride ilgili kanunun amaç unsurunun belirlenebilmesi 

açısından önemlidir.
1662

 Gerekçede, tasarının tümü ve maddeleri hakkında bilgiler, 

kaldırılması veya eklenmesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, 

değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli görüldüğünün açıkça gösterilmesi gerekmektedir 

(İçt. m. 73, 74). İçtüzük kanun tasarılarının gerekçelerinde neler olması gerektiğini 

ortaya koyarken, teklifler açısından bu şekilde bir düzenleme yapmamıştır. 

Uygulamada, tasarılar için İçtüzüğün 73/2’nci maddesi gereğince hem genel gerekçe 

hem de madde gerekçesi aranırken, teklifler için İçtüzüğün 74/2’nci maddesinde benzer 

bir ifade yer almadığından sadece genel gerekçe yeterli görülmektedir. 

Tasarıların bütün bakanlar tarafından imzalanması gerekirken, kanun 

tekliflerinde en az bir milletvekilinin imzası yeterli görülmektedir (İçt. m. 73, 74). 

                                                 
1660

 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 numaralı söz konusu yönetmelik için bkz. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059986&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearc

h=, Erişim: 16.03.2018.  
1661

 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile milletvekillerinin 

talepleri doğrultusunda kanun teklifi taslağı hazırlamak görevi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına 

verilmiştir. Bu Başkanlıkta bulunan İnceleme ve Araştırma Bürosunda görevli yasama uzmanları 

tarafından milletvekillerinin talep ettikleri konuda kanun teklifleri hazırlanmaktadır. Milletvekilleri, talep 

ettiği düzenlemeyi kapsam, amaç ve içerik açısından genel olarak ortaya koymakta ve ilgili teklif kanun 

tekniğine uygun bir şekilde hazırlanarak talep sahibi milletvekiline sunulmaktadır. 
1662

 YANCI ÖZALP, Nihal, “Türkiye’de Yasa Yapımı: Nicelik Sorunu mu, Nitelik Sorunu mu?”, 

AÜSBF Dergisi, C. 61, S. 1, 2006, s. 274. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059986&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059986&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
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Kanun önerilerinin incelenmesi ve iadesi konusunda Meclis Başkanının yetkili 

olup olmadığı konusu tartışmalıdır.
1663

 TBMM Başkanlığı uygulamada, kendisine 

sunulan kanun önerilerinde, İçtüzüğün 73 ve 74’üncü maddesi açısından diğer bir 

deyişle basit biçimsel eksiklikleri gördüğünde öneri sahibine tamamlatma yoluna 

gitmektedir.  

Her ne kadar, İçtüzüğün 74’üncü maddesinde “komisyonların şartlarına 

uymayan kanun tekliflerini
1664

 sahiplerine tamamlatmaya yetkili oldukları ”öngörülmüş 

olsa da uygulamada komisyon aşamasında tamamlatma yoluna gidilmemektedir. 

Komisyonda görülen eksiklikler, komisyon üyeleri tarafından sunulacak değişiklik 

önergeleri aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Aslında burada sözü edilen eksikler, 

değişiklik önergesini gerektirecek düzeyde bir eksiklik değil, daha çok İçtüzüğün 73 ve 

74’üncü maddelerinde yer alan şekli kurallar açısından söz konusu olan eksikliklerdir. 

Bu tür eksiklikler, genellikle TBMM Başkanlığına sunulduğunda, Başkanlık tarafından 

tamamlatıldığından komisyona bu açıdan görev kalmadığı söylenebilir.  

Kanun teklifleri için öngörülen bu tamamlatma yetkisi, kanun tasarıları için 

öngörülmüş değildir. Bunun nedenleri, haklılığı tartışılabilir olmakla birlikte, kanun 

tasarılarının hükümet üyeleri tarafından imzalanması ve bundan dolayı herhangi bir 

düzeltme işleminde güçlükle karşılaşılabileceği ve hazırlık aşamasında bütün bakanların 

imzasından geçen tasarılarda eksikliğin olmayacağı varsayımı olabilir.
1665

 

Bununla birlikte Meclis Başkanlığının açıkça Anayasaya aykırı olan kanun 

önerilerini de işleme koymayarak sahiplerine iade etmesi gerektiği kabul edilmelidir.
1666

  

Aksine Meclis Başkanının ilgili kanun önerisini iade etmeyerek gelen kâğıtlarda 

yayımlaması, ilgili önerinin Başkanlıkça resmen kabul edildiği ve yasama sürecinin 

başlatıldığı biçimde yorumlanabilecektir.
1667

 İçtüzük gereğince, TBMM tarafından 

reddedilen kanun önerileri ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe 

verilemeyeceğinden (m. 76), Meclis Başkanlığının ilgili kanun önerilerini bu açıdan da 

incelemesi gerekmektedir. Ek olarak, İçtüzüğün 67’nci maddesinde yer alan, 
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 İBA (2009), s. 149.  
1664

 Metinde “kanun tasarısına” yer verilmemesinin büyük ihtimalle bir unutkanlık eseri olduğuna ilişkin 

görüş için bkz. İBA (2009), s. 150.  
1665

 BAKIRCI (2000), s. 405.   
1666

 ONAR’a göre, Meclis Başkanlığının kendisine sunulan, örneğin Anayasanın değiştirilemeyecek 

hükümleri hakkındaki anayasa değişikliği önerilerini işleme koymayarak sahiplerine iade etmesi gerekir 

(ONAR, Erdal, 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara Üniversitesi Yayınları, 

Ankara, 1993, s. 27-28).  
1667

 İBA (2001), s. 210.  
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“Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken 

düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir.” kuralını geniş 

yorumlayarak Başkanlığa sunulan tüm önerileri içerecek şekilde değerlendirmek ve 

kanun önerilerini de kapsama almak mümkündür. Bu durumda, ilgili kanun önerisinde 

kaba ve yaralayıcı ifadeler olması durumunda Meclis Başkanı, bunları düzelttirmekle ve 

düzeltilmemesi durumunda da iade etmekle yükümlü olacaktır.   

Bu çerçevede 26. Yasama Döneminde TBMM Başkanlığı tarafından bazı kanun 

tekliflerinin, Anayasaya aykırı olduğu, bazıları ise İçtüzüğün 67’nci maddesi 

kapsamında değerlendirilerek diğer bir deyişle kaba ve yaralayıcı sözler içerdiği 

gerekçesiyle iade edildikleri görülmektedir.
1668

 

Sunulan kanun önerileri, hükümet ve milletvekilleri tarafından da geri 

alınabilmektedir. Geri alma, ilgili kanun önerisinin gündeme alınmış olup olmamasına 

göre değişmektedir. Tasarı ya da teklif henüz gündeme alınmamışsa, hükümet ya da 

teklif sahibi milletvekili ilgili tasarı ya da teklifi Genel Kurul’a bilgi vererek geri 

çekebilmektedir (İçt. m. 75/1).  İlgili tasarı ya da teklif gündeme alınmışsa, Genel 

                                                 
1668

 Az sayıda olmakla birlikte kanun tekliflerinin genellikle “Kürt illeri”, “ Kürdistan”, “Türkiye 

Kürdistanı” gibi ifadeler içermelerinden dolayı Anayasa’da ifadesini bulan “Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğü ilkesine” (AY. m. 3, 14) aykırı oldukları gerekçesiyle iade edildikleri görülmektedir. 

Benzer şekilde aynı ifadelere denetim önergelerinde yer verilmesi durumunda, ilgili önergeler iade 

edilmişlerdir. 

Bu yönde ilk uygulama bütçe kanunu tasarısı üzerindeki komisyon raporuna eklenen muhalefet 

şerhleri dolayısıyla söz konusu olmuştur. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na ilişkin 

506 sıra sayılı Rapor’un birinci cildinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Barış ve Demokrasi Partisi 

Grubuna mensup milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde yer alan “Türkiye Kürdistanı” tabirlerinin 

kullanılmasının açıkça Anayasa’nın 3’üncü ve 14’üncü maddelerine aykırı olduğu, söz konusu muhalefet 

şerhinin Başkanlıkça 506 sıra sayısının birinci cildinden çıkarılması, birinci cildin tekrar bastırılması, 

muhalefet şerhinin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre düzeltilerek bütçe görüşmelerinin sonuna kadar 

tekrar verilmesi hâlinde ek sıra sayısı olarak bastırılması, muhalefet şerhine ilişkin bu hususun komisyon 

raporunu etkilememesi nedeniyle görüşmelerin kararlaştırılan takvim ve Genel Kurul tarafından 

belirlenen program dâhilinde gerçekleştirilmesi istemiyle usul tartışması açılmış ve ilgili görüşme 

sonunda istem oya sunularak kabul edilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 09.12.2013, D. 24, YY. 4, B. 

26). Alınan karar doğrultusunda raporun ilgili cildi, söz konusu muhalefet şerhi çıkartılarak yeniden 

basılıp dağıtılmıştır. Bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı Bülent 

ARINÇ tarafından ise ilgili muhalefet şerhinin Anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83’üncü 

maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, sıra sayısından muhalefet şerhinin çıkarılarak yeniden 

basılması kararının doğru olmadığı ifade edilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, 11.12.2013, D. 24, YY. 4, 

B. 28).  

Usul görüşmesi sırasında, muhalefet şerhlerinin içeriğinin komisyon başkanlığı tarafından da 

incelenmesi ve ilgili rapora eklenmemesi gerektiği ifade edilerek komisyon başkanlığının görevini yerine 

getirmediği iddia edilmiştir. Bunun üzerine Komisyon Başkanvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ tarafından, 

“..İç Tüzük 38'e göre, Komisyon sadece kendisine havale edilen tasarı ya da tekliflerin Anayasa'ya aykırı 

olup olmadığını inceler, eğer Komisyon Anayasa'ya bir aykırılık görüyorsa da maddelerine geçilmeden 

bunu reddeder. Burada tanımlanan da ayrıca Komisyon Başkanlığı ya da Divan değildir, "Komisyon" 

tanımı vardır. Böyle olunca da Başkanlığın burada herhangi bir yetkisinin olmadığı da net olarak 

açıktır…Burada …muhatap Meclis Başkanlığı ve Genel Kuruldur … Anayasa'ya aykırı olduğu açık olan 

ve muhalefet şerhlerine yazılmış olan bu ifadelerle ilgili olarak ne yapılacağının kararını verecek olan da 

yüce Meclistir.” ifadeleriyle komisyonun tutumu savunulmuştur (TBMM Tutanak Dergisi, 09.12.2013, 

D. 24, YY. 4, B. 26). 
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Kurul’a bilgi verilmesi yeterli olmamakta ve Genel Kurulun bu konuda bir karar 

vermesi gerekmektedir (İçt. m. 75/3). Birden fazla milletvekili tarafından imzalanan bir 

kanun teklifinin geri çekilebilmesi için bütün milletvekillerinin ayrı ayrı imzalarını geri 

çekmeleri gerekmektedir. Herhangi bir milletvekili ya da esas komisyonun geri 

çekilmek istenen tasarı ya da teklifi üstlenmesi durumunda ilgili tasarı ya da teklif geri 

çekilememektedir (İçt. m. 75/2).  

Komisyon raporları, sıra sayısı olarak bastırılmalarını takiben siyasi parti 

grupları, komisyonlar, milletvekilleri ve TBMM’deki ilgili birimlere dağıtılmakta ve 

Gelen Kağıtlar Listesinde
1669

 yayımlanmaktadır. Komisyon raporları, sözü edilen 

dağıtım tarihinden itibaren 48 saat geçmeden görüşülemez. Ancak, görüşülecek işle 

ilgili olarak milletvekillerinin gerekli ön inceleme ve çalışmaları yapabilmeleri için 

getirilmiş olan bu süre geçmeden komisyon raporunun gündeme alınması, Danışma 

Kurulu tarafından genel kurula önerilebilmektedir. Bu sürenin bitiminde komisyon 

raporu, “Kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler” kısmının en son 

sırasından gündeme girmektedir.  

Gündemin her bölümündeki işlerin görüşme sırası, Meclis Başkanlığı tarafından 

işin alınış sırasına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla kural, genel kurul gündeminde yer 

alan işlerin sırasıyla görüşülmesidir. Ancak, gerekli görüldüğü durumlarda “Kanun 

tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler” kısmındaki işlerin görüşme 

sırası, Danışma Kurulu tarafından genel kurula önerilebilmektedir. Hükümet, esas 

komisyonlar ve kanun teklifi sahipleri de görüşme sırası ile ilgili taleplerini Danışma 

Kuruluna iletebilmektedir (İçt. m. 49/5). Danışma Kurulunun ilk çağrıda toplanamaması 

ya da karar alamaması durumunda, Meclis Başkanı ya da siyasi parti grupları da bu 

konudaki taleplerini doğrudan genel kurula sunabilmektedir.   

Dolayısıyla gündemin son sıralarında yer alan bir raporun Danışma Kurulu ya da 

siyasi parti grup önerileri aracılığıyla gündemin ön sıralarına alınması mümkün 

olmaktadır. Uygulamada, genel kuruldaki işlerin görüşme sırası bu usulle sık sık 

değiştirilmektedir. TBMM’de yasama gündeminin şekillenmesinde, 1982 Anayasası’nın 

yasama karşısında yürütmenin güçlendirilmesi anlayışının bir yansıması olarak, 

                                                 
1669

 TBMM Başkanlığına sunulan yasama ve denetim belgelerinin, geliş tarihini, özet biçiminde 

konusunu, nereden geldiğini ve bir sonraki aşamada ne işlem göreceğini gösteren yazılı bir duyurudur 

(İBA (2009), s. 66). Bu çerçevede, TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerileri, resmi tezkereler, 

komisyon raporları, soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru önergeleri 

Gelen Kağıtlar Listesinde yayımlanmaktadır. Gelen Kağıtlar Listesi, tatile rastlamadığı takdirde 

Cumartesi, Pazar dışında her gün yayımlanmakta ve Meclisin toplantı günlerinde dağıtılmaktadır (İçt. m. 

51).  
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hükümetin güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Danışma kurulunun toplanamaması ya da 

karar alamaması durumunda, hükümetin mensubu olduğu siyasi parti grubunun 

parlamentoda çoğunluğa sahip olması karşısında iktidar grubu tarafından sunulan öneri, 

genel kurulda herhangi bir zorlukla karşılaşılmaksızın kabul edilebilmektedir. 

Dolayısıyla siyasi parti grupları arasında bir uzlaşmanın olmaması durumunda, Meclis 

gündemi iktidar partisi tarafından şekillendirilmektedir. Bu çerçevede genel kurulun, 

Danışma Kurulu ya da grup önerileri üzerine, gündemini sıklıkla değiştirdiği 

söylenebilir.
1670

   

Genel kurulda görüşmeler genel yasama usulü ya da özel yasama usulüne göre 

yürütülebilmektedir. Aşağıda bu ayrım çerçevesinde konu ele alınacaktır.  

1. Genel Yasama Usulü  

Genel kurulda ilgili kanun önerisi üzerindeki görüşmeler; tümü veya maddeleri 

üzerindeki görüşme aşamaları altında konuşmalar, soru cevap işlemi, önerge işlemi ve 

oylama bölümlerinden oluşmaktadır.  

Genel kurulda, oturumu yöneten başkan tarafından komisyon ve hükümetin
1671

 

yerlerinde olduğu tespit edildikten
1672

 sonra ilgili kanun önerisi üzerinde görüşmeler 

                                                 
1670

 Genel kurul gündeminin belirlenmesine ilişkin temel sorunlar için bkz. GÖKÇİMEN, Semra, “Tasarı 

ve Tekliflerin Genel Kurulda Görüşülme Süreci”, Kanun Yapım Süreci Sempozyumu, 17.01.2011, s. 144-

178. 

 2000 yılından önceki uygulamalara bakıldığında, öncelikle Danışma Kurulunda uzlaşmaya 

çalışıldığı, uzlaşma sağlanamaması halinde bir siyasi parti grubunun önerisini Genel Kurula taşıdığı 

görülmektedir. İstisna olarak, koalisyonlar döneminde, Danışma Kurulunda uzlaşılan kısımlar için 

Danışma Kurulu önerisi, uzlaşılamayan kısımlar için ise koalisyonu oluşturan gruplar tarafından “ortak 

öneri” sunulmuştur. Bazı durumlarda, koalisyon dışında olan grup tarafından da grup önerisi getirilmiştir. 

2000 yıllarda ise, Genel Kurulda gündemi belirleme gücü olmayan siyasi parti grupları da sadece 

görüşme yapılmasını sağlamak ve engelleme yapmak amacıyla Genel Kurula öneri getirmeye başlamıştır. 

22. Yasama Döneminde, iki siyasi parti grubu olması ve uygulamanın çok sık tekrar edilmemesi 

nedeniyle tehlikeli durumun tam olarak farkına varılamamıştır. Bundan sonra birden fazla grup önerisi 

olduğunda, grup önerilerinin büyüklük sırasına göre ve dolayısıyla iktidar grubunun önerisinin en son 

görüşülmesi teamülü oluşmuştur. En son gelinen noktada, sunulan grup önerilerinin fazlalığı karşısında, 

genel kurulda çok uzun sürelerin gündemin belirlenmesiyle geçtiği, kimi zaman çalışma süresinin sonuna 

çok az bir zaman kala iktidar partisi grubunun önerisinin oylanabildiği, kimi zaman bir karar alınamadan 

görüşmelerin sonlandırıldığı olmuştur (BAKIRCI, Fahri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulundaki Yerleşik Uygulamalar, TBMM Basımevi, Ankara, 2015, s. 125-126).  

1160 numaralı Karar ile 19’uncu maddede değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik öncesinde, siyasi 

parti grubu önerileri üzerinde İçtüzüğün 63’üncü maddesine göre yapılan görüşmelerde, talep olması 

durumunda iki lehte iki de aleyhte üyeye söz verilmekteydi. Yapılan değişiklik şöyledir: “Grup 

önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili beş dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini 

açıklayabilir. Açıklamanın ardından diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz 

verilir. Danışma Kurulu ve grup önerileri konusunda Genel Kurulda işaret oyuyla karar verilir.” 

Dolayısıyla grup önerileri üzerinde görüşmelere ayrılacak süre, bu şekilde azaltılmış görünmektedir.  
1671

 Hükümet temsilcisinin mutlaka görüşülmekte olan kanun önerisiyle ilgili bakan olması 

aranmamaktadır. Herhangi bir bakanın genel kurul toplantılarında hazır olması görüşmelere başlamak için 

yeterli olmaktadır. Ancak soru cevap işlemi yapılacağından ve önergelerle ilgili olarak hükümetin görüşü 
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başlamaktadır. Genel Kurulda öncelikle ilgili kanun önerisinin tümü üzerinde 

görüşmeler yapılmaktadır.  

Tümü üzerinde yapılan görüşmelerde siyasi parti grubu, esas komisyon ve 

hükümet temsilcileri ile milletvekilleri konuşabilmektedir. Bu aşamada konuşmalar süre 

ile sınırlı bulunmaktadır. Tümü üzerindeki görüşmelerde, siyasi parti grupları, esas 

komisyon ve hükümet adına yapılacak konuşma süresi en fazla 20 dakika, 

milletvekilleri tarafından yapılacak konuşmaların süresi ise en fazla 10’ar dakikadır. Bu 

süreler, Genel Kurul tarafından Danışma Kurulunun önerisi üzerine 

değiştirilebilmektedir (İçt. m. 81).
1673

 

İçtüzüğe göre, Genel Kurul’da konuşabilmek için öncelikle Başkandan izin 

almak gerekmektedir. Bunun için, önceden ismini kaydettirmek ya da oturum sırasında 

Başkandan söz almak gerekmektedir (İçt. m. 60).  Uygulamada, söz talepleri, 

milletvekilleri tarafından yapılmamakta, grup görevlileri tarafından söz talebi hakkının 

doğduğu an izlenmekte ve bu anda ellerinde bulunan imzalı söz talepleri görevlilere 

teslim edilmektedir. Dolayısıyla, bu uygulama bazı siyasi parti gruplarının lehine 

işlerken, özellikle bağımsız milletvekilleri için söz hakkı elde etmek son derece 

güçleşmektedir.
1674

 

Konuşabilecekler arasında yer alan siyasi parti grup temsilcileri, grupları 

tarafından görevlendirilen sözcüler olup, konuşma yapabilmeleri için grupları tarafından 

yetkilendirildiklerine dair belgeleri İçtüzük gereğince Başkanlığa sunmaları 

gerekmektedir (İçt. m. 61/5). Ancak uygulamada, söz konusu temsilciler tarafından bu 

tür bir yetki belgesi sunulmamakta ve grup yetkilileri tarafından, grup adına konuşacak 

milletvekilleri Başkanlığa bildirilmektedir. Dolayısıyla grup başkanvekilleri tarafından 

sunulan ve grup adına kimin konuşacağını gösteren söz konusu yazı ile yetkilendirme 

yapılmaktadır.   

                                                                                                                                               
sorulacağından genellikle görüşülen kanun önerisi ile ilgili bakan genel kurul toplantılarında hazır 

bulunmaktadır.  
1672

 Genel kuruldaki görüşmeler sırasında hükümet temsilcisinin bulunmaması durumunda görüşmeler 

başlayamamakta ve bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmaktadır (İçt. m. 62/1). 

Dolayısıyla gelecek birleşimde de hükümetin olmaması durumunda görüşmeler sürdürülebilecektir. 

Komisyon temsilcisinin olmaması halinde ise görüşmelere hiçbir şekilde başlanamamaktadır.  
1673

 İçtüzüğün 72’nci maddesi çerçevesinde görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmesi ve bu 

önergenin de Genel Kurulun işaret oyuyla kabul edilmesi durumunda siyasi parti gruplarına ve 

milletvekillerine ikinci defa konuşma hakkı doğmaktadır.  Bu durumda konuşma süreleri, birinci 

konuşma süresinin yarısı kadar olacaktır (İçt. m. 60).  
1674

 BAKIRCI (2015), s. 301.  
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Esas komisyon temsilcileri, komisyonu Genel Kurulda temsil edebilecek olan 

komisyon başkanı, başkanvekili ya da o konu için seçilmiş özel sözcü ya da sözcülerdir 

(İçt. m. 45). Hükümet temsilcisi ise, Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde 

yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisidir (İçt.  

m. 62).  Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilebilmekle birlikte Genel Kurul gerekli 

görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla söz 

verebilmektedir (İçt. m. 61/1-2). Hükümete, esas komisyona ve siyasi parti gruplarına; 

esas komisyon, hükümet, siyasi parti grupları sırasında olmak üzere söz almada öncelik 

tanınmakta, siyasi parti grupları da kendi aralarında istem sırasına göre sıralanmaktadır 

(İçt. m. 61/4). İçtüzük bütün görüşmelerin sonunda son sözün milletvekillerine ait 

olduğunu ifade ettiğinden, bütün konuşmacılardan sonra bir lehte bir aleyhte olmak 

üzere iki milletvekiline söz verilmektedir (İçt. m. 61/6). Kural olarak esas komisyon ve 

hükümet istedikleri zaman konuşabilmektedirler. Uygulamada, esas komisyon ve 

hükümet genellikle şahsı adına söz alan birinci milletvekilinden sonra 

konuşmaktadırlar. Komisyonun genel kurulda zamandan tasarruf etmek amacıyla 

nadiren konuştuğu görülmektedir.  

Her siyasi parti grubunun grupları adına ve iki üyenin de kendileri adına birer 

defa konuşma hakları bulunduğundan (İçt. m. 72/1), konuşabileceklerin sayısı siyasi 

parti grubu sayısına göre değişmektedir. Bununla birlikte, İçtüzükte, esas komisyon ve 

hükümet adına kaç kişinin konuşabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Uygulamada, o sırada komisyon ya da hükümeti temsil eden durumunda olan tek bir 

kişi konuşmaktadır. Örneğin aynı anda hem Komisyon Başkanı,  hem başkanvekili 

komisyonu temsil etmemektedir.
1675

  

Kanun önerisinin tümü üzerindeki konuşmalardan sonra soru cevap işlemi 

yapılmakta ve milletvekilleri, esas komisyon ve hükümete, görüşülmekte olan kanun 

önerisine ilişkin olarak sorular yöneltebilmektedirler. Bu aşamada soru cevap süresi 

yirmi dakika olarak belirlenmiştir.  

Kanun önerisinin tümü üzerindeki görüşmelerden
1676

 sonra; maddelerine 

geçilmemesi kararlaştırılabilmekte ya da kanun önerisinin tümü olumlu bulunarak 

                                                 
1675

 Komisyon Başkanı Cevdet AKÇALI, 45’inci maddenin genel kurulda görüşülmesi sırasında, genel 

kurulda başkan, başkanvekili ve sözcünün aynı anda komisyon sıralarında olması durumunda söz 

hakkının kime ait olacağı sorusuna, “… komisyon başkanına aittir. Ondan sonra komisyon başkanvekiline 

aittir, sonra sözcüye aittir, komisyon adına beyanda bulunmak işi.” şeklinde cevap vermiştir (MM 

Tutanak Dergisi,  29.01.1973, D. 3, T.4, C. 32, B. 45, s. 525).   
1676

 Kanun önerisinin tümü üzerindeki görüşmelerin yasama sürecinin önemli bir aşaması olduğu ve bu 

aşamanın sonucuna göre yasama sürecinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği belirleneceğinden, tümü 
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maddelerine geçilmesi kabul edilebilmektedir.  Kanun önerisinin maddelerine 

geçilmesinin reddedilmesi, ilgili kanun önerisinin de reddedildiği anlamına gelmekte ve 

görüşmeler bu noktada kesilmiş olmaktadır.
1677

  

Kanun önerisinin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesi durumunda, ilgili 

maddelerin görüşmelerine
1678

 başlanmaktadır. Kural olarak maddeler sırasıyla 

görüşülmekle birlikte, Genel Kurul tarafından bir maddenin diğerinden önce 

görüşülmesine de karar verilebilmektedir (İçt. m. 83/1).   

Genel kurulda maddeler, ilgili kanun önerisinin ilk hali üzerinden değil, 

komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşülmektedir. Her madde üzerinde 

hükümet, komisyon ve siyasi parti grubu temsilcileri, 10’ar dakika ve şahsı adına iki 

milletvekili, 5’er dakika konuşabilmektedir. Konuşmaları takiben 10 dakika soru cevap 

işlemi yapılmaktadır.  

Genel Kurulda da maddeler üzerinde değişiklik önergeleri aracılığıyla değişiklik 

yapılması mümkündür. Milletvekilleri, esas komisyon ve hükümet Genel Kurulda 

değişiklik önergesi verebilmektedir. Milletvekilleri tarafından anayasaya aykırılık 

                                                                                                                                               
üzerinde görüşmeler yapılmaksızın kanun önerisinin maddelerinin görüşülmesinin ilgili kanunu temelsiz 

ve dayanaksız bırakacağı hakkında bkz. AMK, 14.03.1974, E. 1973/33, K. 1974/9, RG: 

17.06.1974/14918.  
1677

 İçtüzük, ilgili kanun önerisinin reddedilmesine bir sonuç bağlamıştır. Buna göre, TBMM tarafından 

reddedilmiş olan kanun önerileri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe, TBMM’nin aynı yasama 

dönemi içinde yeniden verilemeyecektir (İçt. m. 76). Uygulamada reddedilmiş kanun önerileri olup 

olmadığını değerlendirmek için genelde birebir benzerlik aranmaktadır. Böyle olunca daha önce 

reddedilmiş kanun önerileri ile ulaşılmak istenen amaç, önceki kanun önerisinin esasına ilişkin kayda 

değer değişiklikler yapılmadan da gerçekleştirilmektedir.  Böylece lafzî olarak farklı ancak esas ve amaç 

yönünde aynı kanun önerileri verilmek suretiyle yasaklayıcı nitelikteki bu hüküm bertaraf edilmiş 

olmaktadır. Dolayısıyla maddenin yöneldiği amacı, uygulamada gerçekleştirebildiğini söylemek güçtür 

(TUTAL (2010), s. 116). Benzer olan kanun önerilerinin bu madde kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği hakkında bkz. BAKIRCI (2000), s. 423-424. 
1678

 7/2/2001 tarihli ve 713 numaralı Karar ile İçtüzüğün 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,  

“Tasarı veya tekliflerin yürürlük ve yürütme maddeleri ile yabancı devletlerle veya milletlerarası 

kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin tasarıların maddeleri 

üzerinde görüşme açılmaz ve önerge verilemez.” şeklinde değiştirilmiş ve bu düzenleme Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.  İptal kararında; 

-  Kimi durumlarda kanunların diğer maddeleri kadar önem kazanan yürütme ve özellikle yürürlük 

maddeleri üzerinde görüşme açılması ve önerge verilmesi zorunlu hale gelebileceği; yasama 

faaliyetlerinin engellenmesini önlemek amacıyla durumun gerektirdiği ölçüde kimi sınırlamalar 

getirilebilirse de yasama etkinliklerinin ayrılmaz bir parçası olan görüşme ve önerge vermenin tümüyle 

yasaklanmasının Anayasa'nın 2’nci maddesinde belirtilen devletin demokratik olma niteliği ile 

bağdaşmayacağı, 

- Yabancı devletler veya milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların metinleri kimi çekincelere 

izin veriyorsa, bu konuda TBMM'nin yetkili olmadığının düşünülemeyeceği, bu yetkinin ise görüşme 

açılması ve önerge verilmesi ile kullanılabileceği, andlaşmalarla üstlenilecek yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinin başlangıcının aksi kararlaştırılmamışsa onay kanununun yürürlük tarihi olduğundan, 

önemli görülen durumlarda, bu tarihin de tartışılmasının gerekebileceği ifade edilerek söz konusu (d) 

bendi Anayasa'nın 2. ve 87. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir (AMK, 31.01.2002, E. 

2001/129, K. 2002/24, RG: 18.06.2002/24789). 
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önergeleri dahil her madde için yedi önerge verilebilmektedir. Her siyasi parti grubuna 

mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı da saklıdır. İlgili siyasi parti 

grubuna mensup milletvekilleri tarafından kullanılmaması durumunda,  bu hak, diğer 

siyasi parti grubuna mensup ya da bağımsız milletvekilleri tarafından kullanılabilecektir 

(İçt. m. 87/1). Esas komisyon ve hükümet tarafından verilebilecek önerge sayısı 

açısından bir sınırlandırma konulmamıştır.  

Değişiklik önergelerine sayı dışında konu açısından da bazı sınırlandırmalar 

getirilmiştir. Öncelikle değişiklik önergeleri; bir maddenin reddi, tümünün ya da bir 

maddesinin komisyona iadesi, bir maddenin değiştirilmesi ya da ek veya geçici madde 

eklenmesine dair olabilmektedir. Ayrıca, kanun önerisine konu kanunun konusu 

olmayan diğer kanunlarda ek ve değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki 

değişiklik önergeleri işleme konulmamaktadır (İçt. m. 87/3). Görüşülmekte olan kanun 

önerisinin konusu olan ancak komisyon metninde bulunmayan ve kanun önerisi ile çok 

yakın ilgisi olan değişiklik önergeleri de ancak komisyonun bunu salt çoğunluğu ile 

kabul etmesi durumunda görüşülebilmektedir (İçt. m. 87/4).
1679

 Bu tür önergeler 

üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılmaktadır. Bu tür önergeler konu olarak 

daha önce Komisyon tarafından görüşülmediğinden, genel kurulda görüşülebilmesi için 

öncelikle komisyonun ilgili önergeye katılması aranmaktadır.
1680

 Diğer yandan kanun 

önerilerine geçici madde eklenmesine dair değişiklik önergelerinde de siyasi parti 

grupları arasındaki mutabakat çerçevesinde, yeni madde ihdasında olduğu gibi 

komisyonun salt çoğunluğu aranmaktadır.
1681

 

Değişiklik önergelerinin şekli koşulları ise şöyledir: Değişiklik önergelerinde, 

değiştirilmesi, kaldırılması veya eklenmesi istenen hükümler açıkça belirtilir. Açık 

olmayan ve şarta bağlı önergeler işleme konulmaz (İçt. m. 87/5). Değişiklik önergeleri 

gerekçeli olarak verilir. Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri beşyüz kelimeden fazla ise, 

önerge sahibi önergesine beşyüz kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zorundadır (İçt. 

m. 87/6). 

Değişiklik önergeleri kanun önerilerinin basılıp dağıtılmasından itibaren 

Başkanlığa verilebilmektedir. Önergeler madde üzerinde verilen değişiklik 

                                                 
1679

 Bu hüküm uygulamada geniş yorumlanmakta; bir maddenin değiştirilmesinin yanı sıra, kanuna yeni 

bir madde eklenmesini veya kanundan bir maddenin çıkartılmasını öngören önergeler de bu kapsamda 

değerlendirilmektedir (GÖKÇİMEN, Semra; HAS, Volkan, “İçtüzüğün 87’nci Maddesi Çerçevesinde 

Değişiklik Önergeleri”, Yasama Dergisi, S. 1, Ankara, 2006, s. 68).  
1680

 GÖKÇİMEN (2011), s. 164.  
1681

 31.03.2016 tarihli Mutabakat Metni, TBMM Arşivi.  
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önergelerinin okunmaya başlanmasına kadar verilebilmektedir. Önergelerin okunmaya 

başlamasına kadar çekilen önergeler varsa, bunların yerine de sıradaki önergeler işleme 

alınabilmektedir.
1682

 

Görüşmelere başlamadan önce, değişiklik önergesi verilmesi için bir 

milletvekilinin imzası yeterli iken, ilgili kanun önerisinin görüşülmesine başlandıktan 

sonra verilecek değişiklik önergelerinde en az beş milletvekilinin imzasının bulunması 

gerekmektedir (İçt. m. 87/2). Hükümetçe verilen önergelerde tek bir bakanın imzası 

yeterlidir. Komisyonca verilen önergelerin ise komisyon üye tamsayısının üçte biri 

tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, komisyon önergelerinde, komisyonu 

genel olarak ya da genel kuruldaki görüşmelerde temsile yetkili üyenin de imzasının 

bulunması gerekmektedir.
1683

 

Önergelerin, görüşülmekte olan madde üzerindeki önerge işlemi başlayıncaya 

kadar verilmesi mümkündür. Dolayısıyla önergeler okunmaya başladıktan sonra önerge 

verilemeyecektir. Başkanlığa verilen önergeler İçtüzükte öngörülen kurallara uygunluk 

açısından incelenmekte ve bu kurallara uygun olmayan önergeler işleme 

konulmamaktadır.  

Başkanlık işleme konulacak olan önergeleri aykırılık durumuna göre 

sıralamaktadır. 1160 numaralı Karar öncesinde, veriliş sıraları tümüyle ihmal edilerek, 

önergeler aykırılık durumlarına göre sıralanmakta, genel kurulda önce aykırılık sırasına 

göre okunmakta, daha sonra en aykırı olandan başlayarak işleme alınmaktaydı. Böylece 

ilgili önergeler iki kez okunarak, genel kurulda gereksiz zaman kaybına sebep 

olunmaktaydı. 1160 numaralı Karar ile yapılan değişiklikle, değişiklik önergelerinin, 

aykırılık sırasına göre okunup işleme konması öngörülmüştür. Önergeler bu çerçevede 

en çok aykırı olandan en az aykırı olana
1684

 doğru sıralanarak işleme konulacaktır. Bu 

sıralama konusunda Başkanlığın takdir yetkisinin olduğunun kabulü gerekmektedir.  

                                                 
1682

 GÖKÇİMEN; HAS (2006), s. 70.  
1683

 GÖKÇİMEN; HAS (2006), s. 70. Uygulamada komisyon başkanı veya temsilcisinin imzasının yeterli 

görüldüğü örnekler de bulunmaktadır.  
1684

 Örneğin, maddenin tümünü değiştiren bir önerge, bir fıkrasını değiştiren önergeye göre daha aykırı 

olacaktır. Ancak İçtüzük gereği, kanun önerisinin belli bir maddesinin anayasaya aykırı olduğu 

gerekçesiyle reddini isteyen önergeler diğer önergelerden önce oylanmaktadır (İçt. m. 84). Dolayısıyla bu 

tür önergeler en aykırı önergeler olarak kabul edilmektedir.  

Zira, anayasaya aykırılık iddiasına ilişkin bir önergenin kabul edilmesi durumunda, ortada 

görüşülebilecek bir madde kalmayacak ve ancak bu yöndeki önergenin karara bağlanması ve 

reddedilmesi durumunda diğer önergelere geçilebilecektir. Aynı şekilde, maddeyi tümüyle değiştiren 

önergelerin kabulü halinde diğer önergeler işleme konulmayacaktır.  

Bu çerçevede önergelerin aykırılık sıralaması şöyle olacaktır:  

– Maddenin Anayasaya ayrılığı, 



 

 

380 

 

Değişiklik önergelerinin aynı mahiyette olması durumunda ne yapılacağı da bir 

başka sorun alanıdır. Bununla bağlantılı olarak oturumu yöneten başkanın usulüne 

uygun olarak kendisine iletilmiş önergeleri işleme koymama yetkisinin olup olmadığı 

sorgulanmalıdır. Anayasa Mahkemesi bir kararında, daha önce reddedilen değişiklik 

önergesi ile aynı mahiyetteki önergenin işleme alınmamasının bir biçim eksikliği 

oluşturmayacağını; zira, bu durumda Genel Kurulun iradesinin oluşup açıklandığını ve 

önergenin işleme konulmamasının sonucu etkilemeyeceğini ortaya koymuştur.
1685

 

Buradan çıkan sonuç, aynı olan değişiklik önergelerinin başkan tarafından işleme 

konulmayabileceğidir. 

Uygulamada, aynı mahiyette olan önergeler, başkan tarafından birlikte işleme 

alınmaktadır. Bu durumda talepleri halinde, önerge sahiplerine ayrı ayrı söz verilmekte 

veya önergelerin gerekçeleri okutulmaktadır.
1686

 

Başkan, bu aşamada ilgili önergeye katılıp katılmadıklarını, komisyona ve 

hükümete sormaktadır. Komisyon ve hükümetin katıldığı önergelerde, önerge 

sahiplerine söz verilmeksizin ve gerekçeler okunmaksızın da önergeler 

oylanabilmektedir.  

Önergeye;  

- Komisyon katılmamış, hükümet katılmış,  

- Komisyon ve hükümet katılmamış,  

- Komisyon takdire bırakmış, hükümet katılmış,  

- Komisyon ve hükümet takdire bırakmış,  

- Komisyon katılmış ve hükümet katılmamış,  

- Komisyon katılmış, hükümet takdire bırakmış ise önerge sahibine beş dakika 

konuşma veya önergesinin gerekçesini okutturma hakkı tanınmaktadır. Komisyon ve 

hükümet katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilmektedirler. Önergesi hakkında 

                                                                                                                                               
– Maddenin metinden çıkarılması, 

– Maddenin değiştirilmesi, 

– Fıkranın metinden çıkarılması, fıkra eklenmesi, fıkranın değiştirilmesi. 

– Bendin metinden çıkarılması, bent eklenmesi, bendin değiştirilmesi. 

–Cümlenin metinden çıkarılması, cümle eklenmesi, cümlenin değiştirilmesi, 

– İbarenin metinden çıkarılması, ibare eklenmesi, ibarenin değiştirilmesi. 

Yeni madde ihdasına ilişkin önergeler ise, madde sıralaması gözetilerek uygun yerlerde işleme 

alınmakta ve kendi içlerine aykırılık sıralamasına tabi tutulmaktadır (BAKIRCI (2015), s. 236-242).  
1685

 AMK, 26.03.1974, E. 1972/32, K. 1974/11, RG: 21.06.1974/14922. 
1686

 TBMM Genel Kurul Rehberleri (Hizmete Özel), Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 2016, s. 177.  
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konuşma hakkına sahip olan önerge sahibi, konuşma hakkını önergede imzası olmayan 

bir milletvekiline devredememektedir.
1687

 Uygulamada ilgili önergeye hükümetin 

katılması, iktidar partisi grubuna önerge lehinde oy kullanmaları gerektiği yönünde bir 

mesaj olarak değerlendirilmektedir.  

Önergeler ayrı ayrı işaret oyu ile oylanmaktadır. Önerge işlemlerinden sonra 

madde, kabul edilen önerge varsa, kabul edilen önergelerle birlikte oya sunulmakta, 

diğer bir deyişle madde değiştirilerek kabul edilmekte,  aksi durumda aynen kabul 

edilmiş olmaktadır. Önergeler doğrultusunda, kanun önerisi metninde yer alan 

maddenin metinden çıkartılması ya da metne yeni madde eklenmesi söz konusu 

olabilmektedir. Tüm maddeler üzerindeki görüşmeler bu şekilde yapılmaktadır.  

Uygulamada, kabul edilen önergelerin büyük çoğunluğunu, iktidar partisi 

milletvekilleri tarafında verilen ve iktidar partisinin hükümet temsilcisi tarafından da 

olumlu bulunan önergeler oluşturmaktadır. Çoğu kez bu tür önergelerin grup 

başkanvekilleri tarafından imzalandığı da görülmektedir. Grup başkanvekili tarafından 

imzalanmış olma da iktidar grubu milletvekilleri için ilgili önergenin kabulü yönünde 

bir mesaj olarak görülmektedir. Dolayısıyla, bu gerçekten hareketle muhalefet partileri 

önergelerini kabul edilmeleri için vermemekte ve çoğu durumda bir engelleme aracı 

olarak kullanmaktadırlar.
1688

 

Kanun önerisinin maddelerinin ayrı ayrı görüşmeleri tamamlandıktan sonra, 

oturumu yöneten başkan tarafından görüşmelerin tamamlandığı bildirilmekte ve 

İçtüzükte öngörülen “son söz milletvekilinindir” kuralı gereğince lehte ve aleyhte olmak 

üzere iki milletvekiline söz verilmekte, daha sonra kanun önerisinin tümü oya 

sunulmaktadır. Bu oylama neticesinde, kanun önerisi reddedilecek ya da kabul 

edilecektir. Ancak, son oylamaya gelmiş bir kanun önerisi, büyük bir olasılıkla kabul 

edilecektir. Zira, kanun önerisinin tümü üzerinde yapılan ilk görüşmelerde maddelerine 

geçilmesinin kabul edilmiş olması bir anlamda kanun önerisinin genel anlamda uygun 

bulunduğunu göstermekte ve maddeler üzerindeki sonraki oylamalar da kanun 

önerisinin kanunlaşması yönünde bir eğilim olduğunu ortaya koymaktadır.   

                                                 
1687

 GÖKÇİMEN; HAS (2006), s. 71. 
1688

 Muhalefet, özellikle kabul edilmesini istemediği kanun önerilerinde, geçmesini engellemek ya da 

süreci uzatmak amacıyla çok sayıda önerge verebilmekte; iktidar grubu da engellemeyi engellemek adına 

önergeler sunabilmektedir. Söz konusu önergeler, uygulamada ”kapatma önergesi” ya da “naylon önerge” 

olarak adlandırılmaktadır  (BAKIRCI (2015), s. 246-247). Dolayısıyla söz konusu önergeler, muhalefet 

tarafından işin görüşülmesini geciktirerek engellemek, iktidar tarafından ise süreci hızlandırmak amacıyla 

kullanılmaktadır (NEZİROĞLU, İrfan, Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları, Seçkin 

Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 254).  
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Genel kurulda, görüşülen kanun önerisinin tümünün oylanmasından önce, belli 

bir maddesinin yeniden görüşülmesi mümkündür. Bu yöndeki talepler, gerekçeli bir 

önerge ile esas komisyon veya Hükümet tarafından ancak bir defaya mahsus olmak 

üzere istenebilmektedir. Bu talep üzerine Danışma Kurulunun görüşü alınmakta ve talep 

Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanmaktadır.
1689

  

TBMM üye tamsayısının en az üçte biri (184 üye) ile toplanmakta ve 

Anayasa’da başka bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 

almaktadır.
1690

 Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde, üye tamsayısının dörtte birinin 

bir fazlasından (139) az olamayacaktır (AY. m. 96/1). Söz konusu karar yeter sayısının 

istisnalarından biri, genel veya özel af ilanına, TBMM üye tamsayısının beşte üç 

çoğunluğu ile karar verilebilmesidir. Dolayısıyla ilgili kanun önerisinin herhangi bir 

maddesi genel veya özel af ilanına dair bir düzenleme içerdiğinde ilgili maddenin 

oylaması ile kanun önerisinin tümünün oylamasında söz konusu nitelikli çoğunluk 

aranacaktır.
1691

  

Genel kurulda oylamaların büyük bir kısmı, işaretle oylama usulü kullanılarak 

yapılmaktadır. Zira, İçtüzükte yapılacak oylama ile ilgili olarak bir açıklık yoksa, kural 

olarak o iş işaretle oylanmaktadır.  Ancak, İçtüzükte işaretle oylanacağı belirtilen 

hususlarda işaretle oylama zorunludur. Örneğin, İçtüzükte, değişiklik önergelerinin 

işaretle oylanması öngörüldüğünden bu önergelerin işaretle oylanması zorunludur. 

İşaretle oylamada, milletvekilleri el kaldırmak suretiyle oyunu açıkta kullanmaktadır. 

Ancak kimin hangi yönde oy kullandığı yönünde herhangi bir kayıt tutulmadığından 

                                                 
1689

 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. NEZİROĞLU, İrfan, “Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde Yeniden Görüşülmesi: Tekrir-i Müzakere”, AÜHF Dergisi, C. 56, S. 1, 2007, s. 

165-178.   
1690

 Toplantı yeter sayısının bulunup bulunmadığı, İçtüzüğün 57’nci maddesinde öngörülen yollardan biri 

ile yoklama işlemi yapılarak anlaşılabilmektedir. Kural olarak başkan, birleşimi açtıktan sonra tereddüde 

düşerse yoklama yapmaktadır. Toplantı yeter sayısının olduğu belirlenip toplantı başladıktan sonra, kural 

olarak görüşmeler boyunca, toplantı yeter sayısının var olduğu kabul edilmektedir. Önceki düzenlemede 

görüşmeler sırasında, işaretle oylamaya geçilirken, 20 üyenin ayağa kalkarak ya da önerge vererek talepte 

bulunmaları halinde de yoklama yapılmaktaydı. Yoklama sonucunda, toplantı yeter sayısının bulunmadığı 

saptanırsa, birleşime en fazla bir saat süreyle ara verilmekte, ara sonrasında yapılan yoklamada da toplantı 

yeter sayısı bulunamazsa, toplantı kapatılmaktaydı.  

Uygulamada, üzerinde uzlaşma olan konularda, toplantı yeter sayısı aranmamaktaydı. Üzerinde 

uzlaşma olmayan işlerin görüşüldüğü birleşimlerde ise görüşülen işin sonuçlandırılmasını geciktirmek ya 

da engellemek adına yoklama istemlerinin sayısı artmaktaydı (İBA (2009), s. 83). 1160 numaralı Karar ile 

söz konusu yoklama isteminde bulunulabilecek durumların sınırlandırıldığı görülmektedir. Buna göre, 

görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanması 

esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en az 20 milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek 

suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilecektir.  
1691

 Bu konuda bkz. ARAÇ, İbrahim, ERİKLİ, Hasan, “Anayasanın 87. Maddesine Göre Kabulünde 

Nitelikli Çoğunluk Aranması Gereken Af Kanunları”, Yasama Dergisi, S.1, 2006, s. 25-45; ERİKLİ, 

Hasan, 1982 Anayasası Kapsamında Af Kanunlarının Kabulünde Nitelikli Çoğunluk Aranmasıyla 

Ortaya Çıkan Sorunlar, TBMM Genel Sekreterliği, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004. 
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sonradan kimin lehte ya da aleyhte oy kullandığı görülememektedir. Başkanlık 

Kürsüsünde, başkan ve katip üyeler arasında el kaldıranların sayısında bir anlaşmazlık 

olması durumunda işaretle oylama, elektronik cihazla yapılarak tekrarlanmaktadır.  

İçtüzükte açık oylama usulü ile oylanacağı belirtilenler
1692

 dışındaki konularda, 

20 üyenin talep etmesi durumunda ilgili iş açık oyla oylanabilmektedir. Böyle bir talep 

olmaması durumunda kural olarak işaretle oylama usulü kullanılmaktadır. Açık oylama, 

elektronik oylama cihazıyla yapılmakta ve bu oylamada hangi milletvekilinin ne yönde 

oy kullandığı görülebilmektedir. Buna ilişkin liste, tutanaklara da eklenmektedir.  

Kural olarak TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen kanun önerileri, 

kanun kimliğini kazanmaktadır. Ancak, ilgili kanunun yürürlüğe girebilmesi, diğer bir 

deyişle uygulanabilmesi için, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi 

Gazete’de yayımlanması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından kabul 

edilen kanunları, onbeş gün içinde yayımlamakta ya da yayımlanmasını kısmen ya da 

tamamen uygun bulmayarak gerekçesi ile birlikte TBMM’ye geri göndermektedir (AY. 

m. 89/1).  

TBMM, Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunu, değiştirerek kabul 

edebileceği gibi aynen de kabul edebilecektir. TBMM, Cumhurbaşkanı tarafından geri 

gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanmakta; 

Cumhurbaşkanının gösterdiği gerekçeler çerçevesinde dahi olsa ilgili metinde değişiklik 

yapılması durumunda ise Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar TBMM’ye geri 

gönderebilmektedir (AY. m. 89/2).
1693

 

Herhangi bir kanun önerisinin, yasama sürecini tamamlama süresi ilgili konunun 

aciliyeti, önemi ve kapsamına göre değişmektedir. İlgili konu üzerinde uzlaşma olup 

olmaması da yasama sürecini tamamlama süresini etkilemektedir. Örneğin, aciliyeti 

olan ve kısa süre içinde yasama sürecini tamamlayan kanun önerilerinden biri Bülent 

Ecevit’in ölümü üzerine Devlet mezarlığına defnedilmesi için hazırlanan “Devlet 

Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır. Sözü 

edilen Tasarı, 07.11.2006’da TBMM Başkanlığına sunulmuş, aynı gün İçişleri 

Komisyonuna esas komisyon olarak havale edilmiş, 48 saat geçmeden Komisyonda 

görüşülebilmesine dair tavsiye kararı alınmış, 08.11.2006’da komisyonda ve genel 

                                                 
1692

 Örneğin uluslararası antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarıların oylaması açık 

oylamayla yapılmaktadır. Açık oylamanın zorunlu olduğu diğer durumlar için bkz. İçt. m. 142; Anayasa 

değişiklik tekliflerinde ise gizli oylama usulü uygulanmaktadır (AY. m. 175/1).  
1693

 Bu konuda bkz. İBA, Şeref, “Cumhurbaşkanınca Yayımlanması Kısmen veya Tamamen Uygun 

Bulunmayan Kanunların Meclise Geri Gönderilmesi”, AÜHF Dergisi, C. 52, S. 3, 2003, s. 299-316.  
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kurulda görüşülerek kanunlaşmıştır. Dolayısıyla söz konusu Tasarı, yasama sürecini iki 

günde tamamlamıştır  

2. Özel Yasama Usulü  

 Kanun önerilerinin, özel görüşme ve oylama usulü ile görüşülmesi mümkündür. 

İçtüzüğün “Temel kanunlar” başlıklı 91’inci maddesinde öngörülen bu usul, genel 

yasama usulüne göre daha hızlı bir şekilde kanun önerilerinin kanunlaşabilmelerini 

sağladığı için çalışmamızda “özel yasama usulü” olarak adlandırılmıştır.
1694

 Ancak 

esasen bu usul ile öngörülen, İçtüzük metnindeki ifadesiyle de özel görüşmenin yanı 

sıra aynı zamanda özel oylamadır. Uygulamada bu usul, “temel kanun” olarak 

anılmaktadır. Uzun ve ayrıntılı olan kanun önerilerinin genel kurulda görüşmelerinin 

çok zaman alabileceği gerekçesiyle getirilen bu usuller, kanun önerilerinin genel 

kurulda görüşme süreçleri hızlandırılmıştır.  

 İçtüzük hükmüne göre bu usule ancak belli kanun önerileri için ve sadece genel 

kurul aşamasında
1695

 başvurulabilmektedir. Buna göre, “Bir hukuk dalını sistematik 

olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi; 

kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki 

özel kanunların dayandığı temel kavramları göstermesi, özel kanunlar arasında 

uygulamada ahenk sağlaması, düzenlediği alan yönünden bütünlüğünün ve maddeler 

arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun bulunması; önceki yasalaşma 

evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı tutulması gibi özellikleri taşıyan 

                                                 
1694

 Konu ile ilgili olarak bkz. YAPICI (2005).  
1695

 İçtüzükte komisyon görüşmeleri sırasında konuşma süresi ve önerge sayısı açısından herhangi bir 

sınırlama olmamasının, diğer bir deyişle komisyonlar için herhangi bir özel yasama usulü 

öngörülmesinin, İçtüzük Koyucunun komisyon görüşmelerine atfettiği önemin bir göstergesi olduğunu 

kabul etmek gerekir (GEÇMEZ, Taner, “Özel Yasama Yöntemi Olarak Temel Kanun”, TBB Dergisi, S. 

104, 2013, s. 282). Özel yasama usulünün komisyon aşamasını kapsamaması, zarar görebileceği ifade 

edilen demokratik ilkeler açısından güvence oluşturmaktadır (ERGÜL, Ozan, “Anayasa Mahkemesi’nin 

TBMM İçtüzük Değişikliğini İptal Kararı Işığında Özel Yasama Yöntemine Bir Bakış”, AÜHF Dergisi, 

C. 51, S. 4, 2002, s. 126).   Bu husus Anayasa Komisyonunun ilgili raporunda da şöyle ortaya 

konulmaktadır: “İçtüzüğün 91 inci maddesi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus, özel 

yasama yönteminin hiçbir şekilde komisyon aşamasını kapsamamasıdır. Kanunların detaylı olarak 

tartışıldığı ve incelendiği, verilen değişiklik önergelerinin değerlendirildiği ve tasarı ve teklif üzerinde 

tam tasarruf yetkisinin kullanıldığı komisyon aşamasında herhangi bir sınırlama olmaması, zarar göreceği 

düşünülen demokratik ilkeler açısından önemli bir güvence oluşturmaktadır.” ((2/140) Esas Numaralı AK 

Parti Grup Başkanvekilleri Salih Kapusuz ve Haluk İPEK, Bursa Milletvekili Faruk ÇELİK, Hatay 

Milletvekili Sadullah ERGİN ile Ordu Milletvekili Eyüp FATSA'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu: SS: 161, 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss161m.htm, Erişim: 20.03.2018, s. 2). İYİMAYA da 

yasama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve inşası görevinin komisyon aşamasına aktarılması gerekliliğini 

“Hukuk, komisyonda; siyaset genel kurulda, yapılır” paradigması ile izah etmektedir. İYİMAYA’ya göre, 

söz konusu paradigma komisyon görüşmelerinde özel yasama usullerinin uygulanmasına imkân 

vermemektedir. (İYİMAYA, Ahmet, “Siyaset Kurumunun Ortak Günahı: Yasama Reformu”, TBB 

Dergisi, S.93, 2011, s. 317).     

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss161m.htm
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kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan 

tasarı veya teklifler” bu usule göre görüşülebilecektir. Bu şartları taşıyan kanun 

önerilerinin, söz konusu usule göre görüşülmesine Hükümetin, esas komisyonun veya 

grupların teklifi ve Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar 

verilmektedir. Danışma Kurulunda oybirliğinin sağlanamaması halinde, siyasi parti 

grupları da bu önerilerini genel kurula sunabilmektedir. Maddenin ilk uygulamalarında, 

temel kanun olarak görüşmeye ilişkin kararların uzlaşmaya ve dolayısıyla Danışma 

Kurulu kararına dayandığı, sonraki uygulamalarında ise siyasi parti grup önerilerinin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede hangi kanunun, temel kanun usulü ile 

görüşüleceği konusunda karar Genel Kuruldadır. Dolayısıyla genel kurulda çoğunluğa 

sahip olan siyasi parti grubunun, her kanun önerisini –maddede belirtilen özellikleri 

taşımasa dahi- özel yasama usulü ile görüştürme imkânına sahip olduğu söylenebilir.  

Zira uygulamada da İçtüzükte çerçevesi çizilen kapsamda ve nitelikte olduğu 

kabul edilemeyecek kanun önerilerinin de özellikle madde sayılarının fazla olması 

nedeniyle özel yasama usulü çerçevesinde görüşüldüğü ve bu usulle görüşülmemeleri 

gerektiği itirazlarının olduğu görülmektedir. Örneğin torba kanun
1696

 olarak adlandırılan 

                                                 
1696

 TEZİÇ, “birbirinden farklı konuları düzenleyen kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde 

değişiklik yapılmasını öngören kanunun günlük dilde torba kanun” olarak adlandırıldığını ifade 

etmektedir. Bu çerçevede TEZİÇ’e göre, torba kanun bir tür konular bileşimidir (TEZİÇ, Erdoğan, 

“Torba Kanun”, Kanun Yapma Tekniği içinde, Yener Üner (Yay. Haz.), TBB Yayınları, Ankara, 2016, 

s. 335). İBA da torba kanunu “birbiri ile konu yönünden ilgisi olmayan ve çok sayıda başka kanunda ek 

ve değişiklikler yapan kanun” biçiminde tanımlamaktadır (İBA, Şeref, “Ülkemizde “Torba Kanun” ve 

“Temel Kanun” Uygulamaları”, Ankara Barosu Dergisi, S.1, 2011, s. 199). DEVECİ’ye göre torba 

kanun, “birçok farklı yasanın çok sayıda maddesinde yapılan değişikliklerin içine atıldığı yasa çuvalı”dır. 

BAKIRCI ise torba kanuna, “zorunluluk olmadığı halde birden fazla kanunda değişiklik öngören kanun” 

ya da “aralarında zorunlu ilişki olmayan birden fazla kanunu değiştiren kanun”  biçiminde tanım 

getirmektedir (BAKIRCI, Fahri, “Yasama Sürecinin Hızlandırılması ve Sakıncaları”, Kanun Yapma 

Tekniği içinde, Yener Üner (Yay. Haz.), TBB Yayınları, Ankara, 2016, s. 24). 

Ülkemizde torba kanun uygulaması esas itibariyle 2000’li yıllarda başlamıştır. Bu tarihten önce 

belli bir konu temel alınarak birden fazla kanunda değişiklik yapılan az sayıda “paket kanun” uygulaması 

görülmektedir. Paket kanun uygulaması, taşıdığı amaç bakımından kimi zaman makul karşılanabilecek 

niteliktedir. Özellikle önemli reformların gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda, reformun çok yönlü 

olarak ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlaması bakımından, bu usul tercih edilebilecektir ((BAKIRCI 

(2016), s. 24-25). 

  Başbakanlığın 19.12.2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğinde de konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle birden fazla 

mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren hâller saklı kalmak üzere bir çerçeve taslak ile birden fazla 

düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı düzenlenmiştir (m. 17). Dolayısıyla bu düzenleme 

gereğince torba kanun şeklinde düzenlemelerin yapılmaması gerekmektedir. Ancak uygulamada bu kurala 

aykırı çok sayıda düzenleme yapıldığı görülmektedir. 

Kanun yazımında temel olarak bu yönetmelik baz alınmakla birlikte, söz konusu Yönetmelik 

hükümlerine Başbakanlık dahi uymadığından, sorunun çözümü adına konunun kanunla düzenlenmesi 

gerektiğine ilişkin görüş için bkz. İBA, Şeref, “Kanun Metninin Hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığına 

Gönderme Süreci”, Kanun Yapım Süreci Sempozyumu, 17.01.2011, s. 183.                  

Torba kanun uygulamasının Türk hukuk sistemi ve daha özelinde kanun yapım tekniğine aykırı 

olduğu; yasal düzenlemelerin ulaşılabilirliği ve etkililiğini olumsuz etkilediği ve sonuçta hukuk 

güvenliğini de tehdit ettiği konusunda bkz. YANCI ÖZALP (2006), s. 271-272. Ayrıca torba kanunların 
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ve birçok kanunda değişiklik yapan kanun önerileri de özel yasama usulüyle 

görüşülebilmektedir. Hatta uygulamada madde sayısı fazla olmayan 14-15 maddeli 

kanun önerilerinin de bu usulle görüşülebildiği görülmektedir.   İBA’ya göre, temel 

kanun uygulamasına ancak İçtüzükte belirlenen sıkı şartlara bağlı kalınmak üzere ancak 

istisnai hâllerde ve mümkünse uzlaşmanın varlığı hâlinde başvurulması gerekmektedir. 

Aksi takdirde bu şartları taşımayan kanun önerilerinin de temel kanun olarak 

görüşülmesi, demokrasi açığına sebep olacaktır.
1697

  

Bu usulde kanun önerileri, bölümler halinde, diğer bir deyişle her bölüm bir 

madde olarak görüşülmekte ve maddeler üzerinde değişiklik önergesi varsa, önerge 

işlemleri yapılmaktadır. Her kanun önerisi, 30 maddeyi geçmeyecek şekilde bölümlere 

ayrılmaktadır. Her bölümün eşit sayıda maddeden oluşması beklenmemekte ve madde 

sayısı 30’dan az olan kanun önerileri de bu usulle görüşülebilmektedir. Her bölümün 

sonunda 15 dakikalık soru-cevap süresi uygulanmakta, her madde üzerinde anayasaya 

aykırılık önergeleri dahi olmak üzere en fazla iki önerge verilebilmektedir. 91’inci 

maddede, siyasi parti gruplarının önerge verme hakları saklı tutulduğundan, önerge 

sayısı, önergelerin verilme zamanı ve siyasi parti grubu sayısına göre artabilmektedir. 

Şöyle ki, önce bağımsızların 2 önerge sunmuş olmaları durumunda, 3 siyasi parti grubu 

varsa, önerge sayısı 5 olmaktadır.  

Bu çerçevede özel yasama usulünde, öncelikle tümü üzerinde görüşmeler (siyasi 

parti grupları, hükümet ve komisyon 20 dakika; şahsı adına iki milletvekili 10’ar dakika 

konuşur) yapılmakta, tümü üzerinde 20 dakika soru-cevap işleminden sonra her bir 

bölüm üzerinde görüşmeler (siyasi parti grupları, hükümet ve komisyon 10 dakika; 

şahsı adına iki milletvekili 5’er dakika konuşur) ve bölüm üzerinde 15 dakika soru-

cevap işlemi şeklinde gerçekleştirilmekte, maddeler üzerinde önerge işlemleri yapılarak 

tüm bölümler üzerinde görüşmenin sonuçlandırılmasının ardından kanun önerisinin 

tümü oya sunulmaktadır.   

Bu çerçevede, özel yasama usulünde, maddeler ayrı ayrı görüşülmeyerek 

bölümler üzerinde görüşme yapılarak, soru-cevap süresi ile madde üzerinde 

verilebilecek önerge sayısının azaltılarak toplamda ilgili kanun önerisi üzerinde genel 

kurulda harcanacak süre azaltılmış olmaktadır.  

                                                                                                                                               
“açık bir biçimde hukuk yaratma” ilkesini ihlal ettiği konusunda bkz. ERGÜL, Ozan, “Türkiye’de 

Yasama Siyasetinin Temel Sorunları: Torba Kanunlar ve Duruma Özel Kanunlar”, ODTÜ Atatürkçü 

Düşünce Topluluğu (ADT)- Düşün Dergisi,  S. 26, Güz 2013, s. 18 vd.  
1697

 İBA, Şeref, “TBMM İçtüzük Değişikliklerinin Anlamı: 1996 Sonrasına Bakış”, Yasama Dergisi, , 

S.6, 2007, s. 87. 
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 Özel yasama usulü, söz talebinde bulunma ve önerge verme anı açısından da 

genel yasama usulünden farklılaşmaktadır. Kural olarak ilgili metnin bastırılıp 

dağıtılmasından itibaren önerge verilebilmekte ve söz talebinde bulunulabilmektedir. 

Uygulamada metnin temel kanun olarak görüşülmesine karar verildikten sonra, 

maddeler üzerindeki söz talepleri işlemden kaldırılmakta,
1698

 geneli üzerindeki söz 

talepleri ve önergeler işlemde kalmaktadır.
1699

 Dolayısıyla siyasi parti grupları ve 

milletvekilleri, metnin temel kanun olarak görüşülmesine karar verilme anını takip 

etmekte ve Başkanlık Kürsüsünün önünde bekleyerek bu yönde karar verilmesiyle 

birlikte bölümler üzerindeki söz taleplerini sunmaktadırlar. 

III. YASAMA KOMİSYONLARI  

A. GENEL OLARAK  

TBMM’de bakanlıkların hizmet alanları ile daimi komisyonların görev ve yetki 

alanları arasında büyük ölçüde karşılıklılık bulunmakta, bu bağlamda komisyonlar, bir 

ya da daha fazla bakanlığa karşılık gelmekte ve kanun önerisi görüşmeleri genel kurul 

görüşmelerinden önce gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan yasama sürecinin ilk ve en 

önemli aşaması olan komisyonlarda, kanun önerileri görüşülerek olgunlaştırılmakta ve 

daha sonra genel kurula sunulmaktadır.  

İçtüzük hükümleri incelendiğinde, yasama sürecinde Genel Kurul aşamasıyla 

ilgili düzenlemelerin çok ayrıntılı şekilde düzenlendiği, bunun aksine komisyonlar 

aşamasının ise genel kurallar koyularak düzenlendiği ve sıkı kurallar ihdas edilmek 

suretiyle daraltılması yoluna gidilmediği görülmektedir. Bunun en önemli sebebi ise 

kanun önerilerinin müzakeresi sırasında komisyonların hareket alanını kısıtlamamak bir 

başka deyişle komisyona serbest bir hareket alanı sağlamaktır.  

Komisyon çalışmalarında; Anayasa, TBMM İçtüzüğü, TBMM’nin çalışma 

düzenine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları, konu ile ilgili usul tartışmaları ile alana 

ilişkin teamül ve uygulamalara başvurulmaktadır. İçtüzükte, komisyonda bir kanun 

önerisinin hangi usulle görüşüleceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. İçtüzükte 

komisyonlardaki görüşme süreci ayrıntılı olarak belirlenmediğinden komisyonlar, 

“İçtüzükte hüküm bulunmayan hallerde, komisyonlarda, Genel Kurulun işleyişine dair 

                                                 
1698

 Buna ilişkin oturumu yöneten başkanın açıklaması için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 19.09.2006, 

D. 22, YY. 4, C. 128, B. 125, s. 82.  
1699

 Bir kanun önerisinin özel görüşme usulüne göre karar verilmesi durumunda, daha önce verilmiş olan 

değişiklik önergelerinden geliş sırasına göre ilk ikisi işleme konulur. Bu konudaki usul görüşmesi için 

bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 19.09.2006, D. 22, YY. 4, C. 128, B. 125, s. 83-88. Şüphesiz her siyasi 

parti grubuna mensup milletvekillerinin bir önerge verme hakkı saklı olacaktır.  
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hükümlerin kıyasen uygulanacağı” şeklinde gelişen teamül çerçevesinde çalışmalarında 

büyük oranda genel kurulun çalışma usulünü temel almaktadırlar.  

Burada özellikle zikredilmesi gereken konulardan biri de yasama sürecinde 

görev alan komisyonlar için hazırlanmış olan Kasım 2015 tarihli “Çalışma Rehberi” dir. 

Söz konusu rehberin giriş kısmında da ifade edildiği üzere komisyonların çalışma usul 

ve esaslarında bir standardın sağlanması ve komisyonlar arasındaki uygulama 

farklılıklarının en aza indirilmesi amacıyla Anayasa ve İçtüzük hükümleri ile teamüller 

esas alınarak hazırlanmıştır. Rehber, komisyonlarda görevli yasama uzmanları, 

memurlar ve diğer personeli, komisyondaki çalışmalarda yönlendirici nitelikte bir 

metindir.
1700

  İçeriğinde, ilgili komisyonların oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma 

usul ve esasları, komisyona ilişkin belgeler, önergeler, rapor ve yazışma örnekleri ile 

kayıt, dosyalama ve arşiv uygulamalarına yer verilmiştir.
1701

 

TBMM’de yasama süreci açısından en önemli ve genel kurul aşamasını da 

etkileyen/şekillendiren unsur, kanun önerilerinin genel kurul öncesinde yeterince 

incelenmemeleri ve olgunlaştırılmamaları ile geniş kapsamlı ve katılımcı bir anlayışla 

hazırlanmamalarıdır. Komisyonlar kanun önerileri üzerinde uzman değerlendirmelerinin 

yapıldığı yerler olmaktan çok siyasi tartışmaların ağır bastığı bir aşama halini almakta, 

ilgili kanun önerisinin incelenmesi siyasi tartışmaların gölgesinde kalmakta ve bu da 

ilgili kanun önerisi konusunda değişiklik yapılmasına imkân sunan genel kurulda çoğu 

zaman çok fazla önerge verilmesine ve siyasi gerilimin yüksek olmasına yol açmaktadır. 

Bu durumda komisyon aşaması, konunun derinlemesine incelenmesini sağlayan 

uzmanlık etkisi yaratacak bir süreç olamamaktadır. Bu durumda yasama sürecinin farklı 

iki aşaması, komisyonlar ve genel kurul, arasında işlevsel farklılıklar kaybolmakta, her 

                                                 
1700

 İlk defa 2011 yılında gündeme gelen söz konusu Rehberin ilk metni, komisyonda görevli çalışanlar 

yanında komisyon üyelerine hitap eden hükümler de içermekteydi ve “yönerge” olarak hazırlanmıştı. 

TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan sözü edilen yönerge, komisyon başkanlıklarına gönderilerek 

hakkında görüş istenmiş ve komisyon başkanları tarafından, genel olarak Anayasa’nın 95’inci maddesi 

gereğince TBMM’nin çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürüteceği, komisyon 

çalışmalarını düzenleyen söz konusu Yönerge’nin, mevcut İçtüzüğün tekrarı ya da açıklayıcısı olan 

hükümler getirildiği söylenebilirse de, içtüzük metni dışında teamüllerin de metne dercedilmiş olması 

karşısında içtüzük düzenlemesi niteliğinde yeni hükümler getirildiği ve bu açıdan Anayasa’ya aykırılık 

olduğu itirazları ortaya konulmuştur. Aynı şekilde TBMM Başkanlığının görüş istediği siyasi parti grup 

başkanlıklarından, CHP ve MHP’den de Meclis çalışmalarının ancak içtüzükle düzenlenebileceği ve 

yönergeyle içtüzük düzenlemesi yapılamayacağı itirazı gelmiştir (“Meclis’i by-pass hazırlığı”, 

Cumhuriyet Gazetesi, 23.09.2011).  Bu itirazlar üzerine yönerge geri çekilerek sadece komisyon 

çalışanlarına dönük olarak düzenlenmiştir.  
1701

 Bu rehber sadece yasama sürecinde görev alan komisyonlara ilişkin olup, kanun önerilerini inceleme 

görevi verilmemiş komisyonlar ile meclis araştırması ve soruşturması komisyonları gibi denetim 

komisyonları kapsam dışındadır. Söz konusu komisyonların ayrı çalışma rehberleri bulunmaktadır. Bkz. 

TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi (Hizmete Özel), Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 

Kasım 2015.   
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iki aşama da siyasi tartışmalar ile tüketilebilmektedir.
1702

 Çoğu zaman kanun önerisinin 

tümü, maddeleri ya da önergeler üzerindeki konuşmalarda da milletvekilleri 

görüşülmekte olan konudan uzaklaşarak siyasi olarak gündeme getirmek istedikleri 

farklı konular üzerinde konuşmaktadırlar. Sonuçta, çoğu zaman ne komisyon ne de 

genel kurulda işin esası ve teknik yönleri ele alınabilmektedir.  Bu durum, kanun 

önerisinin incelenmesi ve olgunlaştırılması için gönderildiği komisyonların, 

kendilerinden beklenen bu işlevi yeterince yerine getirememelerine sebep olmaktadır.  

B. KOMİSYONLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 Bu başlık altında Ülkemizde gerçek anlamda bir parlamentonun ve yasama 

komisyonlarının faaliyete geçtiği Meşrutiyet yıllarından alınarak komisyonların tarihsel 

gelişimi değerlendirilecek, bundan önceki tarihsel dönem ele alınmayacaktır. Meşrutiyet 

dönemi öncesinde de bir biçimde yönetenlerle yönetilenlerin toplumsal ve siyasi 

yaşamlarını düzenleyen faaliyetlere ve hukuk kurallarına rastlamak mümkün olsa da bir 

parlamentonun varlığından söz edilemeyeceğinden konumuz olan yasama 

komisyonlarının ilk çekirdeklerine Meşrutiyet döneminde rastlanmaktadır. Dolayısıyla 

yasama komisyonlarının tarihsel gelişimi, 1876 Anayasası döneminden başlanarak 

incelenecektir.  

1. 1876 Anayasası Dönemi 

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda parlamentarizme doğru 

bir yönelme görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki üç çeyrek yüzyıldır 

sürdürülmekte olan reform uygulamalarının bir zirvesi olarak değerlendirilebilecek olan 

söz konusu parlamenter dönem, Osmanlı toplumu eleştirmenleri tarafından, Osmanlıya 

tabi milletler lehine Batı müdahalelerini engellemek adına tezgâhlanmış aldatıcı bir 

görüntü ve bir vitrin süsü olarak değerlendirilmiştir.
1703

 23 Aralık 1876’da ilan edilen 

Anayasa ile oluşturulan anayasal düzeni başlatan nedenler ve Anayasanın uygulamaya 

konuluş biçimi bu şüpheleri doğrular gibi görünse de Osmanlı toplumundaki bütün 

reformları ve anayasal hareketleri “oyun” olarak değerlendirmek büyük bir yanılgı 

olarak görünmektedir. Zira böyle bir değerlendirme yapılması durumunda ilgili 

kurumlar, Osmanlı toplumunda sosyolojik olarak ne kadar köksüz olursa olsun, 

İmparatorluğun kurtuluşu açısından bunları içtenlikle isteyen çok sayıda aydın 

                                                 
1702

 SIGMA (2010), s. 13-14.  
1703

 YÜCEKÖK (1983), s. 74-76; Bu manevraya rağmen, Avrupa’dan gelen eleştiriler ve müdahaleler 

giderek artmıştır (DEVEREUX, Robert, The First Ottoman Constitutional Period- A Study of the 

Midhat Constitution and Parliament”, The John Hopkins Press, Baltimore, 1963, s. 144). 
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görmezlikten gelinmiş olacaktır.
1704

 Türk siyasal yaşamında parlamentolu sürecin 

başlamasında, Yeni Osmanlıların katkısı büyüktür. Bugünkü anlamına yakın bir 

biçimde ilk parlamentonun kurulmasının, Yeni Osmanlıların özellikle gazeteyi 

kullanarak yaptıkları kararlı mücadelenin sonucu olduğu söylenebilir.
1705

 

1876 yılında meşrutiyet ilan edilmiş, sonrasında anayasa hazırlanmış ve 

ardından yapılan seçimlerle Türk siyasal yaşamında ilk defa siyasal iktidarı 

sınırlandırmak ve yasama işlevini yerine getirmek üzere meclis oluşturulmuştur.
1706

 

1876 tarihli Kanun-u Esasî, Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan’dan oluşan iki meclisli 

bir yapı olan Meclisi Umumiyi kurmuştur.
1707

 19 Mart 1877’de İstanbul’da toplanan ve 

Osmanlı nüfusunun etnik ve dini yapısını yansıtır bir görünümde olan parlamentoda, 

Heyet-i Mebusan, iki dereceli seçimle seçmenler tarafından seçilen 120 ve Heyet-i Ayan 

da Padişah tarafından atanan ve görev süresi ömür boyu olan 25 üyeden oluşmuştur. 

Heyet-i Ayanın, Heyet-i Mebusan tarafından kabul edilen kanun metinlerini, dini 

buyruklar, padişahın hakları, hürriyet, Kanun-u Esasî’ye uygunluk, devletin toprak 

bütünlüğüne, ülkenin iç ve dış güvenliği ve genel ahlak ilkelerine uygunluk açılarından 

değerlendirip kabul etme ya da reddetme veya kendi görüşünü de ortaya koyarak 

düzeltilmek üzere tekrar Heyet-i Mebusana gönderme yetkisi bulunmaktaydı. 

