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Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma yöntemine ilişkin kurallar, Anayasa, İçtüzük 
ve kanunlarda düzenlenmiştir. Anayasa, çalışma yönteminin genel çerçevesini 
belirlerken, İçtüzük, ayrıntıya ilişkin kuralları içermektedir. Kanunlar ise kimi özel 
durumlarda ve özellikle de vatandaşların Meclisle ilişkilerini içeren konularda belirli 
hükümlere yer vermektedirler.

Yöntemle ilgili bir bilgi için başvurulacak ilk kaynağın, ayrıntıları düzenleyen İçtüzük 
olduğu söylenebilir. Ancak, üç farklı durumda, İçtüzüğün uygulamaları karşılamadığı 
görülebilir.

İlk olarak, Meclis’teki, örneğin ilk defa 1985 yılında başlayan 23 Nisan kutlamaları 
gibi kimi törensel nitelik taşıyan uygulamaların, İçtüzük’te hiçbir dayanağının 
bulunmadığı görülmektedir.

İkinci olarak, İçtüzük’teki kimi kuralların yeterince açık olmadıkları ve bu kuralların 
yorumlanmasıyla ve uzlaşmaya varılmasıyla belli bir teamüle ulaşıldığı bilinmektedir.

Üçüncü olarak, İçtüzük’teki açık kurallara rağmen, kimi zaman eylemli içtüzük 
değişikliklerinin gerçekleştirildiği ve istikrar kazandığı; uygulamayı bu eylemli 
değişikliklerin yönlendirdiği görülmektedir.

Dolayısıyla bu üç durumda da yazılı kaynaklara bakarak bir yön bulmak mümkün 
olmayabilir ya da bulunan yön mevcut uygulamayla örtüşmeyebilir. Bu tür durumlarda 
Başkanlık Divanı Kararları, Danışma Kurulu önerileri, usul tartışmaları, tutanaklar, 
eski içtüzük kuralları ve eski uygulamalar, madde gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi 
kararları, doktrin gibi parlamento hukuku kaynaklarına başvurarak araştırma yapmak 
gerekebilir.

Elinizdeki kitap, boşluğu gidermeye ve mevcut uygulamaların dayanağını saptamaya 
çalışmaktadır. Çalışmanın en belirgin niteliği, genelde yapıldığı gibi İçtüzük’ten 
yola çıkarak uygulamaları açıklamak yerine, uygulamadan yola çıkarak kuralları/
kuralsızlığı saptamaya çalışmasıdır. Çalışmamız tarihsel bir bakış açısıyla, zaman 
içindeki uygulamanın ve ilişkili kuralın/kuralsızlığın nasıl evrildiğini saptamaya 
çalışmakta ve dolayısıyla hem uygulayıcılara, hem de parlamento hukuku alanında 
çalışan akademisyenlere rehberlik etme amacını taşımaktadır.
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ÖNSÖZ
Ülkemizde 1876 Kanun-i Esasi döneminden başlayarak günümüze kalan gelen 

süreçte bir parlamentonun varlığından söz edilebilir. 1876 Kanun-i Esasi Meclis-i Ayan 
ve Meclis-i Mebusan’dan oluşan iki kanatlı bir Meclis-i Umumi kurulmasını öngörmüş 
ve Meclislerin işleyişine ilişkin kimi kuralları belirlemiştir. Kanun-i Esasi doğrultusunda 
oluşturulan Meclisler kısa sürede Nizamname-i Dahili’lerini oluşturarak çalışmaya 
başlamışlardır. 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir içtüzük 
yapılıncaya kadar Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dahili’sini uygulamıştır. 1921 
Teşkilatı Esasiye Kanunu döneminde yeni bir içtüzük çıkarılamamıştır. 1924 Teşkilatı 
Esasiye Kanununun yürürlüğe girmesinden 3 yıl sonra, 1927 yılında Dahili Nizamname 
çıkarılmıştır. Bu Nizamname 1973 yılına kadar yürürlükte kalmış ve 1973 yılında bugün 
de yürürlükte olan İçtüzük kabul edilmiştir. 1961 Anayasası döneminde çıkarılan bu 
İçtüzük döneminde çift meclisli bir parlamento bulunduğundan, bu İçtüzük de çift meclis 
esasına göre düzenlenmiştir. 1982 Anayasasıyla yeniden tek meclise dönüldüğünden, 
1996 yılında kapsamlı bir değişiklik yapılarak İçtüzük günün koşullarına uyarlanmıştır. 
Bütün bu tarihsel sürece bakıldığında ortada sürekliliği olan üç metnin bulunduğu 
görülür: 1877 Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dahilisi, 1927 Dahili Nizamnamesi ve 
1973 Millet Meclisi İçtüzüğü. Bu içtüzüklere yakından bakıldığında, bir süreklilik olduğu 
ve işleyişe ilişkin kimi kuralların çok az değişikliğe uğrayarak günümüze kadar geldiği 
görülür. Bundan daha önemlisi, bu içtüzüklerde öngörülen modelin ana hatlarının önemli 
değişikliklere uğramamış olmasıdır. Kurallarda görülen bu süreklilik, uygulamaları da 
etkilemiş ve önemli teamüllerin oluşumuna neden olmuştur.

Diğer taraftan zaman içinde ihtiyaç belirdikçe, içtüzüklerde değişiklik yapılmadan 
çeşitli  teamüllerin oluştuğu görülmektedir. Bu teamüllerin kimileri zaman içinde 
kendiliğinden ortadan kalkarken, kimileri günümüze kadar varlığını korumuştur. 
Dolayısıyla belirli teamülleri İçtüzüklerde arayan bir okuyucunun bir dayanak bulması 
olanaksızdır; bu teamüller sadece kişilerin hafızasında yaşamaktadır. Bu durum kimi zaman 
itirazlara ve usul tartışmaları yapılmasına neden olmakta ve TBMM Genel Kurulu’nun 
zaman israfıyla sonuçlanmaktadır. İşte bu çalışma, yukarıda sözü edilen İçtüzükleri 
dikkate alarak ve mümkün olduğunca geçmişe giderek oluşmuş teamülleri saptamaya 
ve bu konudaki önemli bir boşluğu gidermeye çalışmaktadır. Bu kitaptaki bilgilerin 
okunmasıyla, belli konulardaki itirazların ikna edici biçimde karşılanmış olacağı ve bazı 
usul tartışmalarını gereksiz kılacağı ve bu suretle Genel Kurul’da bir zaman tasarrufuna 
neden olacağı ümit edilmektedir.

Bu vesileyle bu projeyi yürüten Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına teşekkür 
ediyorum.

 Cemil ÇİÇEK
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Başkanı



.
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SUNUŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı Genel Sekreterlik Teşkilatı, 

TBMM’nin idari işlerini yürütmekle sorumlu olmasına rağmen, birçok durumda yasama 
faaliyetleriyle yakından ilgilenmek zorundadır. Her ne kadar TBMM’ye Anayasa’yla 
verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu Genel Kurul, komisyonlar, Danışma Kurulu, 
Başkanlık Divanı gibi kurullar milletvekillerinden oluşmaktaysa da, idari teşkilatın 
önemli sayıda görevlisi yasama birimlerine önemli bir bilgi desteği ve teknik destek 
sağlamaktadır. Bu durumda bir kurum hafızası oluşturarak bu hafızası, gelecek dönem 
milletvekillerine ve kurullarına taşımak da bu idari teşkilatın görevi haline gelmektedir. 
Çünkü idari teşkilat her dönem yeni seçilen milletvekillerine yasama sürecinin yapı 
ve işleyişi ile ilgili olarak bilgi sunmak ve destek sağlamak durumundadır. Özellikle 
Başkanlık Divanıyla birlikte Başkanlık kürsüsünde birlikte görev yapan Kanunlar 
Başkanlığı görevlileri bu çerçevede çok büyük bir sorumluluk taşımaktadır. İşleyişle 
ilgili olarak Başkanlık Divanı üyelerine hizmet sunmakla yükümlü olan Kanunlar 
Başkanlığı görevlileri, hem kendileri, hem de kurum için güçlü bir hafızaya sahip olmak 
zorundadırlar. Ancak bu hafızanın kişisel olması belli bir dönemde işleri kolaylaştırsa da 
sonraki dönemlerde işlerin zorlaşmasına neden olabilir. Çünkü Genel Kurulun işleyişi, 
kurallar ve teamüller hakkında kuvvetli bilgisi olan bir görevlinin görevden ayrılması 
halinde, yeni gelen görevlilerin bu deneyimlerden yararlanması mümkün olmamaktadır. 
Bu nedenle TBMM’nin işleyişinde bir süreklilik sağlanması için bir kurumsal hafızanın 
oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Diğer taraftan Genel Kurul’da birçok defa, daha önce tartışması yapılmış 
çeşitli uygulamalar hakkında usul tartışmaları yapılmaktadır. Bu durumda geçmiş usul 
tartışmalarının bulunarak örnek gösterilmesi yoluna gidilmektedir. Ancak bu tartışmaların 
bulunarak incelenmesi belli bir zaman alabilmektedir. Diğer taraftan usul tartışması 
konusu olmamış kimi teamüllerin bulunması çok kolay olmayabilmektedir. Genel Kurulun 
işleyişinin beklemeye tahammülü olmaması dolayısıyla kimi zaman aynı tartışmalar 
tekrarlanabilmekte ve zaman-enerji-maliyet kaybı oluşmaktadır. Kanunlar Başkanlığı bir 
kurumsal hafıza oluşturmak yoluyla bu konuda bir mesafe almak istemiş ve bu amaçla bu 
kitabı bir proje haline getirmiştir. Bu proje dolayısıyla Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına 
teşekkürlerimi sunarım. 

 
 Dr. İrfan NEZİROĞLU
 Genel Sekreter
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TBMM GENEL KURULU’NDAKİ YERLEŞİK 
UYGULAMALAR

İster günümüz parlamentoları olsun ister tarihin çeşitli dönemlerinde değişik 
biçimlerde oluşmuş bulunan parlamentolar olsun yasama işlevini yerine getirirken 
belirli yöntem kuralları koymak ve bu kurallara göre hareket etmek zorundadırlar. 
Parlamentoların kuruluşlarına ve işleyişlerine ilişkin yöntem kuralları olmadan yasama 
görevinin yerine getirilmesi olanaksızdır. Doktrinde kimi yazarlarca parlamentoların 
oluşum ve işleyişlerine ilişkin kurallar bütününe “Parlamento Hukuku” denmektedir.1 
Parlamento hukukunun çok sayıda kaynağı bulunmakta ve bu kaynaklar değişik açılardan 
sınıflandırılmaktadır. Teziç bu kaynakları yazılı kaynaklar ve teamüli kaynaklar olarak iki 
gruba ayırmaktadır:2

Şekil 1. Parlamento Hukukunun Kaynakları
Teziç’in belirttiği gibi yazılı kaynaklar ile teamüli kaynaklar arasındaki fark, 

birinci kaynağın yazılı ikincisinin yazısız oluşu değildir. Yazılı hukuk kuralları 
güçlerini bu kuralları koymağa yetkili olan organdan almaktadır. Teamüli kaynakların 
yaratılmasında ise, ortada bu tür bir kuralı koymağa yetkili bir organ bulunmamaktadır; 
aynı uygulamanın sürekli olarak tekrarlanması ve süreklilik kazanan bu uygulamalara 
uyulması konusundaki inanç bu kuralların dayanağıdır.3

Birinci maddi öğe görelidir; ne kadar süreli bir uygulamanın süreklilik niteliği 
taşıyacağı belli değildir. Aynı tutumların kısa süreli tekrarı da süreklilik anlamını 
taşıyabilir.4 Kimi zaman teamül zaman içinde değişikliklere uğrayabilir. Teamülün 

1 Miceli, 1946, s. 53.
2 Teziç, 1980, s. 11-12.
3 Teziç, 1980, s. 14.
4 Teziç, 1980, s. 66.
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başlangıcı ile aldığı son şekil arasında çok uzun bir süre geçebilir ve bu süre içinde 
teamülün değişik görünümleri ortaya çıkabilir. İkinci öğenin ise ayrıca devlet gücü 
tarafından yaptırıma bağlanmış olmasına gerek yoktur. 

Teziç, teamüller konusunda İngiltere ile bir karşılaştırma yapmakta ve parlamenter 
sistemin ana yurdu olan İngiltere’de anayasal düzenin teamüli oluşuna dikkat çekmekte 
ve İngiliz parlamentosunda teamüllerin yazılı kurallarla eş değerde oluşuna vurgu 
yapmaktadır. Teziç bu karşılaştırmadan yola çıkarak Türk parlamento hukukunda 
teamüllerin hayli fakir olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Teziç’e göre bunun nedeni 1961 
Anayasası’dır. İçtüzüklerde düzenlenmesi gereken kuralların 1961 Anayasasında ayrıntılı 
olarak düzenlenmiş olması ve içtüzüklerin AYM’nin denetimine bağlanmış olması Türk 
parlamento hukukunda teamüllerin hayli “fakir” olmasına neden olmuştur. AYM’nin 
biçim incelemesi yapması, Türk parlamento hukukunda teamüllerin oluşmasında bir 
zeminin oluşmasını önlemiştir.5 

Teziç’in bu değerlendirmesi, İngiltere’deki teamüllerle yaptığı karşılaştırmaya 
dayanmaktadır. Ancak İngiliz sistemi esas itibarıyla teamüli bir sistemdir ve yazılı bir 
anayasa yerine teamüli bir anayasaya sahiptir; Eroğul’un ifadesiyle İngiltere teamüli 
anayasa sisteminin örneğidir. İngiltere gibi teamüli anayasa sistemine sahip ülkelerde 
anayasaların çift anlamda teamüli olduklarını söylemek gerekir. Çünkü ilk olarak 
anayasanın kurallarının çoğu yazılı değildir, yani doğrudan doğruya teamüllerden 
oluşurlar. İkinci olarak ister yazılı olsunlar ister olmasınlar hukuk kurallarının anayasal 
karakterinin tespiti kamu oyunun “teamüli kanaatine” bağlıdır. Yani teamül hem 
içeriktir, hem de ölçüttür.6 Oysa yazılı hukuk ve yazılı anayasa sistemini benimseyen 
ülkelerde, teamül sadece içeriğe ilişkin olabilir; normun hiyerarşik değerini, altında 
bulunduğu kategori belirler. Örneğin Anayasanın içinde yer alan bir kuralın değeri 
teamülle belirlenmez; içinde yer aldığı metinle belirlenir: Sözkonusu hüküm anayasanın 
içinde yer aldığından, anayasal değerdedir. Kuşkusuz bütün anayasa hükümlerinin 
anayasanın içinde düzenlenmesi gerekmez, ancak anayasanın içinde yer alan her 
hükmün anayasal değerde olduğu ve anayasa hükmü niteliği taşıdığı kuşkusuzdur. 
Bütün bu nedenlerle teamülle ilgili bir değerlendirme yapılırken, sistemin genel olarak 
teamüli bir nitelik taşıyıp taşımadığına bakmak bir zorunluluktur. Teamüli bir sistem 
ile yazılı bir hukuk sistemini teamüller açısından karşılaştırmak ve bu karşılaştırma 
sonucunda sistemin genel niteliğini dikkate almadan değerlendirme yapmak yanıltıcı 
sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla karşılaştırma yapılırken, sistemin teamüli bir sistem 
mi yoksa yazılı bir hukuk sistemi mi olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan 
her bir sistemi kendi içinde değerlendirirken ya da kendi benzeriyle karşılaştırırken, 
normlar hiyerarşisinin her bir düzeyini kendi içinde, diğerlerinden bağımsız olarak ele 
almak gerekir. Örneğin Eroğul, yazılı anayasa sisteminde teamülün ancak metinlerin 
gölgesinde bir rol oynayabileceğini belirtmektedir. Teamül, yazılı metne uyduğu ölçüde 
geçerlidir, onunla çatışınca daima boyun eğmek zorundadır. Bunun sonucu olarak da 
teamül, yazılı metnin imkan verdiği ölçüde kurum yaratabilir; zımnen ilga edici bir rol 
oynayamaz; yazılı metni açıkça ilga eden teamül sözkonusu olamaz, anayasaya aykırı 

5 Teziç, 1980, s. 67-68.
6 Eroğul, 1974, s. 10-12.
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uygulama anayasaya aykırı teamüli bir kural yaratamaz.7 Bu saptamalara katılmamak 
mümkün değildir. Ancak bir başka şey de mümkün değildir: Bu saptamaları, içtüzük 
teamüllerine kıyasen uygulamak da mümkün değildir. İçtüzük anayasaya göre normlar 
hiyerarşisinin bir alt basamağında bulunmaktadır ve bu seviyedeki teamülleri, anayasa 
seviyesindeki teamüllerle karşılaştırmamak gerekir. Aşağıda inceleneceği gibi kimi 
zaman TBMM İçtüzüğündeki kurala aykırı teamüller oluşmuştur ve bu teamüller AYM 
tarafından anayasaya aykırı bulunmadığından iptal edilmeyerek hukuki geçerliliklerini 
sürdürmüşlerdir. Burada konunun açıklığa kavuşturulması için uç bir örnek üzerinden 
düşünülebilir: Yeni çıkarılan bir içtüzükteki belli kuralların anayasaya aykırı olduğunu 
ve bunların anayasaya aykırılığı için AYM’ne başvurulmadığını varsayalım. Bu kurallar 
belli bir süre geçtikten sonra, anayasaya aykırılıkları da ileri sürülemeyecek olan kurallar 
haline geleceklerdir. Meclisin bu kuralları değiştirmek yerine, anayasaya aykırı olmayan 
bir teamül benimsediğini düşünelim. Bu durumda teamül sadece yazılı olmadığı için, 
anayasaya aykırı olan içtüzük kuralı karşısında geçersiz mi sayılmalıdır? AYM anayasaya 
aykırı içtüzük kuralına rağmen, bu kuralı iptal etmek yerine, sadece içtüzükteki kurala 
uygun olmadığı için teamülü mü iptal etmelidir? Böyle bir durumda olması gereken 
kuşkusuz içtüzükteki anayasaya aykırı kuralın Meclis tarafından değiştirilmesidir. Ancak 
olması gereken yapılmadığında, anayasaya aykırı içtüzük kuralı yerine anayasaya uygun 
teamülü uygulamak daha makul görünmektedir. Uygulama bundan da ileridedir: Aşağıda 
inceleneceği gibi, AYM içtüzüğe aykırı teamüllerin içtüzüğe aykırılığını saptamışsa 
(bu teamülleri eylemli içtüzük kuralı saymaktadır), bunların anayasaya aykırılığını da 
incelemekte ve anayasaya aykırı olmayan teamülleri iptal etmemektedir.8

Gözler, yerinde bir ayrım yaparak teamüllerin değeri sorununun yazılı ve yazısız 
anayasa sistemlerinde iki başlık altında incelenmesi gerektiğini söylemektedir. Gözler, 
yukarıda Eroğul tarafından yapılan saptamalarla uyumlu biçimde yazısız anayasa 
sistemine sahip ülkelerde, örneğin İngiltere’de teamüllerin hukuki değere sahip olduğunu 
belirtmektedir. Gözler yazılı anayasa sistemlerinde üçlü bir ayrım yapıldığını belirtmekte 
ve bu ayrımları incelemektedir. Buna göre teamüller Praeter legem teamüller, secundum 
legem teamüller ve contra legem teamüller olarak üç gruba ayrılmaktadır. Praeter legem 
veya coutume suppletive (tamamlayıcı teamüller) teamüller anayasa, kanun veya meclis 
içtüzüğünde boşluk olması halinde bu boşluğu dolduran teamüllerdir ve bunların doktrinde 
hukuki geçerliliği çoğunlukla kabul edilmektedir. Secundum legem  veya coutume 
interpretative (yorumlayıcı teamüller) teamüller anayasa, kanun veya içtüzükteki muğlak 
ya da karanlık noktaları açıklığa kavuşturan ve doktrinde varlığı ve hukuki geçerliliği 
çoğunlukla kabul edilen teamüllerdir.  Contra legem adındaki kanuna karşı teamüller 
anayasa, kanun ya da içtüzüğün açık hükümleriyle çelişen teamüllerdir. Bunlar anayasa, 
kanun ya da içtüzük hükmünü ilga ettiklerinden İlga edici teamül ya da coutume abrogative 
adıyla da adlandırılmaktadırlar. Gözler bu tür teamüllerin hukuk geçerliliği konusunda 
iki ayrı görüş olduğunu belirtmekte ve bu görüşleri incelemektedir. Bu teamüllerin 
hukuki geçerliliğini kabul eden Duguit, pozitif kanunun hukuk kuralının ifade ediliş 
şekli olduğu ve kanun koyucunun bu kuralı yaratmadığı, müşahede ettiği görüşünden 

7 Eroğul, 1974, s. 13.
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Bakırcı, Anayasa Mahkemesinin Eylemli İçtüzük Kuralına İlişkin İçtihat 
  Değişikliğinin Gerekçesi Üzerine, 2014.
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hareket etmektedir. Aynı görüşü paylaşan Capitant, pozitif hukukun yürürlükteki hukuk 
olduğu ve yürürlükteki hukukun fiilen uyulan, uygulanan hukuk olduğu görüşünden yola 
çıkmaktadır. Karşı görüşte olan Malberg, anayasanın kanun ile değiştirilemeyecek yüksek 
bir güce sahip olduğu ve yasama yetkisini sınırlandırdığı görüşünden yola çıkmakta ve 
bunun, teamüli anayasa hukukunu dışladığı sonucuna ulaşmaktadır. Gözler son olarak 
konuya pozitivist teori açısından yaklaşmaktadır ve hukuk normunun, kendi üstündeki 
norm tarafından öngörüldüğü şekliyle yapılmış olması gerektiği sonucuna ulaşmaktadır. 
Üst norm olan anayasa, teamülü hukuk yaratıcı olay olarak görmüşse, teamülün hukuki 
geçerliliği olabilir. Gözler sonuçta pozitivist teoriye dayanarak Türk Hukuk düzeninde 
teamülün hukuk kaynağı olmadığı sonucuna ulaşmaktadır.9 Bu makale konunun değişik 
yönlerine değişik açılardan ışık tutmakla birlikte bazı soruları da beraberinde getirmektedir. 
Teamüllerin hukuki geçerliliklerine ilişkin anayasa hukuku doktrini, kendisini pozitivist 
teoriyle bağlamakta mıdır? Başka bir ifadeyle teamüllerin hukuki geçerlilikleri için mutlaka 
üst norm tarafından, hukuk yaratıcı olay olarak görülmeleri mi gerekir? TBMM uygulaması 
dikkate alındığında, bu soruya olumlu cevap verilemez. İçtüzüğün uygulamasında teamüllere 
yer verildiği ve hatta ilk iki grup teamüllerin yanında kanuna karşı teamüllerin de hukuki 
geçerliliklerinin olduğu görülür.

Neziroğlu konuya bir başka açından yaklaşmakta ve teamüllerin siyasi uzlaşmanın 
ürünü olduğunu ve siyasi uzlaşma geleneği bulunmadığından teamüllerin pek zengin 
sayılamayacağını belirtir. Ancak TBMM’nin teamüller yönünden zengin olmadığını 
açıkladığı başlık altında, Gözler’in yukarıda aktardığı üç teamül türüne de, uzlaşma 
ürünü olmayanları da kapsayan örnekler verir: İçtüzükte boşluk dolduran teamüllere 
örnek olarak TBMM’nin dış politika alanında deklarasyon yayınlamasını örnek olarak 
gösterir.10 Gerçekten de bu konuda çok sayıda uygulama vardır ve teamül, siyasi partilerin 
ortaklaşa imzaladıkları metinlerin TBMM deklarasyonu olarak yayınlanmasıdır. 
Teamülün yerleştiği, aşağıda incelenecek bazı örneklerde ortaya çıkmaktadır: Bir parti 
tarafından imzalanmayan metinlerin deklarasyon olarak yayınlanamayacakları yönünde 
yapılan itiraz bu teamülün varlığının kanıtıdır. 

Neziroğlu, Gözler’in kanuna karşı teamül olarak adlandırdığı teamüllere de 
örnek verir.11 Bu örnekle ilgili AYM kararı da bulunduğu için üzerinde durmakta yarar 
vardır. İçtüzüğün iki ayrı maddesinde, ilk bakışta birbirine benzeyen, ama dikkatlice 
incelendiğinde birbirinden farklı olduğu görülen iki ayrı düzenleme vardır. İçtüzüğün 
49. maddesinin beşinci fıkrasına göre kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme sırası 
Danışma Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif olunabilir. Hükümet, esas komisyon ve 
teklif sahiplerinin de bu yönde isteği olabilir, ancak bu istek ancak Danışma Kurulu’na 
sunulabilir. Dolayısıyla kanun tasarı ve tekliflerinin mevcut sıralarının değiştirilebilmesi 
için Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından uygun bulunması gereklidir. 
Diğer taraftan 52. maddeye göre bir kanun tasarısı veya teklifinin Genel Kurul’da 
görüşülebilmesi için sıra sayısı olarak bastırılıp dağıtılmasından itibaren en az 48 saat 
geçmesi gerekir. Bu düzenlemenin amacı, bastırılıp dağıtılan metni alan milletvekillerinin 

9 Gözler, 1999, s. 40-43.
10 Neziroğlu, 2008, s. 408.
11 Neziroğlu, 2008, s. 408.
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metni okumalarına ve hazırlık yapmalarına zaman bırakmaktır. Metnin bu süre geçmeden 
gündeme alınmasına da olanak tanınmıştır. Bunun için Hükümet veya komisyonun 
gerekçeli olarak Genel Kurul’dan istemde bulunması ve Genel Kurul’un bunu uygun 
görmüş olması gerekir. İki maddenin birlikte değerlendirilmesinden şu sonuç çıkar: 
Bir kanun tasarısı ya da teklifinin 48 saatlik süre geçmeden gündeme alınması için esas 
komisyon veya hükümetin isteği; bu tasarı ya da teklif 48 saatlik süre geçtikten sonra 
gündeme girmişse, bunun ön sıralara alınması için Danışma Kurulunun önerisi gereklidir. 
Her iki durumda da nihai kararı Genel Kurul verecektir. İçtüzüğe aykırı teamül ise şu 
şekildedir: Danışma Kurulu bir metnin hem 48 saat geçmeden gündeme alınmasına ve hem 
de gündemdeki yerinin değiştirilmesine yönelik talepte bulunabilmektedir. Dolayısıyla 
İçtüzüğün 49. maddesine aykırı biçimde Danışma Kurulu esas komisyon veya hükümete 
ait olan bir yetkiyi kullanmaktadır. Bu aykırılık 1991 yılında bir olayda AYM’nin 
önüne gitmiştir. AYM Kararının konusu olan olayda, bir Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) çıkarılmasına olanak tanıyan bir yetki yasası, ilgili komisyonda görüşüldükten 
sonra Danışma Kurulu kararıyla 48 saatlik süre geçmeden gündeme alınmış ve sırası 
değiştirilerek ilk sıraya geçirilmiştir. AYM, Danışma Kurulunun bir tasarının sırasında 
değişiklik önermeye yetkili olduğunu, ancak 48 saatlik süre dolmadan gündeme almayı 
önermeye yetkili olmadığını, bu yetkinin hükümet veya esas komisyonda olduğunu 
belirterek İçtüzüğe aykırı bir uygulama saptamıştır. Mahkeme şunları söylemiştir:

... tasarının kırksekiz saatlik süre beklenmeden görüşülebilmesi için önerinin 
mutlaka Hükümetçe ya da esas komisyonca yapılması gerekmektedir. Bunun dışındaki 
bir organca öneride bulunabilmesi, İçtüzük değişikliğini gerektirir. Çünkü, içtüzüğün 
herhangi bir maddesinde buna olur veren bir düzenleme bulunmamaktadır. İçtüzüğün 
yasa tasarılarının görüşülmesine ilişkin öngördüğü yöntemden farklı bir biçimde 
oluşturulan dava konusu TBMM kararı, doğrudan Meclis’in çalışma yöntem ve esası ile 
ilgili bulunmakta ve 53. maddeyi değiştirir nitelik taşımaktadır. Böyle bir uygulamanın, 
içtüzük değişikliği olarak görülmemesi TBMM’nin çalışmalarında içtüzükteki kurallara 
uyma zorunluluğunu giderek zayıflatacak ve bu da eylemli uygulamaların yerleşik duruma 
geçmesine neden olacaktır./Bu karar alınırken içtüzüğün değiştirilmesine ilişkin, yine 157. 
maddedeki yönteme uyulmamışsa da bir kararın çözümlediği konunun ve gördüğü işin açık 
ve kesin anlamı, o karara içtüzük kuralı niteliği kazandırmaya yeterli olmakta; kararın 
alınmasında içtüzüğün değiştirilmesine ilişkin yönteme uyulmaması kararın niceliğini 
değiştirmemektedir./Öte yandan, bu tür kararların belirli bir olaya ilişkin olarak alındığı, 
sürekli biçimde içtüzüğe bir kural getirmediği, bu nedenle içtüzük düzenlemesi niteliğinde 
görülmeyeceği savunması ileri sürülemez. 12

AYM İçtüzüğe aykırı bu teamülü saptamasına rağmen uygulamayı iptal etmemiştir. 
Bunun gerekçesini şöyle ifade etmiştir:

İçtüzükteki yönteme uyulmadan alınan “İçtüzük değişikliği niteliğindeki” TBMM 
kararının, salt bu nedenle Anayasa’ya aykırılığı ve içtüzük hükümlerine uymayan her 
davranışın Anayasa’ya aykırılık oluşturduğu kabul edilemez./...Yukarıda açıklanan 
nedenlerle söz konusu TBMM kararı biçim ve öz yönünden Anayasa’ya aykırı değildir, 
iptal isteminin reddi gerekir.

12 Bakırcı, 2011, s. 1511-1543.
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AYM kararı, açıkça İçtüzüğe aykırı bir teamülün hukuki geçerliliğini tescil 
etmiştir. Çünkü Mahkeme önce uygulamanın İçtüzüğe aykırılığını saptamış ve sonra da 
bu İçtüzüğe aykırı uygulamanın Anayasa’ya uygunluğunu araştırmıştır. İçtüzüğe aykırı 
olan uygulama aynı zamanda Anayasa’ya da aykırı olmadığından iptal edilmemiştir. 
Sonuç olarak da teamül güçlenmiş ve genel uygulamaya dönüşmüştür. Bu teamül, bugün, 
TBMM’de bu teamül tartışmasız biçimde uygulanmaktadır. Neziroğlu’nun TBMM’de 
kanuna karşı teamüllerin hukuki geçerliliği olduğunun kanıtı olarak gösterdiği bu örnek 
yeteri kadar açıklayıcıdır.

Neziroğlu, Gözler’in yorumlayıcı teamüllerine de TBMM’den örnek verir: Üç 
defa üst üste karar yetersayısı bulunamaması halinde birleşimin kapatılması teamülü.13 
İçtüzüğün karar yetersayısı başlıklı 146. maddesine göre oya konan hususlar toplantıya 
katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kararlaştırılır. Ancak toplantı yetersayısı 
bulunmasına rağmen, karar yetersayısının bulunamaması ihtimali her zaman mevcuttur. 
İçtüzükte karar yetersayısının bulunmaması durumunda ne yapılacağına ilişkin bir kural 
bulunmamaktadır. Bu durumda TBMM yoklama ile ilgili hükümleri kıyasen burada 
uygulamış ve bir teamül oluşturmuştur. İçtüzüğün 57. maddesinin son fıkrasına göre 
yoklama sonucunda üye tamsayısının üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en 
geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yetersayısı yoksa, birleşim 
kapatılır. Genel Kurul yoklamaya ilişkin bu kuralı, karar yetersayısına kıyasen uygulamış 
ve bir teamül oluşturmuştur. Teamül 05.10.1998 tarihinde TBMM Başkanı ile grup 
başkanvekillerinin mutabakatı ile bir Başkanlık Divanı kararına dönüştürülmüştür. Bu 
teamül de tereddütsüz uygulanan teamüllerden birisidir.

Dolayısıyla Neziroğlu’nun çalışmasında, Gözler’in söz ettiği üç teamül türünün 
de bulunduğu ispatlanmış olmaktadır. Kuşkusuz her bir teamül türüne ilişkin çok 
sayıda başka örnek de gösterilebilir. Bu nedenle de Teziç ve Neziroğlu’nun ulaştıkları 
Türk parlamento hukukunun teamüller yönünden fakir olduğu biçimindeki iddianın bir 
hayli tartışmalı olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum Gözler’in Meclis İçtüzüğünün 
düzenlediği konularda, hukuken geçerli, yani bağlayıcı, uyulması zorunlu bir teamülün 
varlığından söz edilemez.14 biçimindeki saptamasının da uygulamayı yansıtmadığını 
gösterir.

Burada yeri gelmişken, Teziç’in yaptığı bir başka saptama üzerinde durmak gerekir. 
Bu saptama AYM’nin biçim incelemesi yapmasının, teamül oluşmasına yönelik zemini 
ortadan kaldırmasına ilişkindir. Sayın Teziç’e haksızlık etmemek adına, burada kaynak 
olarak kullanılan kitabının baskı tarihinin 1980 olduğunu ve 1961 Anayasası dönemini 
incelediğini belirtmek gerekir. Sözkonusu dönemde AYM önüne gelen bütün iptal 
davalarında biçim incelemesi yapmakta ve sonra esasa geçmekteydi.15Dolayısıyla iptal 
davası konusu olan her kanunun biçim denetiminden geçtiğini söylemek yanlış olmaz. 
Ancak biçim denetimi yapılmasının, teamüllerin oluşumunu engellediği biçiminde bir 
sonuç çıkarmak uygulamayla örtüşmemektedir. Çünkü yukarıda aktarılan AYM kararında 
da görüldüğü gibi, Mahkeme İçtüzüğe aykırı uygulamanın Anayasa’ya aykırılığını 

13 Neziroğlu, 2008, s. 409.
14 Gözler, 1999, s. 44.
15 Sabuncu, 2005, s. 280.
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incelemekte ve Anayasa’ya aykırılık görmemesi halinde iptaline karar vermemekteydi. 
AYM’nin bu yönde çok sayıda kararı bulunmaktadır. Bu durumda, AYM’nin biçim 
denetimine rağmen teamüllerin oluşma olasılığının olduğunu kabul etmek gerekir. Diğer 
taraftan AYM 1982 Anayasasından sonra sınırlı bir şekil denetimi yapmaya başlamış ve 
belli dönemlerde bu uygulamasından vazgeçse de, son dönemlerde yeniden dar bir şekil 
denetimi yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla TBMM’nin iç işleyişi, İçtüzük değişiklikleri 
dışında, AYM’nin denetimi dışında kaldığından teamül oluşumuna ilişkin bir zemin 
oluşmuş bulunmaktadır.

TBMM’de teamüllerin bulunduğuna ilişkin bir başka kanıt Dahili Nizamnamenin 
yürürlükte olduğu dönemde belli konularda alınan kararların dipnotu olarak metne 
eklenmesi ve bir tür içtüzük kuralı olarak işlem görmeleridir.16 Teziç bu konuda şunları 
söylemektedir:

Bu uygulama, içtüzükte açık bir hüküm bulunmayan konularda, ya da içtüzük 
kuralının yorumlanmasında, daha önceki uygulamalar dikkate alınarak yapılan eklentilerin 
aslında “eski uygulamaları hatırlatma niteliği’’ taşıdıkları bu bakımdan da mevcut 
teamüllerin saptanması olduğu söylenebilir.17 

1927 Dahili Nizamnamesine bakıldığında 111 adet dipnot bulunduğu görülür. 
Kuşkusuz bunların tümü ayrı teamülleri yansıtmaz. Diğer taraftan bütün teamüllerin bu 
dipnotlara da yansıdığı söylenemez. Dolayısıyla TBMM’de teamüllerin sanıldığı kadar 
fakir ya da hukuki geçerlikten yoksun olduğu sanılmamalıdır.

Özetlemek gerekirse Türk parlamento hukukunun teamül yoksulu olduğu 
saptaması uygulamayla örtüşmemektedir. Yine Türk parlamento hukukunda teamüllerin 
hukuki geçerliliklerinin olmadığı iddiası uygulamayı yansıtmamaktadır. Türk parlamento 
hukukunda hem boşluk dolduran, hem mevcut kuralları yorumlayan ve hem de mevcut 
kurallara aykırı olan teamüller bulunmaktadır. 

Bu çalışma, Türk Parlamento hukukunda bol miktarda bulunan teamüllerin 
saptanarak ayrıntılı biçimde incelenmesini hedeflemektedir. Ancak çalışmaya başlarken 
“teamül”le ilgili kavramsal bir çözümleme yapmak yararlı olacaktır. Teamül kavramı 
ile ifade edilen şey, esas itibarıyla, TBMM Genel Kurulu’nda yerleşik hale gelmiş 
uygulamalardır. Ancak TBMM Genel Kurulu’nda yerleşik hale gelmiş olmasına rağmen 
tam olarak teamül kavramı ile karşılanamayan uygulamalar da bulunmaktadır. Törensel 
nitelik taşıyan bu uygulamalar, belli bir süreklilik kazanmış olmakla birlikte yasama faaliyeti 
ile doğrudan ilişkili değildirler. Örneğin Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
orduya gönderilen selam ya da 23 Nisan törenleri, yasama işlevi ile doğrudan ilişkili 
olmayıp simgesel ve törensel yönü ağır basan uygulamalardır. Bu tür simgesel ve törensel 
uygulamaları Türkçe’de tam olarak karşılayan bir kavram bulunmadığından, kimi zaman 
“ritüel” kavramı kullanılmaktadır. Her ne kadar bu kavram yerine “yapılageliş” sözcüğü 
önerilse de, yapılageliş sözcüğü teamülü de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada bu 
tür törensel uygulamaları ifade etmek için, ritüel kavramı kullanılmışsa da, çalışmanın 

16 Teziç, 1980, s. 70.
17 Teziç, 1980, s. 70.
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ana başlığı hem törensel uygulamaları, hem de teamülleri kapsayacak biçimde “TBMM 
Genel Kurulu’nda Yerleşik Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla okuyucunun 
çalışmayı incelerken sözü edilen “Yerleşik Uygulamaların” hem teamülleri, hem de ritüel 
sözcüğüne karşılık gelen törensel uygulamaları kapsadığını akılda tutması gerekir. Ancak 
şunu da belirtmek gerekir ki hangi uygulamanın ritüel, hangi uygulamanın teamül olduğu 
konusu son derece tartışmalıdır ve bu ikisini birbirinden ayırmak kolay görünmemektedir.  
Uygulamaya bakıldığında ritüel olarak adlandırılması gereken kimi uygulamaların da 
bazen teamül başlığı altında incelendiği görülmektedir. Öte yandan teamüllerin de kendi 
içinde değişik niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın ilk bölümü, kimi 
zaman örtüşmeler olsa da törensel uygulamalara ya da ritüellere ayrılmıştır. Bu inceleme 
sonucunda, Türk parlamento hukukunun ritüeller yönünden yabana atılamayacak bir 
zenginliğe sahip olduğunu gösterecektir. Aynı çalışma teamüller için yapıldığında aynı 
sonuca ulaşıldığı görülecektir.

Ritüel ve teamüller için şöyle bir çerçeve çizilebilir:

Şekil 2. Teamül ve Ritüel türleri
Miceli, ritüel kavramını kullanmasa de, teamülleri oldukça geniş biçimde, 

bu çalışmada çizilen çerçeveye uygun olarak değerlendirmekte ve ayrıntılarıyla 
incelemektedir. Bu anlamda, teamüller genel olarak parlamento hukukunun geniş bir 
kaynağı oldukları gibi, Türk parlamento hukukunda da büyük bir yer tutmaktadırlar. 
Miceli teamülleri şu başlıklar altında incelemektedir18 :

1. Genel ahlak ve nezaket kuralları: Farklı görüş ve düşünceleri taşıyan farklı 
insanlardan oluşan parlamentoların doğru ve düzenli çalışmasında genel ahlak ve nezaket 
kurallarının büyük önemi vardır. Gerçi içtüzüklerde belli türde davranmama çeşitli 
yaptırımlara bağlanmıştır. Ancak, bu yaptırımlar olmadan da parlamenterlerin belli 

18 Miceli, 1946, s. 57-68.
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18 Miceli, 1946, s. 57-68. 
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biçimde davranmak konusunda ortak bir görüş ve inanca sahip oldukları görülmekte, 
her parlamentoda bu tür teamüllerin varolduğu bilinmektedir. Bu teamüller olmadan 
sadece hukuk kurallarıyla düzeni sağlamak oldukça güç olurdu. Miceli bu tür teamülleri 
üç grupta toplamaktadır: Toplumsal görgü ve centilmenlik kuralları; parlamento nezaketi 
kuralları ve yapıcı dürüstlük kuralları. Bu kurallardan herbiri, parlamentonun işleyişinde 
vazgeçilmez bir teamül niteliğindedir; bu teamülleri hukuksal yaptırımlarla sağlamanın 
olanağı yoktur. Örneğin parlamento nezaketi, karşı tarafın düşüncesini dinlemeyi ve 
onu saygıyla karşılamayı gerektirir, bu türlü davranmayı disiplin cezalarıyla sağlamaya 
çalışmak olumlu ve kesin sonuçlar vermez. Yeni kurulan bir hükümet hakkında, 
programını uygulamaya zaman bırakmadan  gensoru önergesi vermek, yapıcı dürüstlük 
kuralıyla bağdaşmaz vs.

2. Parlamento Mantığı: Parlamentoların işleyişine ilişkin bütün kuralları anayasa, 
içtüzük ya da yasalara koymak olanağı yoktur. Boşluk doğuran alanlarda, yapılan işin 
niteliğine göre, parlamentonun varlık nedenini içinde taşıyan bir mantıkla sorunun 
çözülmesi gerekir. Siyasal partilerin ve kişilerin parlamentonun varlık nedenini unutarak 
kendi siyasal tercihleri konusunda ısrarlı olmaları parlamentonun işleyişini aksatacaktır. 
Parlamentolarda işleyişin aksamasını önleyen mantık parlamento mantığıdır.

3. Parlamento Taktiği: Parlamentoların işleyişleri sırasında, yönetimde 
bulunanların deneyimlerini de kullanarak, hangi yöntemin ne zaman kullanılacağını 
bilmeleri gerekir. Yönetenler (başkanlık divanları) belli yöntemler uygulandığı takdirde, 
sonuç alınamayacağını ve zamanın boşa harcanacağını bilmektedirler. Bu nedenle 
yönetimin sağduyulu ve basiretli davranarak toplantıları yönlendirmesi gerekir. Bu 
görev aynı zamanda yöneten durumda olmayan üyeleri de kapsamaktadır. Üyelerin de, 
amacın kendi görüş ve düşüncelerini aktarmak ve etkili olmaya çalışmak olduğunu kabul 
etmeleri ve düşüncelerin aktarılmasına engel olacak tutumlardan kaçınmaları gerekir. 
Aksi taktirde amaçtan uzaklaşılmış ve zaman harcanmış olur.

4. İşleyişe engel olmama: Parlamentodaki muhalefet, çoğu zaman iktidarı 
durdurmaya gücü yetmediğinde, anayasa, içtüzük ve yasalardaki işleyişe ilişkin 
kuralları kullanarak parlamentonun işleyişini engellemeye çalışır. Bu tür engellemelerin 
her olayda uygulanması ve bütün kuralların bu yönde işletilmeye çalışılması halinde, 
parlamentonun işlemesi çok güç hale gelebilir. Miceli, bu tür engellemelerin kimi 
yazarlarca meşrulaştırılmaya çalışıldığını; iktidar partilerini frenlemenin ancak bu yollar 
kullanılarak olanaklı kılınabileceğinin iddia edildiğini ancak  bunların hukuksal açıdan 
meşru olamayacağını belirtmektedir. Miceli, muhalefet partilerinin kuralları kötüye 
kullanarak iktidar grubu/gruplarını engellemelerinin olumlu sonuçlar doğurmayacağını, 
engellemelerin yürürlükteki kuralların parlamento mantığı içinde değerlendirilerek 
kullanılması yoluyla yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Miceli’nin teamül olarak adlandırdığı bu davranış kuralları fazlaca idealist olarak 
değerlendirilse de, parlamentolarda az ya da çok bu ritüel ve teamüllerin varlığına 
rastlanmakta ve iyi işleyen parlamentolarda bu kuralların uygulanmakta olduğu 
görülmektedir. Şimdi TBMM Genel Kurulunda uygulanan ritüeller, oluşumları, anlamları, 
örnekleri ve tarihi geçmişleriyle birlikte ayrıntılı olarak incelenecektir.
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I. TBMM GENEL KURULU’NDA TÖRENSEL UYGULAMALAR (RİTÜELLER)
Yukarıda da açıklandığı gibi her ne kadar ritüel bir tür teamül ise ve teamül ile 

ritüeli birbirinden ayırmak çok kolay değilse de, ritüeli ayrı bir başlık altında incelemek, 
törensel nitelik taşıyan uygulamaların toplu olarak bir arada görünmesini sağlayacaktır. 
Bu alt başlık altında kimi zaman törensel nitelik taşımayan uygulamalardan söz edilse de, 
bu tür bir yola sadece zorunluluk olduğunda başvurulacaktır. Başka bir anlatımla ritüel ile 
teamülü birbirinden ayırmak mümkün değilse ve ritüeli anlamak için teamüle girilmesi 
zorunluysa, törensel nitelik taşımayan teamüle de değinilecektir. Ancak burada ritüel 
kavramının sınırları içinde kalınmaya özen gösterilecek, teamüller ayrı bir başlık altında 
ayrıntılı olarak incelenecektir.

Şimdi TBMM Genel Kurulunda saptanabilen törensel uygulamalar ya da ritüeller, 
olabildiğince ayrıntılı biçimde incelenmeye çalışılacaktır.

A. Saygı duruşu
TBMM’nin ne 1927 tarihli Nizamname-i Dahilisinde saygı duruşu ile ilgili bir 

kurala rastlanmamaktadır. 1973 İçtüzüğünün 53. maddesinde “Genel Kurulun saygı 
duruşunu gerektirecek haller Başkanlık Divanınca kararlaştırılır.’’ hükmü bulunmaktadır. 
Ancak Başkanlık Divanı bu hükme dayalı olarak saygı duruşunda bulunulacak halleri 
düzenlememiştir. Başkanlık Divanı duruma göre bu tür kararlar alabilmektedir. Örneğin 
eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in vefatı dolayısıyla İçtüzüğün 53. maddesi hükmüne 
dayalı olarak Başkanlık Divanı kararıyla saygı duruşunda bulunulmuştur.19

Uygulamada 1920’den beri süregelen saygı duruşu ritüelinin küçük değişikliklere 
uğrayarak geldiği söylenebilir.

Meclis çok çeşitli durumlara karşı saygı duruşunda bulunmuş ve bu saygı 
duruşlarının süresi ile biçimini kendisi belirlemiştir. Bugün saygı duruşu olarak adlandırılan 
uygulama, geçmişte saygı susuşu, ayakta sükut, ayakta saygı sükutu, ihtiram sükutu, dua 
vakfesi biçiminde adlandırılmıştır. Saygı duruşu genel olarak  iki gruba ayrılabilmektedir:

Şekil 3. Saygı Duruşu Ritüelinin Türleri

19 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.11.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 15, Oturum: 1, s. 18.
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Şekil 3. Saygı Duruşu Ritüelinin Türleri 

1) Kişilere saygı duruşu 

Meclis, üyelerini kaybettiğinde saygı duruşunda bulunmuştur. Mustafa Kemal'in 

ölümünden sonra, ona karşı değişik biçimlerde saygı duruşlarında bulunulmuş ve bu 

ritüel sürekli değişerek bugünkü biçimini almıştır. Burada önce özel ve önemli olduğu 

için Atatürk'e karşı saygı duruşları tarihsel gelişimi incelenecek ve ardından, diğer kişiler 

için saygı duruşu ritüeli incelenecektir. Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki diğer 

kişiler arasında da kimi zaman ayrımlar yapılmıştır. Türk siyasal hayatında önem taşıyan 

ya da önemli görevlerde bulunmuş siyasi figürler için daha uzun süreli, özel saygı 

duruşları yapılmıştır. Burada önce Atatürk için saygı duruşu, sonra diğer devlet büyükleri 

ve önemli siyasal figürler için saygı duruşu ve son olarak diğer üyeler için saygı duruşu 

incelenecektir. 

Saygı	  Duruşu	  

Kişiler	  için	  saygı	  duruşu	  

Atatürk	  için	  
Önemli	  
Devlet	  

Büyükleri	  için	  
Diğer	  Üyeler	  

için	  

Olaylar	  
için	  saygı	  
duruşu	  
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1) Kişilere saygı duruşu
Meclis, üyelerini kaybettiğinde saygı duruşunda bulunmuştur. Mustafa Kemal’in 

ölümünden sonra, ona karşı değişik biçimlerde saygı duruşlarında bulunulmuş ve bu 
ritüel sürekli değişerek bugünkü biçimini almıştır. Burada önce özel ve önemli olduğu 
için Atatürk’e karşı saygı duruşları tarihsel gelişimi incelenecek ve ardından, diğer kişiler 
için saygı duruşu ritüeli incelenecektir. Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki diğer 
kişiler arasında da kimi zaman ayrımlar yapılmıştır. Türk siyasal hayatında önem taşıyan 
ya da önemli görevlerde bulunmuş siyasi figürler için daha uzun süreli, özel saygı duruşları 
yapılmıştır. Burada önce Atatürk için saygı duruşu, sonra diğer devlet büyükleri ve önemli 
siyasal figürler için saygı duruşu ve son olarak diğer üyeler için saygı duruşu incelenecektir.

(a) Atatürk’e saygı duruşu
Atatürk’e saygı duruşu, ritüeli zaman içinde değişime uğrayarak yerleşik hale 

gelmiştir. Aslında burada sözkonusu olan tek ritüel değil iki ritüeldir. İki ritüeli birleştiren 
şey ikisinin da saygı duruşu olmasıdır. Ancak her iki saygı duruşu, hem yeri, hem zamanı 
ve hem de süresi bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Ritüellerden birincisi yemin töreni 
sırasında, yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Atatürk için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunulmasıdır. İkinci ritüel ise Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım 
günlerinde beşer dakikalık saygı duruşudur. Bu ritüel Atatürk’ün öldüğü 1938 yılının 11 
Kasım günü başlamış ve TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulların 
toplantı halinde olduğu 10 Kasım günlerinde tekrarlanmıştır. Ölüm yıldönümlerinde yapılan 
bu saygı duruşu ritüelinin süresi 1924 Anayasası döneminde beş dakika, 1961 Anayasası 
döneminde üç dakika ve 1982 Anayasası döneminde iki dakika olmuştur. Ancak bu sürelerin 
nasıl belirlendiğine ve neden düşürüldüğüne ilişkin hiçbir kayıt yoktur. Diğer ritüel ise 1961 
Anayasası döneminde önergelerle başlamıştır. Zamanla önergelerin oylanması işleminden 
vazgeçilmiş ve 1982 Anayasası döneminde önergesiz bir ritüele dönüşmüştür.

(i) 1924 Anayasası Dönemi (1938-1960)
Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 Perşembe günü ölümü üzerine, 

TBMM Genel Kurulu, 11 Kasım 1938 Cuma günü yeni Cumhurbaşkanını seçmiştir. 
1924 Anayasasının 34. maddesinde Cumhurbaşkanlığı boşaldığında Meclis toplantı 
halindeyse Cumhurbaşkanını hemen seçeceği belirtilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda 
Genel Kurul toplantı günü olmayan Cuma günü, Cumhurbaşkanını seçmek üzere Meclis 
Başkanı tarafından toplantıya çağrılmıştır. Toplantının başına Atatürk’ün öldüğüne ilişkin 
Başvekalet tezkeresi ile buna ilişik doktor raporu okunmuştur. Raporun okunmasından 
sonra, Cumhurbaşkanının seçimine geçmeden önce, Meclis Başkanının önerisi üzerine, 
herhangi bir oylama yapılmaksızın ağlamalar ve hıçkırıklarla geçen beş dakikalık bir 
saygı duruşu yapılmıştır. Başkan önerisini şu sözlerle yapmıştır:

...çok aziz ve büyük ölünün hatırasını tebcilen ayakta, beş dakika sükut20 ile, 
kalmanızı rica ederim.