Kanunlaşması yönünde karar vermesi durumunda ise sadrazama arz etmekle görevliydi 

(AY. m. 64).
1708

  

Türk kamu hukukunda genel yaklaşım, Meclisi Umuminin temsili ve bağımsız 

nitelikte bir yasama kurumu olmadığı ve yasama faaliyetinin padişah lehine sınırlandığı, 

dolayısıyla Meclisi Umuminin kanunları önermek, yapmak ve değiştirmek açısından 

gerçek bir serbestiye sahip olmadığı yönündedir.
1709

 Bu parlamento, daha çok bir 

konuşma forumu görünümünde olmuştur. Meclislerin yasama ve denetim işlevleri, 

padişahın geniş yetkilerinin kuşatması altında oldukça etkisiz kalmıştır.
1710

 

                                                 
1704

 YÜCEKÖK (1983), s. 76.  
1705

 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007),  s. 25. 
1706

 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007), s. 29.  
1707

 Meclisi Umumi’nin yıllık olarak 13 Kasım’dan 13 Mart’a kadar toplanması öngörülmüştü (DURGUN 

(2005), s. 199).  
1708

 Kanun-u Esasî’nin metinde zikredilen maddeleri için, bkz. GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Açıklamalı Türk 

Anayasaları- 1876, 1921, 1924, 1961, 1982- Yapılışları, Özellikler ve Yapılan Değişiklikler, 7. Baskı, 

Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.  
1709

 OKANDAN, Recai Galip, Amme Hukukumuzun Ana Hatları, İÜHF Yayını, İstanbul, 1957, s. 

158; BAŞGİL, Ali Fuat, Türk Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, Baha Matbaası, İstanbul, 1957, s. 

86;  ARSEL, İlhan, “Birinci ve İkinci Meşrutiyet Devirlerinde Çift Meclis Sistemi”, AÜHF Dergisi, C. 

10, S. 1, 1953, s. 195-197. 
1710

 İBA (2009), s. 35.  
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Padişah yürütme organının başıdır. Bakanlar kurulunun (Heyet-i Vükela) başkan 

ve üyeleri olan sadrazam ve bakanlar (vekiller), padişah tarafından seçilmekte, 

atanmakta ve gerektiğinde azledilmekteydi. 1876 Anayasası, kanun teklif etmek ve 

değiştirmek hakkını bakanlar kuruluna tanımıştı. Bakanlar kurulu, iç ve dış tüm önemli 

devlet işlerini yürütme görevi ile yüklenmişti. Bütün bakanlar, Sultan tarafından seçilip, 

Sultana karşı sorumlu olduklarından siyasal kararlarını almadan önce doğal olarak 

Sultanın ön onayını almaktaydılar. Dolayısıyla bakanlar kurulu, Sultana bağımlı ve 

parlamentoyla ilgisi olmayan bir kurum halini almıştır. Zira bakanların parlamentoya 

karşı kolektif sorumluluğu bulunmamaktaydı. Her ne kadar Heyet-i Mebusanın 

vekillerden soru sorma ve bir vekilin cezai sorumluluğunu harekete geçirme hakkı olsa 

da bu imkanlar da kısıtlıydı; zira, vekiller cevaplarını süresiz erteleyebilmekteydi ve 

vekillerin yüce divanda (Divan-ı Ali) yargılanabilmeleri için Sultanın ön izin vermesi 

gerekli olduğundan (AY. m. 31), bu hüküm nedeniyle parlamentonun konu hakkındaki 

yaklaşımı ne olursa olsun, bakanların Sultanın gücüne dayanarak parlamenter 

denetimden kurtulması mümkün olmaktaydı.  Sultanın bakanlar üzerindeki etkisi 

nedeniyle de parlamento karşısında bakanların sorumluluğu rafa kaldırılmış 

durumdaydı.
1711

 

 Anayasa’nın yasama sürecine ilişkin hükümlerine bakıldığında (m. 53, 54), 

yasama sürecinin tam olarak padişaha endeksli olduğu görülmektedir.
1712

 Anayasa bu 

çerçevede, parlamento üyelerine kanun teklif etmeleri
1713

 konusunda “kendi görev 

alanları çerçevesi” şeklinde genel bir sınırlandırma getirmiş, bu teklifleri Padişahın 

iznine tabi tutmuş, bu şartların yerine getirilmesini takiben durumun Devlet Şurasına 

bildirilmesini ve tekliflerin Şuraca hazırlanmasını öngörmüştür (AY. m. 53). Hazırlanan 

bu metin, parlamentoya sunulacak, önce Heyet-i Mebusan ve sonra Heyet-i Ayan’da 

görüşülüp kabul edildikten sonra yeniden padişahın onayına sunulacaktır. Padişah, 

kabul edilen bu metin üzerinde, mutlak veto yetkisine sahip olup, uygun görmediği 

metinleri kabul etmeyebilmekte ve parlamentoya iade etmek gibi bir zorunluluğu da 

bulunmamaktaydı.
1714

 

                                                 
1711

 YÜCEKÖK (1983), s. 78-79; TANÖR, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 21. Baskı, 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 136-142.   
1712

 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007), s. 30.  
1713

 Hükümette gelen kanun önerilerine, “Kanun Layihası”, milletvekillerinden gelen kanun önerilerine 

ise “Teklif-i Kanuni” denilmekteydi.  
1714

 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007), s. 31. 
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Bakanlara tanınmış olan yasama sürecini başlatma yetkisi ve parlamento üyeleri 

üzerindeki sınırlandırmalar nedeniyle parlamento bir tür “münazara kulübüne”  

dönüşmüş, bir tür “lastik damga parlamento” olmaktan öteye geçememiş ve teslimiyetçi 

ve bağımlı bir parlamento olarak kısa bir yaşam sürmüştür.
1715

 Dolayısıyla parlamento, 

bağımsız bir yasama organı niteliğinde olmadığı gibi etkili bir denetim alanı da 

sağlamamamıştır. Parlamentolu olan sistemin, parlamenter olduğu söylenemez ve 

sistemde güçler ayrılığı da kurulabilmiş değildir.
1716

 

Diğer yandan Kanun-u Esasî de metin olarak belirli zaafları ve parlamenter 

rejimin ihlalini kolaylaştırma olanaklarını içermekteydi. Bu durumun daha çok metni 

hazırlayanların yasama yollarını bilmemelerinden ya da rejimin çatısını ve temelini 

sağlam bir şekilde kuracak usul konularına dikkat etmemelerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Dolayısıyla böyle bir metnin parlamenter rejimi tanıyan sendika, parti gibi 

ikincil grupların bulunmadığı bir toplumda geleneksel otoriter uygulamaların devamını 

sağlayacağı açıktı.
1717

  

Kanun-u Esasî’nin en zayıf yönlerinden biri, yetkili, fakat sorumsuz bir 

hükümdarlık kurumunu (AY. m. 5) tanımasıdır. Bu sistem içinde, hükümet, meclislerin 

muhatabı olmamış ve diğer bir deyişle hükümet meclislere karşı değil, padişaha karşı 

sorumlu olmuştur.
1718

 Padişah tarafından atanan ve görevden alınabilen sadrazam ve 

bakanların, parlamento önünde sorumluluğu da öngörülmediğinden, parlamentoya 

dayanarak padişaha karşı koyabilme imkanları da bulunmamaktaydı.
1719

 

Kanun-u Esasî’nin yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılan ilk içtüzük konusunda, 

esasen Kanun-u Esasî’de bir zorunluluk öngörülmemiş, ancak meclis çalışmalarının bir 

içtüzüğe göre yürütülmesi gerektiği dolaylı olarak ortaya konulmuştur.
1720

 1877’de 

kabul edilen ve Padişahın onayıyla yürürlüğe giren Heyet-i Mebusan İçtüzüğünün 

27’nci maddesinde, teklif ve önerge sahiplerine ve bunları inceleyecek olan 

encümenlere,
1721

 kanun önerilerinin düzenlenmesi konusunda bir serbestlik tanınmamış 

                                                 
1715

 YÜCEKÖK (1983), s. 80-81. 
1716

 TANÖR (2011), s. 144.  
1717

 ORTAYLI, İlber, Osmanlı’da Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu, 3. Baskı, İş Bankası Yayınları, 

İstanbul, 2008, s. 244. 
1718

 ORTAYLI (2008), s. 244. 
1719

 TANÖR (2011), s. 138.  
1720

 BAKIRCI (2000), s. 46.  
1721

 Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayanda ilgili meclislerin üyelerinden kurulu komisyonlar, “encümen” 

olarak adlandırılmaktaydı. Parlamento tarihimizde, “komisyon” tabiri ilk defa, (belirleyebildiğimiz 

kadarıyla) 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi İçtüzüğünde kullanılmıştır. Dolayısıyla 1961 Anayasası 
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ve genel kurulda kabul edilen kanun teklifinin düzenlenmesi Devlet Şurasına 

bırakılmıştır.
1722

  

Kanun-u Esasî, Sultan Abdülhamit tarafından 1878 Osmanlı-Rus Savaşı neden 

gösterilerek askıya alınmış, Meclisi Umumi kapatılmış;
1723

 1908’de meşrutiyet yeniden 

ilan edilmiş ve Anayasa yeniden yürürlüğe konulmuştur. İkinci Meşrutiyet döneminin 

en önemli özelliği, kısa süren belirli dönemler dışında parlamentonun tamamen İttihat 

ve Terakki Cemiyetinin güdümünde olmasıdır.
1724

 1909’da Anayasa’da yapılan 

değişikliklerle parlamento daha işlevsel ve etkin kılınmaya çalışılmıştır. Bunun için 

öncelikle yasama sürecinde padişahın yetkileri azaltılmıştır. Yasama sürecinin 

başlatılmasında padişah devreden çıkartılmış, parlamentoya kendiliğinden yasama 

sürecinin başlatabilme imkânı verilmiştir. Parlamentoda kabul edilen kanun metinleri 

üzerinde padişahın mutlak veto yetkisi de kaldırılmış ve bu konudaki yetkisi sadece 

geciktirici nitelikte bir veto durumuna getirilmiştir.
1725

  

1909’da yapılan diğer bir değişiklik Sadrazama bütün bakanları seçme yetkisi 

verilmesi ve hükümetin politikası konusunda bakanlar kurulunun parlamento karşısında 

kolektif siyasal sorumluluğu ilkesinin getirilmesidir. Bu değişikliğin en önemli nedeni, 

parlamentoya İttihat ve Terakki Cemiyetinin hâkimiyeti ve bu ekip tarafından 

bakanların kendi hakimiyetleri altında olan bir kuruma, parlamentoya karşı sorumlu 

olmalarını istemeleridir. Ancak bir süre sonra Sultanın kişiliğinden ve siyasal 

etkisizliğinden dolayı oluşan ortamda yönetime parlamentosuz da hâkim 

olabileceklerini anlayan İttihatçılar, muhalefet düzeyi artan parlamento yerine doğrudan 

yürütmeye buyruklar yöneltmeye başlamışlardır. 1913’te her şeye tamamen egemen 

olmalarını takiben hem parlamento hem de yürütme aracılığıyla istedikleri şekilde 

hareket etmişlerdir.
1726

 Bununla birlikte, ilk defa bu dönemde yasama ve yürütme 

                                                                                                                                               
dönemi parlamento gelişmelerine kadar, çalışmamızda, komisyon terimi yerine “encümen” terimi 

kullanılacaktır.  
1722

 İlgili içtüzük maddeleri için bkz. ARMAĞAN, Servet, Memleketimizde İçtüzükler, Fakülteler 

Matbaası, İstanbul, 1972; İBA, Şeref, Osmanlıdan Günümüze Meclis İçtüzük Metinleri, TBMM 

Basımevi, Ankara, 2007.  
1723

 1831 tarihli Belçika Anayasası’ndan alınmış olan 1876 Anayasası, Belçika’dan toplumsal, ekonomik 

koşullar ve ihtiyaçlar açısından farklı koşullardaki Osmanlı toplumunda işlememiştir. Anayasa ve 

Parlamento kitle desteğinden yoksun olduğundan, Osmanlı toplumunda bunları savunacak sosyolojik bir 

dayanak bulmak güçtü. Aydınlar eliti tarafından getirilen bu kurumlar, yönetici eliti tarafından 

kaldırılmıştır. Bu açıdan söz konusu yönetici elitin herhangi bir halk direnci ya da tepkisi ile karşılaşması 

da söz konusu olmamıştır (DURGUN (2005), s. 207-208).  
1724

 YÜCEKÖK (1983), s. 86. 
1725

 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007), s. 32-33; Yeni bir anayasa yapılmamakla birlikte yapılan değişiklikler çok 

önemli olduğundan, ilgili anayasa için “1909 Anayasası” tabiri kullanılmaktadır (TANÖR (2011), s. 192).  
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 YÜCEKÖK (1983), s. 86, 88-89.  
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padişahtan koparak ayrı ve demokratik organlar haline gelmiştir. Milleti temsil eden ve 

yetkileri artırılmış bir parlamento, parlamento karşısında sorumlu bir bakanlar kurulu ve 

yetkileri sınırlandırılmış bir padişahtan oluşan tablo, meşruti-anayasal bir düzene 

geçildiğini ortaya koymaktadır.
1727

 

1878 ila 1908 yılları arasındaki Anayasasız bu 30 yıllık dönemde, bir içtüzüğe 

de ihtiyaç olmamıştır. 1909 yılında 1876 Anayasası’nda yapılan değişiklik ile 

kanunların Devlet Şurasında düzenlenmesi zorunluluğu kaldırılmış ve Heyet-i 

Mebusanın teklifi isterse kendisi, üyeleri vasıtasıyla yapması ve kendi encümenleri 

aracılığıyla görüşüp kabul ettikten sonra Heyeti Ayana göndermesi kabul edilmiş ve bu 

çerçevede ilgili metinler üzerinde Heyeti Ayan, son sözü söyleyen makam konumuna 

getirilmiştir. Heyeti Ayanda kabul edilen metnin, Padişahın onayına sunulması 

öngörülmüştür.  

İkinci Meşrutiyet döneminde, Birinci Meşrutiyet döneminde çıkarılan 

içtüzüklerin uygulamasına devam edilmiş, yeni bir içtüzük hazırlanması gerektiği 

yönündeki görüş sürekli gündemde kalmakla birlikte eski içtüzükler üzerinde bazı 

değişiklikler ve içtüzüklere bazı eklemeler yapılarak çalışmalar sürdürülmüştür.
1728

   

Bu çerçevede ilk Osmanlı yasama meclisi, Padişahın ezici siyasal üstünlüğü 

karşısında “teslimiyetçi”, “bağımlı” ve pek az siyasa yapım gücü bulunan bir 

parlamento olarak varlığını çok kısa bir süre sürdürebilmiştir. İkinci Meşrutiyet 

döneminde 1909 değişiklikleriyle meşruti monarşi getirilmiş, güçler ayrılığı ilkesi 

yumuşak işbirliğine dayalı, ancak daha çok yasama ağırlıklı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Dolayısıyla bu dönemin hiç olmazsa biçimsel açıdan “parlamenter” nitelik kazandığı 

söylenebilir.
1729

Osmanlı-Türk siyasal yaşamında ilk defa bu dönemde parti faaliyetleri 

görülmektedir. Ancak bu görece serbest ortam çok kısa sürmüştür.
1730

 1909 Anayasa 

değişiklikleri sonrasında da Padişahın mutlakiyeti, İttihat ve Terakki Partisinin 

mutlakiyeti ile yer değiştirmiş, parlamento yine “bağımlı” ve “teslimiyetçi” bir 

parlamento olarak kalmıştır.
1731

 Bu dönemle birlikte parlamento yapısı içinde “parti 

disiplini” çerçevesinde partiler, parlamento üyeleri üzerinde etkili olabilmiş ve onları 
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 DERELİ, Esen, Siyasa Yapım Sürecindeki Etkinlikleri Yönünden Yasama Meclisleri, Der 
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yönlendirebilmiştir.
1732

 Bundan sonraki dönemlerde, parlamento faaliyetlerinde dönem 

dönem ağırlığı farklılaşmakla birlikte parti disiplini çerçevesinde partiler hakim 

olabilmiştir.   

Meclisi Umuminin yasama faaliyeti ile ilgili hukuki ve siyasi yetkilerinden sonra 

büro ve encümenler sistemini değerlendirecek olursak, sözü edilen yapıların yukarıda 

özetlenen rejimin siyasal ilkelerine uygun biçimde düzenlendiği görülecektir. 

Parlamenter uygulamamızda komisyon usulü, 1876 Anayasası kabul edildikten 

sonra kurulan Meclis-i Umumi’yle birlikte ortaya çıkmıştır. Ancak daimi komisyon 

usulüne geçiş, 1908’de, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra olmuştur.
1733

 Birinci ve 

İkinci Meşrutiyet dönemlerinde içtüzüklerde ve parlamento uygulamasında büro ve 

encümenlerin oluşumu ve çalışma usullerinde, Belçika Parlamentosu uygulamaları ile 

III. Cumhuriyet’in Fransız Parlamentosunda uygulanan büro sisteminin etkileri 

görülmektedir. Büro sisteminde, parlamento üyeleri kura ile gruplara ayrılmaktadır.  

Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan içtüzüklerinin büro ve encümenlerin kuruluş 

ve görevlerine ilişkin kısımlarında bu organların ne tür işlerle uğraşacakları açıkça 

ortaya konulmamıştır. Her iki içtüzükte de meclislere gönderilen kanun önerilerinin 

encümenlerde inceleneceği ifade edilmiş; ancak ilgili işlerin konularına göre ilgili 

encümene gönderilip gönderilmeyeceği belirtilmemiştir. Büroların, esas olarak 

meclislere gönderilen işleri uzmanlık alanlarına göre incelemek üzere 

kurgulanmadıkları, dolayısıyla üyelerin uzmanlıklarına göre ilgili bürolara seçilmeyerek 

kura usulü ile belirlendiği, üçyüz kişinin bir iş üzerinde birlikte karar vermesi mümkün 

olmayacağından beş büroya bölünerek, ancak her bir büronun sırayla tüm işi görüşerek 

karar vereceği ve böylece bu usulle bir işin tüm üyelerce görülmesinin amaçlandığı 

anlaşılmaktadır.
1734

 Kanun önerileri, ilk önce genel kurulda görüşülmekte, orada kabul 

edilmesi halinde ilgili encümene gönderilmekteydi. Encümende görüşülüp, gerekli 

değişiklikler yapıldıktan sonra, bir raporla genel kurula sunulmaktaydı.
1735

 Bu nitelik, 

İngiliz sistemi etkilerini de göstermektedir.  

Heyet-i Mebusanda geçici başkan ve katiplerin belirlenmesinin ardından 

üyelerden kurayla beş büro belirlenmekte ve bu bürolar; birinci, ikinci, üçüncü, 

dördüncü ve beşinci şeklinde adlandırılmaktaydı (HMND, m. 2). Büro üyelerinin görev 
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 EROĞUL ( 2009), s. 233, dn. 9.  
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süresi iki ay olup, bu süre sonunda büro üyeleri yenilenmekteydi (HMND, m. 13). 

Meclis isterse, büro üyelerini bu süre sonunda değiştirmeyebilirdi. Bürolar kanun 

önerilerini incelemekte ve encümenlere gidecek olan üyelerini belirlemekteydi. Heyet-i 

Mebusan İçtüzüğünde yapılan değişiklikle, bürolar sürekli niteliğe kavuşturulmuş ve 

oluşturulan büroların ertesi yıl toplantı dönemine kadar görevlerini sürdürmeleri 

öngörülmüştür (HMNDD, m. 8).   

Bürolar, ilgili işin görüşmelerini genel kurulda belirlenen sıraya göre 

gerçekleştirmekte ve her işi tüm bürolar görüşmekteydi. Heyet-i Mebusanda tasarıları 

incelemek üzere her bürodan bir üyenin seçilmesi ile beş üyeden oluşan bir encümen 

oluşturulmaktaydı. Bürolar bazı durumlarda işlerin önemine göre genel kurul kararıyla 

daha fazla üyeden oluşabilmekteydi (HMND., m. 16). Büro içinden encümene gidecek 

olan üye 9’uncu maddede
1736

 öngörülen usule göre seçilmekteydi (HMND, m. 17). 

Mebuslardan birinin talebi üzerine, komisyon üye seçimi, genel kurulun kararıyla 

yapılabilmekteydi (HMND., m. 18). Genel kurul da bu durumda seçimi 9’uncu 

maddeye görece yapacaktı. Bir milletvekili, aynı zamanda en fazla iki encümene üye 

olabilmekteydi (HMND., m. 24). Heyet-i Mebusan İçtüzüğünde yapılan değişiklikle ise 

encümenlerin onbeş üyeden oluşması öngörülmüştü (HMNDD, m. 12). Ancak genel 

kurul tarafından belli konuların müzakeresi için söz konusu olmak üzere, mevcut 

encümenin üye sayısını artırma ya da belli encümenlerin konuyu birlikte görüşmelerine 

de karar verilebilmesi öngörülmüştür (HMNDD, m.13).  

Heyet-i Mebusan İçtüzüğünde Muvazene-i Maliye Encümeni (Bütçe) (m. 21),  

Dilekçe Encümeni (m. 20, 46, 47) ve Teklif (Layiha) Encümenine (m. 20) yer 

verilmiştir. Dilekçe ve Teklif encümenlerinin onar üyeden oluşması öngörülmüştü. 

Onbeş üyeden oluşması öngörülen Bütçe Encümeni ise, bütçe kanununu incelemekte ve 

kesin hesap kanunu ile devletin harcamalarını artıran veya azaltan konulara dair kanun 

önerilerinin tamamı bu encümene havale edilmekteydi. Heyet-i Mebusan İçtüzüğünde 

yapılan değişiklik sonrasında ise İçtüzüğün 12. maddesinde 16 adet komisyonun 

oluşturulacağı düzenlenmiştir. Bu komisyonlar;  İstida (Dilekçe), Orman ve Maden ve 

Ziraat, Defteri Hakani ve Emvali Gayri Menkule (Tapu Sicili ve Taşınmaz Mallar), 

Posta ve Telgraf ve Telefon ve Ticaret ve Sanayi ve Rüsumat, Hariciyye (Dışişleri), 

                                                 
1736

 Söz konusu maddede başkan ve başkanvekillerinin seçimi düzenlenmektedir. Bu madde çerçevesinde, 

üyelerden her biri, uygun göreceği kişinin ismini oy pusulasına yazacak ve gizli oy usulüne 

başvurulacaktır. İlk defada salt çoğunluk sağlanamazsa, tekrar gizli oya başvurulacak ve yine salt 

çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oy alan iki kişi arasında son defa olarak gizli oya başvurulacak ve en 

fazla oyu alan üye encümene seçilmiş olacaktır.  
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Dahiliyye, Sıhhıyye (Sağlık), Adliyye, Askeri, İlmiyye ve Evkaf (vakıf), Kavanini 

Maliyye (Mali Kanunlar), Layiha (Teklif), Maarif (Eğitim), Muvazenei Maliyye 

(Bütçe), Nafıa (Bayındırlık) komisyonları idi. 

Teklif Encümeninin görevi, milletvekillerinden kaynaklanan önerileri inceleyip 

genel kurula görüş sunmaktı. Hükümetten kaynaklanan tasarılar, konularına göre, 

bürolarda oluşturulan komisyonlarda incelenmekteydi. Milletvekillerinden gelen 

önerileri genel kurul benimserse, bu doğrultuda bir kanun önerisi hazırlanması için 

Şura-yi Devlet’e başvurulmaktaydı. Bu usul, İkinci Meşrutiyet döneminde kaldırılmış 

ve her iki meclisin üyeleri doğrudan doğruya kanun önerme hakkını kazanmışlardır. 

Ancak yine de, üyelerden kaynaklanan kanun önerilerini incelemek üzere meclislerde 

birer teklif encümeni görevlendirilmesi usulü korunmuştur.
1737

 

İçtüzüklerde, encümen üyelerinin bilgi ve uzmanlık alanlarına göre ilgili 

encümenlerde görevlendirileceklerine ilişkin hükümlere yer verilmemiş olsa da 

uygulamada bürolar tarafından encümenlere üye seçiminde belli düzeyde 

uzmanlaşmanın gözetildiği söylenebilir.
1738

 Encümen üyeleri seçildikten sonra, kendi 

aralarından bir başkan, bir tutanak katibi ve inceleme sonucunu içeren raporu yazmak 

üzere bir raportör seçmekteydiler (HMND, m. 14 ve 22).  

Üzerinde durulması fayda olan bir başka konu da büroların oylamaya 

başvurabilmeleri için öngörülmüş olan yeter sayıdır. Şöyle ki, büroların her hangi bir 

konuyu oya sunabilmesi için üyelerinin en az yarısının toplantıda hazır olması 

gerekmektedir (HMND, m. 14). Heyet-i Mebusan İçtüzüğünde yapılan değişiklikle, bu 

oranın “en az üçte birine” indirildiği görülmektedir (HMNDD, m. 8). Ayrıca 

encümenler için de karar yeter sayısı getirilmiştir. Buna göre, encümenler, üyelerinin 

üçte biri hazır olmadıkça herhangi konuyu oya sunamamakta ve hazır bulunan üyelerin 

salt çoğunluğu ile karar alabilmekteydi (HMNDD, m. 15).  

Her encümen, kendisine gönderilen iş üzerinde hazırladığı raporunu, Meclis 

Başkanlığına sunmakta ve ilgili rapor bastırılarak tüm milletvekillerine dağıtılmaktaydı 

(HMND, m. 23). Encümene gönderilen kanun önerileri konusunda tüm milletvekilleri 

değişiklik önergesi verebilmekteydi. Bu önergeler, Başkan tarafından ilgili işin olduğu 

encümene gönderilirdi.  Kanun önerisinin birinci görüşmesi
1739

 bittiğinde önerilen 

değişikliğin, ilgili encüme ulaştırılması gerekmekteydi. Komisyonun raportörü 

                                                 
1737

 İBA (2007), s. 381-384; EROĞUL (2009), s. 223.  
1738

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 41.  
1739

 Her bir kanun önerisi aciliyet halleri dışında en az beş gün arayla iki kez görüşülmekteydi.  
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tarafından birinci ve ikinci görüşmeler sırasında ilgili değişiklik tekliflerinin istenmesi 

durumunda da bu istek yerine getirilmekteydi. Encümenler, bu çerçevede kendilerine 

gönderilen kanun önerilerini değiştirmek yetkisini haiz idiler. Encümendeki görüşmeler 

sırasında, değişiklik önerisinde bulunanlar, değişiklik gerekçelerini 

açıklayabilmekteydiler. Komisyonlar kendilerine gönderilen kanun önerilerini 

istedikleri şekilde değiştirebilmekteydiler.
1740

 Hatta anayasa gibi önemli konularda 

öncülük de bütünüyle komisyonlardaydı. Örneğin, 1909 Anayasa değişikliği, Heyet-i 

Mebusanın Kanun-u Esasî Encümeni öncülüğünde, Heyet-i Ayanın Kanun-u Esasî 

Encümeni ile sıkı bir pazarlık içinde yapılmıştır.
1741

 

Ayrıca karma encümenler de kurulabilmekteydi. Bu yapı altında Heyet-i Ayan 

tarafından belirlenmiş bir grupla, Meclisten geçen ancak Heyet-i Ayan tarafından 

değişiklik önerilen kanun önerileri müzakere edilmekteydi. Her iki meclisin üyelerinin 

uzlaşmaya varması durumunda,  rapor hazırlanır ve söz konusu rapor üzerinde Meclis 

tarafından oylama yapılırdı (HMND, m. 102). İçtüzükte bu encümenlerin sayısı ve 

seçim usullerine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. İlk dönemde sadece bir 

kez bu nitelikte bir encümen Heyet-i Ayanın, Geçici Belediyeler Kanununda yaptığı 

değişikliği görüşmek üzere kurulmuştu.
1742

 

İkinci Meşrutiyet döneminde Heyet-i Mebusan İçtüzüğünde yapılan değişiklikle 

getirilen diğer bazı değişikler şöyle özetlenebilir: Görüşülecek konulara ilişkin evrakın 

büro ve encümenlere Meclis Başkanı tarafından gönderileceği (HMNDD, m. 20), 

encümenlerin gündemlerini kendilerinin düzenlemesi, gerektiğinde Meclis başkanı 

tarafından da toplantıya çağrılabilmesi (HMNDD, m. 16), mazeret beyan etmeksizin 

encümenin ardı ardına üç toplantısına katılmayan üyenin istifa etmiş sayılacağı ve 

durumun Meclis Başkanlığına bildirilerek, ilgili üyenin yerine ait olduğu bürodan bir 

başka üyenin atanması (m. 17), encümen ve büroların gerekli gördüğünde bakanları ve 

ilgili uzmanları toplantılarına davet edebilecekleri (HMNDD, m. 21), encümenlerin 

kendilerine havale edilen konuları havale edildiği tarihten itibaren üç ay içinde 

görüşmek zorunda olduğu ve ilgili konunun doğrudan doğruya genel kurul gündemine 

alınmasının hükümet veya teklif sahipleri tarafından talep olunabilmesi (HMNDD, m. 

23).  

                                                 
1740

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 35.  
1741

 EROĞUL (2009), s. 227.  
1742

 DEVEREUX (1963), s. 168-169.  
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Dikkat çeken diğer bir husus ise komisyonlar arasında görüş alma ve görüş 

vermeye ilişkin bugünkü içtüzüğümüzde yer alan düzenleme ile neredeyse aynı 

düzenlemenin getirilmiş olmasıdır. Buna göre herhangi bir encümen, kendisine havale 

edilen bir konunun, diğer bir encümenin görev alanında olduğunu görürse, gerekçesi ile 

birlikte ilgili encümene havalesini; kendisine havale edilen bir konuda öncelikle bir 

başka encümenin görüşünü almayı gerekli görürse, konunun öncelikle sözü edilen 

komisyona havalesini; encümen diğer bir komisyona havale edilen konu hakkında kendi 

görüşünü vermek üzere ilgili konunun kendisine havalesini talep edebilmektedir. Bu 

durumda iki komisyon uzlaşmış ise Meclis Başkanı tarafından gereği yerine getirilecek, 

iki encümenin uzlaşamaması durumunda ise Meclis Başkanı tarafından konu genel 

kurula sunulacaktır (HMNDD, m. 22).  

 Encümenler, Heyet-i Ayanda da benzer şekilde oluşturulmuştu. Heyet-i 

Mebusan ve Heyet-i Ayan encümenleri dışında ayrıca bir de birleşik encümenler 

bulunmaktaydı. Heyet-i Mebusanın kabul ettiği kanun tasarıları, Heyet-i Ayan 

tarafından da benimsenirse, Sadarete gönderilmekteydi. Ancak, Heyet-i Ayan tarafından 

ilgili metin, Heyet-i Mebusana geri gönderilirse, o zaman Heyet-i Mebusan ve Heyet-i 

Ayan tarafından ayrı ayrı özel encümenler kurulmakta, bu iki encümenin oluşturduğu 

birleşik encümen, istenilen değişiklik üzerinde uzlaşmaya varırsa, bu doğrultuda rapor 

yazılmakta ve Genel Kurulda da görüşmeler bu rapor üzerinden yapılmaktaydı.
1743

 

2. Birinci Büyük Millet Meclisi ve 1921 Anayasası Dönemi  

 1914, 1915 ve 1916’da verilen yeni yetkiler ile Sultan Parlamento üzerinde çok 

güçlü bir hale getirilmiştir. Parlamentoyu toplama, süresini uzatma ve dağıtma yetkileri 

tamamen Sultana ve dolayısıyla İttihatçılara bırakılmış, 1919 yılında yapılan seçimlerle 

oluşturulan parlamento, İstanbul’un işgali nedeniyle 11 Nisan 1920’de kapatılmıştır.
1744

  

1876 ve 1908 anayasa dönemlerinin bir devamı olarak “üçüncü meşrutiyet” dönemi 

olarak adlandırılabilecek bu dönemde, işgal sonrasında İstanbul’daki meclisin görev 

yapamayacak durumda olduğu gerekçesiyle Anadolu’dan seçilecek üyelerle Ankara’da 

bir meclis oluşturulması ve bu meclisin olağanüstü yetkilerle donatılması 

öngörülmüştür. Dolayısıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan ilk Büyük Millet 
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 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 35-37.  
1744

 YÜCEKÖK (1983), s. 86.  
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Meclisi, Osmanlı Heyet-i Mebusanından gelen yüze yakın üye ile yeniden seçilmiş 

ikiyüzden fazla üyeden oluşan olağanüstü bir yasama meclisiydi.
1745

 

Bu dönemde, bakanların ayrı ayrı ve birlikte parlamentoya karşı sorumlu olması 

ve Meclis başkanının yürütme gücünün başı olması kabul edilmiş, bakanların, 

parlamento üyeleri arasından ve salt çoğunlukla seçilmesi esası getirilmişti. Ulusal 

bütünlüğün simgesi durumunda olan parlamento, kendisine karşı sorumlu ancak 

bağımsız olan bir yürütme organı oluşturma yerine, olağanüstü koşullarda “meclis 

hükümeti” olarak yürütme gücünü de kendisi kullanmaktaydı.
1746

  Fiili uygulamanın 20 

Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yasal çerçevesine 

kavuşturulduğu bu dönemde, “egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu” ilkesine 

açıkça Anayasa’da yer verilmiş (m. 1), yasama ve yürütme yetkileri, kuvvetler birliği 

ilkesi altında Büyük Millet Meclisinde toplanmıştır (m. 2). 

Yasama ve yürütme güçleri, TBMM’de toplanmış olmakla birlikte, yürütme 

işlerini Meclis adına yerine getirmek üzere “Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adında bir 

kurul oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu kurul, BMM’den doğan, ona bağımlı ve onun 

denetimi altında çalışan bir kuruldur. Meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği vekiller 

aracılığı ile yürütme işlerini yerine getirmesi, bunların yönlendirmesi ve denetlemesi, 

gerektiğinde azledip yerlerine yenilerini seçebilmesi, kuvvetler birliği ve meclis 

hükümeti sisteminin tipik göstergeleridir.
1747

 

İcra Vekilleri Heyeti olarak adlandırılabilecek bu kurul, kanunların hazırlanması 

konusunda aktif bir rol üstlenmiş ve yasama meclisine bu konuda adeta yön vermiştir. 

Öte yandan, İcra Vekilleri heyetinin bireysel ve ortak sorumluluğunun benimsenmesi 

sonucunda meclisin yürütmeyi etkileme, vekillerin siyasal sorumluluğunu harekete 

geçirme imkânı da bulunmaktadır.
1748

 Yürütmenin uygulamadaki durumuna 

bakıldığında, adı devlet başkanı olmasa da uygulamada, devlet başkanlığı işlevini gören 

bir meclis başkanı ve yine adı başbakan olmasa da başbakanlık görevi icra eden İcra 

Vekilleri Heyeti reisi bulunmaktaydı. Bu da yürütmeyi parlamenter rejimdekine benzer 

iki başlı bir yapı kazandırmıştır. Bu özellikler sistemi, Meclis hükümeti sisteminden, 

parlamenter sisteme yaklaştırmış, ayrıca uygulamada meclis hükümeti sisteminden 

önemli sapmalar görülmüş, sistem parlamenter sistemden pek de farklı olmayan bir 
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 YÜCEKÖK (1983), s. 91.  
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 YÜCEKÖK (1983), s. 92-96. 
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 TANÖR (2011), s. 259.  
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 DERELİ (1996), s. 68-69.  
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biçimde işlemiştir.
1749

 Parlamentonun üstünlüğü teorisi bu dönemde uygulanmış ve 

Türk siyasi tarihi içinde başka hiçbir dönemde parlamentonun siyasi etkisi bu dönemde 

olduğu gibi olmamıştır. TBMM, tüm yetkilerini büyük bir kıskançlıkla kullanmıştır.
1750

  

Ulusal kurtuluş hareketi sonrasında 23 Nisan 1920’de kurulan ilk Büyük Millet 

Meclisinde, ilk ele alınan konulardan biri içtüzük düzenlemesi olmuş ve genel eğilim 

Heyet-i Mebusan İçtüzüğünün değiştirilerek uygulanması yönünde ortaya çıkmıştır. 

Bundan sonra 2 Mayıs 1927’ye kadar içtüzük konusunda tartışmalar sürmüş olmakla 

birlikte ancak küçük değişiklikler yapılabilmiştir. Ancak, büro ve encümenler üzerinde 

devam eden tartışmalar neticesinde, 8 Temmuz 1920’de parlamento açısından söz 

konusu yapıların parlamento için gerekli birer organ oldukları değerlendirilmiş ve 

mevcut Heyet-i Mebusan İçtüzüğünün kurgusu üzerinden bu yapıların kurulmasına 

karar verilmiştir.
1751

 Esasen 2 Mayıs 1927’de yeni bir İçtüzük TBMM Genel Kurulunda 

kabul edilinceye kadar önceki dönemin encümen uygulaması devam ettirilmiştir.  

Meclisin işlerini düzenlemek ve bir İcra Heyeti oluşturmak ve Meclisin bu 

heyetle ilişkilerini bir kanuna bağlamak amacıyla onbeş kişilik bir Layiha Encümeni 

kurulmuştur. Her teklif önce bu encümene gönderilmekte, burada incelenmekte ve göz 

önünde bulundurulup bulundurulmayacağına orada karar verilmekte, böylece diğer 

encümenlerin iş yükleri bu şekilde hafifletilmekteydi.  

 Mecliste ayrıca, o zamanki İcra Vekilleri Heyetinin görevleriyle karşılıklı olacak 

şekilde Adliye, Dahiliye, Hariciye, İktisat, Maarif, Maliye, Müdafai Milliye, Nafıa, 

Sıhhıye ve Şer’iye olmak üzere on encümen kurulmuştur. Meclis üyelerinin uzmanlık 

alanlarından faydalanılabilmesi amacıyla aynı anda iki encümene birden 

katılabilmelerine imkân sağlanmıştır.  

 3. 1924 Anayasası Dönemi  

 Ulusal bağımsızlık savaşını yürütmüş olan Meclis, seçimlerin yenilenmesinin 

kararlaştırılmasının ardından 1 Nisan 1923’te dağılmış ve İkinci Meclis, 11 Ağustos 

1923’te bambaşka bir kompozisyonla, Birinci Meclisin gruplaşmalar ve kişilik 

çekişmelerinin oluşturduğu gerginlik ortamını ortadan kaldırabilecek şekilde, 

toplanmıştır. Bu Meclis tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş ve 

1924 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) kabul edilmiştir. Yeni Anayasa ile 
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 ÖZBUDUN, Ergun, 1921 Anayasası,  Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,  Ankara, 1992, s. 66-70. 
1750

 ÖZBUDUN (2014), s. 28-29.  
1751

 BAKIRCI (2000), s. 53. 
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kuvvetler birliği ilkesi yumuşatılmış; görev ayrımına gidilerek yasama yetkisinin 

doğrudan TBMM tarafından (m. 6), yürütme yetkisinin ise Meclis tarafından seçilen 

Cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından seçilip cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 

bakanlar kurulu tarafından (m. 7) kullanılması öngörülmüştür.
1752

 Bakanlar bireysel ve 

heyet olarak BMM karşısında sorumludur. Meclis bakanlara yön gösterme yetkisine da 

sahip değildir. Ayrıca Meclis, hükümeti her zaman denetleyip düşürebileceği halde, 

yürütme organı fesih yetkisine sahip değildir. Bu açıdan, 1924 Anayasası’nın getirdiği 

sistemin, meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında “karma bir sistem” olduğu 

söylenebilir.
1753

 Başbakan ve bakanlar Meclis üyeleri arasından seçilmektedir. Bu 

açıdan kökenleri itibariyle Meclisin siyasal etkisi altındadırlar. Hükümet ise 

kurulduktan bir süre sonra, programını Meclis’e sunmak ve güvenoyu almak 

zorundadır.
1754

 Bununla birlikte 1924 Anayasası yasama ve yürütme ilişkileri açısından 

parlamenter nitelik taşısa da bunun görüntüde bir özellik olduğunu kabul etmek gerekir.  

Zira bu dönemde de siyasal iktidar önceki dönemlerde olduğu gibi tek elde, tek parti 

döneminde yürütmenin en büyük başı konumunda olan Cumhurbaşkanında, 

toplanmıştır.
1755

 Dolayısıyla, yasama ve yürütme ilişkileri açısından rekabetçi 

sayılabilecek olan 1920 Meclisi, yürütmenin hakimiyeti altına girerek tabi ve 

teslimiyetçi bir niteliğe bürünmüştür.
1756

  

  Yeni oluşan Meclis tarafından 19 Kasım 1924 tarihinde de yeni meclisin 

ihtiyaçlarına karşılık verecek bir içtüzük hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 

Heyet-i Mebusan İçtüzüğü, 1927 yılına kadar uygulanmış ve 2 Mayıs 1927’de yeni bir 

içtüzük kabul edilmiştir. Yeni İçtüzüğün 22’nci maddesiyle, bir yasama yılı için olmak 

üzere onyedi encümen kurulacağı ifade edilerek, daimi komisyonlar sistemi 

benimsenmiştir. Söz konusu maddede, sürekli encümenler, aşağıdaki çerçevede üç 

gruba ayrılmış durumdaydı:  

                                                 
1752

 YÜCEKÖK (1983), s. 102-103. 
1753

 DERELİ (1996), s. 73; GÜNEŞ, bu özelliğe rağmen, “parlamenter sistem” olarak nitelendirmektedir 

(GÜNEŞ, Turan, Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İÜHF Yayınları, 1956); 

ÖZBUDUN’a göre de 1924 Anayasası ile tarafsız ve sorumsuz devlet başkanlığı, karşı-imza ilkesi, 

bakanların bireysel ve ortak siyasal sorumluluğu, fonksiyonlar ayrılığı gibi parlamenter rejimin bütün 

temel ilkeleri kabul edildiğinden, bu Anayasa ile özü itibariyle parlamenter hükümet sistemi 

benimsenmiştir (ÖZBUDUN, Ergun, 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul, 

2012, s. 21-22). 
1754

 TANÖR (2011), s. 304-305.  
1755

  1924 Anayasası döneminde, cumhurbaşkanlarının bu düzeyde etkili olmasında Anayasa’da tanınan 

yetkilerden çok dönemin cumhurbaşkanlarının tarihsel konum ve kişilikleri belirleyici olmuştur (SEVİNÇ 

(2017),  s. 30-31). 
1756
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- Meclis görevlerine karşılık gelen encümenler: Arzuhal, Muhasebat (Sayıştay), 

Meclis Hesaplarının Tetkiki, Meclis Kütüphanesi ve Teşkilat-ı Esasiye encümenleri. 

- Bütün hükümet hizmetlerine karşılık gelen encümenler: Bütçe Encümeni. 

- Bakanlıklara karşılık gelen encümenler: Adliye, Çalışma, Dahiliye, Gümrük ve 

İnhisarlar (Tekel), Hariciye, İktisat, Maarif, Maliye, Milli Müdafaa, Münakalat, Nafıa, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet (Sağlık ve Sosyal Yardım), Ticaret ve Ziraat encümenleri. 

Dahili Nizamnameye göre, komisyon üyeleri bir yasama yılı için Genel Kurulca 

basit çoğunlukla seçilirdi. Bu maddede ayrıca, ilgili komisyonların kaç üyeden 

oluşacağı da belirlenmiş ve gerektiğinde bu üye sayısının genel kurul tarafından 

artırılabileceği ya da azaltılabileceği öngörülmüştür.  

Daimi komisyonların uzmanlığa dayalı yapısını destekler nitelikteki hüküm, 

23’üncü maddede getirilmiştir. Buna göre, encümenlere aday gösterme işi, siyasi 

partilerin meclis grupları tarafından yerine getirilmekle birlikte, encümenlere üye 

belirlenmesine yardımcı olmak üzere, üyelerin ihtisas ve mesleklerini gösterir bir 

cetvelin Meclis Başkanlığı tarafından bastırılması ve üyelere dağıtılması da 

öngörülmüştür. Ayrıca, ilgili maddede bağımsız üyelerin de encümenlere aday 

olabilmelerine imkân tanınmıştır.  

Bununla birlikte, komisyon üyelerinin seçimi Meclisteki çoğunluğun, diğer bir 

deyişle çoğunluk partisinin istek ve tutumuna göre şekillenmekteydi. Muhalif parti 

gruplarınca, aday olarak gösterilen parlamento üyelerinin komisyonlara seçilmesi de 

iktidar çoğunluğunun oyuna terkedilmiş durumdaydı. Bu dönemde Meclisin bütün 

çalışmalarında iktidar çoğunluğunun üstünlüğü göze çarpmakta ve bu çoğunluk, Meclis 

çalışmalarına ve organlarına istediği biçimi verebilmekteydi.
1757

 

Dahili Nizamname çerçevesinde, genel kurul tarafından gerekli görülmesi 

durumunda herhangi bir encümenin üye sayısı geçici olarak artırılabilmektedir (m. 25). 

Bundan kasıt ilgili komisyonlara geçici üyelik getirilmesidir. Bu durum özellikle daimi 

komisyonların, uzmanlık niteliğine katkı sağlayacak bir unsur olarak görünmektedir.   

Ayrıca, yine genel kurul tarafından gerekli görülmesi durumunda, kendilerine 

havale edilen işlerin bitimine kadar görevleri sürecek olan geçici veya karma nitelikte 

komisyonlar da kurulabilecektir (m. 25).   
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 KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer, “Anayasa Mahkemesi Kararı (Siyasi Parti Gruplarının Komisyon 
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Dahili Nizamnamede, encümenler arası görüş alıp vermeye ilişkin daha önceki 

içtüzük düzenlemelerinin aynen korunduğu görülmektedir (DN, m. 27, 28).  

Getirilen diğer bir düzenleme, encümenlerin görüşmelerinin özet olarak tutanağa 

bağlanmasına ilişkindir. Encümen tarafından karar verilmesi durumunda tam tutanak 

tutulmasına da karar verilebileceği öngörülmüştür Ayrıca, rapora muhalif olduğunu, 

raporda açıkça ortaya koymayan üyelerin, konuşma yapamayacakları ve rapor 

katibinden açıklama isteyemeyecekleri düzenlenmiştir (DN, m. 34).  

Daimi komisyonlar sisteminin benimsenmesi ile birlikte milletvekillerinden 

gelen önerileri inceleyecek ayrı bir teklif komisyonuna gerek kalmamıştır.
1758

 

Dahili Nizamnamede getirilen diğer bazı düzenlemeler ise şöyle sıralanabilir: 

Encümenlerin kendilerine havale edilen kanun önerilerini bir buçuk ay içinde 

sonuçlandırmaları, sonuçlandıramamaları durumunda gerekçesini genel kurula 

bildirmeleri, aksi durumda hükümet ya da teklif sahipleri tarafından ilgili kanun 

önerisinin doğrudan genel kurul gündemine alınmasının talep edilebileceği (DN, m. 36), 

encümenlerin kendilerine havale edilen konuları öncelikle Teşkilat-ı Esasiye 

Kanununun metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlü oldukları, 

aykırı gördükleri konuları gerekçesi ile reddedecekleri (DN, m. 37), encümenlerin bütün 

bakanlıklar ile doğrudan yazışabilecekleri (DN, m. 38), mazeretsiz olarak encümenin 

ardı ardına dört toplantısına katılmayan üyenin istifa etmiş sayılacağı (DN, m. 45), 

Bütçe Encümeni ve Başkanlık Divanı üyelerinin diğer komisyonlara üye olamayacakları 

(DN, m. 39), encümenlere gerekli şartları taşımayan teklifleri tamamlatma yetkileri 

tanınması (DN, m. 67).   

Dahili Nizamname, 28 Aralık 1957’de değişikliğe uğramıştır. Buna göre, 

içtüzüğün ilk metninde, komisyonların üye sayıları açık olarak 22’nci maddede 

belirlenmişken, getirilen değişiklik ile her bir encümenin üye sayısının Meclis 

başkanlığının teklifi üzerinde genel kurul tarafından kararlaştırılması öngörülmüştür.  

Encümenler kendilerine havale edilen işlerin dışında bir işle meşgul 

olamayacaklarına dair düzenleme de getirilmiştir (DN, m. 29). Bundan yapılabilecek 

çıkarım ise komisyonların kanun öneremeyecekleridir. Dolayısıyla bu kuralın ilk kez 

Dahili Nizamnamenin bu maddesiyle getirildiği söylenebilir.  
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4. 1961 Anayasası Dönemi  

 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri müdahale sonrasında yasama organının 

işleyişi askıya alınmış, Kurucu Meclis tarafından hazırlanan ve halkoyuna sunularak 

kabul edilen 1961 Anayasası ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden oluşan çift 

meclisli
1759

 bir parlamento oluşturulmuştur. Cumhuriyet Senatosu, seçilmiş, atanmış ve 

doğal üyelerden; Millet Meclisi ise seçimle oluşturulmuştur.  

 1961 Anayasası’nda parlamentonun kuruluş ve işleyişini düzenleyen ve önceki 

anayasalara göre oldukça fazla hüküm yer almıştır.
1760

 Anayasada, Meclis, egemenliği 

kullanan tek organ olarak değil, Anayasanın koyduğu ilkelere göre, bu egemenliği 

doğrudan kullanan yetkili organlardan biri olarak düzenlenmiştir. 1924 Anayasası’nın 

öngörmüş olduğu güçler birliği ilkesi yerine benimsenen “güçler ayrılığı” ilkesi, yasama 

ve yürütmeye karşı yargının ayrılığı şeklinde gelişmiştir. Anayasa’da yasama bir “yetki” 

olarak, yürütme ise “görev” olarak düzenlenmiş, ağırlık yasama lehine konulmuştur. 

Anayasa’da, yürütme bağımsız bir organ değil, yasamanın türevi olarak görüldüğünden 

ve Meclisin denetimi altına alındığından, Meclis içinden çıkan ve onun güvenoyu ile 

kurulan yürütme organının görevine devam edebilmesi söz konusu güvenoyunun 

devamına bağlı kılınmıştır.
1761

 Bakanlar kurulunun güvensizlik oyu nedeniyle 18 ay 

içinde iki kez düşmesi ve üçüncü kez de güvensizlik oyu ile karşılaşılması durumunda 

Anayasa, yürütme organına da bir yetki tanımıştır. Buna göre başbakan bu koşulların 

oluşması durumunda, cumhurbaşkanından seçimleri yenilenmesini isteyebilecektir 

(Any, m. 108). Uygulamada, bu mekanizma işleyiş zorluğu nedeniyle işletilememiştir. 

Bu mekanizmanın işletilemeyişi, krizlerin giderilemeyişinin en önemli nedenlerinden 

olmuştur.
1762

 

 Dolayısıyla 1961 Anayasası’nın yasamaya belli bir üstünlük tanıyan yumuşak 

bir güçler ayrılığı sistemi getirdiği söylenebilir. Tarihsel meclis üstünlüğü yaklaşımının 

bir yansıması olan 1961 Anayasası’nın yürütme karşısında yasama gücüne üstünlük 

tanıyan yaklaşımı, 1971 yılında Anayasa’da yapılan değişikliklerle tersine dönmüştür. 
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Diğer bir deyişle, bu değişiklikler ile yürütmenin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede örneğin bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

tanınmış ve yasamanın yürütmeyi denetleme araçlarına bazı kısıtlamalar getirilmiştir. 

Anayasa’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclislerin çalışmalarını kendi 

yaptıkları içtüzük hükümlerine göre yürütecekleri öngörülerek (m. 85), her iki meclisin 

birleşmesiyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil olmak üzere her meclis için 

ayrı bir içtüzük çıkarılması gerektiği ortaya konulmuştur. Ancak, yeni içtüzükler 

hazırlanıncaya kadar meclislerin çalışma usulleri konusunda herhangi bir boşluk 

doğmaması için Anayasa’nın geçici maddesinde, yeni içtüzükler hazırlanıncaya kadar, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce yürürlükte olan içtüzük 

hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır (Geçici m. 3).   

 Komisyon üyelerinin seçimi konusunda, Millet Meclisinde sözü edilen içtüzük 

hükümleri uygulama alanı bulurken, 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde 

komisyon üyelerinin genel kurul tarafından gizli oyla seçileceği ve üyeliklerin iki yıl 

sürmesi öngörülmüştü (CSİ, m. 17).  

 Sözü edilen içtüzüklerden Millet Meclisi İçtüzüğü çıkarılacak üç meclisin 

içtüzükleri
1763

 arasında en son çıkarılan içtüzük olarak 5 Mart 1973 tarihinde kabul 

edilmiş ve 13 Nisan 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her bir içtüzük ile ilgili 

meclislerde komisyonlar da oluşturulmuştur. Parlamentonun iki meclisli olarak 

düzenlenmesi, yasama komisyonlarının süreç ve usullerini uzatmış ve 

karmaşıklaştırmıştır. Bu durum öncelikle komisyonların sayısının artmasında 

gözlenmiştir.
1764

 

  05.03.1973 tarihli ve 584 Karar Numaralı Millet Meclisi İçtüzüğünde onbir 

daimi komisyon öngörülmüştür. Bu komisyonlar, Anayasa, Adalet, Milli Savunma, 

İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Sanayi, Teknoloji ve Ticaret, Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ile Millet 

Meclisi Hesaplarını İnceleme komisyonlarıdır. Böylece komisyon sayısı önceki döneme 

göre azaltılmıştır, ilgili maddenin gerekçesinde bu konuyla ilgili olarak,  

“Böylece, bütün çağdaş yasama meclislerindeki eğilime uyulmuş olmaktadır. 

Gerçekten bazı daimî komisyonların iş hacmi pek fazla olduğu halde, bazılarınınki pek 

azdır. Az iş hacmine sahip daimî komisyonları bir araya getirmek suretiyle, normal iş 
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 Bunlardan Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, 27 Aralık 1963’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
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hacmine sahip daimî komisyonlar teşkil etmek daha rasyonel olacaktır. Bundan başka, 

idarî zorunlulukların bakanlıkların teşkiline ve bunlar arasındaki hizmet bölüşümüne 

yaptığı etkilerin, bakanlıklara paralel daimî komisyon teşkili suretiyle Meclis 

komisyonlarına da aynen aksetmesi için hiçbir sebep yoktur. Tamamıyla aksine, 

kanunların yapılmasında, konuların birbiriyle irtibatlarını daha kapsayıcı bir biçimde ele 

almakta fayda vardır. Nihayet, fazla üye sayısına sahip olmayan siyasî parti grupları, 

daimî komisyonların hepsine ve ayrıca Divana üye gönderememek durumunda 

kalmaktadır. Bundan doğabilecek çeşitli sakıncalarda daimî komisyonların sayısının 

azaltılmasıyla önlenmiş olacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir.
1765

  

Plan Komisyonunun üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel 

Kurulca işaret oyuyla değiştirilebilmesi esası getirilmiş ve her yasama dönemi başında 

komisyonların iki yıl için seçileceği, görevlerinin yenileri seçilinceye kadar devam 

edeceği öngörülmüştür (MMİ, m. 20). 17.03.1977 tarihli ve 641 numaralı Karar ile 

yapılan değişiklikle, ilk metnin gerekçesinde “Plan Komisyonu dolayısıyla kendisine 

gerek kalmadığı değerlendirilerek kaldırıldığı”
1766

 ifade edilen “Sayıştay Komisyonu” 

söz konusu komisyona kesin hesapların incelenmesi konusunda herhangi bir görev 

verilmediği ve kesin hesapların ayrı bir komisyon tarafından incelenmesinin gerektiği 

gerekçesiyle
1767

 onikinci daimi komisyon olarak tekrar getirilmiştir.  

 Bu komisyonların dışında ayrıca, her iki meclisin üyelerinden meydana gelen 

örneğin, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünde öngörülmüş olan TBMM Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu (m. 14) gibi karma komisyonlar da bulunmaktaydı (MMİ, m. 24). 

Bunların dışında ayrıca Millet Meclisi ile Senato arasında kanun metinleri üzerinde 

anlaşmazlık çıkması durumunda, uzlaşma sağlanması amacıyla her iki kamaradan eşit 

sayıda üye ile karma komisyon kurulabilmekteydi.  

 1961 Anayasasında öngörülen Plan ve Bütçe Karma Komisyonu da Cumhuriyet 

Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin karmasından oluşmaktaydı.  Dilekçe Karma 

Komisyonu da 26.12.1962 tarihli ve 140 sayılı Kanunla kurulmuş ve 01.11.1984 tarihli 

ve 3071 sayılı Kanunla Dilekçe Komisyonuna dönüştürülmüştür.  

 Millet Meclisi İçtüzüğü tarafından komisyonlara ilişkin olarak getirilen ve göze 

çarpan bazı düzenlemeler şöyle sıralanabilir: Komisyon üyeliklerinde boşalma olması 

durumunda izlenecek usul getirilmiş (İçt, m. 22), esas komisyon ifadesi ilk defa ve 
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raporu genel kurul görüşmelerine esas olacak komisyon olarak getirilmiş (İçt. m. 23), 

siyasi parti gruplarının komisyonlarda üye sayısı oranında temsili esası getirilmiş, 

Dilekçe Karma Komisyonu üyeleri ve bakanlar kurulu üyeleri komisyonlarda üye 

olamayacaklar arasına eklenmiş (İçt. m. 21), ardı ardına üç toplantıya ya da bir yıl 

içinde toplantıların üçte birine katılmayan üyelerin eski içtüzükte olduğu gibi 

otomatikman istifa etmiş sayılması değil, mensubu olduğu siyasi parti grubunca 

komisyondan çekilmesi öngörülmüştür. (İçt, m. 29). 

 5. 1982 Anayasası Dönemi  

 12 Eylül 1980 tarihindeki askeri darbe sonrasında üç meclisin içtüzüğü de askıya 

alınmıştır.  Askeri yönetim tarafından hazırlanarak halkoyuna sunulan Anayasa, 7 

Kasım 1982’de kabul edilmiştir. Yeni Anayasa, çift meclis sisteminin kendisinden 

beklenen yararı sağlayamadığı diğer bir deyişle ikinci meclisin egemenliğin 

kullanılmasında bir sınırlama ve denge öğesi olamadığı, yasama sürecinin uzadığı ve 

kanunların yapılmasının zorlaştığı görüşüyle
1768

 çift meclis uygulamasına son vermiştir.  

1982 Anayasası yasamanın üstünlüğü ilkesini korumakla birlikte yürütmeyi 

biraz daha güçlendirmiştir. Bu dönemde TBMM’nin tam olarak kurumsallaşmamış ve 

yürütme karşısında teslimiyetçi bir yapıda olduğu ve ılımlı derecede siyasa yapım 

gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz.
1769

 Bunun başlıca nedenleri, yasama deneyimi 

eksik ve uzmanlaşmamış milletvekillerinin varlığı, partilerin milletvekilleri üzerindeki 

aşırı disiplinleri, etkin bir yasama denetiminin bulunmaması, yasama ile yürütme 

arasındaki ilişkiyi belirleyecek bir resmi kurallar bütününün geliştirilmemiş 

olmasıdır.
1770

 

Anayasa’da yeni içtüzük hazırlanıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 

1980’den önce yürürlükte olan içtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin 

uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir (Geçici m. 6). Yine TBMM’nin ilk toplantısını 

izleyen 1 yıl içinde yeni içtüzüğün yapılması şeklinde bir süre kısıtı getirilmiş olmasına 

rağmen bu süre içinde de yeni içtüzük çıkarılamamıştır (Geçici m. 8).  

 1996 yılına gelinceye kadar yeni bir içtüzük çıkarılması konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmış, ancak içtüzüğün bütünüyle değiştirilmesinin güçlüğü 

anlaşıldığından, en azından Anayasa ile uyumsuzluğu açık olan bazı maddelerin 
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değiştirilmesi amacıyla 16.05.1996 tarihli ve 424 sayılı TBMM kararıyla 30 maddelik 

bir içtüzük değişikliği yapılmıştır. Bu tarihe kadar, 1973 tarihli Millet Meclisi 

İçtüzüğünün Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin uygulaması sürdürülmüştür.  

 İçtüzüğün ihtisas komisyonlarına ilişkin düzenleme getiren 20’nci maddesi daha 

sonra 1996 yılında 424 numaralı Kararla yapılan değişiklikle, hem daha önce sadece 

Anayasa’da sayılan komisyonlar hem de kanunlarla kurulan komisyonlar İçtüzüğe 

eklenerek, bugünkü şeklini almıştır. Böylece, İçtüzükte öngörülen komisyon sayısı 

onaltıya yükseltilmiş, komisyonlar arasına Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe 

Komisyonu, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu eklenmiştir. Bu komisyonlardan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 

kanunla kurulmuş iken, eklenen diğer komisyonlar, tek meclis sistemi nedeniyle 

"Karma" olma niteliği kaldırılmış olan komisyonlar olup İçtüzüğe eklenmişlerdir.
1771

  

Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır: 

1. Anayasa Komisyonu; 

2. Adalet Komisyonu; 

3. Millî Savunma Komisyonu; 

4. İçişleri Komisyonu; 

5. Dışişleri Komisyonu; 

6. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; 

7. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; 

8. Çevre Komisyonu; 

9. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; 

10. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu; 

11. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; 

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu;
1772

 

                                                 
1771

 TBMM Tutanak Dergisi, 08.05.1996, D. 20, YY. 1, C. 5, B. 49, SS. 13, s. 2‐4. 
1772

 Mevcut kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini tümüyle değiştiren 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, TBMM’nin bütçesinin hazırlanması, harcamalarının 

denetimi ve kesin hesap süreciyle ilgili olarak iç ve dış denetim sistemi benimsenmiş olduğundan, daha 

önce sözü edilen süreçte görevli olan bu komisyon, zımnen mülga olmuştur denilebilir. Dolayısıyla bu 

komisyonun üye seçimi yapılmamakta ve fiilen kurulmamaktadır. Ancak İçtüzüğün ilgili bölümünde (m. 

20, 176-180) herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  
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13. Dilekçe Komisyonu; 

14. Plan ve Bütçe Komisyonu; 

15. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu; 

16. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.
1773

 

424 numaralı Karar ile yapılan değişiklikten önce, “Millî Eğitim, Kültür, 

Gençlik ve Spor Komisyonu” nun adı, “Milli Eğitim Komisyonu”; “Sağlık, Aile, 

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” nun adı, “Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu”; 

“Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu” nun adı, 

“Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu” şeklindeydi. Söz konusu değişiklikten 

önce adı, “Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu” olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun adında tek meclis sistemine uyarlama 

yapılmıştır. 

1973 tarihli İçtüzüğün ilk düzenlemesinde yer almayan “Çevre Komisyonu”, 

20’nci maddeye, 20.02.1992 tarihli ve 163 numaralı Karar ile komisyonlar arasına 

eklenmiştir. Bu komisyon metne eklenirken, “Sayıştay Komisyonu” metinden 

çıkarılmıştır.  

 İçtüzüğün 23’üncü maddesinde 424 numaralı Karar ile yapılan değişiklik ile esas 

ve tali komisyonlara aynı anda havale usulü getirilmiş, 37’nci maddede tali 

komisyonlara, on günlük süre tanınmış ve bu süre içinde cevap alınamadığından esas 

komisyonun konuyu görüşmesine olanak sağlayarak uygulamada görülen aksamanın 

giderilmesi amaçlanmıştır.
1774

 37’nci maddede yapılan değişiklikle ayrıca, süresi içinde 

komisyonda görüşülmeyen kanun önerilerinin genel kurul gündemine alınması üzerine 

genel kurulda bir görüşme usulü öngörülmüştür. Buna göre,  bu yöndeki talepler 

üzerinde komisyon, hükümet, teklif sahibi ve bir milletvekili beşer dakikayı geçmemek 

üzere söz alabilmekte ve Genel Kurul işaret oyuyla karar vermekteydi.  

Yine 424 numaralı Karar ile getirilen ancak Genel Kuruldaki görüşmeler 

sırasında tüm siyasi parti gruplarının ortak önergesi olarak İçtüzüğün 27’nci maddesine 

                                                 
1773

 15/4/2003 tarihli ve 4847 sayılı Kanunla “Avrupa Birliği Uyum Komisyonu;” 25/02/2009 tarihli ve 

5840 sayılı Kanunla “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu;” 17/04/2014 tarihli ve 6532 sayılı Devlet 

İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

12’nci maddesi ile “Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu” kurulmuştur. Ancak sözü edien komisyonlar bu 

maddeye eklenmemiştir.  
1774

 İlgili Teklife İlişkin Anayasa Komisyonunun değişiklik gerekçesi için TBMM Tutanak Dergisi, 

16.05.1996, D. 20, YY.1, C. 5, B. 49, SS: 13, s. 36. 
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getirilen düzenleme ile komisyon üyelerinin üçte birine de komisyona gündem teklif 

edebilme imkanı tanınmıştır.
1775

   

Bunun dışında İçtüzükte komisyonlara ilişkin olarak yapılan değişiklikler, 

genellikle komisyonların çalışmalarının hızlandırılması ve hem komisyonlarda hem de 

genel kurulda yasama ekonomisinin sağlanması amacına dayalı olmuştur. Bu 

değişiklikler, şöyle sıralanabilir.  

07.02.2001 tarihli ve 713 numaralı Karar ile İçtüzüğün 79’uncu maddesinde 

yapılan değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik öncesinde, bir konunun genel kuruldaki 

görüşmelerine başlanırken, o konudaki komisyon raporunun okunup okunmaması 

konusu da ayrıca genel kurulun onayına sunulmaktaydı. Yapılan bu oylamalarda, 

komisyon raporlarının genel kurulda okunmasının kabul edildiğine hemen hemen hiç 

rastlanmamakla birlikte, bu oylamalar; karar yeter sayısı aranması veya yoklama 

yapılması taleplerine sebep olmakta ve bu taleplere bağlı işlemler, Genel Kurulu meşgul 

ederek çalışma süresinin harcanmasına ve görüşülmekte olan konunun daha geç 

sonuçlandırılmasına neden olmaktaydı.
1776

 Yapılan düzenleme ile söz konusu 

sakıncaların giderilmesi amacıyla bir konunun genel kuruldaki görüşmelerine 

başlanırken, komisyon raporunun okunmayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.  

10.04.2003 tarihli ve 766 numaralı Karar ile 35’inci maddeye getirilen 

düzenleme ile komisyonların, Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun 

bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen kanunların sadece 

uygun bulunmayan maddelerini görüşebilmesine imkân tanınmıştır.  

02.06.2007 tarihli ve 894 numaralı Karar ile İçtüzüğün 77’nci maddesine bir 

ekleme yapılmıştır. İlgili dönemde komisyonlarda aylarca çalışılarak büyük bir emek ve 

mesai harcanarak karara bağlanan ancak genel kurulda görüşülmediği için yasama 

dönemin bitmesi nedeniyle hükümsüz kalmış olan 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu 

ile 600 maddelik Genel Ceza Yasalarına Uyum Tasarısı gibi birçok tasarının 

yenilenmesi durumunda da İçtüzüğün ilgili düzenlemesi çerçevesinde komisyonlarda 

tekrar görüşülmesi gerekmekteydi. Komisyonların ilgili işler ile uzun süre meşgul 

edilmemesi ve ilgili kanunların zamanında çıkarılabilmesi amacıyla, yenilenen kanun 
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 TBMM Tutanak Dergisi, 16.05.1996, D. 20, YY. 1, C. 5, B. 53, s. 543.  
1776

 Karara esas Teklifin bu maddeye ilişkin gerekçesi için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 26.01.2001, D. 

21, YY. 3, C. 53, B. 50, SS: 586, s. 2. 
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önerilerinin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, komisyonların ilgili rapor veya 

metinlerini benimseyebilmelerinin yolu açılmıştır.
1777

  

C. KOMİSYON TÜRLERİ  

 1. Hukuki Dayanakları Açısından Komisyonlar  

 Bu ayrımda komisyonlar, kuruluşlarında dayandıkları hukuki düzenlemeye göre 

sınıflandırılmaktadırlar. Hukuki dayanak açısından komisyonlar; anayasada düzenlenen 

komisyonlar, kuruluş kanunlarına dayanan komisyonlar, içtüzüğe dayanan komisyonlar 

ve teamüli komisyonlar olmak üzere dörde ayrılmaktadır.  

 Anayasa’da düzenlenen komisyonlar, Bütçe Komisyonu (AY. m. 162) ile meclis 

soruşturması komisyonudur (AY. m. 100). Meclis soruşturma komisyonları, denetim 

komisyonu olarak çalışma kapsamımız dışında olduğundan burada ele alınmayacaktır. 

Bütçe Komisyonu, diğer komisyonlardan farklı olan ve özellik arz eden bir komisyon 

olarak Anayasa’da öngörülmüştür.  

 Anayasa’ya göre Bütçe Komisyonu, 40 üyeden oluşmakta, en az 25 üyelik, 

iktidar grubu ya da gruplarına verilmekte ve geriye kalan üyelikler, diğer siyasi parti 

grupları ve bağımsızlar arasında güç oranlarına göre paylaştırılmaktadır (m. 162/2). 

Böylece, iktidar grubu ya da gruplarına bütçe çıkarılması konusunda ayrıcalık ve 

kolaylık sağlanmış olmaktadır.  

 Anayasa’da Bütçe Komisyonunun görev alanı, salt bütçe kanunu tasarısı ile 

kesin hesap kanunu tasarılarını görüşmek olarak sınırlandırılmışken, 30.01.1984 tarihli 

ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması 

Hakkına Kanunda komisyonun adı “Plan ve Bütçe Komisyonu” olarak anılırken, 

Komisyonun mali hüküm taşıyan diğer kanun önerileri ile kalkınma planlarını da 

görüşmesi hükme bağlanmıştır. Söz konusu Kanunun, 3’üncü maddesinde, mali hüküm 

taşıyan kanun önerilerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda inceleneceği ifade edilmiş 

olmakla birlikte, esas komisyon olarak görüşülmesi gerektiği ifade edilmemiştir.  

 TBMM’de kanunla kurulan komisyonlar; Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum 

Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Güvenlik ve İstihbarat 

Komisyonudur. Bu komisyonlardan, Dilekçe, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Güvenlik 
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 Karara esas Teklifin bu maddeye ilişkin gerekçesi için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 02.06.2007, D. 

22, C. 161, YY. 5, B. 120, SS.1441, s. 1. 
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ve İstihbarat komisyonları, yasama dışı işlevlere sahip olduklarından inceleme konumuz 

dışındadır. 05.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı Kanunla kurulan İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu, 16.05.1996 tarihli ve 424 numaralı Karar ile içtüzük kapsamına alınmış, 

dolayısıyla hem kanun hem de içtüzük kaynaklı duruma gelmiştir. 4847 sayılı Kanunla 

kurulan Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile 5840 sayılı Kanunla kurulan Kadın Erkek 

Fırsat Eşitliği Komisyonu, İçtüzüğün ilgili maddesine eklenmemiş olup, ilgili 

kanunlarına dayanmaktadır.  

 Anayasa, içtüzük ve ilgili kanunlarında yer alan komisyonlar dışında hangi 

durumlarda daimi komisyonların kurulacağı ile hangi komisyonların kanunla ya da 

içtüzükle kurulacağı konusunda Anayasa ya da İçtüzükte herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu konuda Meclisin bir takdir yetkisi olduğunun kabulü 

gerekmektedir.
1778

 Bununla birlikte  takdir yetkisinin belli sınırları olduğu da kabul 

edilmelidir. Kanunla kurulan komisyonların, kuruluş kanunları İçtüzüğün genel 

hükümlerinden farklı bazı hükümler içermekte, ayrıca bu komisyonlar, içtüzükte 

öngörülen komisyonların görev kapsamından farklı bazı görevleri yerine getirmektedir 

ve bu komisyonların görev alanı üçüncü kişiler üzerinde etki ve sonuç doğurabilecek 

niteliktedir. Kanunla kurulan komisyonlara bakıldığında bu yaklaşımın yansıması 

oldukları net bir şekilde görülmektedir. Buna karşın, Meclisin salt kendi çalışmalarına 

ilişkin hükümler söz konusu olduğunda bunların ayrı bir kanunla düzenlenmesi yoluna 

gidilemeyecektir.
1779

 

 İçtüzüğe dayanan komisyonlar, onaltı adet olarak TBMM İçtüzüğünün 20’nci 

maddesinde düzenlenmiştir. İçtüzüğün metninde, bu komisyonlar için bir yetki 

kataloğuna yer verilmemiş olup, sözü edilen maddenin gerekçesinde ilgili 

komisyonların görev ve yetki alanlarına yer verilmiştir.  

 Komisyonların işleyişine ilişkin olarak İçtüzükte yer alan hükümler, esasen söz 

konusu 20’nci maddede sayılan komisyonlar için öngörülmüştür. Ancak özellikle 

kanunla kurulan komisyonlar için ilgili kanunlarda, kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde içtüzük hükümlerinin uygulanacağına ilişkin bir hükme yer verilmektedir.  
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 BAKIRCI (2000), s. 315.  
1779

 Münhasıran Meclis çalışmalarına ilişkin hükümlerin kanun şeklinde düzenlenmesinin Anayasa’nın 

95’inci maddesine aykırılığı konusunda bkz. HAS (2003), s. 20, dipnot 36.  
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 İçtüzük gereğince daimi komisyonların yanında geçici komisyonlar
1780

 da 

kurulabilmekle birlikte, bunların tümü yasama dışı işlevlere sahip bulunduğundan 

çalışmamız kapsamında ele alınmayacaklardır. TBMM uygulamasında kanun 

önerilerinin görüşülmesi için geçici komisyon kurulması söz konusu olmamaktadır.  

Bunun dışında Anayasa, kanunlar ya da içtüzükte herhangi bir dayanağı 

olmamakla birlikte parlamento teamülleri çerçevesinde belli görevler yüklenen ve 

çalışmalarını yürüten komisyonlar da bulunmaktadır. TBMM uygulamasında genellikle 

Anayasa ve içtüzük değişikliklerinde siyasi partiler arası kurulan uzlaşma komisyonları, 

bu kapsamda değerlendirilebilecek komisyonlardır. Bu komisyonlar, ihtiyaç 

görüldüğünde Meclis başkanları aracılığıyla hayata geçirilmektedir. Bu komisyonların 

üye dağılımı siyasi olarak belirlendikten sonra Meclis başkanı tarafından siyasi parti 

gruplarından üye bildirmeleri istenmekte, bunu takiben komisyon toplantıya 

çağrılmakta ve komisyonun çalışma usul ve esasları üyelerce kararlaştırılmaktadır. 

Bununla birlikte, bu komisyonlarda siyasi parti gruplarının güç oranları göz önünde 

bulundurulmaksızın, eşit oranda temsil ilkesi de uygulanabilmektedir.  

Bu komisyonlar, kuruldukları alanda değişiklik öneri taslaklarının hazırlanması 

işlevini yerine getirmektedir. Dolayısıyla işlevleri, yasama sürecine ön hazırlık 

mahiyetindedir. Özellikle Anayasa değişiklikleri açısından uzlaşma tabanlı bu tür 

komisyonlara, anayasa değişikliklerinin geçirilebilmesi için nitelikli çoğunluğun gerekli 

olması ve bu çoğunluğun sağlanabilmesi için de ilgili değişiklik üzerinde uzlaşma 

sağlanmasının bir gereklilik olarak görülmesinden dolayı sıklıkla başvurulmaktadır. Son 

dönemlerde, içtüzük değişiklik taslaklarının hazırlanmasında da yoğun olarak bu 

komisyonlar kullanılmaktadır. Diğer komisyonlardan farklı olarak genellikle oybirliği 

esasının geçerli sayıldığı bu komisyonlarda, uzlaşma sağlanamadığında komisyon 

dağılmaktadır.  

Yine TBMM’de alt komisyon uygulaması da Anayasa, kanunlar ya da içtüzükte 

herhangi bir dayanağı olmamakla birlikte teamüli olarak işlemektedir. İhtisas 

komisyonları, kendilerine havale edilen kanun önerilerini, öncelikle kendi üyelerinden 

oluşan alt komisyonlarda inceleme yoluna gidebilmektedirler. Genellikle kapsamlı ve 

tartışmalı konularda bu yola gidilmekte ve böylece ana komisyonun işi belli bir düzeyde 
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 Meclis araştırma komisyonu (İçt. m. 105), Meclis soruşturması komisyonu (İçt. m. 109), yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması talebini inceleyen karma komisyon (İçt. m. 131),  milletvekilliği ile 

bağdaşmayan görevin sürdürülmesinde ısrar edilip edilmediğinin tespiti amacıyla kurulan karma 

komisyon (İçt. m. 137) ve milletvekilinin devamsızlığı halinde kurulan karma komisyon (İçt. m. 138). 