20 Tutanaklar incelendiğinde önceleri saygı duruşu ibaresi yerine ‘sükut’, ‘sükut duruşu’ gibi ibarelerin kullanıldığı 
    görülmektedir.
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Başkanın bu sözleri üzerine beş dakikalık bir saygı duruşunda bulunulmuştur. Bu 
saygı duruşu tutanaklarda sükut edildi sözcükleriyle ifade edilmiştir.

Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra yapılan bu saygı duruşu bu dönem boyunca 
beş dakikalık sükut olarak tekrarlanmıştır. Ancak 10 Kasım günlerinde toplantı olmaması 
halinde herhangi bir etkinlik yapılmamıştır. Burada vurgulanması gereken nokta, bu 
dönemdeki andiçme törenlerinde Atatürk için saygı duruşu yapılmamış olmasıdır. Bu 
ritüel daha sonraki dönemde oluşturulmuştur.

(ii) 1961 Anayasası dönemi (1961-1980)
1961 Anayasasında çift meclisli bir sistem öngörülmüş ve Millet Meclisi ile 

Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur. TBMM ise iki kurulun toplamından oluşmuştur. Andiçme 
töreni sırasında sıra Ankara İline geldiğinde Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu ritüeli ilk 
defa TBMM’nin Birleşik toplantısı sırasındaki andiçme töreninde ortaya çıkmıştır. Ancak 
bu ritüel bugünkünden farklıdır: TBMM’nin 25.10.1961 tarihli 12. dönem, 1. yasama yılı, 
birinci birleşiminin ilk oturumunda,21  tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla, önce andiçme 
töreni tamamlanmıştır. Törende Cumhuriyet Senatosu tabii üyelerinden başlanmıştır. 
Sonra Senato üyeliğinden çekilen iki üye hariç diğer üyelerle devam edilmiştir. Son olarak 
toplantıya katılmayan üç milletvekilli hariç olmak üzere diğer milletvekilleri yemin etmiştir. 
Yemin sırasında Atatürk ile ilgili bir saygı duruşu yapılmamıştır. Yeminler tamamlandıktan 
sonra ancak en yaşlı üye olduğu için geçici Başkanlık yapan İsmet İnönü’nün yemininden 
önce Başkanlığa üç önerge verilmiştir. Bu önergelerden ikisi Atatürk için saygı duruşunda 
bulunulmasına ilişkindir. Üçüncü önerge ise devrim şehitleri için saygı duruşu yapılmasını 
öngörmektedir. Birinci önergede 2 nci Cumhuriyetin açılış gününde bir zühul eseri olarak 
saygı duruşu yapılmadığı belirtilerek ve Atatürk’ün ruhunu tazim maksadıyla bir saygı 
duruşu yapılması önerilmektedir. İkinci önerge bir zühul’dan söz etmeden Atatürk’ün 
hatırası için ihtiram duruşu yapılmasını önermektedir. Önergeler oylanarak kabul edilmiş 
ve son yeminden önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Bundan sonra İsmet 
İnönü yemin etmiş ve yemin töreni tamamlanmıştır. Yemin töreni tamamlandıktan sonra 
devrim şehitlerine saygı duruşu için verilen önerge oylanarak kabul edilmiş ve onlar için de 
bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.22

Ritüelin oluşumunu iyi anlamak için bir kaç hususu saptamakta yarar vardır. İlk 
olarak 1960 öncesinde, 10 Kasım günleri dışında, Atatürk’e saygı duruşu yapılmamıştır. 
İkinci olarak andiçme töreni sırasında yapılan ilk saygı duruşu, andiçme töreninin sonunda 
yapılmıştır; şimdi olduğu gibi Ankara ilinin yemin töreninin başında yapılmamıştır. 
Üçüncü olarak ilk saygı duruşu iki önergenin sunulması ve kabulü ile yapılmıştır. 
Dördüncü olarak önergeler andiçme töreni ile ilgi kurmamış, 2 nci Cumhuriyetin ilk açılış 
günü ile ilişki kurmuştur. Dolayısıyla başlangıçta amaçlanan şey, açılan yeni Meclisin 
toplantısının başlangıcında saygı duruşu yapılmasıdır. Son olarak ritüelin ilk uygulaması 
TBMM’nin birleşik toplantısında yapılmış, ancak bundan sonra Millet Meclisinde 
yerleşik hale gelmiştir.

21 Bu Birleşim 1960 İhtilalinden sonra TBMM’nin ilk birleşimidir.
22 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.10.1961, Dönem: (1) 12, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 1-4. 
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Bu başlangıçtan sonra, ikinci dönemde (13. Dönem)23 ritüel bugünkü şekline biraz 
daha yaklaşmıştır. Ritüelin ikinci uygulaması TBMM Birleşik toplantısında değil, Millet 
Meclisinde olmuştur. 24 Millet Meclisinin 22.10.1965 tarihli toplantısının ilk birleşiminin ilk 
toplantısında Ankara milletvekilleri andiçmeden önce iki önerge verilmiştir. Önergelerin 
her ikisinde de Ankara milletvekillerinin yemininden önce, Ankara Milletvekili Atatürk’e 
saygı duruşunda bulunulması talep edilmektedir. Önergelerin birinde öngörülen süre üç 
dakikadır ve birlikte oylanan önergelerin kabul edilmesiyle birlikte üç dakikalık saygı 
duruşu yapılmış ve ardından Ankara milletvekillerinin yeminiyle törene devam edilmiştir.25 

Bundan sonraki üçüncü dönemde (14. Dönem) ritüelle ilgili bir adım daha 
atılmıştır. 22.10.1969 tarihli birinci birleşimde Ankara milletvekillerinin yemininden 
önce beş önerge verilmiştir. Başkan bu önergeleri bilgiye sunmuş ve herhangi bir oylama 
yapmadan üç dakikalık saygı duruşuna geçmiştir.26

Millet Meclisinin dördüncü (15. Dönem) döneminde bir önceki uygulama aynen 
devam ettirilmiştir. Burada tek farklılık sunulan dört önergenin ikisinde saygı duruşu 
süresinin iki dakikaya indirilmiş olmasıdır. Ancak başkan önergeleri hiç oya sunmadan 3 
dakikalık saygı duruşu ritüelini sürdürmüştür.27

1980 Darbesi öncesi son dönem olan beşinci (16. Dönem) dönemde ritüel 
değişmeden uygulanmıştır. Bu toplantıda beş önerge sunulmuş ve oylama yapılmaksızın 
üç dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.

10 Kasım ölüm yıldönümlerinde yapılan saygı duruşu ritüeli bu dönem boyunca 
üç dakika olarak sürdürülmüştür. Ancak bu konuda da ilginç bir tartışma yaşanmıştır. 
1961 Askeri Müdahalesinden sonraki ilk 10 Kasım töreninde birleşim açıldığında üç 
dakikalık saygı duruşu ritüelinin tamamlanmasından sonra Ordu Milletvekili Ferda 
Güley’in bu konuda verdiği ilginç bir önerge, ilginç bir tartışma ve oylamanın konusu 
olmuştur. Önerge birkaç hususu içermektedir28:

● Başkanlık Divanının tam karşısına gelen sağ ön sıranın Atatürk için ayrılması,
● Atatürk’ün ölüm yıldönümlerinde Meclisin ilk oturumlarında mutlaka yoklama 

ile başlanması,
● Yoklamalara ilk olarak Atatürk adıyla başlanması,
● Hazır bulunan bütün milletvekillerinin hep bir ağızdan “burada’’ demeleri.

23 1961 Anayasasından sonra dönemler 1’den başlayarak numaralandırılmış, ancak daha sonra sürekliliği 
korumak adına, 1924 Anayasasının son dönemi 11 olduğundan, yeni dönem 12’ den başlatılmıştır. Dolayısıyla 
kimi yerlerde aynı dönem 12 kimi yerlerde 1 sayısı ile ifade edilmektedir.

24 Bunun nedeni, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin seçim yöntemleri ile seçim dönemlerinin 
birbirinden farklı olabilmesidir. İlk yemin töreni TBMM Birleşik toplantısında yapılmıştır, çünkü her iki 
Meclisin ilk seçimleri çakışmıştır. Bundan sonra Millet Meclisi üyeleri, Millet Meclisi önünde; Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri Cumhuriyet Senatosu önünde yemin etmişlerdir. Ancak muhtemelen Atatürk senatör değil 
milletvekili olduğu için, andiçme sırasında saygı duruşu ritüeli Millet Meclisinde oluşmuştur.

25 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.10.1963, Dönem: (2) 13, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 1-2.
26 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.10.1969, Dönem: (3) 14, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 1-3.
27 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.10.1973, Dönem: (4) 15, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 1-3.
28 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.11.1961, Dönem: (1) 11, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 61-67.
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Teklif sahibi bu önergenin oturum açılır açılmaz okunmasını ve önergenin 
kabulünden sonra buna göre işlem yapılmasını istemişse de, Başkan oturum açılmadan 
işlem yapamayacağını belirterek, oturumun başında saygı duruşu ritüelini tamamladıktan 
sonra önerge hakkında işlem yapmıştır. Tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla önergenin ilk 
bölümü olan Atatürk’e Mecliste yer ayrılmasıyla ilgili olarak daha önce de bir tartışma 
yaşanmış ve konu Başkanlık Divanına havale edilmiştir. Önergenin ikinci kısmı önerge 
sahibi tarafından şöyle gerekçelendirilmiştir:

...Yüksek Riyaset eğer yoklama yapar ve eğer takrirde olduğu gibi yoklamaya 
Atatürk’le başlarsa burada hazır bulunan saygı değer arkadaşlarım Atatürk’ün ismi okunur 
okunmaz ‘burada’ demek suretiyle Atatürk’ü bir defa daha burada mevcut kılarlar....

Başkan önergenin bu bölümünü oylamak istemişse de, üyelerin neyin oylandığını 
sormaları üzerine İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca söz isteyerek konunun önce 
Başkanlık Divanında görüşülmesini istemiştir. Başkan tekrar oylamaya geçmiş ancak 
üyelerden neyin oylanacağının anlaşılmadığı ifade edilmiştir. Sonunda Başkan en aykırı 
teklifi oya sunmuş ve öneri kabul edilmiştir. Tutanaklarda şifahi takrir olmaz seslerinden 
anlaşıldığı kadarıyla en aykırı teklif önergenin Başkanlık Divanında görüşülmesini 
isteyen tekliftir. Bu da önergenin Genel Kurulda kabul edilmediği sonucunu doğurmuştur. 
Bu sonuçtan emin olmak için tutanaklar üzerinde yapılan incelemede, 1967 yılına kadar 
10 Kasım günlerinde toplantı yapılmadığı ve 1967 yılında yapılan toplantıda bu tür bir 
yoklama yapılmadan üç dakikalık saygı duruşu ile yetinildiği görülmektedir.29 Dolayısıyla 
bu önergenin bir girişim düzeyinde kaldığını belirtmek gerekir. 

(iii) 1982 Anayasası Dönemi (1982- )
1961 Anayasası döneminde oluşturulan andiçme töreninde saygı duruşu ritüeli bu 

dönemde herhangi bir önergeye de gerek duyulmadan kendiliğinden uygulanmıştır. 19. 
Döneme kadar 3 dakikalık saygı duruşu uygulanırken, bu dönemden sonra (bu dönem 
dahil) bir dakikaya düşürülmüştür. 

10 Kasım ölüm yıldönümlerinde yapılan saygı duruşu ritüeli bu dönem boyunca 
iki dakika olarak sürdürülmüştür.

Görüldüğü gibi yakından bakıldığında Atatürk’e saygı duruşu ile ilgili iki ritüel 
vardır ve bu iki ritüel de zaman içinde değişikliklere uğrayarak bugün için yerleşik hale 
gelmiştir: Seçim döneminin başlarında yapılan yemin törenlerinde sıra Ankara iline 
geldiğinde Atatürk için, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın bir dakikalık; 10 Kasım 
günlerinde TBMM toplantı halindeyse iki dakikalık saygı duruşu yapılmaktadır. 

(b) Devlet Büyükleri ile Önemli Siyasal Figürlere saygı duruşu
TBMM 1920’den sonra, eski ya da yeni bütün üyeleri için saygı duruşunda 

bulunmuştur. Ancak 1961 Anayasası döneminden sonra, sadece görevde bulunan 
üyeler için saygı duruşunda bulunulmuştur. Buna rağmen önemli devlet büyükleri ve 
siyasal figürler için eski ya da görevde olup olmadığına bakılmaksızın saygı duruşu 

29 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.11.1967, Dönem: (2) 12, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 4, Oturum: 1, s. 78.
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yapılmış ve ölenin anısına konuşmalar yapılmış ya da görüşmeler o gün için özel 
olarak sonlandırılmıştır. Örneğin İstanbul Milletvekili Kazım Karabekir vefat ettiğinde 
beş dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş ve birleşim o gün için kapatılmıştır.30 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü dolayısıyla iki dakikalık saygı duruşu yapılmış ve 
siyasi parti gruplarına konuşma hakkı verilmiştir.31 Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in 
ölümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşundan sonra konuşmalar yapılmıştır. Ancak 
eski devlet büyüklerine ve önemli siyasi figürlere karşı yapılan bu saygı duruşlarının 
belirli bir biçimi yoktur ve duruma göre farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Örneğin 
üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar için sadece bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.32 
Aynı şekilde altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için de sadece bir dakikalık saygı 
duruşu yapılmıştır.33 Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekir: Saygı duruşu yapılacak 
önemli şahsiyetin o dönem görevde olması gerekmediği gibi, bu kişinin mutlaka eski 
Meclis üyesi de olması gerekmez. Örneğin Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl 
Küçük öldüğünde, Başkanlık Divanı kararıyla Genel Kurulda bir dakikalık saygı duruşu 
yapılmıştır.34 Meclis kimi zaman ölen yabancı devlet adamları için de saygı duruşu 
yapmıştır. Örneğin Hindistan Başbakanı Indra Gandi’nin silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybetmesi üzerine Başkanlık Divanı tezkeresiyle hem Hint Halkına taziyet sunulmuş 
hem de bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.35 Bugün İçtüzüğün 53. maddesi hükmü 
karşısında Başkanlık Divanının ritüelin şeklini ve içeriğini belirlemeye yetkili olduğu 
kabul edilmelidir. 

(c) Diğer üyeler için saygı duruşu
Meclis önceleri, kaybettiği bütün üyeleri için saygı duruşunda bulunmaktaydı. 

Örneğin Meclis, 5. Dönem 3. yasama yılı içinde vefat eden eski üyesi Gaziantep milletvekili 
Reşit Ağar için şöyle saygı duruşunda (saygı susuşu) bulunmuştur. Önce Dahiliye 
Vekaletinin ölüme ilişkin tezkeresi okunmuş ve ardından şu ifadeler kullanılmıştır:

“BAŞKAN — Yüksek Kamutay, bu eski ve vazifesine çok bağlı olarak çalışmış olan 
arkadaşın aziz ruhunu taziz için bir dakika saygı ile susacaktır.

(Bir dakika susuldu)’’36

1939 yılında ise teamülün şekil değiştirmesi önlenmiştir. Isparta Milletvekili 
İbrahim Demiralay’ın 29 Mart 1939 tarihinde vefat etmiş ve buna ilişkin Dahiliye Vekaleti 
tezkeresi Başvekil tarafından TBMM’ye sunulmuştur. Başkanın bir dakikalık ayakta 
sükut davetinden sonra saygı duruşu yapılmıştır. Ancak bundan sonra da iki milletvekili 
vefat eden milletvekili hakkında konuşmak için söz istemişlerdir. Bu iki milletvekili vefat 
eden milletvekili hakkında konuştuktan sonra Manisa Milletvekili Refik İnce söz alarak 

30 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.01.1948, Dönem: 8, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 35, Oturum: 1, s. 1.
31 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.04.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 93, Oturum: 1, s. 247.
32 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.01.1959, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 16.
33 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.10.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 3, Oturum: 2, s. 213.
34 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.01.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 26, Oturum: 1, s. 427.
35 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.10.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 19, Oturum: 1, s. 6.
36 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.05.1935, Dönem: 5, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 84.
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Meclise katılan her milletvekilinin bir hayat hikayesi olduğunu, milletvekilini ayakta 
yad etmenin onun en büyük ödülü olduğunu ancak her ölen milletvekilinin ardından 
konuşma yapılmasının usul haline getirilmemesini, aksi takdirde hakkında konuşulmayan 
milletvekillerine haksızlık yapılmış olacağını ifade etmiştir. 37 

Saygı duruşunun süresi hakkında farklı uygulamalar yapılmıştır. Birden fazla 
milletvekilinin ölümü halinde hepsi için birlikte birer dakikalık saygı duruşu yapılmıştır. 
Örneğin Erzincan Milletvekili Saffet Arıkan ile Giresun Milletvekili Münir Akkaya ayrı 
tarihlerde vefat etmelerine rağmen Başbakanlık tezkeresi aynı gün okunmuş ve her biri 
için birer dakika olmak üzere iki dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.38 Ancak kimi zaman 
ölen bir milletvekili için de iki dakikalık saygı duruşunda bulunulabilmiştir. Örneğin 
Yozgat Milletvekili Ahmet Sungur’un ölümü üzerine iki dakika “ayakta saygı duruşu’’ 
yapılmıştır.39 Daha sonraları saygı duruşunun süresi üç dakikaya çıkarılmıştır. Örneğin 
Ankara Milletvekili Kamil Mengü’nün ölümü üzerine üç dakikalık “ihtiram duruşu’’ 
yapılmıştır.40 Yine İstanbul Milletvekili Numan Menemencioğlu’nun ölümü üzerine üç 
dakikalık “ihtiram sükutu’’ yapılmıştır.41

1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra da vefat eden milletvekilleri için 
saygı duruşu uygulaması, süre düşürülerek, sürdürülmüştür. Örneğin Zonguldak 
Milletvekili Suphi Konak’ın vefatı üzerine bir dakikalık “dua vakfesi’’ yapılmıştır.42 
Ancak 1961 öncesi ile sonrası arasında bir başka fark daha vardır: 1961 öncesinde vefat 
eden eski milletvekilleri için de saygı duruşu yapılırken, 1961’den günümüze kadar 
süren uygulamada sadece görevde iken vefat eden milletvekilleri için saygı duruşu 
yapılmaktadır. Bunun kimi zaman istisnaları olmuştur: Adana eski milletvekili Cüneyt 
Canver için, eski milletvekili olmasına rağmen saygı duruşu yapılmıştır. Ancak bunun 
nedeni oturumu yöneten başkan ile Canver’in bir arkadaşlıklarının bulunmasıdır. Aynı 
gün ölen İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı için saygı duruşu yapılırken, Başkan ölen 
iki milletvekili için birden bir dakikalık saygı duruşu yaptırmıştır.43 Ancak bunun istisna 
olduğunu kabul etmek gerekir.

1982 Anayasası döneminde de bir dakikalık saygı duruşu uygulaması devam 
etmiştir. Ancak önceki dönemden farklı olarak Genel Kurulda Başbakanlık tezkeresi 
değil Meclis Başkanlığı tezkeresi okunmuştur. Önceki uygulamada ilgili sağlık 
kuruluşunun ölüme ilişkin raporu İçişleri Bakanlığına sunulmakta ve İçişleri Bakanlığı 
durumu Başbakanlığa bildirmekteydi. Başbakanlık daha sonra bir tezkere hazırlayarak 
Meclis Başkanlığına sunmaktaydı. 1982 Anayasası döneminde Başbakanlık tezkeresine 
gerek olmadan Meclis Başkanlığı tezkeresi ile Genel Kurul bilgilendirilmekte ve saygı 
duruşu yapılmaktadır. Örneğin 27.05.1987 tarihinde vefat eden Trabzon Milletvekili 

37 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.04.1939, Dönem: 6, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 3, Oturum: 1, s. 31.
38 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.12.1947, Dönem: 8, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 14, Oturum: 1, s. 9.
39 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.01.1948, Dönem: 8, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 31, Oturum: 1, s. 31.
40 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.04.1956, Dönem: 10, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 56, Oturum: 1, s. 142.
41 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.03.1958, Dönem: 11, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 52, Oturum: 1, s. 103.
42 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.12.1964, Dönem: (1) 12, Yasama Yılı: 6, Birleşim: 15, Oturum: 1, s. 610.
43 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.04.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 93, Oturum: 1, s. 338.
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Yusuf Ziya Kazancıoğlu için Meclis Başkanlığının tezkeresi üzerine bir dakikalık 
saygı duruşu yapılmıştır.44 Bunun nedeni, 1973 İçtüzüğünün saygı duruşunu gerektiren 
hallerin Başkanlık Divanı tarafından belirleneceğine ilişkin kuralıdır. Ancak bu kuralın 
her zaman uygulanmadığını da söylemek gerekir. Örneğin 21. dönem 2. yasama yılının 
açılışında vefat eden iki milletvekili için, herhangi bir tezkere olmaksızın saygı duruşu 
yapılmıştır. Üstelik ölen Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ile Bolu Milletvekili Avni 
Akyol’un ölümü üzerine yapılan bu saygı duruşunda, her biri için bir dakika değil, ikisi 
için birden bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.45 Birden fazla kişi için bir dakikalık 
saygı duruşu uygulaması daha sonra genişletilmiş ve meydana gelen bir olay ile ölen 
bir milletvekili için birden bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır: Elazığ Milletvekili Ali 
Rıza Septioğlu ile ABD’deki 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için birlikte 1 
dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.46 Son olarak 24. Dönem uygulamasına bakıldığında 
herhangi bir Başkanlık Divanı kararına ya da tezkereye gerek kalmadan bir dakikalık 
saygı duruşu yapıldığı görülmektedir. Örneğin Ordu Milletvekili Harun Çakır’ın vefatı 
üzerine herhangi bir karar ya da tezkere olmadan bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.47

2) Olaylara saygı duruşu
Meclis kimi önemli toplumsal olaylar, doğal afetler vb. nedenlerle vatandaşların 

can ve mal kaybına uğraması hallerinde saygı duruşları yapmıştır. Örneğin 6 Ocak 
1959 tarihinde İstanbul’da bir patlama meydana gelmiş ve bazı vatandaşlar hayatını 
kaybetmiştir. Bunun üzerine Erzincan Milletvekili Nusret Safa Coşkun bir önerge vererek 
yaşamını yitiren vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını ve Meclisin 
taziyelerinin İstanbul’a bildirilmesini önermiştir. Önerge okunduktan sonra oylanmadan 
bir dakikalık saygı duruşu yapılmış ve Başkanlığın taziyetleri İstanbul’ a bildireceği ifade 
edilmiştir.48 Bu olaydan kısa bir süre sonra 24 Ocakta İstanbul Küçükyalı’da bir sinema 
salonunun çökmesi sonucu bazı vatandaşlar hayatlarını kaybetmiş ve saygı duruşu ile 
taziyet bildirimi için iki milletvekili tarafından iki ayrı önerge verilmiştir. Başkan yine 
herhangi bir oylama yapmaksızın bir önceki işlemi tekrarlamıştır.49 1959 yılında Kıbrıs 
görüşmeleri için dönemin Başbakanı Adnan Menderes, bakanlar, milletvekilleri ve 
görevlilerin de içinde bulunduğu bir uçak Londra’ya giderken düşmüştür. Kazada bazı 
bakan, milletvekili ve görevliler hayatlarını kaybetmiş, Başbakan sağ olarak kurtulmuştur. 
Bunun üzerine hem DP grubundan, hem de CHP grubundan birer önerge verilerek 
kabul edilmiş ve 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Bu toplantıda ayrıca başta 
Başbakan olmak üzere kazadan sağ olarak kurtulanlara, oybirliği ile birer geçmiş olsun 
telgrafı çekilmesi kararı alınmıştır.50

44 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.06.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 112, Oturum: 1, s. 349.
45 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.10.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 17.
46 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.09.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 129, Oturum: 1, s. 31.
47 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 14, Oturum: 1, s. 8.
48 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.01.1959, Dönem: 11, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 354.
49 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.01.1959, Dönem: 11, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 30, Oturum: 1, s. 630.
50 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.02.1959, Dönem: 11, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 39, Oturum: 1, s. 258.
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1990 yılında Amasya’da Yeniçeltek Kömür Ocağı’nda bir grizu patlaması yaşanmış 
ve bazı işçiler hayatlarını kaybetmişlerdir. TBMM’de buna ilişkin bir saygı duruşu 
yapılmıştır. Ancak uygulanan yöntem ne daha önceki uygulamalara benzemektedir, ne de 
İçtüzükteki kuralın tam uygulamasıdır. Başkanlık oturumu açtıktan hemen sonra ölüler 
rahmetle anılmış ve ailelerine sabır dilenmiştir. Bundan sonra iki konuşmacıya konuyla 
ilgili gündem dışı konuşma hakkı verilmiş ve gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçildikten sonra üç siyasal parti grubu saygı duruşu yapılmasına ilişkin bir 
önerge vermişler ve önerge okunmuştur. Önergenin okunmasından sonra Başkanlık da 
önergeye katıldığını açıklamış ve önerge oya konmadan saygı duruşu yapılmıştır.51 İçtüzük 
kuralı uygulanmış olsaydı, saygı duruşunun Başkanlık Divanı tezkeresi doğrultusunda 
yapılması gerekirdi. Başkanlık bu açığı kapatmak ve uygulamayı içtüzüğe kısmen de olsa 
uydurmak için önergenin okunmasından sonra önergeye katıldığını açıklamıştır.

Sözkonusu ritüel kimi zaman İçtüzükten bağımsız olarak uygulanırken, kimi 
zaman İçtüzük kısmen uygulanmış ve kimi zaman tamamen İçtüzüğe bağlı kalınmıştır. 
Örneğin 17 Ağustos 1999 tarihli Marmara Depreminden sonra İçtüzüğün 53. maddesine 
tamamen uygun biçimde bir saygı duruşu yapılmıştır. Başkan birleşimi açtıktan sonra 
üç kişiye Depremle ilgili olarak söz vermiş ve ardından İçtüzüğün 53. maddesine göre 
Başkanlık Divanının isteği üzerine ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde 
hayatlarını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşu yaptırmıştır.52 Benzer 
biçimde Afyon-Sultandağı depreminde de bu esaslara uygun olarak bir dakikalık saygı 
duruşu yapılmıştır.53

Saygı duruşunu gerektiren olaylar sadece Türkiye’deki olaylarla sınırlı değildir. 
Örneğin Amerika’daki 11 Eylül 2001 saldırısından sonra, İçtüzüğün 53. maddesi 
gereğince Başkanlık Divanında alınan karar üzerine  “ABD’de terörist saldırıda yaşamını 
yitirenlerin anısına...1 dakikalık saygı duruşu...’ yapılmıştır.54 Yine Güney ve Güneydoğu 
Asya ile Hint Okyanusunda meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını 
kaybedenler için 53. madde doğrultusunda bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştır.55

Özetlemek gerekirse, TBMM Genel Kurulunda bir saygı duruşu ritüeli bulunmaktadır 
ve bugüne kadar ki uygulama değişik biçimler almıştır. Bu konuda 1973 İçtüzüğünde bir 
değişiklik yapılarak saygı duruşu gerektiren hallerin Başkanlık Divanı kararıyla belirleneceği 
söylense de, Başkanlık Divanı saygı duruşu gerektiren hallerle ilgili genel bir karar almamış, 
her olayda ayrı karar almıştır. Kimi zaman da Divan kararı olmadan ritüelin uygulamasına 
devam edilmiştir. Bugünkü  uygulama ana hatlarıyla şu şekildedir:

1. Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım günlerinde, Genel Kurul toplantı 
halindeyse, iki dakika,

2. Andiçme törenleri sırasında sıra Ankara İli milletvekillerine geldiğinde, Ankara 
Milletvekili Atatürk için bir dakika,

51 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.02.1990, Dönem: 18, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 76, Oturum: 1, s. 379-394.
52 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.08.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 55, Oturum: 1, s. 76-80.
53 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.02.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 60, Oturum: 1, s. 15.
54 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.09.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 129, Oturum: 1, s. 31.
55 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.01.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 47, Oturum: 1, s. 713.
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3. Vefat eden görevdeki milletvekilleri için bir dakika,
4. Türk siyasal hayatında iz bırakmış önemli siyasi figürler, devlet adamları için 

(eski cumhurbaşkanları, başbakanlar vs.) bir dakika,
5. Yurt içindeki önemli toplumsal olaylarda (deprem, su baskını, çökme vs.) 

hayatını kaybedenler için bir dakika,
6. Yurt dışında dünyada önem taşıyan kişilerin vefatı ya da önemli olaylar sonucu 

hayatını kaybedenler için bir dakika,
Saygı duruşu yapılmaktadır. Son uygulamalarda birden fazla saygı duruşu yapılması 

gereken durumlarda, süre de artırılmadan, tek saygı duruşu yapıldığı görülmektedir.

B. Cumhurbaşkanının açılış konuşması ve İstiklal Marşı
TBMM Genel Kurulunda, 1982 Anayasası döneminden önce İstiklal Marşı 

okunmamıştır. Bu nedenle, 1982 Anayasası öncesi ile sonrasını iki ayrı dönem olarak 
incelemek gerekir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bugüne kadar ne Anayasalarımızda 
ne de İçtüzüklerimizde İstiklal Marşı okunacağına ilişkin bir hüküm yoktur. İstiklal 
Marşı okunması 1982 Anayasası döneminde bir ritüel olarak doğmuştur ve bugün de 
uygulanmaya devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlarının açılış konuşmalarına ilişkin olarak ise üç ayrı dönemden söz 
etmek gerekir. 1924 döneminin uygulamaları, 1961’de sert biçimde kesintiye uğramış 
ve 1982 döneminde 1924 uygulaması yumuşatılarak yeniden başlatılmıştır. Bu nedenle 
İstiklal Marşı ritüeli için iki dönemden söz edilebilmesine rağmen, Cumhurbaşkanının 
açılış konuşmaları için üç dönemden söz edilmelidir. Ancak her iki ritüel de aynı 
birleşimde yapıldığından, sözkonusu ritüeller üç  dönemde incelenecektir.

1) 1921-1924 Anayasaları dönemi 
1921 Anayasası ve 1924 Anayasası dönemlerinde yasama yıllarının başlangıcında 

TBMM’de İstiklal Marşı okunmamıştır.
TBMM’nin 1. Döneminde Mustafa Kemal Atatürk Meclis Başkanlığı görevini 

yürütmüştür. Toplam 23 maddesi bulunan 1921 Anayasasının 9. maddesine göre Meclis 
Genel Kurulu bir seçim devresi için bir Meclis Başkanı seçer. Atatürk bu maddeye göre 
1. Dönem Meclis Başkanlığı yapmış ve bu dönem boyunca bütün yasama yıllarında açılış 
konuşmalarını kendisi yapmıştır (1921 Anayasası öncesine tekabül eden birinci yasama 
yılı dahil).

TBMM’nin 2. Döneminin ilk yasama yılında, 29 Ekim 1923 tarihinde 1921 
Anayasasında değişiklik yapılarak Cumhuriyet ilan edilmiştir.  1921 Anayasasının 11. 
maddesinde yapılan değişikliğe göre “Reisicumhur...lüzum gördükçe Meclise...riyaset 
eder.’’56 1924 Anayasası 32. maddesinde “Reisicumhur...merasimi mahsusada (özel 
törenlerde) Meclise...riyaset eder.’’ diyerek lüzum gördüğünde Meclise başkanlık etmesi 
uygulamasına son vermiş ve sadece özel törenlerde Meclise Başkanlık edebileceği 
hükmünü getirmiştir. Ancak 1924 Anayasasının, 36. maddesinde, sonraki Anayasalara 

56 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.10.1923, Dönem: 2, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 43, Oturum: 1, s. 90.
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dayanak oluşturan bir düzenleme yapılmıştır: “Reisicumhur, her sene Teşrinisanide 
Hükümetin geçen seneki faaliyetine ve o sene ittihaz edilmesi münasip görülen tedbirlere 
dair bir nutuk irat eder (söylev verir) veyahut Başvekile kırat ettirir (Başbakana okutur).’’ 
Kasım ayı Meclisin yasama yılının açılışıdır ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı, Meclisin 
açılış konuşmasını yapmakla görevlendirilmiştir. Bu görev Cumhurbaşkanları için bir 
zorunluluk olduğundan 1960 yılına kadar açılış konuşmaları Cumhurbaşkanları tarafından 
yapılmıştır.57 İlginç olan nokta Cumhurbaşkanları bu dönemde sadece açılış konuşmaları 
yapmamışlar, Meclisin açılışını da yapmışlardır. Bunun dayanağı 2 Mayıs 1927 tarihli 
Dahili Nizamnamenin 10. maddesidir. Maddeye göre Cumhurbaşkanı, çoğunluk varsa 
başkanlık kürsüsüne gelir ve birleşimi açar; ardından konuşmasını yapar. Örneğin 4. 
Dönem 2. Yasama yılının ilk Birleşiminin açılış tutanakları şöyledir:

“MUVAKKAT REİS- Yoklamaya başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı)
MUVAKKAT REİS- Ekseriyet vardır efendim. Reisi Cumhur Hazretleri nutuklarını 

irat buyuracaklardır.
REİSİCUMHUR GAZİ HAZRETLERİ- (şiddetli alkışlar arasında riyaset 

kürsüsünü teşrif buyurdular).
Büyük Millet Meclisinin muhterem azası;
Büyük Millet Meclisinin 4 üncü devresinin 2 nci toplanma yılını açıyorum...’’58

Dolayısıyla 1924 Anayasası döneminin ayırıcı özellikleri şunlardır: (1) Cumhurbaşkanı 
açılış konuşmasını yapmak zorundadır. (2) Açılış konuşması Cumhurbaşkanının kendisi 
tarafından yapılamıyorsa, konuşma Başbakana okutulmak zorundadır. Bu konuşma, konuşmacı 
kürsüsünden yapılır, çünkü Dahili Nizamnamenin 10 maddesine göre Cumhurbaşkanının 
konuşması başbakana okutturulacaksa, bu okuma konuşmacı kürsüsünden okunmak 
zorundadır. Örneğin Atatürk ölümünden kısa bir süre önce açılan Meclisin toplantısına 
katılamayınca, konuşması, dönemin Başbakanı Celal Bayar tarafından konuşmacı kürsüsünden 
okunmuştur.59 (3) Cumhurbaşkanları kendileri konuşma yaptıklarında, Meclislerin açılışını da 
kendileri yapmışlardır. (4) Bunun bir sonucu olarak, Cumhurbaşkanı konuşmaları, konuşmacı 
kürsüsünden değil, Başkanlık kürsüsünden yapılmıştır. (5) Bu dönemde yasama yıllarının 
başında İstiklal Marşı okunmamıştır.

Soysal, bu kuralı, İngiliz Parlamentosunda hükümet tarafından yazılıp hükümdar 
tarafından okunan açılış söylevine benzetmektedir. 60

2) 1961 Anayasası Dönemi
1961 Anayasası döneminde, önceki dönemlerdeki gibi açılış toplantılarında 

İstiklal Marşı okunmamıştır.

57 Bu dönemde Cumhurbaşkanları, Meclisin seçim dönemlerinde seçildiklerinden ve yasama dönemlerinin ilk 
yasama yıllarının ilk birleşimlerinde Cumhurbaşkanları seçildiğinden, Cumhurbaşkanları bu birleşimlerde 
açılış konuşmaları yapmamışlardır.   

58 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.1932, Dönem: 4, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 3.
59 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 1.11.1939, Dönem: 5, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 3.
60 Soysal (1986), s. 318.
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Çift Meclisli bir yasama öngören 1961 Anayasası, Cumhurbaşkanının 
Meclislerin toplantılarına katılmasına ilişkin bir hüküm koymamış ve bu nedenle de 
Cumhurbaşkanlarının Meclislerin herhangi birinin toplantısına katılarak konuşma 
yapmaları da sözkonusu olmamıştır. Soysal bunu 1961 anayasasının Parlamento ile 
cumhurbaşkanlığını birbirinden kesin çizgilerle ayrıma amacına bağlamaktadır. 61 

3) 1982 Anayasası dönemi 
1982 Anayasası, 1924 Anayasasındaki hükmü biraz yumuşatarak yeniden 

düzenlemiştir. 1982 Anayasasının 104. maddesinde, “Gerekli gördüğü takdirde, 
yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşması yapmak’’ 
Cumhurbaşkanının görevleri arasında sayılmıştır. Görüldüğü gibi burada bir zorunluluktan 
çok Cumhurbaşkanının takdiri söz konusudur; isterse konuşma yapacaktır.

1982 Anayasasında bir kural yer almamakla birlikte, Cumhurbaşkanlarının açılış 
konuşmaları yapmalarından önce İstiklal Marşı okunması ritüeli doğmuştur. Ritüelin 
doğuşu ilginçliklerle doludur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Meclis, ilk olarak 
24.11.1983 tarihinde toplanmış ve ilk birleşimini yapmıştır. Birleşimi açan geçici 
başkan bir sunuş konuşması yapmış ve ardından andiçme töreni yapılmıştır. Bundan iki 
hafta sonra 07.12.1983 tarihinde Cumhurbaşkanı Meclise gelerek bir açılış konuşması 
yapmıştır. Oysa bu birleşim TBMM’nin 5. birleşimidir. Tutanaklarda açılış şöyledir:

“BAŞKAN— Gündemimize göre, Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 104 üncü 
maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama yılını açış̧ konuşmasını yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler. 
{Sürekli alkışlar)

(İstiklal Marşı çalındı)’’62

Bundan daha ilginç olanı, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in üçüncü 
yasama yılının başında yaptığı açılış konuşmasında bu beşinci birleşimi birinci birleşim 
olarak adlandırmasıdır:

“CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
17 nci Dönem 1 inci Yasama Yılının ilk birleşimi olan 7 Aralık 1983 günü̈ sizlere yine bu 
kürsüden hitap etmiş̧; fakat 2 nci Yasama Yılının ilk birleşimi olan 1 Eylül 1984 günü̈ açış 
konuşmasını yapamamıştım.’’63

Oysa birleşim beşinci birleşimdir ve beşinci birleşimde, ilk birleşimde yapılması 
gereken açılış konuşması yapılmıştır. Bunu, dönemin olağanüstülüğüne bağlamaktan 
başka çare yoktur. Bu yanlışlık bir kenara bırakılırsa, bugünkü ritüeli bu uygulamadan 
türetmek mümkündür. Buna göre 1982 Anayasası döneminin ayırıcı özellikleri 
şunlardır: (1) Cumhurbaşkanının açılış konuşması zorunlu değildir. Yukarıdaki alıntıdan 
da anlaşılacağı gibi dönemin Cumhurbaşkanı 2. yasama yılının açılış konuşmasını 
yapmamıştır. Hatta 3. yasama yılının açılış konuşmasında, 2. Yasama yılının başında 

61 Soysal (1986), s. 318.
62 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.12.1983, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 5, Oturum: 1, s. 26.
63 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 4.
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açılış konuşması yapmamasının gerekçesi olarak şunları söylemektedir: “Anayasanın, 
Cumhurbaşkanının arzusuna bağlayan bu açış̧ konuşmasının bir mecburiyet haline 
dönüştürülmemesini sağlamak...’’ (2) Cumhurbaşkanı 1924 döneminden farklı olarak 
Meclisin açılışını yapmamakta, açılış konuşmasını yapmaktadır. (3) Cumhurbaşkanları, 
TBMM Başkanvekillerinin biri eşliğinde Genel Kurula girerken, oturumu yöneten 
Başkanlar, Cumhurbaşkanının Genel Kurula teşrif ettiğini bildirerek kendilerine 
“Hoşgeldiniz’’ demektedirler. (4) Konuşma, genel olarak, Başkanlık kürsüsünden 
değil, konuşmacı kürsüsünden yapılmaktadır. Ancak Meclis Başkanvekillerinden birisi 
Cumhurbaşkanını dışarıda karşılamakta ve konuşma süresince de arka çaprazda ayakta 
hazır ya da oturarak beklemektedir.64 (5) Cumhurbaşkanları konuşmaya başlamadan 
önce İstiklal marşı okunmaktadır. İba  Cumhurbaşkanlarının konuşma yapmadıkları ilk 
birleşimlerde İstiklal Marşı okunmadığını belirtmektedir.65 Bu saptama eksiktir ya da 
günümüzde ritüelin aldığı biçimi yansıtmamaktadır. Çünkü günümüzde Cumhurbaşkanları 
açılış konuşması yapmasalar bile İstiklal Marşı okunmaktadır.

Cumhurbaşkanları kimi zaman açılış toplantılarına katıldıkları halde konuşma 
yapmamaktadırlar. Bu durumlarda da bazen İstiklal Marşı okunmamakta, bazen 
okunmaktadır. Açılış konuşması yapmadan açılış toplantısına katılacak Cumhurbaşkanları 
Meclis başkanvekillerinden biri tarafından karşılanarak, Cumhurbaşkanları için ayrılan 
dinleyici locasına getirilmektedir. Oturumu yöneten Başkan da Cumhurbaşkanının Genel 
Kurula geldiğini duyurarak, aşağıdaki örnekteki gibi hoşgeldiniz der:

“BAŞKAN- Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda dinleyici locasındaki yerlerini 
alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. (Ayakta alkışlar).

Kendilerine yüce heyetiniz adına, hoş geldiniz diyorum.’’ 66 

Bu örnekte de görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı açılış toplantısına gelmiş, ancak 
konuşma yapmamış; İstiklal Marşı okunmamıştır. Ancak bunun tersi örnekler de vardır. 
Örneğin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 20. ve 21. Dönemlerin birinci yasama 
yıllarında toplantıya katılmış ancak açılış konuşması yapmadığı halde İstiklal Marşı 
okunmuştur.67 Ömer İzgi, 21. Dönem 5 inci yasama yılının açılışında, birleşimi açar 
açmaz milletvekillerini İstiklal Marşına davet etmiş ve bu toplantıya Cumhurbaşkanı 

64 Bunun istisnaları da bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 18. Dönem 4. Yasama yılının açılış konuşmasını 
Başkanlık Kürsüsünden yapmış ve buna itiraz edilmiştir. Buna itiraz eden Kemal Anadol, Cumhurbaşkanı 
Meclis iradesinin üstünde değildir, hatip kürsüsünden konuşması gerekir....Sizi Meclis seçti’’ derken Hüsnü 
Okçuoğlu “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ hatırlatmasında bulunmuştur. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 
01.09.1990, Dönem: 18, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 5, Oturum: 1, s. 8.

65 (2001), s. 135.
66 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.09.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 14.
67 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.01.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 3. www.

tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.05.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 2.



23

katılmamıştır.68 Aynı uygulama Şükrü Mustafa Elekdağ tarafından tekrarlanmıştır.69 İçinde 
bulunduğumuz 24. Dönemde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açılış konuşması yapmadığı 
halde açılış toplantısına katılmış ve bu toplantıda İstiklal Marşı okunmuştur.70

1982 sonrasına ilişkin olarak şu tespitler yapılabilir: (1) TBMM’nin yasama 
dönemlerinin ilk yasama yıllarının açılışına Cumhurbaşkanları açılış konuşması 
yapmak için değil, toplantıyı dinleyici locasından izlemek için katılmaktadırlar. Bunun 
nedeni Meclisin seçimlerden sonra ilk defa toplantı yapıyor olması ve bu toplantıda 
andiçme töreninin yapılacak olmasıdır. Henüz andiçme töreni yapılmamış bir Meclise 
Cumhurbaşkanının hitap etmesi hem andiçme törenini geciktirir, hem de teorik bir 
takım tartışmaları beraberinde getirebilir. (2) Cumhurbaşkanları daha sonraki ilk yasama 
yıllarının ilk toplantılarına katılarak açılış konuşması yapmak zorunda değildirler. 
Cumhurbaşkanları toplantıya hiç katılmayacakları gibi, toplantıya katılıp açılış 
konuşması yapmayabilirler. Açılış konuşması yapılmayan bu tür birleşimlerde oturumu 
yöneten Başkan, Cumhurbaşkanını anons ederek hoş geldiniz demektedir. Önceleri 
Cumhurbaşkanının katılıp konuşma yapmadığı birleşimlerde İstiklal Marşı okunmazken, 
son zamanlarda bu durumlarda neredeyse istisnasız olarak İstiklal Marşı okunmuştur. 
Bu nedenle ritüel yeni bir şekil almıştır: Açılış konuşması yapmasından bağımsız olarak 
Cumhurbaşkanının katıldığı birleşimlerin başında İstiklal Marşı okunmaktadır. (3) 
Cumhurbaşkanının katılmadığı ilk yasama yıllarının ilk birleşimlerinin başında İstiklal 
Marşı okunan örnekler vardır. Ancak bu uygulamanın bir ritüele dönüştüğünü söylemek 
güçtür. (4) Cumhurbaşkanları konuşmalarını Başkanlık kürsüsünden değil konuşmacı 
kürsüsünden yapmaktadırlar. Bunun tek istisnası bulunmaktadır ve bu istisna da yukarıda 
açıklandığı gibi tepkiyle karşılanmıştır.

C. 23 Nisan özel gündem
TBMM, kuruluşundan 23 Nisan 1985 tarihine kadar, hiçbir 23 Nisan günü 

toplanmamış ve bir tören gerçekleştirmemiştir.  17 Nisan 1985 tarihli birleşimde Danışma 
Kurulu bir öneride bulunmuş ve önerinin kabul edilmesinin ardından bu önerinin 
uygulanma esaslarını gösteren bir Başkanlık tezkeresi oylanmıştır. Bu öneri ve tezkerenin 
kabul edilmesiyle, ilk defa, bir 23 Nisan’da; 23 Nisan 1985 tarihinde TBMM Genel Kurulu 
toplanmıştır. Danışma Kurulunun 37 numaralı önerisinde Genel Kurulun 23.04.1985 
tarihinde, günün anlam ve önemini belirten görüşmeler yapılması amacıyla toplanması 
önerilmiştir. Başkanlık tezkeresinde ise toplanılan bu günde özel bir görüşme yapılması, 
bu toplantıda başkaca bir konunun görüşülmemesi, görüşmelerde TBMM Başkanı, siyasi 
parti grubu başkanları ve yabancı ülke parlamenterlerinden en yaşlı parlamenterlere 10’ar 
dakika süre ile söz verilmesi önerilmiştir.71 Öneri ve tezkerenin kabul edilmesinden sonra 
TBMM Genel Kurulu, açılışı olan 23 Nisan 1920’den beri, tarihinde ilk defa 23 Nisan 
günü toplanmıştır.

68 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.10.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 26. 
69 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.11.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 2.
70 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.06.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 4.
71 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.04.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 93, Oturum: 1, s. 536-537.
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1985 yılındaki bu toplantıda ana hatları oluşan ritüel, çok küçük değişikliklerle 
günümüze kadar gelmiştir. Ritüelin gelişimi aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:

1) Kesintisiz Uygulama

Yukarıda belirtildiği gibi TBMM’nin 23 Nisan’da toplanması ritüeli ilk defa 1985 
yılında başlamış ve günümüze kadar, 1999 yılı hariç, kesintisiz şekilde devam etmiştir. 
23 Nisan’da toplanmak için TBMM’nin çalışma günü ya da işgünü olmasına da gerek 
yoktur. Örneğin 23 Nisan 2001 tarihi Pazartesi gününe denk gelmesine rağmen, TBMM 
günü kutlamak için özel karar alarak bu günde toplanmıştır.72 Yine TBMM 06.04.2005 
tarihinde aldığı kararla, işgünü olmadığı halde 23.04.2005 Cumartesi günü toplanmış 
ve ritüeli gerçekleştirmiştir.73 Hatta TBMM seçim kararı aldıktan sonra bile, olağanüstü 
toplantı çağrısı yapılarak 23 Nisan kutlaması için toplantıya çağrılmıştır. TBMM 23. 
Dönemin 5. Yasama yılında 12 Haziran 2011 tarihinde seçime gitmeyi kararlaştırmış ve 
07.04.2011 tarihinde son yasama yılının son toplantısını gerçekleştirmiştir.74Daha sonra 
TBMM Başkanı, TBMM’yi 23 Nisan 2011 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırmıştır. 
Bu tarihte toplanan TBMM, Danışma Kurulu önerisiyle görüşme yöntemini belirlemiş 
ve 23 Nisanı kutlamıştır.75 1985 yılından bu yıla kadar 23 Nisan kutlaması yapılmayan 
tek yıl 1999 yılıdır. Bu yılda, 2011 yılında olduğu gibi TBMM’yi olağanüstü toplantıya 
çağırma imkanı da olmamıştır. Çünkü TBMM 18 Nisan 1999 tarihinde seçimlere gitmeyi 
kararlaştırmıştır.76 Seçim sonuçlarının kesinleşerek yayımlanmasından sonraki beşinci 
gün 02.05.1999 tarihine denk düşmektedir. Başka bir anlatımla 23 Nisanda seçimler 
tamamlanmıştır, ancak sonuçlar henüz kesinleşmediğinden TBMM toplanamamaktadır. 
Bu tarihte yeni Meclis seçilmiş olduğundan eski Meclisi toplantıya çağırmak da sorunlu 
olacağından, o yıl 23 Nisan kutlaması yapılamamıştır.

2) Danışma Kurulu önerisi

1985 Nisan’ında başlayan 23 Nisan ritüeli, bir Danışma Kurulu önerisi ve bu 
önerinin kabul edilmesinden sonra, bir Başkanlık tezkeresinin kabulüne bağlanmıştır. 
Örneğin 23 Nisan 1986 ‘da bir kutlama yapılması için 16 Nisan 1986 tarihindeki 
birleşimde kararlar alınmıştır. Danışma Kurulu önerisi, kutlamanın yapılmasını önermekte 
ve Başkanlık tezkeresi ise yapılacak kutlamanın biçimini düzenlemektedir. Bu tezkerede, 
23 Nisanda başka bir konunun görüşülmemesi ve kimlerin ne kadar süreyle konuşacağı 
öngörülmektedir. Öneride Meclis Başkanına 10 dakika, siyasi parti grup başkanlarına 
10’ar dakika ve yabancı ülkelerden davet edilen en kıdemli parlamenterlere 10’ar dakika 
söz verilmesi istenmektedir.77

72 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.04. 2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 83, Oturum: 1, s. 388-389.
73 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.04.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 23 Birleşim: 80, Oturum: 1, s. 242.
74 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.04.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 88, Oturum: 5, s. 145.
75 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 27-28.
76 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.03.1999, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 64, Oturum: 2, s. 626.
77 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.04.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 87, Oturum: 1, s. 207-208.
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Danışma Kurulu önerisi ile Başkanlık tezkeresinin neden ayrı ayrı oylandığının 
gerekçesini açıklamak güçtür. Gerçekten de Danışma Kurulu önerisinde pekala görüşmenin 
yöntemi de yer alabilirdi. Nitekim 22. Dönemin başından itibaren bir Danışma Kurulu 
önerisi ve bir Başkanlık tezkeresi yerine tek bir öneri sunulmaktadır. Ancak bu konuda 
da farklı uygulamalar da olmuştur. İki oylama yerine tek oylama yapılan ilk birleşim 22. 
Dönemin 1. yasama yılıdır. Bu ilk uygulamada, Danışma Kurulunun görüşü Başkanlık 
önerisi olarak oylamaya sunulmuş ve bu öneride hem 23 Nisan günü toplanması hem 
de toplantının görüşme usulü ile ilgili konular yer almıştır.78 Aynı dönemin 3. yasama 
yılında ise sadece bir Danışma Kurulu önerisinde her iki husus da yer almış ve bu öneri 
oylanmıştır. Üstelik bu iki konu Danışma Kurulu önerisinin bir kısmında yer almış; öneri 
başka konuları da düzenlemiştir.79 Bundan bir sonraki yasama yılında Danışma Kurulu 
önerisi yine iki konuyu da ihtiva etmiş ve münhasıran 23 Nisan’a ilişkin olmuştur.80 
Özetle söylemek gerekirse 1985 yılında bir Danışma Kurulu önerisi ve bir Başkanlık 
tezkeresinin oylamasıyla gerçekleştirilen ritüel, 2003 yılında tek öneriye düşürülmüştür. 
İlk uygulamada ritüel bir Başkanlık önerisi olarak sunulmuş ama sonraki yıllarda tek 
Danışma Kurulu önerisine dönüştürülmüştür. Sözkonusu Danışma Kurulu önerisi, sadece 
23 Nisan’a ilişkin olabildiği gibi, başka konuları da ihtiva edebilmektedir. Bu uygulamanın 
tek istisnası yukarıda aktarılan 2011 yılındaki olağanüstü toplantıdır. Meclis o tarihte 
seçim sürecine girmiş olduğundan Danışma Kurulunun öneride bulunması mümkün 
olmamış, TBMM Başkanı kendiliğinden TBMM’yi toplantıya çağırmıştır. Danışma 
Kurulu ancak bundan sonra bir öneride bulunarak görüşme yöntemini belirlemiştir.

3) 23 Nisan Özel Görüşmesi ve Özel Gündem

TBMM İçtüzüğünün Gündem başlıklı 49. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendinin düzenlediği gündem maddesi Özel gündemde yer alacak işler’i düzenlemektedir. 
İçtüzüğün 50. maddesi ise Özel gündem başlığını taşımaktadır ve özel gündemi 
tanımlamaktadır. İlk bakışta ve maddenin başlığına bakıldığında 23 Nisan Ritüelinin 
gündemin bu maddesi altında görüşülmesi son derece uygun gibi görünmektedir. Ancak 
maddenin yaptığı tanıma bakıldığında, başlıkla tanım arasında derin bir uçurum olduğu 
görülür. Maddeye göre, Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün emredici hükümleri 
gereğince, belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya birkaç konunun yer 
alacağı özel gündemler ve görüşme günleri tespit edebilir.  Bu düzenlemenin öngördüğü 
şeyin, özel bir konunun görüşülmesi değil, Anayasa ve İçtüzükte süreye bağlanmış bir 
işin öngörülen süre içinde görüşülmesi olduğu görülür. Bu nedenle maddenin başlığının 
da aslında Özel gündem değil, Süreye bağlı işler olarak değiştirilmesi gerektiği ileri 
sürülmüştür.81 Bu öneriye paralel olarak, 23 Nisan gibi günlerde kutlama yapılmasını 
sağlayan bir özel gündem maddesinin ihdas edilmesi ve bu maddede, özel gündemin 

78 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.04.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 407.
79 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.04.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 80, Oturum: 1, s. 242.
80 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.04.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 84, Oturum: 1, s. 578.
81 Bakırcı, 2008, s. 104-106
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gerçek anlamına uygun biçimde tanımlanması yararlı olabilir. Bu durumda alınacak genel 
bir kararla bu tür ritüellere ilişkin bir yöntem belirlenebilir ve her yıl aynı kararları almak 
gerekmeyebilir. Bu da önemli bir zaman ve kaynak tasarrufu sağlayabilir.

Konuya tekrar geri dönüldüğünde şu söylenebilir ki, TBMM 51. maddenin 
içeriğini dikkate alarak 23 Nisanı özel gündem başlığı altında görüşmemiştir. Bu son 
derece doğru bir uygulamadır. Çünkü 23 Nisan, Anayasa ve İçtüzüğün süreye bağladığı 
bir iş olmak şöyle dursun, Anayasa ve İçtüzüğün düzenlediği bir gündem maddesi bile 
değildir; bir ritüeldir. Ancak nedeni anlaşılamaz biçimde 23. Döneme kadar 23 Nisan 
kutlamaları Gündemin, Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları altında açılan Çeşitli İşler 
başlığı altında görüşülürken, bu dönemden sonra Özel Gündem başlığı altına taşınmıştır.82 
Aslında görüşmeler 51. maddeye göre de yürütülmemektedir. Ancak tutanaklarda, 
görüşmeler Özel Gündem başlığı altına taşınmıştır.83 Bu uygulamaya katılmanın olanağı 
yoktur; 23 Nisan kutlamaları Özel gündem başlığı altında yapılmamalıdır. Mevcut 
İçtüzüğün hükümleri altında, 23 Nisan, 23. Dönemden önceki gibi Başkanlığın Genel 
Kurula Sunuşları altında özel bir iş olarak görüşülmek zorundadır.

4) 23 Nisan’da İstiklal Marşı Okunması, Yoklama ve Cumhurbaşkanlarının Teşrifi
Cumhurbaşkanının katıldığı bir 23 Nisan açılış örneği şöyledir:

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, TBMM’nin 97’nci Birleşimini açıyorum. Şimdi 
İstiklal Marşı’mız okunacaktır. (İstiklal Marşı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki 
yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş̧ 
geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)84

Bu örnekte görüldüğü gibi 23 Nisan birleşimleri özel birleşimler olduğundan 
açılışta ya da toplantının herhangi bir aşamasında yoklama yapılmamaktadır. Birleşimin 
yoklama zorunluluğu olmadan açıldığı tek birleşim, bu 23 Nisan birleşimdir. Birleşimin 
açılmasından hemen sonra İstiklal Marşı okunmaktadır. Cumhurbaşkanının teşrifi zorunlu 
olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanlarının 23 Nisan törenlerine genellikle katıldıkları 
gözlemlenmektedir. Cumhurbaşkanının törene katılması durumunda, İstiklal Marşının 
okunmasından sonra Cumhurbaşkanına hoşgeldiniz denmekte ve konuşmalar, Başkanın 
konuşmasıyla başlamaktadır. Ancak Cumhurbaşkanları bu toplantıları sadece dinleyici 
locasından izleyebilmekte ve konuşma yapamamaktadırlar.

İlk 23 Nisan ritüeli 1985 yılında başlamış olmakla birlikte, ilk yıl İstiklal Marşı 
okunmamıştır. 23 Nisanlarda İstiklal Marşı okunmasına 1986 yılında başlanmıştır.85 İstiklal 
Marşı uygulaması bundan sonra sürekli tekrarlanmıştır. İstiklal Marşları, birleşimlerin 
başlarında, eğer Cumhurbaşkanları töreni izleyecekse, Cumhurbaşkanlarının Genel 
Kurula teşriflerinden önce okunmuştur. Bunun tek istisnası 2003 yılıdır. Bu birleşimde 

82 İba da görüşmelerin özel gündemle görüşüldüğünü belirtmektedir (İba, 2001, s. 135). Oysa bu uygulama 23. 
Dönem sonrası gelişen bir uygulamadır. 

83 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 94, Oturum: 1, s. 144.
84 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 97, Oturum: 1, s. 788.
85 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 96, Oturum: 1, s. 103.
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Cumhurbaşkanı salona girdikten sonra kendisine Başkan tarafından hoşgeldiniz denmiş, 
ancak İstiklal Marşı okunmamıştır. Başkan kendi konuşmasını yaptıktan sonra İstiklal 
Marşı okunacağını bildirmiş ve başlangıçta Cumhurbaşkanının salona teşrifinden önce 
sehven okunmamış olması dolayısıyla özür dilemiştir.86

5) Konuşmacılar
23 Nisan törenlerinde başından beri şaşmayan kural, oturumu yöneten 

Başkanların- ki bu genelde Meclis Başkanının bizzat kendisidir- 10 dakika ve Mecliste 
grubu bulunan siyasal parti genel başkanlarının 10’ar dakika konuşmalarıdır. Kimi 23 
Nisan birleşimlerinde sadece bu konuşmacılarla yetinildiği görülebilmektedir. Örneğin 
uygulamanın başladığı 1985 yılında Meclis Başkanı konuştuktan sonra o dönem 
TBMM’de grubu bulunan siyasal partilerin (ANAP, HP ve MDP) aynı zamanda genel 
başkan olan Meclis grubu başkanlarına 10’ar dakika söz verilmiştir.87 Bu uygulama 
1993 yılına kadar devam etmiştir. 1993 yılında ilk defa sadece Mecliste grubu bulunan 
siyasi parti başkanlarına değil, Mecliste üyesi bulunan siyasi parti başkanlarına da (HEP, 
MHP, BBP, DSP, MP) söz hakkı verilmiştir.88 1993’te başlayan bu uygulama 2000 yılına 
kadar aralıksız devam etmiş ve 2000’de yeniden 1993 öncesinde olduğu gibi TBMM’de 
grubu bulunan siyasal partilerin grup başkanlarına konuşma hakkı verilmiştir.89 Ancak bu 
uygulama kısa sürmüş ve 2012 yılına kadar TBMM’de üyesi bulunan siyasal partilerin 
genel başkanlarına söz hakkı verilmiştir. 2013 yılında yeniden sadece TBMM’de grubu 
bulunan siyasal partilerin genel başkanlarına söz hakkı verilmiştir.

İlk 23 Nisan toplantısında oluşturulan bir başka ritüel, 23 Nisan törenlerine davet 
edilen yabancı ülke parlamenterlerinden en kıdemlisine söz hakkı verilmesidir. Bu ilk 
toplantıda en yaşlı ve en kıdemli parlamenter olarak Japonya Millet Meclisi üyesi Susumu 
Kobayashi’ye söz verilmiştir.90 Bu uygulama kimi zaman sorunlara da yol açabilmiştir. 
Örneğin 1986 yılında yapılan kutlamada en kıdemli parlamenter olarak İrlanda Millet 
Meclisi üyesi Oliver Flanagan dağıttığı konuşma metninde Türkiye’ye teftiş için gelen 
Avrupa Konseyi üyelerinden söz etmiş ve bu ifadeler tepki çekmiştir. Yapılan itirazlar 
üzerine Başkan bu ifadenin zühulen yer aldığını kabul ediyor ve metinden çıkarıyorum 
diyerek bir ön açıklama yaptıktan sonra konuşmaya izin vermiştir.91 Bu ilk iki 23 Nisan 
kutlamasında sadece kendisine söz verilen en kıdemli parlamenterin adı duyurulmuştur.  
1987 yılında ise Başkan önceki uygulamalardan farklı olarak, sonraki yıllarda da 
tekrarlanacak bir uygulamayı başlatmıştır: daha görüşmelere başlanmadan önce, toplantıya 
katılan bütün konuk parlamenterleri duyurmuş ve her bir parlamenter Genel Kurul 
tarafından alkışlanmıştır. Toplantının sonunda ise önceki yıllarda olduğu gibi en kıdemli 

86 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 70, Oturum: 1, s. 481.
87 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 291.
88 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 94, Oturum: 1, s. 284.
89 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 499.
90 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 294. 

Tutanaklara konuşmanın Türkçe tercümesi eklenmiştir.
91 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 110.
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parlamentere (Lüksemburg Millet Meclisi üyesi Astrid Lulling) söz verilmiştir.92 Ancak 
bu kıdemli parlamenter uygulaması da kimi zaman değiştirilmiştir. Örneğin 1992 yılında 
en kıdemli parlamenter yerine, karar alınarak, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu 
Başkanı Serikbolsun Abdildin’e söz verilmiş ve Başkan sadece tek temsilciye söz verme 
zorunluluğundan dolayı üzüntülerini ifade etmiştir.93 Yukarıda, 1993 yılında, ilk defa 
Mecliste grubu bulunmayan, ancak üyesi bulunan siyasal partilerin genel başkanlarında 
da söz verildiği belirtilmişti. Bu toplantıda yabancı parlamenterlere söz verilmemiştir. 
Aslında tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla bu toplantıya yabancı parlamenterler davet de 
edilmemiştir. Bu toplantıda sadece Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı 
Haydar Aliyev çağrılmış ve Genel Kurula duyurulmuştur.94 Bir sonraki yılda da yabancı 
parlamenterler davet edilmemiştir. Bu toplantıya sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Ayhan Halit Acarkan davet edilmiş ve kendisine söz hakkı verilmiştir.95 
1995 yılında yeniden eski uygulamaya dönülmüş ve yabancı parlamenterler Genel Kurula 
duyurularak alkışlandıktan sonra en kıdemli üye Hırvatistan Meclis Başkanı Katica 
İvaniçeviç’e söz hakkı verilmiştir.96 Ancak bir sonraki yılın toplantısında yine sadece Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı çağrılmış ve Başkan tarafından Genel Kurula 
duyurulmuş; Başkan konuşma yapmamıştır. 97 1997 yılında hiçbir yabancı parlamenter 
toplantıya çağrılmazken, 1998 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş toplantıya 
çağrılmış ve kendisine söz hakkı verilmiştir. Bu toplantıda ilk defa, ilk konuşma TBMM 
üyesi olmayan KKTC Cumhurbaşkanına verilmiştir.98 2000 yılında yabancı parlamento 
üyeleri toplantıya davet edilmiş ancak ilk defa isim zikredilmeden ülkelerin adları topluca 
sayılarak, sözkonusu ülke temsilcilerinin toplantıda hazır bulundukları ifade edilmiştir. 
Bu toplantıda da en kıdemli üye uygulaması yapılmamış Türkmenistan Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Sahad Muradov’a söz hakkı verilmiştir.99 Bu toplantıdan günümüze kadar 
(2014) 23 Nisan kutlamalarında toplantılara ne yabancı parlamenterler davet edilmiş ne 
de TBMM üyesi olmayan kimseye konuşma hakkı verilmiştir.

Başkan 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı ilk toplantının sonunda, istisnai olarak, 
toplantıya katılan Celal Bayar ve Yasin Haşimoğlu’nun toplantıda bulundukları bilgisini 
vermiş ve o yıllarda hayatta olan bu eski üyeler Genel Kurul tarafından alkışlanmıştır.100

Görüldüğü gibi 1985 yılında oluşan 23 Nisan ritüelinde konuşmacılarla ilgili 
değişiklikler olmuştur: 

1. Toplantıların tümünde, TBMM Başkanlarına söz hakkı verilmiştir.
2. Toplantıların tümünde TBMM’de grubu bulunan siyasal partilerin grup 

başkanlarına ya da genel başkanlarına söz hakkı verilmiştir.

92 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 94, Oturum: 1, s. 415, 422.
93 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 68, Oturum: 1, s. 344.
94 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 94, Oturum: 1, s. 284.
95 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1994, Dönem: 19, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 94, Oturum: 1, s. 434.
96 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 103, Oturum: 1, s. 31.
97  www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 44, Oturum: 1, s. 576.
98  www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 81, Oturum: 1, s. 242.
99  www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 497, 512.
100 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.04.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 295.
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3. TBMM’de üyesi bulunan siyasal partilerin genel başkanlarına söz verilebilmiştir. 
Bu uzun süreli bir uygulama olmasına rağmen kesintiye de uğrayabilmiştir. Son 
23 Nisan 2013 kesinti yılı olmuştur.

4. Yabancı parlamenterlerle ilgili değişik uygulamalar olmuştur. Uzun süren 
uygulamalardan birisi yabancı parlamenterlerin adlarının okunması, 
alkışlanması ve en kıdemli parlamentere konuşma yaptırılmasıdır. TBMM 
tercihini bir parlamenterden yana koyduğunda ise en kıdemli parlamenter 
yerine seçilen parlamenter konuşmuştur. Özellikle KKTC’den katılım 
olduğunda yabancı parlamenterler çağrılmamıştır. Bu durumlarda KKTC 
Meclis Başkanı ya da Cumhurbaşkanına konuşma hakkı verilmiştir. Ancak 
2000 yılından günümüze dek ne yabancı parlamenter çağrılmış ne de yabancı 
kimseye konuşma yaptırılmıştır.

5. En son uygulama sadece TBMM’de grubu bulunan siyasal partilerin genel 
başkanlarının konuşma yaptığı bir ritüele dönüşmüştür.

Bu konuda Danışma Kurulunun bir takdir yetkisine sahip olduğunu ve Genel 
Kurulun uygun görmesi halinde, uygun görülen herkesin 23 Nisanda konuşma 
yapabileceğinin kabul edilmesinin yerinde olacağı söylenebilir. Çünkü bu toplantı rutin 
bir yasama ve denetim toplantısından çok özel bir sempozyumu andırmaktadır.

D. Selamlamalar
Genel Kurulda yapılan selamlamalar iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan 

birincisi Orduya Selam ve ikincisi Yabancı Devlet Adamlarının Selamlanmasıdır.

1) Bütçe Görüşmeleri Sırasında Orduya Selam
TBMM’nin açılmasından sonra Kurtuluş Savaşı TBMM tarafından yönetilmiştir. 

Bu nedenle de TBMM kimi zaman aldığı kararlarla orduya destek ve teşekkür mesajları 
iletmiştir. Örneğin 1923 yılının Ağustos ayında şöyle bir önerge karara bağlanmıştır:

Riyaseti Celileye
Milli Mücadelemizi şu mesut neticeye isalde en mühim amil ve müessir 

olup (Sevr) sahifei siyahini (Lozan) muahedei garrasına tahvil eden kahraman 
ordumuza Meclisi Millinin şükran ve ihtiramatının isal edilmesini Heyeti Celileye 
arz ve teklif ederiz.101

Bu uygulama değişik biçimlerde varlığını sürdürmüştür. Muhtemelen kaynağını 
bu uygulamadan alan bir rituel 1950’li yıllarda başlamıştır. 1953 yılında Milli Savunma 
Bakanlığının Bütçe görüşmelerinin bitmesinden sonra yeni bir ritüel başlatılmıştır. 
Bütçenin bölümleri okunup kabul edildikten sonra İktidardaki Demokrat Partinin doktor 
kökenli milletvekili Antalya Mebusu Burhanettin Onat tarafından verilen bir önerge 
işleme alınarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Önergenin metni şöyledir:

101 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.08.1923, Dönem: 2, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 3, Oturum: 1, s. 4.
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Yüksek Başkanlığa
Kahraman Ordumuza B. M. Meclisinin sevgi ve selamlarının iblağı ile Kore’de 

savaşan asli ve kahraman yavrularımıza Meclisin heran kalben kendisiyle beraber 
olduğunun bildirilmesini Yüksek Meclisin tasvibine arzederim.102

Bu ilk uygulamada birkaç noktanın altının çizilmesi gerekir. İlk olarak, burada 
tek bir önerge verilmiştir. İkinci olarak, sözkonusu önerge tek milletvekili tarafından 
imzalanmıştır. Üçüncü olarak, önergeyi veren milletvekili iktidar partisinin milletvekilidir. 
Dördüncü olarak, önerge orduya selam ve saygıdan başka Kore’de savaşan askerlere 
destek amacı taşımaktadır.

Bundan sonraki yıl hem önerge sayısı artmış, hem de önergeler çeşitlenmiştir. 
Milli Savunma Bakanlığının 1954 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra 4 
önerge verilmiştir. Bu önergelerden üçü orduya saygı ve selam mesajları içerirken birisi 
Kore şehitlerinin ailelerine sevgi ve selam mesajı içermektedir. Önergelerin tümü iktidar 
partisi DP milletvekillerine aittir. Üç İzmir milletvekili bir önergeyi imzalamışlardır. Bir 
önerge iki Konya ve Kırşehir milletvekili tarafından verilmiştir. Zonguldak milletvekili 
ise biri orduya selam ve biri de Kore şehitlerine yönelik iki önerge vermiştir. Her iki 
önerge de oybirliği ile kabul edilmiştir.103

1955 yılı bütçe görüşmelerinde, önceki yıllardan farklı olarak orduya selam 
önergeleri MSB bütçesinin kabulünden hemen sonra görüşülmemiş, birleşimin sonunda 
görüşülmüştür.104 Arada İçişleri Bakanlığı bütçesinin bir kısmı görüşülmüştür. Birleşim 
kapanmak üzereyken üçer milletvekili tarafından imzalanan iki önerge oylanarak kabul 
edilmiş ve orduya selam gönderilmiştir. İlk defa önergelerden biri CHP milletvekilleri 
tarafından imzalanmıştır. Böylece orduya selam mesajının iki partinin talebi üzerinde 
verildiği ilk yıl 1955 yılı olmuştur.105 

1956 yılında ritüel önceki yıl olduğu gibi MSB bütçesinin oylanmasından sonra 
tekrarlanmıştır. Bu yıl özlü biçimde “selam ve sevgi’’ gönderen üç önerge oylanarak 
oybirliği ile kabul edilmiştir.106 Bundan sonraki 1957 yılında önerge sayısı 5’ çıkmış ve 
önergelerin içeriğinde farklı kavramlar kullanılmıştır.107 1958 yılında önerge sayısı 7’ye, 
önergeleri imzalayan milletvekili sayısı 20’ye çıkmıştır.108 

Görüldüğü gibi ritüel yerleştikçe biçiminde de değişiklikler olmaya başlamıştır. (1) 
Önerge sayısı artmaya başlamıştır. (2) İmzalayan milletvekili sayısı artmaya başlamıştır. 
(3) Her iki partiden de önerge verilmeye başlanmıştır. (4) Orduya yönelik yüceltici atıflar 
çeşitlenmeye başlamıştır. (5) Orduya verilen mesajlar çeşitlenmeye başlamıştır. Örneğin 
1959 yılı MSB bütçesinin görüşmeleri bittikten sonra, farklı partilerden 17 milletvekili 

102 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.02.1953, Dönem: 9, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 52, Oturum: 2, s. 776.
103 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.02.1954, Dönem: 9, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 48, Oturum: 2, s. 742.
104 Bu yıl da Kore şehitleri için saygı duruşu önergesi verilmiştir. Ancak bu defa önerge orduya selam 

önergelerinden ayrı olarak MSB bütçesinin görüşülmesinin ortalarına doğru verilmiş ve kabul edilmiştir.
105 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.02.1955, Dönem: 10, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 46, Oturum: 1, s. 539.
106 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.1956, Dönem: 10, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 43, Oturum: 3, s. 680.
107 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.02.1957, Dönem: 10, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 46, Oturum: 1, s. 764.
108 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.1955, Dönem: 11, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 45, Oturum: 4, s. 548.
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tarafından orduya güven ve selam önergeleri verilmiş ve bu önergeler birlikte oylanarak 
kabul edilmiştir. Önergelerde ordu için “yurdumuzun ve istiklalimizin koruyucusu 
şanlı ve kahraman Ordumuza’’; “şanlı Türk Ordusuna’’; “kahraman Ordumuzun 
bütün sınıflarına’’; “Türk milletinin özü ve göz bebeği olan silahlı kuvvetlerimize’’; 
“Cumhuriyetimizin ve Vatanımızın müdafii şanlı Ordumuza’’, “orduya’’ atıflarında 
bulunulmuştur. Selamlama mesajı ise şu sözcüklerle verilmiştir: “güven, selam ve 
muhabbetlerin iblağı’’, “güven ve selamların iblağı’’, “sevgi ve muhabbetlerinin iblağı’’, 
“mutena ve müstesna güven ve takdirini, selam ve sevgilerimizle beraber iblağ edilmesi’’, 
“sevgi ve selamlarının iblağı’’, “selam ve güveninin ulaştırılması’’, “selamlarının 
sunulması’’.109

1960 Askeri darbesinin yapıldığı 1960 yılında önerge sayısı 8’le dönemdeki 
doruğuna çıkmıştır. Bundan daha ilginci ise DP ve CHP gruplarının, grup olarak 
başkanvekilleri imzasıyla birer önerge sunmalarıdır. Bu yıl kullanılan kavramların biraz 
daha çeşitlendiğini söylemek gerekir.110 

1960 müdahalesinden sonra da bu ritüel güçlenerek devam etmiştir. 1962 
yılında ilk defa 4 parti grubu (CHP, CKMP, AP ve YTP) ortak önergeyle orduya 
selam göndermişlerdir. Bununla da yetinilmeyerek çok sayıda milletvekili tarafından 
imzalanmış milletvekili önergeleri verilmiştir. Orduya yapılan atıflar arasına “27 Mayıs 
İhtilalinin yaratıcısı’’, “Atatürk İlkelerinin zinde ve azimli bekçisi’’, “bağımsızlığımızın 
ve geleceğimizin azimli koruyucusu’’, “demokratik rejimin bekçisi’’, vb. yeni sıfatlar 
eklenmiştir.111

1963 yılındaki selam önergesinin oylanması bir tartışmaya sahne olmuştur. Bu 
yıl verilen önergelerden birisi beş siyasal parti grubu tarafından (CHP, AP, YTP, CKMP 
ve MP) imzalanmıştır. Bu önerge dışında 3 önerge daha bulunmaktadır ve önergelerin 
birinde “27 Mayıs İhtilali ile zulüm ve soygun devrine son vere(n) ...ordumuz’’ biçiminde 
bir ibare bulunmaktadır. Önergelerin okunmasından sonra Adana Milletvekili Ahmet 
Savrun önergeler hakkında söz istemiştir. Bu, ritüelin oluştuğu 1953 yılından beri 
önergeler üzerindeki ilk söz istemidir. Başkan o güne kadar olan uygulamayı dikkate 
alarak söz hakkı vermek istememiştir. Çünkü bu durumda önergeleri ayrı ayrı okutup ayrı 
oya sunmak gerekecektir. Oysa o güne kadar önergeler hep birlikte oylanmıştır. Savrun 
konuşmakta ısrar edince kendisine söz verilmiş, ancak hangi önerge üzerinde konuşmak 
istediğinin belirtilmesi istenmiştir. Savrun önergede geçen “zulüm ve soygun devri’’ 
ibaresine karşı çıkmaktadır. Savrun müşterek mesai yapabilmek için geçmişin kapanması 
gerektiğini ve bu ibarenin geçmişi tazelemeyi amaçladığını belirtmiştir. Bunun üzerine 
Başkan sadece 5 parti grubu tarafından verilen önergeyi oylayarak soruna pratik bir 
çözüm bulmuştur.112

109 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.1959, Dönem: 11, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 44, Oturum: 6, s. 734.
110 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.1960, Dönem: 11, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 46, Oturum: 2, s. 420.
111 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.02.1962, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 52, Oturum: 1, s. 107-108.
112 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.02.1963, Dönem: 1(12), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 51, Oturum: 2, s. 48-49.
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Ritüelin tekrarlanması sırasında orduya değişik atıflar yapılmaya devam edilmiştir. 
Örneğin 1966 Bütçesi görüşülürken “Türkiye’nin ve Türk Milletinin bekçiliğini yapan, 
üç kıtada at koşturan, Mete’lerin,, Oğuz’ların, Alpaslan’ların, Fatih’lerin, Atatürk’ün 
torunları bulunan asil ve kahraman Türk Ordusu’’ gibi nitelemeler kullanılmıştır.113 

1969 yılında, diğer yıllardan farklı olarak, siyasal parti grupları ortak tek önerge 
vermişler ve ritüeli sadeleştirmişlerdir. 1969’da ilginç bir uygulama da yapılmıştır: Dört 
siyasal parti grubu tarafından verilen önergenin kabulünden sonra Diyarbakır milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci söz alarak kendi Grubunun da temennilerinin ilave edilmesini istemiştir. 
Başkan da Peki efendim, onu da ilhak edeceğiz. demiştir. 114. Bir sonraki günün tutanakları 
incelendiğinde Başkan tarafından “temenninin Meclisin kararına iktiran etmediği, bu 
itibarla Başkanlıkça bir karar olarak formüle edilip, Resmi Gazetede yayımlanmadığı 
tespit’’ edilerek önerge yeniden oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.115 Bu 
durum da ritüelin nasıl genel bir kabul gördüğünün iyi bir kanıtıdır. Ayrıca sözkonusu 
kararların Resmi Gazete’de de yayınlandığı böylece anlaşılmıştır.

Ritüel 1973 yılı dışında116, 1971117, 1972118, 1974119 ve 1975120 yıllarında da benzer 
şekilde sürdürülmüştür: Bütün grup başkanvekilleri tek önergeyi imzalamışlardır. 
1975 yılında önerge oylanmadan gereği yapılmıştır. Ritüel 1976 yılına kadar devam 
etmiştir. 1976’da AP grup başkanvekili Oğuz Aygün imzasıyla verilen bir önergede 
kahraman Silahlı kuvvetlerimize sonsuz güven ve başarılarının devamına dair temenni 
sunulmuştur.121 1976 yılı bu dönemde ritüelin uygulandığı son yıl olmuştur.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra, demokratik yönetime geçildiği 1983 
yılına kadar bu ritüel tekrarlanmamıştır. Dolayısıyla 1973 yılı ile 1976-1983 arasında 
ritüele ara verildiği söylenebilir. Ritüel 1980 sonrasında ilk olarak 1983 yılında 
tekrarlanmıştır. Ancak ritüelin 1980 sonrası bu ilk uygulaması bir MSB bütçesinin 
görüşülmesi değildir. Darbe lideri Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in konuşmasından sonra 
ANAP, HP, MDP grup başkanvekillerinin imzasıyla şöyle bir önerge verilmiş ve önerge 
oybirliği ile kabul edilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalanmaktan kurtararak Yüce Milletimizi güven 
ve huzur içinde yaşama ortamına getiren ...başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bu dönemin ağır sorumluluğunu paylaşan Milli Güvenlik Konseyi Sayın Üyelerine ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin en içten şükran duygularını ifade 
etmeyi görev sayıyoruz.122 

113 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.1966, Dönem: 2 (13), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 55, Oturum: 2, s. 499
114 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.02.1969, Dönem: 2(13), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 54, Oturum: 2, s. 432.
115 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.02.1969, Dönem: 2(13), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 55, Oturum: 2, s. 600.
116 1973 yılındaki bu istisnai durumun nedeni hakkında tutanaklarda hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır.
117 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.02.1971, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 53, Oturum: 2, s. 640.
118 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.02.1972, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 44, Oturum: 1, s. 439.
119 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.05.1974, Dönem: 4(15), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 81, Oturum: 3, s. 560-561.
120 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.02.1975, Dönem: 4(15), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 43, Oturum: 2, s. 379.
121 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.02.1976, Dönem: 4(15), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 61, Oturum: 3, s. 728.
122 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.12.1983, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 5, Oturum: 2, s. 31.
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Bundan sonra 1984 yılında yeniden MSB bütçesi bittikten sonra orduya selam 
önergeleri verilmeye başlanmıştır. 1984’te ANAP, HP, MDP ve Bağımsızlar, ortak bir 
önergeyle Silahlı Kuvvetlerimize güven, takdir ve şükran önergesi vermiş ve bir oylama 
yapılmadan Başkanlıkça önergenin gereğinin yerine getirileceği ifade edilmiştir.123 Bu 
ritüele 1989 yılında son verilmiş ve 90’lı yıllardan sonra bir daha tekrarlanmamıştır.

Özetlemek gerekirse orduya Mecliste selam ritüeli 1953 yılında bir milletvekili 
tarafından hem orduya güveni ve hem de Kore savaşına gidenleri cesaretlendirmek için 
başlatılmıştır. İlk iki yıl Kore şehitleri ve orduya birlikte gönderilen mesaj, sonrada 
ayrılarak orduya yönelik bir güven ve selam mesajına dönüşmüştür. Kısa zaman 
içinde milletvekilleri bu konuda birbirleriyle yarışmaya başlamış ve ardından siyasal 
parti grupları, mesaja sahiplenmiştir. Zamanla içeriği de zenginleşen mesajlar, siyasi 
parti gruplarının devreye girmesiyle, partiler arasında uzlaşmazlık çıkmasını önlemek 
bakımından sadeleştirilmiştir. 1980 askeri darbesine yaklaşırken 1977 yılında kaybolan 
ritüel darbeden hemen sonra, bütçeden bağımsız olarak başlatılmıştır. 1984’te eski 
şekline, yani MSB bütçesinin kabulünden sonra ortak bir önergeye dönüştürülen ritüel, 
1989 yılında yeniden son bulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosunda da benzer biçimde orduya selam kararları alınmıştır. 
Yine Danışma Meclisinde bu tür kararlar alınmıştır. Üstelik Danışma Meclisi bu ritüeli 
her fırsatta titizlikle uygulamıştır. İba’nın belirttiği gibi Danışma Meclisi ordunun yanına 
başka kişi ve kurumları da eklemiştir. Danışma Meclisinin iki yıllık kısa ömrü boyunca 
Resmi Gazete’de yayınlanan toplam 11 kararının 7’si (%64) selam kararıdır. 124 

Burada son olarak İba’nın bütçeye tamam, orduya selam olarak adlandırılan 
ritüele ilişkin bir saptaması üzerinde durmak gerekir. İba, bu tür kararlar ile MSB 
bütçesine ilişkin görüşmelerin, siyasi partilerin basmakalıp sözlerle sıralarını savdıkları 
orduya mesajla sınırlı bir sürece dönüştüğünü belirtmektedir.125 Bu saptamanın doğruluğu 
kuşkuludur. Çünkü bu tür bir saptama için ritüelin ortaya çıktığı 1953 yılından önce MSB 
bütçesi üzerinde farklı ve detaylı bir inceleme yapıldığının saptanmış olması gerekirdi. 
Eğer ritüelin ortaya çıkmasından önce de aynı görüşmeler yapılıyor idiyse, ritüel bir şey 
değiştirmemiş demektir. İkinci olarak MSB bütçesi üzerinde sıra savma biçiminde bir 
görüşme yapıldığı yargısına ulaşabilmek için, diğer bakanlık bütçelerinin görüşülmesiyle 
bir karşılaştırma yapılması gerekirdi. Bu tür bir inceleme her bakanlığın bütçesi üzerinde 
benzer bir görüşme yapıldığı sonucunu verebilir. Dolayısıyla bu mesajla MSB bütçesinin 
görüşülmesi arasında bir bağlantı kurmak çok kolay görünmemektedir.

2) Yabancı Devlet Adamlarının Genel Kurulda Konuşmaları ve konukların selamlanması
TBMM Genel Kurulu zaman zaman yabancı devlet adamlarına ev sahipliği 

yapmaktadır. Ancak buradaki ritüel duruma göre farklılıklar gösterebilmektedir. 
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Genel Kurula gelen her konuğun selamlanması 
sözkonusu değildir. Diğer taraftan kimi zaman gelen heyetlerin selamlanmasıyla 

123 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.12.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 42, Oturum: 2, s. 252.
124 Ayrıntı için bkz: İba, 2001, s. 141-142.
125 İba, 2001, s. 141.
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yetinilmez, gelen heyetten bazı kişilerin konuşma yapmasına da izin verilebilir. Burada 
önce bugüne kadar yapılan konuklar tarafından yapılan konuşmalar gözden geçirilecek ve 
sonra da konukların selamlanması hususuna göz atılacaktır.126 Burada belirtmek gerekir 
ki Genel Kurul bugüne kadar, yurt içinden konukların konuşmalarına tanık olmamıştır127: 
Konuşanlar, istisnasız olarak yabancı devlet adamlarıdır. Ancak yurt içinden konukların 
da, en azından TBMM’nin ilk yıllarında, selamlanması sözkonusu olmuştur.

a) Yabancı Konukların Genel Kurulda konuşmaları
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki TBMM Genel Kuruluna gelen her yabancı 

heyet temsilcisinin konuşması sözkonusu değildir. Bu konuda Başkanlık Divanı tarafından 
bir karar alınması gerekir. Ancak bu ritüelin nasıl uygulanacağı konusunda farklılıklar da 
bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle konuşmalara kısaca göz atmak gerekir.128

TBMM Genel Kurulunda ilk olarak 1955 yılında Irak Mebusan Meclisi Başkanı 
Abdulvehap Mercan konuşmuştur. Konuşmanın yapılacağı gün görüşmeler sürerken Irak 
Parlamento heyeti salondaki locada yerini almış ve bu sırada şiddetle alkışlanmışlardır. 
Daha sonra Başkan görüşmeleri keserek gelen Heyeti Genel Kurul adına selamlamış ve bir 
konuşma yapmıştır. Daha sonra Mercan’ın konuşması bir Başkanlık Divanı önerisi olarak 
Genel Kurul’a sunulmuş ve öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Bundan sonra Mercan 
Arapça olarak konuşmasını yapmış ve Irak Meclis üyesi Tevfik Bey de kürsüye gelerek 
konuşmanın tercümesini yapmıştır. Bununla da yetinilmemiş, Irak Parlamentosuna 
TBMM’nin selam ve sevgilerinin iletilmesi için bir milletvekili tarafından verilen önerge 
oylanmış ve kabul edilmiştir.129

Bundan bir yıl sonra Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza kürsüden 
bir konuşma yapmıştır. Bu defa, daha birleşimin başında konuk Cumhurbaşkanı, 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı locasına gelerek yerlerine 
otururlar. Başkan bir konuşma yaptıktan sonra Pakistan halkını selamlayarak konuk 
Cumhurbaşkanının konuşmasını Genel Kurulun oyuna sunar ve öneri oybirliği ile kabul 
edilir. Konuk Cumhurbaşkanı konuşmasını İngilizce yapar ve konuşmanın çevirisi 
Dışişleri Bakanlığı katibi Muharrem Nuri Birgi tarafından kürsüden okunur. İlginç olan, 
konuk Cumhurbaşkanının, çevirinin okunması bitene kadar kürsüde ayakta beklemiş 
olmasıdır.130

Bundan bir yıl sonra yine bir Pakistan Heyeti TBMM’yi ziyaret eder. Bu defa Heyetin 
başkanı Pakistan Parlamentosunun Başkanı Nevvab Muzaffer Ali’dir. Geçen seferden 
farklı olarak oturumu yöneten Başkan konuşmasını konuk Başkanın konuşmasından 
sonraya bırakır. Oturum açılır açılmaz Heyet, alkışlar arasında kordiplomatik locasına 

126 Cumhurbaşkanlarının Genel Kurul’da konuşmaları ve selamlanmaları ayrı bir başlık altında incelendiğinden 
burada ayrıca incelenmeyecektir.

127 İçtüzük gereğince konuşmalarına izin verilen Sayıştay Başkanı gibi kamu görevlileri hariç.
128 Bu konuşmaların tümüne topluca http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_erisim.yabanci_konuk_

liste_tarih adresinden ulaşılabilmektedir. Burada ayrıntılı incelemeye olanak tanımak için günlük referans 
verilecektir.

129 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.04.1955, Dönem: 10, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 64, Oturum: 1, s. 344, 346-347.
130 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.07.1956, Dönem: 10, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 90, Oturum: 1, s. 317-318.
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girer. Başkan, konuk Başkanın konuşma yapabilmesini oya sunar ve öneri oybirliği 
ile kabul edilir. Konuşma İngilizce olarak yapılır. Bu defa konuşmanın Türkçe çevirisi 
Kayseri Milletvekili Ömer Mert tarafından okunur. Çevirinin okunmasından sonra 
oturum Başkanı konuşmasını yapar ve ardından bir önerge verilerek oylanır; oybirliği ile 
kabul edilir.131

1958 yılında İran’dan bir parlamento Heyeti Genel Kurul’a gelir. Heyet daha 
birleşimin başında, ilginç biçimde, Genel Kurul salonunun içine, milletvekillerinin 
yanına alınır. Bunun için Başkan öncelikle Heyetin Genel Kurul Salonunda bulunmasını 
oya sunar ve öneri kabul edilince Heyet alkışlar arasında Salona alınır. Sözkonusu 
birleşim TBMM’nin açılışıdır ve bu nedenle Cumhurbaşkanı açılış konuşması yapar. 
Ardından Meclis Başkanı seçilir. Yeni seçilen Başkan teşekkür konuşması yapar. 
Konuşmasının sonunda İran’a değinir ve İran Meclis Başkanı Serdar Fahir Hikmat’ın 
konuşma yapabilmesini oya sunar. Önerinin oybirliği ile kabulünden sonra Başkan Farsça 
konuşmasını yapar ve bu konuşmanın çevirisi daha sonra okunur. Ancak bu okumanın 
kim tarafından yapıldığı tutanaklardan anlaşılamamaktadır.132

Bir sonraki yılın konuğu Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmet Soekarno’dur. Bu defa 
konuk Cumhurbaşkanı birleşimin sonunda konuşur. Birleşimde gündem tamamlandıktan 
sonra konuk alkışlar arasında salona girer, konuşma yapabilmesi için oylama yapılır ve 
önerinin kabulünden sonra çok uzun bir konuşma yapar. Konuşma İngilizce yapılır ve 
tercümesini Dışişleri Bakanlığından Talat Bener yapar. Konuşmanın bitmesiyle birlikte 
birleşim de kapatılır.133

Bundan sonra 1964 yılına kadar ara verilir. 1964’te ilk defa bir Avrupalı Meclis 
Başkanı, TBMM’de konuşma yapar. Alman Meclis Başkanı Gerstenmair Genel Kurul’da 
Almanca bir konuşma yapar. Burada ritüel farklı biçimde uygulanır. Genel Kurul’da 
görüşmeler belli bir aşamada durdurulur ve öneminden dolayı görüşmelere yarım saat 
ara verilir. Başkanın konuşma yapması Genel Kurul’a önerilir ve öneri kabul edilir. 
Önerinin kabulünden sonra oturumu yönetmediği halde TBMM Başkanı konuğa yönelik 
bir konuşma yapar ve ardından konuk Başkan konuşmasını yapar. Ardından Genel Kurul 
görüşmelerine devam eder.134

1965 yılında ilk defa Sosyalist Bloktan bir kişi Genel Kurulda konuşma yapar. 
SSCB Komünist Partisi Genel Sekreteri Nikolay Podrgorny TBMM Heyetinin ziyaretine 
karşılık iadeyi ziyarette bulunur. Heyet kordiplomatik locaya alınır. Başkanın Heyeti 
anonsu üzerine Heyet üyeleri locadan Genel Kurulu alkışlar, Genel Kurul da Heyeti 
alkışlar. Heyet Başkanının konuşma isteği oya sunulur, ancak oylama tamamlanmadan 
ilginç bir gelişme yaşanır. Millet Meclisinin de üyesi olmayan Cumhurbaşkanının 
kontenjanından bir senato üyesi (Osman Köksal) usul hakkında söz ister. Başkan konunun 
oylamasına başlandığını ve artık söz verilemeyeceğini belirterek oylamayı tamamlasa da, 
itiraz devam eder. Bir başka senatör bu kürsü TBMM kürsüsüdür, Milletin kürsüsüdür  

131 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.06.1957, Dönem: 10, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 78, Oturum: 1, s. 74-77.
132 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.1958, Dönem: 11, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 6-17.
133 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.04.1959, Dönem: 11, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 60, Oturum: 1, s. 378-386.
134 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.04.1964, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 81, Oturum: 2, s. 254-256.
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diyerek itirazı devam ettirir. Köksal Sovyet Parlamento Heyeti Başkanına söz verirsiniz 
bana vermezsiniz. Bu kürsü Türk Milletinin kürsüsüdür der. Başkan söz isteme sırasının 
geçtiğini belirtse de, itirazlar sürünce, usul hakkında söz verir. Köksal kanun, Anayasa, 
tüzük ve gelenekler gereği kürsüden ancak TBMM üyelerinin konuşabileceğini, bunun 
dışında ancak bir ve iki numaralı devlet adamlarının konuşabileceğini belirtir. Konuşması 
önerilen Heyet Başkanının bu özellikte olmadığını ve konuşturulmaması gerektiğini 
söyler. Bu nedenle de önerinin oya sunulmamasını ve eğer bunda inat edilecek olursa 
olumsuz oy kullanılmasını ister. Bir grup milletvekili bunu alkışlar. Başkan daha önceki 
uygulamaları da dikkate alarak, bir yabancının Genel Kurul’da konuşabilmesi için bir 
Genel Kurul kararının yeterli olduğunu ve başka bir kayıt aranmadığını belirterek öneriyi 
yeniden oylar. Öneri kabul edildikten sonra konuk salona girer ve konuşmasını yapar. 
Konuşmanın son cümlesi, konuşmacı tarafından Türkçe söylenir. Konuşmanın Türkçe 
çevirisi sonradan okunur.135 Burada ilginç olan bir konuğun önünde, onun konuşmasıyla 
ilgili usul tartışması yapılmış olması ve bu konudaki itirazın Millet Meclisinin kendi 
üyesinden değil, bir kontenjan senatöründen gelmiş olmasıdır. Daha ilginç olan ise 
kontenjan senatörünün milletin kürsüsünden başka kimsenin konuşamayacağı vurgusunu 
yapmış olmasıdır.

Bu konuşmadan kısa bir süre sonra, aynı yıl içinde Tunus Cumhurbaşkanı Habip 
Burgiba Genel Kurula hitap eder. Ritüel bu defa daha öncekilerden farklı uygulanır. 
Önceki konuşmalarda, konuşmacının kürsüye gelmesinden hemen önce Genel Kurul’da 
konuşmanın yapılabilmesi için oylama yapılmışken, bu defa konuşmanın yapılacağı 
günden birkaç gün önce oylama yapılarak Genel Kurulun onayı alınır. Bunda belki de 
bir önceki konuşmada, konuk konuşmacı önünde yapılan nezakete aykırı usul tartışması 
etkili olmuştur. Muhtemelen bu durumdan dolayı 25 Martta yapılacak konuşma için 17 
Martta Genel Kurulun onayı alınmıştır. 17 Martta, konuk Cumhurbaşkanının konuşma 
isteği Dışişleri Bakanlığından Başbakanlığa bildirilmiş ve Başbakanlık bir tezkere 
hazırlayarak Meclise sunmuştur.136 Başkanlığın Genel Kurula sunuşları altında Genel 
Kurula sunulan tezkerenin kabul edilmesi üzerine konuk Cumhurbaşkanı tezkerede 
belirtilen saatte Genel Kurul’a gelmiştir. Başkan konuğun gelişi sırasında kendisini 
selamladıktan sonra görüşmeler tamamlanmış ve kısa süre sonra konuk Cumhurbaşkanı 
kürsüye davet edilmiştir. Artık yeni bir oylama yapılmadan Fransızca konuşma yapılmış 
ve konuşma bittikten sonra görüşmeler kaldığı yerden devam etmiştir.137

1965 yılından sonra 1984 yılına kadar yabancı konuklar Genel Kurul’da konuşma 
yapmamıştır. 1984 ise yılında Genel Kurulun aldığı bir kararla Türk Kadın Haklarının 
50. Yıldönümü nedeniyle özel bir görüşme yapılması ve bu görüşmede toplantıya 
davet edilen yabancı kadın parlamenterlerden en yaşlısına 5 dakika süreyle söz hakkı 
verilmesi kararlaştırılmıştır.138 Yaklaşık bir hafta sonra sözkonusu toplantıda alınan karar 
gereğince toplantıya katılan en yaşlı kadın parlamenter Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal 

135 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.01.1965, Dönem: 1(12), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 7, Oturum: 1, s. 149-154.
136 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.03.1965, Dönem: 1(12), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 76, Oturum: 1, s. 420.
137 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.03.1965, Dönem: 1(12), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 81, Oturum: 1, s. 628-634.
138 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 32, Oturum: 1, s. 612.
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Halk Kongresi’nden Lei Jieqiong beş dakikalık bir konuşma yapmıştır. Toplantıya diğer 
ülkelerden katılan kadın parlamenterlerin ise adları Genel Kurul’a duyurulmuştur.139 
Kuşkusuz bu toplantıdaki konuşma öncekilerden farklıdır. Daha önce konuşma yapan 
konuklar belli bir konuyla sınırlı değillerken, burada kadın hakları konusunda bir 
konuşma yapılmıştır. Ayrıca konuşma yapan parlamenter, sadece katılımcılar arasında en 
yaşlı olduğu için konuşma hakkı kazanmıştır.

Bundan sonra 1985-1992 (1992 dahil) yılları arasında konuşma yapan yabancı 
konuklar, sadece 23 Nisan dolayısıyla konuşma yaptıkları için yöntem, önceki konuşma 
ile benzer niteliktedir: Toplantıdan birkaç gün önce karar alınmaktadır ve toplantıya 
katılan parlamenterlerden sadece birine beş dakikalık kısa bir söz verilmektedir. 23 Nisan 
konuşmaları ayrı bir yerde incelendiğinden burada üzerinde durulmayacaktır.140 Bu konuda 
genel olarak şu söylenebilir ki, TBMM Genel Kurulunda konuya ilişkin olmayarak 1965-
1992 arasındaki sürede hiçbir konuşma yapılmamıştır.

1965-1992 arasında geçen uzun zamandan sonra, ilk defa 1992 yılında Bosna-
Hersek Başbakan yardımcısı Muhammed Cengiç Bosna-Hersek’te yaşanan olaylara 
ilişkin olarak Genel Kurulu bilgilendirme konuşması yapmıştır. Bu amaçla Başkan, 
konuğun konuşma isteğini Genel Kurulun onayına sunmuş ve onaydan sonra konuşma 
yapılmıştır.141 Aynı yıl içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey aynı yöntemle 
Genel Kurul’a hitap etmiştir.142

1993 yılında ritüel farklı bir amaçla kullanılmıştır: TBMM Genel Kurulunun 
gündeminde Kıbrıs müzakereleri konusunda bir genel görüşme önergesi görüşülecektir. 
Genel görüşme açılıp açılmamasına ilişkin öngörüşmeler sırasında TBMM’de bulunan 
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş konuşmak istemiştir. Görüşmelere başlamadan önce 
bu istem oya konularak kabul edilmiş ve öngörüşmeler başlamadan önce, öngörüşmenin 
öngörüşmesi niteliğinde bir konuşma yapılmıştır. Böylece, ilk defa, TBMM’de 
görüşülmekte olan bir konuyla ilgili olarak TBMM dışından bir konuğa söz verilmiştir.143

1994 yılında bir başka Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na gündemin başında aynı 
yöntemle söz verilmiştir: Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’e hoş geldiniz dendikten sonra 
konuşma talebi oylanmış ve talebin onaylanmasından sonra konuşma yapılmıştır.144 Aynı 
yıl içinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev145,1996’da Gürcistan Devlet Başkanı 
Eduard Shcvardnadze146, aynı yöntemle konuşmuştur. 

139 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.12.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 34, Oturum: 1, s. 798-799.
140 1994, 1998, 2000, yıllarında da 23 Nisan dolayısıyla yabancı parlamenterler çağrılmıştır. Burada bu 

konuşmalara değinilmeyecektir.
141 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.05.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 75, Oturum: 1, s. 21-23.
142 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.06.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 176-178.
143 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.06.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 111, Oturum: 1, s. 282-291.
144 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.02.1994, Dönem: 19, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 14-22.
145 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.10.1994, Dönem: 19, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 19, Oturum: 1, s. 317-320.
146 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.04.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 33, Oturum: 1, s. 738-741.
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KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 1997’de, ikinci kez, Genel Kurulda aynı 
yöntemle konuşmuşsa da, ritüelin bu uygulamasında, ritüele bir ek yapılmıştır: Sözkonusu 
dönemde TBMM’de temsil edilen tüm siyasal partiler (RP, ANAP, DYP, DSP, CHP, BBP 
ve DTP) ortak hazırladıkları bir deklarasyonu, Genel Kurul’un onayına sunmuşlar ve 
Milletimize ve dünya kamuoyuna duyurulacak bir TBMM Genel Kurulu kararı çıkmasını 
sağlamışlardır.147 Böylece ilk defa bir konuğun konuşmasından sonra, bir sonuç doğurması 
için Genel Kurulda bir karar alınmıştır.