Burada ifade edilen son üç karma komisyon, Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşmaktadır.  
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kolaylaştırılmaktadır. Dolayısıyla alt çalışma grupları aracılığıyla çalışma yoluna, 

komisyonlar aşamasında yaygın olarak başvurulmaktadır.  

2. Süreklilikleri Açısından Komisyonlar 

 Komisyonlar süreklilikleri açısından daimi/sürekli ve geçici komisyonlar olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Daimi komisyonlar, görev ve yetki alanları belli olan ve söz konusu 

görev ve yetki alanını ilgilendiren konularda görevlendirilen, gündemlerinde konuyu 

görüştükten sonra görev süreleri sona ermeyen komisyonlardır. Daimi komisyonlar, 

Anayasa, TBMM İçtüzüğü ya da kanunlara dayanabilmektedir. TBMM İçtüzüğünün 

20’nci maddesinde öngörülen komisyonlar, daimi komisyonlardır. Anayasa, içtüzük ve 

kanunla düzenlenmiş toplamda 18 daimi komisyon bulunmaktadır.
1781

  

 Daimi komisyonlar açısından TBMM’ye baktığımızda iki tür örgütlenmenin 

olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki bakanlıklara karşılık gelecek şekilde örgütlenen 

komisyonlardır. Adalet Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu gibi komisyonlar bu tür komisyonlardandır. Bunlar, bir veya daha fazla 

bakanlığa karşılık gelebilmektedir. Bu çerçevede, Adalet Komisyonu tek bir bakanlığa, 

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu birden fazla bakanlığa karşılık 

gelmektedir. Diğer grup daimi komisyonlar ise herhangi bir bakanlığa karşılık gelmeyen 

ve yasama organının kendi işlevlerinden doğan komisyonlardır. Anayasa Komisyonu, 

Dilekçe Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gibi komisyonlar bu tür 

komisyonlardandır. Aşağıdaki tabloda, hangi komisyonun hangi bakanlığa/bakanlıklara 

karşılık geldiği görülebilmektedir. Bakanlıklar ve komisyonlar arasında tam bir karşılık 

aramak, komisyon sayısını artırabilecektir. Bu sebeple, bazı komisyonların birden fazla 

bakanlığa karşılık geldiği görülmektedir.  

                                                 
1781

 Bu daimi komisyonlar TBMM’de “ihtisas komisyonları” olarak da anılmaktadır.  
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Tablo 8. Komisyonlara Karşılık Gelen Bakanlıklar 

Komisyonun Adı  İlgili Bakanlık 

Anayasa Komisyonu
1782

  

Adalet Komisyonu Adalet Bakanlığı 

Milli Savunma Komisyonu Milli Savunma Bakanlığı 

İçişleri Komisyonu  İçişleri Bakanlığı  

Dışişleri Komisyonu  Dışişleri Bakanlığı  

Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Milli Eğitim Bakanlığı  

Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Gençlik ve Spor Bakanlığı  

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Kalkınma Bakanlığı  

Ulaştırma Bakanlığı  

Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

Çevre Komisyonu  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sağlık Bakanlığı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Plan ve Bütçe Komisyonu Maliye Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

Tüm bakanlıklar
1783

 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Avrupa Birliği Bakanlığı,  

Tüm bakanlıklar
1784
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 Diğer hiçbir bakanlığın faaliyet alanına girmeyen tasarılar genellikle başbakanlık tarafından ama diğer 

ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanmakta ve Meclise gelen tasarıda da hangi bakanlık 

tarafından hazırlandığı belirtilmemektedir. Harcama boyutu bulunmayan bu nitelikteki tasarılar genellikle 

devlet örgütlenmesine ilişkin temel ilke ve prensipleri belirlemekte ve Anayasa Komisyonu tarafından 

görüşülmektedir. Örneğin bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanun ve 

5272 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun bu 

niteliktedir ve Anayasa Komisyonu tarafından karara bağlanmışlardır (ÇİFTEPINAR, Remzi, 

Bürokrasinin Kuruluşunda Plan ve Bütçe Komisyonunun Yeri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 91). Zira, İçtüzüğün 20’nci maddesinin 

gerkçesinde de “Bakanlar Kurulunun, Başbakanlığın, bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri 

hakkındaki kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameler” Anayasa Komisyonunun yetki 

alanında sayılmaktadır. Bu nedenle Anayasa Komisyonuna doğrudan bir bakanlık/bakanlıklar karşılık 

olarak gösterilmemiştir.  
1783

 Birden fazla bakanlığı ilgilendiren, bu çerçevede birden fazla komisyonun yetki alanına giren ve mali 

hükümler içeren kanun önerileri genellikle Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmekte ve bu açıdan Plan 

ve Bütçe Komisyonu, “torba komisyon” olarak da nitelendirilmektedir.  Bu nedenle Plan ve Bütçe 

Komisyonuna, tüm bakanlıklar karşılık gösterilmiştir.  
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  Tüm bakanlıklar  

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu  Tüm bakanlıklar 

 Geçici komisyonlar ise, belli bir konuyu görüşmek üzere kurulan ve ilgili konu 

ile ilgili çalışmaların bitirilmesiyle görev süresi sona eren, dolayısıyla süre açısından 

sınırlı olan komisyonlardır. Geçici komisyon terimi yerine geçmek üzere, “özel 

komisyon” isimlendirmesi de kullanılabilmektedir. Zira, bu kavramların ifade ettikleri 

komisyonların görev sınırı ve nitelikleri aynıdır. Şöyle ki, bu tür komisyonların görev 

süreleri göz önünde tutulursa, diğer bir deyişle görevlerinin kendilerine verilen işin 

sonuçlanmasına kadar süreceği değerlendirilirse, bunlar, “geçici” komisyonlar; 

gördüklerini işin niceliğine, diğer bir deyişle o işin belirli ve özel oluşuna bakılırsa, 

“özel” komisyonlar olarak adlandırılacaklardır.
1785

 

Geçici komisyonlar, Anayasa ya da TBMM İçtüzüğüne dayanmaktadır. Kanunla 

kurulan herhangi bir geçici komisyon bulunmamaktadır. Daimi komisyonların sayısı 

belirlenebilmekle birlikte, geçici komisyonlar ihtiyaç olduğunda kurulduklarından ve 

görevleri sona erdiğinde de dağıldıklarından, ancak belli bir anda hangi geçici 

komisyonların görev yaptığı ifade edilebilmektedir. Diğer bir deyişle, geçici 

komisyonların sayısı, daimi komisyonlardan farklı olarak sürekli değişmektedir.   

Yukarıda da ifade edildiği üzere, TBMM uygulamasında geçici komisyonlar 

yasama dışı işlevlere sahip olduklarından, burada ayrıntılı olarak ele alınmayacaklardır.  

3. İşlevleri Açısından Komisyonlar  

Komisyonlar işlevleri açısından yasama komisyonları ve yasama dışı 

komisyonlar olarak ayrılabilmektedir. Buna göre, görev alanları sadece kanun 

önerilerinin görüşülmesi olan komisyonlar, yasama komisyonlarıdır. Bunun dışındaki 

komisyonlar ise yasama dışı komisyonlar olarak adlandırılacaklardır. Dolayısıyla 

yasama dışı komisyonlar, kanun yapımı ile ilgilenmemektedirler. Örneğin Anayasa, 

Adalet, Çevre vb. komisyonlar sadece kanun önerilerini görüşebilmekte, Dilekçe 

Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonları ise sadece denetim işlevi 

yerine getirebilmektedirler.  

                                                                                                                                               
1784

 Avrupa Birliği Komisyonuna esas itibariyle Avrupa Birliği Bakanlığı karşılık gelmekle birlikte, hangi 

bakanlığın alanına girerse girsin mevzuat uyumunu hedefleyen kanun önerilerinde tali komisyon olarak 

görüş bildirebilmektedir.  Benzer şekilde İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 

komisyonları, hangi bakanlığın alanına girerse girsin insan hakları ve kadın erkek fırsat eşitliği konularda 

genellikle tali komisyon olarak diğer komisyonlara görüş bildirebilmektedir.  
1785

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 199.  
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Bunların dışında bir de hem yasama hem de denetim işlevi üstlenmiş olan 

“karma işleve” sahip komisyonlar bulunmaktadır. Örneğin, esasen ilgili kuruluş 

kanunlarında yasama dışı komisyon olarak kurgulanmış olan AB Uyum, Kadın Erkek 

Fırsat Eşitliği ve İnsan Haklarını İnceleme komisyonları gibi komisyonlar da kanun 

önerisi inceleyebilmektedir. AB Uyum ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları 

açısından kuruluş kanunlarının ilk halinde kanun önerisi inceleyebilmeleri öngörülmüş, 

ancak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, yakın döneme kadar tasarı teklif inceleyen 

bir komisyon niteliğini kazanamamıştır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, 

01.12.2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari 

Teşkilatı Kanunu ile yapılan değişiklik ile “Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığınca havale edilen kanun tasarı ve teklifleriyle, kanun hükmünde 

kararnameleri görüşmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki 

konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek” yetkisi tanınmıştır.
1786

   

 Sözü edilen karma nitelikteki komisyonlar anılan düzenlemelere rağmen, 

kuruluş amaçlarına uygun olarak genellikle görev alanlarındaki kanun önerileri 

konusunda esas komisyonlara görüş bildiren komisyonlar olarak işlev görmektedir. 

Örneğin AB Uyum Komisyonu, görev alanında sadece tali komisyon olabilmektedir. 

Ancak bu durum da bu komisyonların, yasama işlevi de üstlendikleri gerçeğini ortadan 

kaldırmamaktadır.  

4. Yetkileri Açısından Komisyonlar  

Kanun önerileri, genellikle birden fazla komisyonun yetki alanını ilgilendiren 

hükümler ihtiva ettiklerinden, birden fazla komisyona havale edilmeleri 

gerekebilmektedir. TBMM açısından esas ve tali komisyon ayrımı bulunmaktadır. 

Raporu genel kurul görüşmelerine esas olacak olan komisyon, esas komisyon; işin 

kendilerini ilgilendiren yönü ya da maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren 

komisyonlar ise tali komisyon olarak adlandırılmaktadır (İçt. m. 23/2).  

Her iş için mutlaka bir esas komisyon belirlenmesi zorunluluğu vardır. Ancak, 

ilgili iş için bir veya birden fazla tali komisyon belirlenebileceği gibi tali komisyona 

havale edilmemesi de söz konusu olabilmektedir. Diğer yandan herhangi bir komisyon 

                                                 
1786

 Bu kanun değişikliği yapılmadan ve komisyona yetki tanınmadan önce Komisyon kendiliğinden 

harekete geçerek bazı kanun tasarıları için ilgili komisyonlara görüş bildirmiştir. Bunlar, Türkiye İnsan 

Hakları Kurumu Kanun Tasarısı, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, Anayasa Mahkemesinin 

Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun Tasarısıdır (TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 

İnsan Haklarının Korunmasında Bir Parlamenter Denetim Yolu-İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu, TBMM Basımevi, Ankara, 2017, s. 73).  
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bir kanun önerisi için tali komisyon olurken, başka birinde esas komisyon 

olabilmektedir.  

Tali komisyonlar tarafından bildirilen görüşlerin esas komisyonlar tarafından 

mutlaka dikkate alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Tali komisyonların kanun 

önerilerinin sadece kendileri ile ilgili yönü üzerinde görüş bildirmeleri, esas 

komisyonun alanına girmemeleri ve verilere dayalı önerilerde bulunmaları halinde 

görüşlerinin dikkate alınması olasılığının yüksek olacağı söylenebilir.
1787

 

Esas ve tali komisyon ayrımı, bu komisyonların ilgili kanun önerilerini görüşme 

süreçleri ve etkinlikleri konuları ileride ele alınacaktır.   

D. KOMİSYONDA AKTÖRLER  

 Komisyonda görev alan aktörleri, komisyon başkanı ile başkanvekili, sözcü ve 

katibi içine alan diğer aktörler ve komisyon üyeleri olmak üzere iki başlık altında 

inceleyebiliriz. Komisyondaki bu aktörler için bir yasama döneminde iki seçim 

yapılmaktadır. İlk seçilenlerden iki yıl sonra ikinci devre için seçimler yapılmaktadır.  

Yeniden seçim, komisyonda görev alan aktörlerin, ilgili iki yıl boyunca deneme 

süresi içinde olduklarını, başarılı görülmemeleri ya da gözden düşmeleri durumunda, 

adaylık sürecini elinde bulunduran parti yönetimi tarafından tercih edilmeme 

tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları anlamına gelmektedir.
1788

  

  1. Komisyon Başkanı ve Diğer Aktörler  

 Komisyonlarda esas itibariyle Başkanlık Divanı şeklinde kolektif bir organ 

bulunmamaktadır. Dilekçe Komisyonu için İçtüzükte “Komisyon Başkanlık Divanı” 

ifadesi kullanılmakla birlikte, diğer komisyonlar açısından bu tür bir adlandırmanın 

hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konu, İçtüzüğün komisyon başkanı, 

başkanvekili, sözcü ve katibinin seçimine ilişkin 24’üncü maddesinin gerekçesinde, 

“..komisyonlarda Başkanlık Divanı diye bir organın bulunmadığına dikkat çekmek 

lazımdır. Gerçekten Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve kâtibi, bir heyet 

                                                 
1787

 BAKIRCI, Fahri, “İhtisas Komisyonlarının Yapısı ve Komisyonlarda Yasama Süreci”, Yasama 

Derneği, Kadınlara Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine 

Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri, Ankara, 5-6 Kasım 2009, s. 3.  
1788

 SIGMA (2010), s.7 (Bu rapor, TBMM Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in daveti üzerinde, SIGMA 

(Yönetişim ve İdarenin Güçlendirilmesi İçin Destek-Support for Improvement in Governance and 

Management) tarafından oluşturulan bir Akran Değerlendirmesi Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Akran 

Değerlendirmesi Ekibi Helen IRWİN (İngiltere), Prof. Klaus H. GOETZ (Potsdam Üniversitesi, 

Almanya), Prof. Ulrich KARPEN (Hamburg Üniversitesi, Almanya), Francis HÉNİN (SIGMA, Fransa) 

ve Julio NABAİS (SIGMA, Portekiz)’ten oluşturulmuştur). 
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halinde herhangi bir işlem yapmakta değillerdir. Bu görevlerin hepsi, ayrı ayrı ifa edilen 

görevlerdir. Bu sebeple, komisyonlardaki bu görevler bir heyet halinde 

görülüyormuşçasına mütalaa edilerek, bu makamların siyasi parti gruplarının oranlarına 

göre bölüşülmesi söz konusu olamaz.” şeklinde ortaya konulmuştur. İçtüzüğün 

öngördüğü bu genel ilkeden bir sapma olarak, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarının 

kuruluş kanunlarında, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtibin, siyasi parti gruplarının 

yüzde oranlarına göre seçileceği öngörülmüştür.  

 Uygulamada ise komisyonların düzgün çalışabilmesi için öngörülmüş olan bu 

görevliler, bir bütün olarak “başkanlık divanı” olarak adlandırılmaktadır.
1789

 Büyük 

oranda kolaylık sağlanması açısından uygulamada kullanılan bu isimlendirmenin, 

İçtüzükte kullanılmamış olması, söz konusu görevlilerin bir bütün olarak yaptıkları 

herhangi bir görev olmadığından, komisyon başkanvekili veya sözcüsünün komisyon 

başkanı bulunmadığında onun yerine görevlerini yerine getirmesi öngörüldüğünden ve 

bu çerçevede söz konusu üyelerin komisyonda birlikte yönetiminden söz 

edilemeyeceğinden anlamlı görünmektedir.
1790

 

 Komisyonların, bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip üyeleri 

bulunmaktadır (İçt. m. 24/2). Bunlara ek olarak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruluş 

kanunlarında, bu komisyonlar için ikinci bir başkanvekili seçimi esası getirilmiştir.  

 Gereken hallerde ayrıca komisyon başkanının teklifi üzerine, komisyonlar 

tarafından belli bir konu için özel sözcüler ya da bir özel katip seçilebilmektedir (İçt. m. 

24/3).  

 Kural olarak komisyonun her üyesi, sözü edilen görevlere aday olabilmekte ve 

komisyon istediği adayı seçebilmektedir. Komisyon üyeleri adaylıklarını kendileri 

belirtebilmekte ya da üyelerden en az biri tarafından aday gösterilebilmektedir. Bu 

görevlilerin seçimi, komisyon üye seçimini takiben, TBMM Başkanının çağrısı üzerine 

yapılacak ilk komisyon toplantısında yapılmaktadır (İçt. m. 24/1).  Komisyonların 

Meclis Başkanı tarafından ilan edilen tarih ve saatte toplanamaması, yeterli çoğunluğu 

sağlayamaması ya da yeterli çoğunluğu sağladığı halde seçimi yapamaması halinde 

izlenecek yol, İçtüzükte ortaya konulmamakla birlikte, uygulamada, durum, TBMM 

                                                 
1789

 Bkz. İBA, Şeref, BOZKURT, Rauf, 100 Soruda Parlamento, Türk Parlamento Hukukuna Giriş, 

Nobel Yayınları, Ankara, 2004, s. 177.  
1790

 Aynı yönde bkz. BAKIRCI (2000), s. 359-360.  
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Başkanlığına bildirilmekte ve Başkanın Genel Kurul’da yeniden ilan edeceği tarih ve 

saatte komisyon toplanarak seçimi yapmaktadır.
1791

  

 Komisyonda seçim, gizli oyla ve toplantıda hazır bulunanların salt 

çoğunluğunun oyu ile gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıda, toplantı yeter sayısı ise 

komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğudur (İçt. m. 24/3). İçtüzükte seçimin nasıl 

gerçekleştirileceğine dair düzenleme getirilmemiştir. Uygulamada, bu ilk toplantıda 

komisyonun en yaşlı üyesi, komisyonun geçici başkanlığı; en geç üç üye ise seçim 

sonuçlarının tespitini sağlamak amacıyla oluşturulan tasnif komisyonu üyeliği görevini 

üstlenmektedir. Seçimde, her bir üye, hazırlanmış olan pusulalara başkan, 

başkanvekilliği, sözcülük ve kâtiplik için hangi adaylara oy verdiğini isimlerini yazmak 

suretiyle belirtmekte, bu pusulalar zarfa konularak tasnif komisyonuna gönderilmekte; 

tasnif komisyonu tarafından sonuçlar, tasnif komisyonu tutanağına kaydedilerek, 

imzalanmakta ve komisyonun geçici başkanına bildirilmektedir. Geçici başkan, seçim 

sonucunu üyelere açıklamakta, sonuçları Meclis Başkanına bildirmekte ve bu sonuçlar, 

gündemin, “Komisyon Geçici Başkanlığından Gelen Tezkere” başlığı altında genel 

kurulun bilgisine sunulmaktadır.
1792

 Seçilmek için hiçbir adayın yeterli oyu alamaması 

durumunda seçimler yenilenmektedir.  Oylarda eşitlik olması hâlinde toplantıya ara 

verilerek oylama tekrarlanmaktadır.
1793

 

 İçtüzükte, komisyondaki bu görevlerde boşalma olması durumunda 

doldurulmasına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Uygulamada, bu tür 

boşalmalar için, komisyonun kendi takdir edeceği süre içinde, seçim yapılmaktadır. Bu 

toplantıda da, İçtüzüğün 24’üncü maddesinde öngörülen seçimdeki toplantı ve karar 

sayısı ile seçimin niteliğine ilişkin hükümler uygulanmaktadır.  

Yeni kurulan bir hükümetin güvenoyu almasından itibaren on gün içinde iktidar 

grubu veya grupları tarafından talepte bulunulması durumunda, komisyonların başkan, 

başkanvekili, sözcü ve katip seçimleri yenilenmektedir (İçt. m. 24/5).
1794

 Bu 

düzenlemeye ilişkin Teklif metninde, komisyon üye tamsayısının üçte birinin yazılı 

teklifi üzerine komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve katibinin değiştirilebilmesi 

öngörülmüş, gerekçe olarak da “görevini yerine getirmeyen, içtüzük ve yasalara aykırı 

hareket eden veya görevini kötüye kullanan komisyon başkanı, başkan yardımcısı, 

                                                 
1791

 HAS (2003), s. 87.  
1792

 TBMM Tutanak Dergisi, 08.12.2015, D.26, YY.1, B. 11, s. 37-48. 
1793

 TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 4.  
1794

 Bu düzenleme çerçevesinde hükümetin değişmesi durumunda komisyon üyelerinin değişmesinin 

zorunlu olmadığı söylenebilir.  



 

 

422 

 

sözcü ve katiplerin görevlerinden alınabilmeleri veya herhangi bir siyasi sebeple 

değişiklik yapılması yönünden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.” 

ifadelerine yer verilmiştir. Anayasa Komisyonunda metne maddenin mevcut şekli 

verilmiştir. Komisyondaki görüşmelerde, teklif metnin mevcut haliyle komisyonlardaki 

yönetim istikrarını kaldıracağı ifade edilerek, hükümetin herhangi bir şekilde değişmesi 

durumunda iktidar-muhalefet dengelerinin değişebileceği, mevcut uygulamada uzlaşma 

ile komisyon başkanlık divanlarının yenilenebildiği ve getirilen düzenleme ile sözü 

edilen uygulama paralelinde değişikliğe gidilmesinin mümkün kılındığı ifade edilmiştir. 

Komisyon başkanı, uygulamanın her durumda değil, iktidar grubu ya da gruplarının 

talepte bulunması halinde söz konusu olabileceği konusuna da açıklık getirmiştir.
1795

 

Uygulamada, seçimlerin yapılması öncesinde, komisyonda çoğunluğa sahip olan 

parti grubu tarafından görev dağılımı ve seçilecek milletvekilleri belirlenmiş olmaktadır. 

Aynı şekilde koalisyon olması durumunda da, iktidarı oluşturan siyasi partiler arasında 

komisyon başkanlıkları dağılımı belirlenmektedir. Komisyonda yapılan bu seçim de bu 

yönüyle bir tür formalite düzeyine indirgenmektedir. Zira siyasi parti gruplarının 

komisyonlarda temsili, güçleri oranında olduğundan, iktidar partisi grubu komisyonda 

çoğunluğa sahip olmakta ve bu da komisyon başkanının iktidar partisinden seçilmesini 

ya da tüm görevlerin iktidarın istediği şekilde dağıtılmasını kolaylaştırmaktadır.
1796

  

a. Komisyon Başkanı  

Komisyon başkanı, komisyonun yönetiminden sorumlu olan kişidir. Başkanın 

bulunmadığı zaman başkanvekili, onun yokluğunda ise sözcü komisyona başkanlık 

etmektedir (İçt. m. 27/1).  

Komisyonların başkanların yönetiminde çalışacağı hükmü, başkanın sadece 

komisyon toplantılarına başkanlık edeceği şeklinde değil, komisyonun çalışmalarına 

başkanlık etme şeklinde anlaşılmalıdır. Zira, komisyon çalışmaları, komisyon olarak ya 

da komisyon adına komisyondaki ve genel kurulda bütün çalışmaları kapsayacaktır.  

Komisyonun dümeninde olan ve hükümetin bir nevi komisyondaki bir temsilcisi 

işlevi gören komisyon başkanları, iktidar grubu milletvekilleri arasından seçilmektedir.  

                                                 
1795

 Bkz. YAPICI KAYA, Havvana; KAYA, Engin, İçtüzük El Kitabı, TBMM Basımevi, Ankara, 2014, 

s. 76-77.  
1796

 26. Yasama Döneminde, İçtüzük’te öngörülen daimi komisyonlarda, başkan, başkanvekilliği, sözcü 

ve katiplik görevlerinin tümünün AK Parti grubuna mensup üyelerce yerine getirildiği; başkanlık 

divanında siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsil edilmesi öngörülen İnsan Haklarını İnceleme, 

Avrupa Birliği Uyum ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarında ise bir başkanvekilliğinin CHP ve 

katip üyeliğin de HDP tarafından üstlenildiği görülmektedir.  
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Bununla birlikte komisyon başkanlarının, siyasi parti grupları arasında güçleri 

oranında dağılımı yönünde öneriler vardır. Bu öneri, SIGMA Akran Değerlendirmesi 

Raporunda şöyle ortaya konulmaktadır:
 1797

 

“Komisyon başkanlıkları Meclisteki siyasi parti gruplarının büyüklükleriyle 

orantılı olarak bölüştürülebilir. Bu, iş komisyon başkanlıkları ve uluslararası komisyon 

başkanlıkları söz konusu olduğunda “kazanan hepsini alır” şeklindeki Türkiye 

uygulamasına göre açık bir uzaklaşma olacaktır. Komisyonlara dört yıllık bir yasama 

dönemi boyunca aynı partiye mensup milletvekillerince başkanlık edilmesi şartı 

olmadığından, komisyon başkanlıklarının dönem ortasında yeniden belirlendiği TBMM 

uygulaması bunu kolaylaştıracaktır. Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve son 

zamanlarda da Fransa gibi birçok AB ülkesinde bulunan, Plan ve Bütçe Komisyonu 

başkanlığının en büyük muhalefet partisinin temsilcisine bırakılması şeklindeki 

uygulamanın kabul edilip edilmeyeceği de değerlendirilmeye değer bir konudur. 

İngiltere Avam Kamarası İçtüzüğüne göre Kamu Hesapları Komisyonu başkanı 

muhalefet partilerinden seçilmektedir. Bu düzenlemeden beklenen amaç “sorumlu” 

muhalefeti cesaretlendirmektir.” 

Uygulamada, komisyon başkanları komisyon gündemlerinin belirlenmesi, 

komisyonun toplantıya çağrılması, toplantıya davet edileceklerin belirlenmesi 

görevlerini tek başlarına yerine getirmektedir. Komisyon başkanlık divanlarının 

muhalefet milletvekillerini de kapsayacak şekilde oluşturulması ve komisyon 

başkanlarının yetkilerini başkanvekili, sözcü ve katip üye ile ortaklaşa kullanabilmesi 

komisyonda muhalefetin yapıcı bir rol alabilmesini sağlayacak ve komisyonda uzmanlık 

işi yapılmasına katkı sağlayacaktır.
1798

  

Komisyon üyeleri ve başkanlarının iki yılda bir belirlenmesi kuralının da tercih 

edilirse bir devre iktidar grubundan, bir devre muhalefet grubundan başkan seçimi 

açısından kolaylık sağlayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu 

başkanının da en büyük muhalefet partisi grubundan olması da önerilmektedir.  

Aslında komisyon başkanlarının iktidar grubundan seçilmesi anlaşılırdır. Zira, 

aksi durumda, muhalefetten bir başkanın, komisyonu toplantıya çağırmamak ya da 

hükümet tarafından istenen tasarıları gündeme almamak biçimde bir yaklaşımı 

olabilecek ve bu da sistemin kilitlenmesine sebep olabilecektir. 

İçtüzük tarafından komisyon başkanına verilmiş olan görev ve yetkiler şöyle 

sıralanabilir: 

                                                 
1797

 SIGMA (2010), s. 30.  
1798

 BAKIRCI, Fahri, “TBMM’de Komisyonların Yapı ve İşleyişi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Kanun 

Yapım Süreci Sempozyumu, 17.01.2011, s. 124.  
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- Kendiliğinden ya da komisyon üyelerinin üçte birinin talebi üzerine 

komisyonu toplantıya çağırmak (İçt. m. 26).  

- Toplantı gündemini hazırlamak (İçt. m. 26/2).  

- Toplantıları yönetmek (İçt. m 27/1). 

- Toplantı sırasında düzeni sağlamak, gerektiğinde toplantıya ara vermek veya 

durumu gereği yapılmak üzere Meclis Başkanlığına bildirmek (İçt. m. 46).  

- Komisyon tutanağını imzalamak (İçt. m. 33/1).  

- Komisyon raporunu yazmak (İçt. m. 42/1).  

- Komisyonu Genel Kurul’da temsil etmek (İçt. m. 45/1).  

b. Diğer Aktörler  

 Komisyon başkanvekili, esas itibariyle komisyon başkanının varlığında herhangi 

bir görevi bulunmazken, komisyon başkanının yokluğunda görev ifa eden bir aktör 

durumundadır. Başkanvekili, başkan bulunmadığı zamanlarda, komisyon toplantılarını 

yönetmekte (İçt. m. 27/1) ve komisyonu genel kurulda temsil etmektedir (İçt. m. 45/1). 

Başkanvekilinin İçtüzükte öngörülen görevleri bunlar olmakla birlikte, başkanın 

yokluğunda, başkanvekilinin komisyonun toplantı düzeni işleyişi açısından gerekli olan 

toplantı düzenini sağlamak, tutanağı imzalamak gibi diğer görevleri de yerine 

getirebileceğinin kabulü gerekmektedir.  

 Komisyon sözcüsü, başkan ve başkanvekili bulunmadığı zamanlarda; toplantıları 

yönetmektedir (İçt. m. 27/1). Sözcünün, genel kurulda komisyonu temsilinin gerekmesi 

halinde, görüşülmekte olan konu için seçilen özel sözcü veya sözcüler bu görevi yerine 

getirmektedir (İçt. m. 45/1). Diğer bir deyişle, uygulamada komisyonun genel kurulda 

temsilinde başkan ve başkanvekili dışındaki diğer üyeler için özel yetki 

verilmektedir.
1799

  

 Komisyonlar, bu çerçevede genel kurulda komisyonu temsil etmek üzere özel 

sözcü ya da sözcüler belirleyebilmektedir (İçt. m. 45/1). Bunlar, belli bir komisyon 

raporu ile sınırlı olarak görev yapmaktadırlar. Uygulamada çeşitli sebeplerle özel sözcü 

seçilmesi yoluna gidilebilmektedir. Örneğin, komisyonu öncelikle temsile yetkili olan 

başkan ve başkanvekilinin ilgili konu görüşülürken genel kurul toplantısına 

                                                 
1799

 Uygulamada, komisyon sözcüsü de komisyonu temsil edebilirken, milletvekillerinden gelen itirazlar 

üzerine, komisyonlar herhangi bir sorunla karşılaşmamak için özel sözcü seçme yoluna gitmeye 

başlamışlardır. Her ne kadar, İçtüzüğün 45’inci maddesinin lafzından, komisyon sözcüsünün komisyonu 

temsil edemeyeceği ve bir ya da birden fazla özel sözcünün belirlenebileceği sonucu çıkarılabilirse de 

maddenin özellikle genel kurul görüşmelerine bakıldığında bu yönde bir sınırlandırmaya gidilmediği ve 

komisyon sözcüsünün de komisyonu temsil edebileceği değerlendirilmektedir.  
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katılamayacak olması, uzun soluklu bir konunun görüşmeleri sırasında genel kurulda 

dönüşümlü olarak bulunabilmek ya da ilgili konuda ihtisas sahibi olan birinin genel 

kurulda komisyonu temsilinin sağlanması gibi sebeplerle özel sözcü atanabilmektedir. 

 Özel sözcü veya sözcüler, komisyon başkanının önerisi üzerine toplantıda hazır 

bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile seçilebilmektedir (İçt. m 24/2). Bu maddede 

aynı yolla özel katip seçilmesi de mümkün kılınmıştır. Bununla birlikte, yukarıda ortaya 

konulduğu üzere İçtüzükte özel sözcünün görevinin ne olacağı açıkça düzenlenmişken, 

özel katibin görevinin ne olacağı konusunda bir netlik bulunmamaktadır. Uygulamada 

da özel katip atanması yoluna gidilmemektedir. 

Uygulamada Dışişleri Komisyonu, görüştüğü her bir konu için birden fazla 

(genellikle dört) özel sözcü belirlenmesi yoluna gitmektedir. Bunda, uluslararası 

anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tasarılarının genel kurulda görüşülme 

zamanı konusunda genellikle belirsizlik olması ve gündemde başka görüşülecek konu 

olmadığında görüşülmeye başlanabilmesine dayanmaktadır. Böylece, ilgili 

görüşmelerde, başkan, başkanvekili ya da seçilen özel sözcülerden birinin genel kurulda 

bulunması yoluyla bu belirsizliğin ortaya çıkardığı zorluk aşılmaya çalışılmaktadır.  

Komisyon raporlarının yazımı da Başkan tarafından yapılmamaktaysa, 

komisyon sözcüsü tarafından yerine getirilmektedir. Uygulamada, komisyon raporları 

görevli uzmanlar tarafından yazılmakta, başkan veya onun yokluğunda başkanvekili 

tarafından onaylanmaktadır. Aynı şekilde sözcünün de Başkan ve Başkanvekilinin 

yokluğunda toplantıyı yönettiği durumlarda, komisyonun toplantı düzeni işleyişi 

açısından gerekli olan diğer görevleri de yerine getirebileceğinin kabulü gerekmektedir.   

 Komisyon katibine İçtüzükte öngörülen tek görev, tutanak özetini hazırlamak ve 

başkanla birlikte imzalamaktır (İçt. m. 33/1). Uygulamada bu görev yerine 

getirilmediğinden, esasen komisyon katibinin komisyonda hiçbir işlevi 

bulunmamaktadır.   

 2. Komisyon Üyeleri  

a. Komisyon Üye Sayısının Belirlenmesi  

 Üye sayısı Anayasa ile belirlenmiş olan Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki 

komisyonların üye sayıları, Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret 

oyuyla belirlenmektedir (İçt. m. 20). Danışma Kurulunun, komisyon üye sayılarına 

ilişkin öneriyi oluştururken hangi kriterleri göz önünde bulunduracağı İçtüzük’te açıkça 
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belirtilmemiştir. Komisyonların üye sayıları konusundaki son karar Genel Kurul’un 

kararıyla ortaya çıksa da üye sayısının saptanması yetkisi aslında Danışma Kurulu’nun 

elindedir. Uygulamada Danışma Kurulu, İçtüzüğün konuyla ilgili kurallarının özüne ve 

hukukun temel ilkelerine bağlı kalmaya çalışmaktadır.
1800

 

Danışma Kurulu tarafından komisyonların üye sayısı belirlenirken, siyasi parti 

gruplarının güçleri oranında temsili ile fırsat eşitliği ve adalet ilkelerinin gözetilmesi 

gerekmektedir. Bu ilkeleri sağlayacak yönde üye sayıları, Danışma Kurulunda 

alternatifli
1801

 olarak ele alınmakta ve karara bağlanmaktadır.  

i. Siyasi Parti Gruplarının Güçleri Oranında Temsili İlkesi 

 Komisyonlarda siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsili ilkesi, 

Anayasa’nın 95’inci maddesinde ortaya konulan, “İçtüzük hükümleri, siyasi parti 

gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak 

yolda düzenlenir” hükmüne dayanmaktadır. Esasen 95’inci maddeden siyasi parti 

grupları açısından, güçleri ne olursa olsun meclis çalışmalarına katılmaları ve bu 

katılımın güçleri oranında olması şeklinde iki zorunluluk çıkarılabilmektedir. 

Dolayısıyla tüm siyasi parti grupları güçleri oranında komisyonlarda temsil olunacaktır. 

Bu durum, bir Anayasa Mahkemesi kararında
1802

 şöyle ortaya konulmaktadır: 

 “85. maddenin ikinci fıkrasının ortaya koyduğu ilke, siyasi parti gruplarının, 

güçleri ne olursa olsun, meclislerin tüm çalışmalarına mutlaka katılmalarını ve katılmanın 

her grubun gücü oranında olmasını öngörmektedir. Demek ki Anayasanın 92. maddesinin 

beşinci fıkrası uyarınca her iki meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki 

üyelerden kurulu karma komisyonun, gerek Millet Meclisi, gerekse Cumhuriyet Senatosu 

kanadına Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda grubu bulunan her partinin 

katılabilmesi ve katılmanın grupların güçleri oranında olması şarttır. Böyle olmazsa, 

komisyonun kuruluşu Anayasanın 85. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilkeye ters 

düşer.” 

Bununla birlikte Anayasa Mahkemesinin komisyonlarda siyasi parti gruplarının 

temsili ilkesi konusunda yerleşmiş bir içtihadı bulunmamaktadır. Kararlarının yarısında 

bu ilkenin ihlalini iptal sebebi olarak kabul ederken, diğer yarısında iptal sebebi olarak 

kabul etmediği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarında bu ilkenin 

ihlalini iptal sebebi olarak görmesinin sebebi, komisyonların Anayasanın öngördüğü 

                                                 
1800

 BOZ (1994), s. 20. 
1801

 Uygulamada sözü edilen alternatifli sayılar Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından 

hazırlanmaktadır.  
1802

 AMK, 14.05.1970, E. 1967/40, K. 1970/26, RG: 11.05.1971/13833.  
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zorunlu bir aşamanın olduğu ve bu aşamadaki ihlalin de doğrudan Anayasanın ihlali 

anlamına geldiğini kabul etmesi olmuştur. Örneğin bir kararında,
1803

 Anayasada açıkça 

belirtilmese de, bazı komisyonların Anayasada düzenlenmiş olmasından yola çıkılarak, 

kanun önerilerinin komisyonlarda görüşülmesini bir anayasal zorunluluk olarak kabul 

etmiş ve usulünce kurulmamış bir komisyondan geçerek kabul edilmiş bir kanun 

tasarısının, iptal nedeni olacak bir şekil eksikliği ile malul sayılması gerektiğini ortaya 

koymuştur. Buna karşılık Anayasa Mahkemesi, diğer bazı kararlarında, komisyonların 

anayasal bir aşama olmayıp, bu aşamadaki sakatlıkların iradesini sakatlamayacağı 

gerekçesiyle, siyasi partilerin güçleri oranında temsil edilmemesini iptal sebebi olarak 

görmemiştir.
1804

  

 HAS’a göre, kanun önerilerinin komisyonlardan geçirilmesi, Anayasa’da açıkça 

belirtilen komisyonlar hariç olmak üzere, bir anayasal zorunluluk olmamakla 

birlikte,
1805

 komisyonların siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsil edilmeksizin 

kuruluşu, genel kurul iradesini sakatlayacağı için Anayasa’nın 95’inci maddesine aykırı 

olacaktır.
1806

  

Bu çerçeveden bakıldığında komisyonların üye sayılarının sabitlenmemiş olması 

yerinde görünmektedir. Zira komisyonların üye sayılarının kanunla dondurulması, ilgili 

kanunların Anayasa’ya aykırı olmalarına yol açabilecektir.
1807

 Bu esnekliğe dayanılarak 

tüm siyasi parti gruplarının komisyonlarda temsilini sağlayabilmek için dönemden 

döneme komisyon üye sayılarında değişiklik yapılabilmektedir.  

 Bu noktada siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsil ilkesinin komisyonun 

sadece kuruluş aşamasında değil, görevine devam ettiği tüm süreç boyunca aranması 

gerektiğini ifade etmek gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin konu hakkındaki görüşü de bu 

                                                 
1803

 AMK, 13.01.1966, E. 1964/26, K. 1966/1, RG: 31.05.1966/12310.   
1804

 AMK, 3, 4 ve 06.05.1968, E. 1968/15, K. 1968/13, RG: 24.10.1968/13035; AMK,  23, 24 ve 

25.10.1969, E. 1967/41, K. 1969/57, RG: 12.03.1971/13776. 
1805

 TEZİÇ’e göre, “Anayasadaki düzenleme karşısında, Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları dışında, 

diğer kanun tasarı ve tekliflerinin, komisyonlarda incelenmesinden vazgeçilebileceği söylenemez. Çünkü 

meclis komisyonları, bütün parlamentolarda yasama çalışmalarının tabii ve zorunlu bir aşamasını 

oluştururlar. Anayasa koyucunun bu konuda ayrıca açık ve kesin bir kural koymasına gerek yoktur. 

Anayasadaki kural meclis komisyonlarına ve kanun tasarılarının da komisyonlarda görüşülmesi usulüne 

bir Anayasa Kurumu niteliği vermeye yeterlidir. ..Bu bakımdan, kanun tasarı ve tekliflerinin, ilgili 

komisyonlarda incelenmeksizin kabul edilmesi, esasa etkili olabileceğinden, kanunun iptalini gerektirecek 

bir sakatlık doğuracağı sonucuna varmak gerekir. Bu açıdan Anayasa ve İçtüzükte yeni bir düzenleme 

yapılması yerinde olacaktır” (TEZİÇ (2014), s. 43). 
1806

 HAS, Volkan, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

Çalışma Düzeni, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s. 51.  
1807

 Aynı yönde bkz. HAS (2003), s. 57. 
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yöndedir. Anayasa Mahkemesi bir kararında
1808

 bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. 

Şöyle ki, davada, dokunulmazlığın kaldırılması istemini inceleyen karma komisyonda, 

siyasi parti gruplarının güçleri oranında temsil edilmediği iddia edilmiştir. Bu iddia 

Komisyonun, yasama yılı başında bu ilkeye uygun olarak kurulmuşken, 12/5/1967 

tarihinde Güven Partisi Grubu’nun kurulmuş olmasına rağmen, komisyonun görev 

süresinin bitimine kadar herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olmasına dayanmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer vermiştir: 

 “…. İçtüzüğün…komisyonların her toplantı yılının başlangıcında seçilmesine ve 

görevlerinin ertesi toplantı yılına kadar sürmesine ilişkin hükmü, bu süre dolmadan 

komisyonda hiçbir değişiklik yapılamaz şeklinde yorumlanamaz. Buna göre siyasi parti 

gruplarının kuvvetleri oranında değişiklik olur olmaz değişikliğin komisyonlardaki orana 

yansıtılması gerekir. Bu yolun komisyon seçimlerini sıklaştıracağı, durumlarına 

kararsızlık vereceği ve işlerin sürüncemede kalması sonucunu doğuracağı gibi bir kaygı 

iltifata değer değildir. Çünkü vakit vakit parti gruplarından istifalar ve başka gruplara 

geçmeler olmakla birlikte böyle bir durumun grupların kuvvetleri oranını değiştirecek bir 

niceliği bulması pek seyrektir… Esasen sözü geçen 22. maddedeki bir yıllık süre ile 

komisyonların bir yıl sonunda değiştirilmesi öngörülmüş olup, süre maddi veya hukuki 

nedenlerle yıl içindeki değişikliği önlemek için konulmuş değildir.” 

 Bu karar, ihtisas komisyonlarına da uygulanabilir niteliktedir. Zira Anayasa 

Mahkemesi sonraki tarihli bir başka kararında
1809

 komisyonun kurulmasından sonra 

ortaya çıkan Güven Partisi Grubu nedeniyle değişen siyasi parti grupları oranlarının 

derhal komisyonlara yansıtılmamasını Anayasa’ya aykırı bularak dava konusu kanunu 

iptal etmiştir. 

Hâlihazırda TBMM uygulamasında da siyasi parti gruplarının güç oranlarındaki 

değişiklikler, komisyonun görev süresinin bitmesi beklenmeksizin komisyonlara 

yansıtılmaktadır.  

 ii. Fırsat Eşitliği ve Adalet İlkesi 

 Danışma Kurulu ilgili sayıyı belirlerken hukukun temel ilkelerinden olan fırsat 

eşitliği ve adalet ilkelerini gözeterek siyasi parti gruplarının tümünün en adaletli 

temsilini sağlayacak şekilde hareket etmeli ve belirlenen sayı, siyasi parti grupları 

arasında en olanaklı ve dengeli dağılımı yansıtmalıdır.
1810

 

                                                 
1808

 AMK, 02.08.1967, E. 1967/22, K. 1967/22, RG: 25.10.1967/12734.  
1809

 AMK, 14.05.1970, E. 1967/40, K. 1970/26, RG: 11.05.1971/13833.  
1810

 BAKIRCI (2000),  s. 334; HAS (2003), s. 64; TUTAL ( 2010), s. 41-41. 
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 Aşağıda 26. Yasama Dönemi, ikinci devre için grubu bulunmayan siyasi 

partilerin ve bağımsızların katılamadığı daimi komisyonlarda, komisyon üye sayısı 26 

olarak kabul edildiğinde üye dağılımı gösterilmektedir.  

Tablo 9 . 26. Yasama Döneminde Komisyonlarda Siyasi Parti Grupları Üye Sayıları Oranları ve Komisyon 

Üye Dağılımı1811 

Siyasi Parti 

Grupları 

Üye Sayısı Toplam 

İçindeki 

(%) Oranı 

Komisyondaki 

(%) Oranı 

Komisyona 

Vereceği 

Üye Sayısı 

Avantaj 

(+/-) 

AK Parti 316 58,84543 15,299 15 -0,299 

CHP  131 24,39478 6,342 6 -0.342 

HDP 54 10,05586 2.614 2+1 +0.386 

MHP 36 6,70391 1,743 1+1 +0,257 

TOPLAM 537 100.000 26 26 0 

Siyasi parti grubunun üye sayısının, siyasi parti gruplarının üye sayıları 

toplamına oranlanmasıyla ulaşılan oranın üye sayısına dönüştürülmesinde öncelikle, her 

siyasi parti grubu en az bir üye alacak şekilde hareket edilmektedir. 26 üyenin 

dağılımında da görüldüğü üzere, siyasi parti gruplarının üye oranların tam sayı olarak 

ortaya çıkmamaktadır. İlk dağılımda, 15+6+2+1 olmak üzere toplamda 24 üyelik 

dağıtılabilmekte, geriye kalan iki üyelikte ise küsuratları en büyük olan siyasi parti 

gruplarına üyelik verilmektedir. Dolayısıyla diğer iki üyelik, HDP ve MHP’ye 

gitmektedir. Söz konusu küsuratların dağıtımı, bazı siyasi parti grupları için avantaj, 

bazıları için ise dezavantaja sebep olmaktadır. Tablodan görüldüğü üzere dağılım, AK 

Parti ve CHP açısından dezavantaja, HDP ve MHP açısından avantaja sebep olmaktadır.  

Danışma Kurulunda komisyon üye sayıları, hazırlanan alternatifler üzerinden 

değerlendirilmekte ve ilgili siyasi parti gruplarına avantaj ve dezavantajlar açısından en 

dengeli dağılım sağlayan tercih edilmektedir. 

26. Yasama Döneminde birinci devre komisyon üye sayılarının belirlenmesinde, 

Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamamış ve komisyon üye sayılarına ilişkin öneri 

aşağıdaki çerçevede bir siyasi parti grubu – AK Parti- tarafından genel kurula 

getirilmiştir:  

                                                 
1811

 Bu dağılım, bağımsızların temsil edilmediği komisyonlar için yapılmıştır. Ancak bağımsızların da 

hesaba katılması durumunda, bu dönemde üye sayısı dağılımı değişmemektedir.  
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“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına  

Danışma Kurulunun 25/11/2015 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları 

arasında oy birliği sağlanamadığından, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince grubumuzun 

ilişikteki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.  

İlknur İnceöz  

Aksaray  

AK PARTİ Grup Başkan Vekili  

Öneriler:  

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; Dilekçe Komisyonunun 13 üyeden, 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Anayasa'nın 162'nci maddesi gereği 40 üyeden, Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereği 35 

üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 2937 sayılı Kanun'un ek 2'nci maddesi 

gereği 17 üyeden, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 25 üyeden, diğer komisyonların 

26 üyeden kurulması ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımının ilişik 

listedeki şekilde olması,  

önerilmiştir.”
1812

 

 26. Yasama Döneminde ikinci devre komisyon üye sayıları, Danışma Kurulu 

önerisi olarak genel kurula getirilmiş, ancak komisyon üye sayıları açısından birinci 

devreye göre herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1813

  

 Bu noktada Plan ve Bütçe Komisyonunun özel durumunun da ele alınması 

gerekmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üye sayısı ve oluşumu, Anayasa’da 

düzenlenmiştir. Anayasa’ya göre Bütçe Komisyonu, 40 üyeden kurulmaktadır. Bu 

Komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek 

şartıyla, siyasi parti grupları ve bağımsızlar, oranlarına göre temsil edilmektedir (AY. 

m. 162/2). Bu çerçevede, Plan ve Bütçe Komisyonunda Anayasa’nın 95’inci 

maddesinin bir istisnası olarak, iktidarı oluşturan siyasi parti grubu ya da gruplarına en 

az 25 üye tahsis edilecek, geriye kalan üyelikler ise diğer siyasi parti grupları, siyasi 

partiler ve bağımsızlar arasında güçleri oranında
1814

 paylaştırılacaktır.
1815

  

                                                 
1812

 Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 25.11.2015, D. 26, YY.1, B.4.  
1813

 Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 21.11.2017, D. 26, YY.3, B.26.  
1814

 İktidarın 25 üyeye sahip olmaması durumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun nasıl kurulacağı konusu 

da başka bir sorun alanıdır. Bu durum, 1974 yılında Sadi IRMAK hükümeti döneminde yaşanmış ve 

Millet Meclisinde yapılan tartışmalar neticesinde, komisyonun oluşumunda öncelikle iktidar grubunun 

var olan üyelerinin tamamının komisyona verilmesi ve kalan üyeliklerin de siyasi parti grupları ve 

bağımsızlar arasında güçleri oranında paylaştırılması kabul edilmiştir (HAS (2003), s. 68 vd.).  
1815

 26. Yasama Döneminde komisyon üyelikleri için ikinci yapılan seçimde; dağılım, AK Parti Grubu, 

25, CHP, 9, HDP, 4 ve MHP, 2 olacak şekilde belirlenmiştir. Diğer siyasi partiler ve bağımsızların 



 

 

431 

 

b. Komisyonda Siyasi Parti Gruplarına Düşen Üye Sayılarının Tespiti  

İçtüzüğün 21’inci maddesinin, 11’inci maddesine yaptığı gönderme nedeniyle 

komisyonlarda siyasi parti grupları güçleri oranında temsil olunmaktadır.  

Meclis Başkanı komisyonlarda siyasi parti gruplarının payına düşen üye sayısını, 

saptamaktadır (İçt. m. 21). İçtüzüğün 21’inci maddesi bu saptamada bulunulurken, 

başkana İçtüzüğün 11’inci maddesinin birinci fıkrasını referans verdiğinden Başkan, 

siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu 

oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen üye sayısını belirlemektedir.   

Dolayısıyla komisyonlarda siyasi parti grupları temsil edilmekte, Mecliste grup 

kuramamış siyasi partiler ve bağımsızlar kural olarak komisyonlara üye 

verememektedir. Bu kuralın istisnaları, Anayasa hükmü gereğince (AY. m 162/2) Plan 

ve Bütçe Komisyonu ile kuruluş kanunları gereğince İnsan Haklarını İnceleme, Avrupa 

Birliği Uyum ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarıdır. Sözü edilen 

komisyonlarda, grup kuramamış siyasi partiler
1816

 ve bağımsızlar da temsil 

edilmektedir.  Dolayısıyla bu komisyonlarda üye sayısı dağılımı belirlenirken, siyasi 

parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki oranlarına göre değil, siyasi parti 

grupları ve bağımsızların toplamı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır.  

26. Yasama Dönemi ikinci devresinde, komisyonların üye sayısı dağılımı 

aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
1817

 

                                                                                                                                               
güçleri, komisyonda temsil için yeterli olmamıştır.  Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 21.11.2017, D.26, 

YY.3, B. 26; 6771 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 162’nci maddesi ilga edilmiş ve Plan ve Bütçe 

Komisyonunda iktidar grubuna sağlanan ayrıcalık da ortadan kalkmıştır. Bundan sonra Plan ve Bütçe 

Komisyonunda da üye dağılımı, diğer komisyonlarda olduğu gibi siyasi partilerin üye sayısı oranına göre 

yapılacaktır.  
1816

 Her ne kadar, Anayasa’nın 162’nci maddesinde “siyasi parti grupları ve bağımsızların” Plan ve Bütçe 

Komisyonunda temsil edileceği ifade edilmiş olsa da, grup kuramamış siyasi partiler, bağımsız 

kategorisinde değerlendirilerek komisyonda temsil olunmaktadır.  
1817

 Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 21.11.2017, D. 26, YY.3, B.26. 
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Tablo 10. 26. Yasama Döneminde Komisyonlarda Üye Sayıları Dağılımı 

BAKIRCI’ya göre güç oranında temsil ilkesinin, sadece siyasi parti gruplarını 

değil, grup kuramayan siyasi partilerle bağımsızları da kapsaması gerekmektedir. Grup 

kuramamış siyasi partilerin komisyonlarda temsil edilmemesi durumunda, siyasi parti 

grupları güçleri üstünde temsil imkânına sahip olacaktır.
1820

 NEZİROĞLU’na göre ise, 

grubu bulunan bir partinin 20 üye ile temsil edilebilmesine imkân tanınırken, bundan 

daha fazla sayıda bağımsız milletvekili grubuna temsil imkânı tanınmaması uygun 

değildir.
1821

 Kanımızca da grup kuramayan siyasi partiler ve bağımsızların da 

komisyonlarda temsilinin sağlanması yerinde görünmektedir. Zira, yukarıdaki tabloda, 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile AB Uyum Komisyonunda olduğu gibi grup kuramayan 

siyasi partiler ve bağımsızların sayısının temsile imkan tanımamaması durumunda, 

komisyonlarda temsilleri söz konusu olmayacaktır.  

Siyasi parti gruplarının komisyonlarda temsilinin bir ödev mi, yoksa bir imkân mı 

olduğu konusunun da ele alınması gerekmektedir. Siyasi parti grupları açısından, 

komisyonlarda temsil bir imkân olarak değerlendirilebilir, bir ödev ya da zorunluluk 

niteliği taşımamaktadır. Zira gruplar serbest iradeleri ile bir komisyona üye 

göndermeyebilmektedirler. Anayasa gereğince, içtüzük düzenlemelerinin komisyonların 

                                                 
1818

 Bağımsızların temsilinin de mümkün olduğu, İnsan Haklarını İnceleme ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

komisyonlarında üye sayısı dağılımı, daimi komisyonlarda olduğu gibi gerçekleşmiş ve diğer grup 

kuramamış siyasi partiler ve bağımsızların güçleri, komisyonda temsil için yeterli olmamıştır.  
1819

 Bağımsızlar içinde grup kuramamış siyasi partiler de yer almaktadır.  
1820

 BAKIRCI (2011), s. 117-121.  
1821

 NEZİROĞLU (2008), s. 80.  

Grubu 

bulunan siyasi 

partiler ve 

bağımsızlar 

AB Uyum 

Kom. Üye 

Oranı 

AB 

Uyum 

Kom. 

Plan ve 

Bütçe Kom. 

Üye Oranı 

Plan ve 

Bütçe Kom. 

Diğer 

Daimi 

Kom. Üye 

Oranı 

Diğer 

Daimi 

Kom. 
1818

 

AK Parti  14,548 15 23,278 25 15,299 15 

CHP 6,031 6 9,650 9 6,342 6 

HDP 2,486 2 3,977 4 2,614 3 

MHP 1,657 2 2,651 2 1,743 2 

Bağımsızlar

1819
 

0,276 0 0,441 0 0 0 

TOPLAM 25 25 40 40 26 26 
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güçleri oranında temsilini sağlayacak şekilde yapılması bir zorunluluk olmakla birlikte, 

siyasi parti grupları kendilerine tanınan bu imkândan vazgeçebilmektedirler. Aksine, 

siyasi parti gruplarının komisyonlarda temsilini bir zorunluluk ya da ödev olarak 

değerlendirmek durumunda, herhangi bir siyasi parti grubunun komisyona üye 

göndermekten kaçınması ya da üyelerin istifa etmesi nedeniyle komisyon çalışmaları 

sekteye uğrayacaktır. Diğer yandan ödev olarak nitelendirme aynı zamanda, bir 

müeyyideyi de gerekli kılmaktadır, ancak siyasi parti gruplarını bu yönde hareket 

etmeye zorlayacak bir mekanizma da bulunmamaktadır.
1822

  

Siyasi parti gruplarının kendilerine düşen üyelikten vazgeçebilecekleri hükmü ilk 

defa 1973 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğünde yer almıştır ve bu hükmün gerekçesinde de 

komisyonlarda temsilin siyasi parti grupları açısından bir imkân olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Bu husus teklifin gerekçesinde şu şekilde ortaya konulmaktadır:
1823

  

“Anayasanın 85. maddesinin ikinci fıkrası, siyasi parti gruplarını komisyonlarda 

kuvvetleri oranında temsilci bulundurmaya mecbur etmemekte, sadece İçtüzük 

hükümlerinin bu grupların komisyonların faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını 

sağlayacak şekilde düzenlenmesini emretmektedir…Ancak bu hakkı…yürütmekte, siyasi 

parti gruplarının serbest olması gerektiği meydandadır. Demokratik memleketlerdeki 

tatbikat da, siyasi parti gruplarına tanınan bu hakkın bir bağlı yetki değil, bir takdir yetkisi 

olduğunu göstermektedir. Bu hakkın bir takdir yetkisi olarak görülmesi, …siyasi parti 

gruplarına yasama meclisi içinde kuvvetlerinden doğan bütün imkanları azami ölçüde ve 

serbestçe kullanmak imkanını verir.” 

Uygulamada, siyasi parti grupları tarafından belirlenen komisyon üyeleri üzerinde 

genel kurulda hiçbir değişiklik yapılmamaktadır.  

c. Komisyona Üye Olabilme Koşulları  

 Komisyon üyesi olabilmenin belli koşulları vardır. Olumlu koşullar, ilgili 

milletvekilinin taşıması gereken, olumsuz koşullar ise ilgili milletvekilinin taşımaması 

gereken koşullardır. 

 Parti grupları tarafından teklif olunan komisyon üyeliği aday listeleri, İçtüzüğün 

ve kanunların ilgili hükümlerine aykırı olmamalıdır. Bu adayların, komisyon üyeliği 

için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ve aykırı bir durum olması durumunda bunun 

engellenmesi, siyasi parti grupları ve Meclis Başkanlığı’nın sorumluluğu altındadır. 

Uygulamada da Meclis Başkanlığı tarafından bu yönde bir inceleme yapılmakta ve 

                                                 
1822

 HAS (2009), s. 48-49.   
1823

 MM Tutanak Dergisi, 04.12.1972, D.3, T.4, C.29, B.13, SS.763, s. 7-8. 
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herhangi bir adayın gerekli koşulları taşımadığının tespit edilmesi durumunda, ilgili 

siyasi parti grubundan tekrar aday bildirmesi istenmektedir.
1824

 

i.Olumlu Koşullar 

Olumlu koşullar, kural olarak bir siyasi parti grubuna üye olmak,  ilgili siyasi 

parti grubu tarafından aday gösterilmiş olmak, bağımsız milletvekili olarak üye 

olunabilecek komisyonlar için başvuruda bulunmak olarak sıralanabilir.  

İçtüzüğün 21’inci maddesinde, komisyonlara siyasi parti gruplarının aday 

gösterebileceği ifade edildiğinden, komisyonlara üye olabilmek için öncelikle grubu 

bulunan bir siyasi partiye mensup olmak gerekmektedir. Kural olarak bağımsız 

milletvekilleri ile herhangi bir siyasi parti grubuna mensup olmayan milletvekilleri, 

komisyonlara üye olamamaktadır.  

 Bu kuralın Anayasa ve ilgili kanunlarda bazı istisnaları öngörülmüştür. İlk 

olarak yukarıda da ele alındığı üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Anayasa gereğince, 

bağımsızlar ve grup kuramamış siyasi partiler temsil olunabilmektedir.
1825

 Kanunla 

öngörülen istisnalar ise, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,
1826

 Avrupa Birliği Uyum 

Komisyonu
1827

 ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarıdır.
1828

 İlgili kanunlarda bu 

komisyonlarda, siyasi parti grupları ile bağımsızların temsil edileceği öngörülmektedir. 

Uygulamada, bağımsızlar yanında ayrıca, grup kuramamış siyasi parti mensupları da bu 

komisyonlarda bağımsızlar gibi sayılıp temsil olunmaktadır.
1829

 

 Öte yandan milletvekilleri herhangi bir komisyona üyelik konusunda doğrudan 

talepte bulunamamakta ve mensup oldukları siyasi parti grubu tarafından aday 

gösterilmeleri gerekmektedir.   

 Uygulamada milletvekilleri hangi komisyon üyesi olmak istediklerine dair kendi 

tercihlerini gösteren başvuruyu ilgili siyasi parti grup başkanlıklarına yapılabilmektedir. 

Üye sayısı az olan siyasi parti grupları açısından bu talep genellikle sözlü olarak da 

iletilebilmektedir. Milletvekilinin herhangi bir talebi olmasa da, siyasi parti grubu 

                                                 
1824

 HAS (2003), s. 47.  
1825

 Anayasa’da öngörülen diğer bir istisna, meclis soruşturma komisyonlarında söz konusu olmaktadır. 

Bu komisyonlarda, TBMM’deki siyasi partilerden güçleri oranında üye alınmakta, bağımsızlar ise temsil 

edilmemektedir (AY. m. 100/2). Ancak bu komisyonlar çalışma konumuz dışındadır.  
1826

 3686 sayılı Kanun, m. 3/1.  
1827

 4847 sayılı Kanun, m. 2/1. 
1828

 5840 sayılı Kanun,  m. 2/1.  
1829

 Yasama işlevi yüklenmemiş olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda da kuruluş kanunu 

gereğince, siyasi parti grubu mensubu olmayanlar temsil olunabilmektedir (3346 sayılı Kanun, m. 3/3). 
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tarafından ilgili üyenin uygun bir komisyona görevlendirilmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Benzer şekilde, talebi olsa da ilgili siyasi parti grubu, ilgili üyeyi 

herhangi bir komisyonda görevlendirmeyebilmektedir.  

 Komisyon üyeleri belirlenirken uzmanlıkların gözetilip gözetilmeyeceği 

konusunda, herhangi bir hukuki dayanak bulunmamaktadır. Sadece, ilgili kanunlarında, 

komisyon üyeleri belirlenirken Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu için, insan 

hakları konusunda uzman milletvekillerine (m. 2)
1830

 ve Avrupa Birliği Uyum 

Komisyonunda ise İngilizce veya Fransızcayı anlama, konuşma ve yazma düzeylerinde 

iyi bilen, Avrupa Birliği hukuku alanında uzman milletvekillerine (m. 2) öncelik 

tanınacağı hükme bağlanmıştır. 

 Bununla birlikte, ister talep üzerine ister siyasi parti gruplarının görevlendirmesi 

üzerine olsun, üyelerin uzmanlıkları, mesleki tecrübeleri ve eğitimlerinin komisyon 

görevlendirmelerinde genellikle göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Komisyona 

ilk devre için seçilen üyelerin üyeliklerinin de, bakanlık atamaları, üyenin talebi ya da 

zorunluluktan ortaya çıkan diğer komisyonlara geçişler dışında aynen devam ettiği 

görülmektedir. Bunu dönemden döneme milletvekillikleri devam eden üyeler açısından 

da gözlemlemek mümkündür.  

 Bağımsız milletvekillerinin ve bu kapsamda değerlendirilen grup kuramamış 

siyasi parti üyelerinin de temsil olunabildikleri komisyonlara, üye olabilmek için 

başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Uygulamada, Meclis Başkanı tarafından bağımsızların ilgili komisyonlara 

başvuru yapmaları istenmektedir. Talepte bulunan üye sayısı, komisyonda temsil 

olunacak bağımsız sayısından fazla ise, söz konusu isimler liste halinde oy pusulası 

olarak bastırılmakta ve oylama neticesinde en çok oyu alanlar ilgili komisyonun üyesi 

olmaktadırlar. Bağımsız milletvekilleri için yapılacak seçimlerde, sadece bir aday 

bulunuyorsa işaret oyu ile, birden fazla aday bulunması hâlinde ise birleşik oy pusulası 

kullanılarak seçim yapılmaktadır.
1831

 

ii.Olumsuz Koşullar  

 Komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu 

ile Plan ve Bütçe ve Dilekçe komisyonları üyesi olmamaları gerekmektedir.  

                                                 
1830

 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu açısından komisyon üyeleri belirlenirken ayrıca kadın 

milletvekillerine de öncelik tanınması öngörülmüştür. Bkz. İlgili Kanun, m. 2.  
1831

 TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 4.  
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 TBMM İçtüzüğünde, Başkanlık Divanı üyelerinin komisyon üyesi 

olamayacakları açık bir şekilde düzenlenmiştir (m. 21/4). Bu çerçevede, Başkanlık 

Divanı’nda görev alan bir milletvekili ilgili siyasi parti grubu tarafından komisyonlarda 

aday gösterilmemekte ve komisyon üyeleri Başkanlık Divanı’nda bir göreve seçilmesi 

durumunda komisyon üyeliği kendiliğinden düşmektedir. 

 Aynı şekilde Bakanlar Kurulu üyeleri de İçtüzük gereğince komisyonlarda görev 

alamamaktadırlar (m. 21/4). Başkanlık Divanı üyeliğinde olduğu gibi, Bakanlar 

Kurulunda görev alan bir milletvekili, ilgili siyasi parti grubu tarafından komisyonlarda 

aday gösterilememekte ve bakanlık görevine getirilen komisyon üyesinin üyeliği de 

kendiliğinden düşmektedir. 

 Yine İçtüzük gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile Dilekçe 

Komisyonu üyeleri, ayrıca diğer komisyonlara üye olamamaktadır (m. 21/4). 

Uygulamada, İçtüzüğün söz konusu hükmünde geçen “meclis komisyonları” 

ifadesinden, sadece ihtisas komisyonları anlaşılmakta ve bu iki komisyona seçilmiş 

üyelerin geçici komisyonlara da üye olabilecekleri kabul edilmektedir.
1832

  

d. Birden Fazla Komisyona Üyelik  

 İçtüzüğün 21’inci maddesinin son fıkrasında, sadece Plan ve Bütçe Komisyonu 

ile Dilekçe Komisyonu üyelerinin diğer komisyonlarda görev alamayacakları ifade 

edildiğinden, diğer komisyon üyeleri birden fazla komisyona üye olabilmektedirler. 

Belli bir komisyonun, başkanı, başkanvekili, sözcüsü veya katibinin de diğer bir 

komisyonda üye olması mümkündür. Hukuken, aynı kişinin birden fazla komisyonda 

başkan, başkanvekilliği, sözcülük ve katiplik yapmasında da herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. Ancak uygulamada, birden fazla komisyon başkanlığı aynı kişi 

tarafından yerine getirilmesi durumu ile karşılaşılmamaktadır.
1833

   

 Bu noktada milletvekillerinin tümünün bir daimi komisyon üyesi olma 

zorunluluğu bulunmadığını ifade etmek gerekir. Dolayısıyla bazı üyeler, birden fazla 

daimi komisyonda üye olabilirken, bazılarının herhangi bir komisyona üyeliği 

olmayabilmektedir.  

                                                 
1832

 Bu maddenin gerekçesine bakıldığında, maddede bir milletvekilinin birden fazla daimi komisyonda 

üyeliğinin düzenlendiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla uygulama, maddenin gerekçesi ile de uyumlu 

görünmektedir (MM Tutanak Dergisi, 04.12.1972, D. 3, T. 4, C. 29, B. 13, SS. 763, s. 8).  
1833

 HAS (2003), s. 83-85.  
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e. Komisyonlara Üye Belirlenme Süreci 

 Siyasi parti grupları, TBMM Başkanlığınca belirlenen süre içinde komisyon 

üyelikleri için adaylarını Başkanlığa bildirmektedirler (İçt. m. 21/3). İçtüzükte, “belli 

edilecek bir süre içinde” adayların bildirileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu 

süre içinde ilgili siyasi parti grupları tarafından aday gösterilmemesi halinde durumun 

ne olacağı konusunda İçtüzükte herhangi bir hüküm öngörülmemiştir.
1834

 Uygulamada 

TBMM Başkanlığı, siyasi parti gruplarından kesin bir süre belirlemeksizin, “en kısa 

sürede” belirlemelerini istemektedir. Makul bir süre içinde, siyasi parti grupları 

tarafından aday bildirilmemesi durumunda gruplar öncelikle şifahi olarak uyarılmakta 

ve daha sonra gerektiğinde kesin bir süre belirlenerek gruplardan üyelerini belirlemeleri 

istenmektedir. Bu durumda da gruplardan bir cevap alınamaması durumunda TBMM 

Başkanlığınca komisyon üye seçimi süreci başlatılmaktadır. 

Siyasi parti gruplarınca bütün komisyonlar için teklif edilen komisyon üyeliği 

aday listelerinin, Genel Kurulca işaret oyuyla onaylanması suretiyle seçim tamamlanmış 

olmaktadır.
1835

 Siyasi parti grupları, adaylarını bildirirken tek tek hangi üyeyi hangi 

komisyona önerdiğini ortaya koymakta, tüm siyasi parti gruplarının listeleri komisyon 

bazında birleştirilmekte, ilgili listede komisyon adına, toplam üye sayısına, siyasi parti 

gruplarına düşen üye sayısına ve gruplarca gösterilen adayların isimlerine yer 

verilmektedir. Her bir komisyonun listesi ayrı ayrı okutulup, üzerinde herhangi bir 

görüşme yapılmaksızın
1836

 işaretle oylanmaktadır.  

İçtüzüğün ilgili madde gerekçesinde söz konusu oylamanın, gerekiyorsa bir 

görüşme yapıldıktan sonra gerçekleştirileceği belirtilmiş olmakla birlikte uygulamada 

söz konusu oylamadan önce görüşme açılmamaktadır.
1837

 Görüşme yapılabileceğine 

dair madde metnine yansımış herhangi bir hüküm olmadığı gibi, görüşmenin, hangi 

durumlarda gerekli sayılacağına dair, ne madde gerekçesinde ne de madde metninde bir 

açıklık bulunmamaktadır.  

                                                 
1834

 Belirlenen süre içinde aday bildirmeyen siyasi parti grubunun kendisine düşen üyelikten vazgeçmiş 

sayılacağının açıkça düzenlemesi gerektiğine dair bkz. HAS (2003), s. 46.  
1835

 Genel Kurulda yapılan bu oylamanın, komisyon üyelikleri, siyasi parti gruplarına tanınan bir hak 

olduğundan, tümüyle gereksiz ve anlamsız olduğuna, kaldırılması gerektiğine dair bkz. BAKIRCI (2015), 

s. 118.  
1836

 İçtüzüğün ilgili madde gerekçesinde söz konusu oylamanın, gerekiyorsa bir görüşme yapıldıktan 

sonra gerçekleştirileceği belirtilmiş olmakla birlikte uygulamada söz konusu oylamadan önce görüşme 

açılmamaktadır (MM Tutanak Dergisi, 04.12.1972, D. 3, T. 4, C. 29, B. 13, SS. 763, s. 7).  Görüşme 

yapılabileceğine dair madde metnine yansımış herhangi bir hüküm olmadığı gibi, görüşmenin, hangi 

durumlarda gerekli sayılacağına dair, ne madde gerekçesinde ne de madde metninde bir açıklık 

bulunmamaktadır.  
1837

 MM Tutanak Dergisi, 04.12.1972, D. 3, T. 4, C. 29, B. 13, SS. 763, s. 7. 
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Genel kurulda yapılacak işaretle oylama öncesinde, siyasi parti grupları 

tarafından gönderilen aday listelerinde, değişiklik yapılabilmekte; ancak, üyeler kendi 

inisiyatifleriyle böyle bir değişikliğe gidememektedirler.
1838

 

Öte yandan, her siyasi parti grubu, herhangi bir komisyonda kendisine düşen 

üyelikten vazgeçebilmektedir (İçt. m. 21/2). Bu durum, siyasi parti gruplarının güçleri 

oranında komisyonlarda temsiline ilişkin hükümle, siyasi partilere bir ödev 

yüklenmemiş ve bir imkan tanınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Tanınan bu 

imkandan yararlanıp yararlanmamak, tamamen ilgili siyasi parti grubunun serbest 

iradesine bağlıdır. Zira ilgili siyasi parti grubunu, komisyonda temsil edilmeye 

zorlayacak herhangi bir makam ya da müeyyide de bulunmamaktadır.  

İçtüzükte, herhangi bir siyasi parti grubu tarafından kendisine düşen üyelikten 

vazgeçilmesi durumunda, oluşan boşluğun doldurulup doldurulmayacağı ya da boş 

üyeliklerin bir başka partiye devredilip devredilmeyeceği konusunda herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada bu durumda, üyelikten vazgeçen gruba ait 

üyeliklerin boş bırakılması yoluna gidilmektedir. 

TBMM Başkanlığı tarafından belirlenen sürede komisyon üye adaylarını 

bildirmeyen siyasi parti grubunun, komisyonda kendisine düşen üyelikten vazgeçtiğinin 

kabulü yoluna da gidilmemelidir. İçtüzüğün 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında, siyasi 

parti gruplarının açıkça kendilerine düşen üyelikten vazgeçebilecekleri düzenlenmişken, 

siyasi parti grubunun hareketsizliğini de aynı sonuca götürmek mantık dışı 

görünmektedir. Bununla birlikte, komisyon üye adaylarını bildirmeyen siyasi parti 

grupları dolayısıyla komisyon çalışmalarının sekteye uğratılması düşünülemez. 

Komisyonda ilgili siyasi parti grubuna ait olan üyelikler boş bırakılarak, komisyona üye 

seçim süreci sürdürülmelidir. 

f. Komisyon Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boşalan Üyeliklerin Doldurulması  

 Komisyon üyelerinin üyelikleri, ilgili siyasi parti grubu ile bağının sona ermesi, 

siyasi parti grubunun grup kurma hakkını kaybetmesi, siyasi parti grubu güç oranlarının 

değişmesi, siyasi parti grubunca üyenin geri çekilmesi, Başkanlık Divanında ya da 

Bakanlar Kurulunda görev alınması, istifa, milletvekilliği sıfatının düşmesi ve görev 

süresinin son bulması nedenleriyle sona erebilmektedir.  

                                                 
1838

 HAS (2003), s. 49.  
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İçtüzükte komisyondaki noksan üyeliğin en kısa zamanda tamamlanacağı 

öngörülmüştür (İçt. m. 22/2). Bu hükmün varlığına rağmen, komisyonda boşalan 

üyeliğin doldurulmamasının herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.  

 Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik bağı sona eren milletvekilinin komisyon 

üyeliği kendiliğinden sona ermektedir (İçt, m. 22/3). Ancak bu durumu ikiye ayırarak 

incelemek gerekmektedir. İlgili üyenin mensubu olduğu siyasi parti grubu ile üyelik 

bağı sona erince, komisyon üyeliği de kendiliğinden sona erecektir. Zira, siyasi 

partilerin komisyonlarda güçleri oranında temsili ilkesine uyumun sürdürülmesi 

gerekmektedir. Grup kuramamış siyasi parti ile üyelik bağının sona ermesinde ise 

temelde üyelik siyasi parti grubuna dayanmadığından üyelik kendiliğinden sona 

ermeyecektir. Aynı şekilde, mensubu olduğu siyasi parti grubunun grup kurma hakkını 

kaybetmesi durumunda da ilgili milletvekilinin komisyon üyeliği kendiliğinden sona 

erecektir (İçt, m. 22/3).  

 Bir milletvekilinin siyasi parti grubu ile bağının sona ermesi nedeniyle, 

komisyonda siyasi parti gruplarına düşecek üye sayısında değişim olması halinde, 

Meclis Başkanlığı tarafından, ilgili siyasi parti gruplarına yazı yazılmaktadır. Yazının 

içeriğinde, yeni üye dağılımına göre üye kazanan siyasi parti grubunun aday göstermesi, 

fazla üyeye sahip olan grubun ise üyesini çekmesi talebi yer almaktadır.  

 Genel kurulda siyasi parti gruplarının oranlarında değişiklik olması nedeniyle 

ilgili siyasi parti grubunun bir komisyonda sahip oldukları üyeliklerin sayısı değişen 

oranlara uymuyorsa, bu durum Meclis Başkanı tarafından tespit edilmektedir (İçt, m. 

22/4).  Başkan, İçtüzüğün 21’inci maddesi çerçevesinde, tespit edilen durumu ilgili 

siyasi parti grubuna bildirecek ve bu grup tarafından bildirilen isim tekrar genel kurulun 

onayına sunulacaktır.  

 İlgili siyasi parti grubunun grup kurma hakkını kaybetmesi ya da başka 

nedenlerle siyasi parti gruplarının güçleri oranlarında değişiklik olması halinde, yeni 

üye dağılımı çerçevesinde komisyonda siyasi parti gruplarına düşen üye sayıları 

belirlenecek ve duruma göre ilgili siyasi parti gruplarına yazı yazılacak ve bildirimlere 

göre genel prensipler çerçevesinde seçim yapılacaktır.  