1997 yılında iyice kurumsallaşmış ritüele uygun olarak Romanya Cumhurbaşkanı 
Emil Constantinescu 148, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev (ikinci kez)149, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov150; 1998’de Arnavutluk Cumhurbaşkanı 
Rexep Meidani151, Hindistan Meclis Başkanı Ganti Mohana Chandra Balayogi152 aynı 
yöntemle Genel Kurul’a hitap etmişlerdir.

1999’da ritüel yine KKTC dolayısıyla özel biçimde uygulanmıştır. Genel Kurulun 
32. Birleşiminde bir Danışma Kurulu önerisi verilmiş ve öneri onaylanmıştır. Öneride 
Kıbrıs Barış Harekatının 25. Yıldönümü nedeniyle 15.07.1999 tarihinde Özel Gündem 
altında özel bir görüşme yapılması önerilmektedir. Öneride TBMM’de yapılacak 
konuşmalarda İçtüzüğün 72. maddesinin uygulanması (parti grupları ile hükümete 
20’şer dakika, iki kişisel konuşmanın 10’ar dakika) konuk Denktaş’ın konuşma süresinin 
sınırlandırılmaması istenmektedir.153 Önerinin kabul edilmesiyle belirtilen günde özel bir 
görüşme yapılmış ve ilk söz konuk Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Toplantının sonunda  
bütün siyasal parti grupları (DSP, MHP, FP, ANAP, DYP) tarafından bir deklarasyon 
imzalanarak okunmuş, ancak oya sunulmamıştır. Başkan ittifakla benimsediğimiz açıkça 
belli olan önergenin gereği Başkanlığımızca yerine getirilecektir diyerek, oylamaya 
gerek olmadığını ima etmiştir. 154

1999 yılının sonlarına doğru, ilk defa bir ABD Başkanı Genel Kurula hitap 
etmiştir. Başkan William Jefferson Clinton’un konuşmasından önce önemli hazırlıklar 
yapılmıştır. Öncelikle Clinton’un konuşabilmesi için Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 
içinde, henüz Clinton Genel Kurul’a gelmeden önce bir oylama yapılmıştır. Clinton’un 
konuşma isteği Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra Başkan bir iki teknik 
hususa değinmiştir: Cep telefonlarının kapatılması, alt taraftaki ışıkların kapatılması, 
refakatçilerin komisyon sıralarında oturması.vs. Genelde yapılmayan bu hatırlatmalardan 
sonra görüşmelere devam edilmiş ve Clinton geldiğinde konuşan milletvekili, sözlerini 
kesmesi için uyarılmıştır. Milletvekilinin sözünü kesmesinden sonra Başkana hoşgeldiniz 
denmiş ve Başkan konuşmasını yapmıştır.155

147 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.01.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 48, Oturum: 1, s. 261-268.
148 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.04.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 86, Oturum: 1, s. 356-359.
149 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.05.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 10-23.
150 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.07.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 127, Oturum: 1, s. 72-75.
151 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.02.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 54, Oturum: 1, s. 101-105.
152 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.06.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 112, Oturum: 1, s. 12-13.
153 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.07.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 32, Oturum: 1, s. 172.
154 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.07.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 34, Oturum: 1, s. 332-370.
155 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.11.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 19, Oturum: 1, s. 324, 334-339.
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ABD Başkanına uygulanan bu yöntemden sonra, 2000 yılında, Ürdün Kralı 
Abdullah Bin Al Hüseyin156, Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwasniewski157 ve 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma’ya158 da benzer bir yöntem uygulanmış ve 
toplantının başında konuşma kararı alınmıştır. 2001 yılında Genel Kurulda üçüncü kez 
konuşan Haydar Aliyev’e aynı ritüel uygulanmıştır.159

2003160 ve 2004161 yıllarında yeniden KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
konuşma yapmıştır. Başkanlar, konuşma izninin oylanması ve konuşmanın yaptırılması 
konularında ritüeli olduğu gibi uygulamışlardır. İlk görüşmede daha önce olduğu 
gibi konuşmadan sonra ortak bir deklarasyon yayınlanırken ikincisinde uzlaşmaya 
varılamadığı için deklarasyon yayınlanamamıştır. Ancak bu ikinci görüşmede ayrı bir 
usul tartışması da yaşanmıştır: Konuşmadan sonra bir siyasal parti grubu bir deklarasyon 
yayınlanması için bir önerge vermiştir. Ancak Başkan, deklarasyon önerisinin bütün 
gruplar tarafından imzalanmadığı takdirde işleme alınamayacağını belirtmiştir. Yapılan 
bir usul görüşmesinden sonra önerge işleme alınmamıştır. Bunun gerekçesi, TBMM’nin 
ortak görüşü olarak yayınlanacak bir deklarasyonun, ortak bir öneri olarak sunulması 
zorunluluğudur. Tek bir grubun önerisinin kabul edilmesi yoluyla kabul edilen bir 
önergeyi TBMM’nin ortak kararı olarak yayınlamanın olanağı yoktur.

2004 yılında ilk defa bir AB Komisyonu Başkanı, Genel Kurul’da, ritüele uygun 
biçimde bir konuşma yapmıştır.162 Aynı yıl ritüele uygun olarak Pakistan Cumhurbaşkanı 
Pervez Müşerrref163, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev164 ve Avrupa Parlamentosu 
Başkanları Pat Cox165 ile Jossep Borrell Fontelles166; 2005 yılında Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Başkanı Rene van der Linden167 ritüele uygun birer konuşma 
yapmışlardır.

2007 yılında ritüelin ilginç bir uygulaması olmuştur. Birbirleriyle çatışma halinde 
bulunan iki toplumun liderleri aynı gün Genel Kurul’a hitap etmişlerdir. Bu amaçla Genel 
Kurulun bir hafta önceki birleşiminde iki konuşma için birden onay istenmiş168 ve İsrail 
devlet başkanı Şimon Peres ile Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas bir 
sonraki birleşimde birbirleri ardınca birer konuşma yapmışlardır. 169 Bu uygulama, aynı 
gün iki konuğun birlikte konuşma yaptıkları ilk (ve son) uygulamadır.

156 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.03.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 66, Oturum: 1, s. 18, 31-33.
157 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.04.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 81, Oturum: 1, s. 113, 124-128.
158 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 20, Oturum: 1, s. 24, 39-42.
159 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.03.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 68, Oturum: 1, s. 475, 480-488.
160 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 42, Oturum: 2, s. 365, 406-416.
161 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.04.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 74, Oturum: 1-2, s. 11, 13-24, 26-33.
162 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.01.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 43, Oturum: 1, s. 46-50.
163 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.01.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 44, Oturum: 1, s. 98-103.
164 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.04.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 15-18.
165 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.03.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 61, Oturum: 1, s. 19-23.
166 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.12.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 26, Oturum: 2, s. 135-139.
167 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 16, Oturum: 1, s. 446-450.
168 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 18, Oturum: 1, s. 257.
169 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 19, Oturum: 1, s. 439-445.
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2008 yılında AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Genel Kurula hitap 
etmiştir. Ancak bunun öncesinde de ilginç bir tartışma yaşanmıştır. İzmir Milletvekili 
Oktay Vural Dış İlişkiler Protokol Müdürlüğünden bir faks aldıklarını ve bu faksta 
Barroso’nun Genel Kurul’a hitaben konuşma yapacağının bildirildiğini belirtmiştir. 
Vural, Genel Kurul bu konuda bir karar vermemiş olduğu halde, bu tür bir konuşma 
yapılacağının bildirilmesini, “milli irade olmadan birilerinin burada’’ (Genel Kurulda) 
konuşma yapması olarak değerlendirmiştir. Gerçekten de bu tür bir bilgilendirmenin 
konuşma kararı alındıktan sonra yapılması daha doğru olurdu. Bu uyarıdan sonra Başkan 
konuşma isteğini oylamıştır. 170 Barosso sonraki birleşiminde konuşmasını yapmıştır.171 
İlham Aliyev’in 2008 yılında Genel Kurul’a hitaben yaptığı ikinci konuşmanın172 izni de 
bir önceki birleşimde alınmıştır.

2009 yılında ABD Başkanı Barack Hussein Obama’nın Genel Kurul’a hitaben 
konuşması173 farklı bir uygulamayı doğurmuştur. Bir yabancı konuğun konuşması, ilk defa 
bir Danışma Kurulu önerisi konusu olmuştur. Konuşmanın yapılmasından üç birleşim 
önce Danışma Kurulu önerisiyle Obama’nın konuşma yapması kararlaştırılmıştır. Böylece 
daha önceki uygulamalarda konuşmak isteyen yabancı konuğun konuşma istemi, bu defa 
Danışma Kurulunun istemi olarak sunulmuştur.174

2009 yılında Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva175, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev176; 2010 yılında Endonezya Cumhurbaşkanı 
Susilo Bamyang Yudhoyono177, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Christian Wulf178 
Genel Kurul’a hitap etmişlerdir. Wulf’un konuşmasına başlamadan önce kürsüde 
bulunan Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın sözleri yarıda kesilmiş ve konuk 
Cumhurbaşkanına söz verilmiştir. Bugüne kadar ki uygulamalarda genellikle konuğun 
gelmesinden önce ayarlama yapılmaya çalışılmış ve konuşma bittikten sonra konuklar 
salona alınmıştır. Kimi zaman Başkanlar bu konuda uyarılar da yapmışlardır. Bu 
hassasiyet İçtüzüğün 66. maddesinde belirtilen kürsüdeki üyenin sözünün ancak Başkan 
tarafından kendisini İçtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet için kesilebileceği 
kuralından kaynaklanmaktadır. Burada ilk defa bir milletvekilinin sözü yabancı bir devlet 
adamının konuşması için kesilmiştir. 

170 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.04.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 88, Oturum: 1, s. 256-257.
171 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.04.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 4, s. 436-441.
172 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.11.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 14, Oturum: 1, s. 599-603.
173 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.04.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 72, Oturum: 2, s. 17-22.
174 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.03.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 98.
175 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.05.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 88, Oturum: 1, s. 1105-1109.
176 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.10.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 10, Oturum: 1, s.353-356.
177 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.06.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 125, Oturum: 2, s. 515-521.
178 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.10.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 8, Oturum: 1, s. 201-205.
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2010 yılında son olarak Pakistan Başbakanı Seyid Yusuf Rıza Gilani179; 2011 
yılında AP Başkanı Jerzy Buzek180; 2012 yılında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev181 ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov182 ve son 
olarak 2013 yılında Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki183 ritüeli sürdürmüşlerdir.

Özetlemek gerekirse yabancı konukların Genel Kurulda konuşma yapmaları 
ritüeline ilişkin şu sonuçlara ulaşılabilir:

v	Ritüel bu güne kadar değişik biçimlerde uygulanabilmişse de ana hatları 
itibarıyla istikrar kazanmıştır.

v	Yabancı konuğun konuşma yapabilmesi için mutlaka Genel Kurulun kararı 
alınmıştır.

v	Genel Kurul’un karar alabilmesi için yabancı konuğun istemi Genel Kurul’un 
onayına sunulmuştur. Bunun istisnası ABD Başkanı’na Danışma Kurulu’nun 
istemi üzerine Genel Kurul’da söz verilmesidir.

v	1965 yılında Genel Kurul’da yaşanan bir tartışmadan sonra, konuşma istemleri, 
konuşmacı gelmeden önce Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Ancak bu 
konuda farklı uygulamalar bulunmaktadır. Kimi zaman istemler, konuşmanın 
yapılacağı günkü birleşimin başında ya da sunuşlar arasında yapılırken, kimi 
zaman önceki birleşimlerde onay alınmaktadır. Bunu olağan karşılamak gerekir. 
Çünkü konuklar tarafından bu tür istemler yapıldığında, önceden karar almak 
için yeterli zaman olmayabilmektedir. Dolayısıyla konuşmadan belli bir süre 
önce karar almak yeterli görülmelidir.

v	Genel Kurulda kimlerin konuşabileceğine ilişkin bir liste bulunmamaktadır. 
Uygulamaya bakıldığında Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları, AB 
organlarının çeşitli düzeydeki temsilcilerinin vs. konuşmuş oldukları 
görülmektedir. Bu konuda Genel Kurulun takdiri bulunduğunu kabul etmek 
gerekir.

v	İstikrar kazanmış ritüelde konuşma üzerine başka bir konuşma yapılmamakta 
ve bir karar alınmamaktadır. Bunun istisnası KKTC’dir ve KKTC’nin özel 
durumda olduğunu söylemek gerekir. Ancak KKTC konusundaki uygulama da 
zaman içinde değişmiştir.

v	İstikrar kazanmış ritüelde, yabancı konuğun konuşmasının öncesi ve sonrasında 
Genel Kurulun gündemine devam ettiği görülmektedir. Bugüne kadar bir 
istisna dışında TBMM üyesinin sözü kesilmemiştir. Bu konuya hassasiyet 
gösterilmesi, teorik çerçeveden bakıldığında son derece önemli ve yerindedir.

179 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.12.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 27, Oturum: 1, s. 732-737.
180 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.11.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 23, Oturum: 1, s. 55-60.
181 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.01.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 51, Oturum: 1, s. 357-359.
182 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.02.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 72, Oturum: 4, s. 267-269.
183 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.05.2013, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 112, Oturum: 1, s. 300-303.



42

b) Konukların Genel Kurulu Selamlaması
TBMM’nin Genel Kurul toplantıları kural olarak açıktır. Bu toplantılara yerli ve 

yabancı konuklar izleyici olarak katılabilmektedirler. Bu konuklardan bazıları Genel 
Kurul’u selamlayabilirler. Tarihi geçmişi içinde bakıldığında TBMM’nin kuruluş yıllarında 
yerli konukların da selamlanabildiği ve hatta ilk selamlama ritüelinin yerli konuklara 
uygulandığı görülmektedir. Bugün bu ritüel yabancı konukların selamlamasına dönüşmüş 
olmasına rağmen, ritüelin geçmişinde tam tersi bir durumu saptamak mümkündür. 

Genel Kurul’da selamlama ritüeli, TBMM’nin kuruluş yılı olan 1920’de bir 
tartışmayla, farklı bir biçimde başlamıştır. 1920 yılının Ekim ayında bir Bolşevik heyeti 
Ankara’ya gelmiştir. Bursa Mebusu Emin Bey söz alarak, bu heyete bir beyanı hoş amedi 
icra edilmesini ister. Meclis tarafından bir heyet oluşturulmasını ve oluşturulan heyetin 
gelen Heyetle görüşme yapmasını talep eder. Gerekçe parlamento üyelerinin ancak 
parlamentonun onayıyla yabancı heyetlerle görüşme yapabileceği ve resmi görüşme 
yapılırsa iyi bir sonuç alınacağıdır. Tutanaklara bir mebus bey olarak geçen bir üye 
bunun yanlış bir fikir olduğunu söyler. Hakkari Mebusu Müfit Bey ise Heyetin Başkanlık 
Divanını ziyaret ettiğini ve Divanın da iade-i ziyarette bulunduğunu, bunun Meclisi 
ziyaret anlamına geldiğini ve ayrıca Meclis adına bir görüşme yapmaya gerek olmadığını 
söylemiştir. Müfit Bey bunun dışında da özel görüşme yapılabileceğini ama bunun için 
karar almaya gerek bulunmadığını, kimsenin engellenmediğini belirtmiştir. Bu yönde 
kısa bir tartışmadan sonra herhangi bir oylama yapılmadan ve karar alınmadan konu 
kapanmıştır.184 Ama bu tartışmanın bir beyanı hoş amedi için TBMM’deki ilk girişim 
olduğunu söylemek gerekir.

Bundan sonraki girişim de benzer biçimde TBMM dışındaki bir gruba Meclis 
adına hoşgeldiniz mesajı iletilmesine ilişkindir. Tokat Mebusu Rifat Bey Ankara’ya gelen 
Kuvayı Milliye alaylarına hoşgeldiniz denmesi için Başkanlık Divanı tarafından bir 
heyet oluşturulmasını bir önergeyle ister ve önerge kabul edilir.185 Böylece ilk hoşgeldiniz 
mesajı Meclis dışında verilmiş olur.

Meclis içindeki ilk beyanı hoşamedi 1922 yılında başlamıştır. 1922 yılında 
İngilizlere esir düşmüş olan Çürüksulu Mahmut Paşa’ya hoşgeldiniz denmiştir. Bu ritüel 
tutanaklarda şöyle yer almıştır:

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — İngilizlerin pençei zulüm ve esaretine düşerek Malta’da 
bulunduğumuz esnada bizimle beraber, pak nasiyesiyle ve tavru hareketiyle nazarı hürmet 
ve teessürümüzü celbeden bir zatı muhterem de vardı. O zatı muhterem Çürüksulu Mahmud 
Paşa Hazretleri idi. Malûmuâlileridir ki, Mahmud Paşa Hazretleri memleketimizde, 
ordumuzda şeref ve namuslarıyle ve gayreti vataniye ve diniyeleriyle temayüz etmiş̧ ricali 
muhteremedendir.(Var olsun, sadaları) Himmet ve gayreti millîye sayesinde müşarünileyh 
hazretleri dahi halâs bularak bu defa milletin azim ve iradesinin tecelligâhı olan Ankara’yı 
teşrif etmişlerdir. Kendisine beyanı hoşamedi edilmesini teklif ederim. (Sefa geldiler sesleri, 
şiddetli alkışlar)186

184 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.10.1920, Dönem: 1, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 81, Oturum: 1, s. 14-15.
185 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.08.1921, Dönem: 1, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 63, Oturum: 2, s. 31.
186 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.03.1922, Dönem: 1, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 6, Oturum: 2, s. 159.
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Bundan kısa bir süre sonra Kurtuluş Savaşında yer alanlara hoşgeldiniz denmiştir. 
Bu defa da, önceki defa olduğu gibi verilen önerge üzerine bir karar alınmış ve alınan 
karar Meclis Başkanı tarafından dile getirilmiştir. Önerge ve diğer işlemler tutanaklara 
şöyle yansımıştır.

Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Antakya mıntakası namına Meclisimiz nezdine mahallince gönderilen 

Karamürselzade ‘Mustafa Paşaoğlu Tayfur ve Rasim ve Samih Azmi Beyler mücahit ve 
fedakârlar samiin meyanındadırlar. Mumaileyhime “hoş geldiniz denilmesini teklif ederim.

 Bolu 
 Tunalı Hilmi

REİS — Efendim! Bendeniz tarafı âlinizden - kabul buyurursanız - hoş geldiniz 
derim. (Hay hay sadaları)187

Bu hoşamediden çok kısa bir süre sonra Vilayatı Şarkiye ulemayı benamından 
...Anadolu gazilerini ve Meclisi Aliyi ziyaret etmek üzere İstanbul’dan.... gelerek samiin 
locasında bulunan Bediüzzaman Molla Said Efendi Hazretlerine beyanı hoşamedi edilmesi 
için üç milletvekili tarafından önerge verilmiş ve bunun üzerine alkışta bulunulmuştur.188 
Bundan bir gün sonra Abdürrahman Şeref Bey Meclisteki samiin locasına gelmiş ve 
kendisine hoşgeldiniz denmesi için ikisi tek imzalı ve ikisi çok imzalı toplam dört önerge 
verilmiştir.189 Ancak burada da kimi zaman yapıldığı gibi, önergeler oya sunularak karar 
da alınmamış, önergelerin okunmasından sonra alkışla yetinilmiştir. Öyle anlaşılmaktadır 
ki Kurtuluş Savaşı sürmektedir ve Savaşa destek sağlanması için TBMM’ye çok sayıda 
konuk alınmaktadır. Bu konuklar bugünkü kordiplomatik locaya karşılık gelen samiin 
locasına alınmakta ve kendilerine verilen önergelerin kabul edilmesi üzerine hoşamedi 
beyanında bulunulmaktadır. Nitekim yukarıda sözü edilen 136. Birleşimde üyelerden 
birisi (Maraş Mebusu Hasib Bey) bu ritüelin sıklaşmaya başladığını görünce İkide bir ne 
oluyor? Meclis teşrifat salonu mu? diyerek tepki göstermiştir.

1950’li yıllarda hoşamedi ritüeli, hoşgeldiniz adıyla biraz şekil değiştirerek 
uygulanmıştır. Bu dönemde Başkanlar gelen konukları sadece Genel Kurul’a bildirmekle 
yetinmemişler, hoşgeldiniz demeden önce uzun sayılabilecek konuşmalar yapmışlardır. 
Konuk kişi ve heyetler de kordiplomatik locada ayağa kalkarak sürekli alkışlar arasında 
Genel Kurul’u selamlamışlardır. Örneğin 1952 yılında Yunanistan Dışişleri Bakanı M. 
Venizelos Genel Kurul’a geldiğinde Başkan Refik Koraltan bir sayfa uzunluğunda bir 
konuşma yapmış ve sürekli alkışlar arasında konuğa hoşgeldiniz demiştir.190 Koraltan 
benzer bir konuşmayı 1953 yılında Alman Parlamentosundan TBMM’ye gelen bir 
heyete hoşgeldiniz demek için yapmıştır.191 Benzer konuşmalar daha sonra gelen yabancı 
konuklar için de (Yugoslavya, İngiltere, İtalya )tekrarlanmıştır.

187 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.11.1922, Dönem: 1, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 132, Oturum: 3, s. 376.
188 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.1922, Dönem: 1, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 135, Oturum: 2, s. 439.
189 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.11.1922, Dönem: 1, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 136, Oturum: 1, s. 460.
190 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.1952, Dönem: 9, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 34, Oturum: 1, s. 6.
191 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.04.1953, Dönem: 9, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 67, Oturum: 1, s. 361.
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1960’lı yıllardan sonra ritüel bugünkü haline gelmeye başlamıştır. Bu dönemde 
artık konuklar için uzun konuşmalar yapılmamış, hoşgeldiniz denmekle yetinilmiştir. 
Örneğin 1966 yılında hükümetin resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Hindistan Turizm 
Bakanı Taleyar Han, konuşmakta olan üyenin sözüne ara verilerek, Genel Kurula takdim 
edilmiş ve kendisine hoşgeldiniz denmiştir.192 Aynı yıl içinde Jose Suarez de Fonsece 
başkanlığındaki NATO parlamenterler heyetine hoşgeldiniz denmiştir.193 Gelenek sonraki 
yıllarda da bu şekilde devam etmiş ve örneğin 1974 yılında Avrupa Parlamentosu 
Başkanı Cornelis Berkhouwer’e194; 1978 yılında Japon195 ve Çin Halk Cumhuriyeti196 
Parlamento heyetlerine aynı şekilde hoşgeldiniz denmiştir. 1980 darbesinin ritüele bir 
etkisi olmamıştır. Örneğin 1986 yılında Genel Kurulu ziyaret eden Fas197 ve 1988 yılında 
Polonya198 Parlamento Başkanlarına da aynı usulle hoşgeldiniz denmiştir. 1998 yılında da 
örneğin Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki heyete hoşgeldiniz 
denmiştir.199 2002 yılında ritüele Kosova Meclisi Kosova Türk Partisi Milletvekillerinden 
oluşan heyete hoşgeldiniz denmesi örnek olarak gösterilebilir.200 Ritüelin bugün de aynı 
şekilde devam ettiğine ilişkin olarak 2013 yılı sonuna ilişkin bir örnek verilebilir: 2013 yılı 
Kasım ayında İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ile beraberindeki 
heyete, kürsüdeki konuşmacının sözüne ara verdirilerek, hoşgeldiniz denmiştir.201

Ritüelin bu şekilde kurumsallaşmasından sonra, TBMM Genel Sekreterliği Dış 
İlişkiler ve protokol Müdürlüğü tarafından parlamenter diplomasinin gelişmesi ve bu 
bağlamda ikili ziyaretlerin artması nedeniyle bir genelge çıkarılmıştır. Genelgenin Genel 
Kurul’u bağlayıcı bir yönü olmamakla birlikte, kurumsallaşmış bulunan ritüeli yazılı 
kural haline dönüştürmesi bakımından yararlı olduğu söylenebilir. Genelge, sadece Genel 
Kurul’un selamlama esaslarını değil ama aynı zamanda Genel Kurul’a hitap esaslarını 
da düzenlemektedir. Genelgeye göre Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanın 
konuğu olarak ülkemizde bulunan yabancı devlet başkanları, yabancı meclis başkanları, 
uluslararası asamble başkanları ve yabancı hükümet başkanları talepleri halinde, TBMM 
Başkanının da uygun görmesi koşuluyla, Genel Kurul’a hitap edebileceklerdir. Kuşkusuz 
Genel Kurul’un kararı asıldır ve Genel Kurul dilediği takdirde burada sayılmayan kişilerin 
de Genel Kurula hitap etmesine izin verebilir. Genelgeye göre yukarıdaki kişilerin Genel 
Kurul’u selamlaması da mümkündür. Selamlama için bu listeye ek olarak Bakanlar 
Kurulu üyelerinin konuğu olarak ülkemizde bulunan yabancı bakanlar, TBMM İhtisas 
komisyonları ve AB- Türkiye Karma Parlamento Komisyonunun davetine icabet ederek 
ülkemize gelen yabancı komisyon başkanları ve beraberindeki heyet üyeleri, TBMM 

192 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.06.1966, Dönem: 2 (13), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 98, Oturum: 1, s. 103.
193 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.07.1966, Dönem: 2 (13), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 111, Oturum: 1, s. 742.
194 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.1974, Dönem: 4 (15), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 19.
195 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.06.1978, Dönem: 5 (16), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 165, Oturum: 1, s. 596.
196 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.11.1978, Dönem: 5 (16), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 9, Oturum: 1, s. 348.
197 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.02.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 358.
198 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.12.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 35, Oturum: 1, s. 569.
199 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.02.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 53, Oturum: 2, s. 41.
200 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.11.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 4, Oturum: 1, s. 65.
201 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.11.2013, Dönem: 24, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 22, Oturum: 1, s. 52.
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Uluslararası Gruplarının davetine icabetle ya da TBMM’nin düzenlediği bir uluslararası 
toplantı, seminer, konferans nedeniyle Türkiye’de bulunan milletvekilleri, TBMM Dostluk 
gruplarının başkanların davetine icabetle Türkiye’de bulunan yabancı dostluk grupları 
başkanları ve beraberindeki heyet üyeleri de Genel Kurul’u selamlayabilmektedirler. Bu 
selamlamanın Genel Kurul’un kordiplomatik locasından yapılması gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse selamlama ritüeli TBMM’nin ilk yıllarında farklı bir amaçla 
ve farklı bir adla ortaya çıkmıştır. Amaç, Kurtuluş Savaşı’nda yararlı olan kişilere 
selam göndermektir ve ritüelin adı hoş amedidir. Hoş amedi mesajı gönderilecek 
kişilerin Meclis’e gelmesine de gerek yoktur. Ancak ritüel bu şekliyle fazla süre ayakta 
kalamamış ve kısa süre sonra sadece Meclise gelen konuklara uygulanmaya başlanmıştır. 
Bu konuklar yabancı değil, ülke vatandaşlarıdır. Daha sonraları ritüel sadece yabancı 
konuklara uygulanmaya başlanmıştır. 1950’li yıllarda Başkanlar hoşamedi yerine 
hoşgeldiniz demeye başlamışlardır. Ancak 1950-1960 arası uygulamada Meclis Başkanları 
hoşgeldiniz mesajlarının yanında iki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden birer konuşma 
da yapmışlardır. 1960’lardan sonra ritüel bugünkü şeklini almış ve günümüze kadar 
uygulanmıştır. 2005 yılında ise bir genelgeye dönüştürülen ritüel yazılı hale getirilmiştir. 
Ancak tekrar etmekte yarar vardır ki bu ritüelin farklı biçimde uygulanması tamamen 
Genel Kurulun takdirindedir.

E. Deklarasyonlar
TBMM Genel Kurulu kimi zaman dış ilişkiler alanında ulusal bir hassasiyetini 

bir bildiriyle dünya kamuoyuna duyurma ihtiyacı hissetmektedir. İçtüzükte bu bir bildiri 
ya da deklarasyonun görüşülme, kabul edilme ve yayınlanma yöntemine ilişkin olarak 
hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda zaman içinde farklı uygulamalar yapılmış 
ve günümüzde bir teamülün ana hatları ortaya çıkmıştır. Örneğin yukarıda aktarıldığı 
gibi KKTC Cumhurbaşkanının konuşmalarından sonra Kıbrıs’la ilgili olarak çok sayıda 
deklarasyon yayınlanmıştır. Kıbrıs örneğinde bu tür bir deklarasyonun yayınlanmasının 
asgari koşulu da ortaya çıkmıştır: Uluslararası bir deklarasyonun yayınlanması için 
asgari koşul, bütün siyasal parti gruplarının deklarasyonu imzalamış olmalarıdır. 
Yukarıda incelendiği gibi bir siyasi parti grubu tarafından imzalanmayan bir bildirinin 
yayınlanması sözkonusu olmamıştır. Diğer taraftan bütün gruplar tarafından imzalanmış 
olan bir bildirinin kimi zaman tekrar oya sunulması gerekmemiş; kimi zaman ayrıca 
oylama yapılmıştır. Örneğin İsviçre Parlamentosunun bir kanadı tarafından alınan Ermeni 
soykırımının tanınması hakkındaki karar AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerinin ortak 
önergesi olarak sunulmuş ve okunduktan sonra Başkan tarafından oylama yapılmaksızın 
şu açıklama yapılmıştır:

Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde ittifakla 
benimsenen bu önergenin gereği Başkanlığımızca yerine getirilecektir. Her iki grubumuza 
teşekkür ediyorum.202

202 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.12.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 34, Oturum: 3, s. 42-43.
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Benzer biçimde 1997 yılında KKTC ile ilgili olarak, 4 siyasal parti grubu 
tarafından hazırlanan önergenin okunmasından sonra herhangi bir oylama yapılmaksızın 
ittifakla benimsenen önergenin gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği bildirilmiştir.203

KKTC ile ilgili olarak 2003 yılında yayınlanan bildiri ise birçok yönden farklılıklar 
taşımıştır. Bu bildiri sadece grubu bulunan AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri 
tarafından değil grubu bulunmayan DYP Genel Başkanı tarafından da imzalanmıştır. 
Önergenin okunmasından sonra üzerinde görüşme açılmış her bir grup temsilcisi ile DYP 
Genel Başkanı’na 10’ar dakika söz verilmiştir. Ankara Milletvekili Salih Kapusuz her ne 
kadar yerinde bir müdahale ile bunun önerge olmadığını ve bir deklarasyon olduğunu, 
deklarasyon üzerinde görüşme yapılamayacağını belirtmişse de deklarasyon üzerinde 
10’ar dakikalık konuşmalar yapılmıştır. Konuşmaların tamamlanmasından sonra da, yine 
diğer uygulamalardan farklı olarak önerge oya sunulmuştur.204

Görüldüğü gibi ritüelin asgari koşulunun, yani bütün siyasi parti grupları 
tarafından imzalanmış olması koşulunun yerine getirilmesinden sonra, ritüel değişik 
biçimler alabilmektedir. Yukarıdaki örnekte, önerge parti grupları ile grubu olmayan 
bir parti genel başkanı tarafından imzalanmıştır. Dolayısıyla önergenin parti grupları 
yanında, grubu olmayan siyasal partiler, bağımsızlar ve dostluk grubu başkanları 
tarafından da imzalanması mümkündür. Örneğin 2005 yılında Ermeni sorunu ile ilgili 
olarak oylanmaksızın benimsenen bir bildiri, siyasi parti grupları (AK Parti, CHP), grubu 
olmayan siyasal partiler (DYP, ANAP, SHP) ve bağımsızların (Ülkü Gökalp Günay) 
temsilcileri tarafından imzalanmıştır.205 Bu deklarasyonun kabul edilmesi sırasında da 
ritüelde küçük sapmalar olmuştur. Önergenin okunmasından önce Genel Kurul’da aynı 
konuya ilişkin olarak bir genel görüşme açılmasına ilişkin bir öngörüşme yapılmıştır. 
Ancak genel görüşme açılıp açılmamasına ilişkin bir oylama yapılacağı yerde, önerge 
okunmuş ve gereğinin yapılacağı ifade edilmiştir. Bunun ardından ise Başkan tarafından 
bir duyuru yapılmıştır. Duyuruda İktidar ve anamuhalefet partilerinin genel başkanları 
tarafından Büyük Britanya Avam ve Lortlar Kamaralarının üyelerine gönderilmek üzere 
imzalanan bir mektubun milletvekillerinin imzasına açıldığı belirtilmiştir. Böylece 
önceki örnekte olduğu gibi önerge üzerinde görüşme açmak yerine, önerge öncesinde 
bir genel görüşmenin öngörüşmesi yapılmış ve genel görüşme işlemini sürdürmek yerine 
bildiri işlemi sürdürülmüştür. Özetle aslında bir genel görüşme öngörüşmesi değil, fiili bir 
deklarasyon öngörüşmesi yapılmıştır.

1999 yılında yine KKTC için yayınlanan deklarasyon öncesinde, bir görüşme 
yapılmıştır. Ancak bu görüşmenin gündemin hangi başlığı altında yapıldığı belli 
değildir. Tutanaklara bakıldığında konuşmalar gündem dışı konuşmalar başlığı altında 
görünmektedir. Gerçekten de sözkonusu günde başka bir gündem dışı konuşma 
yapılmamıştır. Oysa Genel Kurul görüşmelerinin başında gündem dışı konuşmaların 
yapılması da bir teamül haline gelmiştir. Dolayısıyla tutanaklara ilk bakıldığında gündem 

203 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.01.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 48, Oturum: 1, s. 266.
204 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 42, Oturum: 2, s. 409-416.
205 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.04.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 83, Oturum: 1, s. 52.
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dışı konuşma başlığı altında KKTC ile ilgili bir müzakere yapıldığı izlenimi oluşmaktadır. 
Ancak tutanak incelendiğinde konunun özel gündemde yer alacak işler başlığı altında 
görüşüldüğü görülmektedir. Oysa konunun İçtüzükte tanımlanan özel gündemle de 
bir ilişkisi yoktur. Yine konu Genel Kurul’da genel hükümlere göre görüşülmüştür. 
İçtüzüğün 72. maddesinde yer alan genel hükümlere göre Genel Kurul’da görüşülecek 
bir konuda siyasi parti grupları ve hükümet 20’şer dakika şahısları adına iki üye 10’ar 
dakika konuşabilirler. Bu görüşmede başka kimsenin konuşması mümkün değildir. 
Oysa bu görüşmede KKTC Cumhurbaşkanına da söz verilmiştir. Dolayısıyla burada 
da deklarasyon öncesinde bir görüşme yapabilmek için bütün hükümler zorlanmış ve 
teamüle de uymayan farklı bir uygulama yaratılmıştır.206

Ritüelin 2004 yılında yapılan bir uygulamasında yukarıda sayılanlara ek olarak 
ilgili dostluk grubu başkanları da önergeyi imzalamışlardır. Makedonya, Arnavutluk 
ve Hırvatistan’nın NATO’ya üyeliklerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan bildiri 
siyasi parti grupları (AK Parti, CHP), iki bağımsız milletvekili (Ülkü Gökalp Güney ve 
Ümmet Kandoğan) ile Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan Dostluk Grubu Başkanları 
tarafından imzalanmıştır.207

Özetle söylemek gerekirse TBMM uluslararası kamuoyuna duyurma isteği 
duyduğu tepkisini, belli bir istikrar kazanmış olan deklarasyon yayınlama ritüeli ile 
yerine getirmektedir. Ritüelin genel biçimi, verilen bir önergenin grubu bulunan siyasi 
partilerin grup başkanvekillerince imzalanması ve imzalanmış önergenin Genel Kurulda 
okunması ve daha sonra Başkanlıkça ilgili yerlere gönderilmesidir. Bundan daha az 
aktör tarafından imzalanan önergenin ortak deklarasyon olarak işlem görmesi mümkün 
olmadığı halde, daha fazla aktör tarafından imzalanmış önergelerin işlem görmesinde, 
haklı olarak, sakınca görülmemiştir. Genel Kurulun konu hakkında bir deklarasyonla 
yetinmek istememesi ve bu deklarasyonu bir görüşme ile donatmak istemesi halinde, 
önergenin öncesinde ve sonrasında değişik yöntemlerle görüşme yapmış olmasına 
rağmen, bu uygulamaların ritüele de, İçtüzükteki kurallara da uyduğu söylenemez. 

F. Kürsü Uygulamaları
TBMM Genel Kurulunda iki kürsü vardır. Bunlardan biri Başkanlık kürsüsü ve 

diğeri hitabet kürsüsüdür.208 Her iki kürsünün amaçları ve konuşmacıları birbirinden 
farklıdır. Başkanlık kürsüsünden sadece oturumu yöneten Başkan konuşabilir. Genel 
Kurul’da konuşacak diğer bütün üyeler ya yerlerinden ya da hitabet kürsüsünden 
konuşabilirler.

Başkanlık kürsüsü ve hitabet kürsüsüne ilişkin olarak İçtüzükte kurallar bulunduğu 
gibi, teamül ve ritüeller de vardır. Bu kurallar ile teamül ve ritüelleri birbirinden 
soyutlamak çoğu kez mümkün olamadığından, burada ritüeller çerçevesinde bu kural ve 
teamüllere de yer verilecektir.

206 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.07.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 34, Oturum: 1, s. 333-370.
207 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.06.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 104, Oturum: 1, s. 314.
208 Neziroğlu, 2008, s. 295.
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1) Başkanlık Kürsüsü
Başkanlık Kürsüsü Başkanlık Divanı üyeleri tarafından yönetilmektedir.209 Ancak 

bütün Divan üyeleri, kürsüde görev almadığı gibi, kürsüde görevli bütün Divan üyeleri 
aynı anda kürsüde görev yapmazlar. Kürsüde görev yapacak Divan üyeleri bir Başkan ve 
iki katip üyedir. Başkanlık Divanı üyelerinden idare amirleri, kürsüde hiçbir göreve sahip 
değildirler.

(a) Oturumu yöneten Başkan
İçtüzüğün 14. maddesine göre, Genel Kurul görüşmelerini yönetmek kural olarak 

TBMM Başkanı’nın görevidir. İba’nın da belirttiği gibi Genel Kurul’a başkanlık etme 
TBMM Başkanlarının asıl görevi olarak görülmelidir.210 Ancak Başkanvekillerinin 
görevlerini düzenleyen 15. maddede, Başkanın yerine Genel Kurul görüşmelerini 
yönetmek başkanvekillerinin görevleri arasında sayılmış ve Başkanvekillerinin hangi 
birleşim ve oturumları yöneteceklerine Başkanın karar vereceği öngörülmüştür. 
İçtüzüğün bu hükmüne dayanarak başkanlar genellikle Genel Kurul’u yönetme 
işini belli bir sırayla başkanvekillerine bırakmaktadırlar. Uygulamada, Başkanlık 
tarafından, başkanvekilleri ve katip üyelerin de görüşünü alarak Divan Nöbet Çizelgesi 
hazırlanmaktadır.211 Aylık olarak hazırlanan bu Nöbet Çizelgelerinde ay dört haftaya 
bölünerek her hafta bir başkanvekilinin Genel Kurulu yönetmesi sağlanmaktadır. Her 
ayın başında, başkanvekilleri hangi hafta Genel Kurul’u yöneteceklerini bilmekte ve ona 
göre hazırlıklarını yapmaktadırlar. Dolayısıyla uygulamada Genel Kurul toplantılarının 
genellikle başkanvekilleri tarafından yönetildiğini söylemek yanlış olmaz. Bundan dolayı 
da TBMM Genel Kurulu ile ilgili çalışmalarda “Başkan’’ dendiğinde genellikle “oturumu 
yöneten Başkan’’, yani o hafta nöbetçi olan Başkanvekili anlaşılır.

Oturumların başkanvekilleri tarafından yönetilmesi, Başkanların bu konuda 
yetkilerinin olmadığı sonucunu doğurur mu? Kuşkusuz hayır. Başkanvekilleri Nöbet 
Çizelgelerinde öngörüldüğü şekliyle Başkanlar tarafından görevlendirilse de, Genel 
Kurulu yönetme yetkisi Başkanda kalmaya devam eder.212 Başkanlar, genellikle özel 
sayılabilecek günlerde toplantılara başkanlık ederler. Uygulamada Başkanlar aşağıdaki 
durumlarda toplantılara başkanlık etmektedirler:

- Yasama yılının açılışı ve kapanışı,
- Bütçe görüşmelerinin ilk ve son günleri,
- 23 Nisan kutlamaları,
- Gensoru görüşmeleri, Meclis soruşturmaları görüşmelerinin yapıldığı vb. özel 

günler.

209 Başkanlık Divanı, bir Başkan, dört başkanvekili, yedi katip üye ve üç idare amiri olmak üzere en az 15 
üyeye sahiptir. Başkan ve başkanvekili sayısı artırılamazken diğer üyeliklerin sayısı artırılabilir. Örneğin 24 
dönemde Divan üyelikleri sayısı 18’dir (1 Başkan, 4 Başkanvekili, 8 Katip, 5 İdare Amiri) 

210 (İba, 2001, s. 200)
211 İba, 2001, s. 201.
212 Neziroğlu, 2008, s. 78.
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Bu tür törensel ve önemli görüşmelerin tarihi önceden biliniyorsa, Nöbet 
Çizelgesinde bu husus yer alır. Ancak nöbet çizelgesinde belirtilmemesine rağmen, Başkan 
istediği toplantıyı ya da toplantının bir bölümünü bizzat yönetme yetkisine sahiptir.

Başkanların yönettikleri toplantılar genellikle bir birleşimle ya da birkaç oturumla 
sınırlıdır. Ancak bunun istisnaları da bulunmaktadır. Örneğin 1982 Anayasasında kapsamlı 
değişiklikler yapan 7. 5. 2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun görüşmeleri sırasında 
(19.04.2010-07.05.2010 tarihleri arasındaki 88-103 16 birleşim boyunca) Başkan, 
anayasa değişikliğinin görüşüldüğü birleşimlerin oturumlarını bizzat kendisi yönetmiştir. 
Birleşimlerin, anayasa değişikliğinin görüşülmediği oturumlarının çoğunu (Başkanlığın 
genel kurula sunuşları gibi) başkanvekilleri yönetmiş, ancak öneminden dolayı 
değişikliklerin görüşüldüğü ve oylandığı oturumlar bizzat Başkan tarafından yönetilmiştir.

Buradan da yola çıkarak Meclis Başkanlarının önemli gördükleri toplantıları 
kendilerinin ve diğer toplantıları başkanvekillerinin nöbetleşe yönettikleri sonucuna 
ulaşılabilir. İba’nın 19. döneme ilişkin olarak yaptığı bir istatistiksel çalışma bu durumu 
gözler önüne sermektedir: Sözkonusu dönemde toplam 550 birleşim yapılmış ve 
Başkanlar bunların sadece 24’üne (%4) başkanlık yapmışlardır.213 

Başkanvekilleri Divan Nöbet Çizelgesine göre görev yapmakla birlikte, çeşitli 
nedenlerle birbirlerinin nöbetinde görev yapabilirler. Toplamda başkanvekillerinin 
birbirlerine yakın sürelerde görev yaptığı söylenebilir.

(b) Kürsüde görevli katip üyeler
Genel Kurul toplantılarının yönetilmesinde Başkana yardımcı olan iki katip üye 

sürekli olarak kürsüde hazır bulunur. Katip üyeler, Genel Kurulda duyurulması gereken 
evrakı okurlar, seçim ve oylamalarda oyların sayım ve dökümünü yaparlar, söz sırasını 
kaydederler, tutanak özetlerinin yazılmasını gözetirler, yoklamalarda Başkana yardımcı 
olurlar. Yukarıda sözü edilen aylık Divan Nöbet Çizelgesi, her hafta görev yapacak katip 
üyeleri önceden belirler. Nöbet çizelgesi hazırlanırken bütün katip üyelerin eşit süre ile 
görev yapmalarının sağlanmasına özen gösterilir. Kimi zaman katip üyeler birbirlerinin 
yerine de görev yapabilirler. Bu durumda sonraki nöbet çizelgesinde, bu durum telafi 
edilmeye ve eşitlik yeniden sağlanmaya çalışılır. Başkanvekilleri için yapılan saptama 
burada da geçerlidir: Katip üyeler de toplamda birbirlerine yakın sürelerde görev yaparlar.

(c) Kürsüye yürüyüş ve gong çalma 
Oturumu yöneten başkan ile katip üyeler Genel Kurula girerken belli bir sırayı izlerler. 

En önde başkan ve arkasında sağında ve solunda oturan katip üyeler beraberce salona girerler. 
Onların arkasından TBMM Genel Sekreterliği temsilcileri, Kanunlar ve Kararlar Başkan ve/
veya yardımcıları ve/veya uzmanları ile teknik eleman hiyerarşik durumu gözeterek salona 
girerler.214 Bu konuda bir kural olmamasına rağmen, Başkanlık Kürsüsü, Başkan salona 
girmeden önce boşaltılır. Başkan salonu kafasıyla hafifçe selamlayarak yerine oturur. Diğer 
iki katip üye Başkanın sağına ve soluna oturur. Katip üyelerin yanına ve arkasına da sözü 
edilen kamu görevlileri kendilerine ayrılan yerlere otururlar.

213 İba, 2001, s. 202.
214 Neziroğlu, 2008, s. 317.
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Neziroğlu, toplantıyı yönetecek başkanlık divanı üyeleri ile görevlilerin Başkanın 
odasından Genel Kurul salonuna kadar yürümeleri ve salona girişlerinin bazı ülkelerde de 
güçlü bir teamül haline geldiğini belirtmektedir.215

Başkanın yerine oturduktan sonra yaptığı ilk iş önündeki gonga basmaktır. Gong 
toplantının başlayacağının habercisidir. Gongun sesini duyan milletvekilleri, toplantının 
başlayacağını düşünerek iktidar ve muhalefet kulislerinde bulunan kapılardan içeriye 
girerler. Başkan sadece birleşimin başında değil, her oturumun başında gonga basar. 
Birleşimin başında gonga bastıktan sonra şu ifadeyi kullanır:

“Sayın milletvekilleri, TBMM’nin X inci birleşimini açıyorum.’’

Birleşime ara verdikten sonra başlayan her yeni oturumun başında ise gonga 
bastıktan sonra şu ifadeyi kullanır:

“Sayın milletvekilleri, TBMM’nin X inci birleşimininin Y inci oturumunu 
açıyorum.’’

(d) Divan üyelerinin kürsüyü terkedememeleri kuralı
İçtüzüğün 55. maddesindeki kurala göre, oturum sırasında Başkanlık makamı 

ve katip üyelikler boş kalamaz. İçtüzüğün bu kuralla uyumlu 64. maddesine göre ise 
görüşmelere katılmak isteyen bir katip üye, Başkanlık kürsüsünde görevli ise yerini bir 
diğerine bırakmak zorundadır. Bu durumda Başkanın ya da katip üyelerin yerlerinden 
kalkmaları halinde ne olacaktır? Uygulamada başkanın yerinden ayrılması ya da ayağa 
kalkması gibi bir duruma hiç rastlanmamıştır. Başkanın, ihtiyaç duyması halinde birleşime 
ara verme yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle de başkanlar gerekli gördüklerinde bu 
yetkilerini kullanarak birleşime kısa süreli ara vermektedirler.

Katip üyeler için ise durum farklıdır. İlk olarak yukarıda aktarılan kural gereğince 
bir katip üye görüşmelere katılacaksa, yerine mutlaka bir başka katip üyeye bırakmak 
zorundadır.216 Ancak görüşmeye katılma söz konusu değilse bile, özellikle sol tarafta 
bulunan katip üyenin, uygulamada yerini kısa süreler için boş bırakabildiği görülmektedir.217 
Belirtmek gerekir ki bu konuda bir itiraz olursa, toplantının devamı tehlikeye girebilir. 
İtiraz yapılmadığında, bu davranışın hoşgörü sınırları içinde değerlendirilerek görmezden 
gelindiği kabul edilmelidir. Diğer taraftan sağ taraftaki üyenin yerinden ayrılmasına hiçbir 
şekilde izin verilmezken, sol taraftaki üyeye müsamaha gösterilmesinin nedeni, evrakların 
sağ tarafta oturan üye tarafından okunmasıdır. Aniden bir evrakın okunması gerekli 
olduğunda, katip üye yerinde bulunmazsa, Genel Kurul’un görüşmeleri aksayabilir ki bu 
ciddi bir sorun oluşturur. Sol taraftaki üyenin yokluğu bu tür bir sorun yaratmayacağından 
kısa zaman için oturduğu yeri boş bırakmasına göz yumulabilir. Katip üyeler, bir bakana 

215 Neziroğlu, 2008, s. 317.
216 Bu konuda ilginç uygulamalar ve yorumlar da görülmektedir. Genel Kurulun 19.11.1961 tarihli 11. birleşiminde 

kürsüde görevli katip üyenin sorusu ilgili bakan tarafından, katip üyenin kürsüde görevli olması dolayısıyla 
cevaplandırılmamış ve sonraki birleşime ertelenmiştir. 

217 Neziroğlu, 2008, s. 295.
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ya da milletvekiline bir not iletmek, Genel Kuruldan bir şey almak, parti yetkililerine 
birşey anlatmak gibi zorunlu olmayan nedenlerle ya da oy kullanmak gibi zorunlu 
nedenlerle yerlerinden kısa süreliğine ayrılabilmektedirler. Tekrar etmekte yarar vardır 
ki kural kürsünün boş bırakılmamasıdır ve kürsüden her ayrılma bir kural ihlalidir. Kural 
ihlali hoşgörü sınırlarını aşarsa, örneğin uzun süreli bir boş bırakma hali ya da sağdaki 
yerin boş kalması halinde Genel Kurul’da önemli sorunlar yaşanabilir.

Nitekim bu zorunluluk kimi zaman tersine yorumlanarak başka bir uygulamanın 
dayanağı haline getirilebilmektedir. O uygulama şudur: TBMM Genel Kurulu İçtüzüğün 54. 
maddesine göre, kural olarak, haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaktadır. 
Danışma Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul kararıyla bu gün ve saatlerin değiştirilmesi 
mümkündür. Genel Kurul’un çeşitli nedenlerle çalışmak istememesi halinde, bu tür bir 
karar alarak belli gün veya günlerde çalışmaması sağlanabilir. Ancak Genel Kurul, kimi 
zaman çalışmalarına kısa süreli ara vermek istediği halde, bu tür bir ara verme kararı alma 
fırsatı bulamaz. Bu durumda tek çare “aç-kapa’’ olarak bilinen uygulamayı yapmaktır. 
İçtüzükte açıkça yer almayan bu uygulama, farklı İçtüzük kurallarının amacı dışında 
kullanılmasıyla oluşturulur. Aç-kapa uygulamasının iki yöntemi vardır. Birinci yöntem 
toplantı yetersayısının bulunmaması nedeniyle birleşimin kapatılması, ikinci yöntem 
divanın teşekkül edememesi nedeniyle birleşimin açılamaması halidir:

Yöntem 1: Toplantı yetersayısının bulunamaması hali
İçtüzüğün 57. maddesine göre Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse 

yoklama yapar ve yoklama sonucunda üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut 
olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da 
toplantı yetersayısı yoksa birleşim kapatılır. Bu madde aslında, gerçekten toplantının 
belli sayıda üyeyle gerçekleştirmeyi güvence altına almaya çalışmasına rağmen, bu 
uygulamada farklı bir amaçla da kullanılmaktadır. Çalışmalara ara vermek isteyen, 
ama ara verme kararı alamadığı için ara veremeyen Genel Kurul, yeterli sayıda üyeyi 
bulundurmayarak ve 57. maddeyi işleterek fiili bir ara verme durumu yaratmaktadır. Bu 
amaçla Başkan birleşimi açar açmaz tereddüdü olduğu gerekçesiyle yoklama yapar ve 
toplantı yetersayısını bulamaz. Amaç da zaten toplantı yetersayısını bulmamaktır. Bu 
nedenle de, Başkan artık yetersayının oluşmasını sağlamak için uzun bir ara vermez; beş 
dakikalık kısa bir ara verir. Bu aradan sonra açılan ikinci oturumda yoklamayı tekrarlar 
ve bu yoklamada da, amaçlandığı gibi toplantı yetersayısını bulamaz ve birleşim kapatılır.