 İçtüzük gereğince izinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl 

içindeki toplantıların üçte birine katılmayan komisyon üyeleri, mensubu olduğu siyasi 

parti grubunca komisyondan geri çekilebilmektedir (İçt, m. 28/2). Bu konuda, ilgili 

siyasi parti grubuna takdir hakkı tanınmış olup, ilgili komisyon üyesini çekip çekmemek 
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tamamen siyasi parti grubunun inisiyatifindedir. Öte yandan bu hüküm, sadece siyasi 

parti grubu üyesi olanlar için öngörülmüş olup, siyasi parti grubu üyesi olmayanları 

kapsamamaktadır. Siyasi parti grubu üyesi olmayan milletvekillerinin 

devamsızlıklarının herhangi bir yaptırımı olmadığı gibi, ilgili siyasi parti grubunun 

komisyon üyesini çekmemesi durumunda da siyasi parti grubu üyesinin devamsızlığı 

yaptırımsız kalmaktadır. 

 İlgili siyasi parti grubunun, bir komisyon üyesini komisyondan çekmesi 

durumunda siyasi parti grubunun ağırlığı değişmediğinden, Meclis Başkanlığı 

tarafından aynı siyasi parti grubuna aday göstermesi için yazı yazılmakta ve bildirilen 

isim genel kurulda oylanmak suretiyle seçim tamamlanmış olmaktadır.  

 Başkanlık Divanı ya da Bakanlar Kurulu üyeliğine seçilen milletvekillerinin 

komisyon üyelikleri de kendiliğinden sona ermektedir. Bu iki grup üyenin, uygulamada 

diğer geçici komisyonlara da üye olamayacakları kabul edilmektedir.   

 Komisyon üyelerinin, komisyondan istifası da söz konusu olabilmektedir. Bu 

durumda ilgili milletvekili, istifasını Meclis Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmekte ve 

bu bildirim Başkanlık tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmaktadır. Bunu takiben 

durum, Başkanlık tarafından ilgili komisyon başkanlığına bildirilmektedir. Meclis 

Başkanlığı tarafından istifa eden milletvekilinin mensup olduğu siyasi parti grubuna 

yazılarak yeni bir aday bildirmesi de istenmektedir.  

Başkanlık Divanı ya da Bakanlar Kurulu üyelikleri ya da istifa nedenleriyle 

komisyonda boşalan üyeliğe, komisyon üyeliği sona eren milletvekilinin mensubu 

olduğu parti tarafından aday gösterilmektedir. 

  Komisyon üyeliğinin diğer bir sona erme hali, milletvekilliğinin sona ermesidir. 

Milletvekilliği, komisyon üyeliği için ön şart olduğundan, milletvekilliği sona 

erdiğinde, komisyon üyeliği de kendiliğinden sona erecektir.  Milletvekilliğinin sona 

ermesi nedeniyle siyasi parti güç dağılımda bir değişiklik olursa, komisyon üyeliklerinin 

dağılımı da yeni duruma uyarlanacaktır. Aksi takdirde, milletvekilliği sona eren siyasi 

parti grubu aday gösterecektir.  

 İçtüzük gereğince, komisyonlar için bir yasama döneminde iki seçim yapılmakta 

ve ilk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıl 

olmaktadır. Komisyon üyelerinin görev süreleri, yenileri seçilinceye kadar devam 

etmektedir (İçt. m. 20/3). Dolayısıyla, komisyon üyelikleri, yeni komisyon üyeleri 

seçilince sona ermektedir. 
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E. KOMİSYONLARIN GÖREV VE YETKİ ALANLARI İLE 

HAVALE SÜRECİ 

1. Komisyonların Görev ve Yetki Alanları 

Ülkemizde komisyonların yetki alanlarına dair tüm komisyonları kapsayacak 

şekilde ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale 

edilebilecek olan kanun önerilerine ilişkin hem anayasal hem de yasal düzlemde 

hükümler getirilmişken, diğer komisyonlar açısından İçtüzüğün 20’nci maddesinde 

sadece ilgili komisyonların adları zikredilmiş, ancak yetki alanlarına dair herhangi bir 

hüküm öngörülmemiştir. Ancak sözü edilen maddenin gerekçesinde,
1839

 hangi 

komisyonun hangi tür işlere bakacağı genel hatlarıyla ortaya konulmaktadır.
1840

  

 “Komisyonların görevlerini ayrı bir madde halinde belirtmek uzun bir maddenin 

tanzimine yol açacağından, konunun madde gerekçeleri arasında düzenlenmesi uygun 

görülmüştür.  

Anayasa Komisyonu; Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimi, faaliyetleri, üyelerinin statüsü ve hakları 

hakkındaki kanun tasarısı ve tekliflerini, İçtüzük hakkındaki teklifleri, Bakanlar 

Kurulunun, Başbakanlığın, bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri hakkındaki kanun 

tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri; siyasî partilerin statüsü ile ilgili 

kanun tasarı ve tekliflerini, Anayasa konuları ile ilgili görülerek havale edilen diğer 

kanun tasarı ve tekliflerini; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri ve 

görevlerini yerine getirmesi ile ilgili olarak Başkanlık, Başkanlık Divanı, komisyonlar 

veya Genel Kurulca yapılacak görüş istemlerini incelemekle görevlidir. 

Adalet Komisyonu: Adalet İşleri ve temel kanunlarla ilgili tasarı ve teklifleri ile 

kanun hükmünde kararnameleri, genel tedvin ahengini sağlamak üzere havale edilen 

diğer işleri inceler. 

Dışişleri ve Millî Savunma Komisyonu: Günümüz koşullarında millî savunmanın 

milletlerarası ilişkilerden ayrı düşünülemeyeceği görüşüyle; uygulamada iki ayrı 

komisyona verilen; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasının ve milletlerarası 

andlaşmalara katılmanın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarılarının, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin dış münasebetlerinin teşkilatlandırılması ve idaresi hakkındaki ve dış 

münasebetlerle, millî güvenlik, savunma ve askerlik ile ilgili tasarı ve teklifleri ile 

kanun hükmünde kararnamelerin incelenmesi görevi bu düzenleme ile tek komisyona 

verilmiştir. 

İçişleri Komisyonu: Merkezî idarenin, mahallî idarelerin genel olarak düzenlenmesi, 

emniyet, jandarma, sivil savunma ve diğer içişleri ile ilgili kanun tasarı ve teklifleri ile 

kanun hükmünde kararnameleri ve diğer komisyonların yetki alanları dışında kalan 

kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri inceler. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Eğitim, kültür, sanat, gençlik ve 

spor konuları ile ilgili kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri 

inceler. 

Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma, Çevre ve Turizm Komisyonu: Bayındırlık, imâr ve 

iskan, ulaştırma, turizm işleri ile doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunması, 

                                                 
1839

 TBMM Tutanak Dergisi, 08.05.1996, D. 20, YY. 1, C. 5, B. 49, SS. 13, s. 2‐4. 
1840

 Komisyonların yetki alanlarının ayrı bir maddede değil de gerekçede ele alınmasının nedeni,  aynı 

maddede 1996 yılında yapılan değişikliğin gerekçesinde, “Komisyonların görevlerini ayrı bir madde 

halinde belirtmek uzun bir maddenin tanzimine yol açacağından, konunun madde gerekçeleri arasında 

düzenlenmesi uygun görülmüştür.” ifadeleriyle açıklanmıştır (SS: 13, s. 2). 
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iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çevre sorunları ile kirliliğin önlenmesi hakkındaki 

kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri inceler. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; Çalışma ve iş hayatı, sosyal 

güvelik, sağlık ve sosyal yardım konuları ile ailenin bütünlüğünün korunması ve aile 

planlaması hakkındaki kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri 

inceler. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu; Tarım, Orman ve Köyişleri ile ilgili kanun 

tasarı ve teklifleri ile kanun hükmündeki kararnameleri inceler. 

Sanayi, Ticaret, Tabiî Kaynaklar, Enerji ve Teknoloji Komisyonu: Sanayi, enerji, 

madencilik, akaryakıt, iç ve dış ticaret ve teknoloji ile ilgili kanun tasarı ve teklifleri 

ile kanun hükmündeki kararnameleri inceler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu: İçtüzükle verilen 

görevleri yerine getirir. 

Dilekçe Komisyonu: Anayasa gereğince vatandaşların dilekçe haklarını kullanarak 

yaptıkları yazılı başvuruları inceler. 

Plan ve Bütçe Komisyonu; Başkanlıkça, Hükümetçe veya Genel Kurul'ca kalkınma 

planı ile ilgili görülen kanun tasarı ve tekliflerini, kamu harcama ve gelirlerinde artış 

veya azalışı gerektiren kanun tasarı ve tekliflerini; veya sadece belli hükümleri bu 

niteliği taşıyan kanun tasarı ve tekliflerinin söz konusu hükümlerini, vakıflar, millî 

emlak, vergi, resim harçlarla ilgili kanun tasarı ve tekliflerini, genel ve katma bütçe 

kanun tasarılarını, cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarıları ile 

cari ve ileriki yıl bütçelerine mali yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerini, 

kesin hesap kanunu tasarıları ile genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner 

sermayelerin kesin hesaplarının onaylanmasına dair kanun tasarılarını; malî işlerle ve 

gümrüklerle ilgili diğer kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri 

ve Sayıştay tarafından kanun gereğince verilen raporları inceler. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu: Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimi 

veya teftişine ilişkin raporlar ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun kurum ve 

kuruluşlar hakkında düzenlediği denetim raporlarını özel kanunundaki hükümlere göre 

inceler ve karara bağlar. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı Kanunda 

belirtilen görevleri yerine getirir.” 

Plan ve Bütçe Komisyonunun yetki alanına ilişkin olarak Anayasa’da ve 3067 

sayılı Kanunda hükümler yer almaktadır. Anayasanın 162’nci maddesinde merkezi 

yönetim bütçe kanunu tasarısının ve 164’üncü maddesinde kesinhesap kanunu 

tasarısının, Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öngörülmüştür. Plan ve Bütçe 

Komisyonunun başka hangi konuları görüşeceği, 3067 sayılı Kanunun 3’üncü 

maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde ilk olarak Kalkınma 

Planıyla ilgili görülen kanun önerileri, en son olarak ve “en son olarak” ifadesi
1841

 

nedeniyle esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecektir. Bunun 

dışında, Hükümetin veya Genel Kurulun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine lüzum 

gördüğü kanun önerileri ile kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalış gerektiren 

kanun önerileri veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan kanun önerileri de 

                                                 
1841

 Bu ifade, 1996’da 424 numaralı Kararla yapılan içtüzük değişikliğinden önce kanun önerilerinin tali 

komisyonlardan sonra “en son olarak” esas komisyona gönderilmesi uygulamasına dayanmaktadır.  
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Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilecektir. Ancak bu son iki tür kanun önerisinin, 

Plan ve Bütçe Komisyonu’na esas ya da tali olarak havale edilmesi mümkündür.  

Diğer yandan, 3067 sayılı Kanun, kanun önerilerinin, “Hükümetin veya Genel 

Kurulun lüzum göstermesi halinde de” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edileceğini 

öngörmektedir. Bu nedenle, nadiren de olsa, konusu itibarıyla Plan ve Bütçe 

Komisyonunda görüşülmemesi gereken kanun önerilerinin de bu komisyona havale 

edilebildiği görülmektedir. 

 İçtüzüğün 20’nci maddesinin gerekçesinde de Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 

yanı sıra diğer TBMM komisyonlarının hangi tür işleri görüşeceği gösterilmektedir.
1842

 

Görev ve yetkileri ile çalışma usulleri, kendi kuruluş kanunlarında ortaya konulan 

komisyonlar ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’dur.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nun görev ve yetki alanı, 02.04.1987 

tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Bu 

Komisyonun kanun önerilerinin görüşülmesi gibi bir işlevi bulunmamaktadır. Benzer 

şekilde, 6532 sayılı Kanunla 2937 sayılı Kanuna eklenen ek 2’nci madde ile kurulan, 

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’na da yasama işlevi yüklenmemiştir. 

 Dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek 

suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek 

üzere kurulan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görev, yetki, çalışma usul ve 

esasları 3686 sayılı Kanunda ortaya konulmuştur. Kanunda, komisyonun kanun 

önerilerini görüşüp görüşemeyeceğine dair açık bir hüküm bulunmadığından bu 

dönemde komisyona kanun önerileri havale edilmemiştir.  6253 sayılı Kanunla 

komisyonun kuruluş kanununda değişiklik yapılarak, Komisyona kanun önerileri ile 

kanun hükmünde kararnameleri görüşme yetkisi verilmiştir.
1843

  

 4847 sayılı Kanun ile de AB Uyum Komisyonu’nun görev, yetki, çalışma usul 

ve esasları düzenlenmiştir.
1844

 AB Uyum Komisyonu, yasama işlevi açısından 

                                                 
1842

 SS: 13, s. 3. Ayrıca bkz. EK 1. Komisyonların Yetki Alanları. 
1843

 Bu değişiklik öncesinde de komisyona kanun önerilerinin havale edilebilmesi gerektiği görüşü için 

bkz. EROĞLU, İzzet, İnsan Haklarının Parlamenter Denetimi, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 

Yayınları, TBMM Ankara, 2007, s. 263.  
1844

 AB üyesi ve aday ülkelerin parlamentolarının AB ulus üstü alanıyla nasıl bütünleşecekleri konusu 

uzun süre akademide tartışmalara konu olmuş ve tartışmalar aday ülke parlamentoları açısından katılım 

müzakereleri sürecinin ne şekilde izleneceği ve AB müktesebatına uyumun sağlanması aşamasında sürece 
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bakıldığında TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerileri ile kanun hükmünde 

kararnamelerin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas 

komisyonlarına görüş sunmak üzere kurulmuştur (m. 3/a).
1845

 Bu hükümde yer alan 

“görüş sunmak” ifadesi nedeniyle komisyonun yasama sürecinde sadece tali komisyon 

olabileceği kabul edilmektedir. Komisyon görüşünü, TBMM Başkanlığı tarafından ilgili 

kanun önerisinin havalesi üzerine veya diğer komisyonlar tarafından istenildiğinde 

bildirebilmektedir.
1846

 AB Uyum Komisyonu, mevcut düzenleme çerçevesinde sadece 

tali komisyon olabilmektedir. Yasama faaliyetleri açısından bakıldığında AB Uyum 

Komisyonuna havale edilen kanun önerisi sayısının oldukça düşük olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla AB Uyum Komisyonu, yasama sürecinde rol alan diğer komisyonlar ile 

aynı zeminde bulunmamaktadır. AB Uyum Komisyonunun raporları, diğer tali 

komisyonlarda olduğu gibi nadiren esas komisyonlar tarafından dikkate alınmaktadır. 

 5840 sayılı Kanunla kurulmuş olan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 

ise AB Uyum Komisyonunun sadece tali komisyon olarak kurgulanmasının yasama 

sürecinde yarattığı sıkıntıları da giderecek şekilde hem esas hem de tali komisyon 

olabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte, kurulduğundan bu yana 

komisyona esas komisyon olarak çok az sayıda teklif havale edilmiş ve bunlar 

Komisyonda görüşülmemiştir. Esas komisyon olarak havale edilen kanun tasarısı ise 

bulunmamaktadır.
1847

 Esasen bu tür komisyonlar, yetki alanlarındaki konular itibariyle 

kanun önerilerinin sadece belli yönleri itibariyle görüş bildirebilecek ve bu nedenle tali 

nitelikte komisyonlar olup, esas komisyon olmaları çok istisnai bir durum olarak ortaya 

çıkmaktadır.
1848

  

                                                                                                                                               
katkı sağlamak için parlamentoların nasıl örgütlenecekleri konularına odaklı olmuştur.  AB Uyum 

Komisyonu da “Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere 

etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet 

Meclisini bilgilendirmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan, Ulusal Program kapsamındaki 

kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğu 

konusunda görüş bildirmek üzere” kurulmuştur (Bkz. 2/102 Esas Numaralı Kanun Teklifi Metni ve 

Gerekçesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0102.pdf, s. 3). AB Uyum Komisyonunun kuruluş amacı 

çerçevesinde etkinliği ve TBMM kurumsal yapısı içindeki yerine ilişkin olarak bkz. YAPICI KAYA; 

DURAN (2012), s. 79- 141. 
1845

 Kanunda temel olarak dört ana konuda yetkilendirilen AB Uyum Komisyonunun diğer yetkileri; 

katılım sürecindeki gelişmeleri izlemek, AB siyasetlerini izlemek ve AB kurumları ile üye ve aday ülke 

ulusal parlamentolarıyla ilişkileri yürütmektir. 
1846

 4847 sayılı Kanunun kabulünden günümüze kadar diğer komisyonlar tarafından görüş istenmesi 

uygulamasına başvurulmamıştır.  
1847

 DİNMEZPINAR (2014), s. 13-14.  
1848

 Örneğin İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 24. Yasama Döneminde 1/589 esas numaralı 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı esas komisyon olarak gönderilmiştir. (Bkz. 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/yasama_raporlari.htm).  26. Yasama Döneminde 

Komisyonda görüşülmek üzere bekleyen 100 adet kanun teklifi bulunmaktadır. Bu kanun tekliflerinin 

http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0102.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/yasama_raporlari.htm
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2. Esas-Tali Komisyon Ayrımı 

TBMM uygulamasında esas-tali komisyon ayrımı açısından iki ayrı dönemden 

söz edilebilir. 5/3/1973 tarihli ve 584 karar numaralı TBMM İçtüzüğünün ilk 

düzenlemesinde
1849

 tali komisyon kavramına yer verilmemiş olmakla birlikte “esas 

komisyonun hangisi olacağı” ifadesinden dolayı komisyonlar arasında örtülü olarak bir 

ayrım yapıldığı değerlendirilerek, esas ve tali komisyonlara havale yapılmıştır. Bu 

düzenleme, 16.05.1996 tarihli ve 424 numaralı Kararla değiştirilmeden önce, 

görüşülecek iş birden fazla tali komisyona gönderildiğinde, tali komisyonlar arasında 

bir sıralama yapılmakta, kanun önerisi için tek bir dosya hazırlanarak dosya belirlenen 

sırayla ilgili komisyonlarda görüşülmekte ve kanun önerisi en son esas komisyonda 

görüşülerek, bu komisyonun raporu genel kurul görüşmelerine esas alınmaktaydı. 

Komisyonların görüşmeleri bir sıralama çerçevesinde gerçekleştiğinden havalenin 

yapıldığı komisyonlar, kendisinden önceki komisyonun görüşmesini tamamlamasını ve 

dosyanın kendisine ulaşmasını beklemek durumunda kalmaktaydı. Tali komisyonların 

her biri görüşmelerini, esas komisyon gibi metni bütün ayrıntılarıyla ele alarak 

gerçekleştirmekte, görüşmelerini tamamladıktan sonra sıradaki tali komisyona 

göndermekte ve sonraki tali komisyon da kendisinden önceki komisyonun metnini, esas 

komisyon ise kendisinden önceki tali komisyonun raporunu ve metnini esas alarak 

görüşmelerini yürütmekteydi.  

Bu uygulamanın bazı sakıncaları söz konusu olmuştur. Öncelikle, komisyonların 

uzmanlık alanına bakılmaksızın her bir kanun önerisini tüm yönleri ile görüşmek ve 

dolayısıyla kendisini ilgilendirmeyen yönleri konusunda da görüş bildirmek durumunda 

kalmıştır. Diğer yandan kanun önerisi konusunda tek bir dosya olduğundan önceki 

komisyon görüşmelerini tamamlamadan sonraki komisyonun ilgili konuyu görüşme 

imkânı olmamıştır. Son olarak bu görüşme sürecinde ilgili kanun önerisinin, esas 

komisyona gelmesi çok uzun zaman almıştır.
1850

  

                                                                                                                                               
ikisi dışındakilerin, Komisyona tali olarak havale edildiği görülmektedir. Söz konusu iki kanun teklifi ise 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluş kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifleridir. 

(Bkz. https://tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.calismalar?p_kom_kod=14&p_islem=1, Erişim: 

06.01.2018).   
1849

 “Esas komisyonlar  

MADDE 23- Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona,  esas komisyon denir. Esas 

komisyonun hangisi olacağı, işin komisyonlara havalesi sırasında kanun ve içtüzük hükümlerine göre, 

Başkanlık tarafından tespit edilir.” 
1850

 BAKIRCI (2011), s. 128-129.  

https://tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.calismalar?p_kom_kod=14&p_islem=1
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424 numaralı Kararla yapılan değişiklikle esas ve tali komisyon tanımları ile 

esas ve tali komisyonlara aynı anda havale usulü getirilmiş ve bu şekilde uygulamada 

görülen aksamanın giderilmesi amaçlanmıştır.
1851

 Mevcut düzenleme ve uygulama 

çerçevesinde TBMM açısından esas komisyonların tali komisyonlar üzerinde mutlak bir 

üstünlüğü bulunmakta ve İçtüzükte, tali komisyonların görüşlerinin esas komisyon 

tarafından dikkate alınıp alınmayacağı, dikkate alınacaksa ne oranda dikkate alınacağı 

konusunda açıklık bulunmamaktadır.  

Başkanlık, kanun önerisinin komisyonlara havalesi sırasında, esas ve tali 

komisyonları da belirlemektedir. Birden fazla tali komisyon belirlenebilirken, sadece bir 

esas komisyon belirlenebilmektedir (İçt. m. 23/1). Tali komisyonların, esas komisyona 

görüş bildirmekle görevli olan komisyonlar olarak işin kendilerini ilgilendiren yönü 

veya maddeleri konusunda görüş bildirmeleri yeterli görülmektedir. Havale sırasında 

tali komisyonların görüşmelerini hangi kapsamda yapacakları belirlenebilmektedir. Bu 

yönde bir belirleme yapılmamış ise,
1852

 sözü edilen komisyonlar, görüşlerini 

kendileriyle ilgili gördükleri hususlar üzerinde bildireceklerdir (İçt. m. 23/4). 

Dolayısıyla, tali komisyonlar ilgili işin maddelerini görüşmeksizin sadece tümü 

üzerinde bir görüşle yetinebilmekte, sadece kendisini ilgilendiren maddeleri 

inceleyebilmektedir. Tali komisyon tarafından kanun önerisinin bütün maddelerinin 

incelenmemesi durumunda ise ayrıca bir metin düzenlenmesi zorunluluğu olmayıp, 

komisyon gerekli görürse metin düzenlemekte, aksi durumda görüşlerini komisyon 

raporunda ortaya koymaktadır. 

Tali komisyonun, kendisine havale olunan kanun önerisinin görüşmelerini on 

gün içinde sonuçlandırmalıdır. Bu süre, Başkanlıkça kısaltılabileceği
1853

 gibi, 

komisyonun başvurusu üzerine en çok on gün daha uzatılabilmektedir (İçt. m. 37). Tali 

komisyonların, bu süre içinde esas komisyona görüşlerini iletmemeleri, esas 

komisyonun konuyu görüşerek karara bağlamasına engel olmamaktadır (İçt. m. 23/5).  

Görüldüğü üzere, 424 numaralı Kararla yapılan değişiklikle, tali komisyonlar için hem 

                                                 
1851

 SS: 13, s. 157. 
1852

 Yapılan incelemede günümüze kadar, TBMM Başkanlığı tarafından tali komisyonların ilgili kanun 

önerisinin hangi yönleri ve maddeleri itibariyle görüş bildireceklerine dair belirlemenin yapıldığı herhangi 

bir örnek tespit edilememiştir.  
1853

 Başkanın bu süreyi en fazla üç güne kadar kısaltabileceğinin kabulü gerekir; aksine bir yaklaşımda, 

İçtüzüğün 36’ncı maddesinde öngörülen kırksekiz saat beklemek mecburiyeti olduğundan ve bu süre 

kısıtını ortadan kaldıracak istisnaların da olmadığı kabul edildiğinde komisyonun ilgili konuyu görüşmesi 

mümkün olmayacaktır (HAS (2003), s. 94).  
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görüşme yapabilecekleri azami süre belirlenmiş hem de tali komisyonlara sadece kendi 

uzmanlık alanları ile ilgili inceleme yapabilme imkânı verilmiştir.  

Uygulamada komisyon başkanları arasında görüşme yapılarak, ilgili konunun 

tali komisyonda görüşülüp görüşülmeyeceği netleştirilmekte ve esas komisyon, bu 10 

günlük süreyi beklemeden ilgili konuyu görüşüp rapora bağlayabilmektedir. 

Komisyonların kendilerine tali olarak gönderilen konuları görüşmemeleri yaygın bir 

yasama alışkanlığı halini almıştır. Bu durum bazı komisyonlar açısından iş yükünden 

kaynaklanırken, nispeten az kanun önerisi havale edilen komisyonlar açısından tali 

komisyonun görüşünün bağlayıcı olmaması ve esas komisyonun ilgili görüş ve raporları 

göz ardı eder tutumu da bu konuda etkili olmaktadır. Uygulamada, tali komisyonlar 

genellikle ilgili kanun önerisinin sadece kendi görev alanlarına ilişkin kısımlarını değil, 

ilgili metnin tümünü ele aldıkları görülmektedir. Tali komisyonun, esas komisyonca 

kararlaştırılması gereken konuları karara bağlamış olduğu bu durumda esas komisyon, 

konuyu tüm yönleriyle ele alarak, tali komisyonun kendi görev alanına girmesini saf 

dışı edebilecektir. Ancak, esas komisyonun tali komisyonun görev alanına girmesine 

karşı herhangi bir yaptırım söz konusu değildir.
1854

 

 Kanun önerisi birden fazla komisyona tali komisyon olarak gönderildiğinde bu 

komisyonların birbirleri karşısında durumunun ne olacağı da bir başka sorun alanıdır. 

Tali komisyon raporları, sadece esas komisyona gönderildiğinden ve esas komisyon 

tarafından bütün tali komisyonların raporları göz önünde bulundurularak ilgili konu 

görüşüldüğünden, kanun önerisinin birden fazla tali komisyona havale edilmesi 

durumunda, tali komisyonlar açısından birbirlerinin raporlarını bekleme zorunluluğu da 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, tali komisyonlar, birbirinden bağımsız olarak 

toplantılarını yapabilecek ve hazırladıkları raporlarını TBMM Başkanlığı aracılığıyla 

esas komisyona göndereceklerdir. 

 424 numaralı Karar ile esas komisyon-tali komisyon ayrımı ve buna bağlı olarak 

yapılan düzenlemeler, getiriliş amaçlarının aksine bazı olumsuz sonuçlar da 

                                                 
1854

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 322-323; Örneğin, 21.Yasama Döneminde Plan ve Bütçe 

Komisyonunun tali komisyon olduğu “Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasarısı”nda esas komisyon 

olan Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Tasarıya eklediği maddelerle 

personel lehine mali hükümler koymuş, bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu, esas komisyonun görev 

alanı dışına çıktığını ileri sürerek komisyonun kararını tekrar gözden geçirmesini sağlamak amacıyla 

TBMM Başkanlığına başvurmuştur. Ancak Başkanlık bu talebe cevap vermemiş, bunun üzerine 

Komisyon Başkanı Genel Kurul’da söz alarak bu gibi uygulamaların parlamentoya zarar vereceği 

uyarısında bulunmuştur (ÇELİKER, Ercan, Türkiye’de Yasa Yapma Süreci, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 160; Bkz., TBMM 

Tutanak Dergisi, 16.12.1999, D. 21, YY. 2, C. 19, B. 35, s. 29-30). 
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doğurmuştur. Uygulamada, tali komisyonlar görüşlerinin esas komisyonlar tarafından 

yeterince dikkate alınmadığını ifade ederek ya ilgili kanun önerisini gelişigüzel 

inceleme yoluna gitmekte ya da hiç görüşmemektedir. Esas komisyonlar ise tali 

komisyonlar tarafından ilgili kanun önerisinin yeterince incelenmediği iddiasıyla ilgili 

raporları dikkate almamayı tercih etmemektedirler. 

3. Havale Süreci  

TBMM’de kanun önerileri öncelikle komisyonlarda görüşülmektedir. İlgili 

komisyon, kanun önerisini kendiliğinden görüşememekte ve komisyona konunun havale 

edilmesi gerekmektedir. TBMM Başkanı, İçtüzüğün 73 ve 74’üncü maddeleri gereğince 

kanun önerilerini ilgili komisyonlara doğrudan havale etmektedir. İçtüzükte kanun 

tasarılarının havalesinin Tutanak Dergisine ve ilan tahtasına
1855

 yazdırılması 

öngörülmekle birlikte, kanun tekliflerinde bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Uygulamada kanun tasarı ve teklifleri için aynı usul uygulanmaktadır. Bunun 

uygulamadaki görünümü, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlara havalesine dair 

bilgiye, gelen kağıtlarda yer verilmesi ve gelen kağıtların da elektronik ilan panolarına 

yansıtılmasıdır.
1856

  

TBMM’de kanun önerilerinin komisyonlara havale edilmesinde hukuki 

dayanaklar; Anayasa, TBMM İçtüzüğü’nün 20’inci maddesi ve gerekçesi, 3067 sayılı 

Kanun, bazı komisyonların kuruluş kanunları ile havale edilecek konu ile benzer ya da 

aynı mahiyetteki konuların daha önce havale edildiği komisyonlara ilişkin oluşmuş 

teamüllerdir.
1857

 

Hangi işin hangi komisyonda/komisyonlarda görüşüleceği ya da hangi 

komisyonun esas ve hangisinin/hangilerinin tali olacakları konusunda tek bir ölçütten 

söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla uygulamada her havale işleminin kendi 

özelinde değerlendirilmesi yoluna gidilmektedir.   

Kanun önerilerinin hangi komisyonlarda görüşüleceği, esas ve tali 

komisyonların hangisi olacağı, işin komisyonlara havalesi sırasında Meclis Başkanlığı 

tarafından tespit edilmektedir (İçt. m. 23). İşin hangi komisyona/komisyonlara havale 

                                                 
1855

 İlan tahtaları yerine, hâlihazırda “Elektronik İlan Panoları” kullanılmaktadır.  
1856

 TBMM Başkanlığı ayrıca yılda iki defa komisyonlar bülteni yayımlamaktadır. Bu bültende, 

komisyonlara havale edilmiş veya komisyonlarca genel kuruldan geri alınmış ya da genel kurulca 

komisyonlara geri verilmiş işlere yer verilmekte ve hangi aşamada oldukları belirtilmektedir. Söz konusu 

bülten, Genel Kurul tutanağına eklenmektedir (İçt. m. 47).  
1857

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 311.  
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edileceği, TBMM İdari Teşkilatı altında yer alan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 

tarafından belirlenmekte ve Meclis Başkanı tarafından kesinleştirilmektedir.  

TBMM Başkanlığı komisyonlara havaleye ilişkin yukarıda ifade edilen hukuki 

dayanaklar çerçevesinde işin hangi komisyon/komisyonlarda görüşüleceğine karar 

vermektedir. Havale yapılabilmesi için öncelikle ilgili kanun önerisinin amaç ve 

kapsamının çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu tespit çerçevesinde, kanun 

önerisinin hangi komisyonun görev alanına girdiğine ilişkin değerlendirme, tali veya 

esas olarak yapılmaktadır. Havale işlemleri sırasında benzer mahiyetteki işlerin daha 

önce havale edildiği komisyon, yapılacak tespit açısından yol gösterici olmaktadır.  

 İçtüzüğün 20’nci maddesinde ortaya konulan komisyonların genel olarak bir ya 

da birden fazla Bakanlığın görev alanına karşılık gelecek şekilde kurumsallaştırıldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla havale işlemi yapılırken, ilgili tasarının hazırlandığı 

bakanlık da göz önünde bulundurulmaktadır. Başkanlığa sunulan tasarıların kaynağı 

olan diğer bir deyişle hazırlandığı bakanlık, tekliflerin ise görev alanına ilişkin 

düzenleme yaptığı bakanlık, havale işlemi gerçekleştirilirken TBMM Başkanlığı için 

ilgili komisyonların belirlenmesi açısından bir ön referans bilgi teşkil etmektedir.  

Bir yasama döneminde sonuçlandırılmadığı için hükümsüz sayılan kanun 

önerilerinin yenilenmesi durumunda (İçt. m. 77), önceki yasama döneminde havale 

edildiği komisyon/komisyonlara bakılmakta ve genellikle bu komisyonlara havale 

edilmektedir. 

Dolayısıyla TBMM’de hâkim olan havale teamüllerine göre; bir kanunda 

değişiklik öngören kanun önerisi, asıl kanunu görüşen komisyona havale edilmektedir. 

Belli başlı bir alanı düzenleyen ve diğer kanunlarda değişiklik öngörmeyen bir kod 

kanun
1858

 önerisi söz konusu ise onu hazırlayan bakanlığa karşılık gelen komisyona 

havale edilmektedir. Fakat her iki tür kanun önerisinin de ağırlıklı olarak mali hükümler 

içermesi durumunda ilgili kanun önerisi, asıl kanunu görüşen komisyona değil, Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmektedir. Mali konularla ilgili istisnai durum burada da 

söz konusudur. 

                                                 
1858

 Kod kanunlarda, sırasıyla amaç, kapsam, tanımlar, kuruluş, organlar, nitelikler, görev, yetki, 

sorumluklar, cezai hükümler, tüzük, yönetmelik, ek maddeler, kaldırılan hükümler, geçici hükümler, 

yürürlük ve yürütme maddeleri yer almaktadır. Kod kanun ile başlı başına hakkında daha önce düzenleme 

yapılmamış bir alanda düzenleme getirildiği için çerçeve madde, ek madde bulunmamaktadır (İBA, Şeref; 

ARAÇ, İbrahim, “Türkiye’de Yasa Önerisi Hazırlama ve Norm Koyma Tekniği ve Yasamacı Mesleğinin 

Nitelikleri Üzerine”, AÜSBF Dergisi, C. 58, S. 3, 2003, s. 44).   



 

 

450 

 

Başka bir havale teamülü ise, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 

TBMM’ye geri gönderilen kanunlarda görülmektedir. Geri gönderilen kanun, esas 

komisyon olarak aynı komisyona gönderilirken, tali komisyon olarak da mutlaka 

Anayasa Komisyonuna gönderilmektedir. Zira, Cumhurbaşkanı tarafından geri 

gönderilen kanun, Anayasaya aykırılık nedeniyle geri gönderilmektedir ve anayasaya 

aykırılığı inceleyecek olan komisyon da Anayasa Komisyonudur. Benzer şekilde, 

Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun hükümlerini yeniden düzenleyen kanun 

önerileri esas veya tali olarak Anayasa Komisyonuna; milletlerarası anlaşmalar da esas 

olarak Dış İşleri Komisyonuna ve Anayasa ve İçtüzük değişikliklerine dair kanun 

teklifleri de esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna gönderilmektedir.  

İçtüzükte, havale işleminin hangi süre içinde gerçekleştirileceğine dair herhangi 

bir hüküm olmadığından, bu konuda Başkanı bağlayan herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla uygulamada, TBMM Başkanlığı, sunulan kanun 

önerilerinin havalesini dilediği zaman ve her bir kanun önerisi için farklı zamanlarda 

gerçekleştirebilmektedir.  

4. Komisyonların İş Yükü Dağılımı
1859

  

Havale komisyonların görev ve yetki alanlarına göre yapıldığından, her bir 

komisyona havale edilen kanun önerisi sayısı doğal olarak farklı olacaktır. Bu bölümde, 

23, 24. ve 26. yasama dönemlerinde komisyonların iş yükü dağılımı irdelenecektir.
1860

 

Anılan dönemlerde, kanun önerilerinin esas komisyonlarına göre dağılımı, 

komisyonların görüşerek rapora bağladıkları iş sayısı, yaptıkları toplantı sayıları ve 

görüştükleri işlerden kanunlaşanların sayısı
1861

 ayrı ayrı ele alınacaktır.  

23. Yasama Döneminde TBMM Başkanlığı, havale işlemleri konusunda yeni bir 

uygulamaya başlamıştır. Buna göre kanun önerilerinin sadece ihtiva ettiği mali 

hükümler değil, bütünü dikkate alınarak havale işlemleri gerçekleştirilmeye başlanmış 

ve daha önceki dönemlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen kanun 

önerilerinin büyük bir kısmı diğer ihtisas komisyonlarına yönlendirilmiştir. Örneğin bu 

dönemde, (1/740) esas numaralı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, (1/805) esas numaralı Yurt Dışı Türkler başkanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, (1/795) esas numaralı Tarım ve Gıda 

                                                 
1859

 Bu bölüm altındaki veriler, TBMM internet sayfasından derlenmiştir.  
1860

 21, 22 ve 23. Yasama dönemleri açısından ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. ERİKLİ; YAPICI 

KAYA, (2010), s. 329 vd.  
1861

 Zira, ilgili konu görüşülürken genel kurulda temsil edilmeleri gerektiğinden komisyonlar açısından 

genel kurul çalışmaları da belli düzeyde bir iş yükü oluşturmaktadır.  
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Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, (1/820) esas numaralı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

gibi kanun tasarıları Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmeyerek bütünü 

değerlendirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmişlerdir.
1862

 Havale 

uygulamaları konusundaki bu değişimin etkileri ileride ilgili verilere göre tekrar 

değerlendirilebilecektir.  

Komisyonların iş yükü dağılımının değerlendirilebilmesi amacıyla 24. ve 26. 

yasama dönemlerinde,
 1863

 sırasıyla komisyonlara esas ve tali olarak havale edilen işler, 

komisyonların görüşerek rapora bağladıkları işler, kaç toplantı yaptıkları ve görüştükleri 

işlerden kaçının kanunlaştığı ele alınacaktır.
1864

  

Komisyonlara 24. Yasama Döneminde esas komisyon olarak havale edilen işlere 

baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:  

 

Şekil  18. 24. Yasama Döneminde Komisyonlara Havale Edilen Tasarı ve Tekliflerin Komisyonlar Arası 

Dağılımı  (esas komisyon) 

 

24. Yasama Döneminde tasarı ve tekliflerin toplamı üzerinden komisyonlar 

arasındaki dağılımı ise yüzdelik olarak şöyle özetlenebilir:  

                                                 
1862

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 340.  
1863

 24. Yasama Dönemi, 12 Haziran 2011 ila 23 Nisan 2015 tarih aralığını kapsamaktadır. 7 Haziran 

2015 ve 1 Kasım 2015 tarih aralığını içine alan 25. Yasama Dönemi, inceleme kapsamına alınmamıştır. 

Zira, bu yasama döneminde hükümet kurulamamış ve komisyonlar yeniden oluşturulmamıştır. Bu 

çerçevede komisyonlarda herhangi bir kanun önerisi görüşülmemiştir.  
1864

 21., 22. ve 23. yasama dönemlerinde komisyonların iş yükü dağılımı ve diğer bilgiler için bkz. 

ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 329-335. 
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Şekil 19. 24. Yasama Döneminde Kanun Önerilerinin Komisyonlar Arasındaki Yüzdelik Dağılımı 

 

Grafiklerin ortaya koyduğu üzere, 24. Yasama Döneminde TBMM Başkanlığına 

sunulan kanun önerilerinin yüzde 33’ü Plan ve Bütçe Komisyonuna; yüzde 17’si ise 

Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. Bu komisyonları sırasıyla, İçişleri, Adalet ve 

Milli Eğitim komisyonları takip etmektedir. Dışişleri Komisyonuna havale edilen kanun 

tasarılarının ekseriyetini, uluslararası anlaşmaların uygun bulunması hakkında kanun 

tasarıları oluşturmaktadır.  

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun önerilerinin sayısının fazlalığı, 

ekonomik hayattaki değişikliklerin çok hızlı gerçekleşmesi nedeniyle bu alanda 

düzenleme yapma ihtiyacının artmasıyla açıklanabilir.
1865

 Plan ve Bütçe Komisyonuna 

bu yasama döneminde esas olarak havale edilen kanun tekliflerinin sayısının (1179) 

yüksek olması da milletvekillerinin bu dönemde ekonomik konulara yoğunlaşmış 

olduğuna işaret etmektedir. Zira, diğer komisyonlara havale edilen kanun tekliflerinin 

sayılarının toplamı dahi, bu sayıya ulaşamamıştır.  

AB Uyum Komisyonuna, kanun önerilerinin havalesi, kuruluş kanununda yer 

alan “görüş bildirmek” ifadesi nedeniyle, sadece tali komisyon olarak yapılabildiğinden, 

komisyona esas komisyon havale edilmiş herhangi bir iş görünmemektedir.  

                                                 
1865

 ÇELİKER (2006), s. 163. 
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Aşağıdaki şekilde ise, 24. Yasama Döneminde komisyonların esas ya da tali 

komisyon olduklarına bakılmaksızın hazırladıkları yasama raporları, toplantı sayıları ve 

görüştükleri işlerden ne kadarının kanunlaştığına dair verilere yer verilmiştir.  

 

Şekil 20. 24. Yasama Döneminde Komisyonların Görüşerek Rapora Bağladığı İşler ve 

Toplantı Sayıları 

Grafikte, komisyonların iş yükleri içinde tali olsalar da hazırladıkları tüm 

yasama raporlarının olması gerektiği değerlendirilerek, esas ya da tali olduklarına 

bakılmaksızın komisyonların hazırladıkları tüm raporlara yer verilmiştir. Tablodan 

komisyonların hazırlamış oldukları rapor sayıları bazında bir sıralama yapıldığında 

Dışişleri, Plan ve Bütçe, Adalet, Sağlık, Sanayi ve Milli Eğitim komisyonları şeklinde 

bir sıralama oluşmaktadır.  Toplantı sayılarına göre bir sıralama yapıldığında ise, Plan 

ve Bütçe, Dışişleri ve Adalet komisyonları şeklinde olmaktadır. En az rapor hazırlayan 

komisyon, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, en az toplantı yapan komisyon ise 

Tarım Komisyonu olmaktadır.  

İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları, sırasıyla 

38 ve 33 toplantı yapmış görünmekle birlikte, bu toplantılar içinde söz konusu 

komisyonlara kuruluş kanunlarında yasama işlevi dışında verilen görevler nedeniyle 

yapılan toplantıların ağırlığı bulunmaktadır.  Dolayısıyla yasama işlerini konu alan 
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toplantılar baz alındığında, Bu iki komisyon, sıralamada en az toplantı yapmış görünen 

Tarım Komisyonunun ardından geleceklerdir.  

Bu grafikte, Dışişleri Komisyonunun rapor sayısının yüksekliği göze 

çarpmaktadır. Ancak raporu hazırlanan bu işlerin, büyük çoğunluğunun uluslararası 

anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tasarıları olduğu yukarıda da ifade 

edilmişti. Komisyon görüldüğü üzere, toplamda 93 toplantıda, 533 işi görüşmüştür ki 

komisyonun yasama dışı yaptığı toplantılar göz ardı edilirse, bu da her toplantıya 

yaklaşık 6 işin düşmesi anlamına gelmektedir. Uygulamada bakıldığında bu 

komisyonun toplantılarının genellikle bir-iki saatlik kısa süreli toplantılar olduğu 

görülmektedir. Görüşülen işlerin yarısından çoğunun da (533/282) kanunlaşmış olduğu 

görülmektedir.   

Plan ve Bütçe Komisyonu, 24. Yasama Döneminde, kendisine tali olarak havale 

edilen kanun önerilerinin hiçbirini görüşmemiş; Adalet Komisyonu ise bir kanun 

önerisini tali olarak görüşmüştür. Dolayısıyla bu komisyonların, toplantıları esas 

komisyon olarak havale edilen işler ağırlıklıdır. Kanunlaşma durumlarına da 

bakıldığında, Adalet Komisyonu (87/78) ve Plan ve Bütçe Komisyonu (216/191), bu 

komisyonlar açısından genel kurul çalışmalarının yarattığı iş yükünün oldukça fazla 

olduğu görülmektedir.  

AB Uyum Komisyonuna, esas olarak herhangi bir iş havale edilmemiş olmakla 

birlikte, tali olarak havale edilen işler görüşülerek 35 raporlama yapılmıştır.  

Aşağıdaki grafikte, 24. Yasama Döneminde komisyonların hazırladıkları 

raporların yüzdelik dağılımı görülebilmektedir.   
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Şekil 21. 24. Yasama Dönemi Rapor/Sıra Sayısı (Yüzdelik Oran) 

 

Hazırlanan raporlar açısından, Dışişleri Komisyonu yüzde 43 ile önde yer 

almakta, bu komisyonu sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 7’lik oranlarla Plan ve Bütçe ile 

Adalet Komisyonları takip etmektedir. Dışişleri Komisyonunun ilgili tasarılar 

konusunda hazırladığı raporların genellikle bir iki sayfalık kısa metinler olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla, bu komisyon tarafından hazırlanan raporlar göz ardı 

edildiğinde, Plan ve Bütçe ile Adalet komisyonlarının yükü daha iyi görülebilecektir. 

Bu durumda Plan ve Bütçe’nin raporlama oranı yüzde 31, Adalet Komisyonunun ise 

yüzde 13 olacaktır. 

Komisyonlara 26. Yasama Döneminde esas komisyon olarak havale edilen işlere 

baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:  
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Şekil 22. 26. Yasama Döneminde Komisyonlara Havale Edilen Tasarı ve Tekliflerin Komisyonlar Arası 

Dağılımı  (esas komisyon) 

Grafikten de anlaşıldığı üzere, TBMM Başkanlığına verilen kanun tasarı ve 

tekliflerinin büyük bir kısmının Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak 

havale edildiği görülmektedir. Aşağıdaki şekilde de daha net olarak görülebileceği 

üzere, Plan ve Bütçe Komisyonunu, bu oranda, sırasıyla Dışişleri, İçişleri ve Adalet 

komisyonu takip etmektedir. Yine Dışişleri Komisyonuna havale edilen kanun 

önerilerinin sayısının yüksekliği, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 

kanun tasarılarının tamamının bu komisyona havale edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Şekil 23. 26. Yasama Döneminde Kanun Önerilerinin Komisyonlar Arasındaki Yüzdelik Dağılımı 
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26. Yasama Döneminde, komisyonların hazırladıkları rapor, yaptıkları toplantı 

ve görüştükleri işlerden kanunlaşanlara baktığımız zaman aşağıdaki gibi bir görünüm 

ortaya çıkmaktadır: 

 

 

Şekil 24. 26. Yasama Döneminde Komisyonların Görüşerek Rapora Bağladığı İşler ve Toplantı Sayıları 

Bu grafikte de Dışişleri Komisyonunun rapor sayısının yüksekliği göze 

çarpmaktadır. Komisyon görüldüğü üzere, toplamda 45 toplantıda, 436 işi görüşmüştür 

ki bu da her toplantıya yaklaşık 10 işin düşmesi anlamına gelmektedir. Uygulamada 

bakıldığında bu komisyonun toplantılarının genellikle bir-iki saatlik kısa süreli 

toplantılar olduğu görülmektedir. Görüşülen uluslararası anlaşmaların uygun bulunması 

hakkında kanun tasarılarının büyük bir kısmı da (436/397) kanunlaşmıştır.   

Hazırlanan raporlar açısından, Plan ve Bütçe (39 adet), Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji (27 adet), Milli Savunma (25 adet), Milli Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu (18 adet), İçişleri (12 adet) ve Adalet (9 adet) 

komisyonları şeklinde bir sıralama oluşmaktadır. Toplantı sayıları üzerinden bir 

sıralama yapıldığında ise Plan ve Bütçe Komisyonu (49 adet), Anayasa Komisyonu (31 

adet), Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji (20 adet), Adalet Komisyonu 

(17 adet) şeklinde sıralanmaktadır.  
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Anayasa Komisyonunda 31 toplantı sonucunda toplamda 7 rapor hazırlanmıştır. 

Komisyonda bu dönemde, iki anayasa ve bir içtüzük değişikliği teklifi görüşüldüğü, 

bunların müzakereleri sırasında yoğun tartışmalar olduğu ve bu tekliflerin 

görüşmelerinin toplam 17 toplantıda gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Bu çerçevede aşağıdaki grafikte, 26. Yasama Döneminde komisyonlar 

tarafından hazırlanan raporların yüzdelik oranları gösterilmiştir: 

 

Şekil 25. 26. Yasama Dönemi Rapor/Sıra Sayısı (Yüzdelik Oran) 

 Hazırladıkları raporların yüzdelik oranlarına bakıldığında, Dışişleri 

Komisyonunun hazırlanan raporlar açısından yüzde 72’lik bir orana ulaştığı 

görülmektedir. TBMM’nin yasama faaliyetlerindeki azalmayla uyumlu olarak tüm 

komisyonların iş yüklerinin de düştüğü görülmektedir.  Yine niteliksel olarak 

bakıldğında komisyonlar arasında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa ve Adalet 

komisyonlarının iş yükleri diğerlerine göre daha fazla görünmektedir.  
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” dışındakilerin, tali olarak görüştüğü 

uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tasarıları olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde Sanayi Komisyonunun rapora bağladığı işlerden 7’sinin 

tali olarak görüştüğü bu nitelikte işlerden olduğu görülmektedir. Dolayısıyla iş 
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yoğunluğu fazla olmayan komisyonların, genellikle kendilerine tali olarak havale edilen 

uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tasarılarını görüşmeyi de tercih 

ettikleri söylenebilir.  

5. Havaleye İlişkin Uyuşmazlıklar 

 TBMM uygulamasında kanun önerilerinin havalesine milletvekilleri tarafından 

itiraz edilebileceği gibi (İçt. m. 73), komisyonlar arasında da havaleye ilişkin 

uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir.  

a. Havaleye İtiraz  

 Herhangi bir milletvekili TBMM Başkanınca yapılan havale işlemine itiraz 

edebilmektedir. İtiraza ilişkin bu hüküm, “Kanun tasarıları ve komisyonlara havale” 

başlığı altında olduğundan bu itirazın sadece tasarılar için söz konusu olup olmayacağı 

sorunu ortaya çıkmakta ve kanun tekliflerinin havalesine milletvekillerinin itirazı ile 

ilgili herhangi bir düzenleme de İçtüzükte yer almamaktadır (İçt. m. 73). Uygulamada, 

havale işlemi konusunda kanun tasarı ve teklifleri arasında herhangi bir fark 

bulunmadığı görüşünden hareketle kanun tasarıları yanında kanun tekliflerinin 

havalesine milletvekillerinin itiraz edebileceği kabul edilmekteydi. Ancak 7 Nisan 2016 

tarihli TBMM başkanvekilleri tarafından imza altına alınan TBMM Başkanvekillerinin 

Uygulamalarında Birlik Sağlanmasına Yönelik Kararda, İçtüzüğün 73’üncü maddesinde 

havaleye itirazın sadece kanun tasarıları için öngörüldüğü ve kanun tekliflerinin 

havalesine yapılan itirazların işleme alınmayacağı karara bağlanmış ve uygulama da bu 

çerçevede şekillendirilmeye başlanmıştır.
1866

  

 Öte yandan 27.07.2017 tarihli ve 1160 numaralı Karar ile 73’üncü madde 

değiştirilmiştir. Bu değişiklik öncesinde, havaleye itiraz etmek isteyen milletvekilinin 

oturumun başında söz alacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, işlemin ne şekilde 

sonuçlandırılacağına dair İçtüzük herhangi bir hüküm içermemekteydi. Uygulamada 

oturumu yöneten başkan, itirazın inceleneceğini belirtmekte ve bununla yetinilmekte, 

genel kurulda ayrıca bir oylama yapılmamaktaydı.  

 Başkan tarafından yapılan havalenin itiraz üzerine değişmesi, uygulamada az 

rastlanan bir durum olduğundan, bu maddeye dayanarak itiraz yoluna fazla 

                                                 
1866

 Ancak bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade etmek gerekir. Zira, 1160 numaralı Karara esas olan 

Teklifin 73’üncü maddeye ilişkin değişiklik gerekçesinde de (m. 9) herhangi bir ayrım yapılmaksızın 

tasarı ve tekliflerin havalesine itirazdan bahsedilmektedir. Bkz. SS: 492, s. 7.  
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başvurulmamaktaydı. Bunda itiraz süresinin sınırlı olması da etkiliydi.
1867

 İtiraz üzerine 

salt Başkanlığın havaleyi bir kez daha incelemesi sağlanmakta ve Başkanlığın bu 

konudaki takdir yetkisine müdahale etmeye imkân verecek bir mekanizma 

işletilememekteydi. Esasen, bu şekilde bir mekanizmanın benimsenmemiş olması, 

aksine bir durum Başkanlığın yapmış olduğu havalenin Meclisteki çoğunluk tarafından 

keyfi olarak değiştirilebilmesine sebep olacağından yerindedir.
1868

  

 Anılan Kararla yapılan değişiklik ile havaleye bir milletvekilinin itiraz etmek 

istemesi durumunda, itirazını yazılı olarak Başkanlığa ileteceği hükme bağlanmıştır. Bu 

değişiklik sonrasında, milletvekilleri, itirazlarını genel kurulda sözlü olarak dile 

getiremeyecek ve Başkanlığa yazılı olarak iletecektir. Değişikliğin gerekçesi, Teklif 

metninde; “Tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesi TBMM Başkanınca yapılmakta 

olup bu havaleye milletvekilleri oturumun başında söz alıp itiraz edebilmektedir. Ancak 

bu itiraz hukuki niteliği itibariyle salt beyandan ibaret olup herhangi bir sonuç 

doğurmamaktadır. Öte yandan İçtüzüğün 34’üncü maddesine göre bir komisyon kendi 

alanına girdiğini düşündüğü ancak başka bir komisyona havale edilen işin kendisine 

gönderilmesini talep edebilmektedir. Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse, 

itirazını yazılı olarak Başkanlığa iletmesi yeterli olacaktır.” şeklinde ortaya 

konulmuştur.
1869

 Teklifin Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında, değişiklik ile 

milletvekillerinin genel kurulda söz alabileceği hususlardan birinin daha ortadan 

kaldırıldığı yönünde itirazlar olsa da düzenlemenin geçmişte kurulan içtüzük uzlaşma 

komisyonlarında üzerinde uzlaşılan konulardan biri olduğu ifade edilerek aynen kabul 

edildiği görülmektedir.
1870

  

 Yine bu değişiklik sonrasında da ilgili milletvekili tarafından TBMM 

Başkanlığına iletilen itirazın ne şekilde sonuçlandırılacağına ilişkin İçtüzüğe herhangi 

bir düzenleme getirilmemiştir.  

b. Komisyonlar Arasında Uyuşmazlıklar  

Herhangi bir kanun önerisinde düzenlenen konuların birden fazla olması ve bu 

çerçevede birden fazla komisyonun uzmanlık alanına girmesi durumunda komisyonlar 

arasında yetki uyuşmazlıkları söz konusu olabilmektedir. Özellikle “çeşitli kanunlarda” 

                                                 
1867

 ERİKLİ (2004a), s. 85.  
1868

 HAS (2009), s. 54.  
1869

 (2/1783) Esas Numaralı İçtüzük Teklifinin Gerekçesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1783.pdf,  

Erişim: 20.03.2018.  
1870

 SS: 492,  s. 12.  

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1783.pdf
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ya da “bazı kanunlarda” ifadeleriyle başlayan, çok sayıda kanunun çok sayıda 

maddesinde değişiklik öngören ve uygulamada “torba kanun” olarak adlandırılan 

kanunlarda komisyonlar arasında yetki konusunda görüş ayrılıkları yaşanması daha 

muhtemel olmaktadır. Zira torba kanun uygulaması, geleneksel komisyon sistemini 

devre dışı bırakmaktadır. Hemen hemen her torba kanun önerisi, mali nitelikli hükümler 

içerdiği gerekçesiyle, esas yönünden “bütçe komisyonu” na havale edilmektedir. Ayrı 

kanun teklifleri halinde sunulmuş olsa, başka ihtisas komisyonlarının görev alanına 

girecek olan işler, zorunlu olarak tek komisyona gönderildiği için devre dışı (bypass) 

bırakılmış
1871

 komisyonların uzmanlığından yararlanmadan ve katkıları alınamadan 

kanunlaşmış olmaktadır.
1872

  

Komisyonlar arasında havaleye ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklar, İçtüzüğün 

“Görüş alma, görüş bildirme” başlıklı 34’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen 

madde gereğince komisyonlar arasındaki uyuşmazlıklar, üç şekilde söz konusu 

olabilmektedir:  

i. Kendisine havale edilen kanun önerisini bir başka komisyonun uzmanlık 

alanında görmesi (diğer komisyonun esas komisyon olması yönünde),  

ii. Konu hakkında bir başka komisyonun görüşünün alınmasını gerekli görmesi 

(diğer komisyonun tali komisyon olması yönünde),  

iii. Bir başka komisyona havale edilmiş konu hakkında görüşünü belirtmekte 

yarar görmesi (kendisinin tali komisyon olması yönünde). Bu uyuşmazlıklar, büyük 

oranda “esas komisyon” olma yönünde toplanmaktadır. Tali komisyon olma yönünde 

talepler ise nadiren gerçekleşmektedir.
1873

 

İlk uyuşmazlık türünde, kendisine herhangi bir konu havale edilen komisyonca 

söz konusu konunun bir başka komisyonun ihtisası dâhilinde görülmesi durumunda 

                                                 
1871

 Torba kanunların, başkanın havale yetkisi ve komisyonların yetkileri açısından da sınırlandırma 

getirdiği söylenebilir. TBMM Başkanı, ilgili kanun önerilerinin bir esas ve bir ya da birden fazla tali 

komisyona havale edebilirken, aralarında konu birliği olmayan birden fazla kanunda değişikliğin tek bir 

metinde birleştirilmesi durumunda, konunun ağırlığına göre ancak tek bir esas komisyona havale 

edebilmekte, tali komisyon sayısını da çok fazla artıramayacağından bazı tali komisyonları devre dışı 

bırakmak durumunda kalmaktadır.  Bu durumda, devre dışı bırakılan esas ve tali komisyonlar da 

yetkilerini kullanamamaktadır (BAKIRCI (2016), s. 32).   
1872

 İBA (2011), s. 199; Bununla birlikte torba kanun uygulamasının en önemli avantajlarından biri, 

zaman tasarrufu sağlamasıdır. TBMM’ye ilgili kanunlarda ayrı kanun önerileri gelmesi durumunda, her 

biri ayrı komisyona havale edilecek, her bir kanun önerisinin tümü ve maddeleri hakkında genel kurulda 

ve komisyonlarda ayrı ayrı görüşme yapılacaktır. Torba kanunda ise tüm değişiklikler bir kanun 

önerisinde toplanarak, ilgili kanun önerisinin tümü ve maddeleri üzerinde genel kurulda ve komisyonlarda 

tek bir görüşme yapılmaktadır (BAKIRCI (2016), s. 27-28). İlgili torba kanunun görüşmelerinde özel 

görüşme usulünün uygulanması durumunda zaman tasarrufu düzeyi yükselmektedir.    
1873

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 345.  
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gerekçeli olarak konunun o komisyona havale edilmesi, diğer bir deyişle o komisyonun 

esas komisyon olması talep edilebilmektedir. Uygulamada, bu uyuşmazlık türüne 

nadiren rastlanmaktadır.
1874

  

Uygulamada ortaya çıkması daha muhtemel bir uyuşmazlık olarak 

değerlendirilebilecek olan, komisyonun ilgili konunun kendisine esas komisyon olarak 

havale edilmesini talep etmesi durumuna ilişkin olarak İçtüzükte herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla komisyonun, konunun kendisine esas komisyon olarak 

havalesini isteyip isteyemeyeceği ve bu talebin nasıl sonuçlandırılacağı konuları açık 

değildir. Bu durum uygulamada da bazı sorunlara yol açmaktadır. Bu yönde bir talep 

olduğunda TBMM Başkanlığı, komisyonlar arasında uzlaşı varsa, İçtüzüğün 34’üncü 

maddesine göre esas komisyonu değiştirme; uzlaşı yoksa, İçtüzüğün 73’üncü maddesine 

göre itirazın süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle ilgili talebi reddetme yolunu 

benimsemiştir.
1875

  

 İkinci ve üçüncü uyuşmazlık türü kapsamında, kendisine havale gerçekleştirilen 

komisyon, konu hakkında bir başka komisyonun görüşünü gerekli görmekte veya konu 

hakkında kendisini ilgili gören komisyon, başka bir komisyona havale edilen konu 

hakkında görüş bildirmeyi talep etmektedir.  Uygulamada genellikle herhangi bir 

komisyona tali komisyon olarak havale yapılmamışsa bir uyuşmazlık çıkmamakta ve 

talebi halinde ilgili komisyona da havale gerçekleştirilmektedir. TBMM komisyonları 

genellikle kendilerine tali olarak havale edilen işleri görüşmediklerinden, bir konunun 

herhangi bir komisyon tarafından kendisine tali olarak havalesi talebiyle nadiren 

karşılaşılmaktadır.
1876

  

 Yukarıda çerçevesi çizilen yetki uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda, 

komisyonlar arasında uzlaşmaya varılamazsa ne olacağı konusu İçtüzüğün 34’üncü 

maddesinin son fıkrasında düzenlenmektedir. Sözü edilen hükme göre, bu durumda 

konu Meclis Başkanı tarafından genel kurula sunulmakta ve konu genel kurulda 

görüşme yoluyla halledilmektedir. Bu görüşmenin ne şekilde yapılacağına dair ise 

İçtüzükte herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
1877

  

                                                 
1874

 Örneğin, Plan ve Bütçe Komisyonu, 17/06/2005 tarihinde, (1/1054) esas numaralı “Vakıflar Kanunu 

Tasarısı”nın esas komisyon olarak Adalet Komisyonu’na havalesini talep etmiş ve bu istem de TBMM 

Başkanlığınca yerine getirilerek ilgili tezkere Genel Kurul’da okutularak bilgiye sunulmuştur (TBMM 

Tutanak Dergisi, 03.05.2006, D. 22, YY. 4, C. 119, B. 97, s. 18). 
1875

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 346.  
1876

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 348-349; Kuruluş Kanunu gereği sadece tali komisyon olabilen, 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu tarafından bu yönde taleplerde bulunulmuştur.  
1877

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 349.   
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 Uygulamada kendisine herhangi bir kanun önerisinin tali komisyon olarak 

havale edilmesini isteyen komisyonun talebi esas komisyon tarafından uygun görüldüğü 

takdirde bu talep Meclis Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Esas komisyon 

tarafından uygun görülmez ise Meclis Genel Kurulu tarafından sorun çözülmektedir. 

Meclis Genel Kurulu’nda konu, İçtüzüğün 63’üncü maddesi çerçevesinde
1878

 müzakere 

edilmektedir.
1879

   

Öte yandan bir komisyon herhangi bir kanun önerisi konusunda kendisinin esas 

komisyon olması gerektiğini belirtir ve bu da mevcut esas komisyon tarafından uygun 

görülür ise; talep eden komisyon Başkanlık tarafından esas komisyon olarak 

belirlenmektedir. Bu konuda bir uyuşmazlık çıkması durumunda ise İçtüzüğün 34. 

maddesi bu konuya bir açıklık getirmemiştir. Mevcut uygulamada ise esas komisyon 

olma yönündeki talep reddedilmektedir.
1880

  

F. KOMİSYON TOPLANTILARI VE TOPLANTI ÇAĞRISI  

 1. Toplanılabilecek Zaman ve Yer Konusu  

Komisyonlar kural olarak genel kurul toplantı saatlerinde
1881

 görüşme 

yapamamaktadırlar. Bunun istisnası ise Başkanlık Divanının bu konuda karar alması 

durumunda söz konusu olabilmektedir (İçt. m. 35/2).   Anayasa Mahkemesi bir 

kararında, bu hükmün emredici niteliğini ve mutlaka uyulması gerektiğini şu ifadelerle 

ortaya koymaktadır.
1882

 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 35. maddesinin ikinci fıkrasına 

göre, komisyonlar, Başkanlık Divanı'nın kararı olmaksızın genel kurulun toplantı 

saatlerinde görüşme yapamazlar. İçtüzüğün bu hükmü emredici nitelikte olup konuluş 

amacının genel kurul toplantılarına büyük ölçüde katılımın sağlanması, bir başka 

anlatımla önemli toplantılara katılımın kimi bahanelerle savsaklanmasının önlenmesi 

olduğu anlaşılmaktadır. Olayda, Karma Komisyon'un Genel Kurulun toplantı saatinde 

Başkanlık Divanı'nın kararı olmaksızın toplanarak, 14.8.1997 günü, milletvekili Sedat 

                                                 
1878

 Bu durumda öneri üzerinde iki lehte iki aleyhte milletvekiline söz verilerek konu genel kurulun oyuna 

sunulmaktadır. Konuya ilişkin örnek için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 26.10.1994, D.19, YY.4, B. 24, 

s. 178-187. 
1879

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 350-351. 
1880

 ERİKLİ; YAPICI KAYA (2010), s. 351. 
1881

 İçtüzüğe göre, resmi tatile rastlamadığı takdirde, genel kurul, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 

15.00’dan, 19.00’a kadar toplanmakta, Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine genel kurulun toplantı gün ve 

saatleri değiştirilebilmekte ve diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar verilebilmekteydi. 1160 

numaralı Kararla bu düzenleme değiştirilmiştir. Buna göre, genel kurulun, Salı günü saat 15.00’ten 

21.00’e, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00’ten 21.00’e kadar toplanması genel kural olarak 

belirlenmiş ve Danışma Kurulunun teklifi üzerine genel kurulun toplantı hafta, gün ve saatlerini 

değiştirebilmesi kuralı da muhafaza edilmiştir (İçt. m. 54). 
1882

 AMK, 30.12.1997, E. 1997/73, K. 1997/73, RG: 06.05.1998/23334.  
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Edip Bucak'ın yasama dokunulmazlığına ilişkin istem hakkında kovuşturmanın dönem 

sonuna bırakılmasına karar vermesi, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün yukarıdaki emredici 

hükmüne aykırıdır. 

Bu açık kural karşısında, Meclisin basılı gündeminde Karma Komisyon 

toplantısının yer alması toplantıya izin verildiği biçiminde yorumlanamayacağı gibi 

toplantı gündeminin Başkanlık Divanına gönderilmesi de örtülü izin anlamını taşımaz.” 

 Dolayısıyla, ilgili toplantı gündeminin basılı gündemde yer alması ya da 

toplantı tarihinin bildirilmiş olmasına rağmen Başkanlıkça herhangi bir itirazın ortaya 

konulmamış olması, ilgili toplantıya izin verildiği şeklinde yorumlanamayacaktır. 

Dolayısıyla genel kurul toplantı saatlerine toplantı yapılabilmesi, sadece 35’inci 

maddede ortaya konulan usulün tamamlanması ile söz konusu olabilecektir. 

Komisyonların, yukarıda ortaya konulan çerçevede genel kurulun çalışma 

saatlerinde toplantı yapabilmesine dair izin yazıları söz konusu olmakta, ancak 

uygulamada bu izin yazıları konusunda komisyonlar arasında bir uyum 

görülmemektedir. Uygulamada bazı komisyonlar, yasama döneminin başlangıcında, 

tüm yasama dönemini; bazı komisyonlar, her yasama yılının başlangıcında, söz konusu 

yasama yılını kapsayacak şekilde ve bazı komisyonlar ise, yapacağı her toplantıdan 

önce izin almaktadır. Başkanlık Divanı, yukarıda ifade edilen üç yöntemi içeren izin 

taleplerinin tümüne olumlu yanıt vermektedir. 

TUTAL’a göre bir yasama dönemini kapsar biçimde izin alınması doğru bir 

uygulama değildir ve Başkanlık Divanının yasama dönemini kapsayan bu izin yazılarını 

kabul etmemesi gerekmektedir. Zira İçtüzüğün 20’nci maddesinin son fıkrasına göre 

komisyonlar için bir yasama döneminde iki seçim yapılmaktadır. İlk seçilenlerin görev 

süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.
1883

 Bu hüküm de 

komisyonların kendi görev süresini aşacak şekilde tasarrufta bulunamayacaklarını 

göstermektedir. Zira, ilk devre için seçilen komisyonun yasama dönemi için izin talep 

etmesi durumunda ikinci devre seçilecek olan komisyon için de talepte bulunmuş 

olacaktır. Aynı şekilde komisyonların genel kurul saatlerinde toplantı yapabilmesi için 

her yasama yılının başlangıcında Başkanlık Divanından izin alması da doğru bir 

uygulama değildir. Zira asıl olan genel kurul çalışması olup komisyonların genel kurul 

saatlerinde çalışması istisnai/özel bir durum olarak görülmelidir. Bu nedenle genel kurul 

                                                 
1883

 21/10/2007 tarihli ve 5678 sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile yasama dönemi beş yıldan dört yıla 

indirilmiştir. Anayasa’da yapılan bu değişikliğe karşın İçtüzük hükümlerinde uyarlama yapılmamıştır. 

Ancak fiilen, komisyonlarda ilk devre ve ikinci devre ikişer yıl görev yapmaktadır. 6771 sayılı Kanun ile 

yasama dönemi tekrar beş yıl olarak değiştirilmiştir. 
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saatlerinde yaptığı veya genel kurulun çalışma saatinde devam etmesi gereken her 

toplantı için komisyonların Başkanlık Divanından ayrı izin almaları daha yerinde 

görünmektedir. Bununla birlikte komisyonların genel kurulun toplantı saatlerinde 

görüşme yapabilmeleri için her toplantı için izin talep etmeleri uygulamada zaman 

zaman sıkıntıların ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Komisyonların bu talepleri, 

bazen Başkanlık Divanına geç ulaşmakta veya zamanında ulaşmasına rağmen Başkanlık 

Divanının toplanamamasından dolayı, Başkanlık Divanının kararı beklenmeden de 

komisyonlar toplantılarını yapabilmektedir. Bu durumda 35’inci maddenin ikinci fıkrası 

hükmü uygulanamamaktadır. Bu sorunun giderilmesi amacıyla, komisyonların gündem 

yazılarıyla beraber izin talebinin de aynı anda Başkanlık Divanına ulaştırılması yoluna 

gidilebilir.
1884

  

Komisyonlar uygulamada genel olarak, çalışmalarını genel kurulun çalışmadığı 

gün veya saatlerde yürütmektedir. Dolayısıyla öğle üzeri ya da öğleden sonra genel 

kurulun çalışmalara başlaması nedeniyle komisyon toplantılarının zorunluluk olmadıkça 

genellikle sabah saatlerinde yapıldığı görülmektedir. Böylece komisyon toplantıları ile 

genel kurul toplantısının çakışmaması sağlanarak parlamento üyeleri açısından bu 

saatlerde komisyonlarda rahat çalışma imkânı sağlanabilmektedir.  

Komisyonlar zaman zaman, Genel Kurul saatlerinde toplantı yapabildiği gibi 

sabah saatlerinde başlayan toplantılar işin mahiyetine göre Genel Kurul toplantı 

saatlerinin olduğu zamana uzayabilmektedir.  

Yine kural olarak komisyonlar genel kurulun tatil ve ara verme zamanlarında 

çalışamamaktadırlar. Bunun istisnası ise komisyonun tatil ve ara verme sırasında 

çalışmasına Meclis Başkanının teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilebilmesidir (İçt. 

m. 25). Uygulamada, komisyonlar bu konudaki taleplerini karar olarak Meclis 

başkanına bildirmekte ve bu talep genel kurulun onayına sunulmaktadır. Bu durum, 

genellikle kanun önerilerini görüşen komisyonlar açısından söz konusu olmamaktadır.    

Komisyonların toplantı yapamayacakları başka bir zaman dilimi daha söz 

konusu olabilmektedir. Bakanlar kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda 

yeni bakanlar kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, 

kanun önerilerinin genel kurulda ve komisyonlarda görüşülmesi ertelenmektedir. Bu 

durumda, sadece bakanlar kurulunun öncelikli olduğunu bir yazı ile TBMM 

                                                 
1884

 TUTAL ( 2010), s. 88-89.  
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Başkanlığına bildirdiği kanun önerilerinin görüşülmesine devam edilebilmektedir (İçt. 

m. 78).   

 Diğer yandan komisyonlar, TBMM Binasında Meclis Başkanlığı tarafından 

kendilerine ayrılan salonlarda toplanmaktadırlar (İçt. m. 35/1). Dolayısıyla 

komisyonların yasama faaliyetini, TBMM dışında başka bir yerde yerine getirmesi 

mümkün değildir.
1885

  

Komisyonlar, TBMM dışında başka herhangi bir yerde toplanıp kanun 

önerilerini müzakere ettiklerinde, yapılan toplantının yok sayılması gerekecektir. Zira 

bunun bir uygulaması da olmuştur. 22. Yasama Döneminde Adalet Komisyonu, Türk 

Ceza Kanunu Tasarısının alt komisyon toplantılarını, TBMM dışında –Hakimevinde- 

yapmış ve söz konusu Tasarının yaklaşık 60 maddesinin görüşmeleri tamamlanmış, 

ancak daha sonra yapılan bu toplantıların İçtüzüğün 35’nci maddesine aykırı olduğu 

tespit edilerek yapılan toplantılar yok sayılmış ve Tasarının müzakerelerine TBMM’de 

yeniden başlanmıştır.
1886

   

Uygulamada Meclis Başkanlığı bu kuralın uygulanması konusunda hassasiyet 

göstermekte, komisyonların kendilerine ayrılmış olanların dışındaki mekânlarda 

toplanması durumunda hemen müdahale etmekte ve ilgili komisyonu uyarmaktadır.  

Komisyonların, kendilerine havale edilmiş olan bir işle ilgili alt yapı oluşturmak, 

diğer bir deyişle söz konusu iş ile ilgili bilgisini artırmak amacıyla TBMM dışında 

herhangi bir toplantı ya da inceleme yapıp yapamayacağı ise aşağıda ayrıca ele 

alınacaktır.  

2. Toplantı Çağrısı ve Gündem 

Komisyonları, komisyon başkanları kendiliğinden ya da üyelerinin üçte birinin 

talebi üzerine toplantıya çağırabilmektedir. Komisyon başkanı, ilgili kanun önerisinin 

komisyona havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra konuyu gündeme 

alabilmektedir.
1887

 Komisyon toplantısına çağrının da zorunluluk olmadıkça en az iki 

gün önceden yapılması gerekmektedir (İçt. m. 26).  

                                                 
1885

 24. Yasama Döneminde önce, her bir komisyonun bir toplantı salonu bulunmaktaydı. Bazı toplantı 

salonları ise iki komisyon tarafından ortak kullanılmaktaydı. 24. Yasama Döneminin sonundan 

başlayarak, tüm komisyonlar için ortak toplantı salonları oluşturulmuş olup önceden randevu usulüyle söz 

konusu toplantı salonlarından herhangi birinde toplantı yapılabilmektedir. Pratikte komisyonlar, 

kendilerine en yakın ya da katılıma göre en büyük toplantı salonlarını tercih etmektedirler.  
1886

 TUTAL (2010 ), s. 85.  
1887

 Komisyon toplantıları ve gündemleri, Genel Kurul Salonunun çevresinde yer alan kulislerde bulunan 

elektronik ilan panolarında, TBMM internet ve intranet sayfalarında da ilan edilmektedir. Ayrıca, 
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1961 Anayasası döneminde kanunların şekil açısından anayasaya uygunluğunu 

denetleyen Anayasa Mahkemesi, komisyonların kırksekiz saatlik bekleme süresi 

dolmaksızın kendisine havale edilen işi görüşmesini, Anayasa’ya aykırı bulmamış ve 

iptal sebebi olarak değerlendirmemiştir. Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında şu 

ifadelere yer vermiştir: 

“İçtüzüğün 37. maddesinde yazılı yöntem, görüşmelere başlamadan önce üyelerin konu 

hakkında hazırlanmalarını ve bilgi toplamalarını sağlama ereğini gütmektedir. Olayda 

konu erken seçime ilişkindir... Konu basında, siyasal çevrelerde ve kamuoyunda uzun 

süredir tartışılmaktadır... Durum böyle olunca Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 

üyelerinin konu hakkında önceden ayrıntılı bilgi sahibi olamadıkları savunulamaz... Bu 

koşullar içinde, İçtüzüğün 37. maddesine uyulmamış olmasını, alınan kararın Anayasaya 

da aykırı düştüğü sonucunu ortaya koyacak ve Meclis iradesini sakatlayacak ölçüde ve 

ağırlıkta bir yöntem yanlışlığı saymaya olanak yoktur.”
 1888

 

 Komisyon toplantısına çağrısı için İçtüzük’te öngörülen bu süre koşuluna, 

“zorunluluk olmadıkça” ifadesiyle bir istisna getirilmiştir. Ancak İçtüzük’te 

zorunluluğun hangi durumlarda söz konusu olabileceği netleştirilmemiştir. Dolayısıyla 

zorunluluk durumunun olduğunun takdiri, komisyonu toplantıya çağıracak makama 

bırakılmış görünmektedir. 