Bu yöntemin iki sakıncası vardır: Birinci sakınca, milletvekillerinin devamsızlık 
yapmaları sonucunun doğmasıdır. Aslında milletvekilleri bu toplantıya katılabilecek 
durumdadırlar ancak varılan örtülü mutabakat nedeniyle toplantıya gelmemişlerdir. Bu 
durumda milletvekilleri gereksiz yere devamsızlık haklarını kullanmış olacaklardır. Bu 
durum, devamsızlıkları kritik olan milletvekilleri için önem taşıyabilir. İkinci sakınca ise 
partiler arasında mutabakat olmaması halinde ortaya çıkmaktadır. Partiler arasında bu 
tür bir mutabakat oluşmamışsa, muhalefet partilerinin Genel Kurula gelerek istedikleri 
görüşmeleri iktidar olmaksızın yapmaları riski bulunmaktadır ve bu çok ciddi bir risktir. 
Bu yüzden de iktidar partileri bu tür bir mutabakat olmadığında, bu yöntemi kullanmazlar; 
bunun yerine ikinci yöntem kullanılır.
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Yöntem 2: Divanın teşekkül ettirilmemesi

Yukarıda aktarıldığı gibi, görüşmeler Başkanın ve iki katip üyenin kürsüde 
yerlerini almalarıyla başlamakta ve görüşmeler süresince de bu üç yerin boş 
bırakılmaması gerekmektedir. Özellikle iktidar partisi, önceki paragrafta belirtilen riski 
göze almak istemediğinde, katip üyelerden birinin kürsüye gelmesini engeller. Böylece 
daha başlangıçta, divan teşekkül etmediğinden birleşim kapatılır. Örneğin TBMM Genel 
Kurulu’nun 31 Aralık 2013 tarihli 41. Birleşimine ait tutanaklar şöyledir:

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 38’inci Birleşimini 
açıyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Divan yok Sayın Başkan.
BAŞKAN – Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz.
Bu nedenle, sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan 

gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 25 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 15.00’te 
toplanmak üzere birleşimi218 kapatıyorum. 219

Dikkat edilirse görüleceği gibi, uygulamanın yapıldığı gün olan 24 Aralık günü, 
yılbaşının bir hafta öncesidir. Ayrıca günlerden Salı’dır. Yani TBMM’nin haftalık toplantı 
günlerinin ilki söz konusudur. Bundan sonraki gün (25 Aralık) Genel Kurul yoklamada 
toplantı yetersayısı bulamadığı için, Perşembe günü (26 Aralık) Başkanlık Divanı teşekkül 
etmediğinden toplantıya başlayamamıştır. 31 Aralık günü de Divan teşekkül etmemiş ve 
1 Ocak 2014 tarihinde resmi tatil nedeniyle Genel Kurul toplanmamıştır. Böylece Genel 
Kurul, Anayasa ve İçtüzükte öngörülen ara verme kararını almadan, Divanın teşekkül 
etmemesi ve toplantı yetersayısı bulunmaması araçlarını kullanarak 24 Aralık’tan 2 Ocak’a 
kadar uzun sayılabilecek bir ara vermeye gitmiştir. Uygulama bir karara da gerek kalmadan, 
yoğun bütçe görüşmeleri sonrasındaki makul bir zamanda, Genel Kurul’un makul bir ara 
tatil yapmasını olanaklı kılmıştır.

(e) Kürsüde oturma ve evrakın katip üyeler okunması
Başkanlık Divanında oturumun yönetilmesinden sorumlu kişilerin oturmaları-

ayakta kalmaları ile ilgili olarak bugüne kadar farklı uygulamalar olmuştur. Kural olarak 
oturumu yöneten Başkanların oturmaları gerekir. Gerek 1927 tarihli Dahili Nizamnamede 
ve gerekse 1973 İçtüzüğünde Başkanların oturmaları ile ilgili bir kural bulunmamakla 
birlikte, uygulama bu yönde gelişmiştir. Kural olarak Genel Kurul’da oturumu yöneten 
Başkan kürsüyü terk edemeyeceği gibi ayağa da kalkamaz. Bunun istisnası İçtüzüğün 68. 

218 Burada, bu çalışmanın konusu olmayan bir tartışmaya değinmekte yarar vardır: Birleşimin daha yoklama 
yapılmadan ve toplantı yetersayısı bulunmadan açılmasının uygulamada sorunlar yarattığı ileri sürülmüştür 
(Bakırcı, 2008, s. 93-97). Sorun burada daha da belirgin hale gelmektedir. Divan teşekkül etmeden 
Birleşimin açılamaması gerekir; çünkü bu birleşim hiç başlayamamıştır, içi boştur. Birleşimin açılmasının 
sadece uygulayıcılar açısından bazı kolaylaştırıcı sonuçları vardır: Birleşimin açılmasıyla, TBMM’nin 
rutin uygulamaları içinde gelen evrakın o günkü birleşimin tutanaklarına eklenmesi ve o gün toplantı 
yapılmadığının tutanaklara geçirilmesi sağlanmış olur.

219 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.12.2013, Dönem: 24, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 38, Oturum: 1, s. 1.
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maddesindeki gürültü ve kavga halidir. Bu kural aslında Dahili Nizamnamenin de 94. 
maddesindeki kuralın bir benzeridir. Hem Dahili Nizamnamede hem İçtüzükte yer alan 
düzenlemeye göre görüşmeler sırasında gürültü ve kavga çıkar ve bu nedenle Başkan 
çalışma düzenini kuramazsa kürsüde ayağa kalkarak toplantıya ara vereceği uyarısında 
bulunur. Başkanın ayağa kalkması bunun dışında mümkün değildir. Genel Kurul 
toplantıları bazen çok uzun sürebilir ve fiziksel gereksinimler nedeniyle ayağa kalkmak 
zorunlu hale gelebilir. Bu durumlarda bile Başkanın kürsüde ayağa kalkarak değil birleşime 
ara vererek ihtiyacını karşılaması gerekir.220 Bunun istisnası 1927 Dahili Nizamname 
döneminde, Başkanın Genel Kurul’a bir tebliği okuduğunda ayağa kalkmasıdır.221 Genel 
Kurulun 54. Birleşiminde Cumhurbaşkanına yapılan ziyarete Cumhurbaşkanının verdiği 
cevabı ayakta okumuştur. Bu durum tutanaklarda şöyle yer almıştır:

BAŞKAN- (Ayağa kalkarak) 
Aziz arkadaşlar
....Söylediklerimize karşılık olarak şu: “Büyük Meclisin kararını pahası ölçülmez 

bir alicenaplık örneği sayıyorum...’’222

Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, Başkanın sadece tebliğ okurken ayağa 
kalkmış olmasıdır. Başkan konuşma yaptığında ayağa kalkmamıştır. Bu uygulamaya bir 
daha rastlanmamış olup, bu uygulamanın bir ritüele dönüştüğünden söz edilemez.

Katip üyeler için durum eskiden farklı olmuştur. Katip üyeler görüşmeler sırasında 
yerlerinde oturmak zorunda iken, evrak okuduklarında kural olarak ayağa kalkmak 
zorundaydılar. 2000’li yılların başlarına kadar güçlü bir teamül haline gelen bu uygulama 
sonradan değişmiştir. Önceleri katip üyelerin oturarak evrak okuyabilmeleri için Genel 
Kurul’un izin vermesi gerekmekteydi. İba bu döneme ilişkin olarak şunları söylemektedir:

Uygulamada, okunacak metnin uzun olması veya okunacak metnin sayısının fazla 
olması ve Oturumu yöneten Başkanın işaret oyuna sunması üzerine Genel Kurul tarafından 
Katip üyenin oturarak metin okumasına olanak tanınmaktadır. Ancak böyle bir karar 
alınmadıkça, sözü edilen görenek uyarınca, katip üyenin okuma işlemini ayakta yapması 
gerekmektedir.223

Sözü edilen dönemde katiplerin oturarak okuma yapmaları için Genel Kurul’dan 
izin alınması uygulamasına çok sayıda örnek bulunabilir. Örneğin bir Başkanlık seçimi 
sırasında oylamanın uzun sürmesi nedeniyle katip üyelerin isimleri oturarak okumaları 
oya sunulmuş ve kabul edilmiştir:

(BAŞKAN)- Sayın milletvekilleri, oylama uzun sürmektedir; sayın katip üyelerimizin 
isimleri oturarak okumalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...etmeyenler... kabul 
edilmiştir.224

220 (İba, 2001, s. 135)
221 (Armağan, 1972, s. 236)
222 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.05.1945, Dönem: 7, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 54, Oturum: 1, s. 54.
223 (İba, 2001, s. 136)
224 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.01.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 3, Oturum: 1, s. 45.
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Yine komisyon başkanlık divanlarının seçilmelerine ilişkin tezkereler okunacağı 
sırada Başkan oturarak okumayı oya sunmuştur:

Efendim, okunacak çok tezkere olduğu için Katip Üyenin yerinde oturarak 
okumasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...etmeyenler... kabul edilmiştir.225

Kimi zaman bir gerekçe gösterilmeden Genel Kurul’dan izin alınmıştır:

Sayın milletvekilleri, Sayın Divan Üyelerimizin, sunuşları yerinden oturarak 
sunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...Teşekkür ederim...Etmeyenler....Kabul 
edilmiştir.226

Bir başka örnekte önergelerin oturarak okunması önerilmiştir:

Önergelerin Katip Üye tarafından oturarak okunmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler...etmeyenler... kabul edilmiştir.227

Son uygulamalardan biri olan 2005 yılındaki örnekte bir gerekçe gösterilmeden 
sunuşların oturarak okunması önerilmiştir:

Katip üyenin oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
etmeyenler... kabul edilmiştir.228

Bu ritüel bugün değişmiş bulunmaktadır. Katip üyeler artık oturarak okuma işlemi 
yapmaktadırlar. Bu ritüelin değişiminin başlangıcında, bir Danışma Kurulu önerisinin 
oylaması sırasında, şu tür bir konuşma geçmiştir: 

MEHMET KARTAL (Van) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Milletvekili!...
MEHMET KARTAL (Van) - Oturumu yönetirken Katip Üyenin oturarak okumasını 

Genel Kurula sunmadınız.
BAŞKAN – (Önergeyi) Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MEHMET KARTAL (Van) - Sayın Başkan, geçmişte en az bir saat, iki saat ayakta 

okunurdu. Bu, Meclisin saygınlığına gölge düşürür. En azından, Genel Kurulun oyuna 
sunulması lazım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Milletvekilim.229

Bu konuşmadan ritüelin değişmiş olduğu ve katip üyenin, bugün olduğu gibi, 
oturarak okuma yapmaya başladığı sonucuna ulaşılabilir. Ancak bu ritüelin değişmesinin 
nedeni nedir? Bu konuda bir karar alınmamışsa-ki bir karar bulunmamaktadır- hangi 
gerekçeyle bu ritüelden vazgeçilmiştir? Bu sorunun cevabı aynı yasama yılı içindeki bir 
oturumun tutanakları içinde gizlidir. Sözkonusu oturumda şöyle bir diyalog geçmiştir: 

225 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 14, Oturum: 2, s. 418.
226 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.12.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 396.
227 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.12.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 36, Oturum: 2, s. 52.
228 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 16, Oturum: 2, s. 452.
229 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.01.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 52, Oturum: 2, s. 32.
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Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Bu sunuşları yapmadan önce, Divan Katibi arkadaşımızın oturduğu yerden okuması 

hususunu oylarınıza sunacağım.
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz.
BAŞKAN - Şimdi, karar yetersayısı arayarak oylama yapacağım. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; birleşime 5 dakika ara veriyorum.230 

Sözkonusu dönemde muhalefet partileri görüşmeleri engellemek için karar 
yetersayısını bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. İçtüzüğün 143. maddesinden 
esinlenerek yapılan uygulamaya göre, milletvekilleri bir hususun oylamasından önce 
karar yetersayısının aranmasını isteyebilirler. Ortada oylanacak bir husus bulunmadığı 
sürece ne karar yetersayısı, ne de yoklama istenemez. Bu nedenle yetersayı yokluğundan 
dolayı toplantıları engellemek isteyen milletvekilleri bir oylama yapılacağı anı gözlerler. 
Başkanın katibin oturarak oturmasını oylaması, böyle bir anı gözleyen milletvekillerine 
bir fırsat doğurmuş olur ki, bir iktidar partisinin böyle bir durumun oluşmasını istediği 
beklenemez. Bu durumda iki seçenek ortaya çıkar. Birinci seçenekte katip üyenin her 
durumda ayakta okuma yapmasına katlanılması gerekir. İkinci seçenekte ise ritüelden 
vazgeçilerek bütün okumaların oturularak yapılması sağlanır. Burada ikinci seçenek tercih 
edilmiş ve katiplerin ayakta okuması ritüeline son verilmiştir. Özetle söylemek gerekirse, 
22. dönemin 4. yasama yılında, katiplerin oturarak okuması için Genel Kuruldan izin 
alınması ritüelinden, karar yetersayısı aranarak görüşmelerin engellenmesinin önünü 
kesmek amacıyla vazgeçilmiş ve bu tarihten sonra katipler oturarak okuma yapmaya 
başlamışlardır.

(f) Kürsüdeki Divan Üyelerinin Giyimi

İçtüzüğün 56. maddesinin birinci fıkrası, kürsüde görevli Başkanlık Divanı 
üyelerinin kıyafetini düzenlemiştir. Buna göre Başkanlık kürsüsündeki Başkan, beyaz 
kelebek kravat ve siyah yelek üstüne siyah frak giyer. Görevli katip üyeler de koyu renk 
elbise giyerler. Katip üyelerle ilgili düzenleme açıktır. İçtüzük kürsüde görev yapan 
diğer personelle ilgili herhangi bir düzenleme yapmamış ve genel olarak Genel Kurul’da 
görev yapan personelin kıyafetinin Başkanlık Divanınca tespit edileceğini belirtmiştir. 
Başkanlık Divanı bu konuda bir karar almamış ve katiplere ilişkin hüküm kürsüdeki 
görevlilere de kıyasen uygulanmıştır. Buna göre kürsüdeki görevliler de koyu renk elbise 
giymektedirler. Genel Kurulda görev yapan kavaslar siyah frak, bayan kavaslar ise siyah 
tayyör giymektedirler.231 

Bu genel bilgiden sonra belirtmek gerekir ki, bu başlık altında incelenen konu 
son derece güç bir konudur. Çünkü kürsüde ne giyildiği, kural ve ritüellerin tümüyle 
uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili olarak olaylara tanıklık etmiş olanların bilgisine ihtiyaç 
vardır. Tutanakların incelenmesiyle bu konuda bir bilgi elde edilmesi olanaksızdır; çünkü 

230 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.01.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 55, Oturum: 2, s. 491.
231 (Neziroğlu, 2008, s. 269, 296)
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tutanaklarda bu konuda hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle bu başlık altında, 
ulaşılabilen kurallar bu konuda yazmış olanların yazdıklarıyla bir arada değerlendirilerek 
sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.

23 Nisan 1920’de kurulan TBMM yeni bir içtüzük yapılıncaya kadar Meclis-i 
Mebusan Nizamname-i Dahilisinin uygulanmasına karar vermiştir.232 Bu İçtüzükte 
kıyafetle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla başlangıçta kürsüde görevli divan 
üyelerinin serbestçe giyindiklerini kabul etmek gerekir. Armağan, Şapka Kanunu’nun 
kabulünden sonra Başkanların kürsüde frakla oturduklarını belirtir. Armağan, frak 
giymenin kural haline gelmesinden sonra, bunun sadece iki istisnası bulunduğunu 
belirtir. Armağan’ın aktardığına göre 1.6.1945233 tarihinde Başkanvekili M. Germen 
Başkanvekilliğinden çekildiğini söyleyerek kürsüyü boş bırakınca, Başkan Renda 
hemen onun yerine geçmiş ve günlük elbisesiyle başkanlık etmiştir. 5.6.1950 tarihinde 
de Başkanvekili Fuad Hulusi Demirelli, seçim tutanağının oylanması sırasında, kürsüyü 
Başkanvekili Hulusi Köymen’e bırakmış ve o da günlük elbisesiyle başkanlık etmiştir.234

Armağan’ın bu söylediklerinin önemli oranda gerçeği yansıttığı kabul edilebilir. 
Ancak 11 Ekim 1925 tarihinde çıkarılmış olan “Resmi merasimde giyilecek elbise ve 
teferruatı hakkındaki talimatnamenin meriyete vaz’ına dair kararname’’nin235 birinci 
maddesi, Kürsüde frak giymenin 25 Kasım 1925 tarihli Şapka Kanununa değil, bu 
Kararnameye dayandığını göstermektedir. Gerçi Kararname ile Şapka Kanununun 
yürürlüğe girmesi arasında 1-2 aylık çok kısa bir süre bulunmaktadır. Ancak yine de bu 
düzenleme frak giymenin, Şapka Kanunun değil, bu Kararnamenin sonucu olduğunu 
göstermektedir. Çünkü Kararnamede şu ifadeler yer almaktadır:

Büyük Millet Meclisinin Reisicümhur Hazretleri tarafından resmi küşadında 
Reisicümhur Hazretlerine ittibaan Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve Heyeti Vekile azası,

...Kendi kumaşından siyah yelek ve pantalon olmak üzere fırak iktisası mecburidir.
Önü sert kolalı beyaz gömlek, dik veya uçları kırık beyaz kolalı yaka, beyaz fiyonga 

boyun bağı, düğmeli maskaretsiz ve bağlı yukarısı siyah kumaş veya siyah şüvrudan mamul 
roğan fotin veya maskaratsız düz roğan iskarpin, silindir şapka, fırakla beyaz eldiven, başı 
kıvrık baston veya siyah şemsiye taşımak ihtiyaridir.236

232 (Bakırcı, 2000, s. 53)
233 Armağan burada tarihi 1.4.1945 olarak vermektedir. Ancak tutanaklar incelendiğinde bu tarihin 1.6.1945 

olduğu görülür. Olay şöyle gelişmiştir: Mecliste Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun görüşmeleri 
yapılmaktadır. Tasarının en önemli olan 17. maddesi  üzerinde görüşme yürütülmektedir. Usul hakkında söz 
isteyen A. R. Tarhan, tasarı hakkında 320 üyenin dinlendiğini, İçtüzükte öngörülen süreleri aşan miktarlarda 
konuşma yapıldığını ve kürsüde konuşma hürriyetinin geniş tutulduğunu belirtmiştir. Oturumu yöneten 
Başkanvekili German bu konuşmaya alınarak “Arkadaşlar haddim olmayarak, hürriyeti münakaşayı cidden 
istediğinizi tebarüz ettirmek kastiyle vazifemi tecavüz ederek nizamname haricinde fazla söz okutmaya 
müsaade ettiğimden dolayı beni reislikten af buyurmanızı rica ederim’’ diyerek “hayır, hayır’’ sesleri 
arasında kürsüyü terketmiştir. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.06.1945, Dönem: 7, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 
67, Oturum: 2, s. 41-42.

234 (Armağan, 1972, s. 236)
235 Kararname Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar tarafından imzalanmış bir Bakanlar Kurulu 

Kararnamesidir ve son derece ayrıntılıdır: Kıyafetler zorunlu ve ihtiyari; gece ve gündüz olmak üzere çeşitli 
açılardan sınıflandırılmıştır.

236 Düstur, 3. Tertip, Cilt: 6, s. 801-803.



57

Bu Kararnamenin dikkat çeken birinci yönü, resmi törenlerde giyilecek kıyafetleri 
düzenlemiş olması ve TBMM’nin açılış toplantısında da tören kıyafetleri giyilmesini 
zorunlu kılmış olmasıdır. Bundan daha dikkat çekici olan ikinci yönü ise sadece 
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının değil, Başbakan ve bütün Meclis üyelerinin frak 
giymek zorunda olmalarıdır. Aşağıda II. TBMM Binası önünde Cumhurbaşkanı Atatürk, 
Başbakan İnönü ve milletvekillerinin yer aldığı fotoğrafta milletvekilleri dahil herkesin 
frak giydiği görülmektedir. 

Yukarıda söylenenler toparlanacak olursa şu sonuca ulaşılır: TBMM’de, kuruluş 
tarihi olan 23 Nisan 1920’de herhangi bir kıyafet zorunluluğu bulunmamaktadır. 1925 
yılının Ekim ayında törenlerde giyilecek kıyafetlere ilişkin bir kararname çıkarılmış ve 
TBMM’nin açılışlarında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve milletvekillerine 
frak giyme zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihte TBMM tatildedir ve o dönem Meclisin 
açılış günü olan 1 Kasım 1925’te açılacaktır. Dolayısıyla TBMM’de ilk frakın 1 Kasım 
1925’te Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile Meclis Başkanı dahil diğer bütün üyeler tarafından 
giyildiğini kabul etmek gerekir. Yukarıda aktarıldığı gibi Armağan, frakın Meclis 
Başkanları tarafından Şapka Kanununun kabulünden sonra giyildiğini belirtmektedir. 
Şapka Kanunu 25 Kasım 1925’te çıktığından, ilk frakın giyildiği 1 Kasım’dan 25 Kasıma 
kadar frak giyilip giyilmediği belli değildir. Eğer bu 25 günlük arada da frak giyildiği 
kabul edilecek olursa, 1 Kasım 1925’ten günümüze kadar, yukarıda aktarılan iki istisna 
hariç, Meclis Başkanlarının frak giydiklerini söylemek yanlış olmaz.
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Bu durumda 1925-1973 arasındaki dönemde Meclis Başkanlarına getirilen frak 
giyme zorunluluğunun, kurallardan çok bir ritüele dayandığını belirtmek gerekir. Çünkü 
yukarıdaki Kararname, sadece Meclisin açılış günlerinde Meclis Başkanlarına frak giyme 
yükümlülüğü getirmektedir. Başka bir anlatımla bu Kararname Meclis Başkanlarının 
diğer günlerde frak giymelerinin hukuksal dayanağı olamaz. Öte yandan, 25.11.1925 
tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanunun 1. maddesi bütün TBMM üyelerine 
şapka giymek zorunluluğu getirmiştir.237 Dolayısıyla her ne kadar frak uygulamasının 
Şapka Kanunundan başladığı kabul edilse bile, bundan, Şapka Kanununun frak giyme 
zorunluluğunun hukuksal dayanağı olduğu sonucu çıkarılamaz. 1927 yılında çıkarılan 
Dahili Nizamname’de kıyafetle ilgili bir hüküm bulunmadığına göre, frak giymenin 1973 
İçtüzüğüne gelinceye kadar sadece bir teamül olduğunu kabul etmek zorunludur.

1973 İçtüzüğünün yukarıda aktarılan 56. maddesinden sonra frak giymek, oturumu 
yöneten Başkanlar için zorunlu hale gelmiştir. İçtüzüğün dayanağı olan İçtüzük teklifinin 
kıyafet başlıklı 77. maddesi, 57. madde olarak238 kabul edilmiştir. Maddenin gerekçesi 
şöyledir:

Bu madde, genellikle milletvekillerinin riayet ettikleri hususlara uygun olmakla 
beraber, bazı noktaların belirtilmesinde fayda görülmüştür.239

Gerekçenin anlamı, 1973’e kadar teamül halinde uygulanmakta olan kuralın 
yazılı kural haline getirildiğidir. Maddenin Genel Kurul’daki görüşme tutanaklarına 
bakıldığında ise ilginç tartışmaların yaşandığı görülmektedir. Bu tartışmalar hem bugünkü 
uygulamaya ışık tuttuğu için, hem de yeni bir düzenleme yapılması halinde yol gösterici 
olabileceği için üzerinde durulmağa değer niteliktedir. 

Madde üzerinde konuşan Ankara milletvekili Orhan Birgit, frak giysisinin Türk 
Parlamentosuna nasıl geldiğini bilemediğini ve bunun Türk gelenekleriyle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını belirtmiştir. Birgit bazı ülkelerde özel kıyafetlerin zorunlu kılınabildiğini 
ve geleneklerden kaynaklanan giysiler olduğunu ancak frakın Türk halkı için gittikçe 
yabancılaşan bir elbise olduğunu söylemiştir. Birgit son olarak, frakın eşitlik ilkesine 
de aykırı olduğunu, çünkü frakın bir erkek giysisi olduğunu; TBMM’de kadın başkan 
seçilmeyeceği varsayımını içerdiğini ifade etmiştir. Birgit, Türk Milletinin kendi 
gelenekleri içinde yabancılaşmaya gidilmemesi için frak uygulamasından vazgeçilmesini 
ve geleneklere geri dönülmesini istemiş ve bu amaçla bir önerge vererek Başkanın koyu 
renk elbise giymesini önermiştir. Diğer bazı üyeler tarafından da kadın Başkan seçilmesi 
durumunda, ne giyileceği konusunda düzenleme yapılması ya da açıklama yapılması 
konusunda istemde bulunulmuştur. Komisyon Başkanı tarafından verilen cevaplarda ise 
frak giyilmesinin teamül haline geldiği ve bu nedenle İçtüzüğe konduğu, kadın Başkanların 
kadın milletvekilleri için öngörülmüş kıyafeti giyebilecekleri, kadın başkan seçildiğinde 

237 Madde şöyledir: Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile...Türk Milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek 
mecburiyetindedirler.

238 Bugünkü 56. madde.
239 (Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 60)
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tereddüt olması halinde bu konuda yeni düzenleme yapılabileceği belirtilmiştir.240 
241Komisyon Başkanı bazı parlamentolarda sadece Başkan ve başkanvekillerinin değil, 
üyelerin bile belli bir kıyafeti giymelerinin zorunlu kılındığını ifade etmiştir.242

Frak uygulamasının tarihi geçmişi ve uygulamanın içtüzük kuralı haline geldiği 
sırada yapılan tartışmalar dikkate alındığında, Meclis Başkanlarının frak giymelerinin 
zorunlu kılınmasının önemli bir gerekçesinin olmadığı görülür. Kürsüde çok uzun süreler 
oturmakta olan Başkanların rahat bir kıyafetle oturmalarının sağlanması, hem gerilimsiz 
toplantı yönetimini kolaylaştıracaktır, hem de nöbet değişimi yoluyla, aynı birleşimde 
yorulan başkan-başkanvekillerinin kısa süreli dinlenmelerine olanak tanınmış olacaktır. 
Oturumu yöneten Başkanlara, törensel oturumlar dışında, serbestçe giyinme olanağı 
tanınması, Genel Kurul görüşmelerindeki ağır resmi havayı da bir miktar dağıtabilecektir.

(g) Kürsüde muhalefetin temsilinin zorunluluğu: Kürsünün tarafsızlığı

TBMM’nin çoğulcu demokratik işleyişi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olmasından dolayı, Başkanlık Divanı, Anayasa’nın 94. maddesinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Maddeye göre Divan, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı 
oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Doktrinde ve mahkeme 
kararlarında güç oranında temsil ilkesi olarak adlandırılan bu düzenleme hem bütün 
siyasal partilerin haklarını güvenceye alır, hem de partilerin sahip oldukları üye sayısı 
oranında güce sahip olmalarını güvence altına alır.243 

94. madde, Divan üyelerinin tarafsız kalmalarını güvenceye almak için başka 
önemli kurallar da koymuştur. Bu amaçla siyasi parti gruplarının Başkanlık için aday 
göstermeleri yasaklanarak, seçilecek Başkanın, bütün siyasi partilere karşı eşit mesafede 
durması güvenceye alınmaya çalışılmıştır. Yine Başkanın kendisini desteklemeyenlere 
karşı taraflı davranmasını önlemek için seçimin gizli oyla yapılması öngörülmüştür. 
Başkanın üyesi olduğu siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içindeki ve dışındaki 
faaliyetlerine katılması yasaklanmıştır. Başkanın görevinin gereği olan haller dışında 

240 5 Martta yürürlüğe giren1973 içtüzüğünün kabulünden yaklaşık 2 ay sonra 9.5.1973 tarihinde, ilk kadın 
başkanvekili seçilmiştir. (www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.05.1973, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 
106, Oturum: 1, s. 201.) İlk kadın başkanvekili Nermin Neftçi yaklaşık bir hafta sonra oturumu yöneten ilk 
kadın başkanvekili olarak TBMM Genel Kurulunu yönetmiştir. (www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.05.1973, 
Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 111, Oturum: 1, s. 403.) Bundan sonra 2007 yılına kadar kadın 
bir başkan ya da başkanvekili seçilmemiştir. 2007 yılında İzmir Milletvekili Güldal Mumcu ile İstanbul 
Milletvekili Meral Akşener aynı oturumda başkanvekili seçilmişlerdir. (www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 
10.08.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 3, Oturum: 1, s. 42.) Güldal Mumcu, 16 Ekim 2007’de 
Genel Kurulu yöneten 2. Başkan olmuştur. (www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.10.2007, Dönem: 23, Yasama 
Yılı: 2, Birleşim: 7, Oturum: 1, s. 536.)

241 23. Dönemin başında iki kadın milletvekilinin başkanvekili seçilmeleriyle, kadın milletvekillerinin kıyafeti 
tartışma konusu olmuş ve Başkanlık Divanında yapılan görüşmelerden sonra siyah döpiyes, beyaz gömlek ve 
siyah ayakkabı giyilmesi kararlaştırılmıştır. (Neziroğlu, 2008, s. 269) 

242 (Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 617-619) 
243 Bakırcı, 2000, s. 274-279.
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Meclis tartışmalarına katılamayacağı, Başkanın ve oturumu yöneten başkanvekilinin 
oylamaya katılamayacağı öngörülmüştür.244 İçtüzük Anayasa’daki bu düzenlemeleri 9-17 
maddelerinde hayata geçirmeye çalışmıştır.

İçtüzüğün 11. maddesinin getirdiği düzenleme, Meclisteki bütün siyasal partilerin 
değil sadece grup kurabilmiş siyasal partilerin Divana katılmalarına olanak tanıdığından 
güç oranında temsil ilkesine ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırıdır. AYM E. 1973/43, K. 
1973/39 numaralı kararında, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının oluşumunu grup 
kuramayan siyasal partiler ile bağımsızların katılımının sağlanmamış olması nedeniyle 
Anayasa’ya aykırı bulmuştur. Doktrinde de görüşler bu yönde olmasına rağmen245 11. 
madde uygulaması Divanın sadece grubu bulunan siyasal partilerden oluşması yönünde 
olmuştur ve bu yönde güçlü bir teamül bulunmaktadır.

Neziroğlu’nun belirttiği gibi Başkanlık Divanında siyasal partilerin temsil 
edilmesinin önemi Genel Kurul birleşimlerinin yönetiminde ortaya çıkmaktadır.246Genel 
Kurul Başkanlık Divanı tarafından yönetilmekte ve Genel Kurulda yasama sürecine 
katılan bütün aktörlerin (milletvekili, bakan, hükümet, siyasi parti grubu, komisyon, 
danışma kurulu) etkinlikleri, Divan tarafından düzenlenmektedir. Divanın tarafsız ve 
adaletli yönetimi konusunda bir kuşku oluştuğu ölçüde, Genel Kurul çalışmalarının 
yürütülmesi güçleşmektedir. Diğer taraftan bütün siyasi görüşlerin ağırlıkları ölçüsünde 
yasama ve denetim çalışmalarına yansıyabilmesi çoğulcu siyasal yaşamın güvencesini 
oluşturmaktadır. Bu nedenlerle oturumu yöneten Başkan ve katip üyeler görevlendirilirken 
iktidar ve muhalefet dengesine özel bir özenin gösterilmesi gerekir. Bu amaçla aylık 
olarak hazırlanan Divan Nöbet Çizelgesinde, belli bir günde Genel Kurul toplantısını 
yönetecek olan Divan üyelerinin farklı partilerden olmasına ve kürsüde görevli Divanda 
muhalefetten üye bulunmasına dikkat edilmektedir. Bu konuda güçlü bir teamül 
oluşmuştur. Neziroğlu’nun belirttiği gibi kürsüde iktidar partisinden bir başkanvekili 
varsa, mutlaka muhalefet partisinden bir katip üye de bulunur. Nöbetçi başkanvekili 
muhalefet partisine mensup ise, kürsüde mutlaka iktidardan bir katip üye bulunur.

Bu teamül kürsüde tarafsızlığı sağlamaya yönelik güçlü bir teamül olmasına 
rağmen, bu teamülden sapmalar hukuka aykırılık oluşturur mu? Konu AYM’nin önüne 
gelmiş ve AYM bu tür sakatlıkları Anayasa’ya aykırılık nedeni olarak görmemiştir. AYM 
sözkonusu E. 1972/13, K. 1972/18 sayılı kararında şunları söylemektedir:

Kanuna ilişkin teklifin Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında 
Başkanlık Divanının biri başkanvekîli, ikisi kâtip olmak üzere üç Adalet Partili üyeden 
oluştuğu anlaşılmaktadır. Davacı bu durumun Anayasa’nın 84. maddesinin ruhuna 
uymayan önemli bir usul ve şekil eksikliği olduğunu ileri sürmüştür. ...Anayasa’nın 84. 
maddesinin birinci fıkrası, Yasama Meclisleri İç Tüzüklerinde görev ve adları ve görevlilerin 
sayısı ile birlikte saptanmış ve buralardaki tanımlamaya uygun (Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 

244 Bakırcı, 2000, s. 285-286.
245 Bkz: Bakırcı, 2000, s. 274-278, Neziroğlu, 2008, s. 80, İba, 2001, s. 155-160.
246 Neziroğlu, 2008, s. 81.
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madde 3; Millet Meclisinde uygulanmakta olan içtüzük ; madde 5) Başkanlık Divanlarının bir 
bütün olarak kuruluşunu düzenleyen ilkeyi getirmektedir. Bu ilkeye göre Meclislerin Başkanlık 
Divanları o Meclisteki siyasî parti guruplarının güçleri ölçüsünde Divana katılmalarını 
sağlayacak biçimde kurulur. Bir Meclisin başkanlık divanı bu ilkelere uygun olarak kurulduktan 
sonra Divan görevlilerinden belirli bir birleşimi yönetecek olan bir başkan veya başkanvekili ve 
yukarıda değinilen içtüzükler hükümlerine göre sıra ile görev yapacak en az iki Divan kâtibinden 
oluşmuş kuralda çeşitli nedenlerle ve zorunluluklar yüzünden aynı partiden kimseler bir araya 
gelmiş olabilirler. Anayasa’nın 84. maddesinin birinci fıkrası ilkesinin bu dar kadrolu kurullarda 
mutlaka yansıtılması gibi bir düşünce uygulamalarda büyük aksamalara hattâ olanaksızlıklara 
yol açabileceği gibi ilkenin konuluş ereğine de uymaz. Kaldı ki olayda, 1576 sayılı Kanuna 
ilişkin teklifin görüşüldüğü birleşimi yöneten Başkanlık Kurulunun maksatlı olarak o biçimde 
oluşturulduğu, başka partilere mensup, sırası gelmiş Divan üyelerinin bu kurula girmelerinin 
engellendiği ve söz konusu Başkanlık Kurulunun yönetiminde yansız sayılamıyacak davranışlar 
bulunduğu yolunda ne bir bilgi ne de bir iddia vardır.247

Kararda görüldüğü gibi AYM üç kişilik Divanın bütün üyelerinin dönemin 
iktidar partisi olan Adalet Partisi’nden olmasını Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. Ancak 
gerekçe incelendiğinde bu durumun olağan karşılanmadığı ve durumun özelliğine 
göre iptal nedeni sayılabileceği de görülmektedir. AYM, bu Divanın maksatlı olarak 
bu şekilde oluşturulduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını, sırası gelmiş Divan üyelerinin 
engellendiğine ilişkin bir bilgi ve iddia olmadığını ve divanın yönetiminde tarafsız 
davranılmadığına ilişkin bir iddia bulunmadığını göz önünde tutarak Divanın zorunluluk 
gereği aynı partiden kişilerden oluşmasını tarafsızlık ilkesine aykırı bulmamıştır. Ancak 
tersine bir yorumla eğer Divanın yönetiminde tarafsızlığa aykırı davrandığına ilişkin 
bilgi ve iddialar bulunsaydı ya da nöbet sırası gelmiş bir Divan üyesinin nöbetten 
alıkonduğuna ilişkin bir kanıt bulunsaydı, Mahkemenin Divanın oluşumunu Anayasaya 
aykırı bulabileceği sonucu çıkarılabilirdi.

Bu tür örneklere daha sonraki yıllarda da rastlanmasına rağmen, bu örneklerin, 
genel olarak, istisna düzeyinde kaldığını belirtmek gerekir. Bu gibi durumlar daha 
çok Genel Kurul toplantılarının yürütüldüğü sırada fiili olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Kürsüde genellikle üyelerin 2’si iktidardan ve birisi muhalefetten olmaktadır. Muhalefete 
mensup katip üyenin bir konuşma yapmak ya da geçici olarak kürsüden ayrılmak zorunda 
kalması hallerinde yerine geçici olarak iktidardan bir katip üyeyi bıraktığı olmaktadır. 
Katipler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin sonucu olarak oluşan bu tür bir durum 
Genel Kurul’da da sorun yaratmamaktadır. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki olağan 
durum kürsüde her zaman için hem iktidardan hem de muhalefetten Divan üyelerinin 
bulunmasıdır ve bu teamüle de büyük çoğunlukla uyulmaktadır.

2) Konuşmacı Kürsüsüne İlişkin Kurallar
TBMM Genel Kurulundaki konuşmalar kural olarak konuşmacı kürsüsünden 

yapılır. Ancak kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye, İçtüzüğün 60. maddesine göre 
Başkan tarafından yerinden konuşma izni verilebilir.

247 Bakırcı, 2011, s. 638.
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İçtüzüğün 66. ve 67. maddelerine göre kürsüdeki üyenin sözü kesilemez. Maddeler 
bunun istisnalarını göstermiştir: konuşma İçtüzüğe uymaya, konudan ayrılmamaya ve 
temiz bir dille konuşmaya davet için kesilebilir. Milletvekili konu hakkında konuşmazsa 
iki defa konuya gelmesi için davet yapılması gerekir. Buna rağmen konuya gelmezse aynı 
birleşimde konuşmaktan men edilmesi Başkan tarafından Genel Kurula önerilebilir. Genel 
Kurul bu konuda görüşme yapmaksızın işaret oyuyla karar verir. Bu hükmün uygulamada 
pek işlemediği ve milletvekillerinin çoğu zaman söz aldıkları konuyla ilişkisiz konularda 
konuşma yaptıkları gözlenmektedir. Diğer taraftan 67. maddeye göre Genel Kurul’da 
kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi de Başkan temiz bir dille konuşmaya davet 
eder. Buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar eden üye kürsüden ayrılmaya davet 
edilir. Başkan gerekli görürse bu davete uymayan milletvekilini sözkonusu birleşim için 
salondan çıkarabilir.

Teamül gereği kürsüde konuşan üye Genel Kurul’a hitap eder. Sıklıkla karşılıklı 
konuşmalar olmasına rağmen, konuşan milletvekilinin Genel Kurul’un tümüne hitap 
etmesi gerekir. Kürsüdeki milletvekilinin, konuşmasına, oturumu yöneten Başkanı ve 
milletvekillerini selamlayarak ve saygılarını sunarak başlaması bir teamüldür. Ancak 
istisnai de olsa bazen konuşmacının....hariç hepinizi saygıyla selamlıyorum gibi teamül 
dışı sözlerine rastlanmaktadır.

II. TEAMÜLLER
Çalışmanın girişinde belirtildiği gibi, teoride üç tür teamül olduğu söylenmektedir 

ve bu üç tür teamüle de TBMM Genel Kurulunda rastlanabilmektedir: (1) Boşluk 
doldurucu, (2) Yorumlayıcı, (3) Kural değiştirici teamüller. Genel Kuruldaki teamülleri 
bu başlıklara uygun olarak incelemek sistematik olarak daha uygun gibi görünse de, 
teamüllerin ortaya konması bakımından sorunlar yaratabilir. Bu nedenle bu çalışmada 
teamüller kendi içlerinde sınıflanarak ortaya konmaya çalışılacak ve yeri geldiğinde, 
teamülün türü konusunda açıklamalar yapılacaktır.

A. Gündem Dışı Konuşma Teamülü
Gündem dışı konuşma İçtüzüğün 59. maddesinde düzenlenen bir araçtır. 

İçtüzükteki kural şöyledir:

“Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde 
beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz 
verilebilir. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. /Hükümet, olağanüstü acele hallerde 
gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından 
sonra, siyasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına 
sahiptirler. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere 
söz verilir.”

Maddeye göre gündem dışı konuşma talebi iki kaynaktan gelebilir ve bu nedenle 
gündem dışı konuşma talep edenler yönünden iki gruba ayrılabilir:
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Şekil 4 . Gündem Dışı Konuşma Talebinin Kaynakları
İçtüzükteki tanıma göre, gündem dışı konuşma, Meclis Genel Kuruluna 

duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde yapılan konuşmadır. Bu 
tanımdan yola çıkıldığında hem hükümet, hem de milletvekilleri için gündem dışı 
konuşma yapma konusunda önkoşul sayılabilecek çok önemli iki sınırlama olduğu 
görülmektedir: “duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele haller” sınırlamaları. 
Başka bir anlatımla konunun hem olağanüstü bir aciliyeti olmalıdır, hem de Genel 
Kurul’a duyulmasında zaruret bulunmalıdır. Kurala göre her iki koşulun birlikte varlığı 
halinde gündem dışı konuşma yapılabilir. Ancak bu iki önkoşulun varlığı da gündem dışı 
konuşma için yeterli değildir. Bu konuda söz verilmesi Başkanın takdirindedir. Başkan 
talepte sözü edilen konunun duyurulmasında zaruret bulunması ve olağanüstü acele hal 
olup olmadığını değerlendirerek, söz verebilecektir. Başkanın da tabi olduğu bir sınırlama 
vardır: Bir gün içinde en fazla üç kişiye beşer dakikalık gündem dışı söz verebilecektir.

Görüldüğü gibi gündem dışı konuşma yapılabilmesi önemli sayılabilecek 
sınırlamalara tabidir. Ancak uygulamaya bakıldığında bu sınırlamaların hiçbirinin 
işlemediği görülür. Başka bir ifadeyle İçtüzükteki kural ile uygulaması birbirinden 
tümüyle farklıdır. İçtüzükteki kuralın neyi amaçladığını ve uygulamanın bu amaçtan 
nasıl saptığını daha iyi anlayabilmek için kuralın gerekçesi ile görüşme tutanaklarına göz 
atmakta yarar vardır. Ancak bunun öncesinde, bu kuralın neye tepki olarak konulduğunun 
açıklanması, amacın daha iyi kavranmasına yol açacaktır.

1) Gündem Dışı Konuşmanın Tarihçesi
1927 yılından, 1973 yılına kadar uygulanan Dahili Nizamname’de gündem dışı 

konuşma mekanizması yoktur. Bunun yerine Nizamnamenin 83. maddesindeki Ruzname 
Haricinde İfade mekanizması vardır. Madde şöyledir:

Bir mebusun ruzname haricinde bir ifadesi olursa, keyfiyeti Reis takdir 
ederek ona söz verir.248

248 Armağan, 1972, s. 237.

“Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde 
beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gündem dışı söz verilebilir. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. /Hükümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz 
isterse, Başkan, bu istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, siyasî parti grupları 
birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. Grubu bulunmayan 
milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir.” 

Maddeye göre gündem dışı konuşma talebi iki kaynaktan gelebilir ve bu nedenle 

gündem dışı konuşma talep edenler yönünden iki gruba ayrılabilir: 

 

Şekil 4 . Gündem Dışı Konuşma Talebinin Kaynakları 

İçtüzükteki tanıma göre, gündem dışı konuşma, Meclis Genel Kuruluna 

duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde yapılan konuşmadır. Bu 

tanımdan yola çıkıldığında hem hükümet, hem de milletvekilleri için gündem dışı 

konuşma yapma konusunda önkoşul sayılabilecek çok önemli iki sınırlama olduğu 

görülmektedir: “duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele haller” sınırlamaları. 

Başka bir anlatımla konunun hem olağanüstü bir aciliyeti olmalıdır, hem de Genel 

Kurul’a duyulmasında zaruret bulunmalıdır. Kurala göre her iki koşulun birlikte varlığı 

halinde gündem dışı konuşma yapılabilir. Ancak bu iki önkoşulun varlığı da gündem dışı 

konuşma için yeterli değildir. Bu konuda söz verilmesi Başkanın takdirindedir. Başkan 

talepte sözü edilen konunun duyurulmasında zaruret bulunması ve olağanüstü acele hal 

Milletvekili	  Talebi	  

Gündem	  Dışı	  Konuşma	  

Hükümet	  Talebi	  



64

Maddenin 1961 yılına kadar geçen dönemde, son derece sınırlı biçimde 
uygulandığı görülmektedir. Örneğin 1949 yılında yapılan bir uygulamada, Başkanlık 
Divanının bir uygulamasını eleştirmek üzere söz alan bir milletvekiline bu maddeye göre 
söz verilmiştir. Söz herhangi bir süre sınırına tabi tutulmamış ve bundan sonra başka 
üyelere de konu hakkında söz verilmiştir.249 1946 yılında maddeye dayanarak bir açıklama 
yapması için hükümete söz verilmiştir. Aslında burada yapılan açıklama, bir önceki 
birleşimde ilgili bakanın bir soruya verdiği cevabın yetersiz görülmesi nedeniyle yapılan 
bir ek açıklamadır. 250 Maddenin ne kadar dar uygulandığı 1950 yılındaki bir uygulamada 
açıkça görülmektedir. Bir milletvekili bu maddeye dayanarak söz istemiş ve Başkan 
birleşimin sonunda şu açıklamayı yaparak söz vermemiştir:

Siird Milletvekili Mehmet Daim Sualp gündem dışı söz istemiştir. Bu talebinde, 
sözünün mevzuunu bildirmediği için Tüzük hükümleri Muvacehesinde bu oturumda 
kendisine söz veremiyorum. /Gündemimiz sona ermiştir....251

1951 yılında yapılan bir uygulamada ise Avrupa İstişari Meclisine katılan heyet 
başkanı söz talebinde bulunmuş ve kendisine bu maddeye dayanılarak söz verilmiştir. 
Daha sonra konu üzerinde bir görüşme açılması istenmiş ancak sonunda konu Dışişleri 
Komisyonu’na gönderilmiştir. Gerekirse Komisyon raporu üzerinde görüşme yapılacağı 
ifade edilmiş ve görüşmelerin uzamasına imkan tanınmamıştır.252

1961 yılından sonra maddenin uygulamasının değişmeye başladığı görülmektedir. 
İlk olarak Genel Kurulun 15.12.1961 tarihli 22. birleşiminde Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esengin genel af konusunda gündem dışı söz talebinde bulunmuştur. Talep 
birleşimin başında, yoklamanın yapılmasından sonra gelmiş ve tutanaklarda Genel 
Kurul’a Sunuşlar başlığı altında yer almıştır. Başkan konuşma talebinde bulunan 
milletvekiline ne hakkında konuşacağını sormuş ancak milletvekili gündem dışı demekle 
yetinmiştir. Söz alan milletvekili genel affın aleyhine konuşmaya başlayınca salondan 
önemli itirazlar gelmiş ve Başkan tarafından bu şekilde konuşamayacağı belirtilerek 
uyarılmıştır. Esengin daha sonra sözlerine devam etse de çok fazla konuşmasına izin 
verilmemiş, sözlerini tamamlayamamıştır.253 Bundan bir hafta sonra yine aynı aşamada, 
iki söz talebinde bulunulmuştur. Birinci söz TBMM’ye hakimiyet milletindir tabelasının 
asılmasını isteyen önergeler hakkında işlem yapılmamasını eleştirmek üzere Kocaeli 
milletvekili Haldan Kısayol tarafından istenmiştir. Bunun üzerine Başkan, egemenlik 
milletindir ve hakimiyet milletindir arasında seçim yapıldığı için işlemin uzadığını 
açıklamış ve tartışma sona ermiştir. Daha sonra Çankırı milletvekili Nurettin Ok gündem 
dışı söz alarak genel af hakkında son gündem dışı konuşmayı yapan milletvekilini 
eleştirmiştir. İlgili milletvekilinin sataşmadan söz talebi oylamaya sunularak reddedilmiş 
ve Devlet bakanı Turhan Feyzioğlu hükümet adına gündem dışı konuşmaya cevap 

249 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.01.1949, Dönem: 8, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 30, Oturum: 1, s. 51-62.
250 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.11.1946, Dönem: 8, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 7, Oturum: 1, s. 104.
251 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.06.1950, Dönem: 9, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 7, Oturum: 1, s. 169.
252 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.11.1951, Dönem: 9, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 162-167.
253 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.12.1961, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 22, Oturum: 1, s. 295.
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vermiştir.254 Böylece teamülün bugünkü haline yakınlaşılmaya başlanmıştır. Çünkü ilk 
defa birden fazla kişiye gündem dışı söz verilmiş ve ilgili bakan bu konuşmalardan birine 
cevap vermiştir. Bu birleşimden üç birleşim sonra iki milletvekili, demokrasi inancı 
ve Adana’da meydana gelen sel felaketiyle ilgili iki gündem dışı konuşma yapmıştır.255 
Görüldüğü gibi gündem dışı konuşma yapılan günlerin sayısı sıklaşmakla birlikte, henüz 
hergün gündem dışı konuşma yapılmamaktadır. Aynı yasama yılının 30. birleşiminde bir 
milletvekili geçmiş tutanak hakkında söz talebinde bulunmuş olmasına rağmen, konuşma 
tutanaklarda gündem dışı konuşma başlığı altında yer almıştır. Bu konuşmadan sonra aynı 
konuda beş konuşma daha yapılmış ve tartışma uzamıştır.256 Gündem dışı konuşmanın 
yapıldığı günler incelendiğinde Başkanların, teamülü çeşitli yönleriyle geliştirmeye ve 
kurala bağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Örneğin 1963 yılında yapılan bir birleşimin 
başında bir milletvekili (İlyas Kılıç) gündem dışı söz talebinde bulunmuş ve bu sırada 
Başkanla aralarında ilginç bir tartışma yaşanmıştır. Başkanın ifadelerinden Kılıç’ın üç 
birleşimden beri söz talebinde bulunduğu ve kendisine söz verilmediği anlaşılmaktadır. 
Başkan Kılıç’ın söz talebinde ısrar ettiğini belirttikten sonra ne hakkında söz istediğini 
sormuştur. Kılıç konuyu söyledikten sonra Başkan aktüel bir konu mudur? diye sorarak 
yapılacak konuşmanın güncel olması gerektiğini ima etmiştir. Kılıç konunun güncel 
olduğunu belirtince kendisine kısa olmak şartıyla söz verilmiştir. Bundan sonra bir başka 
milletvekiline gündem dışı söz verilmiş ve süre 5 dakikayı geçince 5 dakikanın aşıldığına 
ilişkin uyarı yapılmıştır. Bir başka konuşmacının söz talebi ise gündem dışı konuşmaya 
muhatap olacak bakanın bulunmaması nedeniyle reddedilmiş ve bakanın olduğu bir 
oturumda söz verileceği taahhüdünde bulunulmuştur. Ancak bir sonraki konuşmacıya 
da ilgili bakanın bulunmadığı ve bu nedenle söz verilemeyeceği söylenmiş, milletvekili 
konuşma talebinde ısrar edince kendisine söz verilmiştir. Son olarak bir milletvekilinin o 
oturumda yapılmayan açıklama talebi üzerine ilgili bakan açıklama yapmıştır. 257

Görüldüğü gibi bu dönemde, 1961 öncesine göre gündem dışı konuşma teamülü 
sıklaşmış olmasına rağmen istikrar kazanamamıştır. Kimi günlerde gündem dışı konuşma 
yaptırılmazken, kimi günlerde buna olanak tanınmıştır. Başkanlar konunun güncel 
olması, konuşmanın 5 dakikayı geçmemesi, cevap verecek muhatap bakanın toplantıda 
hazır bulunması gibi ölçütler geliştirmeye çalışmakla birlikte, bu ölçütlerin tam olarak 
uygulanabildiği söylenemez. 1965 yılında yapılan bir birleşimde oturumu yöneten 
başkan teamüle bir istikrar kazandırmaya çalışan bir açıklama yapmıştır. Başkan bazı 
milletvekillerinin her birleşimin başında söz istediklerini, o güne kadar gündem fazla 
yüklü olmadığı için bu istemlerin karşılanmaya çalışıldığını, ancak Meclisin önceden 
tespit edilen gündemini görüşmesi gerektiğini, gündem dışı konuşmanın gündemde yer 
alan işlerin görüşülmesini engellediğini ve bu nedenle bundan sonra günde sadece bir 
kişiye söz verileceğini belirtmiştir. Başkan her milletvekilinin dile getirmek istediği 
konunun önemli olduğunu ve bu konuda takdirin Başkanlığa ait olduğunu belirtmiş ve o 

254 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.12.1961, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 25, Oturum: 1, s. 358-361.
255 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.01.1962, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 28, Oturum: 1, s. 459-461.
256 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.01.1962, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 30, Oturum: 1, s. 584-590.
257 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.09.1963, Dönem: 1 (12), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 140, Oturum: 1, s. 438-443.
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gün için tek konuşmacıya söz vermiştir. O gün hem tek kişiye gündem dışı söz verilmesi 
kuralına itiraz olmuş, hem de diğer talep sahipleri taleplerini yinelemişlerse de Başkan 
gündemin yüklü olduğu gerekçesiyle usul tartışması da açmamış, başka gündem dışı 
söz de vermemiştir. 258 Bundan sonraki birleşimde önce daha önce yapılan iki gündem 
dışı konuşmaya cevap vermeleri için iki bakana açıklama yapmaları için söz verilmiş 
sonra da gündem dışı konuşmada bulunması gereken nitelikler açıklanarak 4 gündem 
dışı konuşma talebi reddedilmiştir. Başkanın açıklamalarına göre gündem dışı konuşma, 
konusu ya doğal afet gibi acil bir durumun Meclise intikalini, bilgi verilmesini ya da acil 
bir durum olduğunda Hükümetin uyarılmasını sağlamak amacıyla yapılmalıdır. Her üye 
kendisince acil ve önemli olduğunu düşündüğü konuları gündeme getirecekse gündemde 
aksamalar yaşanılması kaçınılmazdır. Başkan bundan sonra mevcut konuşma taleplerini 
açıklamış ve bunların hiçbirinin bu ölçütlere uymadığını belirterek gündem dışı konuşma 
hakkı vermemiştir.259 Bu iki birleşimde konan kurallara uyulmamış ve teamül belirtilen 
şekli alamamıştır. Çünkü günde bir gündem dışı konuşma hakkı verileceğine ilişkin kural 
bir sonraki birleşimde işletilmemiş ve kimseye söz verilmemiş, iki sonraki birleşimde ise 
iki kişiye birden gündem dışı konuşma hakkı verilmiştir.