 Komisyon başkanının yokluğunda, toplantılara başkanlık edebilecek olan 

başkanvekili ve sözcünün, komisyon toplantılarına çağrıyı yapabilmesine ilişkin 

İçtüzük’te herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Uygulamada, komisyon başkanının 

izinli ya da özürlü olması durumunda komisyonun başkanvekilinin ve onun da 

yokluğunda sözcünün komisyonu toplantıya çağırabileceği kabul edilmektedir.  

 Komisyon başkanı, bakanlar kurulunun çekilmesi halinde yeni bakanlar kurulu 

kuruluncaya kadar, anayasa ve içtüzük değişiklikleri hariç olmak üzere, kanun 

önerilerinin komisyonlarda ve genel kurulda görüşmeleri erteleneceğinden bu durumda 

komisyon toplantı çağrısı yapamayacaktır. Bakanlar kurulunun öncelikli olduğunu 

bildirdiği kanun önerileri için toplantı çağrısı yapmasına ise herhangi bir engel 

bulunmamaktadır (İçt. m. 78).  

Komisyon başkanınca yapılan çağrıda, hazırlanan gündem de belirtilmektedir. 

Komisyon gündemleri, komisyon başkanları tarafından belirlenmekte ve başkanlar, 

komisyonda hangi konunun görüşüleceğine ilgili bakan ve siyasi parti grubu yönetimi 

                                                                                                                                               
komisyonların toplanma zamanları konusunda TBMM Gündeminin iç kapağında da bilgilere yer 

verilmektedir.   
1888

 AMK, 24.05.1977, E. 1977/60, K.1977/81, RG: 06.09.1977/16049.  
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ile yakın iletişim içinde karar vermektedirler.  Uygulamada kanun tasarıları, kanun 

tekliflerine göre daha öncelikli olarak gündeme alınmaktadır. Ancak iktidar partisi 

grubu başkanvekilleri tarafından imzalanan ya da üzerinde uzlaşma olan ve tüm siyasi 

parti grupları tarafından imzalanan tekliflerin de öncelikli olarak gündeme alındıkları 

görülmektedir.  

 Toplantı çağrısı ve gündem, komisyon üyelerine, Başbakanlığa, ilgili 

bakanlıklara, diğer ilgili komisyon başkanlıklarına ve teklifleri gündemde olan teklif 

sahibi üyelerden ilk imza sahibine gönderilmektedir (İçt. m. 26).  Komisyon başkanı, 

komisyonun gündemine hakim olduğu yönündeki ilke gereğince, geniş bir takdir 

yetkisine sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla, komisyon başkanı, gündeme alınacak 

konuyu belirlerken, komisyona havale sırası ile bağlı olmayıp, istediği işi gündeme 

koyabilecektir.
1889

 

 Komisyon üyeleri de komisyon gündemi üzerinde etkili olabilmektedir. Üyelerin 

üçte biri tarafından komisyona teklif edilecek gündem üzerine komisyon toplantıya 

çağrılabileceği gibi, komisyon toplantı halindeyken de bir üyenin teklifinin komisyonda 

hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi durumunda da 

gündemin değiştirilmesi söz konusu olabilmektedir (İçt. m. 26, 27/2).  

 Uygulamada komisyonların gündemine hakim olduğu yönündeki ilkenin son 

derece geniş yorumlanarak, komisyonun gelen dosyalarında yer alan herhangi bir konu, 

herhangi bir çağrı veya beklemeye gerek kalmaksızın görüşülebildiği örnekler 

olmaktadır. Bu uygulama, İçtüzükte öngörülen “zorunluluk” istisnası çerçevesinde 

değerlendirilmekte ve çağrı, bekleme gibi şekli unsurlar göz ardı edilebilmektedir.
1890

  

 Diğer yandan komisyonlarda, gündemin bir kısmında muhalefetin önerdiği ya da 

en azından onayladığı işlere ayrılması yönünde öneriler de vardır.
1891

 

 Birden fazla komisyona havale edilen kanun önerileri için toplantı çağrısı 

yapıldığında, toplantı çağrısı yapan komisyon, diğer ilgili komisyon başkanlıklarına da 

çağrı yapmak zorundadır (İçt. m. 26/3).  

                                                 
1889

 Aynı yönde görüşün yer aldığı Anayasa Mahkemesi kararı için bkz. AMK, 14.10.1975, E. 1975/145, 

K. 1975/198, RG: 11.03.1976/15525.  
1890

 HAS (2003), s. 98.  
1891

 SIGMA (2010), s. 30.  
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 3. Oylamalar ile Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  

Kanun önerisinin geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi, 

her bir maddenin ayrı ayrı, değişiklik önergeleri, kanun önerisinin tümü ile 

komisyondaki görüşmelere ilişkin usul önergeleri ve benzeri konular, komisyonda 

oylama yapılması yoluyla kararlaştırılmaktadır. Komisyonda kural olarak işaretle 

oylama yapılarak bu hususlar kararlaştırılmaktadır. İstisnai olarak örneğin komisyon 

başkanlık divanının seçiminde gizli oylama yapılmaktadır.  

Komisyonların toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının üçte biridir. Karar yeter 

sayısı ise, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur (İçt. m. 27/2). Diğer 

komisyonlardan farklı olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, üye tamsayısının salt 

çoğunluğu ile toplanmakta ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 

vermektedir.
1892

 İnsan Haklarını İnceleme, Avrupa Birliği Uyum ve Kadın Erkek Fırsat 

Eşitliği komisyonlarında, ilgili kanunlarında
1893

 ayrıca karar yeter sayısı için bir alt sınır 

belirlenmiştir. Buna göre, bu komisyonlarda karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye 

tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.   

İçtüzükte, komisyon üyeliklerinde boşalma olduğunda, komisyonun görev ve 

yetkilerinin aynen devam edeceği ifade edilmekle birlikte, bu değişimin üye tamsayısı 

değerlendirmesine etkisi konusunda herhangi bir hüküm öngörülmemiştir. Uygulamada, 

komisyonun kurulmasından sonra, üye sayısında meydana gelen boşalmaların, üye 

tamsayısını etkilemeyeceği kabul edilmektedir. 

Yapılan oylamalarda oyların eşit çıkması durumunda nasıl hareket edileceği 

konusunda da İçtüzükte herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Konu üzerinde 

uygulamada da bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bazıları komisyon başkanının 

kullandığı oyun ağırlıklı olduğunu, bazıları ise bu durumun kararsızlık olarak 

nitelendirilmesi ve oylamanın yinelenmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Oyların eşitliği durumunda komisyona başkanlık eden üyenin oyunun ağırlıklı 

olduğunun kabul edilmesinin, diğer bir deyişle iki oy olarak değerlendirilmesinin, 

komisyona başkanlık eden üyenin bağlı olduğu siyasi parti grubuna ilgili komisyonun 

çalışmalarında gücünü aşan oranda etki imkânı verildiği ve bu açıdan Anayasaya aykırı 

olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır.
1894

 Bu konuyla ilgili olarak İhtisas 

                                                 
1892

 3067 sayılı Kanun, m. 2.  
1893

 Bu düzenlemeye ilgili kanunlarında sırasıyla m. 6, m. 5 ve m. 5’te yer verilmiştir.  
1894

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 169-170.  
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Komisyonları Çalışma Rehberi’nde, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine özgü 

olarak oylarda eşitlik olması hâlinde toplantıya ara verilerek oylamanın tekrarlanacağı 

ifade edilmektedir. Kanımızca, komisyonda yapılan diğer oylamalarda da bu yönde bir 

usulün uygulanması uygun görünmektedir.  

 4. Toplantılara Katılım 

Komisyon toplantılarına kural olarak TBMM üyeleri, bakanlar kurulu üyeleri ve 

hükümet temsilcileri katılabilmektedir (İçt. m. 31/1). Sözü edilen kişiler, komisyondan 

herhangi bir davet ya da izin almaksızın doğrudan katılabilmektedirler. Öte yandan 

komisyon toplantılarına Başbakan ya da bir bakan da katılabilmektedir. Başbakan ya da 

bakanın gerekli görmesi halinde kendi yerine yüksek dereceli bir kamu görevlisine 

yazılı temsil yetkisi vermesi de mümkündür (İçt. m. 30/1).  Bununla birlikte İçtüzükte, 

“yüksek dereceli kamu görevlisi” ile neyin kastedildiği netliğe kavuşturulmamıştır. 

Komisyonlarda, zaman zaman söz konusu görevlilerin derecesi ya da düzeyi konusunda 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunun için uygulamada komisyonlar, davet yazılarında, 

toplantılara hangi düzeyde bir katılım beklediklerine ilişkin ifadelere yer vermektedirler.  

Komisyon toplantılarında, hükümetin temsil edilmediği durumlarda, komisyon 

gerekli görürse, görüşmeyi bir defaya mahsus olmak üzere erteleyebilmektedir (İçt. m. 

39). Ancak komisyonun hükümetin temsil edilmemesine rağmen toplanmasında 

herhangi bir engel bulunmamaktadır. Temsilcinin bulunmaması nedeniyle ertelemeye 

karar verilmesi hâlinde durum ilgili bakanlığa bildirilmekte ve gelecek toplantıda 

temsilcinin hazır bulunması istenmektedir. Bu toplantıda da temsilci olmazsa temsilci 

bulunmaksızın görüşme yapılmakta; komisyon bu gerekçeyle görüşmeleri yeniden 

erteleyememektedir. 

Komisyon Başkanı, komisyon üyeleri, Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar ya da 

yetkilendirilmiş hükümet temsilcisi, siyasi parti grupları, ilgili komisyon başkanlıkları 

ve kanun teklifinde imzası bulunan milletvekillerinden ilk imza sahibini komisyon 

toplantısına davet etmek zorundadır. Hatta, bu kişiler Komisyon Başkanı tarafından 

davet edilmese dahi toplantıya katılabileceklerdir.  Bununla birlikte komisyon üyesi 

olmayan diğer milletvekilleri de komisyon toplantılarına katılma hakkında sahiptirler.  

Toplantıya bunun dışında Komisyon Başkanı tarafından davet edilen kişi ve 

kurumlar da katılabilmektedir. Örneğin sivil toplum kuruluşlarının komisyon 

toplantılarına katılımı konusunda İçtüzükte herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Ancak uygulamada, sivil toplum kuruluşlarının komisyon toplantılarına katılımı giderek 
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yaygınlık kazanmakta ve komisyon başkanları, görüşülmekte olan konuyla ilgili sivil 

toplum kuruluşlarını toplantılara davet etmektedirler. Komisyon başkanları, toplantılara 

davet edilecek sivil toplum kuruluşlarını belirlerken, katılım ile ilgili olarak komisyona 

sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri de dikkate almaktadır. Yer ve zaman kısıtı 

nedeniyle toplantılara tüm sivil toplum kuruluşlarının davet edilmesi mümkün 

olmayacağından, uygulamada daha çok, diğer sivil toplum kuruluşlarını da temsil 

yeteneğine sahip, kamuoyunda tanınan, belirli bir alanda yoğun bir etkinliği olan, 

komisyonu aydınlatmaya ve bilgilendirmeye yeterli olduğu düşünülen sivil toplum 

kuruluşları seçilmeye çalışılmaktadır.
1895

 Bununla birlikte, her komisyon tarafından 

görev alanı ile ilgili sivil toplum örgütlerinin belirlenmesi de, ilgili görüşmelerde 

çağrılacak sivil toplum örgütlerinin belirlenmesini kolaylaştıracaktır.  

 Komisyon toplantılarına katılabilecek olanlar bu çerçevede düzenlenmiş 

olduğundan, komisyon toplantılarının kural olarak basına ve izleyicilere kapalı olarak 

gerçekleştirileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Uygulamada, basın kuruluşlarına, 

komisyon toplantısı için davet yazısı gönderilmektedir. Komisyonlarda farklı 

uygulamalara gidilebildiği görülmekle birlikte genellikle görsel basının sadece 

toplantının başında görüntü almasına izin verilmekte ve yazılı basının başından sonuna 

toplantıyı izlemesine imkân tanınmaktadır.
1896

 Komisyonlar, bu genel uygulamadan 

farklı olarak görsel basının toplantıyı başından sonuna kadar izlemesine, yazılı basının 

dışarı çıkarılmasına ya da toplantının basına kapalı olarak yapılmasına karar 

verebilmektedir. Komisyonun bunun için kapalı oturum kararı alması da gerekli 

değildir.
1897

 

 Komisyonlar, fikirlerini almak üzere uzman çağırma yetkisine de sahiptir (İçt. 

m. 30/2). Bu hüküm, iki açıdan genişletici yoruma tabi tutularak uygulanmaktadır. 

Öncelikle komisyonlar, görüşmekte oldukları konu ile ilgili olarak uzman 

çağırabilmekte ve bilgi alabilmektedirler. Bu uzmanlar ilgili gündem maddesi 

görüşmeleri sona erdikten sonra görevlerine geri dönmektedir. Ancak, bazı 

komisyonlarda bu hükme dayanarak TBMM dışından geçici uzman da 

görevlendirilmektedir. İkinci genişletici yorum ise sivil toplum örgütü temsilcilerinin 

toplantılara davet edilmesi ile ilgilidir. Kural olarak gündem maddesi ile ilgili olarak 

                                                 
1895

 BAKIRCI (2009), s. 7; Komisyon başkanları, çoğu zaman zaman darlığı nedeniyle ilgili sivil toplum 

örgütü temsilcilerine güçlükle söz verebilmekte ya da hiçbirine söz verememektedir (Yasama Derneği, 

Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı, 3. Baskı, Ankara, 2017, s. 85).  
1896

 NEZİROĞLU (2008), s. 83.  
1897

 BAKIRCI (2011), s. 137.  
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çağrılan uzmanlar, kamu görevlisi olmakla birlikte, uygulamada sivil toplum örgütleri 

temsilcileri de uzman olarak ve bu maddeye dayanarak toplantıya çağrılabilmektedir.
1898

 

 Bununla birlikte hükümet üyeleri ve uzmanlar açısından da geçerli olmakla 

birlikte bunlar bir tarafa bırakılırsa özellikle sivil toplum örgütleri ve baskı gruplarının 

komisyon toplantılarına görüşlerini sunmak üzere davet edilmesinin kapsamı, yolu ve 

usulü açık bir şekilde düzenlenmiş değildir. Örneğin, görüşlerini, yazılı bildirim, 

seminer, toplantı gibi yollardan hangisiyle ulaştıracakları, hangi süre içinde görüşlerini 

sunacakları sorularının yanıtlanması gerekmektedir. Bu konulara açıklık getirilmesi ve 

gerekli düzenlemelerin yapılması, sivil toplum örgütleri tarafından yapılabilecek 

katkının niteliğini de etkileyecektir. 

 Uygulamada sivil toplum kuruluşları farklı şekillerde komisyon aşamasına katkı 

sağlayabilmektedirler:
1899

  

 - Kanun önerisinin komisyona havalesi sonrasında, komisyon başkanınca bir 

görüşme takvimi belirlenmektedir. Görüşmeye konu olacak kanun önerisi, kapsamlı ise 

komisyondaki müzakereler sırasında faydalanılmak amacıyla, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve o konuda temayüz etmiş 

kişilerin, ilgili kanun önerisi konusunda yazılı görüşleri istenebilmekte ve gelen 

görüşlerden ilgili kanun önerisinin komisyondaki müzakereleri sırasında 

faydalanılabilmektedir. 

- Komisyonlar, yazılı görüş talebinin yanı sıra komisyondaki görüşmelere katkı 

sunmaları amacıyla temsilci çağırma yoluna da gidebilmektedir.  

- Yazılı görüş istemeksizin, doğrudan ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri, 

komisyon toplantısına katkı sunmak üzere çağrılabilmektedir.  

- Bazı durumlarda ise sivil toplum kuruluşlarından komisyonda bulunan kanun 

önerisi ile ilgili görüş istenmediği veya bu kuruluşlara toplantıya katılım için çağrıda da 

bulunulmamasına rağmen sivil toplum kuruluşları, toplantıya katılım talebinde 

bulunabilmektedir.  

 Komisyon toplantılarına katılımın geniş tutulmasının milletvekillerini bazı 

yönlerden olumsuz etkileyebileceği yönünde görüşler de bulunmaktadır. BAKIRCI’ya 

göre, komisyonda gündemde olan bir konunun, hiçbir siyasi kaygı taşımadan, özgür 

                                                 
1898

 BAKIRCI (2011), s. 136.  
1899

 TUTAL (2010), s. 118-119.  
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vicdani kanaatlerle olgunlaştırılması kamu yararının gerçekleştirilmesi açısından 

önemlidir.  Belli bir konuda görüşlerin komisyon üyelerine aktarılması sağlıklı bir 

demokrasinin işleyişi açısından gerekli olmakla birlikte, sivil toplum örgütü 

temsilcilerinin, basının ve özellikle görsel basının toplantıda bulunması, 

milletvekillerinin uzmanlık görüşlerini açıklamalarına engel olabilecektir.
1900

 

Diğer yandan komisyon üyelerinin toplantılara katılım durumları, komisyonda 

devam cetvelleriyle takip edilmekte ve bu cetveller, TBMM Başkanlığı ile ilgili siyasi 

parti gruplarına gönderilmektedir. İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya 

veya bir yıl içindeki toplantıların üçte birine katılmayan komisyon üyesi, mensubu 

olduğu siyasi parti grubunca komisyondan geri çekilebilmektedir (İçt. m. 28/1).  

Devam cetvelinde toplantı yeter sayısını sağlayacak sayıda imzanın olması 

zorunludur; aksi takdirde toplantı yeter sayısının olmadığı varsayılmaktadır. 

Uygulamada toplantının bir kısmında bulunmak var sayılmak için yeterli olmakta
1901

 ve 

ilgili üyeler komisyon devam cetvelini imzalayabilmektedir. Toplantının kapatılmasına 

kadar gelen tüm üyelerin imzaları alınabilmektedir.  

Diğer yandan komisyon görüşmelerine katılan kamu kurum ve kuruluşları ile 

ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ad ve soyadı, kurumu, unvanı, telefonu 

ve e-posta adresini gösteren bir katılımcı listesi de hazırlanmakta ve ilgililerin söz 

konusu listeyi doldurmaları sağlanmaktadır.
1902

  

 5. Kapalı Oturum 

 Komisyonlar, kapalı oturum yapabilmektedirler. Komisyonda kapalı oturum 

yapılmasını, ilgili bakan ya da komisyon üyelerinin üçte biri isteyebilmektedir. Bu 

toplantılara komisyon üyeleri ve bakanlar katılabilmektedir (İçt. m. 32). Uygulamada, 

komisyonların kapalı oturumlarına; uzmanlar ve stenograflar da katılabilmektedir.  

 Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz vermektir 

(İçt. m. 32/3). Dolayısıyla komisyonun kapalı oturum yapması durumunda, kapalı 

oturumda tutanak tutulsa da bu tutanaklar kapalı oturuma katılmayanlar tarafından 

görülüp okunamayacaktır. İşin mahiyeti gereği olan bu durum, her milletvekilinin üyesi 

                                                 
1900

 BAKIRCI (2011), s. 139. 
1901

 Uygulamada komisyon toplantılarına katılan milletvekili o günkü Genel Kurul birleşiminde de var 

sayılmaktadır.  
1902

 TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 11.  
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olmadığı komisyonun belgelerini görüp okuyabileceğine dair İçtüzüğün 31’inci 

maddesinin son fıkrasına bir istisna teşkil etmektedir.  

G. KOMİSYONLARDA GÖRÜŞME SÜRECİ  

 Herhangi bir konunun komisyonda görüşme süresi, konunun öncelikli ya da 

tartışmalı olup olmamasına göre değişmektedir. Bir günde komisyon sürecini 

tamamlayan kanun önerilerinin yanı sıra komisyondaki müzakereleri günlerce süren 

kanun önerileri de söz konusu olabilmektedir. Örneğin, 24. Yasama Döneminde Milli 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen ve 12 yıllık zorunlu eğitim 

sistemini öngören kanun teklifinin komisyon görüşmeleri, ana komisyon aşaması olarak 

sekiz gün ve toplamda 53 saat sürmüştür.
1903

 Söz konusu kanun teklifi konusunda 

kurulan alt komisyon da kanun teklifi üzerinde iki gün çalışmıştır. Alt komisyonun 

metni üzerinden yürütülen ana komisyon çalışmaları sırasında, teklif yoğun bir 

muhalefet ile karşı karşıya kalmış ve birçok usul önergesi sunulmuştur.  

 Diğer yandan örneğin  Dışişleri Komisyonunda aynı günde ve birkaç saat içinde 

yaklaşık on-on iki uluslararası andlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısı 

görüşülebilmektedir.
1904

  

 1. Görüşmelerin Başlaması İçin Bekleme Süresi   

Komisyona havale edilen işlerin görüşmelerine başlanabilmesi için havale 

tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmesi gerekmektedir.  Bu süre yasama dilinde 

“serinleme/hazırlık süresi” olarak da anılmaktadır. Komisyona havale edilen evrak, 

komisyon başkanlığınca re’sen veya komisyon üyelerinden beşi tarafından yazıyla 

istenmiş olması durumunda, bastırılarak komisyon üyelerine dağıtılmakta ve bu 

durumda kırksekiz saatlik süre, dağıtım tarihinden itibaren başlamaktadır. Siyasi açıdan 

aciliyet arz eden kanun önerilerinin bir an önce kanunlaşmasını sağlayabilmek için 

                                                 
1903

 Bu bilgiler, Komisyonun internet sayfasında ilgili işe ilişkin komisyon tutanaklarındaki verilerden 

derlenmiştir (Bkz. https://komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=16, Erişim: 

23.02.2018). Söz konusu kanun teklifinin 20.02.2012’de TBMM Başkanlığına sunulduğu, aynı gün 

komisyona havale edildiği ve komisyonun ilk toplantısını 23.02.2012’de yaptığı görülmektedir (Bkz. 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=101338, 

Erişim: 23.02.2018). 1997’de kesintisiz zorunlu eğitime ilişkin tasarının görüşmeleri ise komisyonda 93 

saat sürmüştür (TBMM Tutanak Dergisi, 27.03.2012, C. 17, B.83, O.5, s. 163). 
1904

 Komisyon örneğin, 04.04.2017 tarihli 5. Toplantısında 10 kanun tasarısı görüşmüş, 11.00’da başlayan 

toplantı, 12.58’de sona ermiştir (Komisyon Tutanakları, D. 26, YY.2, 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1882, Erişim: 

21.03.2018). Yine, 21.02.2018 tarihli 6. Toplantısında 5 kanun tasarısını görüşmüş, 11.08’de başlayan 

toplantı, 11.39’da sona ermiştir (Komisyon Tutanakları, D. 26, YY.3, 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2081, Erişim: 

21.03.2018)  

https://komisyon.tbmm.gov.tr/komisyon_index.php?pKomKod=16
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=101338
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1882
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2081
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sürenin uygulanmasına ilişkin istisnalar kullanılarak bu süre kaydına uyulmaması söz 

konusu olabilmektedir. Bu bekleme süresinin uygulanmasının istisnaları, Danışma 

Kurulu tavsiyesi ya da bir kanun önerisinin tümünün/belli hükümlerinin komisyona geri 

alınması ya da geri verilmesi hallerinde söz konusu olmaktadır (İçt. m. 36).  

Bu maddede yer alan kırksekiz saat süreyle, 26’ncı maddede yer alan iki günlük 

süre birbirine karıştırılmamalıdır. Zira, bekleme süresinin üstlendiği işlev ile toplantı 

çağrısı için öngörülen sürenin üstlendiği işlev farklıdır. Komisyonlara havale edilen 

işlerin görüşülmesine kırksekiz saat sonra başlanabilmesinin sebebi, komisyon üyesi 

milletvekillerin, söz konusu işin komisyonda görüşülmesinden önce, görüşmeler 

sırasında yararlanmak üzere, gerekli araştırma ve incelemeleri yapmalarını, bu 

çerçevede hazırlıklarını tamamlamalarını sağlamaktır. 26’ncı maddede öngörülen iki 

günlük sürenin amacı ise milletvekillerinin, toplantıya katılıp görüşlerini ifade etmesi 

amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından çağrılan temsilcilerin, görüşülecek işin 

müzakeresi sırasında fikirlerinden faydalanmak amacıyla çağrılan uzmanların ve ayrıca, 

toplantıya davet edilen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin hazırlık yapmalarını 

sağlamaktır.
1905

 Dolayısıyla, 36’ncı maddede belirtilen süre, milletvekilleri için bir 

hazırlanma süreci olarak öngörülmüşken, 26’ncı madde öngörülen süre
1906

 ise 

toplantıya katılarak bilgi verecek ve görüşlerini sunacak temsilcilerin hazırlanmalarını 

sağlamaya dönüktür.
1907

  

Anayasa Mahkemesi 1960 Anayasası döneminde verdiği bir kararında
1908

 48 

saatlik süreye uyulmadan ilgili işin komisyonda görüşülmesini şu çerçevede 

değerlendirmiştir:  

“İçtüzüğün bu maddesinde öngörülen komisyona havale edilen işlerin görüşülmesine 

havale tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeksizin başlanmaması kuralı, görüşmelere 

başlamadan önce üyelerin konu hakkında hazırlanmalarını ve bilgi toplamalarını sağlama 

amacını gütmektedir. Konunun siyasal çevrelerde ve kamuoyunda uzun süredir 

                                                 
1905

 TUTAL (2010), s. 147.  
1906

 Her iki süre de tatil sırasında işlememektedir (İçt. m. 183). Örneğin TBMM’nin tatilde olduğu Eylül 

ayının başında bir kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulduğunda, bu teklif ile kırksekiz saatlik süre, 

TBMM’nin tatilinin sona erdiği 1 Ekim günü mesai saatiyle birlikte başlayacaktır. Zira TBMM 

Başkanlığı da tatil döneminde kanun önerilerinin havalesini yapmayarak, TBMM’nin çalışmaya 

başlamasını beklemektedir. İçtüzük sadece tatil sırasında sürenin işlemeyeceğini ifade ettiğinden ara 

verme, hafta sonu veya bayram tatili gibi Genel Kurulun çalışmadığı günlerde süreler işlemeye devam 

edecektir.  
1907

 İstisnalar söz konusu olmadıkça, TBMM Başkanlığı tarafından örneğin, Çarşamba günü saat 14:00’te 

komisyona havale edilmiş bir işin görüşmelerine, 36’ncı maddede öngörülen kırksekiz saatlik sürenin 

sonunda Cuma günü saat 14:00’te başlanabilmektedir. 26’ncı maddeye göre yapılacak toplantı çağrısında 

belirlenen toplantı başlangıç saati de Cuma günü saat 14:00’ten önce olamayacaktır.  
1908

 AMK, 24.05.1977, E. 1977/60, K. 1977/81, RG: 06.09.1977/16049. 
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tartışılmakta olması nedeniyle komisyon üyelerinin konu hakkında önceden ayrıntılı bilgi 

sahibi olamadıkları savunulamaz. Bu çerçevede içtüzüğe aykırı hareket edilmiş olmasını, 

alınan kararın Anayasa'ya da aykırı düştüğü sonucunu ortaya koyacak, Meclis iradesini 

sakatlayacak ölçü ve ağırlıkta bir yöntem yanlışlığı saymaya yer yoktur.”
1909

  

 Anayasa Mahkemesi bu çerçevede, 1961 Anayasası döneminde yapmış olduğu 

şekil açısından denetimlerde, ihlal edilen kuralın Meclis iradesini sakatlayacak ölçüde 

önemli olup olmadığı ölçütünü kullandığından, 48 saatlik bekleme süresine ilişkin 

hükmü, bu derece önemli saymamıştır.  

Diğer yandan, bu düzenlemenin ilk teklif metninde de, komisyona 48 saatlik 

süre geçtikten sonra görüşmelere başlama konusunda bir takdir hakkı verilmekte, bu 

süre içinde görüşme yapılması ancak maddede gösterilen koşulların gerçekleşmesi 

durumuna hasredilmekte ve bu süre tamamlandıktan sonra komisyonun konuyu hemen 

ya da daha sonra görüşme imkânı bulunmaktaydı.  Ancak, genel kuruldaki görüşmeler 

sırasında, özellikle komisyonlarda işlerin beklemesinin önüne geçmek ve daha hızlı 

çalışmayı sağlamak amacıyla teklif metninde yer alan “başlanabilir” ifadesinin 

“başlanır” olarak değiştirilmesi yönündeki önerge Komisyonun katılmamasına rağmen 

Genel Kurul tarafından kabul edilmiş ve kabul edilen önerge Komisyonun talebi üzerine 

gözden geçirilmek üzere Komisyona iade edilmiştir.
1910

 Komisyonca incelenen madde 

üzerinde Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında, maddede bu yönde değişiklik 

yapılırsa,  Komisyona havale edilen işlerin 48 saat sonra Komisyonda mutlaka 

görüşülmesinin gerektiği, ayrıca daha önce kabul edilmiş olan komisyonların kendi 

gündemlerini tayin etme haklarının kısıtlanacağı, maddenin bir kanun önerisi 

komisyona geldiği zaman komisyon üyelerinin yeteri düzeyde tetkik etme imkânı 

bulmaları amacıyla bu yönde düzenlendiği, aksine bir düzenleme ile bunun 

engelleneceği ve bu açıdan sunulan önergeye katılamadıkları ifade edilmiştir. Sonuçta 

metinde yer alan sözü edilen ifade, komisyona bir takdir hakkı sağlayacak şekilde teklif 

metnindeki haliyle kabul edilmiştir.
1911

   

Maddede, 48 saatlik süre beklenmeksizin komisyonun görüşme yapabilmesi, 

Danışma Kurulu tavsiyesi ya da bir kanun önerisinin tümünün/belli hükümlerinin 

komisyona geri alınması ya da geri verilmesi hallerinde mümkün kılınmıştır. Konuya 

ilişkin olarak genel Kurulda açılan usul görüşmesinde de Komisyona havale edilen işin 

                                                 
1909

 YAPICI KAYA; KAYA (2014), s. 101-102.  
1910

 MM Tutanak Dergisi, 18.12.1972, D. 3, T. 4, C. 30, B. 22, s. 356‐357.  
1911

 MM Tutanak Dergisi, 19.12.1972, D. 3, T. 4, C. 30, B. 23, s. 415‐418.  
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48 saatlik süre beklenmeksizin görüşülmesinin, siyasi parti grupları tarafından da 

önerilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
1912

 

Danışma kurulunun belli bir kanun önerisinin komisyonlarda kırk sekiz saat 

geçmeden görüşebilmesi konusundaki tavsiyesi, az sayıda aksine uygulamalar olmakla 

birlikte genel kurulda okunmamakta, oya sunulmamakta ve tavsiyenin bir örneği ilgili 

komisyona gönderilmektedir.
1913

 

2. Havale Edilen İşler Dışında Başka İşlerle Uğraşma Yasağı 

İçtüzüğün 35’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre komisyonlar, kendilerine 

havale edilenler dışındaki işlerle uğraşamazlar. Burada öncelikle, “havale edilen işler” 

kavramının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Buradan anlaşılması gereken, 

doğrudan “TBMM Başkanlığı” tarafından komisyona havale edilen işlerdir. Bu 

çerçevede, ilgili işin en son olarak Başkan tarafından imzasının bulunduğu belli bir imza 

silsilesinin sonunda komisyona havale edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla TBMM’nin 

Genel Evrak sistemi aracılığıyla komisyonlara ulaştırılan komisyona hitaben 

vatandaşlar tarafından yazılmış dilekçeler gibi diğer evraklar, “komisyona havale edilen 

iş” olarak değerlendirilemeyecek ve havale edilen iş denildiğinde, kanun önerileri, 

kanun hükmünde kararnameler, dokunulmazlık dosyaları ve tezkereler akla gelecektir.  

Buradan ulaşacağımız sonuç, komisyonların kendilerine havale edilen bu kapsamdaki 

işlerin dışındakilerle uğraşamayacakları, örneğin herhangi bir kamu kurum ve 

kuruluşunu denetleyemeyecekleri veya kendi ihtisas alanları dışındaki konularda 

yerinde inceleme yapamayacaklarıdır.  

Bununla birlikte, Genel Evrak sisteminden gelmeyip, TBMM Başkanlığı 

tarafından dilekçelerin havale edilmesi söz konusu olduğunda, komisyonlar,  söz 

konusu dilekçelerle ilgili bir işlem tesis edebilmeli ve bu bağlamda ilgili vatandaşa da 

tesis ettiği işlemle ilgili bilgi de verebilmelidir.
1914

  

Komisyonların yasama faaliyeti dışında herhangi bir faaliyette bulunup 

bulunamayacakları da ele alınmalıdır. Burada temel kriter, komisyonların yasama dışı 

olarak değerlendirilen faaliyetlerinin, Başkanlıkça havale edilen işler kapsamında bir 

                                                 
1912

 TBMM Tutanak Dergisi, 10.07.1986, D. 17, YY. 3, C. 30, B. 117, s. 450‐457. 
1913

 EROĞLU, İzzet, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulunun İşlevleri”, Yasama Dergisi, S. 

8, 2008, s. 13.  
1914

 Komisyonların, Genel Evrak sisteminden geçerek kendilerine ulaşmış olan vatandaş dilekçeleri için 

“Komisyonun söz konusu dilekçe hakkında herhangi bir işlem tesis edemeyeceğine dair cevap yazısı” 

göndermesi, komisyonların kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşması olarak 

değerlendirilmemelidir. Vatandaştan gelen bu dilekçelere cevap verilmesi ve en azından işlem tesis 

edilmese dahi işlem tesis edilmeme nedeninin ilgiliye bildirilmesi gerekmektedir. 
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faaliyet olmasıdır. Kural olarak komisyonlar, kendilerine havale edilen işle ilgili olmak 

şartıyla, o işi görüşmeden önce konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum 

ve kuruluşlarının temsilcilerini dinlemek üzere ayrı bir bilgilendirme toplantısı 

yapabilir.
1915

 Bunun dışında komisyonlar, kendilerine havale edilen işler ile ilgili olmak 

kaydıyla seminer, panel veya konferans gibi etkinlikler düzenleyebilmeli ya da benzeri 

diğer faaliyetlerde bulunabilmelidir.  

Komisyonların kendilerine havale edilmiş bir iş ile ilgili olarak bilgisini artırmak 

amacıyla TBMM dışında inceleme yapıp yapamayacağı da ele alınmalıdır. Uygulamada 

bu konuda farklı görüşler söz konusudur. Hakim görüşe göre, İçtüzüğün 35’nci maddesi 

hükmü, açıktır; komisyonların görev ve yetkileri, Başkanlıkça kendilerine havale 

edilmiş olan tasarı, teklif ve KHK’leri görüşmekle sınırlı ve Başkanlıkça kendilerine 

havale edilmiş olan bir tasarı, teklif veya KHK’nin komisyondaki müzakeresinden önce 

yapacağı bu toplantılara yönelik olarak bilgi artırmaya yönelik de olsa, komisyonlar, 

Başkanlıkça kendilerine ayrılmış olan yerlerden başka yerlerde faaliyette bulunamazlar. 

Diğer görüşe göre ise İçtüzüğün söz konusu hükmü, komisyonların Başkanlıkça 

kendisine havale edilen işler dışında kalan ilgisiz işlerle uğraşmalarının önüne geçilmesi 

için düzenlenmiştir. Dolayısıyla komisyonlar, Başkanlıkça kendilerine havale edilmiş 

olan tasarı, teklif veya KHK’lerle ilgili yapacağı müzakereden önce konu ile ilgili 

olarak ilk elden bilgi edinmek, inceleme yapmak veya alt yapı oluşturmak amacıyla 

TBMM dışında yurdun herhangi bir yerinde inceleme yapabilirler. İçtüzüğün ilgili 

hükmü, bu yönde bir uygulamaya gidilmesini engellememektedir.  

Yukarıda ortaya konulan ve içtüzükle kurulan komisyonlar açısından söz konusu 

olan çerçeve, kanunla kurulan ve havale edilen kanun önerileri ile benzerlerini 

görüşmek dışında kuruluş kanunlarında öngörülen diğer görevleri de olan komisyonlar 

için daha farklı görünümdedir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği 

Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği gibi komisyonlar, kuruluş 

kanunlarında verilen söz konusu görevler nedeniyle gerektiğinde Başkanlık tarafından 

kendisine havale edilen işler dışında kalan işlerle uğraşabilmekte ve ayrıca yerinde 

inceleme yapabilmektedir. 

3. Kanun Önerme Yasağı  

Komisyonların kanun önermesi, bizzat yasama sürecini komisyonların 

başlatmasıdır. Diğer bir ifadeyle komisyon üyelerinin komisyon üyesi sıfatıyla ve 

                                                 
1915

 TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 14.  
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komisyon adına bir kanun metni hazırlayıp bunu komisyon teklifi olarak parlamentoya 

vermeleri anlamına gelmektedir.
1916

  

Anayasa gereğince kanun tasarıları, bakanlar kurulu tarafından, kanun teklifleri 

de milletvekilleri tarafından önerilebildiğinden (m. 88) bunlar dışındaki kişi ve 

kurumların kanun önerisinde bulunamaması gerekmektedir.
1917

 İçtüzükte de 

komisyonların 92’nci maddedeki durum dışında kanun teklifinde bulunamayacakları 

düzenlenmiştir (m. 35/2).
1918

 92’nci maddeye göre, ölüm cezaları hakkındaki 

kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair Başbakanlık yazıları, esas 

komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilmekte ve Adalet Komisyonu, bu 

yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onaylanması veya onaylanmaması 

yönünde bir kanun metni hazırlamaktadır. Sadece Adalet Komisyonuna verilmiş olan bu 

kanun önerisinde bulunma yetkisinin de ölüm cezasının Anayasadan çıkartılması ile 

uygulamada geçerliliği kalmamıştır.  

TBMM uygulamasında asıl karşı karşıya kalınan sorun alanı, komisyonların 

doğrudan kanun önermeleri değil, görüştükleri konularda yaptıkları değişikliklerin ve 

eklemelerin kanun teklifi niteliğinde olup olmadığıdır. Komisyonlar, İçtüzüğün 35’inci 

maddesi gereğince, kendilerine havale edilen kanun önerilerini aynen ya da değiştirerek 

kabul ya da reddedebilmektedirler. Bu noktada komisyonların ilgili kanun önerisi 

üzerinde değişiklik yapmasının bir sınırının olup olmayacağı sorusu 

cevaplanmalıdır.
1919

   

                                                 
1916

 İçtüzüğün 181’inci maddesinde, Anayasa Komisyonuna, İçtüzükte gördüğü boşluk ve aksaklıkları ve 

bunların doldurulması ve düzeltilmesi için uygun görülen tedbirleri bir rapor halinde Meclis Başkanlığına 

sunma görevi verilmiştir. Söz konusu rapordaki görüşlerin Başkanlık Divanınca da benimsenmesi 

durumunda Meclis Başkanı İçtüzükte gerekli değişiklik tekliflerinin yapılması için genel kurulu 

uyaracaktır. Anayasa Komisyonu, bu yetki ile sadece bir rapor hazırlamakta, ancak konu ile ilgili bir 

teklif sunmamaktadır. Bu açıdan komisyonun kanun teklif etmesinden değil, kanun önerilmesi ile ilgili 

süreci başlatabilecek bir girişim olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  
1917

 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, Kuruluş Kanununda verilen “Türkiye’nin insan hakları 

alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla Anayasa ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında 

uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler 

önermek” görevi nedeniyle, bu komisyonun kanun önerme yetkisinin olduğunun kabul edilmesi 

gerektiğine dair görüş ve ayrıntıları için bkz. EROĞLU (2007), s. 251-252.  
1918

 2008 İçtüzük Uzlaşma Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak metinde, komisyonların kendi görev 

alanlarıyla ilgili uygun gördükleri konularda kanun teklif edebilmeleri ve buna paralel şekilde konunun 

anayasal dayanağa kavuşması için Anayasa’da da komisyonların kanun önerisinde bulunabileceklerine 

dair hükmün eklenmesi önerileri getirilmişti. Bu düzenlemenin mevcut İçtüzükte öngörülen ve aynı 

Taslak metinde de komisyonlar için de getirilen, değişiklik önergelerine dair kısıtlarla uyumlu olmadığı 

ve kanun önerilerine ilişkin komisyon yetkileri açısından çelişkili bir durum oluşturduğuna ilişkin olarak 

bkz. EROĞUL (2009), s. 233, dn. 9. 
1919

 Örneğin, 2014 yılında 6552 sayılı Kanunun dayanağı olan Tasarı (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına Dair 

Kanun Tasarısı), 61 madde olarak TBMM Başkanlığına sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunulan 
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Komisyonlar zaman zaman kendilerine havale edilmiş olan kanun önerilerini 

müzakere ederken, kanun önerisi metninde bulunmayan kanunlarda ya da kanun önerisi 

metninde olmakla birlikte kanun önerisiyle çok yakından ilgisi bulunmayan 

maddelerinde değişiklik öngören düzenlemeleri, söz konusu kanun önerisi metnine 

ekleyebilmektedirler. Bu durum, Başkanlıkça uygulamada “kanun teklif etme yasağı”  

kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen komisyon raporları, 

Başkanlıkça ilgili komisyona iade edilebilmektedir. 

Bu sorunu etraflıca değerlendirebilmek açısından, Plan ve Bütçe Komisyonu 

tarafından raporlanan, daha sonra Meclis Başkanlığı tarafından “kanun teklif etme 

yasağı” kapsamında değerlendirilen ve kanunlaştıktan sonra da Anayasa Mahkemesinin 

kararına konu olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin sürecin ele 

alınması faydalı olacaktır.  

Başkanlıkça, 7/2/2008 tarihinde 1/514 esas numaralı yukarıda sözü edilen Kanun 

Tasarısı, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Söz 

konusu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmüş ve 21/4/2008 tarihli 18 

                                                                                                                                               
değişiklik önergeleri ile 149 madde olmuştur (Bkz. İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 

Milletvekilinin….Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri, SS: 639, 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss639.pdf, Erişim: 24.03.2018).  

Ancak bu Tasarının madde sayısının bu düzeyde artmasında, torba kanun tasarısı olması da etkili 

olmuştur. Zira torba kanun uygulaması sayesinde metnin kapsamı genişletilebilmektedir. Torba kanun söz 

konusu olduğunda İçtüzüğün 35 ve 87’nci maddelerinde öngörülen sınırlamalar, hem genel kurul hem de 

komisyonlarda esnetilebilmekte ve hatta yok sayılabilmektedir (BAKIRCI (2016), s. 33-34).  Esasen bu 

durum, kendi içinde konu bütünlüğü taşımayan kanun önerileri komisyonlarda görüşülürken, kanun 

önerisinde yer almayan başka hususların eklenmesi yönündeki talep ve beklentilerin oluşturduğu baskının 

bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (KOCAMAN, Habip, Kanun Tasarıları ve Tekliflerinin TBMM’de 

İlk İncelenmesi”, Kanun Yapım Süreci Sempozyumu, 17.01.2011, s. 108).   

Komisyon bu Tasarıya, hükümet ya da milletvekilleri tarafından önerilmemiş 89 yeni madde 

eklemiştir. 42’si alt komisyonda, 47’si ise ana komisyonda eklenen bu 89 maddeden 59’unun Tasarı ile 

hiçbir anlamlı ilişkisi bulunmamaktadır (DEVECİ, Hıfzı, “Torba Yasalar ve Yasama Sürecindeki İçtüzük 

İhlallerinin Şekil Denetimi Sorunu”, TBB Dergisi, S.117, 2015, s. 71).  

TBMM Başkanlığı tarafından komisyonun bu işlemi İçtüzüğün 35’inci maddesine aykırı 

görülerek 14.07.2014 tarihli yazı ile ilgili rapor yeniden değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna geri gönderilmiş ve komisyon tarafından da aşağıdaki gerekçeyle Başkanlığa rapor aynen 

iade edilmiştir.  

“Komisyonumuz kendisine havale edilen Kanun Tasarı ve Tekliflerini İçtüzüğe uygun olarak 

görüşmüş ve bu çerçevede Tasarı ve Tekliflerle düzenlenen konularda yeni maddeleri metne eklemiştir. 

Komisyonumuza havale edilen Kanun Tasarı ve Tekliflerinin tek bir konuya ilişkin olmayıp, pek çok farklı 

konuda düzenleme içerdikleri de göz önüne alındığında İçtüzük hükümlerine aykırı bir uygulamanın 

yapılmadığı değerlendirilmektedir.” (SS: 639, S. 591).  

Sonuçta TBMM Başkanlığı komisyonun bu yanıtı karşısında herhangi bir yaptırım imkânına 

sahip olmadığından, sıra sayısı aynen genel kurula sunulmuştur.  

 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss639.pdf
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numaralı rapor olarak, Başkanlığa sunulmuştur. Başkanlık tarafından, Plan ve Bütçe 

Komisyonunun Raporunun incelenmesi sonucunda tasarı metninde yer almayan 9 

madde ve 10 geçici maddenin eklendiği gerekçesiyle, İçtüzüğün 14’üncü maddesinde 

kendisine verilen komisyonları denetleme yetkisini kullanarak ve İçtüzüğün 35’inci 

maddesinde yer alan “komisyonlar… kanun teklif edemezler” hükmüne dayanarak, 

ilgili rapor bir yazı ile Komisyona iade edilmiştir. İlgili rapor, komisyon başkanlığı 

tarafından, konu komisyona sunulmadan, Meclis Başkanlığına aynen gönderilmiştir.  

Komisyon Başkanlığı, bu çerçevede Meclis Başkanlığının yazısına özetle, söz 

konusu kanun tasarısıyla pek çok kanunda değişiklik yapıldığı, ülkemizin son derece 

önemli sorunlarının çözümü konusunda ihtiyaç duyduğu diğer düzenlemelerin de 

Komisyonda tasarıya eklendiği, öte yandan Komisyonda eklenen maddelerin kanun 

teklifi mahiyetinde olmadığı, esasen Komisyona havale edilen kanun tasarısının tek bir 

konuya ilişkin olmayıp, pek çok farklı konuda düzenlemeler içerdiği, bu düzenlemelerin 

ortak noktasının kamu gelirlerine ilişkin olduğu, Komisyonda yapılan değişikliklerin bu 

çerçevede değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda komisyonun kabul ettiği metnin, 

35’inci madde kapsamında yeni bir kanun teklifi mahiyetinde olduğunu kabul etmenin 

mümkün olmadığı, bu nedenle Komisyon Raporunun genel kurulun onayına sunulması 

gerektiğine dair görüşlerini içeren bir yazı yazmıştır. Nihayetinde Başkanlıkça 

komisyon raporu bastırılmış ve genel kurul gündeminde yerini almıştır.
 1920

  

Söz konusu Tasarının genel kurulda müzakereleri sırasında
1921

 35’inci madde 

bağlamında, “komisyonlar… kanun teklif edemezler” hükmüne aykırılık teşkil edecek 

şekilde hazırlandığı iddiasıyla, usul tartışması açılması istenmiştir. Oturumu yöneten 

başkan tarafından;   

“…Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu 

tarafından hazırlanan rapor ve metni inceleyerek, havale edilen tasarıda yer almayan 

kanunlarda değişiklik yapan yeni maddeler eklenmesi ve bir çerçeve maddeyle birden 

fazla kanunda veya maddede değişiklik yapılması nedeniyle, yeniden değerlendirilmek 

üzere komisyona geri göndermiştir. Komisyon, Başkanlıkça yapılan bu uyarıya rağmen, 

bir usul hatası yapmadığını ileri sürerek raporun Genel Kurulun onayına sunulmasını 

istemiştir. İçtüzükte, Başkanın bu konudaki yetkisine ilişkin açık bir hüküm 

bulunmamaktadır ve bugüne kadar yapılan uygulamalar incelendiğinde, Meclis 

                                                 
1920

 TBMM Başkanlığı ile Komisyon Başkanlığının ilgili yazıları için bkz. Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanlığı Tezkereleri (1/514), SS: 220, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss220.pdf, 

Erişim: 25.03.2018, s. 34-35.  
1921

 TBMM Tutanak Dergisi, 04.06.2008, D. 23, YY. 2, C. 22, B. 113, s. 268 vd.  

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss220.pdf


 

 

482 

 

Başkanının İçtüzük’e uygun olmayan raporlara ilişkin olarak komisyonu uyarma dışında 

bir yetkisinin olmadığı görülmektedir. Komisyon raporunun görüşülmeyeceğine ilişkin 

itirazın görüşmeler daha başlamadan yapılması gerekirdi. Ancak, şu anda tasarının 

maddelerine geçilemeyeceğine dair bir itiraz geldiğinden bu konuda bir usul tartışması 

açıyorum…”
1922

  

ifadeleriyle usul hakkında görüşme açılmıştır.  

Komisyon görüşünün lehinde söz alan Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ; 

“İçtüzüğün 35’inci maddesinde özel bir durum ortaya çıkarıldığı, nitekim, İnsan Hakları 

Komisyonu, İçişleri, Dilekçe Komisyonu gibi komisyonlarımızın kanun teklifi verme 

arzularıyla ilgili Meclis Başkanlığı’na sundukları bir gerekçelerinin, görüşlerinin var 

olduğu, burada ifade edilenin, komisyonların kendi başlarına, komisyon…adı altında 

kanun teklifi yapamayacaklarını düzenleyen bir durum söz konusu olduğu, 35’inci 

maddenin ikinci fıkrasının "Ancak, komisyonlar, 92’nci maddedeki özel durum dışında 

kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, 

…" şeklinde bir düzenlemeyi getirdiği, … burada, komisyondaki ilave edilen 

maddeler(i) komisyon tarafından verilmiş kanun teklifleri olarak değerlendirmek yerine, 

komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme olarak dikkate 

alınmasının daha uygun olduğu kanaatindeyim”
1923

 biçiminde görüşlerini ifade etmiştir.  

Lehte ikinci söz Kocaeli Milletvekili Nihat ERGÜN’e verilmiştir. ERGÜN 

tarafından, Tasarının konusunun genel olarak amme alacaklarına ilişkin olduğu, 

komisyonda görüşülürken yine söz konusu Tasarı ile ilişkili başka kanunlarda 

milletvekillerinin önergeleriyle değişikliğe gidildiği, ilgisi olmayan kanunlarda 

değişiklik yapılmadığı, bu nedenle İçtüzüğün 35’inci maddesine aykırı bir durum 

olmadığı ifade edilmiştir.  

Oturumu yöneten Başkan daha sonra aleyhte Mersin Milletvekili Mehmet 

Şandır’a söz vermiştir. Mehmet ŞANDIR, konu ile ilgili şu görüşleri ifade etmiştir: 

“…Kanun tasarı ve teklifinde değiştirilmesi istenen kanuna, komisyon değiştirilmesi 

istenen maddenin dışında diğer maddelerde de değişiklik yapabilir; buna itiraz yok ama 

kanun tasarısında olmayan bir kanunda, değiştirilmesi istenmeyen bir kanunda 

komisyon değişiklik yapamaz, madde ihdas edemez….İç Tüzük'te bu mümkün değil. 

…”  

                                                 
1922

 TBMM Tutanak Dergisi, 04.06.2008, D. 23, YY. 2, C. 22, B. 113, s. 291-292. 
1923

 TBMM Tutanak Dergisi, 04.06.2008, D. 23, YY. 2, C. 22, B. 113, s. 292-293. 
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Tasarının aleyhinde ikinci söz talebi Tunceli Milletvekili Kamer GENÇ’ten 

gelmiş ve genel olarak Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR’ın konuşmasına paralel 

bir konuşma yapmıştır. GENÇ, konuşmasında, “…Komisyona üç madde veya beş 

maddelik bir kanun teklifi gelmiş. Komisyon oturur, kendiliğinden yüz maddelik bir 

kanun metni ortaya çıkarırsa bu olmaz değerli milletvekilleri. Bu tamamen devlet 

bütçesini çığırından çıkarır, bu tamamen yasama yetkisini de çığırından çıkarır… 

Komisyon, burada, kendisine havale edilmemiş ne bir teklif var ne de bir tasarı var. 

Komisyon kendisine gelen kanun tasarı veya teklifine bağlı olarak karar vermek 

zorundadır.” ifadelerine yer vermiş ve ayrıca TBMM Başkanının ilgili raporu 

komisyona iade etmesinin yerinde bir tutum olduğunu dile getirerek meselenin farklı bir 

yönüne dikkati çekmiştir. GENÇ, ilgili komisyon başkanının, Başkanlığın talebi 

doğrultusunda komisyonu toplantıya çağırmadan, inceleme yapmadan, komisyonca 

karar alınmadan, bir yazı yazmasının İçtüzükte yeri olmadığını; böyle bir durumda 

komisyon başkanının, komisyonu derhal toplantıya çağırıp, konunun burada 

görüşülmesi ve karar alındıktan sonra komisyon başkanının gereğini yapması 

gerektiğini, ancak durumun böyle gelişmediğini, Komisyon Başkanı tarafından 

komisyonun kararı alınmadan, raporun savunmasının yapılmasının ve raporun 

bastırılması için Başkanlığa tekrar gönderilmesinin İçtüzük kurallarına aykırı bir durum 

ortaya çıkardığını ifade etmiştir.  

Konuşmalar tamamlandıktan sonra, oturumu yöneten Başkan; “İçtüzüğün 

35’inci maddesine göre, komisyonlar kendilerine havale edilen kanun tasarı ve 

tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler. Kanun teklif edemezler, 

kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar. Bu hüküm, 

komisyonların kendilerine havale edilmeyen bir kanunda değişiklik yapamayacaklarını 

açıkça göstermektedir…. Komisyonların bundan böyle bu konuda gereken hassasiyeti 

göstermeleri önemle rica olunur.”
1924

 şeklinde başkanlığın görüşünü ifade etmiş; yapılan 

işin emsal olmayacağını belirtmiş, itirazların sürmesi üzerine komisyona İçtüzüğün 

88’inci maddesine dayanarak raporlarını geri çekip çekemeyeceklerini sormuş, 

komisyonun raporunu geri çekmeyeceğini ifade etmesi üzerine, söz konusu Tasarının 

maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.  

TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 4.6.2008 tarihinde 5766 sayılı Kanun 

olarak kabul edilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18., 26. ve Geçici 3. maddelerinin 

                                                 
1924

 TBMM Tutanak Dergisi, 04.06.2008, D. 23, YY. 2, C. 22, B. 113, s. 300. 
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iptali istemi ile CHP grubu tarafından Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmıştır. 

CHP grubu tarafından iptal gerekçesi olarak, söz konusu hükümlerin Tasarı metnine 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından eklendiği, Anayasa'nın 88. maddesine göre kanun 

önerme yetkisinin yalnızca bakanlar kurulu ile milletvekillerine tanındığı, bu durumda, 

ilgili komisyonun, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanarak 

Anayasa'nın 6’ncı maddesine, Anayasa’nın bağlayıcılığını düzenleyen 11’inci 

maddesine, TBMM çalışmalarının İçtüzüğe göre yürütülmesini öngören 95’inci 

maddesine aykırı hareket ettiği iddia edilmiştir.
1925

  

Anayasa Mahkemesi, 1'e karşı 10 oyla aldığı kararda, iptal başvurusunun biçim 

yönünden yapıldığı, bu tür başvurular için parti gruplarının yetkisi bulunmadığı, ayrıca 

on günlük başvuru süresinin de aşıldığı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Karşı oy 

kullanan üye ise, bunun biçim değil, öz yönünden bir başvuru olduğunu, dolayısıyla 

yetkisizlik ve süre aşımının bulunmadığını, davacı parti grubunun isteminde haklı 

olduğunu, dava konusu hükümlerin anayasaya aykırılık nedeniyle iptal edilmesi 

gerektiğini savunmuştur. 

Örneğimizde Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu alacaklarına ilişkin düzenleme 

getiren Tasarıya, Tasarıda yer alanların yarısı kadar yeni kanun eklemiştir. Tasarının 

kapsamı bu şekilde genişletilmiş ve düzenleme konusuyla yakından ilgisi olmayan 

konular da Tasarıya katılmıştır.  

 KARAMUSTAFAOĞLU’na göre, ilke olarak komisyonlar ancak kendilerine 

yollanan kanun önerilerini kabul, değiştirerek kabul ya da reddedebilirler. Doğru olan, 

komisyonların görev ve yetkilerinin sınırını, hiçbir şekilde bundan öteye 

götürmemeleridir. Ancak parlamenter uygulamada, olgular hiç de bu yönde 

işlememekte ve komisyonlar, kanun önerileri üzerindeki inceleme yetkilerini 

aşabilmekte, kendilerine havale edilen metinleri oldukça yüksek düzeyde 

değiştirebilmektedirler. Bu durum uzmanlık komisyonları sisteminde, “eşyanın 

tabiatından doğan”  bir durum olarak değerlendirilmelidir.
1926

 

EROĞUL’a göre ise komisyonların bu şekilde bakanlar kurulu ve 

milletvekillerine verilmiş olan kanun önerme yetkisine el atmaları kabul edilmemelidir. 

Bunun sağlanması için komisyonların, kendilerine havale edilmeyen bir kanunda 

değişiklik yapamamaları gerekmektedir. Anayasa gereğince komisyonlara kanun 

                                                 
1925

 AMK, 25.12.2008, E. 2008/71, K. 2008/183, RG: 09.04.2009/27195. 
1926

 KARAMUSTAFAOĞLU (1965), s. 191-192.  
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önerme yetkisi verilmediği açıktır. Kanun önerme yetkisine sahip olanın değiştirme 

yetkisine de sahip olacağı ve değiştirme yetkisi kanun önerme yetkisinden 

ayrılamayacağından komisyonlara değiştirme yetkisinin tanınmaması gerekmektedir. 

Komisyon, genel kurula götüreceği öneri metninde, önerinin özüne bağlı kalmalı, öze 

ilişkin herhangi bir değişiklik ya da ekleme yapmamalıdır. Dolayısıyla, genel kurulda 

tartışılan komisyon metni, asıl öneriye bağlı kalan bir metin olmalıdır. Müzakereler 

sırasında, komisyonun raporu milletvekillerinin önünde olacak ve Komisyon, önerinin 

yaratabileceği çelişkilere ya da ortaya çıkabilecek boşluklara raporunda dikkat 

çekecektir. Ancak metinde öze ilişkin değişiklik yapma ya da eklemelerde bulunma 

konularında, esas değerlendirmeyi, komisyon değil genel kurul yapmalıdır.
1927

 

Yasama sürecinin, uygulanabilir, çözüm üreten, uygulamada ortaya çıkmış 

sorunları giderebilen kanunlar ile sonuçlanabilmesi için komisyonlarda derinlemesine 

müzakere imkânı sağlanmalıdır. Bu müzakere sırasında komisyonlara bu konuda geniş 

bir hareket alanı tanınmalıdır. Bu bağlamda, 35. madde hükmünü dar yorumlamak 

yerine, kanun önerisinin müzakereleri sırasında, kanun önerisinin kanunlaşması 

durumunda uygulamasında aksaklık meydana gelecek ise başka bir kanunda olsa da 

komisyonca değişiklik yapılabilmelidir. Bu durumun haricinde kanun önerisi ile ilgisi 

bulunmayan veya kanun önerisi metninde yer almayan kanunlarda değişiklik 

yapılmamalıdır.
1928

 

Uygulamada komisyonlar, kanun önerisi metninde olmayan ve kanun önerisi ile 

ilgisi bulunmayan, ancak getirilmesi düşünülen düzenlemeyi,  görüşülen kanun 

önerisine madde eklenmesi yoluyla yapmamaktadır. Bunun için o konuyla ilgili bir 

teklif hazırlanmakta, çok hızlı bir şekilde komisyona havalesi sağlanmakta ve yine 

görüşülmekte olan kanun önerisi ile İçtüzüğün 35’inci maddesine dayanılarak 

birleştirilerek görüşülmesi yoluna gidilmektedir. Bu yolla komisyonların kanun teklif 

etme yasağı nedeniyle, ilgili raporun Meclis Başkanlığınca iadesi de engellenmiş 

olmaktadır.  

Diğer yandan 22. Yasama Dönemi milletvekilleri üzerinde yapılan bir anket 

çalışmasında, “komisyonların parlamentoya kanun ile sonuçlanacak bir öneri sunma 

inisiyatiflerinin olabilmesi” şeklinde bir önerme ortaya konulmuş, ilgili dönem 

milletvekillerinin büyük çoğunluğunun komisyonlara böyle bir yetki tanınmasının 

yerinde olduğunu düşündükleri görülmüştür. Bu önermede, AK Parti’ye mensup 

                                                 
1927

 EROĞUL (2009), s. 230-232.  
1928

 Aynı yönde bkz. TUTAL (2010), s. 74.  



 

 

486 

 

milletvekillerinin, yüzde 55,6’sı, CHP’li milletvekillerinin ise yüzde 55,1’i “kesinlikle 

katılıyorum” ifadesini işaretlemiştir.
1929

  

4. Kanun Önerisinin Geneli Üzerinde Görüşmeler  

 Komisyonda öncelikle ilgili kanun önerisinin geneli üzerinde görüşmeler 

yapılmaktadır. Bu görüşmelerde, uygulamada öncelikle tasarılar için hükümet 

temsilcisi, teklifler için ilk imza sahibinin kanun önerisi üzerinde bilgi vermesi 

komisyon başkanı tarafından istenmekte, daha sonra komisyon üyelerine ve diğer 

milletvekillerine söz verilmektedir.   

 Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilmektedir. Komisyon başkanı ve 

komisyondaki hükümet temsilcisi, söz sırasına bağlı değildir.  Komisyonca çağrılmış 

uzmanlara, komisyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilmektedir (İçt. m. 29). 

Komisyonlarda, komisyon üyeleri dışındaki TBMM üyeleri ve bakanlar kurulu üyeleri 

de söz alabilmektedir (İçt. m. 31/2).  Uygulamada komisyon başkanları öncelikle 

komisyon üyeleri ile hükümet temsilcisine söz vermekte, daha sonra eğer varsa 

toplantıya katılan komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vermektedir.
1930

  

Bununla birlikte söz sırası mutlak olmayıp, komisyon başkanın takdiriyle 

değiştirilebilmektedir. Diğer yandan genel kuruldan farklı olarak komisyonlarda soru-

cevap işlemi yapılmamakta ve sorular komisyon görüşmeleri sırasında yeri geldikçe ve 

gerektiğinde sorularak, cevaplar alınmaktadır.  

 Söz süresi ile ilgili olarak İçtüzükte herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Uygulamada, başkanların bu konuda yetkilerinin olduğu kabul edilmektedir. Konuşma 

süresinin makul süreyi aşması durumunda, başkan tarafından konunun toparlanması ya 

da konu dışı konuşmalarda, konuya gelinmesi şeklinde uyarılması söz konusu 

olabilmektedir.   

                                                 
1929

 TEKİN; ÇİFTÇİ (2007), s. 193-195.  
1930

 Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin kanun 

teklifinin görüşmeleri sırasında, usule ilişkin bir konu müzakere edilirken, komisyon üyesi olmayan 

milletvekilleri tarafından da söz talebinde bulunulmasına rağmen, Komisyon Başkanı tarafından, 

komisyonun usulünün yalnızca komisyon üyeleri tarafından belirlenebileceği ve bu konuda oy hakkının 

komisyon üyelerinde olduğu gerekçesiyle, bu konu üzerinde komisyon üyeleri dışındaki milletvekillerine 

söz verilmemiştir (Komisyon Tutanakları, 23.02.2012, D. 24, YY.2, s. 1-5). Aynı yönde Plan ve Bütçe 

Komisyonunda da başkan, komisyon üyesi olmayan milletvekilinin usulle ilgili olarak söz alma hakkı 

olmadığı gerekçesiyle, söz talebini yerine getirmemiştir (Komisyon Tutanakları, 30.11.2017, D.26, YY.3, 

s. 8). Komisyonda görüşülen konu üzerinde komisyon üyeleri dışındaki milletvekillerinin görüşlerini 

ortaya koyabilmeleri gerekirken, komisyon usulü konusunda sadece komisyon üyelerine söz verilmesi 

biçimindeki söz konusu yaklaşım kanaatimizce de yerindedir.  
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 Kanun önerisinin geneli üzerindeki görüşmeler, çoğu zaman görüşülen konu 

üzerinden gündeme göre, genel siyasi görüşlerin ortaya konulduğu bir aşama 

olmaktadır. Konuşmaların sona ermesinden sonra, komisyon başkanı tarafından kanun 

önerisinin maddelerine geçilmesi oya sunulmaktadır.  

 Tali komisyonlarda, işin geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine 

geçilmeksizin, esas komisyona kanun önerisi hakkında genel uygunluk bildiriminde 

bulunulmasına karar verilebilmektedir. Bu durumda komisyondaki görüşmeler ilgili 

kanun önerisinin geneli üzerindeki görüşmelerle sona ermektedir.  

5. Uygunluk Ön İncelemesi  

Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun önerilerinin ilk önce Anayasanın 

metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdürler.  Komisyonlar, bu 

inceleme sonucunda ilgili kanun önerisinin anayasaya aykırı olduğu sonucuna 

ulaşmaları durumunda, maddelere geçmeden gerekçesini ortaya koyarak ilgili metni 

reddetmek zorundadırlar (İçt. m. 38). Dolayısıyla ilgili kanun önerisinin tümü ile ilgili 

olarak anayasaya aykırılık incelemesi, maddelere geçilmeden kanun önerisinin geneli 

üzerindeki görüşmeler sırasında gerçekleştirilmektedir. Uygulamada, komisyonlar bu 

tür bir incelemeyi yapmamakta ve tümü üzerindeki görüşmeler genellikle, görüşülen 

konu üzerinden genel siyasi kanaatlerin ortaya konulduğu bir aşama olarak 

yürütülmektedir.  Ayrıca, esası etkilemeyecek nitelikte olan bir veya birden fazla madde 

hakkında da, ilgili madde görüşmeleri sırasında da anayasaya aykırılık önergeleri 

verilebilecektir. Bu durumda ilgili maddenin anayasaya aykırılığı yönünde karar 

verilmesi durumunda, ilgili madde metinden çıkarılabilir veya anayasaya uygun şekilde 

değiştirilebilir.   

Bunun dışında ayrıca 3067 sayılı Kanun, bütün komisyonları kendilerine 

sunulan kanun önerileri ile verilen değişiklik önergelerini kalkınma planlarına uygunluk 

bakımından incelemekle görevli kılmıştır (m. 3/1).  Ancak uygulamada komisyonlarda 

bu yönde bir inceleme yapılmamaktadır.  

İçtüzükte Meclis Başkanlığının kanun önerilerini Anayasa dili, kanun yazılış 

tekniği bakımından incelemekle görevli yeteri kadar uzmandan kurulu bir heyet teşkil 

etmesi ve bu heyetin komisyonlara danışmanlık yapması (İçt. m. 85/1) öngörülmüş 

olmakla birlikte TBMM’de bu görevi yerine getirmek üzere bir heyet oluşturulmuş 

değildir. 6253 sayılı Kanunla, “TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve tekliflerini 

kanun yapım tekniğine uygunluk açısından inceleyerek rapor hazırlamak” doğrudan 
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Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına verilmiştir (m. 6). Bu Kanun öncesinde de Kanunlar 

ve Kararlar Başkanlığı altındaki Araştırma ve İnceleme Bürosu tarafından fiilen yerine 

getirilen bu görevleri yine bu Büro tarafından devam ettirilmektedir.  Sözü edilen Büro 

tarafından, kanun önerileri üzerinde, Anayasa, İçtüzük, kanunlar ve genel hukuk 

kuralları çerçevesinde dil, terim, biçim, kanun yapım tekniği ve sistematiği çerçevesinde 

bir inceleme yapılmakta ve hazırlanan inceleme raporu, komisyona gönderilmektedir. 

İnceleme raporlarındaki önerilerin dikkate alınıp alınmaması tamamen ilgili 

komisyonun takdirindedir.  

6. Kanun Önerilerinin Birleştirilmesi 

Komisyonlar, kendilerine havale edilmiş kanun önerilerinden birbirleriyle ilgili 

gördüklerini birleştirerek görüşebilmektedirler Bununla birlikte komisyonlar kendilerine 

havale edilmiş olan kanun önerilerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde genel kurula 

sunamamaktadırlar (İçt. m. 35). 

 Komisyonların, birbiriyle ilgili gördüğü kanun önerilerini birleştirerek 

görüşebilmeleri için bu yönde bir karar almaları gerekmektedir. Bu karar, kural olarak 

komisyondaki görüşmelerin her aşamasında (ilk başında, tümü ya da maddeleri 

üzerindeki görüşmelerde) alınabilmektedir. Komisyonların birleştirecekleri işlerin 

niteliği açısından bir ayrım söz konusu değildir; dolayısıyla tasarılarla teklifler, 

tasarılarla tasarılar ya da tekliflerle tekliflerin birleştirilmeleri mümkündür.  

 Birleştirme, usul ekonomisine hizmet eden takdire dayalı bir usul kuralıdır. 

Komisyon usule ilişkin bu takdir yetkisini, somut olayın niteliğine göre 

kullanmaktadır.
1931

 Komisyonda herhangi bir teklifin görüşülen konu ile birleştirilmesi 

talebi ortaya konulduğunda, ilgili konu aynı konu dahi olsa, komisyonun iradesi 

birleştirilmemesi yönünde ortaya çıkabilecektir. Zaman zaman iktidar partisine mensup 

milletvekillerine ait teklifler birleştirilirken, muhalefet grubu/gruplarına mensup 

milletvekillerine ait tekliflerin birleştirilmediği yönünde itirazlar da gündeme 

gelmektedir. Bu içerikteki bir itiraz üzerine genel kurulda usul hakkında görüşme 

açılmıştır. Usul hakkında görüşme sonunda herhangi bir oylama yapılmamakla birlikte 

komisyonun birleştirilecek işler konusunda takdir yetkisi olduğuna dair başkanın 

tutumunda bir değişiklik olmamıştır.
1932

  

                                                 
1931

 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/994), 

SS: 610, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss610.pdf, Erişim: 30.03.2018, s. 13. 
1932

 TBMM Tutanak Dergisi, 07.07.2010, D.23, YY. 4, C. 74, B. 130, s. 713‐719. 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss610.pdf
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 Komisyonların gündemlerindeki işleri birleştirirken nasıl bir ölçüt gözetecekleri 

konusunda, bir teklifin görüşülen iş ile birleştirilmesi talebinin uygun görülmemesi 

üzerine, Adalet Komisyonunun bir raporunda şu ifadelere yer verilmiştir:
1933

  

 “Komisyon gündeme aldığı kanun önerisi ile bağlantı içinde olan ve stokunda 

bulunan kanun önerileri birleştirilerek görüşülebilir (İçtüzük, m.35/1). ….her iki tasarının 

konu ve içerikleri gözetildiğinde birleştirmeyi mümkün kılacak uyumlu bir bağlantı 

yoktur….Açıklanan bu parametreler karşısında, gündemdeki Tasarı ile önceki tasarının 

birleştirilmesi, yasaların yöneldiği amaç, konjonktürel sorunun karakteri ve benzeri ölçütler 

gözetildiğinde, iç hukukumuzdaki “bağlantı/ilgi” koşulu gerçekleşmiş sayılamayacağından, 

düşünülemez. 

Gündem konusu Tasarıdaki adli tıp düzenlemesi, kurumun mevcut yapısını 

korumakta, … ivedi ihtiyaca özgülenmiş bulunmaktadır. Birleştirilmesi istenen Oktay-

Yalçın Teklifi, Adli Tıp Kurumunda yapısal dönüşümü öngörmektedir. Gündemdeki Tasarı 

bütünlüğünün Adli Tıp Kurumunu yapısal eksende ele alan bir yönelimi yoktur. Sınırlı bir 

düzenlemeye yönelik tasarı ile kapsamlı ve farklı eksenli bir düzenlemenin birleştirilmesi 

sonucuna ulaşılması zordur. …. Mevcut değerlendirme, takdir yetkisinin birleştirerek 

görüşme doğrultusunda kullanılmasını mümkün kılmamaktadır.”  

 Görüldüğü üzere Komisyon tarafından birleştirme açısından her iki işin konu ve 

içerik açısından uyumlu bir bağlantılarının olması gerektiği ifade edilmiştir.  Bununla 

birlikte uygulamada komisyonlar tarafından bu ölçütün her zaman kullanıldığını 

söylemek zordur.  Bazı durumlarda, birbirine zıt ya da birlikte değerlendirilmesi pek 

mümkün görünmeyen bazı işlerin de birleştirilebildiği görülmektedir. Bu açıdan 

birleştirme uygulamalarına büyük oranda siyasi mülahazaların eşlik ettiğini söylemek 

mümkündür.
1934

  

 Komisyonların ilgili işleri birleştirebilmeleri açısından önemli olan diğer bir 

konu, birleştirilmesi düşünülen işlerde komisyona yapılan havalenin esas ya da tali 

olarak yapılmış olmasıdır. Şöyle ki, komisyonlar, esas komisyon olarak 

görevlendirildiği kanun önerilerini, tali komisyon olarak görevlendirildiği kanun 

önerileriyle birleştiremez. Diğer bir deyişle komisyonların, birleştirdikleri işler 

konusunda aynı tür yetkiye sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir komisyonun, 

esas olduğu iş ile tali olduğu işi birleştirmesi durumunda, ilgili işin kanunlaştığını 

düşünelim, tali olduğu iş de kanunlaşmış sayılacak ve komisyon aslında sonuçlandırma 

konusunda söz hakkına sahip olmadığı ve sadece işin asıl sahibine görüş bildirebileceği 

bir alanda son sözü söylemiş olacak, bu da yetki aşımı sonucunu doğuracaktır.  

                                                 
1933

 SS: 610, s. 13.  
1934

 TUTAL (2010 ), s. 151-152.  
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Komisyonların tali komisyon olarak görevlendirildikleri işleri birleştirmeleri 

konusunda ise ilgili işlerin esas komisyonlarının da aynı olması gerekmektedir. Esas 

komisyonların farklı olması durumunda birleştirerek görüşmede pratik bir fayda 

bulunmamaktadır. Esasen esas komisyonların farklı olması durumunda, birleştirerek 

görüşmenin birincil koşulu olan “konu ve içerik açısından uyumlu bir bağlantı”nın 

gerçekleşmesi biraz daha zor görünmektedir.  Tali komisyon, esas komisyona görüş 

bildiren komisyon olarak, tali olduğu konularda işin kendisini ilgilendiren yönleri ya da 

maddeleri üzerinde görüşünü bildirecektir.   

 Birleştirme açısından, birleştirilecek işlerin komisyonun önünde olması da 

önemlidir. Komisyon, kural olarak görüşülen işin son oylamasına kadar görüşülen iş ile 

bir başka iş/işleri birleştirebilecektir. Örneğin, Anayasa Komisyonunun 7/11/2013 

tarihli toplantısında görüşülmekte olan ve İçtüzüğün 56’ncı maddesinde değişiklik 

öngören (2/1810) esas numaralı Teklif, TBMM Genel Kurulunun 11/10/2011 tarihli 

5’inci Birleşiminde İçtüzüğün 88’inci maddesi gereğince Komisyona geri çekilen (2/8) 

esas numaralı Teklif ile aynı düzenlemeyi içerdiği gerekçesiyle birleştirilerek 

görüşülmüştür. (2/8) esas numaralı Teklif, Sırasayısı 12 olarak bastırılmış olduğundan, 

(2/1810) ile birleştirilmesi söz konusu olunca bu da Sıra Sayısı 12’ye 1’inci Ek olarak 

bastırılmıştır.
1935

  

Birleştirilen işlerden esas alınanın kanunlaşması durumunda, birleştirilen diğer 

işler de kanunlaşmış sayılmaktadır.
1936

  

Komisyonlar kendilerine havale edilen kanun önerilerini, yukarıda ortaya 

konulduğu çerçevede, birleştirerek görüşebilmekle birlikte, yine İçtüzüğün 35’inci 

maddesinde öngörülen yasak gereğince, komisyonlar kendilerine havale edilmiş olan 

kanun önerilerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde Genel Kurul’a sunamamaktadırlar. 