1960’lı yılların sonlarında ve 1970’li yılların başlarında, 1973 İçtüzüğünün 
yürürlüğe girmesinden önce gündem dışı konuşma sayısında artışlar olduğu görülmektedir. 
Örneğin 1969 yılında yapılan bir birleşimde önce iki bakan daha önce yapılan iki 
gündem dışı konuşmaya cevap vermişler ve ardından iki milletvekili iki gündem dışı 
konuşma yapmışlardır. Bir bakan konuşmalardan birine cevap vermiştir.260 Bu yıllarda 
da bazı günler gündem dışı konuşma yapılmazken bazı günlerde çok sayıda gündem dışı 
konuşma yapılmıştır. Örneğin 1972 yılında yapılan 31. birleşimde ikisi bakanların cevabı 
olmak üzere 15 gündem dışı konuşma yapılmıştır. Gündem dışı konuşmaların konuları 
uçak kazası ve hacca giden hacı adayları, kömür konusunda alınması gereken önlemler, 
gençlik sorunları, havaalanının işletmeden kaldırılması, Ege tütün piyasasının açılışı 
(3 konuşma), sağırlar okulu, Karayazı ilçesindeki kızamık hastalığı ile Hınıs ilçesinin 
yol durumu, köy imam kadroları, Anayasa, kömür işletmeleri, bakanların seyahatidir.261 
Görüldüğü gibi, gündem dışı konuşma konusuna ilişkin hiçbir sınırlama konmamış ve 
seçmene mesaj niteliğindeki konuşmalar ön plana çıkmıştır. Başkanın gündem dışı söz 
vermeden önce yaptığı açıklama konuşma konularına sınırlama getirilmemesinin nedenini 
açıklar niteliktedir. Başkan, ...bu hafta, bir denetim yolu olan gündem dışı konuşma 
taleplerini karşılama imkanı bulamadık...gündem dışı konuşma taleplerini yerine 
getirmek mecburiyetindeyiz...diyerek gündem dışı konuşmaya bir denetim mekanizması 
işlemi yapmaktadır.

258 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.11.1965, Dönem: 2 (13), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 15, Oturum: 1, s. 404-406.
259 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.11.1965, Dönem: 2 (13), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 16, Oturum: 1, s. 417-419
260 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.12.1969, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 20, Oturum: 1, s. 662-668
261 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.01.1972, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 31, Oturum: 1, s. 383-401
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Dahili Nizamnamenin 83. maddesinde gündemde dile getirilemeyen acil bir 
konunun aktarılması için öngördüğü düzenleme 1970’li yıllardan sonra genişlemiş ve 
birleşimin başında milletvekillerinin önem verdikleri konuları gündeme getirdikleri ve 
seçmene mesaj verdikleri bir kuruma dönüşmüştür. Meclisteki algı, bu uygulamanın bir 
tür denetim işlevini yerine getirmeye yarayan bir araç olduğu şeklindedir. 1973 İçtüzüğü 
bu genişlemeye tepki olarak gündem dışı konuşma başlığı altında bir düzenleme yapmış 
ve konuşmanın amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak için önemli sınırlamalar 
getirmiştir. Maddedeki sınırlamaları anlamak için maddeye ilişkin olarak görüşme 
tutanaklarında açıklanan gerekçeleri ortaya koymak yararlı olabilir.

2) Gündem Dışı Konuşmanın Gerekçeleri
1973 İçtüzüğünün madde gerekçeleri incelendiğinde, gündem dışı konuşma 

maddesinin geçmişe tepkinin eseri olduğu açık biçimde görünür. Bugünkü 59. 
madde teklifte 80. madde olarak sunulmuştur. Maddenin gerekçesine göre 1961 
öncesi Parlamento adetlerimiz arasında sıklıkla gündem dışı konuşma yapılmasına 
rastlanmadığı halde, bu konuşmalar şimdi Meclisi ziyadesiyle işgal etmektedir. Bu 
konuşma mahalli işlerin dile getirilmesini sağlasa bile, Meclisin gündemindeki önemli 
acil işlerin görüşülmesini geciktirmektedir. Bu konuşmaların konuları sözlü ve yazılı soru 
gibi denetim araçlarıyla Meclisin gündemine getirilebilir; basın toplantıları ve demeçler 
yoluyla kamuoyuna ve hükümete duyurulabilir. Meclisin kendi iradesiyle tespit ettiği 
gündemini ele almasını engellememek amacıyla bu konuşmalar çağdaş demokrasilerde 
olduğu gibi düzenlenmiştir.262 Görüldüğü gibi gerekçe 1961 sonrası gelişen teamülün 
Meclis çalışmalarını tıkadığını ileri sürerek, gündem dışı konuşmayı sınırlar içine koyarak 
düzenleme yolunu seçmiştir.

Teklifte önerilen maddede olağanüstü acele hallerde, Başkanın takdiriyle, iki 
kişiyi geçmemek üzere, en çok beş dakika söz verilebileceği belirtilmiştir. Hükümetin 
bu konuşmalara cevap verebileceği ifade edildikten sonra, hükümetin de gündem dışı söz 
talebinde bulunabileceği öngörülmüştür. Aynı hallerde hükümetin söz talebinde bulunması 
halinde Başkan bu istemi yerine getirmek zorundadır. Ancak bu durumda siyasal parti 
gruplarına da 10’ar dakika söz hakkı doğmaktadır. Bu konuşmalara hükümet bir defa cevap 
verme hakkına sahiptir. Anayasa Komisyonu Teklifteki bu sınırlamaları benimsemekle 
birlikte, daha da belirgin hale getirilmesinden yana olmuştur. Başka bir anlatımla, gündem 
dışı konuşmanın her gün, her konuda tekrarlanan bir görüşmeye dönüşmesi engellenmeye 
çalışılmış ve acil ve önemli hallerde kullanılan bir araç olması sağlanmaya çalışılmıştır. 
Komisyon bu amaçla olağanüstü acele hal sınırlamasını yeterli görmemiş ve buna Meclis 
Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen hal eklemesini yapmıştır. Buna göre 
konunun olağanüstü acele olması talepte bulunulması için yeterli olmayacak, ama aynı 
zamanda Genel Kurul’a duyurulmasında zaruret olması gerekecektir. Bu koşulların 
olup olmadığı Başkan tarafından değerlendirilecek ve gerekiyorsa söz verilmeyecektir. 
Komisyon bu sınırlamaları koyduktan sonra, bu durumlarda konuşabilecek kişi sayısını 
2’den 3’e çıkarmıştır. Çünkü bu ifadelere göre gündem dışı konuşma yapabilmek artık 

262 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 60.
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çok güçtür ve bu tür durumlar varsa 2 yerine 3 kişiye söz vermek bir zaman kaybına yol 
açmayacaktır. Komisyon ayrıca, hükümetin gündem dışı konuşma talebinde bulunması 
halinde siyasi parti gruplarının konuşmalarından sonra yeniden hükümete söz hakkı 
verilmesini metinden çıkarmıştır.263

Maddenin Genel Kurul’daki görüşmelerinde de benzer bir eğilimin hakim 
olduğu görülmektedir. Konya Milletvekili Kubilay İmer gündem dışı konuşmaların, 
İçtüzüğün sarih hükümlerinin dışında, mevzu ve meselenin sınırları dışına çıktığını; 
bazen Meclisin mesaisini adeta felç ettiğini, çok daha önemli konular dururken, heyecanlı 
konular üzerinde yoğunlaşmaya yol açtığını belirterek yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Ordu milletvekili Memduh Ekşi düzenlemeyle gündem dışı konuşmaya üç 
elek getirildiğini (olağanüstü+acele+Başkanın takdiri) ve bu sınırlamalardan geçmenin 
zor olduğunu, bundan sonra gündem dışı konuşma yapmanın güç olacağını, bu nedenle 
de üç kişi sınırlamasının kaldırılması gerektiğini söylemiştir. Getirilen sınırlamaların 
aleyhinde konuşan Amasya milletvekili Salih Aygün sınırlamaları milletvekillerinin 
denetleme haklarına getirilen ambargo olarak değerlendirmiştir. Aygün bu konuşmaların 
seçmene selam olarak nitelendirildiğini ve bu şekilde dedikodusunun yapıldığını, 
ancak milletvekilinin seçmenden gelen mesajı hükümete duyurmasının aracı olduğunu 
belirtmiştir. Aygün zaman kaybı olarak değerlendirildiği takdirde bu konuşmaların 
birleşimin sonunda yapılması önerisinde bulunmuştur. Aygün ayrıca hükümete verilen söz 
süresi ile milletvekillerine verilen söz süresinin orantısız olduğunu, sürenin dengelenmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu gündem dışı konuşmayı 
milletvekili ile seçmeni arasındaki bir köprü olarak tanımlamıştır. Özdenoğlu seçmenin 
sorununu ve bu sorunun çözümünü kürsüden dinlemek istediğini, soruyla verilen cevabın 
yeterli görülmediğini belirterek sınırlamaların bir kısmının kaldırılması gerektiğini 
belirtmiştir. Anayasa Komisyonu Başkanı Cevdet Akçalı, milletvekili ile seçmen 
arasındaki köprü biçimindeki tanıma itiraz ederek kendi tanımını yapmıştır: beklediğinde, 
gündemdeki o meseleye sıra geldiğinde aktüalitesi kaybolacak bir meseleye, Hükümetin 
veya Parlamentonun el koyması için; Parlamentonun ıttılaına arz edilmesi lazımgelen 
olağanüstü acele hallere mahsus bir araç olarak tanımlamıştır. Komisyon Başkanı 
gündem dışı konuşmaların oturumun sonuna bırakılmasının ve bu durumda konuşmacı 
sayısının artırılmasının kendisi tarafından da benimsenebilecek bir öneri olduğunu ancak 
kabul görmediğini belirtmiştir.264

Görüşme tutanaklarından anlaşılacağı gibi, gündem dışı konuşmanın belli 
sınırlamalara tabi tutulması gerektiği konusunda kimsenin bir itirazı yoktur. Tartışma 
getirilecek sınırlamaların denetimi engellemesi, seçmen ile milletvekili arasındaki 
bağı zayıflatacak bir noktaya gelmemesi konusundadır. Ancak düzenlemenin mantığını 
savunanların gerekçeleri, gündem dışı konuşmanın son derece sınırlı bir alana sıkıştırılması 
yönündedir. Dolayısıyla düzenlemenin uygulama biçiminin, gerekçe doğrultusunda son 
derece dar olması bir zorunluluktur.

263 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 135.
264 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 1100-1104.
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3) Gündem Dışı Konuşma Teamülü
Gündem dışı konuşma yapılan talep açısından, milletvekillerinin talebi üzerine 

gündem dışı konuşma ile hükümetin talebi üzerine gündem dışı konuşma olarak iki gruba 
ayrılabilir.

(a) Milletvekili talebi üzerine gündem dışı konuşma
Yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi 1927 Dahili Nizamnamesinde yer 

almayan gündem dışı konuşma, 1961 Anayasasından sonra İçtüzük hükümleri zorlanarak 
teamül haline getirilmeye çalışılmıştır. Ancak Genel Kurul gündeminin bir kısmını 
doldurması nedeniyle bir tepki de oluşmuş ve gündem dışı konuşma 1973 İçtüzüğünde 
sınırlarıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. İçtüzükteki bu düzenlemenin ardından 
kuralın nasıl işlediği incelendiğinde kuralın, yazılışından farklı bir şekilde anlaşılarak 
uygulandığı ve 1961’den sonra ortaya çıkan eğilimin genişletilerek sürdürüldüğü 
görülmektedir. İçtüzüğün yürürlüğe girdiği tarih olan 05/03/1973 tarihinden sonraki 
ilk uygulamada Başkan tarafından üç üyeye beşer dakikalık söz hakkı verildiği 
görülmektedir. Bu konuşmalardan birine Maliye Bakanı cevap vermiştir. Konuşmalar 
Kayseri Üniversitesinin kuruluşu, personel kanununun uygulanması ve bir KHK’nin 
yürütülmemesidir.265 Görüldüğü gibi daha başlangıçta, İçtüzükteki sınırlamalar 
uygulanmamış ve Başkan olağanüstü acele halin bulunduğuna ilişkin bir takdir yetkisi 
kullanmamıştır. Bundan sonraki birleşimde Başkan, sahibi olmadığı bir takdir yetkisini 
İçtüzükteki sınırların aşılması için kullanmış ve dört milletvekiline gündem dışı söz hakkı 
vermiştir. Bu konuşmalardan ikisine iki ayrı bakan cevap vermiştir.266 

1973 İçtüzüğünün yürürlüğe girdiği günden günümüze kadar geçen uygulamaya 
bakıldığında temel sınırlamaların hiçbirine uyulmadığı ve gündem dışı konuşmanın amacı 
dışında kullanıldığı görülmektedir. 1973’ten bugüne kadar gelen uygulamada, yukarıda 
açıklanan gerekçelere aykırı biçimde, olağanüstü acele hal sınırlamasına uyulmamış ve 
talep olduğunda en az (en çok yerine) üç milletvekiline gündem dışı söz verilmiştir. Başka 
bir anlatımla çok önemli konuların görüşüldüğü günler dışında Genel Kurulda her gün 
gündem dışı konuşmalar yapılmaktadır. Aslında gündem dışı konuşmalarla ilgili olarak 
olağanüstü acele haller sınırlaması dışındaki sınırlamaların da aşıldığı görülmektedir267: 

1. Milletvekilinin söz istemine olumlu yanıt verilmesi Başkanın takdirindeymiş gibi 
görünmektedir. Başkanlar bu yetkilerini, konunun aciliyetini göz önünde bulundurarak 
söz hakkı verip vermemek yönünde değil, söz verecekleri kişileri belirleme yönünde 
kullanmaktadırlar. Başkanlar bu yetkilerini kullanırlarken konunun önemi ve güncelliği, 
siyasi parti grupları arasındaki denge, aynı konu, aynı milletvekili gibi kıstasları 
gözetmektedirler268 Kimi zaman aynı gün içinde aynı konuda birden fazla milletvekiline 
söz verildiği de olmaktadır. Özellikle kurtuluş günleri, anma günleri vb. günlerde, üç 
sözün de aynı konuda verildiği görülmektedir. Üç milletvekili de aşağı yukarı birbirine 

265 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.03.1973, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 6-10.
266 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.03.1973, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 74, Oturum: 1, s. 84-90.
267 Bakırcı, 2008, s. 98.
268 Neziroğlu, 2008, s. 194.
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benzer konuşmalar yapmakta ve gündem dışı konuşma bir tür seçmene mesaj konuşması 
halini almaktadır. Farklı partilere mensup milletvekillerinden birinin ilinin kurtuluş günü 
hakkında gündem dışı konuşması durumunda, diğer partilere mensup milletvekilleri 
de, başka bir günde bile olsa, benzer bir konuşma yapmaktadırlar . Kısacası Başkanlar 
gündem dışı söze ilişkin takdir yetkilerini kullanırken, maddede belirtilen olağanüstü acil 
hal sınırlamasını değil, maddede bulunmayan siyasi dengeleri gözetmektedirler.269

2. Başkan, İçtüzüğe göre gündem dışı söz isteyen en çok üç milletvekiline söz 
verebilirken, belli dönemlerde üçten fazla milletvekiline söz verilmiş ancak bugün 
teamül haline gelmiş uygulamada, Başkanların her gün üç milletvekiline söz vermeleri 
kural halini almıştır. Dolayısıyla bugün için bu sınırlamanın da aşıldığı, Başkanların bu 
konudaki takdir yetkilerinin ortadan kalktığı ve kuralın, Başkan üç milletvekiline söz 
verir. biçimini aldığı görülmektedir.270

3. İçtüzüğe göre konuşmaların süresi beş dakikadır. Diğer bir ifadeyle, bir gün 
içinde gündem dışı konuşmaya ayrılan süre 15 dakika ile sınırlıdır. Ancak hükümet 
bu konuşmalara cevap verebileceğinden, 15 dakikalık sürenin aşılması olanaklıdır. 
Maddede hükümetin cevap süresine ilişkin bir hüküm yer almadığından, İçtüzüğün 60. 
maddesindeki genel kural uygulanmakta ve hükümete 20 dakikalık söz verilmektedir. 
Hükümet her gündem dışı konuşmaya ayrı cevap verebilmektedir. Hükümetin her 
konuşmaya cevap vermesi halinde gündem dışı konuşmaya ayrılan süre 75 dakikayı 
bulabilmektedir. Ancak genellikle hükümet adına bir bakanın, konuşmaların ikisine ya da 
tümüne 20 dakika içinde yanıt verdiği  görülmektedir.271

4. Bakanların gündem dışı konuşmalara cevabının kural olarak ilgili konuşmadan 
sonra ya da en geç gündem dışı konuşmaların tümü bittikten sonra verilmesi gerekir. 
Teamül günümüzde bu şekli almış olmasına rağmen geçmişte bunun aksi örneklerine 
rastlanmış ve ilgili bakanlar sonraki birleşimin başında önceki birleşimde yapılan gündem 
dışı konuşmalara cevap verebilmişlerdir. Örneğin 1984 yılında Milli Eğitim Bakanı Vehbi 
Dinçerler bir önceki 75. birleşimde Ordu Milletvekili Avni Sağesen’in spor kulüpleri ile 
ilgili sorusuna izleyen 76. birleşimde cevap vermiştir.272 Enerji Bakanı Cemal Büyükbaş 
ise Adıyaman Milletvekili Sırrı Özbek’in 19. Birleşimde yaptığı konuşmaya, iki birleşim 
sonra, 21. birleşimde cevap vermiştir.273 Buna ilişkin olarak geçmişte çok sayıda örnek 
bulunmakla birlikte, günümüzde ilgili bakanlar konuşmanın yapıldığı günde cevap 
verdiklerinden, buna örnek bulunmamaktadır.

(b) Hükümetin talebi üzerine gündem dışı konuşma
Gündem dışı konuşma talebi, yukarıda açıklandığı gibi, hükümetten de 

gelebilmektedir. Bu durumda, gündem dışı konuşmanın gerçek amacına daha yakın 
bir amaçla kullanıldığı söylenebilir. Gerçekten de istem hükümetten geldiğinde ortada 

269 Bakırcı, 2008, s. 99.
270 Bakırcı, 2008, s. 100.
271 Bakırcı, 2008, s. 100.
272 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.06.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 76, Oturum: 1, s. 238-239.
273 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.11.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 82-85.
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gerçekten olağanüstü acil bir hal var demektir; çünkü hükümet bu mekanizmayı son derece 
nadir kullanmaktadır. İçtüzük yapıcı hükümetten gelen istemin önemli olabileceğini 
düşünerek Başkanın bu konudaki takdir yetkisini kaldırmıştır. Dolayısıyla buradaki 
olağanüstü acil hal sınırlamasının da gereksiz bir sınırlama olduğunu söylemek gerekir. 
Neziroğlu’nun dikkat çektiği gibi bir aciliyet bulunup bulunmadığını takdir etme yetkisi 
hükümette olup bu tür bir talep yapıldığında Başkanın söz vermekten başka seçeneği 
yoktur. 274 Diğer bir anlatımla hükümetten gelen istem üzerine gündem dışı söz verilmesi 
zorunludur. Nitekim 1980 yılında Genel Kurul’da bir usul tartışması sırasında Başkan bu 
yönde şöyle bir görüş açıklamıştır: 

İçtüzük “yerine getirir” gibi kesin bir hüküm koymuş...Geriye kalıyor olağanüstü 
“olağan hal var mı yok mu?” bunun takdiri. Çok önemli devlet yetkilerini kullanan bir 
hükümet üyesi, Devletin fevkalede, yani derhal Yüce Meclise açıklamak zaruretinde 
bulunduğu bazı meselelerinin mevcut olduğunu ifade ederlerse, ben bunu takdir 
edemem...Bu takdir, hakkı suiistimal olur, hakkı hüsnüistimal olur, ona karışmam; ama 
bir sayın bakan bunu kendisi takdir eder, ben o takdirine saygı duyarım...275 

Buna benzer bir usul tartışması 1977 yılında yaşanmış ve Başkan olağanüstü 
acele halin ne olduğuna karar vermek yetkisine sahip olduğunu ima etmiş ancak takdirini 
olağanüstü acele hal bulunduğu yönünde kullandığını beyan etmiştir. Ancak sonraki 
cümlede de o güne kadar yapılan bütün taleplere olumlu cevap verildiğini söyleyerek 
aslında bu tür bir takdir yetkisinin kullanılmadığını da zımni olarak açıklamıştır.276 
Dolayısıyla takdir yetkisinin kullanıldığının düşünüldüğü zamanlarda bile, takdir yetkisi 
olağanüstü acele halin bulunduğu yönünde kullanılmıştır. Sonuçta da her durumda, bu tür 
bir sınırlama hiçbir zaman uygulanamamıştır.

Milletvekillerinin gündem dışı konuşmasından farklı olarak, hükümetin 20 
dakikalık gündem dışı konuşmasına, siyasi parti gruplarına birer defa 10’ar dakika, 
grubu bulunmayan siyasal partilerin milletvekillerinden ya da bağımsızlardan birine 
beş dakikayı geçmemek üzere söz hakkı doğmaktadır. Böylece tam da amaçlandığı gibi 
Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret bulunan olağanüstü acele hallerde belli 
konular, Genel Kurul’da ayrıntılı sayılabilecek bir müzakereye konu olmaktadır.277

Hükümetin gündem dışı konuşmaları çeşitli yönlerden usul tartışması konusu 
olmuştur. Örneğin yukarıda sözü edilen Başkanın acil durumu takdir etme ile ilgili bir 
takdirinin bulunup bulunmadığı görüşü bir usul tartışması sırasında açıklanmıştır. Aynı 
usul tartışmasında yanıtı aranan bir başka soru aynı birleşim içinde birden fazla bakanın 
gündem dışı konuşma yapıp yapamayacağıdır. Burada bir noktayı karıştırmamak gerekir: 
Daha önce de açıklandığı gibi bir milletvekilinin yaptığı konuşmaya bir bakan cevap 
verebildiğinden ve aynı gün birden fazla milletvekili tarafından gündem dışı konuşma 
yapılabildiğinden, aynı birleşimde birden fazla bakan gündem dışı konuşmalara cevap 

274 Neziroğlu, 2008, s. 193-194.
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verebilir. Bu konuda kuşkuya yer yoktur. Ancak birden fazla bakanın aynı birleşimde 
gündem dışı konuşma talep etmesi ile ilgili ciddi kuşkular vardır. Neziroğlu, aynı 
birleşimde birden fazla bakanın konuşmasına olanak tanınmak istenseydi, 59. maddede 
hükümetin gündem dışı söz talebi yerine bakanın gündem dışı söz talebinden söz 
edileceğini belirtmektedir.278 Buna ek olarak şu söylenmelidir: Eğer birden fazla bakanın 
konuşmasına olanak tanınması istenseydi, bunun sınırı da konmak zorundaydı. Çünkü 
milletvekilleri için üç kişi sınırlaması getirilmiştir. Çok sayıda bakana gündem dışı 
konuşma hakkı verilseydi, aynı mantıkla bunun üst sınırının da konması gerekirdi. Bu 
tür bir sınır konmadığına göre, bakanların böyle bir hakkının bulunmadığını kabul etmek 
gerekir. Yukarıda sözü edilen usul tartışması sırasında da bu konu tartışılmıştır. Neziroğlu 
bu usul tartışmasından sonra iki bakana söz verildiğini belirtmektedir. Ancak sözkonusu 
tutanaklar incelendiğinde, iki bakanın gündem dışı konuşmasına rastlanmamaktadır. 
Diğer taraftan iki bakan konuşmayacaksa, bu tür bir usul tartışmasının neden yapıldığı 
belli değildir. Sözkonusu günde görüşmeler şöyle gelişmiştir: Başkan Ticaret Bakanına 
gündem dışı söz vermiş ve ardından iki siyasal parti grubu temsilcisi (MHP ve AP) 
konuşmuştur. Başkan Sayın Esat Kıratlıoğlu petrol durumumuz hakkında söz istemişler, 
Sayın İslamoğlu sağlık konularıyla ilgili olarak Tüzüğün aynı maddelerine göre 
açıklama yapmak üzere söz istemişlerdir dedikten sonra Trabzon milletvekili Ahmet 
Şener usul tartışması açılmasını istemiş ve bunun üzerine usul tartışması açılmıştır. Şener 
konuşmasında İçtüzüğün bakan yerine hükümet kavramını kullanmış olmasını, birden 
fazla bakanın konuşmasına engel olarak göstermiş ve bu tür bir uygulamaya gidilmesini 
gündemde bulunan gensorunun görüşmelerinin ve denetimin yapılmasını önlemek 
nedenine bağlamıştır. Başkan lehte ve aleyhte ikişer kişiye söz vermiş ve ardından şu 
açıklamayı yapmıştır: 

...Başka sayın Hükümet üyeleri de aynı celsede Hükümet adına yine “Olağanüstü 
acele durum vardır, bizde söz istiyoruz’’ diyebilirler mi?...Kanaatime göre, eğer gündeme 
geçmemişsek,... bu önergenin gereği yapılır... Şimdi, bu sebeple, iki sayın Bakanımız tekrar 
aynı şekilde, hükümet adına söz istemişlerdir; bu isteklerini gelecek birleşim için, gruplara 
da haber vererek değerlendireceğiz...279 

Başkanın bu kanaatine rağmen, bir başka bakana söz verilmemiş ve ikinci gündem 
dışı konuşma yapılmamıştır. Başkanın ifadelerine bakılarak sonraki günün tutanakları da 
taranmış ve orada da iki bakanın gündem dışı konuşmasına rastlanmamıştır. 1977 yılında 
benzer bir tartışma yaşanmış ancak Başkan burada,  1980 yılındaki tartışmanın aksine, 
aynı birleşimde iki bakanın gündem dışı konuşma yapamayacağını açıklamış ve ikinci 
bakana söz vermemiştir. Bunun üzerine bir usul tartışması açılmış ve tartışmadan sonra 
Başkan tutumunun değişmediğini belirtmiştir.280 Dolayısıyla sorunun sadece tartışma 
düzeyinde kaldığını ve bugüne kadar iki bakanın birden gündem dışı konuşma yaptığı bir 
birleşime rastlanmadığını söylemek yanlış olmaz.

278 Neziroğlu, 2008, s. 194.
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Hükümetin gündem dışı konuşmalarıyla ilgili bir başka tartışma konusu, hükümetin 
açıklamalarından sonra konuşmayı yapan bakana soru sorulup sorulamayacağı hakkındadır. 
1980 yılında bu konuda bir usul tartışması açılmış ve gündem dışı konuşmadan sonra soru 
sorulamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu tartışmada Başkanın tutumu aleyhine konuşan 
üyeler İçtüzüğün 60. maddesindeki Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyondan 
soru sormak isteyenler, sorularını yerinden sorarlar hükmünü hatırlatarak bu hükmün 
genel bir hüküm olduğunu ve bütün görüşmelerde uygulanabileceklerini belirtmişlerdir. 
Bu üyeler Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün yazılı görüşünün de bu yönde olduğunu 
ifade etmişlerdir. Başkan Müdürlüğün görüşünün kendisini bağlamadığını, gündem 
dışı konuşmaların görüşmeler içinde değerlendirilemeyeceğini ve bu konuşmaların 
gündeme geçilmeden yapıldığını; dolayısıyla gündem dışı konuşmalarda ayrıca soru 
sorulamayacağını açıklamış ve bir oylama da yapmamıştır. Başkan gündem dışı 
konuşmalarda soru sorulamamasının gerekçesini ise şu sözlerle açıklamıştır:281

...yaptığımız görüşme değildir. Yaptığımız, re’sen izahat vermedir. İzahatın 
şümulünü, sınırını, izahat veren takdir eder, münhasıran onun yetkisi içerisindedir. 
Verdiği izahatın dışında, kendisinden, bu müesseseden istifade ederek izahat almak 
mümkün değildir kanaatindeyim. 

Uygulamada gündem dışı konuşmalarda hükümetten soru sorulmamaktadır.
Hükümet kimi zaman gündem dışı konuşma mekanizmasını genel görüşme 

mekanizması yerine de kullanabilmektedir. Aslında hükümetin gündem dışı söz talebinde 
bulunarak Genel Kurul’da müzakere açması ile genel görüşme yoluyla müzakere açması 
arasında özü itibarıyla bir fark bulunmamaktadır. Anayasanın 98. maddesinde genel 
görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmesi olarak tanımlanmıştır. Kuşkusuz hükümetin toplumu ve Devlet 
faaliyetlerini ilgilendiren her konuyu genel görüşme konusu yapması düşünülemez. 
Hükümet önemli gördüğü ve acil olduğunu düşündüğü konuları genel görüşmenin konusu 
haline getirebilmektedir. Bu durumda gündem dışı konuşma ile genel görüşme özü itibarıyla 
örtüşmektedir. Böyle olunca da hükümet kimi zaman genel görüşme mekanizmasını 
çalıştırmak yerine gündem dışı konuşma mekanizmasını çalıştırabilmektedir. Çünkü 
genel görüşme ayrıntılı sayılabilecek ve zaman alıcı yöntem kurallarına bağlanmıştır. 
Oysa gündem dışı konuşma için bir söz talebinde bulunmak yeterlidir. Her iki mekanizma 
da aynı sonucu doğurunca, genel görüşme önergesi hazırlayarak zaman kaybetmek yerine, 
gündem dışı konuşma mekanizması kullanılabilmektedir. 282

Genel görüşme, öngörüşme ve görüşme aşamalarını içermesi bakımından gündem 
dışı konuşmadan ayrılır ve genel görüşmede iki görüşme yapılabildiği için konunun 
daha etraflıca görüşülmesi olanaklıdır. Hükümet genel görüşme yerine gündem dışı 
konuşma mekanizmasını kullanınca, genel görüşmenin avantajlarını kaybetmemek için 
gündem dışı konuşmanın formatında değişiklikler yapabilmektedir. Bu amaçla konuşma 
süreleri uzatılabilmekte ve olağan konuşma sürelerinden daha uzun sürelerde konuşma 

281 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.08.1980, Dönem: 5 (16), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 125, Oturum: 1, s. 757-762.
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yapılabilmektedir. Örneğin 2005 yılında yapılan bir uygulamada Dışişleri Bakanı Abdullah 
Gül Avrupa Birliği Müzakere süreci konusunda Genel Kurul’a bilgi vermek üzere gündem 
dışı söz talebinde bulunmuştur. Başkan bu talebi dile getirdikten sonra bu konuda bir 
Danışma Kurulu önerisi olduğunu söylemiş ve öneriyi okutarak oylamaya sunmuştur. 
Olağan koşullarda hükümetin gündem dışı söz talebinde bulunması halinde hükümete 20, 
siyasal parti gruplarına 10’ar ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birine 5 dakika 
söz hakkı verilmektedir. Danışma Kurulu önerisinde hükümete 45, siyasi parti gruplarına 
30 ve grup üyesi olmayan milletvekiline 10 dakika söz hakkı verilmesi ve gruplar adına 
kullanılacak söz haklarının birden fazla üye arasında paylaştırılması önerilmiştir. Önerinin 
kabul edilmesinden sonra konu Genel Kurul’da etraflıca görüşülebilmiştir.283 Bundan 
sonraki yıl yine Dışişleri Bakanı tarafından Fransız Parlamentosunda oylanan Ermeni 
soykırımının olmadığını iddia edenlerin cezalandırılmasına öngören yasa teklifinin 
onaylanması nedeniyle açıklama yapmak için gündem dışı söz talebinde bulunmuştur. 
Bu defa önceki yıldan farklı olarak gündem dışı konuşma talebi işleme konmadan önce 
bir Danışma Kurulu önerisi oylanarak kabul edilmiştir. Öneride hükümet ve siyasal parti 
grupları adına yapılacak konuşmaların süresinin 30’ar dakika olması ve gruplar adına 
yapılacak konuşmaların birden fazla konuşmacı tarafından yapılması önerilmiştir.284 Bu 
önerinin kabulünden sonra da Genel Kurul’da genel görüşmeye benzeyen bir görüşme 
yapılmıştır.

Örnekler incelendiğinde hükümetin gündem dışı konuşması ile farklı uygulamalar 
yapıldığı görülür. 1974 yılında Başbakan Bülent Ecevit dış politika, Türk-Yunan 
ilişkileri ve haşhaş üretimi konusunda gündem dışı söz istemiştir. Başkan, Başbakana 
sadece haşhaş ekimi konusunda söz vermiş ve başka kimseye söz vermemiştir. Konuşma 
bittikten sonra Başkan Dış politika ve Türk Yunan ilişkilerinin bütün siyasi partilerin 
üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğunu, bu nedenle Danışma Kurulundan 
yapılacak konuşmalarda süre sınırını kaldıracak bir karar çıkarma amacında olduğunu, 
bu amaçla Danışma Kurulunu toplantıya çağırarak oraya öneri götüreceğini ve bu 
nedenle Başbakana şimdilik haşhaşla ilgili söz verdiğini belirtmiştir. Bu açıklamalara 
bir itiraz yapılmamıştır.285 Siyasal parti gruplarına neden konuşma hakkı verilmediğine 
ilişkin hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu örnek sadece hükümet üyesinin 
konuştuğu bir gündem dışı konuşma örneğidir. Aynı yıl içinde benzer bir örnek bir uçak 
kazası sonrasında Ulaştırma Bakanı Ferda Güney’in gündem dışı konuşmasıdır. Burada 
da bir hükümet üyesi, bir milletvekilinin gündem dışı konuşması gibi bir konuşma yapmış 
ve başka kimseden bir açıklama gelmemiştir.286 Bu örneklerden yola çıkılarak şöyle 
bir soru sorulabilir: Bir hükümet üyesi, bir milletvekili gibi gündem dışı söz talebinde 
bulunabilir mi? Burada incelenen iki örnekte, bakanların hükümet adına gündem dışı söz 
talebinde bulundukları ve gündem dışı konuşma yaptıkları tartışmaya yer bırakmayacak 
kadar açıktır. Siyasi partilerden talep gelmediği için herhangi bir konuşma yapılmamıştır. 

283 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.10.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 3, Oturum: 2, s. 407-436.
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Ancak 1988 yılında yapılan bir uygulamada bir hükümet üyesine şahsı adına gündem dışı 
konuşma hakkı verilmiştir. 287 Neziroğlu bir bakanın milletvekili sıfatıyla gündem dışı 
konuşma yapabileceğini belirtmekte ancak somut olayda konuşan bakanın konuşmasını, 
konuşmanın olağanüstü acele hal koşulunu karşılamaması nedeniyle eleştirmektedir. Oysa 
yukarıda görüldüğü gibi ve Neziroğlu’nun kendisinin de açıkladığı gibi, bu koşul gündem 
dışı konuşmalarda aranan bir koşul olmaktan çıkmıştır.288 Dolayısıyla milletvekillerinin 
yaptıkları gündem dışı konuşmaların olağanüstü acele olması gerekmezken, şahsı adına 
konuşma yapması kabul edilen bakan için bu koşulun aranması haklı görünmemektedir. 
Diğer taraftan sözkonusu bakanın gündem dışı konuşma yaptığı günün ertesi gün bu 
konuda bir usul tartışması açılmış ve yabana atılamayacak iddialar ileri sürülmüştür. Bu 
iddialar arasında dışarından atanan bakanların bu tür bir aracı kullanma hakkından yoksun 
oldukları ve bu nedenle eşitlik ilkesinin uygulanabilmesi açısından bakanların şahısları 
adına gündem dışı konuşamayacakları; bakan şahsı adına konuşma yaptığında bakanlığın 
fiili olarak son bulduğu; bu tür bir uygulamanın İçtüzük hükümlerini kötüye kullanma 
ve muhalefetin haklarını elinden almaya elverişli olduğu gibi önemli iddialar vardır.289 
Gerçekten de bakanın şahsı adına gündem dışı konuşma yapması, siyasi parti grupları 
ile grup üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma hakkı kazanmalarını engeller. Bu 
tür bir uygulamanın genelleşmesi ise hakkın kötüye kullanımı ile sonuçlanacak yeni bir 
teamül doğurur. Bu güne kadar bu uygulama bir daha tekrarlanmamıştır. Ancak bütün bu 
sakıncalarına rağmen bakanların çok sınırlı biçimde bu hakka sahip olduklarını da kabul 
etmek gerekir. Örnekte ilgili bakan, henüz bakan olmadan önceki bir işlemi nedeniyle 
göreviyle ilgili olarak suçlanmış ve suçlamalar basında yer almıştır. Bakan bu konuda 
açıklama yapacağını beyan etmiştir. Dolayısıyla burada hükümetin ortak sorumluluğu 
sözkonusu değildir. Hükümet adına bir açıklama yapmak sözkonusu olamayacağından, 
bakanın şahsı adına konuşma yapmasından başka seçenek bulunmamaktadır. Sonuç olarak 
Neziroğlu’nun saptamasının, farklı gerekçelerle yerinde olduğunu söylemek gerekir.

(c) Gündem dışı konuşma yapılamayan haller
Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi gündem dışı konuşmanın çok acele 

hallerle sınırlı olması gerekmesine rağmen, teamül haline gelen uygulamada her gün 
gündemin başında üç gündem dışı konuşma yapılmaktadır. Ancak Genel Kurul’un 
önemli gündem maddelerinin olduğu günlerde gündem dışı konuşma yapılamamaktadır. 
Seçimlerden sonraki ilk yasama yıllarının başları genellikle andiçme, Meclis Başkanının, 
Başkanlık Divanı üyelerinin, komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı ve hükümet 
programının okunduğu, oylandığı günlerdir. Dolayısıyla bu günlerde gündem dışı 
konuşma yapılmadığı görülmektedir. Örneğin 16. Yasama Döneminin ilk yasama yılının 
ilk 69 birleşimi boyunca hükümet kurma ve Başkan seçimi işlemleri yapıldığından, 
gündem dışı konuşma 70. Birleşimde yapılabilmiştir. 18. Dönemin ilk yasama yılının 
ilk 6 birleşiminde; 19. Dönemim ilk yasama yılının ilk 10 birleşiminde ve 23. Dönemin 
toplam 11 birleşiminin hiçbirinde hiçbir gündem dışı konuşma yapılmamıştır. Yine bütçe 
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görüşmelerinin yapıldığı dönemlerde, bütçe görüşmelerinin belli bir takvime bağlı olması 
ve bu görüşmelerin aksamaya tahammülü olmaması nedeniyle gündem dışı konuşma 
yapılmamaktadır. Yine anayasa değişikliği görüşmelerinin ve oylamalarının yapıldığı 
özel günler, 23 Nisan törenleri ve bazı özel gündemlerin görüşüldüğü günlerde gündem 
dışı konuşma yapılmamaktadır.

TBMM’nin tatil ve ara verme sırasında toplantıya çağrılması durumunda 
gündem dışı konuşma yapılıp yapılmaması ile ilgili bir tartışma bulunmaktadır. 
Neziroğlu, Meclisin tatil veya ara verme sırasında yapılan çağrı üzerine toplanması 
halinde de gündem dışı konuşma yapılmaması gerektiğini ileri sürmekte ve buna aykırı 
uygulamaları eleştirmektedir.290 Neziroğlu’nun bu eleştirisi, benimsediği olağanüstü 
toplantı anlayışıyla tutarlıdır. Çünkü Meclisin olağanüstü toplantı yapabileceği kabul 
edildiğinde, Meclisin bu dönemde, olağanüstü toplantı konusunun görüşülmesiyle sınırlı 
olduğu ve işini bitirdiğinde tatile geri dönmesi gerektiği sonucu çıkar. Nitekim Neziroğlu 
da “olağanüstü toplantıya çağrıya konu işin biran önce görüşülmesi esastır.” diyerek 
bu görüşünü olağanüstü toplantı kavramıyla desteklemektedir. Ancak, Teziç, haklı 
olarak, parlamentonun sürekliliği ilkesinin geçerli olduğu Türk Parlamento Hukukunda 
olağanüstü toplantı kavramının kullanılamayacağını, çünkü süreklilik ilkesi ile olağanüstü 
toplantı kavramının bağdaşmayacağını savunmaktadır.291 292. Bu durumda tatil sırasında 
toplantıya çağrılan Meclisin, olağan durumuna geri döndüğünü ve olağan toplantılarında 
yaptığı gibi gündem dışı konuşma mekanizmasını işletebileceğini kabul etmek gerekir. 
Ancak toplantının olağanüstü olması nedeniyle değil ama konunun, güven oylamasında 
olduğu gibi, önemli olması nedeniyle bu toplantıda gündem dışı konuşma yapılmaması 
gerektiği savunulabilir. Başka bir anlatımla TBMM tatilde ve ara vermede iken toplantıya 
çağrılırsa, bu toplantılarda gündem dışı konuşma yapılmaması savunulabilir ama bunun 
gerekçesi, bu tür toplantıların olağanüstü toplantı olması olamaz, çünkü Türk Parlamento 
Hukukunda olağanüstü toplantı kavramı yoktur.

4) İçtüzükteki gündem dışı konuşma tanımı ile teamüldeki gündem dışı 
konuşmanın tanımı

İçtüzüğün 59. maddesinin görüşülmesine ilişkin tutanakların ve maddenin 
gerekçesinin incelenmesinden ortaya çıkan kesin sonuç, maddenin geçmişte, özellikle 
1961’den sonra kuralsız biçimde yapılan gündem dışı konuşmalara son vermek ve gündem 
dışı konuşmaları sınırlayarak onları bir kurala bağlamak amacıyla düzenlendiğidir. 
Ancak uygulamaya bakıldığında, teamülün bu amacın tam tersi yönünde geliştiği 
görülmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Genel Kurul’da, her konunun istenildiği 
her an konuşulması olanaklı değildir. Örneğin seçim bölgesinde yaşanmakta olan belli 
bir sorunu Genel Kurul’a yansıtmak isteyen bir milletvekilinin, gündemin olağan akışı 
içinde bunu yapması olanaksız olmasa bile çok güçtür. Gerçi soru, genel görüşme, 
meclis araştırması gibi bilgi edinme ve denetim mekanizmalarının işletmesi ya da yasa 

290 Neziroğlu, 2008, s. 195.
291 Teziç, 1980, s. 159.
292 Bu konudaki tartışmalar için bkz: Bakırcı, 2000, s. 94-112.
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teklifi hazırlayarak sorunun dolaylı biçimde gündeme getirilmesi olanaklıdır. Ancak bu 
yolların işletilmesi belli yöntem kurallarına ve sürelere bağlıdır. Dolayısıyla güncel olan 
bir konunun görüşülmesi pek kolay görünmemektedir.293 İşte bu nedenle milletvekilleri 
bu tür konuşmalarını gündem dışı konuşma formatında yapmaya çalışmakta ve 
maddeyi zorlayarak konuşmalarını yapmaktadırlar. Başka bir anlatımla milletvekilleri 
TBMM’nin Gündemi içinde güncel düşüncelerini dile getirecekleri başka bir bölüm 
bulamadıklarından, gündem dışı konuşma mekanizmasını amacı dışında kullanmakta 
ve böylece bir çıkış yolu bulmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da İçtüzükteki gündem 
dışı konuşma ile uygulamadaki gündem dışı konuşma birbirinden farklıdır. Neziroğlu, 
gündemdışı konuşmayı milletvekillerinin Genel Kurulun o günkü gündeminden bağımsız 
bir konuda yaptıkları konuşma biçiminde tanımlamaktadır.294 Teamülü yansıtan bu 
tanımdan da anlaşılacağı gibi artık konunun olağanüstü acele olmasına gerek yoktur. 
Tanım bu şekilde değişince Başkanın aciliyeti takdir etmesi ve buna göre söz verip 
vermemesi de sözkonusu değildir. Bunun sonucu da İçtüzükte üst sınırı belirtilmiş olan 
sayıda milletvekiline söz verme zorunluluğunun doğmasıdır.

Şimdi bu tanıma uygun olarak gündem dışı konuşma teamülünün özellikleri 
sıralanacak ve son olarak çözüm önerileri sunulacaktır.

5) Gündem dışı konuşma teamülünün özellikleri

a) Milletvekillerinin gündem dışı konuşması

● Gündem dışı konuşma talebinin Genel Kurula duyurulması olağanüstü acele 
hal bulunup bulunmadığı yönünden olumlu ya da olumsuz değerlendirilmesi 
Başkanın takdirinde olmakla birlikte, teamülde bu takdir yetkisinin 
kullanılmadığı görülmektedir.

● Başkanlar takdir yetkilerini gündem dışı konuşma hakkı verip vermeme 
yönünde değil, kime söz hakkı verecekleri yönünde kullanmaktadırlar. 
Başkanlar genellikle siyasi partiler arasında bir denge gözetmeye çalışarak, 
konu, milletvekili, bölge vs. göz önünde bulundurarak takdir yetkilerini 
kullanmaktadırlar.

● Geçmişte 3’ten fazla ve 3’ten az milletvekiline gündem dışı söz verildiği 
birleşimler bulunmakla birlikte, teamülün istikrar kazanmış şeklinde her gün 3 
milletvekiline gündem dışı söz verildiği görülmektedir.

● Gündem dışı konuşmalar olağan yasama günlerinde rutin olarak tekrarlanmakla 
birlikte, yasama döneminin ilk yasama yılının, ilk günlerinde Başkan ve 
Başkanlık Divanı seçimleri, komisyon üyelikleri seçimleri tamamlanıncaya 
kadar ve hükümet programı üzerindeki görüşmeler tamamlanıp hükümete 
güvenoyu verilinceye kadar yapılmamaktadır. Yine bütçe, anayasa değişikliği, 
23 Nisan gibi önemli ve özel günlerde gündem dışı konuşma yapılmamaktadır.

293 Bakırcı, 2000, s. 391-392.
294 Neziroğlu, 2008, s. 192.
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● Meclisin tatil ve ara vermede iken toplandığı günlerde genellikle gündem dışı 
söz verilmemektedir.

● Gündem dışı konuşmaların her birine ayrı bakanlar tarafından cevap 
verilebildiği gibi, konuşmaların tümüne birden ya da sadece bir ya da ikisine 
bir bakan tarafından cevap verilebildiği görülmektedir.

● Geçmiş yıllarda bakanların milletvekilleri tarafından yapılan gündem dışı 
konuşmalara sonraki birleşimlerde cevap verdikleri görülmüştür. Teamülün 
istikrar kazanmış son şeklinde, bakanların gündem dışı konuşmalara ya 
konuşmanın yapıldığı günde cevap verdikleri ya da hiç cevap vermedikleri 
görülmektedir. Geçmişteki konuşmaya cevap verme uygulaması sona ermiştir.

● Bakanların şahısları adına milletvekili olarak gündem dışı söz talebinde 
bulunmaları, istisnai de olsa mümkündür. Ancak bu konuşmaları bakanlık görevi 
ile ilgili olmaması, bakanın bakanlıktan önceki bir görevi ya da bakanlığıyla 
ilgili olmayan şahsi bir durumuyla ilgili olması gerekir. Bu uygulamaya bu 
güne kadar bir kez rastlanmış ve büyük tepki toplamıştır.

b) Hükümetin gündem dışı konuşması

● Hükümet için olağanüstü acele haller sınırlaması, talep halinde bu talebin 
yerine getirileceği hükmü dolayısıyla, daha başından itibaren sınırlama 
olmaktan çıkmıştır. Nitekim Başkanlar bu konudaki tartışmalarda ya bu 
sınırlamanın takdirine yetkili olmadıklarını açıklamışlar ya da hükümetin 
beyanını benimseyerek bu halin bulunduğunu belirtmişlerdir. Teamülde bu 
sınırlama hiçbir biçimde işlememiştir. Dolayısıyla bu sınırlamanın gereksiz 
olduğu söylenebilir.

● Bu gereksizliğin bir başka nedeni hükümetlerin bu mekanizmayı zaten son derece 
istisnai olarak kullanmaları ve muhalefet partilerinin de bilgilendirildikleri bu 
tür müzakerelere itiraz etmemeleridir.

● Hükümetler çoğu kere, belli yöntem kurallarına bağlı olan genel görüşme 
mekanizmasını çalıştırmak yerine, daha kolay işletilebilen gündem dışı 
mekanizmasını kullanmışlardır. Bu durumlarda söz süreleri de Danışma Kurulu 
önerisi üzerine yeniden kararlaştırılmış ve daha uzun sürelerle konuşmayı 
içeren müzakereler yapılmıştır.