7. Alt Komisyon 

 Anayasa, kanunlar ya da İçtüzükte herhangi bir hukuki dayanağı olmamakla
1937

 

birlikte komisyonlar, ana komisyonda inceleme ve araştırmanın yeterli görülmeyip daha 

                                                 
1935

 Anayasa Komisyonu Raporu, SS. 12’ye 1’inci Ek, D. 24, YY. 4, s. 4. 
1936

 Örneğin, 04/04/2005 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, 

esas alınan 1/1108 esas numaralı tasarının yanı sıra bu işle birleştirilen 6 tasarı ve 15 teklif de 

kanunlaşmış sayılmaktadır. Bkz. www.tbmm.gov.tr adresinden “Kanun Bilgileri” kısmı.  
1937

 İçtüzükte Meclis soruşturma komisyonlarının gerektiğinde alt komisyonlar aracılığıyla çalışabileceği 

öngörülmüştür (İçt. m. 111). Ayrıca 3686 sayılı Kanunda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun 

incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle yapabileceği ve yine 3346 sayılı Kanunda Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Komisyonunun kuruluşların durumunu yerinde incelemek için alt komisyonlar kurabileceği 

http://www.tbmm.gov.tr/
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ayrıntılı inceleme ve araştırmaya ihtiyaç duyulduğu durumlarda, teamüli olarak alt 

komisyonlar kurarak çalışmalarını sürdürebilmektedirler. İhtisas komisyonları, kanun 

önerilerinin müzakereleri sırasında yaygın biçimde alt komisyon kurmakta ve genellikle 

alt komisyonun kabul etmiş olduğu rapor ve metin üzerinden çalışmalarına devam 

etmektedir.  Alt komisyonda daha az üye ile çalışmaların çok daha sağlıklı, verimli ve 

siyasi etkilerden uzak biçimde yürütülmesi ve görüşülen işe yoğunlaşılması mümkün 

olmaktadır.   

Kanun önerilerinin tümü oylanmadan önce herhangi bir aşamada alt komisyon 

kurulmasına karar verilebilmektedir.
1938

 Uygulamada komisyonlar açısından bir 

yeknesaklık olmamakla birlikte, komisyonlar, kanun önerisinin geneli üzerindeki 

görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra 

görüşülen konu alt komisyona gönderilebileceği gibi geneli üzerinde herhangi bir 

görüşme yapılmadan da alt komisyona havale gerçekleştirilebilmektedir.  

 Görüşülen işin alt komisyona havalesi için genellikle bir önerge sunulmakta ve 

bu önerge komisyonun oyuna sunulmaktadır. Herhangi bir önerge olmaksızın doğrudan 

başkan tarafından alt komisyona havalenin oya sunulması da söz konusu olabilmektedir. 

İlgili önergede komisyonun hangi çerçevede görevlendirildiği de ortaya 

konulabilmektedir. Örneğin işin tümü için ya da belli maddelerinin teknik nitelikte 

olduğundan daha ayrıntılı incelenmesi şeklinde bir çerçeve belirlenmesi mümkündür. 

Komisyon ayrıca, alt komisyonun çalışmalarını tamamlayacağı ve ilgili rapor ya da 

metni Komisyona teslim edeceği süreyi de belirleyebilmektedir.  

 Uygulamada, alt komisyonlar, en az üye sayısına sahip olan siyasi parti 

grubunun en az 1 üyeye sahip olmasını sağlayacak şekilde ve siyasi parti gruplarının 

güçleri oranında temsili ilkesi de gözetilerek kurulmaktadır. Hâlihazırda, alt 

komisyonlar 9 üyeden
1939

 oluşmaktadır. Bu sayı, yasama döneminden dönemine ya da 

çoğunluk partisinin tercihlerine göre değişebilmektedir.  

 Alt komisyona aday olmak isteyenler ya da aday gösterilenler, komisyonda 

oylanmakta ve alt komisyon oluşturulmaktadır.
1940

 Komisyonda alt komisyon için 

belirlenen üyeler, alt komisyonun kurulduğu toplantıyı takiben bir araya gelerek 

                                                                                                                                               
düzenlenmiştir. Ancak hukuki dayanağa sahip olan bu alt komisyon oluşumları, komisyonların yasama 

dışı işlevlerine ilişkindir.  
1938

 TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 13.  
1939

 Bu durumda komisyonda, AK Parti’den 5, CHP’den 2, HDP’den 1 ve MHP’den 1 üye yer almaktadır.   
1940

 Bazı durumlarda, alt komisyon kurulmasına dair önergede, alt komisyonun hangi üyelerden oluşacağı 

da belirtilmektedir.  
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aralarından başkan, başkanvekili ve sözcü seçilebilmektedir. Yapılacak ilk toplantıda, 

davet edilecekler ya da teknik destek sağlanacaklar da bu aşamada belirlenmektedir.  

Ana komisyon, alt komisyonu kurarken, alt komisyonun çalışma konusuyla ilgili 

yazışma yapması ve ihtiyaç duyacağı diğer işleri ifa etme konusunda yetkili kılınmasına 

ilişkin karar da alabilmektedir. Komisyon bu şekilde toplantılarına ilişkin yazışmaları 

kendisi yapabilmektedir. Böyle bir karar alınmasına karşın bu yazışmalar, ana komisyon 

tarafından yapılabildiği gibi, bu yönde bir karar alınmaması durumda ilgili yazışmalar, 

sadece ana komisyon tarafından yapılabilmektedir.  

Alt komisyonların çalışmalarında, ihtisas komisyonlarına uygulanan Anayasa ve 

İçtüzük hükümleri ile teamüller kıyasen uygulama alanı bulmaktadır. Ancak alt 

komisyonlar usuli olarak ana komisyonlara göre daha serbest bir şekilde 

çalışabilmektedir.  

Alt komisyonlar, çalışma alanı olarak, ana komisyonun belirlediği çerçeve ile 

sınırlıdır. Diğer bir deyişle alt komisyon, ana komisyon tarafından verilen görevi yerine 

getirmektedir. Bu çerçevede, alt komisyon, görüştüğü işi, ana komisyonda bulunan 

işlerle bu konuda yetkisi olmadıkça birleştiremeyecektir.  

Bununla birlikte görüşmeler sırasında, alt komisyonun, bazı konular üzerinde 

son kararını vermeden ilgili konuyu ana komisyona tevdi etmesi, diğer bir deyişle ilgili 

konunun ana komisyonda kararlaştırılmasını isteme imkânı bulunmaktadır. Alt 

komisyonlar görüşme sonuçlarını bir rapor ile ortaya koymakta ve genellikle bir metin 

oluşturmaktadır.  

Alt komisyon görüşmelerinin tamamlar tamamlamaz raporunu ve varsa metnini 

ana komisyona sunmakta; ana komisyon bunun üzerine ilgili iş için bir gündem 

belirlemektedir. Komisyondaki toplantıda, genellikle önce alt komisyon çalışması ve 

raporla ilgili bilgi vermek üzere komisyon başkanı ve diğer üyelerine söz verilmekte, 

daha sonra alt komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşmelerin devam etmesi, 

komisyonun oyuna sunulmaktadır. Komisyon tarafından kabul edilmesi durumunda, 

görüşmeler alt komisyonun metni üzerinden götürülmektedir. Komisyonun alt 

komisyonun metni üzerinden görüşmelerin devam edilmesini kabul etmemesi 

durumunda, alt komisyon çalışmaları ana komisyon açısından bir nevi sıfırlanmaktadır. 

Ancak, bu durumda komisyon üyelerinin alt komisyonun metninden yararlanarak 

değişiklik önergeleri sunmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.  
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8. Eski Komisyonun Raporunun Benimsenmesi  

 Komisyonun eski komisyonun raporunu benimsemesi aynı dönem içinde ve 

önceki dönem komisyon raporlarının benimsenmesi olmak üzere ikiye ayrılarak ele 

alınmalıdır. 

Aynı dönem içinde seçimi yenilenen komisyon, aynı komisyonca daha önce 

verilmiş rapor hakkında yeni bir karar alabilmektedir. Ancak yeni bir karar alacağını, 

görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir ay içinde Meclis Başkanlığına bildirmesi 

gerekmektedir. Aksi, takdirde eski komisyonun raporunu benimsemiş sayılmaktadır 

(İçt. m. 44). Bununla birlikte, yeni bir karar alacağını bildirmiş olmasına rağmen, 

komisyonun bir aylık süre içinde eski komisyonun raporunu benimsemesinde herhangi 

bir engel bulunmamaktadır. 

 Anayasa Mahkemesi de bir kararında,
1941

 bir aylık süre dolmadan, ilgili konunun 

genel kurulda görüşülerek karara bağlanması üzerine, bir aylık süre geçmeden mevcut 

komisyonun, eski komisyonun raporunu benimsemiş sayılamayacağından bir aylık süre 

içinde görüşülmüş olmasının ilgili işin iptal nedeni olduğu iddiasıyla açılan davada,   

ilgili komisyonun benimsememe kararı almaması ve genel kurul görüşmeleri sırasında 

yeni komisyon başkanının eski komisyon raporunun benimsenmemesi yolunda bir 

düşüncelerinin olmadığını ifade etmesi ve genel kurulun da bu doğrultuda oy vererek 

kabul etmiş bulunması karşısında yapılan işlemlerin geçersizliğinden söz etmenin 

olanaksız olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi söz konusu 1 

aylık sürenin üst sınır olduğunu ve bunun önceden görüşme yapılması için bir engel 

oluşturmadığını açıklayarak iptal istemini reddetmiştir.  

 Aynı yasama döneminde seçilen yeni üyelerin siyasi partilere göre dağılımının 

değişmeyeceği varsayımı altında, komisyonun hareketsizliğine böyle bir sonuç 

bağlanmış görünmektedir. Uygulamada komisyonlar genellikle herhangi bir girişimde 

bulunmamakta ve böylece önceki komisyonun raporlarını benimsemiş sayılmaktadır.  

 İkinci olarak bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış olan kanun önerileri, 

hangi aşamada olursa olsun hükümsüz olmaktadır (İçt. m. 77/1). Bununla birlikte 

hükümet veya milletvekilleri hükümsüz sayılan söz konusu kanun önerilerini 

yenileyebilmekte ve bu kanun önerileri için TBMM’de yasama süreci yeni baştan 

başlamaktadır. İçtüzüğün ilgili maddesinde yapılan değişiklik sonrasında bu durumda 

komisyonlar için iki seçimlik hak oluşmuştur. Komisyon ilgili kanun önerisini 

                                                 
1941

 AMK, 14.10.1975, E. 1975/145, K. 1975/198, RG: 11.03.1976/15525.  
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görüşerek yeni bir rapor hazırlayabilecek ya da yenilenen kanun önerisine ait önceki 

dönem rapor ve metinlerini benimseyebilecektir.  

 9. Kanun Önerisinin Maddeleri Üzerinde Görüşme 

 Komisyonda kanun önerisinin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesi 

durumunda her bir madde üzerinde komisyonda ayrı ayrı görüşme açılmaktadır. 

Maddelerine geçilmesi kabul edilen kanun önerisi, aynen kabul edilebileceği gibi 

değiştirilerek de kabul edilebilmektedir.  

 Her bir madde üzerindeki görüşmeler de geneli üzerindeki görüşmelere benzer 

şekilde yürütülmektedir. Diğer bir deyişle, komisyon tarafından aksi 

kararlaştırılmadıkça öncelikle madde metni okunmakta,  hükümet temsilcisine ve 

komisyon üyelerine söz verilmekte, varsa diğer söz talepleri karşılanmakta, daha sonra 

varsa değişiklik önergeleri üzerinde görüşme yapılmaktadır.  

Komisyonlar, ilgili kanun önerisi üzerinde değişiklik önergeleri aracılığıyla 

değişiklik yapabilmektedir. Komisyonların kanun önerisi üzerinde ne kadar değişiklik 

yapabileceğine dair bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
1942

 İçtüzüğün 31’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında komisyonlarda TBMM ve bakanlar kurulu üyelerinin söz 

alabileceği ancak önerge verme ve oy kullanma hakkının sadece komisyon üyelerine ait 

olduğu hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede komisyonlarda, komisyon üyesi olmayan bir 

milletvekili görüşmenin her aşamasına katılabilmekte ve söz alıp görüş 

bildirebilmektedir. Ancak komisyon üyesi olmayanlar değişiklik önergesi 

verememektedirler. Değişiklik önergesi vermek için bir üyenin imzası yeterli 

bulunmaktadır.  Değişiklik önergeleri ilgili komisyon başkanlığına dönük yazılmış bir 

dilekçe biçiminde olup önergede yapılmak istenen değişikliğin gerekçesine de mutlaka 

yer verilmektedir.
1943

   

Komisyonda hükümet değişiklik önergesi sunamamaktadır. Hükümet veya 

komisyon üyesi olmayan milletvekilleri, önerge vermek istediğinde, bunu iktidar 

partisi/partilerine mensup milletvekilleri aracılığıyla/imzasıyla yapmaktadır.  

                                                 
1942

 Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelerde,  gelir azaltıcı ve gider 

artıcı değişiklik önergesi sunulabilirken, genel kurulda bu tür önergeler sunulamamaktadır (AY. m. 

162/5).  
1943

 Uygulamada, Komisyon Başkanlığına sunulan önergelerin üzerine madde numaraları yazılmakta, 

önergeler madde sırasına göre tanzim edilmekte ve yeterli sayıda çoğaltılmaktadır. Çoğaltılan önergeler 

ilgili madde üzerindeki önerge işlemine geçmeden önce hükümete, Komisyon Başkanlığına, komisyon 

üyelerine, stenograflara ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine dağıtılmaktadır. Oylanan önergeler 

“kabul”, “ret”, “işleme alınmadı” şeklinde tasnif edilmekte ve dosyalanmaktadır (TBMM İhtisas 

Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 12).  
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Komisyonda konuşma süreleri ve önerge sayıları konusunda açık bir düzenleme 

olmadığı gibi herhangi bir kısıt da bulunmamaktadır. İçtüzük koyucunun böyle bir 

tercihte bulunmasının en önemli sebebi, komisyon çalışmaları sırasında komisyona 

serbest bir çalışma imkânı sağlama düşüncesidir. Diğer bir deyişle, yasama faaliyetinin 

arka planını oluşturan komisyonların sıkı şekil şartlarına bağlı olmaksızın görüşmeler 

yapabilmesi amacıyla bu yönde kısıt getirilmediği ifade edilebilir.
1944

 

Görüşülen işin mahiyetine göre ilgili kanun önerisinin gerek geneli üzerinde 

gerekse maddeleri üzerinde çok uzun tartışmalar yaşanabilmektedir. Öyle ki bir 

maddenin müzakeresi komisyonlarda, günlerce sürebilmektedir. Tecrübeler 

göstermektedir ki, komisyon aşamasında bir kanun önerisi ne kadar çok tartışılmış, 

ayrıntılı şekilde incelenmiş ve üzerinde yoğun müzakereler yapılmış ise uygulamasında 

karşılaşılması muhtemel sorunlar o derecede azalmaktadır.
1945

 Bununla birlikte 

muhalefet tarafından karşı olunan kanun önerilerinin müzakeresi sırasında, 

müzakerelerin engellenmesi yoluna gidilebilmektedir. Bu çerçevede özellikle uzun 

süreli konuşmalar yapılabilmekte
1946

 ya da İçtüzüğün 31’inci maddesinde konu ile ilgili 

açık bir hüküm olmamasına dayanılarak maddeler üzerinde çok yüksek sayıda önerge 

verilmesi yoluna gidilebilmektedir.  Bu durumda komisyonlar müzakerelerin devam 

ettirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi amacıyla İçtüzükte haklarında herhangi bir 

düzenleme olmamasına rağmen “komisyon gündemine hakimdir” ilkesi ile “hakkın 

suiistimalini hukukun korumayacağı” şeklindeki genel hukuk ilkesine
1947

 dayanarak 

“görüşmelerin yeterliği”/müzakerelerin kifayeti usulünü uygulayabilmekte ya da daha 

kanun önerilerinin müzakereleri başlamadan önce komisyonda görüşmelerin 

düzenlenmesine, diğer bir deyişle konuşma süreleri ya da önergelere, ilişkin bir karar 

alabilmektedir. Ancak bunların, komisyonlarda istisnai olarak uygulama alanı bulan 

usuller olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Uygulamada komisyon başkanı tarafından görüşülmekte olan iş üzerindeki 

müzakereler yeterli görülürse, görüşmelerin yeterliği (müzakerelerin kifayeti) doğrudan 

oya sunulabilmekte ya da buna ilişkin olarak herhangi bir milletvekili tarafından önerge 

sunulması durumunda da aynı yol izlenmektedir. Görüşmelerin yeterliği usulü kanun 

                                                 
1944

 YAPICI (2007), s. 79.  
1945

 TUTAL (2010), s. 99-100.  
1946

 2012 yılında 12 yıllık zorunlu eğitim sistemini öngören teklifin görüşmeleri sırasında, CHP Sakarya 

Milletvekili Engin ÖZKOÇ tarafından toplam 12,5 saat konuşulmuştur.  
1947

 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,  m. 2/2.  
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önerisinin geneli ya da maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz konusu 

olabilmektedir.
1948

 

Görüşmelerin yeterliği görüşülen işle ilgili olarak görüşmelerin sona erdirilmesi 

için bir yol olarak kullanılabilmekte, konuşma ve soru-cevap süreleri ile sunulabilecek 

önerge sayılarının belirlenerek görüşmelerin düzenlendiği hallerde de komisyonda 

görüşmeler ilgili düzenleme çerçevesinde yürütülmektedir.
1949

  

Komisyonlarda görüşmelerin yeterli olduğuna dair aşağıdaki çerçevede bir 

önerge sunulabilmektedir:  

“Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (2/358) esas numaralı Kanun Teklifi’nin geneli üzerindeki 

görüşmeler neticesinde konu açıklığa kavuşmuş olduğundan teklifin maddelerine 

geçilmesi hususunu arz ve teklif ederiz.  

Avni ERDEMİR  

Amasya  

Gerekçe:  

Bu konu üzerindeki görüşmelerin ilânihaye devam etmesi mümkün değildir. 

Ayrıca görüşülen konunun vuzuha kavuşması nedeniyle İç Tüzük’ün 26’ncı maddesi 

gereğince işbu değişiklik önergesi verilmiştir.”
1950

 

Komisyondaki görüşmelerin düzenlenmesine ilişkin olarak ise aşağıdaki 

çerçevede önerge sunulabilmektedir. Bu önergeler, sadece konuşmaların, hem 

konuşmaların hem de önergelerin sınırlanmasına ilişkin olabilmekte ya da başka 

unsurları da içerebilmektedir: 

“Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına  

Görüşülmekte olan 2/358 Esas numaralı Kanun Teklifinin görüşmeleri 

sırasında, her milletvekiline görüşlerini açıklayabilmesi için tanınan konuşma süresinin 

her madde hakkında beş dakika ile sınırlanması hususunu arz ve teklif ederiz.  

Osman ÇAKIR           İsmet UÇMA  

Düzce                      İstanbul  

Gerekçe:  

                                                 
1948

 Geneli üzerindeki örnek için bkz. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Tutanakları, 

23.02.2012, D.24, YY.2, s. 108, maddeler üzerindeki örnek için bkz. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Tutanakları, 05.03.2012, D.24, YY.2, s. 156-157.  
1949

 YAPICI (2007), s. 77.  
1950

 Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Tutanakları, 23.02.2012, D.24, YY.2, s. 108. 
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Bir konu üzerindeki görüşmelerin ilanihaye devam etmesi mümkün değildir. 

Kaldı ki, bir konu üzerine sınırsız süreyle konuşma hakkı tanınması, komisyon 

görüşmelerinin düzeni ile bağdaşmamaktadır. Komisyon çalışma düzenini engelleyici 

nitelikteki tutum ve davranışların sonlandırılması ve konuşma süresinin sınırlanması 

amacıyla işbu değişiklik önergesi verilmiştir.”
1951

 

Adalet Komisyonunda, Yargıtay’da ve Danıştay’da daire ve üye sayısının 

arttırılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 

(1/994) görüşmeleri sırasında, Tasarının 7’nci maddesi üzerinde 130 adet önerge 

verilmesinin ardından, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat tarafından “Komisyonun 

görevi, Yasama Organının temel işlevi ile uyumlu olarak, gündemindeki işi 

sonuçlandırmaktır. (AY. m. 7, 87, 88, 95) Komisyon, önündeki işi en geniş imkânlar 

içinde ve farklı yönleriyle elbette ki tartışacaktır. Ancak görüşme ve İçtüzük imkânları, 

her ne pahasına olursa olsun işin sonuçlandırılmasını önleme hedefine özgülenemez. 

Yetki ve usulün, işlevsel sınırlarını zorlayan kullanımını önlemek, her organizasyonun 

varlık görevidir. Komisyonumuzda görülen iş konusunda cereyan eden müzakere ve 

usul pratiklerinin kazandığı vasıf ve yasama amacı birlikte gözetilerek denkleştirici 

adalet esası içinde işbu önerge verilmiştir.” gerekçesiyle, görüşülmekte olan işle sınırlı 

olarak; söz verilen her milletvekili yönünden her bir madde için görüş açıklama 

süresinin beşer dakika ile sınırlandırılmasını; her madde üzerinde verilecek önerge 

sayısının, her üye yönünden bir adetle sınırlandırılmasını ve bu sınırın üzerinde verilmiş 

önergelerin işleme konulmamasını ve İçtüzüğün 87/3,4,5,6 hükümlerine aykırı 

önergelerin işleme konulmamasını içeren önerge verilmiş ve kabul edilerek görüşmeler 

bu usul çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
1952

 

İlk örnekte görüldüğü üzere, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonunda 12 yıllık zorunlu eğitime (4+4+4) ilişkin teklifin komisyondaki 

müzakerelerinde, konuşmaların çok uzaması üzerine, sadece konuşma sürelerinin 

sınırlanmasına ilişkin önerge verilmiştir. Söz konusu komisyon, ilgili teklifin 

müzakereleri devam ederken, madde ve önergeler üzerindeki konuşma sürelerinin ve 

önergelerin sınırlanmasına ilişkin ikinci bir usul önergesi kabul etmiş ve görüşmeleri o 

çerçevede yürütmüştür. Adalet Komisyonunda sunulan ikinci örnek önerge de 

görüşmelerinin düzenlenmesine ilişkin daha ayrıntılı ve sınırlandırıcı kurallara yer 

verildiği görülmektedir.  

                                                 
1951

 Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Tutanakları, 06.03.2012, D.24, YY.2, s. 56. 
1952

 Adalet Komisyonu Tutanakları, 29.01.2011, D. 24, YY.1, s. 104.  
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Komisyonların görüşmelerin düzenlenmesine ve sınırlanmasına ilişkin bir 

önergeyi kabul etmesinden sonra da her zaman görüşme usulünde değişikliğe ya da yeni 

düzenlemelere gitmesi mümkündür. Örneğin, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu yukarıda sözü edilen teklifin görüşmeleri sırasında görüşmelerin 

sınırlanmasına ilişkin önergelerin kabul edilmesinden sonra, bir maddenin görüşmeleri 

sırasında konunun yeterince aydınlanmadığı için görüşmelere devam edilmesi talebini 

içeren önerge kabul edilmiştir.
1953

  

Diğer yandan Plan ve Bütçe Komisyonu, Anayasa gereğince,
1954

 bütçe kanunu 

tasarısı ile kesin hesap kanunu tasarılarının görüşülmesini 55 günlük süre içinde 

tamamlamak zorunda olduğundan her yıl, söz konusu tasarıları görüşmeye başlamadan 

önce görüşme usulüne ilişkin olarak karar almaktadır. Bu çerçevede, 30.11.2017 tarihli 

toplantıda bütçe kanunu ve kesin hesap kanunu tasarısının görüşmelerinin aşağıdaki 

usulle yürütülmesi kararlaştırılmıştır:   

“…- Komisyonda konuşma sürelerinin, bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde 

Komisyon üyeleri için yirmi dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için beş 

dakika; bakanlık ve kurum bütçeleri üzerindeki görüşmelerde ise Komisyon üyeleri için 

on dakika, Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için beş dakika ile sınırlandırılması, 

- Öngörülen sürelere bağlı kalınması kaydıyla, bu sürenin paylaşılarak 

kullanılabilmesi. 

- Sayın bakanların bütçe sunuş konuşmalarının otuz dakika, sorulara verecekleri 

cevapların ise kırk beş dakikayla sınırlandırılması, 

- Söz ve soru sırasında Komisyon üyelerine öncelik verilmesi, 

- Soru sorma süresinin Komisyon üyeleri için on dakika, diğer milletvekilleri 

için beş dakika olmak üzere on beş dakikayla sınırlandırılması,...”
1955

  

Plan ve Bütçe Komisyonu açısından, Anayasa’da öngörülen süre içinde ilgili 

kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanabilmesi için görüşmelerin bu şekilde 

sınırlandırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.  

Tartışmalı olan konularda, muhalefetin çok fazla önerge sunarak ya da 

konuşmaları gereksiz biçimde uzatarak görüşmeleri kilitleyebilmesi ihtimali karşısında; 

                                                 
1953

 Bkz. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Tutanakları, 08.03.2012, D.24, YY.2, s. 5. 
1954

 AY. m. 162/3.  
1955

 Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanakları, 30.11.2017, D. 26, YY.3, s. 5-8.  
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görüşmelerin yeterliği ya da başlangıçta konuşma ve önerge kısıtları getirilmesi 

görüşmelerin yürütülebilmesi ve sonuca ulaşılabilmesi için bir güvence teşkil 

etmektedir. Ancak görüşmelerin bir an önce tamamlanması adına yeterince 

görüşülmemiş konularda görüşmelerin yeterliğinin istenmesi ve kabulü, komisyon 

çoğunluğu tarafından kötüye kullanıma müsait görünmektedir.  Bu durumda iktidar 

parti/partilerine mensup milletvekilleri diğer bir deyişle çoğunluk, görüşmelerin 

yeterliği konusunda belirleyici olmaktadır.
1956

 Komisyonların görüşmelere ilişkin bu 

yönde düzenlemeler yapması görüşmelerin ilerleyebilmesi ve sonuçlanabilmesi için 

bazen bir zorunluluk gibi görünse de komisyonlar bu yönde görüşme kuralları 

geliştirirken, muhalefetin İçtüzükten kaynaklanan haklarını kullanmasını engelleyici 

tutumdan kaçınmaya dikkat etmelidir.
1957

 

 Diğer yandan komisyonun yapabileceği değişikliklerin bir sınırının olup 

olmadığı sorunu değerlendirilmelidir. Komisyonların görüştükleri tasarı ya da teklif 

konusundaki yapabileceği değişikliklerin belli sınırları vardır.  Öncelikle 87’nci 

maddenin üçüncü fıkrasının bir yansıması olarak görüşülmekte olan kanun önerisinin 

konusu olmayan kanunlarda ek ve değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki 

değişiklik önergeleri işleme konulamayacaktır. Dolayısıyla, komisyonda yapılabilecek 

değişikliklerin ilk sınırı, görüşülmekte olan kanun önerisi ile değiştirilmek istenen 

kanun olmaktadır.  

Diğer sınır ise 87’nci maddenin dördüncü fıkrasından kaynaklı olarak 

görüşülmekte olan kanun önerisine konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, 

maddelerinin değiştirilememesidir. Bunun istisnası ise değiştirilmek istenen maddenin 

kanun önerisi ile çok yakın ilgisi bulunmasıdır. Dolayısıyla “çok yakın ilgililik” 

koşulunun gerçekleşmesi durumunda değiştirilmek istenen kanun önerisinde 

bulunmayan başka bir maddesi değiştirilebilecektir.
1958

   

Komisyonda önergelerin görüşülmesi konusunda uygulanacak usule dair 

İçtüzükte herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte, genel kurulda değişiklik 

önergelerinin görüşülmesine ilişkin İçtüzüğün 87’nci maddesi kıyasen 

uygulanabilecektir. Buna göre, herhangi bir madde üzerinde sunulan önergeler öncelikle 

aykırılık sırasına göre sıralanmakta ve bu sıralamayla görüşülmektedir. Önerge 

okutulmakta, önerge sahibinden başlamak üzere önerge üzerinde söz isteyenlere söz 

                                                 
1956

 YAPICI (2007), s. 78.  
1957

 Aynı yönde bkz. TUTAL (2010), s. 103.  
1958

 Bu konu ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  
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verilerek önerge üzerinde müzakereler yapılmaktadır. İsterse önerge üzerinde hükümet 

de söz alabilmektedir. Komisyonlarda ortak bir uygulama olmamakla birlikte, 

hükümetin ilgili önerge üzerindeki görüşü de sorulabilmektedir. Üzerindeki 

müzakereden sonra önerge oya sunulmaktadır.  Her bir madde üzerinde varsa 

önerge işlemleri de tamamlandıktan sonra ilgili maddeler aynen ya da değiştirilerek 

kabul edilmekte ve son olarak kanun önerisinin tümü üzerinde bir oylama 

yapılmaktadır.  

Komisyon raporunun yazımı sırasında ortaya çıkabilecek/görülebilecek basit 

hata ve eksiklerin düzeltilebilmesi ve metnin oluşturulmasında kanunların 

hazırlanmasında uyulması gereken usul ve esaslara riayet edilmesi amacıyla komisyona 

“redaksiyon yetkisi” verilebilmektedir. Kanun önerisinin tümünün oylamasından önce 

Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesi hususu komisyonun oyuna 

sunulmaktadır. Bu yetki çerçevesinde söz konusu eksikler giderilebilmektedir.  

Ancak ifade etmek gerekir ki, redaksiyon yetkisi, ilgili kanun önerisinin anlam ya 

da içeriğini değiştirecek nitelikte değişiklikleri kapsamamakta; sadece kanun yapım 

tekniğine, dil ve üslup birliği sağlanmasına ve anlatıma açıklık kazandırılmasına yönelik 

sınırlı değişiklikleri içermektedir.1959 

Komisyonlar, kanun önerisi üzerindeki görüşmelerini tamamlar tamamlamaz, 

eğer tali komisyon ise işi kendinden sonra inceleme yapacak olan komisyona, esas 

komisyon ise genel kurula göndermektedir. Ancak bazı durumlarda komisyonda 

görüşülmüş olan işin tekrar görüşülmesi mümkün olabilmektedir. 

10. Görüşülmüş İşin Yeniden Görüşülmesi  

Komisyonun, görüşmüş olduğu konuyu yeniden görüşmesi, komisyon raporu 

başkanlığa sunulmadan önce ve sunulduktan sonra olmak üzere iki aşamada söz konusu 

olabilmektedir. İçtüzükte bunların dışında komisyonda ilgili konunun yeniden 

görüşülmesini sağlayabilecek bir mekanizma daha öngörülmüştür. Buna göre, 

komisyonun yeniden görüşmesi, genel kurul talebi ile de söz konusu olabilmektedir. 

Komisyon görüştüğü kanun önerisini reddeder, ancak red raporu genel kurul tarafından 

kabul edilmezse,
1960

 dosya yeniden görüşülmek üzere komisyona geri gönderilmektedir 

(İçt. m. 80).  

                                                 
1959

 TBMM İhtisas Komisyonların Çalışma Rehberi, s. 12.  
1960

 İçtüzüğün bu hükmü pratikte uygulama alanı bulamamaktadır. Zira, komisyon hakkında red raporu 

düzenleyeceği konuyu gündemine alıp görüşme yoluna gitmemektedir. Ayrıca, komisyonun red kararı 
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Şekil  26. Komisyonda Yeniden Görüşme 

a. Komisyon Raporu Başkanlığa Sunulmadan Önce  

Komisyon raporu başkanlığa sunulmadan önce ilgili işin yeniden görüşülmesi iki 

şekilde söz konusu olabilmektedir. Bunlardan biri, ilgili işin görüşmeleri 

tamamlanmadan önceki duruma ilişkindir. Komisyonlar belli bir gündem maddesi 

üzerinde görüşmelerini yaparken, işin görüşmesini henüz tamamlamamışlarsa, tümünün 

oylamasından önce, geriye dönüş yaparak görüştükleri konuyu yeniden 

görüşebilmektedirler (İçt. m. 43/1). Örneğin komisyon ilgili işin 8’inci maddesini 

görüşürken, 5’inci maddeye dönüş yaparak yeniden görüşebilmektedir. Yeniden 

görüşme talebine ilişkin önerge bir üye tarafından da verilebilmekle birlikte yeniden 

görüşme yapılabilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar 

verilmesi gerekmektedir.  

İkinci durum ise gündem maddesinin görüşmeleri tamamlandıktan sonra söz 

konusu olabilmektedir. Aynı şekilde bu durumda da komisyon raporunun başkanlığa 

sunulmamış olması gerekmektedir. Bu aşamada aynı konunun komisyonda yeniden 

görüşülebilmesi için komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı 

talebi gerekmektedir. Bu durum açısından İçtüzüğün öngördüğü bir kısıt bulunmaktadır 

ki, bu aşamada yeniden görüşme sadece bir kez istenebilmektedir (İçt. m. 43/2). 

                                                                                                                                               
verse dahi, genel kurulda komisyonun red kararı verdiği konuda aksine bir iradenin oluşması siyasi 

yönden düşük bir olasılıktır (İBA (2009), s. 178).  

Komisyonda Yeniden 
Görüşme 

Rapor Başkanlığa 
Sunulmadan Önce 

İşin görüşülmesi 
tamamlanmadan önce 

(m. 43/1)  

İşin görüşülmesi 
tamamlandıktan sonra 

(m. 43/2) 

Rapor Başkanlığa 
Sunulduktan Sonra 

Genel Kurul karar 
vermeden önce (m. 88) 

Genel Kurul karar 
verdikten sonra (m. 87) 

Komisyonun red raporunun 
genel kurul tarafından 

benimsenmemesi (m. 80) 
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Gündem maddesinin görüşmeleri tamamlanmadan önce ise komisyon üyeleri tarafından 

birden fazla yeniden görüşme talebinde bulunulabilmektedir.  

Birinci ve ikinci fıkrada ortaya konulan talepler arasında, talebin kapsamı 

açısından çok önemli bir fark bulunmaktadır. Birinci fıkrada, görüşülen konu ile ilgili 

belli bir hususun yeniden görüşülmesi talep edilirken, ikinci fıkrada ise aynı konunun 

diğer bir deyişle görüşülen işin tümünün yeniden görüşülmesi talep edilmektedir.  

Yukarıda sözü edilen ikinci durum komisyonlarda uygulama alanı 

bulamamaktadır. Şöyle ki, yeniden görüşmenin şartlarının gerçekleşme ihtimali diğer 

fıkrada yer alan düzenlemeye göre çok daha zordur. Bu nedenle komisyonlar, belli bir 

gündem maddesinin görüşmesini tamamladıktan sonra, komisyonda yeniden görüşme 

talebinde genellikle bulunulmamakta ve sorunun genel kurul görüşmeleri sırasında 

verilecek önergelerle halledilmesi yoluna gidilmektedir.
1961

   

b. Komisyon Raporu Başkanlığa Sunulduktan Sonra   

 Komisyon raporu Başkanlığa sunulduktan sonra esas komisyon veya hükümet, 

kanun önerisinin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, komisyona geri 

verilmesini, isteyebilmektedir. Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilmektedir. Kanun 

önerisinin tümü geri istenmişse, kanun önerisi hakkında verilen bütün önergeler esas 

komisyona verilmekte; kanun önerisinin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o 

madde veya maddeler hakkındaki önergeler esas komisyona verilmektedir (İçt. m. 88). 

Esas komisyon veya hükümet tarafından ancak bir kez bu yönde bir talepte 

bulunulabilmektedir.  

 İçtüzüğün 89’uncu maddesinde, 424 numaralı Karar ile yapılan değişiklik 

sonrasında, “genel kurulda yeniden görüşme” konusu düzenlendiğinden, 88’inci 

maddeye göre yapılacak talep, genel kurulda görüşme yapılmamış metin (tümü, belli bir 

ya da birkaç maddesi) konusunda yapılabilecektir.   

İçtüzük bu tür istemlerin hükümet ve esas komisyon tarafından hangi usullerle 

yapılacağı konusunda bir belirleme yapmamıştır. Maddenin anlatımından bu tür 

taleplerin gerekçesiz olsa da yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Zira, talep 

genel kurul tarafından görüşme yapılmaksızın yerine getirileceğinden ve genel kurulun 

                                                 
1961

 TUTAL (2010), s. 158-159.  
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talebi reddetmek gibi bir yetkisi olmadığından, gerekçe belirtilmesi de zorunlu 

olmamalıdır.
1962

  

İçtüzükte konu hakkında açıklık olmamakla birlikte, bu tür bir talebin esas 

komisyon tarafından yapılması durumunda, komisyonun üye tamsayısının salt 

çoğunluğu aranmalıdır. Zira, komisyon raporu başkanlığa sunulmadan önce yeniden 

görüşme için böyle bir çoğunluk aranmaktadır. Komisyonun raporunun başkanlığa 

sunulmasından sonra yeniden görüşme için çoğunluk aranmaması, çelişkili bir duruma 

sebep olacak ve başkanlığa sunulmamış bir konunun komisyonda görüşülmesi diğerine 

göre daha zorlaştırılmış olacaktır.
1963

 Ayrıca, üzerinde görüşme yapılmamış metnin 

tümünün, bir ya da birkaç maddesinin komisyona geri çekilmesinin istenebilmesi için 

komisyonun kararında bir değişiklik olmalıdır. Komisyonun kararının değişmesi ise 

ancak toplanması ile söz konusu olabilecektir. Ancak konu ile ilgili olarak yapılan bir 

usul görüşmesinde, komisyonda bu yönde bir karar alınmaksızın ilgili konunun 

komisyon başkanlarınca geri alınabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
1964

 Uygulamada da 

komisyon başkanlarının komisyon temsilcisi olarak bu yönde talepte bulunabildikleri 

görülmektedir.   

Diğer ihtimal ise genel kurulun ilgili önerge konusunda karar vermesi
1965

 halinde 

söz konusu olabilmektedir. Buna göre, değişiklik önergesine komisyon katılmamış ve 

Genel Kurul ilgili önergeyi kabul etmiş ise komisyon, ilgili maddeyi komisyona geri 

isteyebilmektedir. Zira bu durumda, komisyonun kabul ettiği madde reddedilmiş 

olmaktadır. Söz konusu maddenin komisyona geri verilmesi durumunda, komisyon 

önergeye göre yeni bir metin hazırlamakta veya ilgili konudaki kararında ısrar ederek 

kendi metninin aynen kabulünü isteyebilmekte ve konu hakkında son kararı Genel 

Kurul vermektedir (İçt. m. 87/10). İçtüzüğün 45’inci maddesinde komisyon temsilcisi, 

komisyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini ya da komisyona 

iadesini istemekle görevlendirildiği için, bu talep sadece komisyon temsilcisi tarafından 

da yapılabilecektir.  

Bu noktada komisyona geri çekilen konuyla ilgili olarak komisyonun yetkisinin 

nasıl olduğu sorusu akla gelebilecektir. Bu konu tespit edilebildiği kadarıyla genel 

kurulda bir usul görüşmesine konu olmuştur. Bu usul görüşmesinde, genel kurul 

                                                 
1962

 BAKIRCI (2000), s. 365.  
1963

 BAKIRCI (2000), s. 365. 
1964

 MM Tutanak Dergisi, 07.06.1978,  D.5, T.1, C. 6, B. 155, s. 233-236.  
1965

 Kabul edilmiş maddeler hiçbir şekilde komisyona geri çekilememekte, ilgili madde hakkında ancak 

genel kurulda yeniden görüşme usulü uygulanabilmektedir. Bkz. İçt. m. 89.  
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tarafından kabul edilen önergenin komisyon tarafından geri alınması durumunda 

komisyonun kabul edilen önergeye uymak zorunda olmadığı ve kendi metninde ısrar 

edebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
1966

 Esasen her ne kadar genel kurul geri çekilen 

madde üzerinde komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşmelerini sürdürse de 

komisyon raporu genel kurulu bağlamayacağı ve komisyonun kararına rağmen, genel 

kurul başka yönde karar alabileceği için, komisyonun yetkisinin sınırlı olmadığını ve 

ilgili metin üzerinde istediği yönde, kabul, ret ve değiştirmeyi de kapsayacak şekilde 

tam bir tasarruf yetkisinin bulunduğunun kabulü gerekmektedir.
1967

 

11. Cumhurbaşkanınca İade Edilen Kanunlar  

TBMM tarafından kabul edilen kanunlar, Anayasanın 89 ve 104’üncü maddeleri 

gereğince Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayarak TBMM’ye bir daha görüşülmek 

üzere geri gönderilebilmektedir. TBMM’ye bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 

kanunlar, TBMM’ye yeni sunulmuş herhangi bir kanun önerisi gibi esas numarası 

almakta ve diğer kanun önerileri için yapılan tüm işlemler, bunlar içinde de 

yapılmaktadır. Geri gönderilen kanun, öncelikle TBMM Başkanlığı tarafından 

komisyona havale edilmektedir. Başkanlık, ilgili kanunu, daha önce görüşen esas 

komisyona havale etmekte ve ilgili kanunun görüşüleceği toplantıya kadar tüm işlemler, 

diğer kanun önerilerinde olduğu gibi yürütülmektedir. Örneğin, ilgili kanun için 

gündem hazırlanmakta, toplantı çağrısı yapılmaktadır.  

03.10.2001 tarihli ve 4709 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile Anayasa’nın 

89’uncu maddesinde değişiklik yapılmış ve Cumhurbaşkanına yayımlanması kısmen 

uygun bulunmayan kanunların Meclise geri gönderilebilme yetkisi tanınmıştır. Buna 

paralel olarak kısmi olarak geri gönderilen kanunların, TBMM’de sadece uygun 

bulunmayan maddelerinin görüşülebilmesi imkânı tanınmıştır. Bu değişikliğe uyum 

sağlamak üzere 10.04.2003 tarihli ve 766 numaralı Karar ile İçtüzükte değişiklik 

yapılmış ve kısmen geri gönderilen kanunların genel kurulda ve bunun yanı sıra 

komisyonlarda görüşme usulü açıklığa kavuşturulmuştur. Anayasa değişikliği ve buna 

uyum amacıyla getirilen sözü edilen içtüzük değişikliği arasında geçen yaklaşık iki 

yıllık süre içinde, kısmen geri gönderilen kanunların görüşülme usulü her bir kanun 

özelinde görüşmelerin başında alınan kararla çözüme kavuşturulmuştur. Ancak, 

görüşme usulünün her seferinde alınan kararlarla belirlenmesinin zorluğu bir içtüzük 

düzenlemesini gerekli kılmıştır.  

                                                 
1966

 TBMM Tutanak Dergisi, 06.11.1984, D. 17, YY. 2, C. 8, B. 21, s. 111-114.  
1967

 Aynı yönde bkz. BAKIRCI (2015), s. 282-283.  
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766 numaralı Kararla yapılan bu değişiklik çerçevesinde İçtüzüğün 35’inci 

maddesinin son fıkrasına göre komisyonlar, Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen 

uygun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen kanunların 

sadece uygun bulunmayan maddelerini görüşebilmekte ve bu durumda, sadece uygun 

bulunmayan maddelerle ilgili görüşme açılmaktadır.  

İlgili değişiklik gerekçesinde de ifade edildiği üzere, bu görüşme usulü, 

komisyonların kanun önerilerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde genel kurula 

sunamayacakları yönündeki ilkeye bir istisna teşkil etmektedir. Bu çerçevede, 

komisyonlar, kısmen uygun bulunmayarak geri gönderilen kanunun, sadece uygun 

bulunmayan maddeleri konusundaki görüşünü genel kurula sunabileceklerdir.  

Bu durumda komisyonda ilk önce Cumhurbaşkanınca kanunla beraber 

gönderilen geri gönderme tezkeresi okunmakta, sadece kısmen uygun görülmeyerek 

geri gönderilen kanun maddeleri üzerinde görüşme açılmakta ve söz konusu maddeler 

sırasıyla müzakere edilmektedir. Komisyonlar, geri gönderme tezkeresindeki 

Anayasaya aykırılık iddialarını inceledikten sonra, daha önce Genel Kurulca kabul 

edilmiş ve kanunlaşmış metni aynen kabul edebileceği gibi tezkeredeki gerekçelere 

uygun olarak değişiklik de yapabilmektedir. Bununla birlikte komisyonlarca, 

Cumhurbaşkanınca tamamı uygun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere 

TBMM’ye gönderilen kanunların, tümünün görüşülmesi gerekmektedir. 

12. Kanun Önerilerinin Doğrudan Genel Kurul Gündemine Alınması  

İçtüzüğün 37’nci maddesine göre, kanun önerilerinin, esas komisyonlara havale 

edildiği günden itibaren en geç kırkbeş gün içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu 

süre hak düşürücü değil, düzenleyici bir süredir. Bu sürenin geçmesi, komisyonun 

konuyu görüşme ve karara bağlama yetkisini ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla bu 

süre dolduktan sonra ilgili kanun önerisi doğrudan genel kurul gündemine girmemekte, 

ancak bu sürenin dolmasıyla bir hakkın kullanılması mümkün hale gelmektedir.  

Bu süre içinde komisyon tarafından söz konusu kanun önerisi 

sonuçlandırılmadığı takdirde, hükümet veya teklif sahibine maddenin ikinci fıkra 

hükmü bir seçimlik hak tanımaktadır. İkinci fıkraya göre, kırk beş günlük sürenin 

bitiminde, ilgili kanun önerisinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını 

Hükümet veya teklif sahipleri
1968

 isteyebilmektedirler. Bu çerçevede, kanun teklifleri 

                                                 
1968

 Teklif sahiplerinden herhangi biri, bu önergeyi sunabilecektir. Mutlaka ilk imza sahibinin söz konusu 

önergeyi sunması zorunluluğu bulunmamaktadır.   
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için teklif sahipleri, tasarılar için hükümet doğrudan gündeme alınma talebinde 

bulunabilecektir. Başvuruda kanun önerisinin azami süre olan 45 gün içinde 

komisyonda görüşülmemesi nedeniyle doğrudan Genel Kurul gündemine alınması 

istenmektedir. Bu istemler üzerine komisyon, Hükümet, teklif sahibi ve bir milletvekili 

beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilmektedir. Bunun üzerine genel kurul işaret 

oyuyla karar vermektedir (İçt. m. 37). 

Genel kurulda kabul edilmesi durumunda ilgili kanun önerisinin komisyon 

aşamasını geçirmeksizin genel kurulda görüşülebilmesi mümkün olmaktadır. Bununla 

birlikte bu yola tasarılar için genellikle başvurulmazken, teklifler için özellikle 

muhalefet partilerine mensup milletvekillerince bu yolun yoğun olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Hükümet tarafından bu yolun uygulamada kullanılmaması, hükümetin 

komisyonda çoğunluğa sahip olması ve toplantı gündemini belirleyen komisyon 

başkanlarının istisnasız iktidar partisine mensup olmalarına dayanmaktadır. Dolayısıyla 

hükümet görüşülmesini istediği konunun komisyonda görüşülmesinde herhangi bir 

güçlükle karşılaşmamaktadır. Diğer yandan bu usul uygulamada teklifler için 

kullanılmakla birlikte komisyonlarda görüşülmeden bu şekilde genel kurul gündemine 

doğrudan giren tekliflerin, genel kurulda görüşülmesi ve kanunlaşmasının nadiren 

gerçekleştiği görülmektedir.
1969

 Esasen bu yönde talepte bulunan milletvekilleri, 

taleplerinin reddedileceğini bilerek hareket etmektedirler. Milletvekilleri bu talep ile 

milletvekilleri ve Genel Kurulu konu hakkında bilgilendirmekte, seçmenlere konu ile 

ilgilendiği konusunda mesajı vermekte ve ayrıca ilgili konu hakkında bir farkındalık 

oluşturmaya da çalışmaktadırlar.  

27.07.2017 tarihli ve 1160 numaralı Karar ile doğrudan gündeme alma 

önergeleri konusunda değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, ilgili usulün öngörüldüğü 

ikinci fıkra “Bu sürenin bitiminde, tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamenin 

doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri 

isteyebilirler. Bu istemler üzerine komisyon, Hükümet ve teklif sahibi beşer dakikayı 

geçmemek üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. Bu istemler, her 

                                                 
1969

 21. Yasama Döneminde İçel Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/332) 

doğrudan gündeme alınarak kanunlaşmıştır.  22. Yasama Döneminde ise Afyon İlinin Sincanlı İlçesinin 

“Sinanpaşa” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/89)  Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/112) ve Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi (2/641) olmak üzere üç adet kanun teklifi ile Merkezi Finans İhale Biriminin 

İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun Tasarısı (1/1317) doğrudan gündeme alınarak kanunlaşmıştır 

(YAPICI (2007), s. 75). 23. ve 24. yasama dönemlerinde, doğrudan gündeme alınarak kanunlaşan 

herhangi bir kanun önerisi bulunmamaktadır. 26. Yasama Döneminde ise olağanüstü hal kapsamında 

çıkarılan KHK’ler doğrudan gündeme alınarak görüşülmüş ve kanunlaştırılmıştır. Ancak bu KHK’ler, 

İçtüzüğün 37’nci maddesine göre değil, 128’inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmıştır.  
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hafta Salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine 

getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme alınır. Bir milletvekili bir yasama 

yılında bu kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamaz.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Teklifin ilgili madde gerekçesinde,  

“…. bu değişiklikle doğrudan gündeme alma önerisinin haftada bir kez Salı günü yapılması 

zorunluluğu getirilerek, teamül İçtüzük hükmü haline getirilmiştir.  

İçtüzüğün 37 nci maddesi uygulamasının sürekli aynı gruba mensup milletvekili ya da 

milletvekillerinin bu uygulamayı istismarının önüne geçilmesi ve tüm siyasi parti 

gruplarının katılımını da sağlamak amacıyla her hafta talep edenler arasından farklı siyasi 

parti gruplarından bir milletvekiline söz verilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca bir 

milletvekilinin bir yasama yılında İçtüzüğün 37 nci maddesinin uygulamasından bir 

defadan fazla yararlanmaması hüküm altına alınmakta, böylece diğer milletvekillerinin de 

İçtüzükle kendilerine verilen haklardan yararlanmalarının önü açılmaktadır.”  

ifadelerine yer verilmiştir.  

Böylece ilgili talebin genel kurul görüşmeleri sırasında sadece komisyon, 

hükümet ve teklif sahibine konuşma imkânı tanınacak, ayrıca bir milletvekiline daha 

söz verilmeyecektir. Bu imkânı sıklıkla kullanan milletvekilleri açısından da bir yasama 

yılında bir defa olmak üzere sınırlandırma getirilmektedir.  

Değişiklik ile ayrıca, her hafta Salı günleri bu talebin getirilebilmesi 

öngörülmektedir. Esasen bu değişiklik öncesinde teamülen, doğrudan gündeme alma 

önergeleri, genel kurulun sadece belli bir gününde görüşülmekteydi. İçtüzükte, bu 

konuda bir sınırlama öngörülmemesine rağmen, genel kurulun gündeminin asıl 

görüşülecek konular dışındaki meselelerle çok fazla meşgul edilmemesi amacıyla, her 

dönem başında bu yönde bir karar alınarak uygulanmaktaydı. Söz konusu teamül bu 

düzenleme ile içtüzük hükmü haline getirilmiştir. 

Diğer yandan, bu değişiklikten önce bir kanun teklifi için birden fazla doğrudan 

gündeme alma talebinde bulunulabilmekte ve her 45 günlük sürenin dolmasından sonra 

teklif sahibi bir önerge vererek teklifinin doğrudan gündeme alınmasını 

isteyebilmekteydi. Yapılan düzenlemede bu konuda bir sınırlama getirilerek her 

milletvekilinin bir yasama yılında ancak bir talepte bulunabilmesi öngörülmüştür.  

  Süresi içinde komisyonda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnameler ise, 

doğrudan genel kurul gündemine alınmak üzere TBMM Başkanlığınca Danışma 

Kuruluna götürülmektedir (İçt. m. 37/3). Olağan dönemde çıkarılan KHK’lerin 

komisyonlar ve Genel Kurulda diğer KHK’lerden önce ve ivedilikle görüşülmesi 
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öngörülmüştür (İçt. m. 90). Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde 

kararnameleri için de aynı yönde kurallar konulmuş ve ayrıca görüşülmeleri için somut 

süreler öngörülmüştür. Buna göre komisyonlar ve genel kurulda en geç 30 gün içinde 

görüşülmeleri ve karara bağlanmaları gerekmektedir. Komisyon için ayrılan görüşme 

süresi ise 20 gün olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 20 gün içinde komisyonda 

görüşülmeyen olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK’leri doğrudan doğruya genel kurul 

gündemine alınmaktadır (İçt. m. 128). 

Uygulamada yukarıda özetlenen hükümlerin uygulanmadığı ve KHK’lere 

öncelik verilmediği görülmektedir. TBMM Başkanlığının söz konusu yetkisini 

kullanmaması da güçlü bir teamül halini almıştır.
1970

  

Doğrudan genel kurul gündemine alınan kanun önerilerinin genel kuruldaki 

görüşmeleri sırasında, hükümetin temsili aranmakta, ancak komisyonun temsili 

aranmamaktadır.
1971

 Konu genel kurulda bir usul görüşmesine de konu olmuş ve genel 

eğilim bu yönde oluşmuştur.
1972

 Zira, ilgili işin görüşmeleri komisyonda süresi içinde 

tamamlanmamış olup, komisyonun genel kurul görüşmelerine esas alınacak bir raporu 

ya da metni de bulunmamaktadır. Doğrudan gündeme alınan kanun önerileri, sıra sayısı 

alıp bastırılmaktadır; ancak burada komisyon raporu olmadığından, kanun önerisinin ilk 

hali bastırılmaktadır.  

Bununla birlikte, doğrudan gündeme alınan kanun önerisinin, İçtüzüğün 88’inci 

maddesine dayanılarak komisyona geri istenip istenemeyeceği de ele alınmalıdır. 1976 

yılında genel kurulda yapılan bir usul görüşmesinde, İçtüzüğün 37'nci maddesine göre 

doğrudan gündeme alınan kanun önerilerinin Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında 

88'inci maddeye göre komisyona iadesinin talep edilemeyeceği sonucuna 

ulaşılmıştır.
1973

 Bununla birlikte, 1995 yılında yapılan bir uygulamada, doğrudan 

gündeme alınmış (2/648) esas numaralı İstiklal Madalyası verilenlere ilişkin bir kanun 

                                                 
1970

 BAKIRCI (2015), s. 210. Ancak 26. Yasama Döneminde çıkarılan, olağanüstü hal KHK’lerinin 

doğrudan gündeme alınması Meclis Başkanlığı Tezkeresi ile genel kurula sunulmuştur. Bunlardan biri de 

670 sayılı KHK’dir. Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 08.02.2018, D. 26, YY. 3, B. 57. Ancak bu 

KHK’lerde sözü edilen süre kısıtı gözetilerek hareket edildiği söylenemez. Örneğin sözü edilen 670 sayılı 

KHK’nin 17.08.2016’da TBMM Başkanlığına sunulduğu görülmektedir. Dolayısıyla burada Meclis 

Başkanlığı Tezkeresinin, ilgili KHK’lerin belirtilen süreye uyularak kanunlaştırılmasına değil, komisyon 

aşamasının atlanarak görüşmelerin sürdürülebilmesine aracı olduğu söylenebilir.  
1971

 26. Yasama Döneminde, olağanüstü hal KHK’lerinin görüşmelerinde, komisyonun varlığının aranmış 

olduğu görülmektedir. Örneğin, bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 08.02.2018, D. 26, YY. 3, B. 57.  
1972

 MM Tutanak Dergisi, 29.04.1976, D. 4, T..3, C. 19, B. 95, s. 155-161; 26. Yasama Döneminde 

doğrudan genel kurul gündemine alınmış ve dolayısıyla komisyonda görüşülmemiş olan KHK’lerin genel 

kurul görüşmelerinde ayrıksı bir uygulama olarak komisyonun arandığı görülmektedir.   

 
1973

 MM Tutanak Dergisi, 08.06.1976, D. 4, T.3, C. 20, B. 108, s. 140‐147. 
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teklifi, hükümetin istemi üzerinde komisyona geri verilmiştir.
1974

 Bu konuda farklı 

uygulamalar olmakla birlikte, teamülün, komisyon konuyu daha önce görüşmediği için, 

87 ve 88’inci maddeler gereğince komisyona iadenin mümkün olmaması yönünde ağır 

bastığı ifade edilebilir. Zira, 87 ve 88’inci maddeler ile amaçlanan komisyonun daha 

önce vermiş olduğu kararın gözden geçirilmesine imkan sağlanmasıdır.
1975

 

13. Komisyon Raporları 

 Komisyonlar görüştükleri ve karara bağladıkları işler için birer rapor 

düzenlemektedir. Komisyonlar, görüştükleri işle ilgili olarak aynen ya da değiştirerek 

kabul veya ret yönünde kararlar verebilmektedirler ve her durumda da rapor hazırlamak 

zorundadırlar. 

 Komisyon raporları, görüşülen kanun önerisinin amacını, öngördüğü 

düzenlemeleri, komisyonda ileri sürülen lehte ve aleyhte görüşleri, yapılan 

değişiklikleri, bu değişikliklerin gerekçelerini ve görüşmenin safhalarını açıkça 

gösterecek şekilde ve bir plan çerçevesinde düzenlenmektedir.
1976

 Komisyon raporunda 

konuya ilişkin olarak komisyonun düşünceleri ile komisyonca yapılan değişikliklerin 

gerekçeleri yer almaktadır. Burada “komisyonun düşünceleri” ifadesinden ne 

anlaşılması gerektiği önemlidir. Acaba, komisyonda ifade edilen her görüş komisyonun 

düşüncesi kapsamında değerlendirilebilecek midir? Uygulamada da tartışmalı olan bu 

konu, komisyonlar tarafından da farklı yorumlanabilmektedir.
1977

  

 Kanaatimizce, komisyon raporunda, özet olarak konunun ne şekilde ele alındığı 

ortaya konulabilmeli, bu çerçevede müzakereler sırasında komisyonun ilgili konuda 

                                                 
1974

 TBMM Tutanak Dergisi, 07.07.1995, D. 19, YY.4, C.91, B.136, s.56-57.  
1975

 BAKIRCI (2015), s. 110.  
1976

 TBMM İhtisas Komisyonları Çalışma Rehberi, s. 14.  
1977

 Özellikle komisyonun birleştirerek görüştüğü işler açısından teklif sahibi milletvekilleri tarafından 

genel kurulda rapora ilişkin itirazlar dile getirilmektedir. Bu itirazlar, komisyonda birleştirme yapılmasına 

rağmen, birleştirilen teklife ilişkin olarak, birleştirme işleminden başka herhangi bir açıklamaya yer 

verilmediği şeklinde olmakta, bu nedenle de komisyon raporların tamam olmadığı iddia edilmektedir.  

Aynı şekilde, komisyon görüşmeleri sırasında birleştirme işlemi yapılırken bazı işlerin birleştirilme 

dışında tutulması nedeniyle, birleştirme işleminin usulsüz olduğu ve komisyon raporunun da sakatlandığı 

iddiaları zaman zaman genel kurulda dile getirilmektedir. Bu eleştirilere karşı komisyon ve iktidar grubu 

tarafından verilen cevap ise “komisyonun gündemine hakim olduğu, görüşülen işlerden hangisinin 

birleştirileceğine kendisinin karar verdiği, komisyon raporunun tutanak veya tutanak özeti olmadığı ve bu 

çerçevede komisyon raporunda esasen komisyonun kabul ettiği metne ilişkin komisyonda yapılan 

işlemlere yer verilmesi gerektiği” yönünde olmaktadır. 

Genel kurulda bu konuda yapılan usul görüşmesi neticesinde şöyle bir sonuca ulaşılmıştır: “Bir komisyon 

raporunun içeriğinde, karara bağladığı kanun tekliflerine ilişkin bilgilerle komisyondaki görüşmelere, 

teklifte yapılan değişikliklere yer verilmesi gerekir. Bu kapsamın genişliği, detaylı olup olmaması 

komisyon başkanlığının takdirindedir. Meclis Başkanlığının bu bilgi ve açıklamaların kısa veya uzun 

olmasına dair detayları konusunda kontrol yetkisi bulunmamaktadır.” (TBMM Tutanak Dergisi, 

27.03.2012, D.24, YY. 2, C. 17, B. 83, s. 150‐168). 
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düşüncesinin oluşturan arka plan verilebilmelidir. Bu çerçevede, müzakereler sırasında 

ifade edilen farklı görüşlere yer verilmesi mümkündür. Ancak, örneğin komisyonun 

belli bir maddede yaptığı değişiklik ve gerekçesi net olarak ortaya konulabilmelidir.  

 Uygulamada komisyon raporunda, komisyonun görüşlerinin ve varsa değişiklik 

gerekçelerinin ortaya konulduğu rapor ve komisyonun görüşmeleri sonucunda kabul 

ettiği metin yer almaktadır. Rapor kısmında, öncelikle görüşülen kanun önerisinin adı, 

esas numarası, başkanlığa geldiği ve komisyonlara havale edildiği tarihler, havale 

edildiği komisyonlar ve havale türü, toplantının tarihi ve sayısı, toplantıya katılan 

temsilciler ve kanun önerisi hakkında genel bilgileri içeren bir giriş kısmına yer verilir.  

Daha sonra varsa alt komisyonun çalışmaları hakkındaki bilgilerin yanı sıra kanun 

önerisi hakkında komisyonda ileri sürülen görüşler ile komisyonca yapılan değişiklikler 

ve gerekçelerine (İçt. m. 42/1) yer verilmektedir.  

Komisyon raporunun ikinci kısmı, komisyonun kabul ettiği metindir. Komisyon 

maddede hiçbir değişiklik yapmadıysa sadece maddenin aynen kabul edildiği 

belirtilmekte, değişiklik yapılan maddeler ise değişiklik yapıldığı şekliyle yeniden 

yazılmaktadır. Bazen değişiklik yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın tüm maddelerin 

yazıldığı görülmektedir. 

 Komisyon raporu, kanun önerisinin kabulü ya da reddi olmak üzere iki tür sonuç 

içerebilmektedir. Tasarı ya da teklifin reddedilmesi durumunda, komisyonun kabul 

ettiği bir metin olmadığından, rapora ayrıca bir metin eklenmesine gerek 

bulunmamaktadır. Tasarı ya da teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul edildiği 

durumda ise komisyon, rapora kabul ettiği metni eklemek zorundadır.  

Komisyonca ilgili kanun önerisinin reddinin istenmesi ve buna ilişkin komisyon 

raporunun da genel kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, ilgili kanun önerisi 

reddedilmiş olmaktadır.  Genel Kurul tarafından söz konusu komisyon raporunun 

reddedilmesi durumunda, ortada görüşülecek bir metin olmadığından ilgili rapor 

komisyona geri verilmektedir (İçt. m. 80). Bu durumda, komisyonlar ilgili konuyu 

görüşerek genel kurul görüşmelerine esas olacak metni kabul etmektedirler.
1978

  

                                                 
1978

 Kanun hükmünde kararnameler komisyon tarafından reddedildiğinde, sadece red raporu hazırlanması 

yeterli olmamakta ve komisyon tarafından ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten 

kaldırıldığına dair bir metnin hazırlanması gerekmektedir. Uygulamada, kanun hükmünde kararnamenin 

reddi durumunda, yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler ile kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten 

kaldırıldığını belirten hüküm olmak üzere üç maddelik metin komisyonca hazırlanmakta ve Genel 

Kurulca kabul edilmektedir (HAS (2003), s. 121). 
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Raporun son sayfasında yer alan imza bölümünde ise hangi komisyon üyesinin 

ne yönde oy kullandığına dair bilgiler bulunmaktadır. Rapor, komisyonda son oylamaya 

katılan komisyon üyeleri tarafından imzalanmaktadır (İçt. m. 42/2). Son oylamanın 

yapıldığı toplantıda hazır bulunamayıp daha önceki toplantılara katılmış olan komisyon 

üyeleri varsa gerekçeli muhalefetlerini de yazarak raporu imzalayabilmektedirler ve bu 

durumda olan üyelerin son toplantıya katılamadıkları da imza cetvelinde 

belirtilmektedir (İçt. m. 42/3). Bu üyelerin isimlerinin yanında, imza cetvelinde 

“Toplantıda Bulunamadı” ifadesine yer verilmekte ve bu üyeler karar yeter sayısında 

göz önünde bulundurulmamaktadır. İlgili kanun önerisinin müzakerelerinin tek bir 

toplantıda sonuçlandırıldığı durumlarda, toplantıya katılıp son oylamada bulunamayan 

üyeler de varsa gerekçeli muhalefetlerini de yazarak raporu imzalayabileceklerdir. Bu 

durumda imza cetvelinde, ilgili üyelerin isimlerinin yanına “Toplantıda Bulunmadı” 

ifadesine değil, “Son Oylamada Bulunamadı” ifadesine yer verilmektedir.  

Dolayısıyla Komisyonun görüştüğü bir işin üyelerce kabul veya reddedildiği,  

son oylamaya katılan üyeler tarafından belirlenmektedir. Bu hükmün anlamının ortaya 

çıkması açısından aşağıdaki örnek verilebilir. Bir kanun önerisinin son oylamasında 5 

kabul 4 ret oyu verildiği takdirde komisyon söz konusu kanun önerisi kabul etmiş 

sayılır. Eğer bu hüküm yok farz edilirse, son oylamada bulunamayan üyeler, sonradan 

gelip söz konusu rapora muhalif olduğunu yazıp raporu imzalayabilecek ve sonuçta son 

oylamada ortaya çıkmış olan tablodan başka bir tablo ortaya çıkabilecektir. Böylece son 

oylamada kabul edilmiş olan bir kanun önerisi, sonradan ortaya çıkan tablo karşısında 

reddedilmiş sayılabilecektir. Bu sakıncanın engellenmesi amacıyla söz konusu fıkra 

hükmü düzenlenmiştir.
1979

 

Komisyon toplantıları sırasında bazen, komisyon üyesi kanun önerisinin son 

oylamasına katılmakta, ancak oylamayı takiben komisyondan ayrıldığı için ilgili üyeye 

rapor imzalatılamamaktadır. Bu gibi durumlarda, imza cetvelinde ilgili üyenin isminin 

yanına “imzada bulunamadığı” ifadesi düşülmektedir.  

Uygulamada, komisyon raporlarına ilişkin imza cetvellerinde kanun önerisinin 

görüşmelerine katılmayanları ifade etmek için “toplantıya katılmadı”; kanun önerisinin 

görüşmelerine ve oylamalarına katılmış olmakla birlikte daha sonra imzaları alınamayan 

üyeleri ifade etmek için “İmzada Bulunmadı” ifadelerine yer verilmektedir. Bu son grup 

                                                 
1979

 TUTAL (2010), s. 155.  
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komisyon üyeleri, karar yeter sayısında göz önünde bulunduruldukları gibi ayrıca 

muhalefet şerhi
1980

 de verebilmektedirler.  

Komisyon raporunun tümüne veya belli kısımlarına çekimser veya muhalif kalan 

komisyon üyeleri, rapora çekimserlik veya aykırılık görüşlerini eklemek hakkına 

sahiptirler. Bu üyeler, raporda kanun önerisinin hangi maddesine aykırı olduklarını 

yazmak zorundadırlar (İçt. m. 42/6).   Komisyon üyeleri ayrıca, komisyon raporuna 

katılmakla beraber, raporda yer almayan görüşlerini,  Komisyon Başkanının 

belirleyeceği uygun süre içinde rapora eklemek hakkına da sahip bulunmaktadırlar. 

Komisyon üyeleri bu haklarını, komisyon başkanının belirleyeceği süre içinde 

kullanabileceklerdir (İçt. m. 42/7). Bu maddede, söz konusu süre açık olarak ifade 

edilmemekte ve “uygun süre” ifadesiyle belirlenmesi hakkında komisyon başkanına 

yetki verilmektedir.  

Komisyon üyelerinin çekimser ya da muhalif olduklarını ifade ettikleri hususlar, 

ilgili komisyon üyelerini diğer komisyonlarda ve genel kurulda sınırlandırmaktadır. 

Şöyle ki, komisyon üyesi, çekimser ya da muhalif olduğunu ifade ettiği hususlar dışında 

diğer komisyonlarda ve genel kurulda komisyon raporuna aykırı konuşma yapamayacak 

ve sözcüden soru soramayacaktır (İçt. m. 42/4). Diğer bir deyişle, komisyon raporunu 

imzalayan ve çekimser ya da muhalif olduğunu ifade etmeyen komisyon üyesi, aynı 

komisyon temsilcisinde olduğu gibi komisyon raporunu savunmak durumundadır. Diğer 

yandan uygulamada bu hükmün, değişiklik önergelerini de kapsadığı 

değerlendirilmektedir.
1981

 Komisyon raporuna çekimser ya da muhalif olduğunu 

belirtmeyen komisyon üyesinin, aykırı konuşma yapamaması ve soru dahi soramaması 

karşısında, bunlardan çok daha ileri bir aşama olarak değerlendirilebilecek olan 

değişiklik önergelerini de veremeyeceğinin kabulü gerekmektedir.
1982

 

Komisyon raporları bastırılıp milletvekillerine dağıtılmakta ve genel kurulda 

görüşülmesine başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenmektedir (İçt. m. 42/5). 

Kanun önerilerinin kabulüne veya reddine dair esas komisyon raporları 

görüşmelerine başlanırken, genel kurulda okutulmamakta; ancak, bu raporların kaç 

                                                 
1980

 Uygulamada “ayrıksı oy” ya da “karşı oy yazısı” olarak da adlandırılmaktadır.  
1981

 Aykırı veya çekimser olmayan üyelerin değişiklik önergesi veremeyeceğine dair başkanlık açıklaması 

için bkz. MM Tutanak Dergisi, 01.02.1979, D. 5, T. 2, C.8, B. 43, s. 813.  
1982

 İBA (2009), s. 180-181.  
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numaralı sıra sayısı
1983

 olarak bastırılıp dağıtıldıkları Başkanca ifade edilmektedir (İçt. 

m.79). 

Komisyon raporlarına yasama döneminin başında basılış sırasında göre 1’den 

başlayarak bir sıra numarası verilmektedir. TBMM’de, belli bir komisyon raporundan 

söz ederken sıra sayısı belirtilerek gönderme yapılması yerleşmiş bir uygulama halini 

almıştır.
1984

  

14. Komisyon Tutanakları 

İçtüzükte komisyon kâtibi tarafından komisyonda yapılan görüşmelerin tutanak 

özetinin düzenleneceği, bu metnin komisyon başkanı ile birlikte imzalanacağı ve bu 

tutanak özetine oturumda hazır bulunan komisyon üyelerinin, varsa yazılı itirazlarını 

ekleyebilecekleri; komisyon kâtibinin bulunmadığı hallerde, hazır bulunan en genç 

komisyon üyesinin, geçici olarak kâtiplik görevini yerine getireceği hükme bağlanmıştır 

(m. 33/1-2). Uygulamada, tutanak özeti, bir dönem komisyon katibi tarafından 

hazırlanırken, bir dönem komisyonda görevli uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. 

Günümüzde ise komisyonların görüşmelerine dair tutanak özeti hazırlanmamaktadır.  

Komisyonun karar vermesi durumunda, komisyon görüşmelerinin tam tutanağı 

da tutulmaktadır. Tam tutanak tutulması görevi, Tutanak Hizmetleri Başkanlığında 

görevli, stenograflar tarafından yerine getirilmektedir. Uygulamada komisyonların çoğu, 

genellikle yasama yılı başında tam tutanak tutulmasına dair karar almakta ve her 

toplantı için ayrı ayrı karar alınmamaktadır.  

Komisyon tutanaklarının tutulması, çalışmaların şeffaflığının sağlanması ve 

ilgili kanunların uygulama süreci de dâhil olmak üzere tüm ilgilileri açısından yasama 

gerekçelerinin görülebilmesi ve değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

Ancak, komisyonda tutanak tutulmasının ve bunların yayınlanmasının bazı 

sakıncaları da bulunmaktadır. Komisyon üyelerinin tam bir düşünce özgürlüğünden 

yararlanabilmeleri için söylediklerinin komisyonda kalması önemlidir. Söylediklerinin 

                                                 
1983

 Komisyon raporlarına, TBMM Basımevine geliş sırasında göre bir numara verilmektedir. Bu numara 

“sıra sayısı” olarak adlandırılmakta ve ilgili komisyon raporu uygulamada bu sıra sayısı ile anılmaktadır. 

Matbaada bir kitapçık şeklinde basılan sıra sayılarında, komisyon raporu, kanun önerisinin ilk hali ile 

kabul edilen son halinin karşılaştırmalı metni, varsa tali komisyon raporları ve metinleri, varsa muhalefet 

şerhleri vb. bulunmaktadır.  
1984

 İBA (2009), s. 65.  
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dışarıda da yayınlanacağını ve bundan dolayı bazı tepkilerle karşılaşabileceğini düşünen 

milletvekili, komisyonda düşüncelerini özgürce açıklayamayacaktır.
1985

  

Komisyonlara havale edilen dosyalar ile bu işlerle ilgili komisyon tutanakları, 

komisyon başkanlığınca yazılmış yazılar, komisyona gelen yazı ve önergeler, ilgili konu 

Türkiye Büyük Millet Meclisince nihaî olarak karara bağlandıktan sonra, arşivde 

saklanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmektedir (İçt. m. 48). 

Komisyonlarda görüşülen işler için birer dosya tutulmakta, sözü edilen tüm bilgi ve 

belgeler bu dosyada saklanmaktadır. Uygulamada, bu dosya ile birlikte tüm dokümanlar 

TBMM Başkanlığına verilmektedir.    

6253 sayılı Kanun ile TBMM idari teşkilatında yer alan Tutanak Hizmetleri 

Başkanlığına, “komisyonların kararı üzerine komisyon görüşmelerinin tutanağını 

tutmak ve yasama yılı sonunda Komisyon Tutanak Dergisini yayımlamak” görevi 

verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde ilgili Başkanlık tarafından, komisyonların 

tutanakları tutulmakta, internet ortamında yayınlanmakta ve Komisyon Tutanak Dergisi 

yayımlanmaktadır.  

H. GENEL KURULDA KOMİSYONLAR  

 1. Genel Kurulda Komisyonun Temsili  

 Komisyonlar, genel kurulda başkan veya başkanvekili ya da o konu için seçilmiş 

özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil edilmektedirler (İçt. m. 45/1). Komisyon 

temsilcisinin, genel kurul toplantısı sırasında bulunmaması durumunda görüşmeler, 

komisyon hazır bulunana kadar ertelenmektedir. Komisyon temsilcisinin genel kurul 

toplantısı sırasında bulunması, teamüli olarak ve işin mahiyeti gereği gerekli 

görülmektedir.  

 Uygulamada komisyonu genel kurulda başkan ya da başkanvekili temsil 

etmektedir. Özel sözcü ya da sözcüler tarafından temsil edilmesi uygulaması nadiren 

görülmektedir. 

 Komisyonun genel kurulda var sayılabilmesi için, başkan, başkanvekili ya da o 

konu için seçilmiş özel sözcü ya da sözcülerin bulunması yeterli olup komisyonun diğer 

üyelerinin de genel kurulda hazır bulunması gerekmemektedir. Komisyonun, genel 

kurul toplantısı sırasında var olması, görüşmelerin başlamasına imkân tanımaktadır.  

                                                 
1985

 BAKIRCI (2011), s. 139, dn. 30.  
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Komisyonların genel kurulda bulunma zorunluluğu iktidar partisi tarafından 

görüşülmesi istenen kanun önerisinin görüşülmesi için bir araç olarak da 

kullanılmaktadır. Uygulamada görüşülmesi istenen kanun önerisine gelene kadar, genel 

kurulda bulunsalar dahi ilgili komisyonlar yerlerini almamakta ve görüşülecek işe sıra 

geldiğinde ilgili komisyon yerini almaktadır.  