● İçtüzük hükümetin gündem dışı söz talebinden söz ettiğinden, bir günde 
hükümet adına bir bakanın konuşabileceğini kabul etmek gerekir. Geçmişte 
bu konu gündeme gelmiş ve tartışılmış olmasına rağmen, aynı gün içinde 
hükümetin iki gündem dışı konuşmasına rastlanmamıştır. Dolayısıyla teamülde 
hükümetlerin günde en fazla bir gündem dışı konuşma yaptıkları söylenebilir.

● Hükümetin gündem dışı konuşmalardan sonra bir soru-cevap işlemi 
öngörülmemiştir. Bu konuda yapılan usul görüşmelerinde her ne kadar gündem 
dışı görüşmelerin genel kurallara tabi olduğu ve genel kurallara göre her 
görüşmede hükümete yerinden soru sorulabileceği söylenmişse de, teamülde 
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bu tür bir uygulamanın gelişmediği görülmektedir. İstikrar kazanmış teamülde 
hükümet, siyasi partiler ve bir milletvekili görüşünü açıklamakta ve ayrıca soru 
sorulmamaktadır.

● Geçmişte yapılan kimi uygulamalarda, hükümet adına yapılan gündem 
dışı konuşmalardan sonra başka kimsenin konuşmadığı görülmüştür. 
Ancak teamülün istikrar kazanmış uygulamasında süreler yeniden 
belirlenmediği taktirde hükümetin 20, siyasi parti gruplarının 10 ve grubu 
bulunmayan bir milletvekilinin 5 dakika konuştuğu görülmektedir. Süreler 
yeniden belirlendiğinde ise, siyasi parti gruplarına yeni bir hak verildiği 
görülmektedir: Siyasi partiler söz haklarını birden fazla milletvekili aracılığıyla 
kullanabilmektedirler.

Teamüle bu uygulamalarla birlikte bakıldığında, milletvekillerinin gündem dışı 
konuşmasından farklı olarak, hükümetin gündem dışı konuşmasının İçtüzükteki kurallara 
uygun geliştiği söylenebilir. 

Şimdi son olarak gündem dışı konuşma teamülünün İçtüzüğe uygun hale 
getirilebilmesi için neler yapılabileceği konusunda çeşitli çözüm önerileri sunulacaktır.

6) Gündem Dışı Konuşmada Çözüm Önerileri
Bu başlık altında anlatılanlardan çıkan sonuç, gündem dışı konuşma 

mekanizmasının amacına uygun kullanılmadığıdır. Teamül ile İçtüzükteki gündem dışı 
konuşma maddesi birbiriyle uyumlu değildir. Bu nedenle yukarıda yapılan sınıflamada 
sözü edilen boşluk doldurucu, yorumlayıcı, kural değiştirici sınıflamasında, gündem dışı 
konuşma teamülü kural değiştirici teamüller sınıfına girmektedir.

Anayasa Komisyonu, İçtüzük Alt Komisyonunun 1995 yılında yazdığı içtüzük 
değişiklik teklifi raporunda, çok zaman kaybettiren ve gündemin tutarlı biçimde 
izlenmesini önleyen bir araç olarak gördüğü gündem dışı konuşmanın başka hiçbir 
parlamentoda bulunmadığını saptamakta ve kaldırılmasını önermektedir. Komisyon bu 
mekanizmanın kaldırılmasıyla doğacak boşluğun, soru mekanizmasının işler kılınması 
yoluyla giderilebileceğini savunmaktadır. İba da aynı görüşten hareketle soru mekanizması 
etkin olmadığından, Başkanların bu konudaki takdir yetkilerini geniş kullanmalarını bir 
çıkış yolu olarak değerlendirmektedir.295 Bir başka yerde yapılan çalışmada gündem dışı 
konuşmanın amacı doğrultusunda kullanılması için maddenin başlığının acil konuşmalar 
olarak değiştirilmesi, acil konuşmaların gündemin içine alınması önerilmiştir.296 Ancak 
geçmişte getirilen sınırlamaların neden işlemediği sorusu sorulduğunda, İçtüzük 
kuralının çiğnenmesi tehlikesinin bu yolla da ancak kısmen giderilebileceği görülecektir. 
Çünkü milletvekilleri bu tür bir konuşmanın yapılması gerektiği inancını taşıyorlarsa 
ve İçtüzükte buna olanak tanıyan bir mekanizme yoksa, İçtüzüğü delme girişimlerinin 
her zaman var olması kaçınılmazdır. Turan, gündem dışı konuşmanın uygulamadan 
kaynaklanan gereksinimleri karşılamak için mevcut hale dönüştüğünü şu sözlerle ifade 
etmektedir:

295 İba, 2006, s. 137-138.
296 Bakırcı, 2000, s. 393.
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Gündem dışı söz almanın uygulamada kazandığı anlam kuralın lafzından 
edinilecek izlenimden farklıdır. Parti gruplarının öncelikli aktörler olarak kabul edildikleri 
parlamentomuzda, milletvekillerinin kendilerini diğer meslektaşlarına tanıtmak ve 
partilerinin yöneticilerine göstermek, seçmenlerine de onların dertleriyle ilgilenildiğine 
ilişkin mesaj vermeye dönük fırsatları yok denecek kadar sınırlıdır. Gündem dışı söz almak, 
milletvekillerine ‘kendilerini gösterme’ fırsatı vermektedir. Böyle bir gereksinmeyi haklı 
bulmaları muhtemel olan birleşim Başkanları da genelde gündem dışı söz alma taleplerini 
olumlu karşılama zorunluluğunu hissetmektedirler.297

Aynı gerekçeyle TBMM’de 2008 yılında kurulan İçtüzük uzlaşma komisyonu 
bu konuda makul bir çözüm üretmiştir. Komisyonun hazırladığı taslak metnin 44. 
maddesinde çalışma günlerinin başında en fazla bir saatlik serbest konuşma zamanı 
ayrılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bir saatlik sürenin 45 dakikası 15 milletvekiline 
3’er dakikalık serbest konuşma yapmaları ve 15 dakikası hükümete bu konuşmalara cevap 
verilmesi için ayrılmıştır. Böylece hergün çok sayıda milletvekilinin konuşma yapması ve 
bu konudaki talebin erittirilmesi olanaklı kılınmış, İçtüzük hükümlerini çiğnemeden her 
konunun konuşulması sağlanmıştır. Böylece bugünkü gündem dışı konuşmaya ayrılan 
süreye yakın bir sürede daha etkin bir müzakere yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu 
öneri belki 1973 İçtüzüğü görüşülürken geliştirilen bir öneriyle de birleştirilebilir: Serbest 
konuşma birleşimin başı yerine sonuna taşınabilir ve sadece ilgili milletvekillerinin 
gönüllü olarak zamanlarını ayırdıkları bir etkinliğe dönüştürülebilir.

B. Gündeme İlişkin Teamüller
Gündem, TBMM Genel Kurulunun görüşmesi için önceki aşamaları tamamlayarak 

önüne gelen ve görüşülmesi beklenen bütün metinlerin ve işlerin adlarını içeren bir 
kitapçıktır. Gündem kitapçığı, İçtüzüğün, Gündem başlıklı 49. maddesi ile ilgili diğer 
maddeleri esas alınarak hazırlanır. Ancak uygulamaya geçildiğinde birçok noktada 
İçtüzüğün sessiz kaldığı görülür. Bu durumlarda boşluk doldurucu teamüller ortaya 
çıkar. Kimi zaman İçtüzük’teki açık hükme rağmen farklı bir teamül istikrar kazanır. 
Bu durumda da kural değiştirici teamüller ortaya çıkar. Kimi zaman da yorumlayıcı 
teamüllerle, mevcut kurallara yön çizildiği görülür. Şimdi gündemle ilgili olarak oluşan 
teamüller ortaya konmaya çalışılacaktır.

1) Birleşimi Açma, Görüşmelere Başlama, Gündeme Geçme ve “Birleşimin 
Başında” Teamülü

TBMM Genel Kurulunun nasıl açılacağı ve neye öncelik verileceği ile ilgili 
olarak İçtüzüğün değişik maddelerinde değişik düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler 
kendi başlarına incelendiklerinde sorun yokmuş gibi görünmesine rağmen, bir araya 
getirildiklerinde önemli sorunlar içerdikleri görülür. Kurallar arasındaki bu çelişkiler 
ve bu çelişkilerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri başka bir yerde incelenmiştir.298 
Burada bu çalışmanın amacıyla sınırlı olarak bu kurallara rağmen ortaya çıkan teamüller 
gösterilmeye çalışılacaktır.

297 Turan, 1998, s. 23’dan aktaran İba, 2001, 138.
298 Bakırcı, 2008, s. 91-126.
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İçtüzüğün 1. maddesinde birleşim, Genel Kurul’un belli bir gününde açılan 
toplantısı olarak tanımlanmıştır. 57. maddede Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde 
düşerse yoklama yapar denmektedir. 3. madde, seçimlerden sonraki ilk yasama 
yılının ilk birleşiminde yapılacak işi tanımlamaktadır. Buna göre bu birleşimde, önce 
milletvekillerinin andiçme töreni yapılır. Bu törende bulunmayan ve ara seçimde 
seçilen milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler. 19. maddeye göre, 
Danışma Kurulu’ndan bir uzlaşma çıkmamışsa, gruplar önerilerini doğrudan Genel 
Kurula sunabilmektedirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin gündemindeki 
Başkanlık sunuşlarında yer alır. 98. maddeye göre haftanın iki günü birleşimin başında 
en az birer saatlik sözlü soruların cevaplandırılması işlemi yapılır. Bir bakan gündemdeki 
sorulardan birden fazlasını cevaplamak isteyebilir. Bu durumunda isteğini önceden 
Başkana bildirir ve Başkan birleşimi açtıktan sonra derhal bu isteği Genel Kurula 
duyurur. Bu maddelere bakıldığında bir öncelik sıralaması sorununun olduğu hemen göze 
çarpar. Grup önerisinin oylanmasında sorun çözülmüştür, çünkü bu önerinin sunuşlar 
başlığı altında işlem göreceği söylenmiştir ve sunuşlar gündemin maddelerinden ilkidir. 
Ancak yoklama, andiçme ve birlikte cevaplandırılacak sorulara ilişkin bildirimin her üçü 
de birleşimin başında yapılmaktadır. Bunların ilki birleşimi açtıktan sonra, ikincisi ilk 
birleşimi açtıktan sonra ve ilk birleşimin başında, üçüncüsü birleşimi açtıktan sonra 
derhal yapılmak zorundadır. Bu öncelik sırasının belirlenmesi ve doğuracağı sorunlar 
derin teorik tartışmaların konusu olabilecek niteliktedir. Burada istikrar kazanmış 
uygulamadan, yani teamülden söz edilecektir.

TBMM Genel Kurulunda Başka kürsüye oturduktan sonra ilk yaptığı iş, birleşimin 
açıldığını ilan etmek için önünde bulunan gonga basmaktır. Bundan sonra yaptığı iş, ister 
çoğunluk olsun ister olmasın birleşimi açmaktır. Başka bir anlatımla teamülde, yoklama 
yapılmadan önce birleşim açılır ve bu birleşime bir numara verilir. Bunun için kullanılan 
cümle şöyledir:

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin X. Birleşimini açıyorum.

Bundan sonra iki seçenek bulunmaktadır:

1. Tereddüt durumu
Başkan toplantı yetersayısının bulunduğu konusunda tereddüde düşerse yöntemini 

de açıklayarak yoklama yapar. Elektronik cihazla yoklama yapıldığında, yoklamanın 
süresi bildirilir. Yoklama sonucunda da iki ayrı sonuçla karşılaşılması mümkündür. 

a. Yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunmayabilir. Bu durumda Başkan 
toplantı yetersayısı yoktur. X dakika süre veriyorum. der. Bu sürenin üst sınırı bir saattir. Bu 
durumlarda genellikle 5-15 dakika arası süre verilir. Burada amaç çoğunluğun oluşmasına 
olanak tanıyacak miktarda bir süre vermektir. Örneğin milletvekillerinin başka bir etkinlikte 
oldukları biliniyor ve Meclis ulaşmalarının zaman alacağı düşünülüyorsa daha uzun süre 
ara verilir. Böylece hiçbir görüşme yapılmadan birinci oturum tamamlanmış olur.

Başkan belirttiği sürenin sonunda yeniden kürsüye gelerek oturduktan sonra 
gongu çalar ve şu cümleleri kullanır:
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Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin X. Birleşiminin İkinci 
oturumunu açıyorum.

Yapılan ilk yoklamada toplantı yetersayısı bulunamamıştı. Şimdi elektronik cihazla/
ad okunmak suretiyle yeniden yoklama yapacağım.

Yoklama süresi Y dakikadır.

Bu yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamamışsa Başkan şu açıklamayı yapar:

Yapılan ilk yoklamada da toplantı yetersayısı bulunamadığından......toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

b. Birinci ya da ikinci yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunursa, Başkan 
şu açıklamayı yapar:

Toplantı yetersayısı vardır299. Görüşmelere başlıyoruz.

2. Tereddüt olmaması durumu
Başkan Genel Kurulda toplantı yetersayısının (kendisi dahil 184 milletvekili) 

olduğu kanısında ise yoklama yapmayabilir. Bu durumda başkan yukarıdaki cümlesini 
söyler:

Toplantı yetersayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, başlanan şeyin henüz gündem olmadığıdır; başka 
bir anlatımla henüz gündeme geçilmemiştir. Görüşmelere başlanmıştır ve bu görüşmeler 
gündeme dahil değildir. Toplantı yetersayısının varlığı ister yoklamayla saptansın ister bu 
kanaate ulaşılsın, gündeme geçinceye kadar yapılan iş yukarıda ayrıntılı olarak incelenen 
gündem dışı görüşmelerin yapılmasıdır. Başka bir anlatımla görüşmelere başlıyoruz 
ifadesinde kastedilen görüşmeler gündem dışı görüşmelerdir. Genel Kurul’un 1980 yılında 
yapılan 125. birleşiminde bu konuda bir tartışma yaşanmıştır. Başkan Birleşimi açarken 
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz. Birleşimi açıyorum. diyerek iki hata birden 
yapmıştır. Birleşimi açtıktan sonra çoğunluğun varlığını yoklamayla tespit etmiş, ardından 
görüşmeleri başlatacağı yerde gündeme geçmiş ve birleşimi de gündeme geçtikten sonra 
bir kez daha açmıştır. Bunu fark eden İstanbul Milletvekili Metin Tüzün şöyle demiştir:

...Başkan...çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyorum diyerek görüşmeleri başlattı 
ve gündeme geçiyorum dedikten sonra da, gündemin içinde olmayan, gündemden önce 
uygulanması gereken hükümet adına bilgi sunma işlemini Yüce Mecliste uygulamaya 
koydurdu. 300

Buna cevap veren Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu gündem dışı konuşmadır, 
gündemin içindedir diyerek, gündem dışı konuşmayı gündemin içinde değerlendirince, 
Tüzün bu sözleri lütfen boş fıçıdan çıkan sesler gibi sesler çıkarmayınız diyerek sert sözlerle 
eleştirmiştir. Araya giren başka konuşmalardan sonra Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

299 Toplantı yetersayısı vardır yerine kimi zaman çoğunluğumuz vardır ifadesi de kullanılmıştır.
300 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.08.1980, Dönem: 5 (16), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 125, Oturum: 1, s. 758.
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Ben “görüşmelere geçiyoruz’’ yerine zuhulen, gündeme geçiyoruz dedim; fakat o 
anda, hatırımda görüşmelere geçiyoruz ibaresi olduğu için gündeme geçiyoruz dediğimin 
farkında değilim. O anda gündeme geçtiniz gündem dışı söz veremezsiniz deselerdi, ben de 
itimat buyurun, arkadaşlarımın o talebini yerine getirecektim, çünkü benim ağzımdan çıkan 
beyan beni bağlayacaktı; fakat Kanunlar Müdürlüğü beni ...böyle söylemiştiniz diye ikaz 
etti fakat...sayın üyelerden ...itiraz çıkmayınca tatbikata devam ettim./Ben affınızı dilerim, 
yani bu arada böyle bir zühul yaptım.301

Buradan çıkan sonuç teamülün şu şekilde istikrar kazandığını gösterir:

Şekil 5. Birleşimin Açılması-Görüşmelere Başlanması

Şekil 6.  Görüşmelere başlanmasından Gündeme geçilmesi

301 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.08.1980, Dönem: 5 (16), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 125, Oturum: 1, s. 760.

arkadaşlarımın o talebini yerine getirecektim, çünkü benim ağzımdan çıkan beyan beni 
bağlayacaktı; fakat Kanunlar Müdürlüğü beni ...böyle söylemiştiniz diye ikaz etti fakat...sayın 
üyelerden ...itiraz çıkmayınca tatbikata devam ettim./Ben affınızı dilerim, yani bu arada böyle bir 
zühul yaptım.301 

Buradan çıkan sonuç teamülün şu şekilde istikrar kazandığını gösterir: 

Şekil 5. Birleşimin Açılması-Görüşmelere Başlanması 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
301 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.08.1980, Dönem: 5 (16), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 125, Oturum: 1, s. 
760. 
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Yoklama	  

Ad	  okunarak	  
yoklama	  	  

Yoklama	  
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1.	  Kez:	  
Birleşime	  ara	  
verilmesi	  

2.	  Kez:	  
Birleşimin	  
kapatılması	  

 

Şekil 6  Görüşmelere başlanmasından Gündeme geçilmesi 

Özetle söylemek gerekirse teamüle göre, görüşmelere başlamakla gündeme 

geçmek aynı şey değildir. Görüşmelere başlayabilmek için ya toplantı yetersayısının var 

olduğu varsayılır ya da yoklamayla toplantı yetersayısının varlığı saptanır. Toplantı 

yetersayısı ile ilgili kuşku giderildikten sonra görüşmeler başlar ve görüşmelerden 

anlaşılan tek şey, gündem dışı konuşmalardır. Başka bir anlatımla görüşmeler başlığı 

altında yapılan tek iş gündem dışı konuşmalardır. Bu konuşmalar tamamlandıktan sonra 

gündeme geçilir. 

Bundan sonra yapılması gereken işlerle ilgili olarak İçtüzükte yer alan ifadeler 

aşağıdaki gibi olmakla birlikte, içtüzükteki bu yazıma rağmen, uygulamada kurala aykırı 

bir teamül oluşmuştur. İçtüzüğün tarif ettiği, birleşimin başında, birleşimin başında 

derhal yapılması gereken işlerin, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 

yapılması gerekir. Bu aşamada yapılması gereken işler temel olarak 2 gruba ayrılabilir. 

Bu temel işler andiçme ve sözlü sorulardır. Bu temel işlerle ilgili olarak ikişer alt başlık 

bulunmaktadır: 

Yetersayı	  
var	  

• Görüşmelere	  başlanması	  
• Gündem	  dışı	  görüşmeler	  

Gündeme	  
geçiş	  

• Birleşimin	  başı	  
• Gündem	  maddeleri	  
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Özetle söylemek gerekirse teamüle göre, görüşmelere başlamakla gündeme geçmek 
aynı şey değildir. Görüşmelere başlayabilmek için ya toplantı yetersayısının var olduğu 
varsayılır ya da yoklamayla toplantı yetersayısının varlığı saptanır. Toplantı yetersayısı 
ile ilgili kuşku giderildikten sonra görüşmeler başlar ve görüşmelerden anlaşılan tek şey, 
gündem dışı konuşmalardır. Başka bir anlatımla görüşmeler başlığı altında yapılan tek 
iş gündem dışı konuşmalardır. Bu konuşmalar tamamlandıktan sonra gündeme geçilir.

Bundan sonra yapılması gereken işlerle ilgili olarak İçtüzükte yer alan ifadeler 
aşağıdaki gibi olmakla birlikte, içtüzükteki bu yazıma rağmen, uygulamada kurala aykırı 
bir teamül oluşmuştur. İçtüzüğün tarif ettiği, birleşimin başında, birleşimin başında 
derhal yapılması gereken işlerin, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 
yapılması gerekir. Bu aşamada yapılması gereken işler temel olarak 2 gruba ayrılabilir. 
Bu temel işler andiçme ve sözlü sorulardır. Bu temel işlerle ilgili olarak ikişer alt başlık 
bulunmaktadır:

Şekil 7. Gündeme geçtikten sonra, gündem maddelerine geçmeden, birleşimin 
başında yapılacak işler.

Burada belirtilen işlerin yapılması, istikrar kazanmış bir teamüle bağlanmıştır. 
Teamüle göre gündem dışı konuşmalar bittikten sonra, henüz gündeme geçmeden 
birlikte cevaplandırılacak sorular Genel Kurul’a duyurulmaktadır. Dolayısıyla buradaki 
birleşimin başında derhal ifadesinden anlaşılması gereken gündeme geçilmesinin hemen 
sonrasıdır. Örneğin bir birleşimde gündem dışı konuşmalar bittikten sonra şöyle devam 
edilmiştir:

.....
Gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, 

gündemin “Sözlü Sorular” kısmının …’inci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak 
istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim. 

 

Şekil 7. Gündeme geçtikten sonra, gündem maddelerine geçmeden, birleşimin 

başında yapılacak işler. 

Burada belirtilen işlerin yapılması, istikrar kazanmış bir teamüle bağlanmıştır. 

Teamüle göre gündem dışı konuşmalar bittikten sonra, henüz gündeme geçmeden birlikte 

cevaplandırılacak sorular Genel Kurul’a duyurulmaktadır. Dolayısıyla buradaki 

birleşimin başında derhal ifadesinden anlaşılması gereken gündeme geçilmesinin hemen 

sonrasıdır. Örneğin bir birleşimde gündem dışı konuşmalar bittikten sonra şöyle devam 

edilmiştir: 

….. 
Gündeme geçiyoruz.  
Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, 

gündemin "Sözlü Sorular" kısmının …'inci sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak 
istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.  

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.302 
Sözlü soruların cevaplandırılmasına ilişkin birleşimin başı ibaresi ise, teamüle 

göre, Başkanlığın Genel Kurul’a Sunuşlarından sonrasını ifade etmektedir. Yukarıda 

aktarılan birleşimin ikinci oturumunda sözlü soruların görüşülmesine başlanmasına 

ilişkin ifadeler şöyledir: 
…Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 

edilmemiştir. (Son sunuş konusu olan önerge oylanmaktadır.) 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.04.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 125. 

• Birleşimin	  başında	  haftanın	  iki	  günü	  
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Sözlü	  
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• İlk	  birleşimde	  önce	  andiçme,	  
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Andiçme	  
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Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.302

Sözlü soruların cevaplandırılmasına ilişkin birleşimin başı ibaresi ise, teamüle 
göre, Başkanlığın Genel Kurul’a Sunuşlarından sonrasını ifade etmektedir. Yukarıda 
aktarılan birleşimin ikinci oturumunda sözlü soruların görüşülmesine başlanmasına 
ilişkin ifadeler şöyledir:

…Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. (Son sunuş konusu olan önerge oylanmaktadır.)

Sayın milletvekilleri, gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Görüldüğü gibi, İçtüzükteki kurallar, uygulamada farklı yorumlanarak hem boşluk 
doldurulmuş, hem de, İçtüzükteki kurala aykırı bir uygulama oluşturulmuştur. Soruların 
duyurulması için gündemin başında derhal ibaresinden, gündeme geçilmesi sonrası, 
sunuşlar öncesi anlaşılırken, soruların cevaplanması için gündemin başı ibaresinden 
sunuşların sonrası anlaşılmaktadır. Ayrıca Başkan “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz. 
diyerek gündemin 7. sırasının yerini 2. sıra olarak değiştirmektedir.303

Andiçme ile ilgili olarak birleşimin başı ibaresinden anlaşılan şey ise teamülde 
Sunuşlar bölümünün ilk sırasıdır. Örneğin 23. Yasama Döneminin 1. Yasama Yılının 
başında toplantı açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunmuş ve ardından vefat eden 
bir milletvekili için saygı duruşu yapılmıştır. Geçici Başkan Sunuşlar altında açılış 
konuşmasını yaptıktan sonra Sunuşların ilk maddesi olarak ant içme törenini başlatmıştır. 
Bundan sonraki gün, doğrudan Sunuşlar Kısmına geçilmiş ve ilk madde olarak ant içmeyen 
milletvekillerinin ant içmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla bu dört başlık için gündemin başı 
ibaresi, teamülde farklı anlamlar taşımakta; farklı yerleri göstermektedir: 

Şekil 8. Gündemin başı ibaresinin anlamları

302 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.04.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 125.
303 Oysa bu sıranın değişmesi gerekmezdi. Çünkü burada amaçlanan şey 7. sırada yapılan işleri, gündemin 

başında görüşmektir yoksa gündemin kısımlarının yerlerinin değişmesi değildir.
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sunuşlar öncesi anlaşılırken, soruların cevaplanması için gündemin başı ibaresinden 

sunuşların sonrası anlaşılmaktadır. Ayrıca Başkan "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

diyerek gündemin 7. sırasının yerini 2. sıra olarak değiştirmektedir.303 

Andiçme ile ilgili olarak birleşimin başı ibaresinden anlaşılan şey ise teamülde 

Sunuşlar bölümünün ilk sırasıdır. Örneğin 23. Yasama Döneminin 1. Yasama Yılının 

başında toplantı açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunmuş ve ardından vefat eden bir 

milletvekili için saygı duruşu yapılmıştır. Geçici Başkan Sunuşlar altında açılış 

konuşmasını yaptıktan sonra Sunuşların ilk maddesi olarak ant içme törenini başlatmıştır. 

Bundan sonraki gün, doğrudan Sunuşlar Kısmına geçilmiş ve ilk madde olarak ant 

içmeyen milletvekillerinin ant içmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla bu dört başlık için 

gündemin başı ibaresi, teamülde farklı anlamlar taşımakta; farklı yerleri göstermektedir:  

 
Şekil 8. Gündemin başı ibaresinin anlamları 

2) Gündeme ilişkin teamüller 

İçtüzüğün 49. maddesi TBMM Genel Kurulunun gündeminin 8 kısımdan 

oluştuğunu belirtmektedir. TBMM Genel Kurulunun olduğu her gün İçtüzüğün bu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
303 Oysa bu sıranın değişmesi gerekmezdi. Çünkü burada amaçlanan şey 7. sırada yapılan işleri, gündemin 
başında görüşmektir yoksa gündemin kısımlarının yerlerinin değişmesi değildir. 

Gündeme	  geçme	  	  
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duyurulması	  
(Gündemin	  
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Sunuşlar	  

Andiçme	  
(Gündemin	  Başı)	  

Sözlü	  sorular	  
(Gündemin	  başı)	  
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2) Gündeme ilişkin teamüller

İçtüzüğün 49. maddesi TBMM Genel Kurulunun gündeminin 8 kısımdan 
oluştuğunu belirtmektedir. TBMM Genel Kurulunun olduğu her gün İçtüzüğün bu 
maddesine göre oluşturulmuş gündem kitapçığı bastırılarak bütün üyelere dağıtılmaktadır. 
Gündem kitapçığının şekli aşağıdaki gibidir:
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(a) Gündem kitapçığına ilişkin teamüller
Gündem kitapçığının basılması ile ilgili olarak İçtüzükte herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. 49. maddenin yedinci fıkrasına göre, Başkan birleşimi kapatırken, 
gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek birleşimde veya birleşimlerde 
görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilan tahtasında ilan edilir. 
Uygulamada, Başkan, birleşimi kapatırken gelecek birleşimin tarihi ile birleşime hangi 
gündem maddesindeki konuların görüşülmesiyle başlanacağını bildirmekle yetinir. 
Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları her gün yapıldığından, her gün sunuşlarla başlansa 
bile, bu başlığın görüşüleceği ifade edilmez. Milletvekilleri ise gündemin tümünü, 
basılması teamül haline gelmiş gündem kitapçığından takip ederler. İba’nın belirttiği 
gibi gündem kitapçığı son yıllarda farklı bir yöntemle basılmaya başlanmıştır. Tasarruf 
gerekçesiyle gündemin tüm kısımları basılmamakta, sadece o birleşimde görüşülecek 
kısımlar basılmaktadır. Örneğin o gün sadece denetim yapılacaksa, denetimle ilgili 
kısımlar basılmakta; kanun tasarı ve teklifleri görüşülecekse, sadece kanun tasarı ve 
teklifleri basılmaktadır. İba tasarruf gerekçesiyle yerinde bulduğu bu uygulamanın hukuki 
dayanağının bulunmadığını belirtmektedir.304 Ancak yukarıda da belirtildiği gibi gündem 
kitapçığının basılmasının da hukuki dayanağı bulunmamaktadır; bu kitapçığın basılması 
da yerleşik bir teamül gereğidir ve dolayısıyla bir teamülün rasyonelleştirilmesinin hukuki 
dayanağını aramamak gerekir. Diğer taraftan, teamülde, olağan çalışma günlerinin ilki olan 
Salı günlerinde, gündem kitapçığının tümünün basıldığını, bütçe görüşmelerinin yapıldığı 
günlerde ise sadece görüşülecek bütçelere ilişkin bilgilerin yer aldığını belirtmek gerekir. 
Salı günleri bütün gündemin basılmasının nedeni, milletvekillerinin en azından haftaya 
başlarken gündemde neler bulunduğunu toplu halde görmelerini sağlamaktır. Dolayısıyla 
gündem kitapçığının basılmasına ilişkin teamülün, bu şekilde esnetilmesi, pratik yararlar 
sağlamış olduğundan yerinde karşılanmalıdır. Neziroğlu’nun belirttiği gibi, yasama 
dönemi ilerledikçe gündem kitapçığı hacim bakımından büyümektedir, çünkü gündeme 
giren konuların çoğu görüşülmeden beklemekte ve işler giderek birikmektedir.305 Böyle 
olunca da hiçbir görüşülme ihtimali olmayan konuların da o günkü gündemde yer alması 
israftan başka hiçbir işe yaramamaktadır.

Gündem kitapçığının bu şekilde parçalı olarak basılmasına olanak tanıyan bir 
başka teamül, 49. maddenin ikinci fıkrasına dayalı olarak oluşturulan bir teamüldür. 
Sözkonusu fıkraya göre Danışma Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile genel 
görüşme ve meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler ile sözlü sorular için 
haftanın belli bir gününde belli süre ayrılabilir. Diğer taraftan İçtüzüğün 98. maddesinin 
ikinci fıkrasına göre haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten az 
olmamak şartıyla Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir süre 
ayrılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu iki maddenin birlikte değerlendirilmesiyle 
Danışma Kurulu her dönemin başında bir öneri hazırlamakta ve bu öneri Genel Kurul 
tarafından onaylanmaktadır. Her dönem kabul edilen önerinin örnek metni şöyledir:

304 İba, 2001, s. 138.
305 Neziroğlu, 2008, s. 169.
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Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın 
süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı 
ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve 
Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, 
“Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

Güçlü ve çok önemli bir teamül haline gelen, bu Danışma Kurulu önerisi her 
dönemin başında tekrarlanmaktadır. Karar, aslında tümüyle İçtüzükteki kurallara 
dayanmamaktadır; hatta İçtüzükteki kurallara aykırılık taşımaktadır ve bu yönüyle kural 
değiştiren teamül grubuna girmektedir. Çünkü İçtüzükte sadece denetim konuları için 
haftanın bir gününde belli bir süre ayrılabileceği öngörülmüşken, bu öneride, Kanun 
Tasarı ve Teklifleri için haftanın iki gününün ayrıldığı görülmektedir. Bu öneri gündem 
kitapçığının kapak sayfasının arkasında yer almakta ve her gün basılmaktadır. Çünkü bu 
öneri aslında gündemin çerçevesini belirlemektedir. Bu önerinin ifade ettiği şey şudur:

● Salı günü denetim günüdür.
● Salı ve Çarşamba günleri gündemin başında bir saat süreyle sözlü sorular 

görüşülür.
●  Çarşamba günü bir saatlik sözlü sorulardan sonra kanun tasarı ve teklifleri 

görüşülür.
●  Perşembe günleri sadece kanun tasarı ve teklifleri görüşülür.
● Sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak seçimler her gün yapılabilir.
●  Anayasanın süreye bağladığı konular bu sınırlamalara tabi değildir.
Danışma Kurulu’nun teamül gereği her dönem başında Genel Kurul’un onayına 

sunduğu ve Genel Kurul’un da şaşmaz biçimde kabul ettiği bu öneri, aslında gerçek 
gündemin çerçevesini oluşturmaktadır.

Uygulamada yeni Danışma Kurulu önerileriyle bu temel öneride de değişiklikler 
yapıldığı görülmektedir. Örneğin yeni bir Danışma Kurulu önerisiyle belli bir zaman 
diliminde, tartışmalı olsa da, hiç denetim yapılamaması önerisi Genel Kurul tarafından 
kabul edilebilmektedir. Ancak bu tür bir öneri gelmediği taktirde, Genel Kurulun çalışma 
yönteminin temel olarak bu öneriye göre yürütüldüğü söylenebilir.

Yukarıda söylenenlerden çıkan sonuç şöyle özetlenebilir: Genel Kurulun gündemi 
hakkında bilgi sahibi olmak için basılı gündem kitapçığı temel referanstır. Kapağın 
arkasındaki ilk Danışma Kurulu kararı dönem boyunca geçerli olan temel kılavuzdur. 
Ancak yeni Danışma Kurulu önerileri ya da grup önerileri üzerine yeni kararlar 
alındıysa, bu kararlar da tarih sırasına göre, bu karardan sonra yer alır. Genel Kurul’un 
güncel gündemini izleyebilmek için arka kapakta yer alan bütün kararların birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. Gündem her basıldığında, bu kararlar gözden geçirilerek 
güncellenir; kararda belirtilip tamamlanan kısım kararın içinden çıkarılır. Dolayısıyla 
arka kapağa bakıldığında o günün gündemi hakkında bilgilenmek olanaklı olur. Örneğin 
Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için bir grup önerisinin kabul edilmesiyle, 
gündem kapağının arkasında şu karar yer almıştır:
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Danışma Kurulu Önerisi 

No: 23  Tarihi: 12.2.2008
Danışma Kurulunun 12.2.2008 Salı günü yaptığı toplantıda; Genel Kurulun; 

12.2.2008 Salı günkü (bugün) Birleşiminde 15:00-20:00,13.2.2008 Çarşamba ve 14.2.2008 
Perşembe günkü Birleşimlerinde ise 14:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını 
sürdürmesi ve 13.2.2008 Çarşamba günkü Birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin, 
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.306

Görüldüğü gibi kabul edilen bu öneri hem yeni birtakım unsurlar içermekte, 
hem de daha önce kabul edilen genel öneriyi değiştirici nitelik taşımaktadır. Genel 
kararda Çarşamba günü sözlü soru görüşülmesi gerekirken, bu özel karar nedeniyle 
Çarşamba günü sözlü sorular görüşülmeyecektir. Ancak bu öneri belli bir tarih aralığına 
ilişkindir ve bu aralık dışında, yeni bir karar alınmadığı taktirde genel karar geçerliliğini 
sürdürmektedir.307

Şu halde TBMM’nin gündemi her ne kadar gündem kitapçığının bölümlerinde yer 
alsa da, güncel gündemin ana hatları kapak sayfasının arkasında yer alan Genel Kurul 
tarafından kabul görmüş Danışma Kurulu kararlarında yer almaktadır. Bu kararlardan biri 
ana karardır ve teamül gereği her dönemin başında alınır; dönem boyunca geçerliliğini 
korur. Diğer kararlar, günlük, haftalık, aylık gündemlere ilişkindir. Genel Kurul gündemi 
bu kararların birlikte değerlendirilmesiyle belli olur.

306 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 63, Oturum: 1, s. 289.
307 Bu teamülün istisnası bütçe dönemleridir. Bütçe dönemlerinde bir başka teamül devreye girmektedir. Bütçe 

dönemlerine ilişkin olarak bir başka genel karar alınmaktadır ve bütçe dönemlerinde bu genel karar olağan 
dönemlerdeki kararın yerini almaktadır. Bütçe dönemlerinde alınan genel karar örneği şöyledir:

Öneriler:
1.- 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezî Yönetim Kesin- hesap Kanunu 
Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci ve 
2 nci sıralarında yer alması; Bütçe görüşmelerine 4.12.2007 Salı günü saat 11.00’de başlanması ve bitimine 
kadar, resmî tatil günleri dahil, her gün saat 11.00’den 13.00’e ve 14.00’ten günlük programın tamamlanmasına 
kadar çalışmalara devam olunması, ancak 14.12.2007 Cuma günkü Birleşimin saat 10.00’da açılması ve 
görüşmelerin on bir günde tamamlanması,
2.- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmaların (Hükümetin sunuş 
konuşması hariç) 1 ‘er saat (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların ise 
10’ar dakika ile sınırlandırılması,
3.- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin on dört turda tamamlanması, turların bitiminden sonra 
Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması,
4.- İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, her turda gruplar ve Hükümet adına yapılacak 
konuşmaların 35’er dakika (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların 
5’er dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri lehte, biri aleyhte 
olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece bütçenin tümü üzerinde veya sonundaki görüşmelerde 
ya da bir turda söz kaydı yaptırması,
5.- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur için soru- cevap işleminin 
15 dakika ile sınırlandırılması,
6.- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 ‘er saat süre ile söz verilmesi (Bu süre birden fazla 
konuşmacı tarafından kullanılabilir.), İçtüzüğün 86’ncı maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 10’ar 
dakika olması,
Önerilmiştir. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 1, s. 588.
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Bu noktada Neziroğlu’nun işaret ettiği bir noktaya dikkat çekmek gerekir: Genel 
Kurul gündeminin değiştirilmesine ilişkin kararların alındığı günlerde, kitapçık kapağının 
arkasındaki kabul edilmiş Danışma Kurulu önerileri güncelliğini yitirebilir. TBMM’de 
genellikle ilk olağan toplantı günleri olan Salı günleri gündemin değiştirilmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerileri ya da grup önerileri görüşülür.308 Bu önerilerin kabul edilmesiyle 
gündem değiştirilmiş olur. Ancak kararın alınmasından önce gündem kitapçığı basılmış 
olduğundan bu değişiklikleri gündem kitapçığına yansıtma olanağı yoktur. Bu durumda 
kararın alındığı gün için kitapçık güncelliğini kaybeder. Ancak hemen ertesi gün alınan 
yeni karar kapakçığın arka sayfasına konur ve yeni bir karar alınıncaya ya da süresi 
bitinceye kadar güncellenerek varlığını sürdürür.

Gündem kitapçığı ve gerçek gündem ile ilgili olarak bu söylenenler, Türk 
Parlamento hukukunda teamüllerin çok önemli bir kaynak olduğunu gösterir ve 
uygulamaya yön veren asıl aracın teamül olduğu sonucunu doğurur.

(b) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları
TBMM Başkanlık Divanı, hem siyasi hem de idari görevleri olan bir Kuruldur. 

Divan TBMM Genel Kurulunu Başkanlık olarak yönetir. TBMM Genel Kurulunun 
hem kendi üye ve kurumlarıyla hem de yürütme ve yargı organıyla çeşitli ilişkileri söz 
konusudur. Bu ilişkilerin merkezinde yer alan ve belirtilen kişi ve kurumlar arasında 
eşgüdüm sağlayan kurum TBMM Başkanlığıdır. Başkanlık TBMM bünyesinde yer 
alan milletvekilleri, siyasi parti grupları, Danışma Kurulu, komisyonlar ile Genel Kurul 
arasındaki iletişimi kurar ve yönetir. Başkanlık ayrıca yürütme ve yargı organından gelen 
istem ve bilgileri Genel Kurulun bilgi ve onayına sunan kurumdur. Başka bir anlatımla 
Başkanlık hem kendi bünyesindeki aktörlerin hem de yürütme ve yargı organların Anayasa, 
İçtüzük ve kanunlar gereğince Genel Kurul’la ilişkilerini koordine eden; buralardan gelen 
istem ve bilgileri Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunan temel kurumdur.309 Başkanlık bu 
nedenle TBMM Genel Kurulu’nun toplantılarını yönetir ve toplantının başından sonuna 
kadar görev icra eder. Ancak Başkanlık bilgiye sunma ve onaya sunma biçimindeki 
iletişim görevini Gündemin Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları başlıklı birinci kısmında 
yapar. Kısaca sunuşlar adıyla anılan bu bölümde müzakereden çok bilgilendirme ve izin 
verme işlemleri yapılır. İzin verme ya da onay verme öncesinde kimi zaman bir müzakere 
gerekli olabilir. Bu durumda sadece bu onay konusuyla ilgili olarak kısa sayılabilecek bir 
müzakere yapılabilir. Ancak bu başlık altındaki konularda genel olarak müzakerenin yer 
almadığını söylemek yanlış olmaz.

Bu çalışmayla ilgili temel soru da burada ortaya çıkmaktadır: Belirli bir birleşimde 
hangi sunuşlar yapılacaktır? Sunuşlar hangi sırayla görüşülecektir? Bu konuda İçtüzükte 
ya da başka bir metinde sınırlayıcı bir hüküm var mıdır? Bu sıralamanın değiştirilmesi 
mümkün müdür? Mümkün değilse neden? Bu konuda yerleşik bir teamül var mıdır ve bu 
teamüle uyulmakta mıdır?

308 Neziroğlu, 2008, s. 164.
309 Bakırcı, 2008, s. 102.
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Bu sorulara verilecek cevap bu konuda herhangi bir İçtüzük, kanun ya da Anayasa 
hükmü bulunmadığı ve güçlü bir teamülün oluştuğu yönündedir. Başka bir anlatımla bu 
alanda bir boşluk vardır ve boşluk dolduran bir teamül oluşmuştur. Teamüle göre işlemler 
çeşitli açılardan sınıflandırılmakta ve yapılan bu sınıflamaya göre öncelik sırasına tabi 
tutulmaktadır. Bu konuda yapılan ilk sınıflama işlemin biçimine  göre yapılan sınıflamadır. 
İşlemin niteliğine göre yapılan sınıflamada işlemler bilgiye sunulan işlemler ve onaya 
sunulan işlemler olarak iki gruba ayrılır. Onaya sunulan işlemler de bir görüşmeden 
sonra onaya sunulan işlemler ile görüşmesiz onaya sunulan işlemler olarak iki alt gruba 
ayrılır. İkinci sınıflama işlemin niteliğine göre yapılan sınıflamadır ve belli bir yönüyle 
ilk sınıflamayla örtüşür. Bu açıdan işlemler tezkereler310 ve öneriler olmak üzere iki gruba 
ayrılır. Öneriler de kendi içlerinde öneriler ve önergeler olarak iki gruba ayrılır. Üçüncü 
olarak işlemler organik açıdan sınıflandırılabilir. Bu sınıflamada organların hiyerarşik 
konumu gözetilir.

Sunuşları sınıflamaya başlamadan önce bir başka soruya cevap vermek gerekir: 
Belli bir birleşimde hangi sunuşlar yapılacaktır? Bu sunuşlar gündemin sunuşlar 
kısmında yer almakta mıdır? Belirmek gerekir ki Gündemin sunuşlar başlığı altında, 
o birleşimde yapılacak sunuşlar genellikle yer almaz; bu tür uygulamalar istisnaidir. 
Bunun da haklı çok sayıda nedeni vardır. İlk olarak gündem kitapçığının basılması ve 
dağıtılması zaman aldığından, bu kitapçık önceki birleşim biter bitmez hazırlanarak 
basılır. Oysa bu basım işleminden sonra sunuşlar bölümünde mutlaka duyurulması 
gereken tezkereler gelebilir. Sunuşlar gündemde belirli olsaydı, bu tür sunuşları yapma 
olanağı kalmazdı. İkinci olarak Genel Kurul’un gündemi çok dolu olduğundan, gündemin 
sadece bir kısmı sunuşlara ayrılabilmektedir. Bu yüzden de TBMM gündeminde 
bulunan bütün sunuşların hemen yapılması beklenemez. Başkanlık belirlediği çeşitli 
kriterlere göre tezkere ve duyurular arasında seçim yapmaktadır. Çeşitli durumlarda 
bu sunuşların yapılmasından da vazgeçilebilmektedir. Sunuşlar gündemde belirlenmiş 
olsaydı bu tür bir vazgeçme sözkonusu olmazdı ve işlerde önemli aksamalar meydana 
gelebilirdi. Üçüncü olarak sunuşların gündemde yer almaması, Başkanlık Divanına 
önemli bir esneklik kazandırmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle, gündem kitapçığında 
Başkanlığın Genel Kurul’a Sunuşları genellikle başlık olarak yer almakta, bunun altında 
hangi sunuşların yapılacağı bilgisi yer almamaktadır. Bu konuda 2010 yılında bir usul 
tartışması açılmıştır. Usul tartışması açılmasını isteyen Kamer Genç, Cumhurbaşkanı’nın 
geri gönderme gerekçesinin sunuşlarda yer alması gerektiğini ileri sürmüştür. Kamer 
Genç tezkerenin önemli olduğunu ve milletvekillerinin bilgisine sunulmadan önce, sunuş 

310 Tezkere, Genel Kurul bilgisine ya da onayına sunulan işlemdir. Tezkere bilgiye sunuluyorsa, bilgiye 
sunulmakla gereği yerine getirilmiş olur; onaya sunulan tezkerenin yürürlüğe girebilmesi onaylanmasına 
bağlıdır. Öneride ise birden çok seçenek vardır ve Genel Kurulun iradesi hangi yönde ise o yönde karar 
verilmiş olur.



92

yapılacağına ilişkin bilginin gündemde yer alması gerektiğini söylemiştir. Usul tartışması 
sırasında esaslı bir iddia ortaya atılmamış ve Başkan teamülü hatırlatarak uygulamayı 
sürdürmüştür.311

Sunuşlar bölümünde, sunuşların sırasına ilişkin teamüller şöyledir:
1. Bilgiye sunma işlemleri onaya sunma işlemlerine göre önceliklidir; görüşmesiz 

onaya sunma işlemleri, görüşmeden sonra onaya sunma işlemlerine göre 
önceliklidir.312

2. Tezkereler önerilere göre önceliklidir.
3. Tezkerelerin bilgiye/onaya sunulmasında protokol sırası gözetilir.

Şekil 9. Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları Sınıflamaları

311 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.10.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 10, Oturum: 1, s. 263-266.
312 Bu teamülün mantığını anlamak çok kolaydır. Genel Kurul toplantısı açıldıktan sonra yeniden yoklama 

yapılması ya da karar yetersayısı aranması isteminde bulunulması, ancak işaretle oylanacak bir husustan önce 
mümkündür. Dolayısıyla bilgiye sunma işlemleri sırasında bir oylama yapılmayacağından yoklama istenmesi 
ya da karar yetersayısı aranması olanaklı değildir. Genel Kurul böylece bir kesinti ile karşılaşmaksızın bilgiye 
sunma işlerini bitirebilmektedir. Bu süre içinde grup başkanvekilleri grup üyelerinin sayısını kontrol etmekte 
ve bir tereddüt durumunda üyeleri arayarak, yetersayını bulmaya çalışmaktadırlar. Başka bir anlatımla bilgiye 
sunma işlemleri gruplara yetersayısının sağlanması çabası için bir zaman kazandırmaktadır. Diğer taraftan 
eğer toplantı ya da karar yetersayısı bulunamayacak olur ve bundan dolayı birleşime son verilecek olursa da 
bilgiye sunma işlemleri aradan çıkarılmış olmaktadır.

 

Şekil 9. Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları Sınıflamaları 

 
Bu şekil bir başka kaynakta şöyle gösterilmiştir313: 

1. Cumhurbaşkanlığı (Bilgiye sunma) 
2. TBMM                                                                               Bilgiye Sunma 

Tezkereleri 
3. Yürütme (Sorumlu Kanat)                     
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Bu şekil bir başka kaynakta şöyle gösterilmiştir313:

Şekil 10. Tezkere ve Öneriler
Oluşan teamül topluca şöyle ortaya konabilir: Başkanlığın sunuşlarında öncelikle 

tezkereler, yukarıda belirtilen protokol sırasına göre (Cumhurbaşkanlığı, TBMM, 
Başbakanlık, Yargı) bilgiye sunulur. Bunun arkasından yine protokol sırasına göre 
oya sunulacak tezkereler oylanır. Son olarak üzerinde görüşme yapılacak Danışma 
Kurulu önerisi, siyasal parti grup önerisi gibi öneriler, üzerlerinde gerekli görüşmeler 
tamamlandıktan sonra oylanır. Bu oylamaların tamamlanmasıyla sunuşlar kısmı 
tamamlanmış olur ve gündemdeki başka bir kısma geçilir. Şimdi teamülün ayrıntılarına 
biraz daha yakından bakılabilir.

(i) Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri

Cumhurbaşkanı Devletin başı olduğundan ve protokolde ilk sırada yer aldığından 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri sunuşların ilk sırasında yer alır. Cumhurbaşkanlığının 
TBMM’ye gönderdiği tezkere sayısı bugün için son derece sınırlıdır ve bu tezkerelerin 
onaya sunulması sözkonusu olmaz. Başka bir anlatımla Cumhurbaşkanı TBMM’ye sadece 
bilgiye sunulan tezkere gönderir. Örneğin 22. Yasama Döneminin ilk yasama yılının 
başında Cumhurbaşkanlığı TBMM’ye üç tezkere göndermiştir. Bunlardan birincisi mevcut 
Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne ve yeni hükümet kuruluncaya kadar Bakanlar 
Kurulunun görevine devamının rica edildiğine ilişkin tezkeredir. İkinci tezkere Bakanlar 
Kurulunun yeniden kurulması için yapılan görevlendirme tezkeresidir. Üçüncü tezkere 
oluşturulan yeni Bakanlar Kurulunun listesini içeren tezkeredir. Dolayısıyla üç tezkere 
de, bakanlar kuruluna ilişkindir: Eski hükümetin istifası, yeni hükümetin kurulması için 
görevlendirme ve görevlendirme sonucu kurulan yeni hükümetin listesi.314 Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanının Genel Kurula gönderdiği tezkerelerin önemli bir bölümünün 

313 Bakırcı, 2008, s. 104.
314 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.11.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 2, Oturum: 1, s. 28-30.
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hükümetin kurulmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir.315 Bu tezkerelerin tümü aynı gün 
gelebildiği gibi, görevlendirmeye ilişkin tezkere ile hükümetin kurulduğuna ilişkin 
liste ayrı günlerde de gelebilmektedir. Cumhurbaşkanlığından gelen ikinci tip tezkere, 
Anayasanın 89 ve 104. maddelerinde Cumhurbaşkanına tanınan kanunları bir kez daha 
görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderme yetkisinin sonucu olarak düzenlenen geri 
gönderme tezkereleridir. Örneğin 2003 yılında 24. birleşimdeki sunuşların ilk sırasında bu 
tür bir tezkere okunmuştur. Tezkere, 4479 sayılı Kanunun bir kez daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmesine ilişkindir ve geri göndermenin gerekçelerini içermektedir.316 Burada 
şuna işaret edilmelidir ki son yıllarda bu tür tezkerelerin sayısında çok ciddi düşüşler 
olmuşsa da, bunun nedeni teamülün değişikliğe uğraması değil, Cumhurbaşkanının 
kendi tercihidir. Bu tür tezkereler, tipik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olmaya devam 
etmektedirler. Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinden, bakanların birbirlerine vekalet 
etmelerine ilişkin tezkereleri için aynı şey söylenemez. 2000’li yıllara kadar devam eden 
teamüle göre, yurt dışına çıkan bakanlar birbirlerine vekalet vermekte, ancak bu vekalet 
için Başbakanın Cumhurbaşkanından onay alması gerekmekteydi. Cumhurbaşkanı bu 
onayını bir tezkere halinde TBMM Genel Kuruluna sunmaktaydı. Örneğin 1958 yılında 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar TBMM Genel Kuruluna gönderdiği ve sunuşların başında 
okunan tezkerede şu ifadeler yer almaktadır:

Vazife ile Paris’e gidecek olan Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu’nun avdetine 
kadar kendisine Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik’in vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim.317

Aynı teamül 1961 ve 1982 Anayasalarından sonra da uygulanmaya devam 
etmiştir. Örneğin 1969 yılında aynı yöntemle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın bir 
tezkeresi318 1991 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bir tezkeresi319 sunuşlar kısmının 
başında bilgiye sunulmuştur. 2000’li yılların başından itibaren bu uygulamaya tümüyle 
son verildiği görülmektedir. Bu tip tezkerelerin sayısının önemli miktarda olduğu dikkate 
alındığında, bunların azalmasıyla birlikte, 2000’li yılların başından itibaren genel olarak 
Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin sayısında önemli bir azalma olduğu söylenebilir. 
Cumhurbaşkanlığının geri gönderme tezkerelerinin de son yıllarda azaldığı hesaba 
katıldığında, Genel Kurulda okunan tezkere sayısının yok denecek kadar az olduğu 
söylenebilir. 