 Komisyon temsilcisinin, genel kurul toplantısı sırasındaki temel işlevi 

komisyonun metnini savunmaktır. Dolayısıyla komisyon temsilcisi, komisyon adına 

karar vermeye yetkili değildir.  İçtüzüğün 45’inci maddesine ilişkin teklif metnine 

bakıldığında da Komisyon üyeleri, komisyonun toplantı yetersayısına uygun sayıda 

komisyon sırasında yer almamış oldukları takdirde, komisyon adına konuşan üyenin, 

komisyon adına harekete yetkili olacağı
1986

 öngörülmüş olmakla birlikte Anayasa 

Komisyonundaki görüşmelerde bu düzenleme maddenin bugünkü şeklinde 

değiştirilmiştir. Komisyonun bu konudaki gerekçesinden amacın, komisyon 

temsilcilerinin komisyonla istişare etmeden, Komisyon raporuna aykırı beyanda 

bulunmalarının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır.
1987

 Genel Kurulda yapılan 

görüşmeler sırasında da, milletvekilleri tarafından komisyonu temsil etmekle 

görevlendirilmiş başkan, başkan vekili ve sözcünün red veya komisyona iade talep 

edebilecekken, kabul yönünde fikirlerini tek başlarına ortaya koyamamaları eleştirilmiş, 

konu üzerindeki tartışmaların ardından maddede bu yönde bir değişiklik 

yapılmamıştır.
1988

 Esasen bu düzenleme önceki uygulama ile de paralellik taşımaktadır. 

Zira, önceki İçtüzüğün 44’üncü maddesinde
1989

 de aynı düzenleme yer almaktaydı.  

Görüldüğü üzere, Komisyonun kabul ettiği metin üzerinde genel kurulda 

değişiklik yapmak istemeyeceği karine olarak kabul edilmektedir. Komisyonun 

metninin aksine bir karar verilebilmesi için komisyonun toplantı yeter sayısını 

sağlayacak sayıda komisyon üyesinin, komisyon üye tamsayısının üçte birinin, 

komisyon sıralarında hazır bulunması gerekmektedir. Bu sayıda üye komisyon 

sıralarında hazır bulunmazsa, komisyon temsilcisi, komisyonun kabul ettiği metin 

üzerinde verilen değişiklik önergelerinin “reddini ve komisyonun kabul ettiği metnin 

                                                 
1986

 MM Tutanak Dergisi, 04.12.1972, D. 3, T. 4, C. 29, B. 13, SS. 763, s. 58‐59. 
1987

 MM Tutanak Dergisi, 04.12.1972, D. 3, T. 4, C. 29, B. 13, SS.763, s. 26. 
1988

 MM Tutanak Dergisi, 29.01.1973, D. 3, T. 4, C. 32, B. 45, s. 517‐528. 
1989

 TBMMDN, m. 44: “Mazbatası müzakere olunan bir encümenin azası veyahut encümen namına 

müdafaaya salahiyettar mazbata muharriri veya bir aza encümenlere tahsis olunan masanın başında 

bulunurlar.  

 Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namına söz söyliyen zat yalnız maddenin encümene 

iadesini teklif edebilir.” 
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aynen kabul edilmesini” ya da “söz konusu madde ya da maddelerin yeniden 

görüşülmek üzere komisyona geri verilmesini” isteyebilmektedir (İçt. m.45). Aksi 

durumda, diğer bir deyişle yeteri kadar komisyon üyesinin hazır bulunmaması 

durumunda değişiklik önergelerine komisyonun katılması mümkün olmamaktadır. 

Komisyon temsilcisi, görüşülmekte olan kanun önerisinin belli bir maddesinde önerge 

verilmesi durumunda, arkasında yeterli çoğunluk olması durumunda “katılıyoruz” 

ifadesiyle, komisyonun yeterli çoğunluğu olsun olmasın ilgili önergeye komisyon 

olarak katılmadıklarını “Katılmıyoruz” ifadesiyle belirtebilmektedir. Komisyon, 

“çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz” ifadesiyle üstü örtülü olarak aslında 

önergeye katıldıklarını ancak komisyon çoğunluğu olmadığı için bunu ifade 

edemediklerini de ortaya koyabilmektedir Komisyon temsilcileri bazı durumlarda bu 

ifade yerine “olumlu görüşle takdire bırakıyoruz/takdire bırakıyoruz/uygun görüşle 

takdire bırakıyoruz” ifadelerini de kullanabilmektedir. Komisyonun bu ifadeleri iktidar 

grubunda ve bu gruba mensup milletvekillerinde katılma beyanı olarak algılanmaktadır. 

İçtüzükte, komisyon çoğunluğu bulunmadığı zamanlarda komisyon temsilcisinin 

katılmadığını açıklaması zorunlu kılınmış olmasına rağmen, komisyon temsilcilerinin 

katılmamaları gereken önergeye destek sağlamak amacıyla bu ifadeleri kullanmalarının 

açıkça İçtüzüğe aykırı olduğu söylenebilir.
1990

 

Komisyon temsilcisinin komisyonun ilgili değişiklik önergesi konusunda 

görüşünün ne olduğu konusunda tereddüdünün olması durumunda ilgili önergelerin 

incelenmek ve komisyonca karara bağlanmak üzere komisyona geri verilmesini isteme 

imkânı da bulunmaktadır (İçt. m. 45/2).  

Görüşülmekte olan kanun önerisine konu kanunun komisyon metninde 

bulunmayan ancak kanun önerisi ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin 

değiştirilmesine ilişkin olan değişiklik önergeleri konusunda da Komisyon temsilcisi tek 

başına herhangi bir ifadede bulunamamaktadır. Bu tür önergeler, ancak komisyon üye 

tamsayısının salt çoğunluğunun katılması durumunda işleme konulabilmekte ve bu 

durumda ilgili önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılmaktadır (İçt. m. 

87/4). Diğer durumlarda komisyonun katılması, katılmaması ya da katılamaması 

önergenin görüşülüp oylanmasına engel değilken, bu tür önergelerde önergenin işleme 

alınabilmesi için komisyonun salt çoğunluğu ile önergeye katılması gerekmektedir. 

Aksi takdirde önerge işleme alınamamaktadır.  

                                                 
1990

 BAKIRCI (2015), s. 244.  
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Kanun önerilerinde konuşma konusunda öncelik esas komisyona aittir. Sonraki 

aşamalarda da komisyonlar genel kurulda her zaman söz alabilmektedir (İçt. m. 61/4). 

Bu çerçevede komisyon temsilcisi bu yetkiyi tek başına kullanabilecektir. Bununla 

birlikte, komisyon temsilcilerinin komisyon adına açıklama yapmalarıyla sık 

karşılaşılmamaktadır. Genellikle cevap verilmesi gereken bir durum ortaya çıktığında 

komisyon temsilcileri söz alarak konuşmaktadırlar.  

İçtüzüğün 69’uncu maddesi çerçevesinde komisyona sataşılması durumunda da 

komisyonun söz hakkı bulunmaktadır. Bu konuşmayı komisyonu temsile yetkili olanlar, 

yapabilecektir. Komisyon temsilcileri nadiren de olsa sataşmadan dolayı söz talep 

etmektedirler.   

Komisyon temsilcileri, ayrıca genel kurul görüşmeleri sırasında, basit maddi 

hataların düzeltilmesini değişiklik önergesine başvurmaksızın, genel kuruldan sözlü 

olarak talep edebilmektedirler. Bu konu ileride, değişiklik önergeleri ile ilgili kısımda 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

 2. Komisyon Metninin Genel Kurul Görüşmelerinde Esas Alınması  

Kanun önerisinin genel kuruldaki görüşmelerinde, komisyonun kabul ettiği 

metin esas alınmakta, diğer bir deyişle genel kuruldaki görüşmeler komisyonun kabul 

ettiği metin üzerinden götürülmektedir. Bu çerçevede, genel kuruldaki değişiklik 

önergeleri de komisyonun kabul ettiği metin üzerinden verilecektir.  

7/2/2001 tarihli ve 713 numaralı Kararla 79’uncu maddede yapılan değişiklik 

öncesinde oturumu yöneten başkan, genel kuruldaki görüşmelerde öncelikle komisyon 

raporunun okunup okunmamasını oya sunmakta ve genel kurulun bu konudaki kararını 

almaktaydı. Genel Kurulda bu konuda yapılan oylamalarda genellikle komisyon 

raporunun okunmaması yönünde karar alınmaktaydı; ancak bu talepler karar yeter sayısı 

aranması veya yoklama yapılması taleplerine sebep olarak genel kurulun çalışma 

süresinin kaybına sebep olmakta ve görüşülmekte olan konu daha geç bir zamanda 

sonuçlandırılabilmekteydi. Bu düzenleme milletvekillerinin komisyon çalışmaları ve 

komisyonun hazırladığı rapor hakkında, daha geniş açıdan bakılacak olursa 

görüşülmekte olan iş konusunda bilgilenmesini amaçlamaktaydı.   

Uygulamada komisyon raporları; sıra sayısı adı altında bastırılarak 

milletvekillerine ve ilgili yerlere dağıtılmakta ve dağıtımından belli bir süre geçtikten 

sonra gündeme alınmaktadır. Böylece, görüşülecek olan konuyla ilgili komisyon raporu 

ve varsa metni önceden milletvekillerinin ve diğer ilgililerin bilgi ve incelemelerine 
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sunulmakta ve sıra sayıları, genel kurulda görüşmelerine başlandığı ilk birleşimin 

tutanağına da eklenmektedir.
1991

 Dolayısıyla milletvekillerinin bu şekilde konu 

hakkında bilgilenmeleri mümkün olduğundan ayrıca komisyon raporunun genel kurulda 

okutulması herhangi bir katkı sağlamamaktaydı. Genel Kuruldaki oylamalarda, 

okutulması yönünde karar verilmediği göz önünde bulundurulduğunda, 

milletvekillerinin de bu yönde bir taleplerinin olmadığı açıktı.  

713 numaralı Kararla yapılan değişiklikle komisyon raporlarının Genel Kurulda 

okunmaması, ancak kaç numaralı sıra sayısı olarak bastırılıp dağıtıldıklarının Başkanca 

ifade edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır. Aynı durum, ilgili tasarı ya da teklifi 

komisyonun reddine ilişkin red raporlarında da söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, 

komisyon raporları, hâlihazırda Genel Kurulda okutulmamaktadır.  

  3. Değişiklik Önergeleri ve Komisyonlar  

  Komisyonlar genel kurulda herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın önerge 

sunabilmektedir (İçt. m. 87/1). Ancak komisyonun doğal bir sınırlandırma altında 

olduğu söylenebilir. Zira komisyon temsilcisi, İçtüzük gereğince genel kurulca 

komisyonun raporunu savunmak zorundadır. Komisyonun değişiklik önergesi vermesi 

önceki kararından dönmesi anlamına geleceğinden, genel kurul görüşmeleri sırasında 

komisyonun değişiklik önergesi vermesi beklenen bir durum değildir. Uygulamada da 

komisyonların genellikle değişiklik önergesi sunmadıkları söylenebilir. Ancak 

komisyonların değişiklik önergesi sunmalarında, hukuken herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. Bu durumda, komisyonun değişiklik önergesi sunabilmesi için, 

sadece komisyon temsilcisinin imzası yeterli olmayıp, komisyon üyelerinin üçte birinin 

imzası gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada, komisyon adına verilen 

önergelerde, komisyon başkanı ya da temsilcisinin imzasının yeterli görüldüğü örnekler 

de görülmektedir.  

Başkan, genel kurulda önergeyi okuttuktan sonra, esas komisyona ve hükümete 

katılıp katılmadıklarını sormaktadır. Esas komisyon ve hükümet, ilgili önergeye 

katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilmektedirler. Esas komisyon ve hükümetin 

katılmadığı önerge hakkında önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere 

konuşabilmektedir. Esas komisyon ve hükümetin, önergeye katılması durumunda 

önerge sahibi açısından söz hakkı doğmamaktadır. Esas komisyon ve hükümetin 

                                                 
1991

 Bkz. Karara esas Teklifin bu değişikliğe ilişkin gerekçesi, TBMM Tutanak Dergisi, 26.01.2001, D. 

21, YY. 3, C. 53, B. 50, SS. 586, s. 2. 



 

 

519 

 

katılması ya da önerge sahibi tarafından söz hakkının kullanılmasından sonra ilgili 

önerge işaret oyuyla oylanmakta ve bu işlem tüm önergeler için tekrar edilmektedir.  

Önerge sahibi söz hakkını kullanmayarak ilgili önergenin gerekçesinin okunmasını da 

isteyebilmektedir (İçt. m. 87/9). 

 Kanun önerisinin görüşmeleri sırasında bazı istenmeyen sonuçlarla 

karşılaşılması durumunda, kanun önerisinin tümünün oylanmasından önce, belli bir 

maddesinin yeniden görüşülmesi, hükümetin yanı sıra esas komisyon tarafından da 

istenebilmektedir. Bu istem, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra genel kurulca, 

görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanmaktadır (İçt. m. 89). 

Ayrıca, kanun önerisinin TBMM’de kabulünü gerektirecek oylamanın 

yapılmasından önce, metinde yazılış veya sıra bakımından bozukluk olduğu veya maddî 

hatalar bulunduğu ileri sürülürse ve esas komisyon veya hükümet bu görüşe katılırsa, 

metin, esas komisyona geri verilmektedir. Bu durumda komisyon ilgili metinde gerekli 

düzeltmeleri yapmakta ve bu şekilde düzeltilen maddeler de yeniden oylanmaktadır (İçt. 

m. 85/2). 

Ayrıca genel kuruldaki görüşmeler sırasında kimi zaman teknik bir düzeltme ya 

da genel kurulda yapılan değişikliklerin sonucunda bir uyarlama yapmak 

gerekebilmektedir. İçtüzükte bu tür bir imkân öngörülmediği halde, uygulamada 

sıklıkla, komisyon temsilcisi tarafından komisyonun bir düzeltme talebi olduğu ortaya 

konulabilmektedir. Oturum yöneten başkan tarafından komisyon temsilcisine söz 

verilmekte, komisyon temsilcisinin önerdiği düzeltmelerden sonra Başkan, oylamayı 

önerilen düzeltmelerle birlikte tekrarlamaktadır. Dolayısıyla komisyon değişiklik 

önergesi vermeden, teknik bazı değişiklikleri yaptırma imkânı elde etmiş olmaktadır. 

Bununla birlikte, komisyon temsilcisi tarafından önerilen teknik değişiklikler, kimi 

zaman önerge gerektirebilecek olan ve esası etkileyen değişiklikler olabilmektedir. Bu 

durumlarda genellikle ilgili düzeltmenin değişiklik önergesi ile yapılması gerektiği 

konusunda itirazlar ileri sürülebilmektedir. Dolayısıyla, komisyonlara uygulamanın 

kazandırmış olduğu düzeltme imkânının sadece teknik düzeltmeleri içerek şekilde 

kullanılması, ilgili tartışmaları engelleyebilecektir.
1992

 

4. Genel Kurulda Yeniden Görüşme Talebi  

Görüşülen kanun önerisinin tümünün oylanmasından önce belli maddesinin 

yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile hükümetin yanı sıra esas komisyon da 
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 BAKIRCI (2015), s. 229.  
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bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilmektedir. Bu talep, Danışma Kurulunun görüşü 

alındıktan sonra genel kurul tarafından görüşmesiz ve işaret oyu ile oylanmaktadır (İçt. 

m. 89).    

Genel kurulda yeniden görüşme talebi tamamlanmamış bir iş için 

yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle ilgili kanun önerisinin tümünün oylamasının 

yapılmamış olması gerekmektedir. İlgili maddenin oylamasından sonra, kanun 

önerisinin son oylamasından önce olmak üzere herhangi bir aşamada yeniden görüşme 

talebinde bulunulabilecektir. Yeniden görüşme talebinin kabul edilmesi durumunda, 

yeniden görüşme işlemi, son oylamanın hemen öncesindeki oyunun renginin belli 

edilmesine dönük konuşmadan önce yapılmaktadır.  

Uygulamada, komisyon temsilcisi komisyon adına yeniden görüşme talebinde 

bulunabilmektedir. Ancak burada konunun ikiye ayrılarak irdelenmesinde fayda vardır. 

Şöyle ki, komisyon metnindeki bir maddenin genel kurul tarafından değiştirilerek kabul 

edilmesi durumunda, komisyon metnini korumakla yükümlü olan komisyon temsilcisi 

yeniden görüşme talebinde bulunabilmelidir. Ancak, genel kurul ilgili metni 

komisyonun kabul ettiği şekliyle onaylamış ise, komisyon temsilcisi tek başında 

yeniden görüşme talebinde bulunamamalı ve konu hakkında komisyonun kararı 

aranmalıdır.
1993

 

Uygulamada temel kanun olarak görüşülen kanun önerilerinde, yeniden görüşme 

talebinde bulunulması durumunda, ilgili madde temel kanun maddesi olarak değil, 

olağan görüşme usulüne tabi bir madde olarak görüşülmektedir. NEZİROĞLU, bölüm 

üzerinde görüşme açılıp madde üzerinde önerge işlemi yapılması, ilgili maddenin 

olağan görüşme usulüne göre görüşülmesi ya da ilgili madde üzerinde temel kanun 

maddesi olarak önerge işlemi yapılması konularında tercihin komisyon ya da hükümete 

ait olması ve uygulamanın da buna göre belirlenmesi gerektiğini ifade etmektedir.
1994

 

Kanımızca, yeniden görüşülmesine karar verilen ve daha önce özel görüşme usulüne 

tabi olarak görüşülmüş olan madde üzerinde ilk görüşmede olduğu gibi sadece önerge 

işlemi yapılması yerinde olacaktır.
1995

 Aksine bir uygulama, özel görüşme usulü ile 

görüşmenin kabul edilme amacına aykırıdır; zira,  bu usulle, müzakerelerin daha kısa 

sürede tamamlanması amaçlamaktadır.  

                                                 
1993

 BAKIRCI (2015), s. 287.  
1994

 NEZİROĞLU (2007), s. 174.  
1995

 Aynı yönde bkz. BAKIRCI (2015), s. 291-292.  
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I. KOMİSYONLARDA PARLAMENTER DENETİM  

 TBMM’de daimi komisyonlar açısından kanun önerilerinin görüşülmesi 

önceliklidir. Dilekçe Komisyonu, KİT Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme 

Komisyonları gibi tasarı ve teklif görüşmeleri dışındaki işlerle de uğraşan ve 

parlamenter denetime odaklanan komisyonlar da olmakla birlikte komisyonların 

neredeyse tamamen kanun önerilerini görüşmeye, diğer bir deyişle yasama sürecine 

odaklı oldukları görülmektedir. Bizatihi parlamenter denetime odaklı komisyonlarda 

dahi zamanla yasama sürecinde görev yüklenme bir ihtiyaç olarak ortaya çıkabilmekte 

ve komisyon söz konusu bu işlevle de yüklenebilmektedir. Örneğin İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonunda yaşanan süreç, bunun göstergesidir. 3686 sayılı Kanunla 

kurulan komisyona, 2011 yılında yasama işlevi de verilmiştir. İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu açısından bu yönde bir işlev eklemesi yapılmasında, yasama işlevi ile 

yüklenmemiş olmasının, komisyonu diğer komisyonlara nispeten daha önemsiz 

sayılması tehlikesi ile karşı karşıya bırakması da etkili olmuştur.
1996

 

 Diğer daimi komisyonlar açısından bakıldığında, parlamenter denetimin 

komisyonların rutin görev tanımları dışında olduğu söylenebilir. Parlamenter denetim 

daha çok genel kurulda ve parlamenter denetime odaklı geçici komisyonlarda yerine 

getirilmektedir. Ancak bu komisyonlar, ilgili kanun önerilerinin görüşmeleri sırasında, 

bakanlar kurulu üyelerine ya da hükümet temsilcilerine yöneltilen sorular ve talep 

olunan bilgiler dolayısıyla, dolaylı olarak parlamenter denetime katkı sağlamaktadır.  

J. KOMİSYONLARDA ALT YAPI VE BİLGİ DESTEĞİ   

Her komisyon; bakanlıklarla doğrudan yazışabilmekte, kendi alanındaki işlerin 

sonuçlandırılması amacıyla ilgili bakanlıklardan bilgi talep edebilmekte (İçt. m. 41), 

ilgili bakanları ve bakanlıklardan fikirlerini almak üzere uzmanları toplantıya 

çağırabilmektedir (İçt. m. 30).  Komisyona çağrılan uzmanlar, hükümet temsilcilerinin 

aksine doğrudan görüşlerini aktaramamakta, ancak komisyon başkanının söz vermesi 

halinde görüşlerini aktarabilmektedirler (İçt. m. 29).  

Hükümet kanadından doğrudan ya da uzmanları vasıtasıyla sağlanan bilgilerin 

yanı sıra, TBMM yapısı içinde yer alan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Bütçe 

Başkanlığı ve Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmalar ile sivil 

toplum örgütlerinin görüşleri, kanun yapma sürecinin temel girdileri olmaktadır. Sivil 

                                                 
1996

 SIGMA (2010), s. 7.  
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toplum örgütleri, hem yürütme ayağında hem de parlamentodaki yasama sürecinde 

önemli bilgi kaynaklarından biridir. Sivil toplum örgütleri, komisyona yazılı bildirimde 

bulunarak ya da komisyon toplantılarına katılan örgüt temsilcilerine, komisyon 

üyelerince soru sorulması yoluyla görüşlerini aktarabilmektedir. Sivil toplum örgütleri 

ayrıca, ilgili milletvekilleriyle doğrudan iletişime geçerek de görüşlerini sunmakta ve 

milletvekillerini yönlendirebilmektedirler.   

Komisyon aşamasında, teknik destek sağlamak üzere yasama uzmanları 

görevlendirilmekte ve bunlar “komisyon uzmanı” olarak adlandırılmaktadır. Yasama 

uzmanları dışında görevlendirilen idari personel de (şef, memur, sekreter) 

bulunmaktadır. Komisyonda görevli bu parlamento çalışanlarının baş muhatabı, 

komisyon başkanıdır. Komisyon toplantısı sırasında başkanın hemen yanında 

konumlanan yasama uzmanları, toplantı gündeminin hazırlanması, toplantı sırasında 

komisyon başkanına yol gösterici mahiyette olan el gündeminin
1997

 hazırlanması ve 

toplantı sırasında güncel tutulması, verilen değişiklik önergelerinin kanun tekniğine ve 

mevzuata uygunluğunun incelenmesi, talep edilmesi halinde önerge hazırlanması, 

gerektiğinde komisyonun Anayasa ve İçtüzük hükümleri açısından bilgilendirilmesi,
1998

 

komisyonda ortaya çıkan usul sorunları vb. konularda komisyon başkanının 

bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, devam cetvellerinin ve karar imza cetvellerinin 

imzalanmalarının sağlanması, toplantı sonrasında komisyon raporunun hazırlanması 

gibi görevleri yerine getirmektedir. Komisyondaki diğer idari personel, genel iş akışında 

görevli olup, gelen evrakın kaydı, gündemin hazırlanmasına yardımcı olunması ve 

dağıtılması, komisyon toplantısı sırasında komisyon uzmanına destek sağlanması, 

komisyonlarla ilgili yazışmaların yapılması görevlerini yerine getirmektedir.  

Komisyonların yoğunluğuna göre komisyonda görevlendirilenlerin sayısı 

değişmektedir. Bununla birlikte komisyonlarda uzman ve idari desteğin çok sınırlı 

düzeyde olduğunu ifade etmek gerekir. Genellikle doğrudan yasama sürecine odaklı 

komisyonlarda görevlendirilen uzman sayısı bir ya da iki olmaktadır. Bunun dışında 

ayrıca bazı komisyonlarda bir destek personeli görevlendirilmekte, bazı komisyonlar 

açısından ise bir destek personeli birden fazla komisyona destek sağlayabilmektedir.  

                                                 
1997

 El gündemi, toplantıdaki işlem sırasını ortaya koyan ve toplantıyı yöneten kişinin söz konusu işlem 

sırasını takip etmesini sağlayan nottur. Komisyon başkanlarının çoğu söz konusu el gündemi üzerinden 

toplantıyı yönetirken, bazı komisyon başkanlarının kazandıkları deneyimle söz konusu el gündemine 

gerek olmaksızın toplantıyı yürüttükleri görülmektedir.  
1998

 26. Yasama Döneminin başlangıcında ise komisyonların çoğunluğunda görevli yasama uzmanları 

tarafından yasama süreci ve komisyon çalışmaları konusunda sunumlar yapılmıştır. Örneğin bkz. Anayasa 

Komisyonu Tutanakları, D. 26, YY. 1, 16.12.2015, s. 13-19. 



 

 

523 

 

AB Uyum, İnsan Haklarını İnceleme, Plan ve Bütçe, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve 

Dilekçe komisyonlarında ise daha fazla sayıda uzman ve destek personeli istihdam 

edilmektedir.  

Plan ve Bütçe Komisyonu, iş yükü en fazla komisyonlardan biri olduğundan, bu 

komisyona ilişkin idari yapılanmanın Başkanlık şeklinde oluşturulduğu 

görülmektedir.
1999

 Plan ve Bütçe Komisyonu, başkan, başkan yardımcıları, uzmanlar ve 

idari personel olmak üzere oldukça geniş bir personel grubu tarafından 

desteklenmektedir. 

Bununla birlikte TBMM’de bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan 

uzmanlaşmış bir bütçe yasama ofisi bulunmamaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 

uzman personel sayısı artmış, uzmanlaşmanın artırılması açısından Bütçe Analiz Bürosu 

kurulmuş olsa da yasama sürecindeki sıkı süre sınırlamaları nedeniyle söz konusu 

uzman personel tarafından ayrıntılı uzman desteği sağlanması zor görünmektedir.
2000

  

 Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı bünyesinde yer alan Araştırma ve İnceleme 

Bürosu da daimi komisyonlardan gelen talepler çerçevesinde görüş bildirebilmektedir.  

Özellikle doğrudan yasama sürecine odaklı komisyonlarda görevlendirilen 

uzmanların görevlerinin, yasama tekniğine ilişkin bir görev olduğu ve komisyonun 

görev ve yetki alanında bilgi toplama ve işleme açısından bu uzmanlardan yeterince 

faydalanılamadığını ifade etmek gerekir.   

TBMM Araştırma Merkezi (Araştırma Hizmetleri Başkanlığı),  

milletvekillerinin analiz edilmiş bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla araştırma raporu, 

bilgi notu, tartışma paketi, doküman ve bilgi derleme, sözlü bilgi ve göstergeler olarak 

sayılabilecek araştırma ürünleri hazırlamakta ve milletvekillerine sunmaktadır. TBMM 

Genel Sekreterliği 2010-2014 Stratejik Planında altı çizildiği üzere, genel olarak 

dünyada parlamento araştırma merkezleri ya yasama sürecine paralel yaygın ve derin 

bilgi desteği sunmak üzere büyük ölçekli ya da milletvekillerinin bireysel bilgi 

taleplerine yanıt vermek üzere küçük ölçekli birimler olarak kurulmuşlardır. Orta 

ölçekli bir birim olarak nitelendirilebilecek Araştırma Merkezi tarafından ise yasama 

sürecine paralel komisyon odaklı bilgi desteği sunumu tercih edilmemiştir. Bunun temel 

                                                 
1999

 Plan ve Bütçe Komisyonu için idari destek yapısının ilk defa, 2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dahili 

Nizamnamesinde 28 Aralık 1957’de yapılan değişiklik ile getirildiği görülmektedir. Buna göre, Bütçe 

Encümeninde, bir kalem müdürü ile muavini, bir başkatip ile muavini ve lüzumu kadar memur bulunur 

(DN, m. 26).  
2000

 SIGMA (2010), s. 15-16.  
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nedeni, komisyonlara Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının destek verdiği düşüncesidir. 

Araştırma Merkezinin kuruluşunda ortaya çıkan milletvekillerinin bireysel bilgi 

taleplerini karşılamaya dönük gelenek bugüne kadar devam etmiştir. Hizmet 

sunumunun sadece bireysel olarak milletvekillerine dönük olması Araştırma Merkezi 

tarafından sunulan bilgi desteğinin yasama sürecine olan katma değerini düşürmüştür. 

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından, özellikle uzman sayısı yetersizliği 

nedeniyle, komisyonlara sunulan bilgi desteği hizmeti ise yukarıda da değinildiği gibi 

yasama tekniği ile sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte yasama sürecinde bilgiye en fazla 

gereksinim duyulan alan komisyon aşamasıdır. Zira, komisyonlar daha derinlemesine 

analizlere imkan sağlayan, bilimsel ve objektif tartışmaların gerçekleştiği ve böylece 

kanun önerilerinin olgunlaştırıldığı yerlerdir. Bu nedenle, komisyonlara yasama 

tekniğine ilişkin destek sağlanmasının yanı sıra gündemdeki konularla ilgili bilgi 

desteğinin sunulması yasama kalitesinin artırılması açısından kritik önemdedir. 

Dolayısıyla Araştırma Merkezi tarafından, bilgi desteğinin hedef kitlesi ve amacında bir 

değişikliğe gidilmesi gerekli görülmektedir. Hedef kitlesinin bireysel 

milletvekillerinden komisyonlara, amacının da bireysel talepler yerine komisyon 

gündemindeki kanun önerilerine yönelik bilgi desteğine dönüştürülmesi 

sağlanmalıdır.
2001

 TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2014-2017 Stratejik Planında da, 

“komisyon odaklı ve yasama gündemine paralel bilgi sunumuna geçmek” hedef olarak 

belirlenmiştir. Bu çerçevede kendiliğinden (proaktif) yapılan çalışmaların yasama 

gündemine paralel olmasının gözetilmesi öngörülmüştür.
2002

 

 Komisyonlar her ne kadar Araştırma Merkezinden, işlenmiş bilgi ihtiyacını 

karşılamaya dönük olarak faydalanabilseler de Araştırma Merkezinde oluşan ve 

gelişmeye devam eden konu uzmanlığının komisyonun rutin yasama çalışmaları ile 

güçlü bir ilişkisi bulunduğunu söylemek zordur. Komisyonların bu yönde bilgi alma ya 

da araştırma çalışmalarını hazırlatma yoluna da yoğun olarak başvurduklarını söylemek 

zordur. Zira komisyon yapısı aracılığıyla bilgilenmeye başvurma uygulamada oldukça 

zayıf işlemekte ve ilgili birimlere bilgi talepleri, genellikle milletvekillerinin kişisel 

talepleri üzerine gerçekleşmektedir.  

                                                 
2001

 TBMM Genel Sekreterliği 2010-2014 Stratejik Planı, 

https://www.tbmm.gov.tr/docs/TBMM_genel%20sekreterligi_2010_2014_stratejik_plan.pdf, Erişim: 

20.03.2018.  
2002

 TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2014-2017 Stratejik Planı, 

https://www.tbmm.gov.tr/raporlar/stratejik_plan.pdf, Erişim: 20.03.2018.  

https://www.tbmm.gov.tr/docs/TBMM_genel%20sekreterligi_2010_2014_stratejik_plan.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/raporlar/stratejik_plan.pdf
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 Komisyon toplantıları sırasında ayrıca, İşletme ve Yapım Başkanlığından bir 

görevli, toplantının ses kayıtlarının alınmasını sağlamaktadır. Tutanak Hizmetleri 

Başkanlığında görevli stenograflar ise dönüşümlü olarak toplantıya gelerek komisyonun 

görüşme tutanaklarını tutmaktadırlar.  

K. KOMİSYONLARIN ETKİNLİĞİ VE BUNU SAĞLAMAYA 

DÖNÜK ÇALIŞMALAR 

TBMM’de komisyonların etkinlik düzeyleri, Türk parlamento tarihinin çeşitli 

dönemlerinde,  fiiliyatta etkili ya da göreli olarak etkisiz olmak üzere değişkenlik arz 

etmektedir. Bunda şüphesiz TBMM’nin sistem içindeki konumu ve rolü de etkili 

olmaktadır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında, siyasal liderliğin karizması ve yürütme organının 

güçlü olması nedeniyle yasama komisyonları etkin birimler olamamışlardır. 1950’li 

yıllarda çok partili siyasi hayata geçilmesi ile de durum değişmemiş ve yasama organı 

ve dolayısıyla komisyonlar yürütme hakimiyeti altında olmuştur. 1961 Anayasası ile 

oluşturulan yasama ve yürütme yapısı dolayısıyla yasama komisyonları daha aktif bir 

eğilim kazanmış ve yürütme hakimiyetinden bir nebze sıyrılabilmiştir. 1965 yılında 

AP’nin tek başına iktidar olması ve Parlamento çoğunluğuna sahip olmasıyla 

komisyonların etkinlikleri, parlamenter sistem özelliklerinde komisyon etkinlik 

düzeyine indirgenmiştir. Dolayısıyla güçlü parti disiplininden dolayı, yasama 

komisyonlarında yürütmeden bağımsız bir uzmanlık geliştirilememiştir. 1982 Anayasası 

ile yasama organı iki kamaralı olmaktan çıkarılıp, tek kamaralı hale getirilerek, iki 

kamalı sistemin komisyonların süreç ve usullerinde uzatma ve karmaşıklaştırma 

açısından yarattığı olumsuz etki ortadan kaldırılmış olsa da, bunun komisyonların 

sistemdeki önem ve değerlerine etkisi olmamıştır. Yasama komisyonları, siyasi 

partilerin, yürütme organının ve daha özelinde parti liderlerinin kontrolü altında olup 

etkinlikleri oldukça düşük düzeydedir. Komisyon kararlarının nasıl çıkacağı önceden 

kestirilebilmektedir. Ancak yine de komisyonlar, kanun önerilerinin TBMM Genel 

Kurulu’na gelmeden önce görüşülüp olgunlaştırıldığı alanlar olarak işlevlerini yerine 

getirmektedir.
2003

 Hem iktidar hem de muhalefet açısından yasama komisyonları sıkı 

parti disiplininin söz konusu olduğu alanlardır. Özellikle iktidar açısından bakılacak 

olursa, sorumlu parti hükümeti modeli dolayısıyla, parlamentoda zayıf parti disiplini 

olmasının anlamlı olmayacağı görülecektir. Türk siyasi partileri dayanışmacı ve 

                                                 
2003

 DURGUN (2017), s. 490-491.  
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disiplinli partiler olarak, mensuplarının, partilerinin yetkili kurullarının kararları 

doğrultusunda davranmasını beklemekte ve bireysel olarak milletvekillerinin alınan 

karar üzerinde herhangi bir etkisi olamamaktadır. Zira, siyasal faaliyet burada parti 

faaliyeti olarak yürümektedir. Komisyon üyeleri ise parti faaliyeti ve 

politikasının/çıkarlarının, komisyonlardaki birer bekçisi görünümündedirler.  

Siyasi partiler, genel olarak yasama komisyonlarını müzakere ve uzlaşma 

açısından faydalı alanlar olarak görseler de parlamentoda çoğunluğa sahip olan parti, 

genellikle parlamentoyu ve daha özelinde yasama komisyonlarını, her iki alandaki 

çoğunluğu aracılığıyla yürütmenin politikalarını destekleme ve onlara meşruluk 

kazandırma araçları olarak kullanabilmektedir. Böylece işlevleri dönüşen yasama 

komisyonları, müzakere edilerek karar alınan değil, çoğu zaman önceden alınan 

kararların ya da yürütmenin onayladığı kararların meşrulaştırılması işlevine yarayan bir 

alan halini alabilmektedir. Böyle bir yapı içinde muhalefet karar sürecinde etkili 

olamayacağı inancıyla istemediği kanun önerileri için önergeler, uzun süre konuşmalar 

vb. yollar aracılığıyla engelleme yoluna gitmekte, buna karşılık iktidar istediği kanun 

önerilerini komisyondan geçirebilmek için engellemeyi engellemek adına komisyon 

aşamasında müzakerelerin hızlandırılması usullerini çoğunluğu aracılığıyla devreye 

sokabilmektedir.   

Ülkemizde günümüze kadar uygulanan içtüzüklere bakıldığında belli düzeyde 

bir devamlılığın olduğu görülmektedir. İçtüzük reformu/değişikliği çalışmaları ise 

parlamento tarihimizde hemen her dönem görülmektedir. Yapılan içtüzük değişiklikleri, 

genellikle uzun vadede üzerinde çalışılıp bir sonuca bağlanan
2004

 ve istisnai olarak da 

ihtiyaçlar neticesinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde sonuçlandırılan
2005

 genellikle 

küçük çaptaki değişiklikler şeklinde olmuştur. İçtüzük değişikliklerinde ortak olan 

yaklaşım ise toptan yeni bir içtüzük yerine mevcut içtüzük omurgası üzerinde 

ihtiyaçlara cevap verecek değişikliklerle yetinme biçiminde olmuştur.
2006

  

                                                 
2004

 Örneğin, 16.05.1996 tarihli ve 424 numaralı Karara ilişkin içtüzük değişikliği çalışmaları 6 Kasım 

1983 genel seçimlerinden sonra başlamış ve 13 yıllık bir süreçte partiler arası komisyonlarla çeşitli 

teklifler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. En sonunda 20. Yasama Döneminde, TBMM Başkanlığının 

girişimi ile 20 maddeden oluşan bir değişiklik önerisi parti gruplarının incelemesine sunulmuştur.  

TBMM’deki siyasi parti gruplarının temsilcilerinden oluşan özel komisyon öneriye son halini vermiş ve 

ilgili metin Anayasa Komisyonuna sunulmuştur. Komisyonun hazırladığı rapor üzerinden genel kurulda, 

iki birleşimde toplam beş saat yapılan görüşme sonunda Teklif kabul edilmiştir (GENÇKAYA (2000), s. 

40 vd.). 
2005

 Örneğin, 02.06.2007 tarihli ve 894 numaralı Karar (seçimlerin yenilenmesi halinde kanun önerilerinin 

durumu ile ilgili 77’nci madde).  
2006

 İBA, “TBMM İçtüzük Değişikliklerinin…”, s. 69-90.  
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 Son dönemlerde üst üste kurulan uzlaşma komisyonları çalışmaları sonucunda 

da üzerinde uzlaşılan metinler ya yasama sürecinde sonuçlandırılamamış ve hükümsüz 

kalmış ya da ilgili komisyon çalışmaları içtüzük değişikliği konusunda bir uzlaşma ile 

sonuçlanmamıştır. İçtüzüklerin siyasi parti grupları arasında bu düzeyde tartışma 

konusu olması anlaşılırdır. Zira, içtüzüklerin siyasi partiler açısından önemi 

küçümsenemez. Siyasi partiler, parlamento içi faaliyetlerini İçtüzüğe göre ayarlamak 

zorunda olduklarından içtüzük hükümlerine son derece dikkat ve ondan en yüksek 

seviyede yararlanmak için çaba harcarlar. Dolayısıyla içtüzüklerin, siyasi partilerin 

amaçlarına ulaşmaları için müthiş bir silah olduğu söylenebilir.
2007

 Genel olarak içtüzük 

ile ilgili çalışmalarda, iktidar partileri yasama sürecinin hızlandırılması amacındayken, 

muhalefet partileri, denetim sürecinin etkinliğinin artırılması ve parlamento 

çalışmalarının planlı ve programlı olmasına odaklanmaktadırlar. Bununla birlikte, 

yapılan içtüzük değişiklikleri de önceden yapılan çalışmalara dayanmakta, diğer bir 

deyişle önceki dönem çalışmalarının izlerini taşımaktadır.
2008

 

TBMM’de yasama komisyonların etkinliğinin değerlendirmesinde, tarihsel süreç 

içinde ortaya çıkan ve belki dönüm noktaları olarak nitelendirilebilecek olan yasama 

sürecinde doğrudan yer alan milletvekillerinin yanı sıra bu sürece destek sağlayan 

yasama bürokrasisinin de değerlendirmelerini içeren içtüzük değişikliği çalışmaları ile 

proje bazlı çalışmalarda ortaya konulan dış uzman görüşleri ve içtüzük uzlaşma 

komisyonları çıktıları önem taşımaktadır. Zira bu çalışmalardan, komisyonların çalışma 

düzeni konusunda yapılan tartışmaların ve getirilen çözüm önerilerinin izini sürmek 

mümkün olacaktır. Bu düşünceyle, komisyonların çalışmalarına bakan yönleriyle ilgili 

içtüzük teklifleri, uzlaşma komisyonu çıktıları ile dış uzman görüş ve değerlendirmeleri 

aşağıda ele alınacaktır.  

 1. Bülent ARINÇ’ın İçtüzük Değişikliği Teklifi  

22. Yasama Döneminde TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından, yürürlükte 

olan İçtüzüğün gözden geçirilerek yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi 

amacıyla yasama ve denetim faaliyetlerine doğrudan destek sağlayan yasama 

                                                 
2007

 ARMAĞAN (1972), s. 16. 
2008

 Örneğin, 1160 numaralı İçtüzük Değişikliğine dair Kararda, önceki içtüzük uzlaşma komisyonları 

metinlerinin yanı sıra 24. Yasama Döneminde, AK Partili milletvekilleri tarafından imzalanmış olan ve 

“AK Parti Önerisi” olarak anılan Teklifin izlerini görmek mümkündür. Sözü edilen Teklif, komisyonda 

görüşülmüş, genel kurul görüşmeleri sırasında yoğun muhalefet nedeniyle görüşmeler sürdürülememiş, 

grup başkanvekilleriyle yapılan müzakereler sonucunda ilgili Teklifin görüşmeleri ertelenmiştir (TBMM 

Tutanak Dergisi, 09.02.2012,  D. 24, YY. 2, C. 13, B. 64, s. 666-668). Sözü edilen (2/242) Esas 

Numaralı İçtüzük Teklifi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0242.pdf, Erişim: 02.04.2018).  

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0242.pdf
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bürokrasisinden bir heyet oluşturmuştur. Bu heyetin çalışmaları sonucunda oluşturulan 

taslak, 2/818 esas numaralı İçtüzük Değişiklik Teklifi olarak TBMM Başkanı ve Manisa 

Milletvekili Bülent ARINÇ’ın imzasıyla 09.06.2006’da TBMM Başkanlığına sunulmuş, 

komisyona da havale edilen söz konusu Teklif komisyonda ve genel kurulda 

görüşülmeden yasama döneminin sona ermesi nedeniyle hükümsüz olmuştur.   

 Bu çalışmalar sırasında, mevcut içtüzük bütünüyle gözden geçirilmiş, zaman 

içinde uygulanabilirliğini kaybetmiş hükümler, uygulamada sıkıntı doğuran hükümler, 

gelişen teknoloji nedeniyle yeniden düzenlenmesi gereken maddeler ile İçtüzükteki 

eksiklik, aksaklık ve boşluklar tespit edilmiş, Anayasa hükümleri ve Anayasa 

Mahkemesi kararları dikkate alınarak yapılması gereken değişiklikler belirlenmiştir.
2009

 

 İlgili Teklif metnine bakıldığında aşağıdaki değişikliklerin önerildiği 

görülmektedir:  

 - İlgili maddede olmayan, ancak kanunla kurulmuş olan komisyonlar da metne 

eklenmiş, bazı komisyonlar birleştirilerek komisyon sayısı azaltılmıştır (m. 14).  

 -Bağımsız üyelerin de komisyonlarda temsiline imkan tanınmış, Plan ve Bütçe 

ile Dilekçe komisyonlarına üye olanların diğer komisyonlara da üye olabilmelerinin önü 

açılmıştır (m. 15).  

 - Komisyon üyelerinin toplantı talebi üzerine Komisyon başkanının 7 gün içinde 

bu talebi gerçekleştirmesi hükme bağlanmıştır (m. 19).  

 -Komisyona gelecek hükümet temsilcisinin en az genel müdür seviyesinde 

olması esası getirilerek, İçtüzükte yer alan “yüksek dereceli bir kamu görevlisi” 

kavramına açıklık getirilmiştir (m. 21).  

 -Komisyonların kapalı oturum tutanaklarının aleniyete kavuşturulması 

konusunda düzenleme yapılmıştır (m. 23).  

 -Uygulama ile uyumlu olarak komisyonların kendilerine hiç havale edilmemiş 

ya da tali olarak havale edilmiş kanun önerilerinin de esas olarak havale edilmesini talep 

edebilme imkanı sağlanmıştır (m. 24).  

 - Komisyonların bütün kamu kurum ve kuruluşları ile yazışabilmelerine (m. 27) 

ve Komisyonlar Bülteninin de her yasama yılı sonunda hazırlanabilmesine dönük 

düzenlemeler (m. 30), komisyonda değişiklik önergeleri ile ilgili olarak uygulamada 

                                                 
2009

 İlgili Kanun Teklifinin Genel Gerekçesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0818.pdf, Erişim: 

18.03.2018.   

http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0818.pdf
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genel kurulda önergelere ilişkin 87’nci maddede öngörülen görüşülmekte olan kanunun 

dışında başka kanunlarda değişiklik öngören hükümlerin eklenememesi ve görüşülen 

kanuna ilişkin değişikliklerin de ancak görüşülen kanun önerisi ile çok yakın bir 

ilgisinin bulunmasına ilişkin düzenlemeler (m. 25) eklenmiştir.   

 Görüldüğü üzere bu Teklifte büyük oranda uygulama ile uyum sağlamak,  

maddeler arasında uyum sağlamak ya da boşluk/sorun olan hususlara netlik 

kazandırmak amaçları hâkim olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda, Teklif mevcut 

sistemden önemli oranda sapma olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değişiklik 

içermemektedir. Dolayısıyla, söz konusu içtüzük teklifinde komisyonlar açısından 

öngörülen düzenleme ve değişikliklerin, yapılabilecek asgari değişiklikleri temsil 

ettiğini söyleyebiliriz.  

 2. Köksal TOPTAN’ın İçtüzük Değişikliği Teklifi  

23. Yasama Dönemi içinde, 2/122 esas numaralı Kanun Teklifi, 21/01/2008’de 

TBMM Başkanlığına sunulmuş, söz konusu Teklif komisyonda görüşülmekle birlikte 

genel kurulda görüşülmeden yasama döneminin sona ermesi nedeniyle hükümsüz 

olmuştur. Büyük oranda, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun getirdiği düzenlemeler açısından bir içtüzük uyarlaması olarak 

getirilen bu Teklifte, ihtisas komisyonlarına dönük bazı düzenlemeler de yapılmıştır.  

Bu çerçevede; Plan ve Bütçe Komisyonu ile diğer komisyonlar arasında işbirliği 

olanaklarının artırılmasına yönelik olarak ihtisas komisyonlarının, kamu idarelerinin 

bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları ile faaliyet raporlarını bütçe hakkı çerçevesinde 

değerlendirmeleri, bunun sonucunda görüş, eleştiri ve temennilerini bir rapor halinde 

Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmaları suretiyle katılımlarının ve katkılarının artırılması 

amaçlanmıştır.
2010

 Bu çerçevede ilgili Teklifte ilgili ihtisas komisyonlarına bütçe ve 

kesinhesap kanunu tasarıları ile faaliyet raporlarının havale edilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığına sunulması ve ilgili 

komisyonların görüşlerini on gün içinde hazırlaması öngörülmüştü. 

 Teklif ile ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde, yeni kamu mali 

yönetimi ve kontrol sisteminin gerekleri ile uyumlu bir iş bölümünün tanımlanması ve 

yeterli altyapının oluşturulması amacıyla, Bütçe Alt Komisyonu ve Kesinhesap Alt 

Komisyonu olarak sürekli iki alt komisyonun kurulması öngörülmüştür. Plan ve Bütçe 

                                                 
2010

 2/122 esas numaralı Teklifin Genel Gerekçesi, http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0122.pdf, 

Erişim:19.03.2018, s. 2. 

http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0122.pdf
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Komisyonuna havale edilen kanun önerileri, Komisyonca gerekli görülmesi halinde alt 

komisyonlarda görüşülecek, ayrıca bütçe kanunu tasarısı Bütçe Alt Komisyonunda; 

kesinhesap kanun tasarısı ve faaliyet raporları ise Kesinhesap Alt Komisyonunda teknik 

bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her iki Alt Komisyonun, ihtisas 

komisyonlarınca hazırlanacak bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları ile faaliyet raporları 

hakkındaki görüşlerin değerlendirilmesi, belirli bir düzen içinde derlenmesi ve Plan ve 

Bütçe Komisyonuna sunulması işlevlerini yerine getirmesi öngörülmüştür.
2011

  

Teklif ile getirilen diğer bir düzenleme ise komisyonların, kendilerine havale 

edilen işlerle ilgili olarak sivil toplum kuruluşları temsilcilerini çağırıp 

dinleyebilmelerine veya yazılı görüş isteyebilmelerine imkan verilmesidir.
2012

 İlgili 

teklifle, İçtüzüğün 30’uncu maddesinde öngörülen değişiklikle de sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerinin de komisyonlara çağrılabilmesi ve komisyonların kendilerine 

havale edilen işlerle ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü bilgi 

alabilmeleri öngörülmüştür.
2013

  

3. 2008 İçtüzük Uzlaşma Komisyonu Çıktıları ve İlgili Teklif  

2008 Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK’in çağrısı üzerine, 

AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Demokratik Toplum Partisi Grup 

başkanlarının mutabakatlarıyla 16 Ekim 2008 tarihinde kurulmuştur. Komisyon beş ay 

gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde 16 Şubat 2009 tarihinde çalışmalarını tamamlamış 

ve hazırlanan Taslak metni ilgili makamlara sunmuştur. Söz konusu Taslak, 23. Yasama 

Döneminde 06.04.2011 tarihinde İçtüzük Teklifi
2014

 olarak TBMM Başkanlığına 

sunulmuş, Anayasa Komisyonuna havale edilen söz konusu teklif ne komisyonda ne de 

genel kurulda görüşülmüş ve dönemin sona ermesi nedeniyle hükümsüz olmuştur. 24. 

Yasama Döneminde aynı Teklif tekrar TBMM Başkanlığına sunulmuş, ancak sonuçta 

bir önceki yasama döneminde olduğu gibi görüşülmeden hükümsüz kalmıştır. 

TBMM’nin etkin ve verimli işleyişinin sağlanması amacıyla süreci bütüncül bir bakış 

açısıyla değerlendirerek, mevcut durumda temel karar verici organ olan genel kurul 

karşısında komisyonların yetkilerinin artırılmasını ve güçlendirilmesini hedeflediğinden 

bu metnin ele alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

                                                 
2011

 2/122 esas numaralı Teklifin Genel Gerekçesi, s. 2-3.  
2012

 2/122 esas numaralı Teklifin Genel Gerekçesi, s. 3. 
2013

 İlgili komisyon raporu için bkz. Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın; Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (2/122), https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss107.pdf, Erişim: 19.03.2018.  
2014

 (2/901) Esas Numaralı Teklif için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0901.pdf, Erişim: 

19.03.2018.  

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss107.pdf
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0901.pdf
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Komisyonun temel hareket noktası, 1973 tarihli TBMM İçtüzüğünde yapılan 

değişikliklerin İçtüzüğün sistematiğini bozduğu, mevcut bazı hükümler hiç 

uygulanmazken, İçtüzükte dayanağı olmayan bazı uygulamaların da güçlü teamüller 

oluşturduğu, iktidar partilerinin yasama sürecinin yavaşlığından, muhalefet partilerinin 

ise denetim süreçlerinin etkisizliğinden ve parlamento çalışmalarının planlı ve 

programlı olmamasından şikayet ettiği, parlamento çalışmalarının genel kurul ağırlıklı 

olmasının, komisyon çalışmalarını etkisizleştirdiği ve yasama sürecinin istenilen 

kaliteye ulaşmasını engellediği, milletvekillerinin bireysel olarak yasama ve denetim 

süreçlerine yeterli düzeyde aktif katılım sağlayamadıkları
2015

 sorunları olmuştur. Bu 

sorunlara çözüm oluşturmak adına AB üyesi ülke uygulamalarına çalışma ziyaretleri 

yapılmış ve metnin oluşturulmasında ilgili ülke uygulamalarından da faydalanılmıştır.  

Komisyon metni,
2016

 temel olarak komisyonların ve genel kurulun işlevsel 

olarak ayrılması esası üzerine kurgulanmıştır. Bu çerçevede bir aşamada yapılan 

görüşmelerin diğer bir aşamada tekrarlanmaması, komisyonların işin teknik yönü 

üzerinde karar vermesi, Genel Kurulda ise siyasi nitelikli görüşmeler yapılması 

öngörülmüştür. Öngörülen yenilikler; genel olarak komisyonların yetki ve işlevlerine 

dönük yenilikler, komisyon üyeliğine dair yenilikler ve komisyonların yapısı ve çalışma 

düzenine dair yenilikler olarak gruplandırılabilir.  

Komisyonların yetki ve işlevleri açısından baktığımızda, Komisyon metninde, 

komisyonların yetkileri açısından en can alıcı noktanın, komisyonlara kendi görev 

alanlarıyla ilgili olarak kanun teklif etme yetkisinin verilmesi olduğu söylenebilir.
2017

 

Taslak Metin gereğince, söz konusu Tekliflerde, komisyon üye tamsayısının üçte iki 

çoğunluğunun imzasının aranacaktır.
2018

  Komisyonların yetki ve işlevleri açısından 

diğer bir önemli düzenleme, komisyonların ikili işlev ile yüklenmesidir. Diğer bir 

deyişle, komisyonlara yasama yetkilerinin yanı sıra denetim yetkilerinin de verilmesidir. 

Bu çerçevede komisyonlar, sözlü soru, genel görüşme ve meclis araştırması önergelerini 

görüşeceklerdir. Bununla birlikte doktrinde, komisyonlara kendi görev alanlarında olsa 

dahi meclis araştırması ve genel görüşme yetkisi verilmesinin, anayasal demokrasi 

                                                 
2015

 TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu Tarafından Hazırlanan TBMM İçtüzük Taslağı ile İlgili 

Açıklamalar, 16.02.2009, 

https://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/taslak_2009/3_uzlasma_komisyonu_raporu.pdf, Erişim: 29.03.2018.    
2016

 Komisyonun kabul etmiş olduğu Taslak Metin ve diğer belgeler için bkz. 

https://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/ictuzuk_taslak_metinler0109.htm, Erişim: 29.03.2018.  
2017

 ASLAN, Volkan, “TBMM Yeni İçtüzük Taslağında Getirilen Başlıca Kurumsal Yenilikler”, İÜHF 

Mecmuası,  C. LXXII, S. 1, 2014,  s. 479.                     
2018

 Taslak Metin, m. 32, 56.  

https://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/taslak_2009/3_uzlasma_komisyonu_raporu.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/ictuzuk_taslak_metinler0109.htm
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ilkesi ile uyuşmadığı ve bunların meclis genel kurulunda yerine getirilmesi gerektiği de 

savunulmakta; özellikle genel görüşme açısından görüşmenin niteliği göz önüne 

alındığında komisyonda yapılmasının yerinde olmadığı ileri sürülmektedir.
2019

 Taslakta 

ayrıca daimi komisyonlar bütçe sürecine de dâhil edilmektedir. Bu çerçevede, daimi 

komisyonlar, ilgili bakanlıkların bütçelerini görüşecek ve önerilerini Plan ve Bütçe 

Komisyonuna gönderecek; bütçe uygulamaları, bakanlık faaliyetleri ile plan ve projeleri 

konusunda görüşme ve değerlendirmeler yapmak üzere ilgili bakanlıkları davet 

edebilecektir.
2020

  Taslak Metinde, Plan ve Bütçe Komisyonu için de yeni bir yapılanma 

öngörülmekte ve bu çerçevede Komisyon bünyesinde Bütçe Alt Komisyonu ve 

Kesinhesap Alt Komisyonu olmak üzere iki daimi alt komisyon kurulması 

öngörülmüştür.
2021

  

Esas-tali komisyon ayrımı, bugünkü biçimiyle işlemediği değerlendirilerek 

kaldırılmıştır. Bununla birlikte, bir konunun (sadece yasama işleri ile sınırlı olmaksızın) 

birden fazla komisyonda görüşülmesinin zorunlu olduğu durumlar için özel 

komisyonlar kurulmasına da imkan tanınmıştır. Komisyon metnine göre, TBMM 

Başkanının önerisi üzerine, Danışma Kurulu kararıyla belli bir konuyu incelemek, 

araştırmak ve görüşmek amacıyla özel komisyonlar kurulabilecek, komisyonun üye 

sayısı ve görev süresi Danışma Kurulunca belirlenecektir.
2022

 Özel komisyon, böylece 

birden fazla komisyonun bir araya gelmesini sağlayacaktır.  

Taslak Metinde, komisyon üyeliğine dair bazı yenilikler de önerilmektedir. İlgili 

Metinde, öncelikle komisyon üyeliği konusunda bağımsızlar ve grup kuramamış siyasi 

partileri kapsamak üzere “grubu olmayan milletvekilleri” tanımı getirilmiş ve grubu 

olmayan milletvekillerinin de komisyonlara üye olabilmelerinin yolu açılmıştır. Siyasi 

parti gruplarının/siyasi parti grubuna mensup olmayanların üye oranlarındaki değişim 

dolayısıyla, bunların herhangi bir komisyonda sahip oldukları üye sayısının değişen 

oranlara uymaması halinde, Başkan tarafından bu durumun tespit edilerek ilgili siyasi 

parti grubundan yeteri sayıda üyesinin çekilmesinin isteneceği ve bir yenilik olarak ilgili 

siyasi parti grubunun konuya ilişkin olarak beş gün içinde işlem yapmaması 

                                                 
2019

 YANIK, Murat, “TBMM Yeni İctuzuk Taslağı”, Tarih Bilinci Dergisi, S. 10, İstanbul, 2009, s. 99.  
2020

 Taslak Metin, m. 32. 
2021

 Bütçe Alt Komisyonu, bütçe kanunu tasarısı ve ekleri ile daimi ihtisas komisyonları tarafından idare 

bütçelerine ilişkin olarak hazırlanan raporları Kesin Hesap Alt Komisyonu ise kesinhesap kanunu tasarısı 

ve ekinde yer alan belgeleri, Genel Uygunluk Bildirimini, Sayıştay raporlarını ve kesinhesaplar ile 

faaliyet raporları hakkında ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporları görüşecek, inceleyecek ve 

değerlendirecektir (Taslak Metin, m. 40).  
2022

 Taslak Metin, m. 21.  
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durumunda, kura ile çekilecek üyenin belirleneceği ve ismi belirlenen üyenin üyeliğinin 

düşeceği hükme bağlanmıştır.
2023

  

Esas-tali komisyon ayrımının kaldırılmasının bir yansıması olarak Komisyon 

metninde, İspanya Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün de etkisiyle komisyonlarda üye 

değişimine imkân tanınmış ve siyasi parti gruplarının uzmanlığından yararlanmak 

istedikleri üyeleri istedikleri komisyonda geçici olarak görevlendirebilmeleri 

öngörülmüştür. Bu çerçevede komisyon metninde siyasi parti gruplarının Başkanlığa 

yazılı olarak bildirmek kaydıyla, komisyonlardaki üyelerini değiştirebilecekleri ve 

ayrıca komisyon başkanına yazılı bilgi vermek kaydıyla belirli bir konuya, tartışmaya 

veya toplantıya özgü olmak üzere üyelerini geçici olarak değiştirebilecekleri hükme 

bağlanmıştır. Diğer yandan Plan ve Bütçe ile Dilekçe komisyonlarına üye olanların 

diğer komisyonlara üye olamayacaklarına dair mevzut içtüzükte yer alan sınırlandırma 

da kaldırılmaktadır.
2024

  

Komisyonların yapısı ve çalışma düzenine dair yenilikler ise şöyle özetlenebilir. 

Bu çerçevede öncelikle “Komisyon başkanlık divanı” kavramı getirilerek, başkanlık 

divanı birlikte yöneten bir kurul olarak kurgulanmış ve başkanlık divanına, diğer bir 

deyişle komisyon yönetimine muhalefetin de katılımını sağlamak için, başkanlık 

divanındaki bir başkanvekilliği ve bir kâtip üyeliğin muhalefet üyelerine verilmesi 

öngörülmüştür. Ancak, komisyon metnine göre, yasama ya da denetim komisyonlarının 

başkanlıkları muhalefete verilmemektedir.
2025

  

Komisyon metninde ayrıca komisyonlar arasında işbirliği ve koordinasyonu 

artırmak üzere, Meclis Başkanı ve komisyon başkanlarından oluşan ve üç ayda bir 

toplanması öngörülen Komisyon Başkanlar Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu Kurul, 

sorunların ve izlenecek usullerin tartışılması amacıyla istişari nitelikte bir oluşum olarak 

getirilmiştir. Kurul, havaleye ilişkin itirazlar, komisyonlar arasında işbirliği ve 

koordinasyonun sağlanması, komisyonların çalışma usullerinin uyumlulaştırılması gibi 

konularda ilke kararları alma yetkisine sahip kılınmıştır.
2026

 

 Komisyon gündeminin belirlenmesi işinin, uzlaşma ile belirlenebilmesine zemin 

hazırlamak amacıyla, komisyon başkanlık divanı tarafından yerine getirilmesi 

öngörülmüştür. Gündemin belirlenmesi yönünde uzlaşma olmaması durumunda, 

                                                 
2023

 Taslak Metin, m. 23.  
2024

 Taslak Metin, m. 23.  
2025

 Taslak Metin, m. 25.  
2026

 Taslak Metin, m. 20. 
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gündem komisyon başkanı tarafından belirlenecektir. Diğer yandan başkanlık divanında 

komisyonun gündeminin belirlenmesine katkı dışında ayrıca komisyonun toplantıya 

çağrılması konusunda da muhalefetin eli güçlendirilmiştir. Şöyle ki, komisyon 

üyelerinin üçte birinin komisyonu toplantıya çağırma yönündeki taleplerinin komisyon 

başkanı tarafından bir hafta içinde yerine getirme zorunluluğu getirilmiştir.
2027

  

 Komisyon gündemine girecek konularda önceden hazırlık yapılabilmesi için 

gündemin öngörülebilir olmasının sağlanması amacıyla öngörülen bir husus ise 

komisyon başkanlık divanı tarafından bir aylık taslak gündemin ve haftalık kesin 

gündemin belirlenmesidir.
2028

  

 Komisyonlara havale edilen kanun tekliflerinin görüşmeleri için ise farklı bir 

usul getirilmektedir. Buna göre, teklifin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda bir ilk 

görüşme yapılacak, gündeme alınmasını kabul edilmemesi durumunda teklif sahibi söz 

konusu karara itiraz edebilecek, bu itiraz üzerine konu hakkında genel kurulda karar 

verilecektir.
2029

  

 Yine İspanya Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün etkisiyle, bütün milletvekillerine 

komisyonlarda önerge verme imkanı tanınarak önergelerin sunulabilmesi için bir süre 

kısıtı, metnin görüşülmeye başlanacağı günden önceki gün saat 14:00’e kadar, ve 

önergelerde sayı kısıtı getirilmiştir.  Komisyonlardaki görüşmelerin, yeterlik kararı 

alınıncaya kadar devam edeceği, konuşma sürelerinin, alt sınır belirlenerek,
2030

 

sınırlanabilmesi gibi düzenlemeler de getirilmiştir.
2031

 

 Komisyon toplantılarına katılımın sağlanabilmesi için de bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Mevcut İçtüzükte, izinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir 

yıl içindeki toplantıların üçte birine katılmayan komisyon üyesinin, mensubu olduğu 

siyasi parti grubunca komisyondan geri çekilebileceği hükme bağlanmışken; Komisyon 

metninde bu durumdaki üyenin komisyon üyeliğinin düştüğünün Komisyon Başkanlık 

Divanı tarafından TBMM Başkanlığına bildirileceği düzenlenmiştir.
2032

 Dolayısıyla 

devamsız üyenin çekilmesi siyasi parti grubunun inisiyatifine bırakılmamakta ve 

üyeliğin düşmesi yönünde bir süreç öngörülmektedir.  

                                                 
2027

 Taslak Metin, m. 26.  
2028

 Taslak Metin, m. 26.  
2029

 Taslak Metin, m. 34.  
2030

 “Konuşma süreleri komisyon üyeleri, hükümet ve teklif sahibi için onar dakikadan, komisyon üyesi 

olmayan milletvekilleri ve davet edilen sivil toplum temsilcileri için beş dakikadan daha aşağı olmamak 

üzere sınırlanabilir.” (Taslak Metin, m. 35/4).  
2031

 Taslak Metin, m. 35.  
2032

 Taslak Metin, m. 28.  
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 Komisyon metninde ayrıca sivil toplum örgütlerinin komisyon toplantılarına 

katılımı hukuki dayanağa kavuşturulmuş, sivil toplum örgütü temsilcilerine de söz hakkı 

tanınması konusunda komisyon başkanları açısından bir zorunluluk getirilmektedir. 

Ayrıca kapalı oturum kararı alınmadıkça toplantıların yazılı basına açık olması, 

görüntülü basın için her komisyon toplantısından önce karar alınması 

öngörülmüştür.
2033

  

Komisyon metninde esas-tali komisyon ayrımının kaldırılmış olmasının bir diğer 

yansıması olarak bir kanun önerisinin birden fazla komisyonda görüşülmesinin bir 

zorunluluk olarak ortaya çıktığı “torba kanun”  uygulaması da tümüyle 

yasaklanmıştır.
2034

   

 4. 2012-2013 İçtüzük Uzlaşma Komisyonu Çıktıları  

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, TBMM İçtüzüğünün, yasama ve 

denetim faaliyetlerinin daha etkin gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde önceki 

çalışmalar ışığında ele alınıp değerlendirilmesi ve ortak bir çalışma ile yeni bir İçtüzük 

hazırlanması için 2012 yılında kurulan İçtüzük Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının 

başlangıcında “kanun yapım faaliyetlerini hızlandıracak ve parlamenter denetimi etkin 

kılacak bir içtüzük hazırlanması”nı hedef olarak belirlemiştir. Komisyon 1 Temmuz 

2013’e kadar çalışmalarını sürdürmüş, 22 madde üzerinde uzlaşma sağlanamadığından 

ortak bir metin sunulması konusunda mutabakata varılamamıştır. Daha sonra bu 

komisyonun metni üzerinden ek girişimler olsa da uzlaşmaya varılamamıştır. En son, bu 

metnin, 1160 numaralı Karara esas olan İçtüzük Değişikliği teklifine de özellikle 

parlamento usul ve uygulamalarının hızlandırılması açısından dayanak olduğu 

görülmektedir. Bu açıdan Komisyonun çalışma metni ve komisyona yansıtılanlar 

açısından ele alınması faydalı olacaktır.  

 Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu Uzlaşma Komisyonu, İçtüzükte kapsamlı 

değişiklikler yapmak yerine, değiştirilmesi yönünde siyasi parti grupları arasında 

uzlaşma sağlanan konuları belirleme yoluna gitmiştir. Bununla birlikte, maddelerde yer 

değişikliği, kanunlarla ve Anayasa’ya uyum sağlanması ve uygulamanın içtüzüğe 

aktarılması gibi teknik yönü ağır basan değişikliklerin yanı sıra yasamanın 

hızlandırılması ve denetimin güçlendirilmesine dönük (örneğin komisyonlara 

kanunların uygulanmasını denetleme yetkisi verilmesi, komisyonlarda bir 

                                                 
2033

 Taslak Metin, m. 27.  
2034

 Taslak Metin, m. 56.  
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başkanvekilliği ve bir katip üyeliğin muhalefete verilmesi, komisyonların yetki 

alanındaki bakanlığın faaliyetleri ile ilgili olarak özel gündemle toplanması) bazı özgün 

değişikliklerin önerildiği de görülmektedir.
2035

 

Komisyonda yapılan çalışmalar kapsamında, Anayasa, Adalet ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları başkanları bizzat çağrılıp dinlenirken, diğer ihtisas komisyonlarından da 

İçtüzüğe dair yazılı görüş istemiştir. Bu talep üzerine bazı komisyonlar, içtüzük 

gündemli toplantılar yaparak ortaya konulan görüşleri, bazıları ise üyelerinden içtüzükle 

ilgili görüşler isteyerek kendilerine gönderilen görüşleri göndermişlerdir. Komisyonlar 

tarafından ortaya konulan görüşlere bakıldığında, ihtisas komisyonlarının yetki 

kataloğuna içtüzükte yer verilmesi, ihtisas komisyonlarına araştırma ve denetim yetkisi 

verilmesi, önergeler ve konuşma süreleri konusunda sınırlamalar getirilmesi, 

komisyondaki görüşme sürecinin belirli bir takvime bağlanması, komisyonların görev 

alanları ile ilgili olarak ilgili bakanların yılda iki kez komisyonlara bilgi vermeleri, tali 

komisyonların işleyişlerinin yeniden düzenlenmesi ve etkinliklerinin artırılması ya da 

tali komisyon uygulamasının kaldırılması, ihtisas komisyonlarının bakanlıklarla uyumlu 

olarak yeniden düzenlenmesi, alt komisyon usulüne hukuki dayanak oluşturulması, 

komisyonlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Komisyon 

Başkanlar Kurulu kurulması, araştırma komisyonlarının ihtisas komisyonları ile 

ilişkilendirilmesi komisyonlara bütçede ayrı ödenek ayrılması, komisyonların kanun 

teklif edebilmesi, komisyonlar için uyumlu uygulamalara temel olmak üzere bir yönerge 

düzenlenmesi gibi pek çok konuda görüşler iletilmiştir.
2036

  

  Komisyonda yapılan çalışmalar neticesinde öngörülen değişiklikler ise genel 

olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

 Bakanlıkların isimlerindeki değişikliklere uyum sağlamak üzere komisyonları 

adları düzenlenmiş ve kanunla kurulmuş olup içtüzükte yer verilmeyen komisyonlar 

metne eklenmiştir (İçt. m 20).  

 “Komisyon başkanlık Divanı” kavramı getirilmiş, başkan, iki başkanvekili, 

sözcü ve iki katipten oluşması, bir katip ile bir başkanvekilliğinin muhalefet üyelerine 

verilmesi (m. 24) öngörülmüştür.  

                                                 
2035

 ALTAY (2017), s. 13-14.  
2036

 TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu, TBMM İhtisas Komisyonlarının İçtüzükle İlgili Görüşleri, 

09.04.2013.  
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 Komisyon üyelerine, toplantıya katılan diğer milletvekilleri karşısında söz hakkı 

önceliği tanınmış (m. 29); medyanın komisyon toplantılarını izleme şekli konusunda 

düzenlemeye gidilerek, yazılı medyanın toplantının başından sonuna toplantıyı takip 

etmesi ve görsel medyanın sadece toplantının başında görüntü alması yönünde 

düzenleme yapılmış (m. 31); ilgili görülen kanun önerileri konusunda birleştirilerek 

görüşme zorunluluğu getirilmiş (m. 35); fiilen komisyonlar tarafından yaygın olarak 

kullanılan alt komisyon usulü hukuki dayanağa kavuşturulmuş (m. 35), komisyonların 

esas komisyon olarak görüştükleri kanunların uygulamasını izlemeleri usulü getirilmiş 

(m. 35); komisyonların 45 günlük görüşme süresi içinde ilgili kanun önerisini 

sonuçlandırmamaları durumunda genel kuruldaki doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 

taleplerin görüşme usulünde değişikliğe gidilmiş (m. 37) ve havaleye itirazın yazılı 

olarak TBMM Başkanlığına yapılması (m. 73) öngörülmüştür.  

 Komisyonların yasamanın yürütmeyi denetim sürecine etkin katılımını sağlamak 

amacıyla komisyonların ilgili oldukları bakanlık ya da bakanlıkların faaliyetleri 

konusunda yılda en az bir kez bilgilendirilmelerine de imkan tanınmıştır (m. 35).   

 Görüldüğü üzere komisyonların genel olarak ihtisas komisyonlarından gelen 

görüşleri de karşılar nitelikte değişiklikler öngörmüştür. Bununla birlikte, komisyonun 

öngördüğü değişikliklerin bütüncül ve kapsamlı bir bakıştan uzak olduğu da ifade 

edilmelidir. Örneğin, esas komisyonlara kanunların uygulanmasını denetim yetkisi 

verilmekte, ancak bunun nasıl işletileceğine dair bir mekanizma ya da usul 

öngörülmemektedir.  

 5. Dış Uzman Görüş ve Değerlendirmeleri  

 TBMM yasama ve denetim faaliyetleri süreçleri, biri Kurumsal Kapasitenin 

Yükseltilmesi Projesi kapsamında bazı AB üyesi ülke parlamentolarında çalışan 

uzmanlardan, biri de TBMM Başkanı’nın girişimi üzerine görevlendirilen OECD 

SIGMA Akran Değerlendirmesi Ekibinden olmak üzere iki defa uzman gözüyle 

değerlendirilmiştir.  Söz konusu değerlendirmeler, TBMM’ye uzman gözüyle bir bakışı 

içermesi ve ilgili paydaşlarla görüşmeler neticesinde oluşturulan görüşler olması 

nedeniyle ele alınmasında fayda bulunmaktadır. Neticede, her iki grup tarafından 

yapılan değerlendirmeler, yasama de denetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve konumuz 

açısından daha özelinde komisyonların etkinliğinin artırılması için “ne yapılabilir” 

sorularına cevap aramaktadır.  
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2007 yılında Macaristan Ulusal Meclisi ile İtalyan Temsilciler Meclisi ortaklığı 

ile “TBMM’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” başlıklı bir eşleştirme projesi 

yürütülmüştür. Bu Proje kapsamında TBMM’nin yasama ve denetim süreçleri de ele 

alınmıştır. Hem yasama faaliyetleri ve süreçleri hem de daha özelinde komisyonlara 

ilişkin raporlar hazırlanmıştır. Raporların hazırlanması sürecinde, milletvekilleri ve 

yasama bürokratları ile ön görüşmeler yapılmıştır. Yasama komisyonların üzerindeki 

temel değerlendirmeler şöyle olmuştur:
2037

  

- Yasama sürecinde komisyonların rolleri güçlendirilmelidir. Komisyonlar 

arasındaki iş yükü dağılımını dengelemek için geçici komisyonlar kurulabilir, ancak 

geçici komisyonlar kurulması usulü daimi komisyonların direnci ile karşı karşıya 

kalabilecektir. Bu sebeple, esas ve tali komisyonlar arasındaki koordinasyonun 

geliştirilmesi için tali komisyonların görüşlerine esas komisyonlar nezdinde “özel ya da 

güçlendirilmiş bir etki” tanınması düşünülebilir. Bu yol, mali nitelikte hükümler ihtiva 

etse de kanun önerilerinin ilgili komisyonlarına havalesini ve Plan ve Bütçe 

Komisyonunun da tali komisyon olarak belirlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu durumda, 

Plan ve Bütçe Komisyonunun tali olarak ortaya koyduğu görüş esas komisyon açısından 

bağlayıcı olacaktır. Ek olarak birden fazla komisyonu ilgilendiren konuların ilgili 

komisyonlardan oluşan bir karma komisyonda görüşülmesini sağlayacak düzenleme 

yapılabilir.  Ek olarak tali komisyonlara değişiklik önergesi sunma imkanı tanınması da 

düşünülebilir. 

- Daimi komisyonların etkinliğinin artırılması açısından diğer bir yol da bütçe 

sürecine Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki daimi komisyonların da katılımlarının 

sağlanması olabilir.  

- Daimi komisyonların kanun önerilerinin müzakereleri sırasında, öncelikle bu 

kanun önerilerinin Anayasa’ya uygunluğunun incelemekle yükümlüdür. Bunu 

gerçekleştirebilmek amacıyla, anayasaya uygunluk denetimi halihazırda Anayasa 

Komisyonu’nun yetkisi dâhilinde olmasa dahi, belli sayıdaki komisyon üyelerine, ilgili 

kanun önerisinin Anayasa’ya uygunluğuyla ilgili şüphelerini Anayasa Komisyonu’na 

sunmaları imkanının tanınması makul bir uygulama olabilecektir.   

                                                 
2037

 Kurumsal Kapasitenin Yükseltilmesi Projesi, Activity 5.1. Assessment Report on the Legislative 

Affairs, 23 Mayıs 2008, TBMM Arşivi; Kurumsal Kapasitenin Yükseltilmesi Projesi, ACTIVITY 5.6: 

Working session on proposals concerning Legislative Affairs, 23 Kasım 2008, TBMM Arşivi.  
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2010 yılında TBMM Başkanının daveti üzerine, OECD SIGMA tarafından 

oluşturulan Akran Değerlendirmesi Ekibi tarafından bir rapor kaleme alınmıştır. 

Raporda, TBMM’nin idari kapasitesi ele alınmıştır. Bu kapsamda; komisyon sistemi, 

parlamento işlerinin yönetimi, yasama-yürütme ilişkileri, yasama süreci ve yasamanın 

kalitesi, AB’ye katılım, bütçe süreçleri ve kamu hesapları, parlamenter gözetim ve 

denetim, parlamentodaki siyasi parti grupları ve milletvekilleri, milletvekillerinin 

statüleri, maaşları ve diğer özlük hakları ile TBMM’nin idari yönetimi 

değerlendirilmiştir. Bu raporda komisyon aşamasına ilişkin olarak ortaya konulan 

hususlar şöyledir:
2038

  

- Komisyon aşamasından önce genel kurulda bir ön görüşme yapılması, 

hükümete tasarının temel ilkelerini parlamentoda açıklama ve muhalefete de temel itiraz 

noktalarını ortaya koyma imkânı sağlayarak yasama sürecinin saydamlığı artırılacak ve 

komisyonda daha öze odaklı bir müzakere yapılabilecektir.  

- Tali komisyonların yasama sürecindeki etkinlikleri artırılmalıdır. Tali 

komisyonların daha etkin bir şekilde çalışabilmeleri için özellikle bu komisyonlar için 

öngörülen 10 günlük inceleme süresi artırılmalıdır. Esas komisyonlar ise raporlarında, 

tali komisyonların görüşlerini nasıl inceleyip karara bağladıklarını ortaya koymalıdır.  

- Komisyonlar arasında koordinasyonun sağlanması için Komisyon Başkanlar 

Kurulu kurulmalıdır.  

- Komisyon gündemlerinin önceden yayınlanması önemlidir. Tüm katılımcıların 

yeterli hazırlık yapabilmelerini sağlamaya dönük olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi, 

hükümet ile Meclis Başkanı, Meclis Başkanı ile komisyonlar ve bakanlıklar ile 

komisyonlar arasında etkin bir iletişimi gerekli kılmaktadır.  

- Hükümet üyelerinin, sivil toplum örgütlerinin ve görüşülecek konuyla ilgili 

uzmanların komisyon toplantılarına nasıl katılacaklarını düzenleyen açık resmi bir 

protokol düzenlenmelidir.  

- Avrupa Parlamentosunda uygulanmakta olan raportörlük sistemi, yasama 

etkinliklerine komisyon üyelerinin tümünün katılımını teşvik edecektir. Şöyle ki iktidar 

ya da muhalefet partilerinin herhangi birinden gelen raportör ilgili kanun önerisi 

konusunda komisyon raporu taslağını hazırlayabilir.   

                                                 
2038

 SIGMA (2010), s. iii, s. 32 vd.  
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-Bütçe sürecine daimi komisyonların katılımını sağlamak için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

- Komisyonlar hükümetin denetiminin merkezi durumuna getirilmelidir. 

Özellikle bakanlar kendilerine bağlı kurumların faaliyetleri konusunda ayrıntılı soruları 

cevaplamak üzere düzenli olarak komisyona çağrılmalı ve komisyonlar bakanlıkların 

faaliyete raporlarını düzenli olarak görüşmelidir.  

- Genel kurulda geniş kapsamlı değişiklikler içeren önergeler verildiğinde ilgili 

kanun önerilerinin komisyona geri gönderilmesini rutin duruma getirecek bir düzenleme 

yapılmalıdır. Bu mekanizmanın rutin olarak işletilmesi, önergelerin komisyonlarda 

genel kurula nispeten daha derinlemesine incelenmesine izin verecektir.  

 - Araştırma komisyonlarının raporlarında ulaşılan sonuçlar konusunda 

parlamento tarafından yapılması gereken hükümetin aldığı tedbirlerin takibi ilgili daimi 

komisyonlar tarafından yerine getirilmelidir.  

- Komisyonların ve Genel Kurulun, kanunların uygulanmasını sistematik olarak 

denetimini sağlayacak yol ve yöntemler araştırılmalıdır.  

L. 6771 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU ÖNGÖREN 

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE YASAMA KOMİSYONLARI   

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla 1200 numaralı 

Karar ile yapılan içtüzük değişikliği, yasama komisyonlarının etkinliklerinin 

artırılmasına dönük herhangi bir düzenleme öngörmemiş ve yapılan değişiklikler 

Anayasa değişikliğine teknik uyum boyutuyla sınırlı kalmıştır. Bu kapsamda, yapılan 

değişikliklerle İçtüzükte yer alan “kanun tasarısı”, “hükümet”, “başbakan”, “bakanlar 

kurulu” gibi ibareler çıkartılmış ve bunların yerine gerektiğinde “yürütme”, 

“Cumhurbaşkanı yardımcısı”, “bakan” gibi ibareler eklenmiştir.
2039

 

İçtüzük değişikliğinin komisyon
2040

 ve genel kurul müzakerelerine
2041

 

bakıldığında siyasi parti grupları temsilcileri tarafından komisyonlarla ilgili şu 

hususların dile getirildiği görülmektedir:  

- Komisyonların güçlendirilmesi ve işlevlerinin artırılması gerekmektedir.  

                                                 
2039

 Bkz. 2/772 numaralı İçtüzük Teklifi Gerekçesi, s. 2.  
2040

 Bkz. Anayasa Komisyonu Tutanakları, 04.10.2018.  
2041

 Bkz. TBMM Genel Kurulu Tutanakları, 09.10.2018.  
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- Yasama görüşmeleri ağırlıklı olarak işin mutfağı olan komisyonlarda 

gerçekleştirilmeli ve genel kurulun bu açıdan yükü azaltılmalıdır. 

- Komisyonların daha verimli, etkin ve işlevsel çalışması sağlanmalıdır.  

- Yasama ve denetim süreçlerinin odağı komisyonlar olmalıdır.  

Bu görüşler, neredeyse tüm siyasi parti gruplarına mensup milletvekilleri 

tarafından dile getirilmiştir. Dolayısıyla komisyonların etkinliklerinin artırılması 

konusunda siyasi parti grupları arasında bir uzlaşma zemininin olduğu ve yasama 

komisyonlarının etkinliklerinin artırılmasının, kurulması öngörülen içtüzük uzlaşma 

komisyonunda ele alınacak temel konulardan biri olacağı söylenebilir.  

1200 numaralı Karar ile komisyonların mevcut kompozisyonu korunmuş; 

sayıları ve adları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu karar ile 

yasama komisyonlarına ilişkin olarak yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde ele 

alabiliriz:   

1. Komisyonlara üyelik konusunda, Dilekçe ve Plan ve Bütçe komisyonları 

üyelerinin diğer komisyonlara üye olma yasağı kaldırılmıştır (m. 3). Yapılan değişiklik 

sonrasında sadece başkanlık divanı üyeleri Meclis komisyonlarında görev 

alamayacaklardır.  

Siyasi parti gruplarının komisyonlardaki üyelerini değiştirmesi 

kolaylaştırılmıştır. Buna göre, siyasi parti grupları kendilerine düşen kontenjandan 

Genel Kurulca seçilmiş bir üyenin yerine başka bir isim bildirebilecekler ve bu durumda 

Genel Kurulca işaret oyuyla seçim yapılacaktır (m. 3). Uygulamada, İçtüzüğün 28’inci 

maddesinde belirtilen koşulların oluşması durumunda siyasi parti grubu ilgili üyeyi 

komisyondan geri çekebilmekteydi. Bu koşulların var olmadığı durumlarda, ancak ilgili 

üyenin de mutabık kalması durumunda siyasi parti grubunun komisyon üyesini 

değiştirmesi söz konusu olabilirdi. Bu durumda ilgili üye istifa eder ve istifa eden 

üyenin yerine bir başka milletvekili bildirilebilirdi. Yapılan düzenleme ile böyle bir yola 

başvurulmaksızın, komisyon üyesinin siyasi parti grubu tarafından değiştirilebilmesi söz 

konusu olacaktır. Dolayısıyla getirilen düzenleme siyasi parti gruplarını, komisyon 

üyelerinin belirlenmesi sürecinde güçlendiren bir düzenlemedir.  

2. Komisyon toplantılarında yürütmenin temsili ve katılımı noktasında, 

TBMM üyelerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları 

ve üst kademe kamu yöneticilerinin toplantılara katılımı ile yürütmenin temsili imkânı 
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sağlanmaktadır (m. 4, 25/f). İçtüzük Teklifinin ilk halinde, yürütme organının katılımı 

öngörülmemişken, komisyondaki görüşmeler sırasında “yürütmenin görüşmelere 

katılma talebi doğrultusunda düzenleme yapıldığı” gerekçesiyle düzenlemenin metne 

eklendiği görülmektedir.
2042

 Bu düzenlemeye, yeni hükümet sisteminde savunulan ve 

istenen yasama ve yürütmenin organik ayrılığına zarar vereceği gerekçesiyle itirazlar 

söz konusu olmuştur.
2043

 Bu itirazlar karşısında, hükümet sistemi değişikliğinin 

yürürlüğe girmesinin ardından, TBMM’de yapılan kanun görüşmelerinde yürütmenin 

temsilinin ve katılımının gerekli olduğunun
2044

 görüldüğü ve düzenlemenin de bu 

çerçevede yapıldığı ifade edilmiştir.  

Yapılan düzenlemeye göre, yürütme organının temsilcileri, komisyon 

toplantılarına katılabilecekler, söz sırasına bağlı olmaksızın söz alabilecekler; ancak 

komisyon görüşmeleri sırasında değişiklik önergesi veremeyecekler ve oy 

kullanamayacaklardır (m. 4).  

Öte yandan komisyonda kapalı oturum yapılması talebi sadece komisyon üyeleri 

tarafından yapılabilecek ve kapalı oturuma, komisyon üyeleri dışında Cumhurbaşkanı 

yardımcıları, bakanlar ile komisyon başkanının uygun gördüğü bakan yardımcıları ve 

üst kademe kamu yöneticileri katılabilecektir (m. 25/g).   

3. Komisyon evrakının komisyon üyelerine dağıtımı açısından komisyona 

havale edilen evrakın, komisyon üyelerine elektronik iletişim kanalları kullanılarak da 

dağıtımının yapılabilmesi imkânı getirilmiştir (m. 5). Önceki düzenlemeye göre, 

komisyona havale edilen evrak komisyon başkanı tarafından resen bastırılarak 

dağıtılabileceği gibi komisyon üyelerinin beşinin yazılı talebi üzerine bastırılarak 

dağıtılması gerekmekteydi. Getirilen düzenleme ile bastırılarak dağıtımın yanı sıra 

elektronik iletişim kanallarının kullanılabilmesi de öngörülmüştür. Ancak yapılan 

düzenleme çerçevesinde, her iki dağıtım yolu da “mesai saatlerinde veya Genel Kurulun 

çalışma saatleri içerisinde” kullanılabilecektir.  

4. Komisyonun toplantı ve çağrısı ve gündeminin, Cumhurbaşkanlığına da 

gönderilmesi öngörülmüştür (m. 25/d). Bu çerçevede daha önce, başbakanlığa ve ilgili 

                                                 
2042

 Anayasa Komisyonu Tutanakları, 04.10.2018, s. 60.  
2043

 Anayasa Komisyonu Tutanakları, 04.10.2018, s. 26.  
2044

 Bu doğrultuda bir ifade için bkz. Anayasa Komisyonu Tutanakları, 04.10.2018, s. 44; Adalet ve 

Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Rize Milletvekili Osman 

Aşkın Bak’ın Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2) ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, SS: 2, 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss2.pdf, Erişim: 08.11.2018, s. 15.  

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss2.pdf
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bakanlıklara da gönderilen toplantı çağrısı ve gündemi, Anayasa değişikliğine uyum 

çerçevesinde bunların yerine Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir.  

5. Yürütme organının genel kurulda yasama görüşmelerine katılımına 

bakıldığında kanun tekliflerinin genel kuruldaki görüşmeleri sırasında yürütme 

organının temsil edilmeyeceği görülmektedir. Bu çerçevede örneğin, genel kurulda 

soru-cevap işlemi sadece komisyonla yapılacak, tümü ya da maddeleri üzerinde 

hükümet adına konuşma yapılmayacak, hükümet değişiklik önergesi sunamayacak ve 

değişiklik önergelerine katılıp katılmadığı sadece komisyondan sorulacaktır (m. 12, 

25/ı, j).  

6. Komisyonda ve genel kurulda yeniden görüşme konusunda hükümetin 

talep imkânı ortadan kaldırılmıştır. Buna göre, komisyon raporu Başkanlığa 

sunulduktan sonra sadece esas komisyon kanun teklifinin tümünün, belli bir veya birkaç 

maddesinin, komisyona geri verilmesini isteyebilecektir (m. 25/k). Ayrıca Teklifin 

tümünün oylanmasından önce belli bir maddesinin yeniden görüşülmesi de sadece esas 

komisyon tarafından istenebilecektir (m. 25/a). 

Yapılan düzenlemelere göre, komisyon aşamasında yürütmenin temsili 

öngörülmüşken, genel kurul aşamasında yürütmenin temsilinin söz konusu olmadığı 

görülmektedir. Bu durumun, ilgili Teklifin komisyon görüşmelerinde daha ağırlıklı 

görüşmelerin yapılmasına ve genel kurula daha az iş bırakılmasına ya da genel kurulda 

ilgili teklif üzerinde daha genel olarak görüşmelerin yapılmasına yol açabileceği 

düşünülebilir. Bununla birlikte, yürütme organı, her iki aşamada da parlamento 

çoğunluğuna sahip olan siyasi parti grubu ile aynı partiden olan ya da bu grubun aynı 

zamanda grup başkanı olan Cumhurbaşkanının, ilgili siyasi parti grubuna mensup bir 

milletvekili aracılığıyla değişiklik önergesi sunabileceği ve komisyon başkanının ve 

komisyon çoğunluğunun da aynı partiden olması durumunda yürütme organına 

tanınmamış olan diğer yetkileri de dolaylı olarak kullanabileceği söylenebilir.  

Sonuçta yapılan içtüzük değişikliği ile komisyonların etkinlikleri açısından 

önemli etki yaratacak herhangi bir düzenleme getirilmemiştir. Yasama komisyonları 

yine etkinliklerine en çok vurgu yapılan, ancak sonuçta üzerinde çok fazla kalem 

oynatılmayan bir yasama alanı olarak kalmıştır.  
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SONUÇ 

 Bu çalışmanın sonuç bölümüne şu cümle ile başlamak uygun görünmektedir. 

Komisyonlar yaşayan organizmalardır. İncelenen ülkelerin tümünde görülmüştür ki 

komisyonlar, siyasal sistem içindeki hükümet sistemleri, siyasi partiler, sivil toplum, 

medya vb. tüm unsurlardan az ya da çok etkilenmekte ve bu unsurlardaki değişimler 

komisyonlarda da değişim ve dönüşümü tetiklemektedir. Komisyonlar bazen Fransız 

Ulusal Meclisinde olduğu gibi parlamentolardaki reform çalışmalarının ve daha geniş 

bakışla Anayasa değişikliği sürecinin odak noktası ya da konusu, bazen Birleşik 

Krallık’ta olduğu gibi hükümet programlarında ortaya konulan reformların 

gerçekleştirilmesi için değişimi ve rolü konu edinilen, tartışılan yapılar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemizde de hükümet sistemi değişikliği sonrasında, yasama 

komisyonlarının nasıl bir değişim ve dönüşüm geçireceği ya da geçirmesi gerektiğinin 

sorgulanması önem arz etmektedir.  

Parlamentoların işlevleri, modern dünyanın getirdiği ihtiyaçlara uyum sağlamak 

adına zaman içinde değişmekle birlikte yasama önerilerinin etkin bir şekilde 

incelenmesi ihtiyacı halen bu işlevlerin merkezinde yer almaktadır. Komisyonlar ise 

yasama önerilerinin parlamento genel kuruluna gelmeden önce ya da genel kuruldaki bir 

görüşmeden sonra görüşülüp olgunlaştırıldığı yapılar olarak işlev görmeye devam 

etmektedir.  

Son yıllarda birçok ülke parlamentosu, yasamaya ilişkin yapılarını ve usullerini 

değiştirme ve geliştirme yönündeki girişimlerle yasama kalitesini artıracak çalışmalara 

ağırlık vermişlerdir. Bu parlamentoların birçoğunda, bir taraftan yasama işlevini yerine 

getiren komisyonlar, hükümetin denetimi gibi yeni işlevler üstlenirken, diğer taraftan 

yasama komisyonlarının yasama sürecindeki etkinliklerinin artırılması ve görevlerini 

yerine getirirken dayandıkları bilgi alt yapılarının güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir.  

Parlamentonun üstlendiği işlevleri yerine getirmesinde odak noktası olan yasama 

komisyonları; türleri, görevleri ve etkinlikleri açısından ülkeden ülkeye bazı 

benzerlikler yanında farklılıklar da göstermektedir. Aynı ülkedeki yasama komisyonları 

açısından dahi aynı dönemde bazı farklılıkların olduğunu ve tarihsel olarak farklı 

dönemlerde değişikliklerin yapıldığını söylemek mümkündür. Bunda ilgili ülkede 

izlenen hükümet sisteminin uygulamada büründüğü biçim, yerleşmiş parlamenter 
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gelenek ve görenekler, kısaca her toplumun sosyal dokusundaki değişken unsurlar”
2045

 

etkili olmaktadır. Parlamento tarihi, geleneği ve uygulamaları, parlamentonun 

kurumsallaşma süreci ile yakından ilgili olmakla birlikte ülkedeki siyasal rejimin 

niteliği ve gelişim çizgisi de önem taşımaktadır. Parlamento bu etkenler altında bir 

dönem siyasal sistem içinde etkin bir aktör konumundayken, bir dönem edilgen bir 

aktör konumuna düşebilmektedir. Şüphesiz ki, parlamentoları şekillendiren bu etkenler, 

parlamentoların bünyesindeki komisyonlar üzerinde de etkili olmaktadır. Dolayısıyla 

yasama komisyonlarını da etkileyecek söz konusu değişkenlerin, yasama komisyonları 

incelenirken dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.  

Komisyonları, içinde bulunduğu siyasal sistemin özelliklerine göre şekillenen 

yapılar olarak kabul eden bu çalışmada, parlamentoların ve daha özelinde yasama 

komisyonlarının etkinliği ile, ilgili ülkenin sahip olduğu hükümet sistemleri arasında 

kuramsal düzeyde bir ilişki olduğu, diğer bir deyişle, yasama meclisinin yürütme organı 

karşısındaki konumunun da komisyonların gücünde belirleyici olduğu varsayımından 

hareket edilmiştir. Karşılaştırmalı bir yöntem kullanılan çalışmada, TBMM’nin yanı sıra 

demokratik siyasal sistemler olarak literatürde öne çıkan üç temel hükümet sistemi 

modeli, başkanlık, yarı-başkanlık ve parlamenter sistem temelinde üç ülke parlamentosu 

yasama komisyonları incelenmiştir: ABD Temsilciler Meclisi, Birleşik Krallık Avam 

Kamarası ve Fransa Ulusal Meclisi.   

Çalışmamızda, ulaştığımız temel sonuç, hükümet sistemlerinin komisyonların 

rolünde büyük bir etken olduğu, ancak tek başına belirleyici olmadığıdır. Zira, güçsüz 

komisyonlarla özdeşleştirilen bir parlamenter sistemde, parti sisteminin etkisiyle güçlü 

komisyonlar görülebilmektedir. Dolayısıyla, komisyonların rolünün, sadece hükümet 

sistemi değil, siyasal sistemin diğer unsurları da ele alınarak değerlendirilmesi 

durumunda daha anlamlı sonuçlara ulaşılabileceği söylenebilir.  

Şimdi çalışma konusu olan ülkelere bakarsak;  

17. yüzyıl İngiltere’sinin anayasal çelişkileri, Fransız Devrimi ve ABD’nin 

kuruluşu gibi tarihsel olaylar yasama-yürütme ilişkileri ve yasamanın konumu açısından 

farklılıklar ortaya çıkarmış ve farklı hükümet sistemlerinin ortaya çıkmasına yol 

açmıştır.
2046

 Parlamento usul ve uygulamalarında bu ülkelerin düzenlemeleri öne çıkmış 
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ve diğer ülkelere kaynaklık etmiş, bu usul ve uygulamalar diğer ülkelere göç ederken 

ilgili ülkeye göre kaçınılmaz olarak dönüşüme uğramıştır.  

 Başkanlık hükümet sisteminin temel niteliklerine sahip ABD’de organlar, sert 

güçler ayrılığı ile birbirinden ayrılmış olmakla birlikte pratikte birlikte çalışmak 

durumunda olduklarından sistem kurumlar arasında yetki çatışmalarını en alt düzeyde 

tutacak şekilde işlemektedir. Denetim ve dengeleme mekanizması aracılığıyla muhtemel 

bir yetki aşımı sistemdeki diğer organ tarafından engellenebilir durumdadır. Dolayısıyla 

ne yasama ne de yürütme diğerinden tamamen bağımsız bir şekilde hareket 

edebilmektedir. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve tıkanmaması için bu organlar birbirini 

kontrol etmek, birbiriyle uyumlu ve işbirliği içinde çalışmak durumundadırlar. Yargı 

organı da verdiği kararlarla sistemin işleyişinde ortaya çıkan sorunların çözümünde rol 

alabilmektedir. Yasama ve yürütme organlarının seçim dönemlerindeki farklılık 

dolayısıyla her iki organda aynı siyasi parti çoğunluğunun temsil edilmesi ihtimali 

azalmakta; Başkan ile Kongre çoğunluğunun farklı partilere mensup olduğu “bölünmüş 

hükümet” durumu yaygın olarak yaşanmaktadır. Aynı partinin yasama ve yürütmeye 

hakim olması ise nadiren ve kısa süreli olabilmektedir.  

Kongre, sistemde çok önemli yetkilere sahip güçlü bir organ olmakla birlikte 

tarihsel süreçte belli dönemlerde güç kaybı ile karşı karşıya da kaldığı ve özellikle 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren kitle iletişim araçlarının gelişimi gibi etkenler 

dolayısıyla üstünlüğünü büyük oranda yürütmeye bıraktığı söylenebilir. Bununla 

birlikte ABD Kongresi halen “politika yapan bir parlamento” olarak varlığını 

sürdürmektedir.  

Yumuşak bir güçler ayrılığı ve hatta “güçler kaynaşması”nın hakim olduğu 

Birleşik Krallık parlamenter hükümet sisteminde ise, hükümet, yasama organından 

çıkmakta, yasama organının güvenine bağlı olarak görev yapmaktadır ve yürütme 

organı parlamentoya hâkim durumdadır.  Hükümetin Avam Kamarasında sağlam ve 

güvenilir bir çoğunluğa sahip olması da hükümete sürekli bir üstünlük sağlamaktadır.  

Avam Kamarası, politika etkileyici (policy-influencing) bir parlamento olarak, 

oluşturulan kararları değiştirme ya da reddetme yetkisine sahip iken alternatif politikalar 

üretememektedir. Siyasi partilerin güçlü örgütlenme modelleri, siyasal istikrara katkı 

sağlamakta, tek başına hükümet edebilecek parlamenter çoğunluğu sağlayan siyasi 

partiler, yasama üzerinde hakimiyet de sağlayabilmektedir.   
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Siyasi tarihinde birçok hükümet sistemi modeli ile yönetilmiş olan ve 1962’de 

cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin kabul edilmesi ile birlikte yarı-başkanlık 

hükümet sistemine geçmiş olan Fransa’da, Beşinci Cumhuriyet dönemini başlatan 1958 

Anayasası’nın temel felsefesi, parlamentonun sınırlanması ve zayıflatılması olmuş; 

ancak 2008 Anayasa değişikliği ile parlamentonun etkinliği kısmen artırılmıştır. 

Fransa’da güçsüzleştirilen parlamento, parlamenter pratiğin 1958 Anayasası’nın genel 

kurgusundan farklı şekillenmesinin de etkisiyle zaman içinde güçlerini kısmen geri 

kazanabilmiştir. Ancak yine de Fransız Parlamentosu, politika yapan değil, Birleşik 

Krallık Parlamentosu gibi, “politika etkileyen bir parlamento” görünümündedir.  

Komisyonların birbirine benzer ve birbirinden ayrılan yönleri parlamento 

uygulamasında komisyon sistemlerine ve türlerine vücut vermektedir.  Çalışmamız 

kapsamında ele alınan ve FASONE tarafından geliştirilen güç ve etkinlik temelli 

ayrımda
2047

 inceleme konusu komisyonlar ele alınırsa şöyle bir tablo ortaya 

çıkmaktadır.  

Komisyon sistemleri 

  ABD Birleşik Krallık Fransa 

Güç  Baskın  Kısmen etkili/Zayıf Zayıf 

Etkinlik  Etkili/Belirleyici Etkisiz Çoğunlukçu 

 

ABD Kongresi komisyonları, yüksek uzmanlaşma düzeyine sahip olmaları, ikili 

görev üstlenmeleri (yasama+denetim), alt komisyonlar kurabilmeleri, yasama önerileri 

üzerinde içerik ve çıktıyı belirleme kapasitesine sahip olmaları nedeniyle güçleri 

açısından “baskın komisyon sistemleri” sınıfında; günlük faaliyetlerinin ve 

gündemlerinin belirlenmesinde komisyonların özerkliği ve karar alma sürecindeki 

etkileri dolayısıyla “etkili/belirleyici” komisyon sistemleri sınıfında değerlendirilebilir.  

Fransa Ulusal Meclisi komisyonları, düşük düzeyde uzmanlaşma, daimi 

komisyonların sayısının azlığı dolayısıyla komisyonların geniş bir sorumluluk 

alanlarının olması, kendi çalışma kurallarını belirleyememeleri ve alt komisyon 

kuramamaları nedeniyle “zayıf” komisyon sistemine sahiptir. Komisyonlar, 2008 

Anayasa değişiklikleri sonrasında karar alma sürecinde aktör konumuna getirilmiş 

olmakla birlikte, uygulamada hükümet ve parlamento çoğunluğu tarafından 

yönlendirilmeleri nedeniyle “çoğunlukçu” komisyon sistemi görünümündedir.  

                                                 
2047

 Yukarıda bkz. Komisyonların Güçleri/Etkinlikleri Çerçevesinde Yapılan Ayrımlar.  
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FASONE tarafından yapılan ayrımda, komisyonların daimi olmalarına ve 

uzmanlıklarına dayanıldığından Birleşik Krallık Avam Kamarasında kanun önerilerini 

görüşen geçici nitelikteki kamusal tasarı komisyonlarını bu ayrımda konumlandırmak 

zor görünmektedir. Daimi olmadıkları ve ikili görev üstlenmedikleri unsurları göz ardı 

edilirse, kamusal tasarı komisyonları, güç açısından “zayıf” ya da “kısmen etkili” 

komisyon sistemi olarak değerlendirilebilecektir. Komisyonların hükümet ve parlamento 

çoğunluğu tarafından belirlenen politika önceliklerine göre hareket ettikleri ve yürütme 

organı tarafından yönlendirildikleri göz önünde bulundurulursa, “etkisiz” komisyon 

sistemleri olarak değerlendirilebilecektir.   

İnceleme konumuzu oluşturan parlamentolar, yapılan bu ayrımda belli düzeyde 

konumlanmış olsa da FASONE’nin yaptığı ayrımın, oldukça karmaşık olduğu ifade 

edilmelidir. Başka parlamentoların da karşılaştırmaya eklenmeleri durumunda 

belirlenen komisyon sistemi ayrımlarına uyumları da tartışılabilir düzeydedir. 

Dolayısıyla parlamentolar arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan hareket edilerek 

belli genellemelere gitmemiz mümkün görünse de yine de pek çok bakımdan 

komisyonları içinde bulundukları kendilerine özgü koşulları da göz önünde 

bulundurarak değerlendirmek daha sağlıklı sonuçlara götürebilecektir.  

İncelenen ülke parlamentolarındaki komisyonların yapı, işleyiş ve etkinlikleri 

düzeyinde öne çıkan bazı özellikleri ele alalım.  

a. Komisyonların yapısal unsurları 

Komisyonların çalışma kurallarına bakarsak, ABD Kongresinde İçtüzükte 

öngörülen genel kurula ilişkin hükümler bünyelerine uyduğu ölçüde komisyonlara da 

uygulanabilmekle birlikte, komisyonların İçtüzüğe aykırı olmamak kaydıyla kendi 

işleyiş kurallarını kabul edebildiği görülmektedir. Kendi çalışma kurallarını 

belirleyebilen komisyonların çalışmalarını nasıl yürüteceği konusunda komisyonun 

önceki çalışma usulleri ve komisyon başkanları da belirleyici olmaktadır.  

Birleşik Krallık Avam Kamarasında, genel kurul çalışma düzenine ilişkin 

kurallar nitelik itibariyle uyduğu ölçüde komisyonlarda da uygulama alanı bulmaktadır. 

Fransa Ulusal Meclisinde de komisyondaki görüşme süreci büyük oranda genel 

kuruldaki görüşme sürecine benzemektedir. Ancak her iki ülkede de komisyonlar kendi 

çalışma usullerini belirleyememektedirler. 

İncelenen tüm parlamentolarda, komisyon aşaması yasama sürecinde ortak bir 

aşama olarak görünmektedir. Yasama sürecinde kanun önerilerinin komisyonlara havale 
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edildiği aşama, ilgili yasama meclisinde komisyonların rolünü ve etkinliğini büyük 

ölçüde şekillendirmektedir.  

Komisyon aşamasının genel kuruldan önce gerçekleştirilmesi durumunda ilgili 

yasama komisyonlarının daha etkili olacakları görüşü çerçevesinde, komisyon 

aşamasının genel kuruldan önce gerçekleştiği Amerikan Temsilciler Meclisi ve Fransa 

Ulusal Meclisi yasama komisyonlarının daha etkili/güçlü olduğu söylenebilir. Bununla 

birlikte, bunun komisyonların etkinliğini belirlemede tek kriter olarak alınmasının 

yanıltıcı sonuçlara götürebileceği de göz ardı edilmemelidir.  

Komisyon aşamasının genel kurul görüşmelerinden sonra gerçekleştirildiği 

Birleşik Krallık Avam Kamarasında, komisyonlar genel kurulda yapılan birinci 

okumada belirlenen genel çerçeve ile sınırlanmakta ve komisyondaki görüşmeler bu 

genel çerçeve içinde gerçekleşmektedir. Avam Kamarasında, komisyon aşamasının 

genel kuruldan önce gerçekleşmesine dair zaman zaman öneriler ortaya konulmaktadır. 

Bu öneriler temel olarak, genel kurul aşamasının gereksiz zaman harcanmasına neden 

olmasına dayandırılmaktadır. Ancak parlamento geleneğinde yerleşmiş olan bu 

uygulamanın değiştirilmesi günümüze kadar mümkün olmamıştır.  

Komisyon sistemleri temelinde ilk ayrım, uzmanlığa dayanan ve uzmanlığa 

dayanmayan komisyon sistemleri şeklindedir. Bu çerçevede, Amerikan Temsilciler 

Meclisi, uzmanlığa dayanan; Fransa Ulusal Meclisi kısmen uzmanlığa dayanan, Birleşik 

Krallık Avam Kamarası komisyonları ise uzmanlığa dayanmayan komisyonlara sahiptir. 

Komisyon aşamasının genel kuruldan önceliği-sonralığı konusu, uzmanlığa dayanan ve 

uzmanlığa dayanmayan komisyonlar ayrımında da kendini göstermektedir. Uzmanlığa 

dayanan komisyon sistemlerinde kanun önerileri genel kurul öncesinde ilgili 

komisyonlarda görüşülmekte ve ilgili komisyonun raporu üzerinden genel kurul 

görüşmeleri yürütülmekte; aksine uzmanlığa dayanmayan komisyon sistemlerinde, 

kanun önerileri öncelikle genel kurulda görüşülerek komisyonlar, bu ön görüşmeler ile 

sınırlandırılmaktadır.   

Yasama meclislerinde daimi komisyonların bulunup bulunmaması gibi biçimsel 

bir ölçüye dayanarak uzmanlığa dayanan ve dayanmayan komisyon ayrımları 

yapıldığında da inceleme konusu ülke parlamentoları komisyonlarının sınıflandırılması 

açısından aynı sonuca ulaşmak mümkündür. Zira, Birleşik Krallık Avam Kamarasında 

kanun önerileri, geçici komisyonlarda, diğer ülkelerde ise daimi komisyonlarda 

incelenmektedir.  
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ABD Kongresi Temsilciler Meclisinde yasama işleri, farklı görev alanları olan 

20 adet daimi komisyon tarafından yerine getirilmektedir. Bakanlıkların görev 

alanlarına karşılık gelen bu komisyonlar aynı zamanda hükümet birimlerini sürekli 

olarak izlemektedir. Birleşik Krallık Avam Kamarasında, kanun önerilerinin 

görüşülmesinden, geçici nitelikteki kamusal tasarı komisyonları sorumludur. Hükümetin 

denetimi işlevi ise daimi nitelikteki özel komisyonlar ya da bakanlıklarla ilgili özel 

komisyonlar tarafından yerine getirilmektedir. Avam Kamarasında, denetim işlevi 

üstlenmiş olan daimi özel komisyonlarda belli ölçüde hükümet birimleri ile karşılıklılık 

gözetilmiş iken geçici nitelikteki olan ve yasama işlevini yerine getiren kamusal tasarı 

komisyonlarında niteliği gereği hükümet birimleri ile karşılıklılık gözetilmemiştir. 8 

daimi komisyona sahip olan Fransa Ulusal Meclisinde ise kanun önerileri genellikle 

daimi komisyonlarda görüşülmekte, nadiren geçici komisyonlar kurularak söz konusu 

komisyonlarda görüşülmektedir. Fransa Ulusal Meclisinde, daimi komisyon sayısı diğer 

birçok AB ülkesindeki komisyon sayılarından da oldukça düşük düzeydedir. Bunda 

Dördüncü ve Beşinci Cumhuriyet dönemlerindeki komisyon yapılarına bir tepki olarak 

özellikle daimi komisyonların bakanlıklarla karşılık gelmesini ya da bakanlıklara 

alternatif güç odaklarına dönüşmesini engelleme amacı etkili olmuştur.  

İki meclisli parlamentoların bir özelliği olarak ABD Kongresi ile Birleşik 

Krallık ve Fransız parlamentolarında kanun önerileri üzerinde iki meclis arasında 

anlaşma sağlanamadığında, ilgili metin üzerinde uzlaşma sağlanması için oluşturulan 

uzlaşma komisyonları da bulunmaktadır.  

Diğer bir uygulama ise ABD Kongresi ve Birleşik Krallık Parlamentosunda 

uygulanan, genel kurulun komisyon olarak toplanması usulüdür. Komisyonların küçük 

çalışma grupları olması yaklaşımından farklı olarak parlamentonun tüm üyelerinin üyesi 

olduğu genel kurulun komisyon olarak toplanması usulü, Birleşik Krallık’ta yasama 

sürecinde komisyon aşamasının yerine geçmekte, ABD Temsilciler Meclisinde ise tüm 

önemli kanun önerilerini ve bütçe önerilerini görüşmek üzere komisyon aşamasına ek 

olarak işletilmektedir. Bu farka rağmen, her iki ülkede bu usulün ortak yönü, genel 

kurulda normal zamanlarda uygulanan sert usul kurallarından uzak olarak bu 

toplantıların yapılabilmesidir.  

Komisyonların üye sayılarına bakıldığında, ABD Kongresi Temsilciler 

Meclisinde 9 ile 75 üye arasında; Birleşik Krallık Avam Kamarasında 16 ile 30 üye 

arasında olmakta ve Fransız Ulusal Meclisinde her bir komisyon, 72 üyeden 

oluşmaktadır. Temsilciler Meclisinde komisyonların üye sayıları genellikle 
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değişmemekle birlikte üyelerin talepleri de dikkate alınarak artırılabilmektedir. Birleşik 

Krallık Avam Kamarasında komisyonlar genellikle 19 üyeden, bütçe kanunu gibi 

konularda ise daha fazla üyeden oluşmaktadır. Dolayısıyla komisyonların sayısının ilgili 

parlamentodaki üye sayısına göre şekillenmesi beklense de komisyonların sayı ve 

büyüklüğü, ilgili parlamentonun büyüklüğü ile pozitif bir ilişki sergilemeyebilir. 

Örneğin, 577 üyesi olan Fransa Ulusal Meclisinde sadece 8 komisyon olması bunda 

önemli bir göstergedir. Komisyon üye sayısının fazla olması nedeniyle Fransa Ulusal 

Meclisi yasama komisyonları, uzmanlığın geliştirilmesi açısından elverişli 

görünmemektedir. İnceleme konusu diğer ülke parlamentolarında, komisyonların bu 

düzeyde ya da genel kural olarak belirlenenden fazla sayıda üyeye sahip olması, istisnai 

olarak gerçekleşmektedir.  

Komisyonlar kendi içyapılarında da işbölümünü ve uzmanlaşmayı sağlayacak 

şekilde hareket ederek alt komisyonlar halinde çalışabilmektedir. Birleşik Krallık Avam 

Kamarasında ve Fransa Ulusal Meclisinde alt komisyonlar usulü kullanılmazken, ABD 

Kongresi Temsilciler Meclisinde, alt komisyonlarla çalışma vazgeçilmez bir usul 

durumundadır. Komisyonların çoğunda, ana komisyonun yetki alanındaki görevlerin bir 

kısmını yerine getirmek üzere alt komisyonlar oluşturulmakta ve bu komisyonlar 

özellikle ilgili kanun önerisinin ana komisyondan önce görüşülmesi için 

görevlendirilebilmektedir. Yetkileri ve çalışma usulleri ilgili ana komisyon tarafından 

belirlenen alt komisyonların yetkileri ve etkinlikleri komisyondan komisyona 

değişmektedir. Genellikle alt komisyon oranları, genel kuruldaki azınlık ve çoğunluk 

partileri oranına göre belirlenen ana komisyondaki oranı yansıtmaktadır. Kongre’de 

tarihsel süreçte, alt komisyon sayısının artmasını takiben, alt komisyonların aşırı 

düzeyde güçlenerek bir tür alt komisyonlar hükümetine evrilmesi ve Kongre’deki 

politika sürecinin parçalanmasına bir çözüm getirilmesi amacıyla her bir komisyonun 

kurabileceği alt komisyon sayısı “5” ile sınırlanmıştır.  

Komisyondaki aktörlere bakılırsa, ilk karşımıza çıkan komisyon başkan ve 

başkanlık divanları olmaktadır. İnceleme konusu olan ülkelerden ABD Kongresi 

Temsilciler Meclisi kanadı ve Fransa Ulusal Meclisinde komisyon başkanlarının 

belirlenmesinde çoğunlukçu usulün hakim olduğu görülmektedir. Birleşik Krallık Avam 

Kamarasında, komisyon başkanları, genellikle parlamento usulü konusunda deneyimli 

olan parlamentoda en uzun süre görev yapmış ve saygın üyelerden oluşan Başkanlar 

Heyeti üyeleri arasından ve Parlamento Başkanı tarafından belirlenmektedir. Başkan, 

komisyon başkanlarını belirlerken siyasi partilerin Kamaradaki temsil oranlarını 
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gözetmek zorunda olmayıp, genellikle rotasyon usulünde atama yapmaktadır. Bununla 

birlikte Avam Kamarası Başkanı, genellikle tartışmalı olan tasarılarda daha kıdemli ve 

deneyimli üyeleri seçmekte ve bu tür tasarılarda genellikle biri hükümet, biri hükümet 

dışı partilerden olmak üzere iki başkan atanmaktadır. Parlamenter denetimin daha etkili 

yapılabilmesi için Fransa Ulusal Meclisinde Maliye Komisyonu ve Birleşik Krallık 

Avam Kamarasında Kamu Hesapları Komisyonu başkanlıklarının muhalefet 

partilerinden üyeler tarafından yerine getirildiği görülmektedir. 

Komisyon başkanlarının, başkanlık divanı gibi bir yapı ile birlikte hareket edip 

etmedikleri konusunda da ülkeler bazında farklı uygulamalar görülmektedir. ABD 

Temsilciler Meclisinde, komisyon başkanı, azınlık partisinin kıdemli üyesi ile birlikte 

komisyonda görüşülen konuya ilişkin müzakereleri kontrol etmektedir. Komisyon 

başkanı komisyonun görev ve yetki alanında gündemin belirlenmesinde oldukça 

etkilidir. Azınlık grubu kıdemli üyesi ise azınlık grubunu ilgilendiren konularda liderlik 

işlevini üstlenmiştir. Birleşik Krallık’ta komisyon başkanlık divanı bulunmamaktadır. 

Fransa Ulusal Meclisinde, komisyon başkanı, yönetimi komisyon başkanlık divanı ile 

birlikte götürmekte ve başkanlık divanının Meclisteki siyasi partilerin ağırlıklarını 

yansıtması gözetilmektedir.  

Komisyon üyelerinin belirlenmesine bakarsak, ABD Temsilciler Meclisinde, 

siyasi partilerin üye dağılımına göre siyasi parti grupları bünyesindeki yönetim 

komiteleri tarafından önerilen üyeler, siyasi parti grupları tarafından kesinleştirilmekte 

ve genel kurul tarafından seçim süreci tamamlanmaktadır. Üyeler de komisyon 

taleplerini partilerine iletebilmekte, partiler tarafından komisyon üyeleri belirlenirken 

kıdem, deneyim, özgeçmiş, coğrafi denge gibi pek çok unsur göz önünde 

bulundurulmaktadır.  

Birleşik Krallık Avam Kamarasında, uygulamada siyasi partiler tarafından 

belirlenen adaylar parti whiplerinden oluşan Üye Seçme Komisyonu tarafından 

atanmakta ve genel kurul tarafında onaylanmaktadır. Hükümeti oluşturan partinin whip 

üyesi ile en az bir bakan ve diğer partilerin kıdemli üyeleri de ilgili komisyonun üyesi 

olmaktadır. Komisyon üyeleri belirlenirken, parlamentodaki siyasi kompozisyon göz 

önünde bulundurulmaktadır. Üyeler de komisyon taleplerini partilerine 

iletebilmektedirler.  

Fransa Ulusal Meclisinde de siyasi parti gruplarının komisyonlarda üye sayıları 

oranına göre temsili esastır. Meclis başkanının, siyasi parti grupları tarafından 
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belirlenen adayları Resmi Gazete’de yayınlatması ile komisyonlara üye belirlenmesi 

süreci tamamlanmış olmaktadır. Fransa Ulusal Meclisinde, komisyon sayısının az ve 

komisyonların üye sayısının fazla olması nedeniyle üyelerin uzmanlıklarının 

gözetilmesi zor görünmektedir.  

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinde, temsilciler en fazla iki daimi komisyona 

ve bunların en fazla dört alt komisyonuna üye olabilmektedir. Fransa Ulusal Meclisinde, 

milletvekilleri sadece tek bir komisyon üyesi olabilmekte, ancak üyesi olmadığı 

komisyonların toplantılarına da katılabilmektedir. Birleşik Krallık Avam Kamarasında 

da, milletvekilleri üyesi olmadıkları komisyonların toplantılarına katılabilmektedir. 

Bununla birlikte tüm parlamentolarda üyesi olmadıkları komisyonların toplantılarına 

katılan parlamenterler, ilgili toplantılarda oy kullanamamakta ya da değişiklik önergesi 

sunamamaktadırlar. 

b. Komisyonların işleyiş unsurları 

 ABD Kongresi Temsilciler Meclisinde komisyonda görüşme sürecini komisyon 

başkanı başlatmaktadır. Komisyon başkanı herhangi bir konunun görüşülüp 

görüşülmeyeceğine karar verirken ilgili konunun Temsilciler Meclisi ya da Senato 

çoğunluk liderlerinin politikalarına uyumunu da gözetmekle birlikte gündemi 

belirleyenin “komisyon başkanı” olduğu görülmektedir. Komisyon üyelerinin de 

komisyon başkanını harekete geçirme imkânları bulunmaktadır. Bazı komisyonlarda 

kanun önerisine ilişkin çalışmalar ana komisyon tarafından, bazılarında ise alt komisyon 

yoluyla yapılmaktadır. Kanun önerisi gündeme alındıktan sonra komisyon ya da alt 

komisyonlarından biri tarafından kanun önerisi üzerinde dinleme toplantıları aşamasına 

geçilmektedir. Komisyon konunun genel kurula sevk edilmesi yönünde karar verirse, 

dinleme toplantılarından sonra komisyon üyelerince kanun önerisi üzerinde değişiklik 

önerilerinin sunulduğu ve oylandığı markup toplantısı yapılmaktadır. Bunu takiben 

komisyon kanun önerisini oylamakta ve rapora bağlayarak genel kurula görüşülmek 

üzere göndermektedir 

 Birleşik Krallık Avam Kamarasında, kanun önerisinin ikinci okuma aşamasında 

komisyona havale edilip edilmeyeceği ve hangi tür komisyona havale edileceği 

belirlenmekte ve genellikle bir kamusal tasarı komisyonuna gönderilmektedir. 

Tasarıların neredeyse tümü parlamento yasama süreci açısından programlamaya tabi 

tutulmaktadır. Programlama ile görüşülecek kanun önerisinin tüm aşamaları ve 

dolayısıyla komisyon aşamasının ne kadar sürede tamamlanacağı ortaya konulmaktadır. 
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Komisyonun çalışmalarının ayrıntılarını düzenleyen programlama ise bakan/gölge 

bakan, hükümet ve muhalefet parti whiplerinden oluşan programlama alt komisyonu 

tarafından yapılmaktadır. Programlamanın uygulamadaki sonucu, ilgili önergede 

belirtilen sürenin bitmesinin ardından kanun önerisinin görüşmelerine devam 

edilememesidir. Hükümet tarafından komisyonun ek süre talepleri de olumlu 

karşılanmayabilmektedir. Komisyondaki ilk aşamada dinleme toplantıları olmaktadır. 

2006 yılından bu yana kamusal tasarı komisyonları, konunun ilgililerinden yazılı ve 

sözlü bilgi alabilme imkânına sahiptir. Bu tarihten sonra komisyonlarda yaygın olarak 

dinleme toplantıları yapılmaktadır. Dinleme toplantılarını takiben yapılacak ayrıntılı 

görüşme aşamasında sadece hükümet ve komisyon üyesi olanlar değişiklik önergesi 

sunabilmektedir. Kanun önerisi üzerinde görüşmeleri tamamlayan komisyon daha sonra 

raporunu genel kurula sunulmak üzere hazırlamakta ve komisyonun varlığı sona 

ermektedir.  

 Fransa Ulusal Meclisinde, komisyonlar, hükümetin talebi üzerine Meclis 

başkanı, re’sen Meclis başkanı ya da komisyon başkanları tarafından toplantıya 

çağrılabilmektedir. Komisyonda öncelikle komisyon üyeleri arasından bir raportör 

seçilerek raportör aşaması başlatılmaktadır. Raportör aşamasında kanun önerisi 

incelenip bir ön rapor hazırlanmaktadır. Raportör bu kapsamda komisyon üyelerine de 

açık olan dinleme toplantıları yapabilmektedir. Bu aşamada hazırlanan rapor komisyon 

üyelerine gönderilmekte ve komisyon üyeleri de kendi görüşlerini ve değişiklik 

önergelerini raportöre sunabilmektedirler. Raportör bunlar üzerinde çalışarak bir ikinci 

rapor hazırlamakta ve bu rapora kendi görüşlerini de eklemektedir. Raportör, komisyon 

başkanı, hükümet ve tali komisyon raportörü de değişiklik önergesi sunabilmektedir. 

Değişiklik önergeleri komisyonda maddeler üzerinde veriliş sırasına göre görüşülmekte, 

görüşmeler sonunda genel kurula sunulmak üzere bir üçüncü rapor hazırlanmaktadır.  

 Her üç ülkede ortak uygulama dinleme toplantıları aracılığıyla ilgililerin 

katkılarının alınmasıdır. ABD Temsilciler Meclisinde alt komisyon katkısı, Fransa 

Ulusal Meclisinde ise komisyonun görüşme sürecinde işin asıl yükünü çeken 

durumundaki “raportör” uygulaması dikkat çekmektedir.  

c. Komisyonların etkinlik unsurları  

 Komisyonların yetkilerine ilk olarak kanun önerme yetkileri açısından 

bakıldığında, inceleme konusu ülkelerde komisyonlara bu yönde doğrudan bir yetki 

verilmediği görülmektedir. Bununla birlikte ABD Temsilciler Meclisinde görüşülen 
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konu üzerinde çok sayıda ve kapsamlı değişiklikler önerilmesi durumunda, komisyon 

başkanı aracılığıyla eski kanun önerisi yerine yeni bir kanun önerisi sunulabilmektedir. 

Söz konusu kanun önerisi komisyona havale edildiğinde ise olumlu görüş bildirilerek 

genel kurula gönderilmektedir. Bu yetki komisyonları oldukça güçlendiren bir yetkidir, 

zira komisyon görüştüğü metni bir tarafa bırakarak görüşmeleri sonunda oluşturduğu 

yeni kanun önerisini yasama sürecine aktarabilmektedir. Birleşik Krallık Avam 

Kamarasında komisyonlara bu yönde bir yetki verilmemiş olmakla birlikte, 

komisyonların kanun önerileri hazırlayarak üyeleri vasıtasıyla sunmalarında herhangi 

bir engel bulunmamaktadır. Aynı durum, Fransa Ulusal Meclisi açısından da 

söylenebilecektir.  

 Komisyonun gündem belirleme yetkilerine bakıldığında da ABD Temsilciler 

Meclisinde, komisyonların gündem üzerinde sahip oldukları yetkiler dikkat çekicidir. 

Esas itibariyle, komisyonlar, ilgili kanun önerisi üzerinde ya olumlu görüş bildirerek 

genel kurula göndermekte ya da gündemine almamakta ve görüşmemektedir. 

Komisyonların engelleme/kapı tutma (gatekeeping) yetkileri olarak değerlendirilen bu 

durum, kanunlaşmasını istemedikleri kanun önerilerinin komisyon aşamasından 

geçmesini engellemelerine ve ABD Temsilciler Meclisinde komisyonların literatürde 

sıklıkla dile getirildiği gibi bir tür “kanun mezarlığına” dönüşmesine sebep olmaktadır.   

Bununla birlikte komisyonların gatekeeping yetkilerinin mutlak olmadığı da 

ifade edilmelidir. Genel kurul çoğunluğunun kanun önerisini genel kurula getirmesini 

sağlayacak mekanizmalar mevcuttur. Örneğin komisyonun inceleme yetkisinin 

kaldırılmasına ilişkin önergenin genel kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmesi 

durumunda, ilgili kanun önerisi, komisyondan alınmakta ve genel kurulda görüşme 

aşamasına geçmektedir. Ancak bu tür mekanizmaların, çoğunluk parti liderliğinin 

desteği sağlanmaksızın uygulanması zordur. 

 Birleşik Krallık Avam Kamarasında ise genel kurul tarafından kendisine 

gönderilen kanun önerisini ilgili komisyonun görüşmemesi düşünülemez. Genel kurulda 

görüşülmüş ve komisyona gönderilmesine karar verilmiş olan kanun önerileri, 

kendiliğinden ilgili komisyonun gündemini oluşturmaktadır. Çoğu zaman bir 

programlama önergesi ile karşı karşıya kalan komisyon, ilgili kanun önerisini 

programlama önergesi çerçevesinde görüşmek ve sonuçlandırmak durumundadır.  

 Fransız Ulusal Meclisinde, komisyonlara havale edilen her kanun önerisi 

görüşülmemektedir ve havale edilenlerin çok az bir kısmının görüşüldüğü söylenebilir. 
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Bunda komisyon başkanının hükümeti oluşturan partiye mensup ve komisyonda da 

hükümeti oluşturan partinin çoğunluğa sahip olması nedeniyle hükümetin komisyon 

gündeminde belirleyici olması etkili olmaktadır. 

  Yasama sürecinde rol alan komisyonların, bu işlevlerine ek olarak denetim 

işlevleri de olabilmektedir. ABD Kongresinde, daimi komisyonların kendi görev 

alanlarındaki konularda görev alanındaki kuruluşlar üzerinde denetim yetkileri 

bulunmaktadır. Tüm daimi komisyonlar, sürekli olarak yetki alanındaki konulara ilişkin 

kanunların uygulanması, idaresi, yürütülmesi, etkinliği ve değerlendirilmesinden 

sorumlu federal kurumların ve birimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili incelemeler ve 

çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Birleşik Krallık Parlamentosunda yürütme organı 

faaliyetlerinin denetimi yasama konularını ele alan komisyonlar eliyle değil, bakanlıklar 

ile ilgili özel komisyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Fransa Ulusal Meclisinde, 

1990’lı yıllardan sonra daimi komisyonların hükümetin faaliyetlerinin denetimi 

işlevinin gelişimi hız kazanmış ve günümüzde bu komisyonlar dinleme toplantıları, 

bilgi toplama heyetleri, kanunların uygulanmasının denetimi gibi yollarla hükümetin 

denetiminde rol üstlenmişlerdir.  

ABD Temsilciler Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisinde komisyonların kanunların 

uygulanmasının denetiminde üstlendikleri rol, yasama sürecini aşan ve kanunların 

uygulanma sürecine uzanan bir işlev olarak dikkat çekicidir.  

 Öte yandan kanun önerilerinin görüşmeleri sırasında da ilgili komisyonların belli 

düzeyde hükümetin denetiminde etkili olabildikleri gözden uzak tutulmamalıdır. 

Örneğin, Birleşik Krallık Avam Kamarasında, kanun önerilerinin görüşmeleri sırasında 

özellikle hükümetin denetimini hedefleyen probing değişiklik önergeleri, tüm değişiklik 

önergelerinin üçte birine karşılık gelmektedir.   

 Komisyonların etkinliğinde belirleyici olan parti etkinliğine baktığımızda şöyle 

bir tablo ortaya çıkmaktadır. ABD Kongresinde parti disiplini zayıftır. Parlamenterler 

görüşülen konular üzerinde genellikle kendi görüşleri çerçevesinde karar 

verebilmektedirler. Son dönemde, bunun aksine parti yanlısı koordinasyon yaklaşımı, 

komisyonları siyasi partilerin uzantısı olarak görmekte ve parti liderliklerinin, komisyon 

üyelerinin belirlenmesi sürecindeki hakimiyetleri dolayısıyla, belli düzeyde 

komisyonlardaki üyelerinin davranışlarını etkileme imkanlarına da sahip olduklarını 

ileri sürmektedir.  
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Birleşik Krallık Avam Kamarasında, müzakereler büyük oranda parti çizgisinde 

gelişmektedir. 1970’lerden itibaren parti öncelikleri çerçevesine oy verme eğiliminde 

değişiklikler olsa da milletvekillerinin yüzde 90’ı halen parti direktifleri çerçevesinde 

hareket etmektedir.  

Fransa’da Beşinci Cumhuriyet Döneminde sistem içinde gevşek yapılı partiler 

olsa da parti disiplini partilere hakim bir özellik olarak görünmektedir. Fransız 

milletvekillerinin parlamentoda tutumları konudan konuya değişmekle birlikte, 

milletvekilleri parti programlarında merkezi önemi olan konularda partileri ile aynı 

yönde hareket etmektedir.  

 Genel kurulda ilgili kanun önerisi görüşülürken komisyonun konumu da etkinliği 

açısından önemlidir. ABD Temsilciler Meclisi genel kurulunda görüşmeler, 

komisyonun kabul ettiği metin üzerinden yapılmakta, ancak ilgili kanun önerisi, 

görüşme süresi ve önerge sunma imkanları farklı olan çeşitli usullerle 

görüşülebilmektedir. Bu durum, Temsilciler Meclisindeki yasama sürecinin 

“unorthodox” (alışılmışın dışında) olarak adlandırılmasına da dayanak olmaktadır.  

Örneğin kuralların askıya alınmasının kabul edilmesi durumunda, metin üzerinde 

değişiklik önergesi sunulmamakta ve genel kurulda görüşmeler, kuralların askıya 

alınması önergesini sunan (genellikle komisyon başkanı) ve komisyonun azınlık grubu 

kıdemli üyesinin konuşmaları ile 40 dakikada tamamlanmaktadır. Genel kurulun 

komisyon olarak toplanması durumunda, genel kurul bir tür komisyon olarak çalışmakta 

ve genel kuruldaki yasama süreci hızlandırılmaktadır. Yine Kurallar Komisyonu 

tarafından “özel kural” belirlenmesi durumunda da görüşme süresi ve değişiklik 

önergesi sunma imkânları farklı olabilmektedir. Ancak tüm bu usuller, asıl müzakeresi 

komisyonda gerçekleştirilen kanun önerisinin genel kuruldaki sürecinin hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir. Uygulamada özellikle üzerinde oydaşma olan 

ya da çoğunluğun desteklediği kanun önerilerinde kuralların askıya alınması usulü 

uygulanmaktadır. Bu da komisyonun metninin korunmasını sağlamaktadır.  

Birleşik Krallık Parlamentosunda genel kurul görüşmeleri, ilgili bakan ve 

muhalefet grubu sözcüsü tarafından yönlendirilmekte ve kanun önerisini görüşen 

komisyon, ilgili kanun önerisinin görüşmeleri tamamlandığında sona erdiğinden 

komisyon başkanının ya da üyelerinin ve bir bütün olarak komisyonun genel kurulda bir 

etkinliğinden söz edilememektedir.   



 

 

558 

 

Fransa Ulusal Meclisinde, 2008’de yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte genel 

kurulda görüşmeler komisyonun kabul ettiği metin üzerinden yapılmakta; genel kurulda 

komisyonlar, kendi başkanları ya da ilgili kanun önerisi için atanmış olan raportörleri 

tarafından temsil edilmekte ve komisyonu temsil edenler komisyonun görüşünü 

savunmaktadırlar. Komisyon başkanı ve raportörü genel kurulda sunulan değişiklik 

önergelerinde komisyonun görüşünü ortaya koymakta ve söz alma önceliğine de sahip 

olarak genel kurul müzakerelerinde yer almaktadır. Genel kurulda komisyon da 

değişiklik önergesi sunabilmektedir. 

 Diğer bir etkinlik unsuru olan komisyonların alt yapı ve bilgi kaynaklarına 

baktığımızda, ABD Temsilciler Meclisi komisyonlarının, bu açıdan geniş bir nitelikli 

personel desteğine sahip olduğu, her bir komisyonun kendi personelini istihdam 

edebildiği, ayrıca Kongre Araştırma Merkezindeki uzman personelin de komisyonlara 

destek sağladığı görülmektedir. Birleşik Krallık Avam Kamarasında, komisyonlar, 

ABD’deki komisyonlara göre daha az personele sahip olup, Parlamento’nun farklı 

birimlerinde çalışan personel de komisyonların toplantılarına destek sağlamaktadır. 

Avam Kamarası Kütüphanesi kapsamındaki Araştırma Servisinin komisyonlara 

sunduğu desteğin artırılması yönünde de son dönemde yeni çalışmalar yapılmaktadır. 

Fransız Ulusa Meclisinde ise komisyonlara kendi bünyelerinde yer alan az sayıdaki 

uzman tarafından destek sağlanmaktadır.  

 Bu çerçevede inceleme konusunda parlamento komisyonları arasında yapı, 

işleyiş ve etkinlikleri açısından bir güç sıralaması yapılacak olursa şöyle bir görünüm 

ortaya çıkmaktadır:  

 

Bununla birlikte ilgili komisyonların kanun önerilerinin görüşmeleri sırasındaki 

etkisinin; konuya, siyasal sistem içindeki diğer aktörlerin yaklaşımlarına ve diğer 

öğelerin etkilerine göre de şekilleneceği ve değişeceği göz ardı edilmemelidir.  

TBMM’de Yasama Komisyonları  

“Politika etkileyen” ve “tabi” görünümdeki TBMM’nin yasama 

komisyonlarının, FASONE’nin sınıflandırmasında yerini belirleyecek olursak, sadece 

Birleşik Krallık Avam Kamarası 
komisyonları 

Fransa Ulusal Meclisi 
Komisyonları  

ABD Temsilciler Meclisi 
Komisyonları  
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yasama işlevi yerine getirmeleri ve belli bir uzmanlaşma düzeyine sahip olmaları 

dolayısıyla “kısmen etkili” komisyon sistemi; komisyonun gündeminin ve karar alma 

sürecinin büyük oranda yürütme organına tabi olması dolayısıyla da “etkisiz” ya da 

“çoğunlukçu” komisyon sistemi özelliklerini taşıdığını söyleyebiliriz. Komisyonların 

yapısal özellikleri ve güç göstergelerine bakıldığında, TBMM yasama komisyonları 

güçlü bir konumda iken, siyasal sistem özellikleri dolayısıyla yasama komisyonlarının 

etkin olamadıkları söylenebilir.  

2017 Anayasa değişikliği sonrasında getirilen yeni hükümet sisteminde, 

parlamentonun yeni konumu dolayısıyla yasama komisyonlarının konumu da 

farklılaşacaktır. Yeni sistemin mantığına, diğer bir deyişle yeni yasama ve yürütme 

yapısına uydurulması gereken yasama komisyonlarının, parlamentonun güçlendirilmesi 

ve yasama kalitesinin artırılması için mercek altına alınması gerekmektedir. Bunun 

yansımalarını parlamentodaki görüşmelerde görmek de mümkündür. Özellikle, Anayasa 

değişikliğine uyum için yapılan içtüzük değişikliğinin Meclis görüşmelerinde de 

parlamentonun etkinliğinin artırılması açısından komisyonların güçlendirilmesine özel 

vurgu yapıldığı ve bu konunun parlamenterler tarafından uzlaşılan hususlardan biri 

olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, yasama komisyonları, son yapılan içtüzük 

değişikliğinde de üzerinde bu yönde önemli değişikliklerin yapıldığı bir alan olamamış 

ve söz konusu içtüzük değişikliği daha çok teknik boyutta kalmıştır. Ancak yasama 

komisyonları, önümüzdeki dönemde başlaması öngörülen kapsamlı içtüzük değişikliği 

sürecinin de konusu olacaktır.  

Bu süreçte, yasama komisyonlarına biçilecek değer, yasama organının 

etkinliğinde ve sistem içindeki rolünde de etkili olabilecektir. Yasama komisyonlarının 

yasama faaliyetinde etkinlik ve nitelik artışını sağlayabilecek şekilde 

dönüştürülebilmeleri önemlidir. Başkanlık sistemi kurgusu üzerinden ilerleyen 

“cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin” kabul edilmesi ile birlikte, parlamentonun güç 

kazanması ve komisyonların da buna paralel olarak güçlenmesi beklenebilir. Bununla 

birlikte, hükümet sistemi değişikliğinin bir ön uygulaması mahiyetindeki 26. Yasama 

Dönemi verilerine de baktığımızda komisyonların ciddi bir güç kaybı ile karşı karşıya 

olduğu görülebilmektedir. Komisyonların, değişim ve gelişim yönünde rol ve 

etkinliklerini artıracak yeni düzenlemeler ve usullerle desteklenmemesi durumunda, 

hükümet sistemi değişikliği sonrasında da komisyonların karar alma sürecinde 

etkinliklerinin artması beklenemez. Zira yasama organının güçlü bir komisyon 

sistemine sahip olmaması durumunda diğer organlar/güçler karşısında güçlü olması 
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mümkün görünmemektedir. Bu noktada yasama komisyonlarının güçlendirilmesi için 

ne yapılabilir sorusunun cevaplanması gerekmektedir.  

Komisyon aşaması ilgili kanun önerilerinin ayrıntılı incelenerek 

olgunlaştırıldıkları alanlar olduğundan, komisyon aşamasında inceleme için gerekli ve 

yeterli süre tanınması, ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanarak komisyon metninin ve 

raporunun hazırlanması sağlanmalıdır. Böylece bu aşamadan sonra gelen genel kurul 

aşamasında çok fazla değişiklik önergesi sunularak çoğu zaman kanunlarda maddi 

hataların artması ve bütünlüğün kaybolması ihtimali ortadan kaldırılabilecek ya da 

azaltılabilecektir. Komisyon aşamasından sonra genel kurul aşamasında çok fazla 

değişiklik önergesi sunulması yasama ekonomisi ve verimliliğine de uygun 

düşmemektedir. Bunu sağlamak adına, Fransa Ulusal Meclisinde olduğu gibi 

komisyonlardaki görüşme süreci için asgari bir süre belirlenmesi yoluna gidilebilir.  

Komisyonların görüşme süreçlerinde konuşma süreleri ve verilebilecek önerge 

sayıları gibi konuları içerecek şekilde görüşme düzenlerini belirlemeleri, diğer bir 

deyişle programlamaları halihazırda mümkün olmakla birlikte bu husus mevzuat 

düzenlemesine kavuşturulabilir. Bu düzenleme yapılırken konuların yeterince müzakere 

edilebilmesinin sağlanması ve muhalefetin haklarının korunabilmesi açısından azami 

değil, asgari sürelerin ve sayıların belirlenmesi daha uygun olacaktır. Öte yandan 

komisyon aşaması için önergelerin, ilgili konu görüşülmeye başlanmadan belli bir süre 

önce komisyona sunulması ve ancak belli koşullar altında komisyon görüşmeleri 

sırasında değişiklik önergesi kabul edilmesi, değişiklik önergelerinin daha iyi 

incelenmesine ve böylece mevzuat kalitesinin artmasına da katkı sağlayabilecektir.  

Komisyonlarda tüm kanun önerilerinin görüşülmesi yerine, Birleşik Krallık 

Avam Kamarasında olduğu gibi, genel kurulda gerçekleştirilecek bir ön görüşme ile 

komisyonlarda hangi kanun önerilerinin görüşüleceğinin kararlaştırılması yoluna 

gidilebilir. Bu yol komisyonların gündeminin parlamentodan kaynaklanmasına da katkı 

sağlayacaktır. Görüşülecek kanun tekliflerinin belirlenmesinde başka yollar da 

düşünülebilir. Örneğin, komisyonun kendi gündemini belirlemesi için komisyon 

üyelerinin üçte biri tarafından desteklenmeyen kanun teklifleri komisyonda 

görüşülmeksizin reddedilmiş sayılabilir.  

Yasama önerileri, milletvekilleri tarafından verileceğinden ilgili teklif 

taslaklarının hazırlanması konusunda TBMM’nin kapasitesi de artırılmalıdır. Diğer 
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yandan Fransa Ulusal Meclisinde olduğu gibi görüşülen kanun teklifleri üzerinde 

örneğin Danıştay ön incelemesi gibi bir usulün getirilmesi faydalı olacaktır.  

TBMM yasama komisyonlarının yürütme organının faaliyetleri konusunda 

gözetim/denetim işlevi ile yüklenerek yürütme birimlerinin faaliyetleri konusunda bilgi 

edinilebilmesini sağlayacak mekanizmalara sahip olmaları da önemlidir. Bu açıdan 

komisyonların kendi görev alanlarında ilgili bakanlıklar vb. yürütme birimlerinin 

faaliyetleri ile ilgili dinleme toplantıları düzenlemeleri de düşünülebilir. Ayrıca bu 

kapsamda komisyonların görev alanlarındaki kanunların uygulanmasını sistematik 

olarak denetlemelerine dönük usuller de getirilebilir.  

Komisyonlarda uzmanlaşmayı artıran TBMM uygulamasında fiili olarak oturan 

alt komisyonlarla çalışma usulü resmi düzenlemeye kavuşturulabilir.   

TBMM’de komisyonlar arasındaki ilişkiler zayıf olup, tali komisyonların 

görüşleri, esas komisyon açısından bağlayıcı olmamakta ve genel kurulda da sadece 

esas komisyonun raporu esas alınmaktadır. Bu durum da komisyonlar arasında bir 

ayrışmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla komisyonlar arasında, yasama sürecine 

bütünleşik bir bakış ile ortak bir çalışma kültürü oluşturulamamaktadır. Bu nedenle, tali 

komisyon uygulaması kaldırılabilir; ancak Fransız Ulusal Meclisinde olduğu gibi bütçe 

önerisi için komisyonların yetki alanlarında görüş bildirebilmeleri imkânı sağlanabilir. 

Tali komisyon usulünün korunması durumunda ise, tali komisyon ile esas komisyon 

arasında bağ oluşturacak usullere ihtiyaç olacaktır. Bu durumda, yine Fransız Ulusal 

Meclisindeki raportör uygulaması örneklenebilir. Doğrudan raportör uygulaması 

getirilmese de en azından komisyonda yetkilendirilen bir üyenin, esas komisyon 

toplantısına katılıp, tali komisyonun görüşlerini iletmesi, gerektiğinde değişiklik 

önergesi sunabilmesi imkanlarının sağlanması düşünülebilir.  

Komisyonların bilgi altyapılarının güçlendirilmesi de önemli ayaklardan birini 

teşkil etmektedir. Zira yürütme organının sahip olduğu uzman devlet bürokrasisine ve 

bunların sahip olduğu bilgi kaynaklarına sahip olmayan parlamentoların, yürütme 

karşısında güç kazanması bu haliyle zor görünmektedir. Bunun iki yoldan sağlanması 

düşünülebilir.  

Öncelikle sivil toplum örgütlerinin, konunun uzmanlarının ve ilgililerin 

görüşlerini komisyon üyelerine aktarabilmeleri için sağlıklı yol ve yöntemlerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada sivil toplum örgütlerinin bizzat komisyon 

toplantılarına katılımları yerine görüşlerini komisyon üyelerine aktarmaları için yeni 
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yollar düşünülebilir. Komisyonların kararlarının alındığı toplantılara, sivil toplum 

örgütlerinin katılımı, hem sivil toplum örgütlerinin sayısının sınırlı olması hem de sivil 

toplum örgütlerinin görüşlerini açıklama açısından süre kısıtı içinde hareket etmelerine 

sebep olmaktadır. Bu durum konunun uzmanları ve ilgililer açısından da söz konusudur. 

Bu açıdan bu kısıtları ortadan kaldıracak alternatif yol olarak, inceleme konusu ülkelerin 

tümünde ortak bir uygulama olarak görülen “dinleme toplantıları” usulünün getirilmesi 

düşünülebilir. Ayrıca, konunun ilgililerinin, yazılı olarak kanun önerileri hakkında 

görüşlerini iletebilecekleri, Birleşik Krallık Avam Kamarasında uygulanan yazılı 

bildirime benzer bir usul mevzuat alt yapısına kavuşturulabilir. Burada özellikle Avam 

Kamarasında, kamusal tasarı komisyonları için yazılı ve sözlü bilgi alma imkânlarının 

getirilmesinin ardından dinleme toplantıları vasıtasıyla milletvekillerinin bilgi alt 

yapılarını güçlendirilmesinin yasama sürecine ciddi katkı sağladığı ifade edilmelidir.   

İkinci yol ise TBMM komisyonlarının kendi alt yapılarını ve bilgi desteği 

kaynaklarını geliştirmeleridir. Bunun için komisyonlar, yetki alanlarına ilişkin alan 

bilgisine sahip uzman personel tarafından desteklenmelidir. Bu çerçevede 

komisyonlarda kanun yapım tekniği konusunda formasyona sahip yasama uzmanları 

yanında sözü edilen nitelikte uzman personelin istihdamı da sağlanmalıdır. ABD 

Kongresi Araştırma Merkezi ve Avam Kamarası Kütüphanesi Araştırma Merkezinin 

TBMM’deki eşleniği durumundaki TBMM Araştırma Merkezinin de komisyonlara 

bilgi sağlayabilecek şekilde kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Komisyonların kendi bütçelerinin olmasının sağlanması da ihtiyaç duyulan bilgi ve 

insan kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak bir unsur olacaktır.   

Son tahlilde, komisyonlar, yasama meclislerinin etkin işleyişlerinin 

sağlanmasında tek yol olarak değerlendirilemez. Ancak yasama sürecinde etkinlik 

sağlama ve hükümetlerini denetlemede, alt yapı ve bilgi desteği açısından iyi donatılmış 

bir komisyon sistemi, “yeterli” olmasa da, “ zorunlu” ve işlevleri farklılaşsa da 

“vazgeçilmez” olmaya devam edecektir. Bu yapılar, pek çok açıdan yeni çalışmalara 

konu olmaya değer görünmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem kullanılarak, TBMM’nin yanı sıra, literatürde 

demokratik siyasal sistemler olarak öne çıkan hükümet sistemi modelleri çerçevesinde, üç 

ülke parlamentosu yasama komisyonları incelenmektedir: Amerika Birleşik Devletleri 

Temsilciler Meclisi, Birleşik Krallık Avam Kamarası ve Fransa Ulusal Meclisi. Söz konusu 

parlamentolardaki yasama komisyonları yapı, işleyiş ve etkinlikleri çerçevesinde ele 

alınmaktadır. Çalışmanın devamında ise TBMM yasama komisyonları benzer çerçevede 

incelenerek, rol ve etkinlikleri değerlendirilmektedir. 

İncelenen ülkeler hükümet sistemleri temel alınarak belirlenmiş olmakla birlikte 

çalışmanın konusu, belli hükümet sistemlerinin yasama komisyonları üzerindeki etki düzey ya 

da derecesinin belirlenmesi değildir. Çalışmada bu ilişkinin varlığı kuramsal düzeyde veri 

alınarak, yasama komisyonlarının yapıları, yetkileri ve çalışma usullerinin farklı hükümet 

sistemlerine sahip ülke yasama meclislerinde nasıl somutlaştığı, kurumsallaştığı, işlediği ve 

son tahlilde ilgili komisyonların etkinlik düzeylerinin ne olduğu ele alınmaktadır.  

Yasama komisyonları, bir parçası olduğu yasama meclisinin konumlandığı siyasal 

sistemin yanı sıra parlamento yapı ve yasama süreçlerindeki siyasal kültür ve kurumsal 

geleneklerle şekillenen unsurlardan da beslenmektedir. Bu çerçevede, yasama komisyonları, 

ilgili ülkenin siyasal sistemi, parlamentonun yapısı ve yasama süreci gibi yan bağlam da 

ihmal edilmeden incelenmiştir. Öte yandan, esasen çalışmanın konusu olmayan AB üyesi ülke 

parlamentoları ve diğer bazı ülke parlamentolarının komisyonlarındaki uygulamalara da 

ilgileri ölçüsünde bazı konu başlıkları altında yer verilmiştir.  

Ülkemizde 6771 sayılı Kanunla yapılan hükümet sistemi değişiklikleri sürecinde 

yapılan bu çalışmada, TBMM’deki yasama komisyonları boyutu, hükümet sistemi değişikliği 

göz ardı edilerek mevcut sistem üzerinden ele alınmış ve ülkemizde hükümet sistemi 

değişikliği sonrasında yasama komisyonlarının muhtemel yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bununla birlikte çalışmada, her ne kadar teknik boyutta olsa da, 6771 sayılı Kanuna uyumu 

hedefleyen İçtüzük değişikliğinde yasama komisyonları ile ilgili ne yönde değişiklikler 

yapıldığı da ayrı bir başlık altında ele alınmakta ve TBMM’deki yasama komisyonları için 

bazı öneriler ortaya konulmaktadır.  
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ABSTRACT 

In this study, in addition to the Grand National Assembly of Turkey (GNAT), the 

legislative committees of the parliaments of three countries are examined in the framework of 

types of government systems which stand out as democratic political systems in the literature: 

United States House of Representatives, United Kingdom House of Commons and National 

Assembly of France. The legislative committees in these parliaments are considered within 

the framework of their structure, operation and efficiency. In the final section of the study, the 

legislative committees of the GNAT are examined in a similar framework and their roles and 

efficiency are also evaluated.  

Although country selection is based on governmental systems, the subject of the study 

is not to determine the level or degree of influence of certain governmental systems upon the 

legislative committees. In this study, we accept the existence of this relationship in the 

theoretical level and examine how the structures, powers, and working procedures of 

legislative committees are embodied, institutionalized and functioning in the parliaments with 

different governmental systems, and consequently, we discussed the efficiency of the relevant 

committees. 

The legislative committees are fed by the political system in which the legislature is 

part of, as well as the elements shaped by political culture and institutional traditions in the 

parliamentary structure and legislative processes. In this context, the legislative committees 

are examined without neglecting the related context, such as the political system of the 

country concerned, the structure of parliament and the legislative process. Additionally, 

although they are not the subject of the study, the practices in the parliaments of EU member 

states and some other parliaments are also included under some titles as long as they were 

concerned  

This study was carried out in the process of constitutional amendment as to the 

governmental system change made by Act numbered 6771 and the legislative committees in 

the GNAT was taken into consideration through the existing system by ignoring the change of 

the governmental system. In this context, determination of the possible position of the 

legislative committees after the governmental system change is one of the subjects of this 

study. However, although it is related only the technical dimension as to the legislative 

committees, the amendments to rules of procedure regarding its harmonization with the 
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constitutional amendment is also discussed in a separate title and some suggestions are also 

put forward on the legislative committees in the GNAT.  

 

 