Günümüzde sayısı oldukça sınırlı hale gelmiş olan Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin 
de teamüle uygun biçimde sunuşlar kısmının başında okunduğu görülmektedir.

315 Hükümet üyelerinin görevden alınmaları, istifaları ve yerlerine yeni atamalar yapılması, bakanlıkların 
yapılarında meydana gelen değişiklikler de Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olarak Genel Kurulun bilgisine 
sunulur.

316 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.01.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 221-223.
317 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.11.1958, Dönem: 11, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 39, Oturum: 1, s. 108.
318 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.11.1969, Dönem: 3 (14), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 6, Oturum: 1, s. 169.
319 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.12.1991, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 18, Oturum: 1, s. 91.
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(ii) Bilgiye sunulan TBMM Başkanlığı Tezkereleri, önerileri, önergeleri
TBMM Tezkereleri, önerileri ve önergeleri Başkanlığın, milletvekillerinin, 

komisyonların, siyasi parti gruplarının Genel Kurula bilgi sunmaya ve onay almaya 
ilişkin işlemleridir. Bunlar hem sayıca çoktur hem de çeşitlidirler. Çeşitli yapısal 
değişikliklerden dolayı bunların sayısında da zaman içinde değişiklikler olmuştur. 
Örneğin Neziroğlu’nun sözünü ettiği TBMM Hesapları İnceleme Komisyonu raporları,320 
bu Komisyon kaldırıldığından artık verilmemektedir. Ancak bunun yerine oluşturulan 
yeni yapılardan gelen yeni raporlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın kapsamını aştığından 
bu tür yapısal değişikliklere değinilmeyecek sadece mevcut işlemler, bir sistem dahilinde 
incelenmeye çalışılacaktır.

(01) Tatil ve aravermede toplantıya çağrı önergesine ilişkin Başkanlık Tezkeresi
TBMM Başkanlığı tezkerelerinden bilgiye sunulanlara birinci örnek TBMM’nin 

tatil ve aravermede iken toplantıya çağrıldığı hallerde okunan toplantıya çağrı 
tezkeresidir. Bu toplantılarda önce toplantıya çağrı önergesi ile gerekçesi okunmakta ve 
ardından toplantı çağrısına ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi okunmaktadır.321 Örneğin 
2005 yılında yapılan bu tür bir çağrıda önce çağrıda bulunan milletvekillerinin önergesi 
gerekçesiyle birlikte okunmuş ve ardından TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın toplantıya 
çağrı önergesi okunmuştur. 322

(02) Yabancı Heyetlerin Ülkemizi Ziyaretine İlişkin Başkanlık Tezkeresi
Bilgiye sunulan Başkanlık tezkerelerinden birisi, yabancı heyetlerin 

ülkemizi ziyaretleri konusunda Genel Kurulu bilgilendiren tezkerelerdir. Örneğin 
Başkanlık Divanının 5 numaralı kararı ile ülkemizi ziyaret etmeleri uygun bulunan 
Romanya Parlamentosu heyetinin ziyareti, bir Başkanlık tezkeresi ile Genel Kurula 
duyurulmuştur.323

(iii) Onaya sunulan TBMM Başkanlığı Tezkereleri, önerileri, önergeleri

(01) Dostluk Grubu Kurulmasına İlişkin Tezkereler
TBMM Başkanlığı tezkerelerinden onaya sunulan bir tezkere tipi dostluk grubu 

kurulmasına ilişkin tezkerelerdir. 3620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre bir dostluk 
grubu kurulması, TBMM Genel Kurulunun kararına bağlıdır. Örneğin 2003 yılında 
Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan parlamentolararası dostluk gruplarının kurulması 
için bir Başkanlık tezkeresi okunarak oylanmış ve gruplar kurulmuştur.324

320 Neziroğlu, 2008, s. 165.
321 Neziroğlu bu tür tezkereleri Genel Kurulun oyuna sunulacak tezkereler grubuna soksa da, bu tezkereler 

aslında oya sunulmaz; bilgiye sunulur. Bkz: Neziroğlu, 2008, s. 165. Bu tezkerelerin okunmasından sonra, 
çalışma saatlerine ilişkin yeni bir Danışma Kurulu ya da siyasi parti grubu önerisi gelebilir. Sadece bu 
öneriler oylanabilir. Dolayısıyla iki işlemi birbirine karıştırmamak gerekir.

322 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.09.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 127, Oturum: 1, s. 76-79.
323 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.10.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 14, Oturum: 1, s. 412.
324 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.05.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 76, Oturum: 1, s. 544.
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(02) Yurt Dışına Çıkışla İlgili Başkanlık Tezkereleri
Onaya bağlı TBMM Başkanlığının tezkerelerinin bir başka tipik örneği, yurt dışına 

seyahat tezkereleridir. TBMM Başkanının kendisi görevi gereği ya da bir davet üzerine 
yurt dışına seyahat edebilir. Bu durumda bir tezkere ile sözkonusu seyahatin Genel Kurul 
tarafından onaylanması istenir. Örneğin 2003 yılında TBMM Başkanı Bülent Arınç, 
Japonya Üst Meclisi Başkanı Hiroyuki Kurata’nın davetine icabeten Japonya’ya seyahatte 
bulunmuştur. Bu amaçla TBMM Başkanlığı tezkeresi oylanmış ve kabul edilmiştir.325 
TBMM Başkanı dışındaki milletvekillerinin ya da TBMM Başkanıyla birlikte seyahate 
giden milletvekilleri için iki Başkanlık tezkeresi işlemi yapılmaktadır. Bunların birincisi 
onaya tabidir; ikincisi bilgilendirme amaçlıdır. Milletvekillerinin TBMM adına katıldığı 
bu tür seyahatlerde Genel Kurulun öncelikle bir tezkere üzerine bu tür bir seyahati 
onaylaması gerekir. Bu onaydan sonra TBMM Başkanlığında siyasi parti gruplarının 
üye sayısı oranlarına göre gidecek heyete kaç kişi verecekleri hesaplanır ve siyasal parti 
gruplarına bildirilir. Grupların belirtilen sayıda milletvekilinin adını bildirmesinden 
sonra oluşturulan heyet listesi ikinci bir Başkanlık tezkeresi ile Genel Kurul’un bilgisine 
sunulur. Ancak bu tezkere bilgiye sunmadan ibaret olduğundan sıralamada üst sırada 
yer alır. Örneğin 31.10.2007 tarihli 14. Birleşimde TBMM Dışişleri Komisyonundan bir 
heyetin KKTC’ye davet edildiğine ilişkin bir tezkere oya sunulmuş ve kabul edilmiştir.326 
Bu onaydan sonra 8 kişilik bir heyet için siyasi parti güçlerinin oranları hesaplanarak 
gruplara bildirilmiş ve ismi bildirilen üyeler 17. Birleşimde Genel Kurulun bilgisine 
sunulmuştur.327 Dolayısıyla yurt dışına seyahat tezkerelerinin genel olarak iki tip olduğu 
söylenebilir: Onaya bağlı tezkereler, bilgiye sunulan tezkereler. Bu iki tezkere, aslında 
iki işlemin aşamalarından ibarettir. Burada şunu belirtmek gerekir ki sadece Başkanın ya 
da ismi belli bir üyenin/üyelerin seyahate gitmesi durumunda, onaylamayla birlikte işlem 
tamamlanır. Bilgiye sunulması gereken ayrı bir işlem bulunmadığından ve onaylama 
aşaması bilgiye sunmayı da içerdiğinden onaylama aşamasında işlem biter.

(iv) Siyasi Parti Grupları ve Milletvekili Önergeleri ve Tezkereleri

(01) Denetim Önergeleri
Anayasanın 98. maddesi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarını düzenlemiş 

ve İçtüzük buna uygun biçimde düzenlemeler yapmıştır. Siyasi parti grupları veya en az 
20 milletvekili tarafından araştırma komisyonu kurulması ve genel görüşme yapılması 
önergeleri verildiğinde, bu işler denetim konularının görüşüldüğü günlerde görüşülür. 
İçtüzüğün 102 ve 104 üncü maddeleri gereğince bu önergelerin gelen kağıtlar listesinde 
yayınlanacağı ve Genel Kurul ile Hükümete duyurulacağı öngörülmüştür. İçtüzüğün 
107-113. maddelerinde TBMM üye tamsayısının 1/10’u tarafından (55 milletvekili) 
soruşturma önergesi verilebileceği ve bu önergenin gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak 
Genel Kurul’da okunacağı belirtilmiştir. Siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili 
tarafından verilebilen gensoru önergesi ise İçtüzüğün 106. maddesinde düzenlenmiş ve 

325 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.05.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 78, Oturum: 1, s. 168.
326 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.10.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 14, Oturum: 1, s. 419.
327 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 17, Oturum: 1, s. 151-152.
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önergelerin üyelere dağıtılacağı belirtilmiştir. Bu maddede, Genel Kurul’da, hazırlanan 
özetin okunacağı belirtilmiştir. Meclis soruşturması ve Gensoru önergeleri süreye bağlı 
işlerden olduğu için, bu denetim konuları, denetim yapılan günlerde değil hazırlanan özel 
gündemler içinde görüşülmektedir. Bu dört önergeye ilişkin olarak farklı yönlerden çok 
şey söylenebilir ve bunların bir kısmına bu çalışmanın farklı bölümlerinde değinilmiştir. 
Burada incelenmesi zorunlu olan husus bu önergelerin Genel Kurul’da okunmasına 
ilişkin teamüldür. Yerleşik teamüle göre, Meclis soruşturması ve Gensoru önergeleri 
verilmelerinden sonraki ilk birleşimin sunuşları içinde, Genel Kurul’da okunurlar. Bunlar 
tezkere değil önerge oldukları için ve onaya sunulmaları gerekmediği için, genellikle, 
onaya sunulacak tezkerelerden önce okunurlar. Bunlar arasında bir sıralama sözkonusu 
olduğunda önce süreye bağlı olduğu için Gensoru önergesi ile soruşturma önergesi 
okunur. Bunların ardından Meclis araştırması önergesi ile genel görüşme önergesi 
okunur. Teamülde araştırma önergeleri genel görüşmelerinden önce okunmakla birlikte 
aykırı uygulamalara da rastlanabilmektedir.

Soruşturma ve gensoru önergeleri, diğer denetim önergelerine göre sayıca 
sınırlıdırlar ve bu yüzden okunmalarında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır; 
verilmelerinden sonraki ilk birleşimin sunuşları içinde okunmaktadırlar. Ancak özellikle 
Meclis Araştırması önergeleri sayıca çok fazla olduklarından Genel Kurul’da gecikmeyle 
okunabilmektedirler. Oluşan teamüle göre, Genel Kurul’da her birleşimin sunuşları içinde 
üç meclis araştırması ve genel görüşme önergesi okunmaktadır. Genel görüşme önergesi 
yoksa üç araştırma önergesi, genel görüşme önergesi varsa, bir ya da iki araştırma 
önergesiyle üçü tamamlayacak sayıda genel görüşme önergesi okunmaktadır. Böylece 
zaman içinde verilen önergeler bitirilmeye çalışılmaktadır. Ancak teamül haline gelmiş 
uygulamaya göre her birleşimde üç önergenin okunması kural haline gelmiştir. Geçmiş 
yıllar incelendiğinde, araştırma komisyonu kurulması ve genel görüşme önergelerinin 
sayısının azlığı nedeniyle geçmiş yıllarda bu tür bir beklemenin sözkonusu olmadığı 
söylenebilir. Son yıllarda bu tip önerge sayısının çok fazla artması nedeniyle, Genel Kurul 
gündemini tıkamamak için bu tür bir sınırlamaya zorunlu olarak gidildiği söylenebilir.

Bu son nokta başka bir konunun düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Denetim 
önergelerinin Genel Kurul’da okunması zorunlu mudur? Bir konunun Genel Kurul’un 
bilgisine sunulmasının yolu sadece okumak mıdır? İnternetin günlük yaşama girmediği 
ve bir metni çoğaltarak dağıtmanın olanaklı olmadığı dönemlerde okumanın zorunlu 
olduğu söylenebilir. Ancak İnternet üzerinden erişimin son derece kolay hale geldiği ve 
bir metnin çoğaltılarak dağıtılmasının sorun olmaktan çıktığı günümüzde, metinlerin 
Genel Kurul’da okunması, zaten son derece sınırlı olan çalışma saatlerinin bir tür israfı 
olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda karşımızdaki soru şudur: Bu tür bir zorunluluk 
İçtüzükteki kurallardan mı kaynaklanmaktadır? Kesinlikle hayır. İçtüzükte bu konuda 
zorlayıcı bir hüküm yoktur. İçtüzüğün çıktığı 1973 yılındaki geri teknolojik koşullar, 
duyurmanın Genel Kurulda okuma olarak yorumlanmasını zorunlu kılmıştır. Ancak bu 
gün bu tür bir zorunluluktan söz edilemez. Yukarıda belirtildiği gibi İçtüzüğün 102 ve 104. 
maddelerine göre zorunlu olan şey Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerinin 
Genel Kurul’a ve Hükümet’e duyurulmasıdır. Başkanlık bu metinleri internet üzerinden 
ya da metinleri çoğaltarak Genel Kurul üyelerine duyurur. Gerekli görülürse, verilen 
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araştırma ve genel görüşme önergelerinin başlıkları Başkan tarafından Genel Kurula 
duyurularak İnternette yayınlanan metinler hakkında bilgi verilebilir. İçtüzükte sadece 
Meclis soruşturması önergelerinin Genel Kurul’da okunacağı belirtilmiştir. Konunun 
hassasiyeti ve bu tür önergelerin azlığı dikkate alındığına, bu konuda yerleşik teamülün 
sürmesinin bir sakıncasının olmadığı söylenebilir. Gensoru önergeleri hakkında bu tür bir 
açık zorunluluk bulunmasa bile, aynı gerekçelerle bu tür önergelerin de okunması yerinde 
görülebilir. Ancak araştırma ve genel görüşme önergelerinin belli bir sırayla Genel 
Kurulda okunması yorumlayıcı bir teamül olsa bile, bu teamülün sağladığı yarar ve yol 
açtığı zaman kaybı açısından değerlendirmeye tabi tutularak gözden geçirilmesinde yarar 
olabilir. Bu gözden geçirme sırasında meclis araştırması ve genel görüşme önergelerinin 
Genel Kurul’da okunmamasının bir kayba yol açmaksızın önemli bir zaman tasarrufu 
sağlayacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekir.

Meclis araştırması önergeleri ile genel görüşme önergeleri, Genel Kurul’da 
veriliş sırasına göre okunduktan sonra Gündem’in 6. sırasındaki genel görüşme ve 
meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmına alınmaktadırlar. Önergeler 
okunduktan sonra Başkan şöyle bir açıklama yapmaktadır:

Bilgilerinize sunulmuştur./Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis 
araştırması/genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde 
yapılacaktır.

Neziroğlu bu önergelerin bundan sonraki aşamalarına ilişkin teamülü şöyle 
özetlemektedir:

...okutulan....önergeler...ertesi günkü basılı Gündemde esas numarası sırasına 
göre yer alır. Burada 48 saatin geçmesi şartı aranmamaktadır. Genel görüşme önergesi 
ile Meclis araştırması önergesi bu kısımda karışık olarak bulunabilir. Aynı anda Gündeme 
girecek önergelerde okutulma günü, aynı gün okutulmuş ise evrak numarasındaki öncelik 
dikkate alınmaktadır. Önergeler Gündemde sıra numarası, ilk imza sahibi milletvekilinin 
seçim çevresi, adı ve soyadı, önergedeki imza sayısı, özeti, esas numarası ile gösterilir. 
Görüşmesi Hükümet bulunmadığından bir kez ertelenmiş önergelerin sonuna konulan 
işaretle bu durum belirtilmektedir. Ayrıca görüşmesi yarım kalmış önergelerin sonuna 
da işaret konulmaktadır. Ancak bu önergeler öne çekilmemekte, Gündemdeki sırasında 
kalmaktadır.328

Teamül bu şekilde olmakla birlikte, son zamanlarda bu tür önergeler ancak siyasi parti 
grupları arasında yapılan anlaşmalar ya da iktidar grubunun isteği üzerine görüşüldüğünden, 
bu önergelerin sıralarında görüşülmeleri sözkonusu olmamakta ve görüşmesi ertelenmiş 
önergeye rastlanmamaktadır. Genel Kurul’da kabul edilen bir Danışma Kurulu ya da 
siyasal parti grubu önerisi üzerine, belli önergeler öne çekilerek görüşülmekte ve diğer 
önergeler sıralarında kalmaya devam etmektedirler. Başka bir anlatımla, uygulamada, 
önergenin hangi sırada olduğunun bir önemi kalmamıştır; görüşülmesi istenen önerge/
önergeler bir kararla gündeme alınarak görüşülmektedir. Bir konunun görüşülmesine karar 

328 Neziroğlu, 2008, s. 166
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verildiğinde, o konuda verilen bütün önergeler birleştirilerek birlikte görüşülmektedir. 
Hatta kimi zaman belli bir konu üzerinde uzlaşmaya varıldığında, o konu hakkında 
önergesi olmayan gruplar da hemen bir önerge sunmakta ve bütün grupların önergeleri 
birlikte görüşülmektedir. Bu tür durumlarda, önerge okunur okunmaz, gündemdeki 
yerini almadan birleştirilerek diğer önergelerle birlikte görüşülebilmektedir. Örneğin 
22.07.2008 tarihli 133. birleşimde deprem konusunda bir Meclis araştırması komisyonu 
kurulmasına ilişkin önergeler görüşülmüştür. Bu amaçla siyasi parti grubu önerisi üzerine 
6. Kısmın 29, 56, 189, 190, 191,192,193. sıralarında yer alan önergelerle birlikte henüz 
o birleşimde okunan iki ayrı önergenin birlikte görüşülmesine karar verilmiş ve bu 
önergelerin gündemde yerlerini almalarına gerek kalmadan görüşmeleri sağlanmıştır.329 
Dolayısıyla bu önergelerin gündemdeki sıralarına göre görüşülmesi teamülü neredeyse 
tümüyle son bulmuş ve gündemde yerini almamış önergeler de dahil olmak üzere önceden 
kararlaştırılan önergelerin görüşülmesi teamül haline gelmiştir.

Denetim önergelerinden soruşturma ve gensoru önergelerinin verilmelerinden 
sonra bekletilmeden okunmaları gerekir, çünkü bunların belli bir süre içinde görüşülerek 
sonuçlandırılmaları anayasal bir zorunluluktur. Ancak genel görüşme ve araştırma 
önergeleri için aynı şey söylenemediğinden, bunların okunmaları belli bir süre sonra 
da yapılabilmektedir. Bu yüzden de günlük okunacak önerge sayısı sınırlanmıştır. Belli 
günlerde ise araştırma önergeleri hiç okunmayabilmektedir. Örneğin bütçe görüşmelerinin 
yapıldığı günlerde, süreye bağlı bir iş olarak nitelenebilecek olan bütçe ile ilgili takvimde 
sıkışma yaşanmasını önlemek amacıyla bu tür önergeler okunmamaktadır. Yine Meclisin 
açılış günleri ya da 23 Nisan gibi törensel günlerde de bu önergeler okunmamaktadır.

Burada son olarak yukarıda sayılan denetim mekanizmalarından soruşturma 
önergesi ile ilgili bir teamül üzerinde durmak gerekir. Anayasanın 100. maddesine göre 
bir soruşturma önergesinin verilebilmesi için en az 55 milletvekilinin (üye tamsayısının 
1/10’u) imzası gerekir. Ancak bu milletvekillerinin bu tür bir önergeyi verebilmeleri için, 
ilgili bakana isnat edilen suçla ilgili olarak bir bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu bilgi, 
henüz bir dava açılmadan ihbar, elde edilen bir belge, şikayet, duyum yoluyla elde 
edilebileceği gibi açılan bir dava üzerine de bu tür bir bilgiye ulaşılabilir. Ancak bu tür 
bir dava açıldığında TBMM’nin nasıl harekete geçeceği ve bu bilgiye nereden ulaşacağı 
konusunda ne İçtüzükte ne de kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yargının 
bağımsızlığı dolayısıyla yasama organı üyelerinin mahkemeden bu bilgiyi talep etmeleri de 
mümkün değildir. Öte yandan ceza hukukundaki soruşturmanın gizliliği ilkesi dolayısıyla 
bir mahkemenin, yürüttüğü bir soruşturma ile ilgili olarak bilgi ifşa etmesi de sözkonusu 
olmaz. Yasama ile yargı arasındaki bu ayrılık nedeniyle, bakanların görevleri nedeniyle 
işledikleri iddia edilen belli suçların soruşturulması olanaksız hale gelebilir. Oysa hukuk 
devleti bütün suçların kim tarafından işlenirse işlensin istisnasız olarak soruşturulmasını 
zorunlu kılar. Bu yüzden de Meclis soruşturmasının açılabileceği durumlarla ilgili 
olarak bir teamül gelişmiş bulunmaktadır. Bu teamüle göre, ilgili bakanlar hakkındaki 
soruşturma dosyaları, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık aracılığıyla, fezleke adı verilen bir 
dilekçe ekinde TBMM Başkanlığına sunulmaktadır. Başkanlık, yaptığı bir açıklamayla bu 

329 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.07.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 133, Oturum: 2, s. 516, 557.
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fezlekelerin adını okumaktadır ve dosyaların isteyen milletvekillerinin incelemesine açık 
olduğu duyurusunu yapmaktadır. Böylece ilgilenen milletvekilleri dosyayı inceleyerek 
bir soruşturma önergesi hazırlamaya karar verebilmektedirler. Soruşturma komisyonu 
kurulursa, milletvekilleri dosyayı ve komisyon raporunu birlikte inceleyerek ilgili 
bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesine ilişkin bir kanaat oluşturabilirler. 
Mecliste yapılan işlem soruşturmanın bir parçası olduğundan soruşturmanın gizliliği 
ilkesi çiğnenmiş olmaz. Bu teamül, tarihi gelişim içinde farklı dayanaklara sahip olmuş ve 
farklı şekillerde uygulanmıştır. Bugünkü durumu anlamak için teamülün tarihi gelişimine 
göz atmakta yarar vardır.

1924 Anayasasının 47. Maddesi, bakanların sorumluluklarının kanunla 
düzenleneceğini öngörmüştür. 50. madde ise yönteminden söz etmeksizin, bakanların 
Yüce Divan’a gönderilmesinden söz etmiştir. 61. madde bakanları görevlerinden doğacak 
işlerden dolayı yargılamak için Yüce Divan kurulacağını belirtmektedir. 1927 Dahili 
Nizamnamesi, Anayasa’daki boşluğu doldurarak 169-177. maddelerinde Meclis tahkikatı 
kurumunu ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 169. madde milletvekillerinin soruşturma 
istemlerini, 170. madde ise adliyeden (yargıdan) gelecek istemler üzerine soruşturmayı 
düzenlemiştir. 1961 Anayasasının 90. maddesi, teamülü sürdürerek, Meclis soruşturmasını 
düzenlemiştir. Maddeye göre başbakan ve bakanlar hakkında yapılacak soruşturma 
istemleri, TBMM’nin birleşik toplantılarında görüşülür ve karara bağlanır. Soruşturma her 
iki Meclisten eşit sayıda seçilecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür. Görüldüğü 
gibi, burada, soruşturma isteminin kim tarafından yapılacağına ilişkin herhangi bir 
kural bulunmamaktadır. Bu durumda soruşturma istemlerinin mutlaka milletvekilleri 
tarafından da yapılması gerekmez. Nitekim 7 Şubat 1965 tarihli TBMM Birleşik toplantı 
İçtüzüğünün 12-22 maddelerinde Meclis soruşturması ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
Meclis soruşturması isteminde bulunabilecek olanlar, Dahili Nizamnamedeki düzenlemeye 
paralel olarak iki ayrı maddede (m. 12 ve m. 13) ayrı ayrı düzenlenmiştir. 12. maddeye göre 
bir veya birkaç milletvekili soruşturma isteminde bulunabilir. 13. maddeye göre ise yargı 
mercileri Başbakanlık aracılığıyla soruşturma isteminde bulunabilirler. Bu istemler üzerine 
bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulur ve bu Komisyon bir soruşturma komisyonu 
kurulup kurulmamasına karar verir (m. 14-16). Dikkat edilirse Dahili Nizamnamedeki 
sistem ile TBMM Birleşik toplantı İçtüzüğündeki sistem birbirinin devamı gibidir. Bu 
yüzden de 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra, 1965 Birleşik toplantı İçtüzüğü 
çıkarılıncaya kadar, Dahili Nizamnamenin 169-177 maddelerinin uygulanmasında bir 
güçlükle karşılaşılmamıştır. Bu dönemlerde iki tür istemle de karşılaşılmaktadır. Bunlardan 
birincisi milletvekillerinin soruşturma istemleri, ikincisi mahkemelerin Başbakanlık 
aracılığıyla sundukları soruşturma istemleridir. Örneğin 15.06.1965 tarihinde Giresun 
Milletvekili Nizamettin Erkmen ile Giresun Senatörü Sabahattin Orhon, eski Ticaret 
Bakanı hakkında Meclis soruşturmasını açılmasını istemişlerdir. Bunların dilekçesinin 
okunmasından sonra bir hazırlık komisyonu oluşturulmuş ve süreç başlatılmıştır.330 
15.12.1965 tarihinde ise mahkemenin istemini içeren Başbakanlık Tezkeresi üzerine 

330 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.06.1965, (Birleşik Toplantı), Dönem: 1, Toplantı Yılı: 4, Birleşim: 9, 
Oturum: 2, s. 203-206.
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eski İçişleri Bakanı hakkında Meclis soruşturması işlemi başlatılmıştır. Ancak burada 
Başbakanlık tezkeresinin okunmasına gerek bile görülmemiştir.331 1978 yılında yapılan 
bir uygulamada ise Başbakanlık Adalet Bakanlığı’nda aracılığıyla yapılan başvuruyu 
Millet Meclisi Başkanlığına iletmiş ve Başkanlık bu tezkereyi okuttuktan sonra bir 
Hazırlık Komisyonu teşkil edileceğine ilişkin bilgi vermiştir.332

Bu konuda 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonraki333 uygulamalar 
03/12/1985334, 05/10/1999335, 16/10/2003336 ve 19/03/2014337 tarihlerinde yapılmıştır. 
Bu uygulamalara bakıldığında, son uygulama hariç olmak üzere, geçmiş dönemdeki 
teamülün, Anayasa ve İçtüzüğe uyarlanarak kısmen sürdürüldüğü söylenebilir. Kısmen 
meydana gelen değişikliğin ana nedeni 1982 Anayasasının getirdiği yeniliklerdir. Getirilen 
yeniliklerin en önemlilerinden birisi soruşturmanın ancak TBMM üye tamsayısının onda 
biri tarafından verilecek önerge ile açılabilecek olmasıdır. Yine 1961 Anayasasından 
farklı olarak 1982 Anayasası milletvekilleri dışında kimseden, örneğin bir mahkemeden, 
doğrudan soruşturma istemi gelmesinin önünü kapamıştır. Dolayısıyla 1982 Anayasası bu 
konuda bir boşluk doğmasına neden olmuştur. 1985 yılındaki ilk uygulamada Maliye eski 
bakanı ile bazı bürokratların görevlerini kullanarak birlikte işledikleri iddia edilen bir suç 
sözkonusudur. Savcılık dosyaları suçu işlediği ileri sürülen kişilerin hukuki statüsüne göre 
ayırmış ve eski Bakan hakkında işlem yapamadığı için Anayasa’daki Meclis soruşturması 
hükümlerine göre işlem yapılmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığına göndermiştir. 
Adalet Bakanlığı eski maliye bakanı konusunda savcılığın istemi doğrultusunda işlem 
yapılmasını sağlamak için dosyayı Başbakanlığa göndermiştir. Başbakanlık savcılık 
kararına dayanaklık eden teftiş kurulu raporu ve Adalet Bakanlığının savcılığın talebini 
de içeren tezkeresini TBMM Başkanlığına bildirmiştir. Başkanlık, Anayasa gereği 
soruşturma önergelerinin en az 40 milletvekili tarafından verilebileceği, adli mercilerin 
soruşturma istemlerinin TBMM Başkanlığa gönderilmesiyle Meclis soruşturması 
açılamayacağı, Başkanlığın bu nedenlerle resen işlem yapamayacağı, soruşturma 
önergesi vermeye hak sahibi milletvekillerinin bilgi sahibi olabilmeleri bakımından 
konunun Genel Kurul’a sunulacağı ve sözkonusu evrakın milletvekillerinin tetkik ve 
takdirlerine açılacağı belirtilmiştir. Başkanlık bu amaçla önce Başbakanlığın tezkeresinin 
ekindeki Adalet Bakanlığı tezkeresini, sonra Başbakanlık tezkeresini okutmuş ve dosyayı 
ilgilenen milletvekillerinin incelemesine açmıştır. Dolayısıyla 1982 Anayasasının 
yarattığı boşluk, soruşturma mekanizmasının ruhu ve geçmiş dönemdeki uygulamalar 
göz önünde tutularak doldurulmaya çalışılmıştır. Daha önceki uygulamalarla da uyumlu 
olan bu teamül 1999 yılında tekrarlanmıştır. Bu defa bir devlet eski bakanı hakkında 

331 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.12.1965, (Birleşik Toplantı), Dönem: 1, Toplantı Yılı: 5, Birleşim: 1, 
Oturum: 1, s. 3.

332 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.05.1978, (Birleşik Toplantı), Dönem: 1, Toplantı Yılı: 17, Birleşim: 7, 
Oturum: 1, s. 131.

333 1982 Anayasasının yürürlüğünden önce işlemler 17 Şubat 1965 tarihli 
334 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.12.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 36, Oturum: 1, s. 196, 198.
335 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.10.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 2, Oturum: 1, s. 196, 198.
336 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.10.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 8, Oturum: 1, s. 98-99.
337 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.03.2014, Dönem: 24, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 72, Oturum: 1, s. 5.
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Başbakanlık başmüfettişleri tarafından hazırlanan fezlekeyle Danıştay’a intikal etmiş 
ve Danıştay’ın yetkili kurulu yetkili kurulunun yetkisizlik kararı Adalet Bakanlığı 
aracılığıyla Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlık da bir tezkereyle dosyayı gereği 
yapılmak üzere TBMM Başkanlığına göndermiştir. Başkanlık Genel Kurula şu ifadeleri 
içeren bir tezkere sunmuştur:

Devlet eski Bakanı...hakkındaki soruşturma raporu Başbakanlığın ...yazısına ekli 
olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal 
ettirilmiştir./Bilindiği gibi, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması 
önergeleri sadece milletvekilleri tarafından ve en az (55) imzalı olarak verilebilmektedir./
Böyle bir önerge olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının anılan dosyayla ilgili 
olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmadığından, 
yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurul’a sunulması ve söz konusu 
dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun 
görülmüştür./Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup, Genel Kurulun bilgisine 
sunulduktan sonra Başkanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine 
açılacaktır.

Başkan Yıldırım Akbulut’un bu tezkeresinin okunmasından sonra, Başbakanlık 
tezkeresi okunmuş ve dosya tetkike açılmıştır. Bu uygulamanın önceki uygulamadan 
tek farkı, ayrıca Adalet Bakanlığı tezkeresinin okunmamış olmasıdır. Aynı tezkere 2003 
yılında bir başka soruşturma istemi üzerine TBMM Başkanı Bülent Arınç imzasıyla 
tekrar okunmuştur. Başka bir anlatımla teamül, 2003 yılında tekrarlanmıştır. 2014 yılında 
yapılan uygulama ise teamülü tümüyle değiştirmiştir. Başkanlık tezkeresinde Meclis 
soruşturması önergesi olmadan Başkanlığın resen bir işlem başlatmasının mümkün 
olmadığı belirtilmiştir. Oturumu yöneten Başkan bunun ardından gerekçesini de 
açıklayarak hem tezkerenin okunmasının mümkün olmadığını hem de dosyanın incelemeye 
açılmayacağını belirtmiştir. Oturum Başkanı, açıkladığı gerekçede bu konuda bir boşluk 
bulunduğunu tespit ettikten sonra geçmişteki uygulamaları açıklanmıştır. Açıklanan 
gerekçede fezlekenin eskiden olduğu gibi Başbakanlıktan değil savcılıktan gelmesi 
dolayısıyla yeni bir durumla karşı karşıya bulunulduğu ve bu yeni durum karşısında ilk 
defa bir işlem yapılmasının sözkonusu olduğu, dosyaların incelemeye açılması halinde 
dosyaların üçüncü şahısları da ilgilendirmesi nedeniyle üçüncü şahısların mağduriyetinin 
doğabileceği ve gizlilik ilkesinin çiğnenmiş olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla teamülün 
bundan sonra alacağı şekil, bundan sonra yapılacak uygulamalara bağlıdır.

(02) Doğrudan gündeme alma önergeleri
İçtüzüğün 37. maddesi bir kanun tasarı ve teklifinin komisyonda bekleme süresini 

45 günle sınırlandırmıştır. Maddeye göre havale gününden itibaren en çok 45 gün içinde 
sonuçlandırılmayan teklifler için teklif sahipleri, doğrudan Genel Kurul gündemine alınma 
istemini içeren bir dilekçe verebilirler. Bu durumda teklif sahibi ile birer milletvekiline 
beşer dakikayı geçmemek üzere söz verilir. Bu görüşmeden sonra Genel Kurul işaret 
oyuyla teklifin doğrudan gündeme alınıp alınmamasına karar verir.

Bu konu aslında 1927 tarihli Dahili Nizamnamenin 36. maddesinde düzenlenmiştir. 
Dahili Nizamnamenin 36. maddesine göre bir tasarı veya teklif bir buçuk ay içinde 
komisyonda sonuçlandırılmazsa, komisyon bunun gerekçesini Genel Kurul’a bildirmek 
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zorundadır. Komisyon bu yükümlülüğüne yerine getirmezse teklif sahibi veya hükümet 
teklif veya tasarının doğrudan gündeme alınmasını isteme hakkına sahiptirler. Görüldüğü 
gibi asıl yükümlülük komisyona aittir ve komisyon hem bir buçuk ayda görüşmediği, hem 
de bunun gerekçesini bildirmediği takdirde, ilgililer doğrudan gündeme alma isteminde 
bulunabilmektedirler. Ancak bu durumda Genel Kurul’un nasıl bir işlem yapılacağı belli 
değildir.

1973 İçtüzüğü kuralı biraz değiştirmiş ve komisyonun 45 günlük süreden sonra 
Genel Kurul’a gerekçe bildirme yükümlülüğü kaldırılmıştır. Diğer yönleriyle Dahili 
Nizemname’nin 36. maddesi tekrar edilmiştir. Sözkonusu 38. maddede 45 gün içinde 
komisyonlarda sonuçlandırılmayan teklif veya tasarıların doğrudan Genel Kurul’da 
görüşülmesi teklif sahibi veya hükümet tarafından istenebilmektedir. Ancak 38. madde, 
Dahili Nizamnamenin 36. maddesi gibi, bu istem üzerine Genel Kurul’un nasıl bir işlem 
yapacağına ilişkin olarak hiçbir düzenleme içermemiştir. Bu yüzden de maddenin ilk 
uygulamasında ciddi tereddütler yaşanmış ve kısa süre için bugünkü teamülden farklı 
bir uygulama yapılmıştır. 1974 yılındaki ilk uygulamada, Başkan bu tür taleplerle ilgili 
olarak bir usul tartışması gerekip gerekmediği konusunda bir usul tartışması açmıştır. 
Başkan, bu konunun İçtüzüğün 64. maddesindeki (bugünkü 63) bir konuyu öne alma, 
geriye bırakma kapsamına girip girmediği ile ilgili olarak bir usul tartışması açtırmış ve 
sonunda bu konunun bir usul meselesi olduğunu ve 64. madde kapsamında görüşülmesi 
kararı alınmıştır. Başka bir anlatımla 38. madde bu tür istemlerin nasıl görüşüleceğini 
belirlemediğinden, Başkan bunun bir öncelik sorunu olduğunu düşünerek bunun bir 
usul tartışmasıyla çözmenin makul olacağını düşünmüş ve bir usul tartışması sonucunda 
bu düşüncesini onaylatmıştır. Alınan bu karara uygun olarak doğrudan gündeme alıp 
almamayla ilgili olarak bir usul tartışması açılmış ve Başkan ikişer kişiye aleyhte ve lehte 
söz vermiştir. Ancak bu usul görüşmeleri sırasında, bu konuda usul tartışması açtırmanın 
yanlışlığı da ileri sürülmüştür. Bir yanlışlık olduğunu düşünen Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan şunları söylemiştir:

Esasen bugünkü usul müzakerelerinde bir talihsizlik olmuştur. İçtüzüğün 38 nci 
maddesinin hükümleri açık olduğu halde; komisyon kendisine havale edilen bir teklif veya 
tasarıyı kırkbeş gün içinde görüşüp karara bağlamaz ise, Hükümet veya teklif sahipleri 
bunun doğrudan doğruya Genel Kurulun gündemine alınması hususunda önerge verebilir, 
diye açıkça yazdığı halde, Sayın Başkan bunu 64 ncü madde ile irtibatlandırarak hakkında 
usul tartışması açmıştır ve bu usul tartışmasının bu kabil önergeler için yapılması Yüksek 
Heyetinizce karara bağlamıştır. Aslında bu karar İçtüzüğümüze uygun değildir. Tartışılacak 
olan konu bu idi. Bir kanun teklifinin kırkbeş günlük süre içinde komisyonda görüşülmemesi 
halinde, teklif sahipleri buraya gelip bir önerge vermek suretiyle kendi tekliflerinin Genel 
Kurul gündemine alınmasını istedikleri takdirde, onun üzerinde 64 ncü maddeye göre iki 
aleyhte iki lehte olmak üzere ikişer arkadaşımızı konuşturmak imkanı yoktur. Teklif sahibinin 
söyleyeceği husus, kendi teklifinin kırkbeş günden beri komisyonda görüşülmediği, halbuki 
bunun acilen görüşülmesinde faydalar olduğu yolundaki mütalaadır. Komisyon da bunun 
karşısında mazeretini söyleyecektir...338

338 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.03.1974, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 50, Oturum: 1, s. 178.
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Başkan da bu açıklamadan sonra şu sözleri söyleyerek Korkmazcan’ı onaylamıştır:

Ben Başkan olarak o görüşteydim; görüşümü ortaya koydum. Ancak, bir 
arkadaşımızın söz istemesi üzerine, geçen dönemde yaptığımız tatbikatların ışığında bu 
konunun 64 ncü madde içerisinde mütalaası gerekir mi gerekmez mi diye Yüksek Heyetin 
hakemliğine başvurdum. Yüksek Heyet kabul buyurdu ve onun üzerine müzakere açtım. 
Bunu da belirtiyorum efendim.

Bu birleşimde aynı konu ile ilgili bir başka uygulama, Komisyon temsilcisinin 
teklifin komisyona iadesini istemesi ve bu konuda önerge vermesidir. Başkan Genel 
Kurul karar vermediği sürece teklifin komisyonda kalmaya devam edeceğini bildirmesine 
rağmen, temsilci tarafından önerge verilmiş, ancak bu önerge işleme alınmamıştır.

Denizli Milletvekili Korkmazcan’ın Başkan tarafından da haklı görülen bu 
itirazına rağmen 50. Birleşimde usul tartışması sonucunda alınan bu karara daha 
sonra uyulmuş ve aynı uygulama sürdürülmüştür. 50. Birleşimden sonra ilk doğrudan 
gündeme alma önergesi 68. Birleşimde görüşülmüştür. Sözkonusu birleşimde 5 adet 
doğrudan gündeme alma önergesi görüşülmüştür. Başkan bu önergelerle ilgili olarak 
usul tartışması açtırmış ve istek olması halinde 64. maddeye göre lehte ve aleyhte ikişer 
kişiye söz vermiştir. Ancak bütün önergelerle ilgili olarak söz istenmediğinden konuşma 
yapılmamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, konuşma yapılmayan durumlarda da 
64. maddenin uygulandığıdır.339 Dikkat çekici bir başka nokta, usul tartışması açılmasına 
rağmen komisyon temsilcisine söz verilmiş olmasıdır. Oysa usul tartışmalarında sadece 
milletvekillerine söz verilebilir. Dolayısıyla Başkan’ın usul tartışması sırasında komisyon 
temsilcisine söz vermiş olması, kafalarda uygulama konusunda tereddütler bulunduğunun 
işareti sayılabilir. Bundan sonra doğrudan gündeme alma önergeleri 100. Birleşimde 
görüşülmüş ve bu uygulamadan dönülerek bugünkü teamülün temeli atılmıştır. Başkan 
uygulama değişikliği olacağını şöyle ifade etmiştir:

...bu madde ile ilgili tatbikatımızda da birtakım değişiklikler oldu. Aslında bunun 
İçtüzüğün 64 ncü maddesi içinde münakaşa, müzakere edilmesi gereken bir usul meselesi 
olmaması gerekir. Ancak, yüce heyetin tasvibine bağlı bir mesele olduğu için, istek sahibi ile 
Komisyon adına yetkili bir arkadaşımızın izahlarının yeterli olduğu kanısını taşıyorum.340

Bu uygulama o dönemde istikrar kazanmış ve bundan sonra bu tür taleplerle ilgili 
olarak komisyon temsilcisi ile teklif sahibine söz verilmiştir.

1996 yılında İçtüzükte 424 sayılı kararla yapılan değişiklikle, o dönemde istikrar 
kazanmış teamül biraz geliştirilerek İçtüzük kuralı haline getirilmiştir. İçtüzüğün 37 
maddesine göre bu tür taleplerin olması halinde, komisyon, hükümet, teklif sahibi ve 
bir milletvekili beşer dakikayı geçmemek üzere konuşabileceklerdir. Böylece İçtüzükte, 
teamüldeki komisyon ve teklif sahibine, hükümet ve bir milletvekili eklenmiştir. Bu, bir 
teamülün zamanla bir kurala nasıl dönüştüğünün iyi bir örneğidir.

339 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.04.1974, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 68, Oturum: 1, s. 201-213.
340 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.06.1974, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 100, Oturum: 1, s. 285.
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Şimdi bu kurala ilişkin istikrar kazanmış teamüller incelenecektir. Öncelikle 
şunu belirtmek gerekir ki İçtüzükte KHK’lerle ilgili uygulanmayan özel hükümler 
bulunmaktadır. Diğer taraftan hükümet, tasarılar ve KHK’ler için doğrudan görüşme 
önergesi verme hakkına sahip olmasına rağmen, uygulamada bu yetkinin hiç 
kullanılmadığı görülmektedir. Bunun nedeni çok basittir: Hükümet komisyonda 
çoğunluğa sahiptir ve toplantı gündemini belirleyen komisyon başkanları istisnasız 
iktidar partisine mensupturlar. Dolayısıyla hükümetin görüştürmek istediği bir KHK ya 
da tasarıyı komisyonda görüştürmesinde hiçbir güçlükle karşılaşmayacağı kolaylıkla 
tahmin edilebilir. Bu yüzden de teamül olarak bu madde geçmişten beri sadece tekliflere 
yönelik olarak işletilmektedir.

Bu maddeye ilişkin ikinci teamül, doğrudan gündeme alınma önergelerinin341 
Genel Kurul’un sadece belli bir gününde okunmasıdır. İçtüzükte bu konuda bir sınırlama 
olmamasına rağmen, Başkanlık her dönem başında bir karar vermekte ve dönem boyunca 
bu kararı uygulamaktadır. Bunun nedeni Genel Kurulun gündemini asıl meseleler 
dışındaki meselelerle çok fazla işgal etmemek, bu konuda bir ölçü kurmaktır. Bu nedenle 
yerleşik teamüle göre, bu önergeler Genel Kurul’un haftadaki ilk çalışma günü olan 
Salı günlerinde işleme alınmaktadır. Bu konuda Genel Kurul’da 2009 yılında bir usul 
tartışması açılmış ancak tartışmada konuya yönelik ciddi bir sav dile getirilmemiştir. 
Tartışmanın, sözkonusu teamülü Genel Kurul’da tescil etmeyle sonuçlandığı söylenebilir. 
Usul tartışması şöyle gelişmiştir: 26.05.1996 tarihli 93. Birleşimde Gündem’in Sunuşlar 
kısmında bir doğrudan gündeme alma önergesi bulunmaktadır. Ancak sözkonusu günde 
grup önerileri üzerindeki görüşmeler sonuçlandırılamadığından çalışmalar sürdürülememiş 
ve Birleşim kapatılmıştır. Ertesi günün Sunuşlar kısmında sözkonusu doğrudan gündeme 
alma önergesinin yer almadığı görülmüştür. Bunun üzerine milletvekilleri bir önceki 
gün sunuşu yapılamayan önergenin o günkü sunuşları arasına alınması gerektiğini ifade 
etmişler ve Başkanlığın tutumunu açıklamasından sonra, Başkanlığın tutumu aleyhine 
usul tartışması açılmasını istemişlerdir. Başkanlığın açıkladığı tutum şöyledir:

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş 
doğrudan gündeme alınma önergeleri gündemin “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” 
bölümünde salı günleri yer almaktadır. Bu usul, bugüne kadar yerleşmiş bir teamüldür. 
Milletvekillerimiz de kendi konumlarını bu teamül doğrultusunda ayarlamaktadırlar. 
Dün görüşülmeyen, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilen önerge haftaya salı günü 
görüşülecektir.342

341 Bu önergeler dilekçe formatındadır ve teklif sahibi milletvekillerinden biri tarafından imzalanmak zorundadır. 
Dilekçenin şekli şöyledir:

TBMM Başkanlığına
 2/x esas numaralı ......kanun teklifim havale edildiği ..........Komisyon’unda 45 günlük süre içinde 
görüşülmediğinden, İçtüzüğün 37. maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için gereğini 
saygıyla arz ederim. Tarih
  Ad-Soyad
  ..........Milletvekili
342 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.05.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 94, Oturum: 1, s. 605
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Başkanlığın bu tutumu lehinde ve aleyhinde ciddi bir argüman dile getirilmemiş 
ve Başkan tutumunun değişmediğini bildirmiş, tutumunu oylamamıştır. Böylece bu 
uygulama Genel Kurulda da dayanağa kavuşturulmuştur.

Teamüle göre Salı günlerinde kaç önergenin okunacağı ise Başkanlığın 
yukarıda belirtilen kararıyla belirtilmektedir. 21. Dönemde sayıya ilişkin bir sınırlama 
öngörülmemiş ve önergeler toplanarak Salı günleri işleme alınmıştır. Örneğin 23.10.2001 
tarihli birleşimde üç adet önerge işlem görmüştür.343 Bu dönemde aynı gün içinde çok 
sayıda önergenin işlem görmesine olanak tanındığı için önergelerde birikme sözkonusu 
olmamış ve bu yüzden de bazı Salı günleri hiç önerge işlemi yapılmamıştır. 22. Dönemde 
Salı günlerinde iki doğrudan gündeme alınma önergesi görüşülmüştür. Örneğin 7 Aralık 
2004 Salı günü iki doğrudan gündeme alınma önergesi görüşülmüştür. 344 23 ve 24. 
Dönemlerde haftanın Salı günlerinde bir doğrudan gündeme alınması önergesi işlemi 
yapılmıştır. Dolayısıyla teamülün bugünkü şekli Salı günlerinde bir doğrudan gündem 
alınma önergesinin işleminin yapılması şeklindedir.

Bu konudaki üçüncü teamül, aynı teklife ilişkin birden fazla doğrudan gündeme 
alma önergesinin verilebilmesidir. İçtüzükte bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır. 
Ancak Genel Kurul bir kez doğrudan gündeme almayı reddettiği taktirde, bir daha 
doğrudan gündeme alma talebinde bulunulamayacak mıdır? Bu konuda iki görüş ileri 
sürülebilir. Birinci görüşe göre Genel Kurul’un doğrudan gündeme almaya ilişkin olarak 
verdiği karar bir yeterlilik kararıdır. Genel Kurul bu kararı vermekle, teklifin ham halde 
olduğunu ve mutlaka komisyonda görüşülmesi gerektiğini düşünmüştür. Genel Kurul’un 
iradesini değiştiren bir sebep bulunmadıkça bu iradenin değişmesi beklenmeyeceğine 
göre, bir kez daha aynı istemde bulunulamaması gerekir: Genel Kurul yeterli düzeyde 
olgunlaşmasını beklediği bir metni, gündemine almak istemeyecektir. Bu görüşün kabul 
edilmesi durumunda, doğrudan gündeme alınma istemi bir kez reddedilen bir teklifin bir kez 
daha doğrudan görüşülmesini istemek mümkün olmaz. Diğer görüşe göre ise komisyona 
45 günlük bir süre verilmiştir ve Genel Kurul komisyonun bu süreyi yerinde kullanıp 
kullanmadığını değerlendirerek, doğrudan gündeme alma/almama kararı verecektir. 
Genel Kurul komisyonun işinin çok yoğun olduğunu ve bu nedenle 45 günlük sürede 
teklifi sonuçlandıramadığını düşünüyorsa, doğrudan gündeme almayı reddedecektir. Ama 
Genel Kurul, komisyonun yeterli süresi olduğu halde teklifi görüşmediğini düşünüyorsa, 
metni doğrudan gündemine alacaktır. Bu görüş kabul edildiği taktirde ikinci bir 45 günlük 
süre dolduğu taktirde yeniden önerge verilerek Genel Kurul’un yeniden değerlendirme 
yapması istenebilir. Bu durumda her defasında teklifin doğrudan gündeme alınma 
isteminin kabul edilme olasılığının daha da yükseleceğini kabul etmek gerekir. Bu 
görüşlerden birincisi daha makul görünmektedir.345 Çünkü ikinci görüş komisyonların 
bir tür cezalandırılması esası üzerine dayalıdır ki, Genel Kurul ile komisyon arasında 
bu tür bir ilişki düşünülemez. Ancak mevcut teamül ikinci görüşe dayalıdır: Her 45 

343 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.10.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 10, Oturum: 1, s. 380-389.
344 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.12.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 28, Oturum: 1, s. 38-41.
345 Her iki görüşü de destekleyen başka argümanlar da geliştirilebilir. Ancak bu çalışmanın konusu mevcut 

teamülleri saptamakla sınırlı olduğundan, buradaki incelemeyle yetinilmiştir.
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günlük süre dolduktan sonra teklif sahibi bir önerge vererek teklifinin doğrudan gündeme 
alınmasını isteyebilir. Örneğin Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, 18.11.2008 tarihinde, 
2/3 Esas numaralı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında 
Kanunda değişiklik öneren Kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasını istemiş ve 
bu istemi Genel Kurulun yaklaşık dört ay sonraki 14.04.2009 tarihli 76. Birleşiminde 
görüşülmüştür.346 İsteminin reddi üzerine Ensar Öğüt tarihsiz dilekçesinde yeni bir 
istemde bulunmuş347 ve bu istemi Genel Kurul’un ilk görüşmesinden yaklaşık 9 ay sonraki 
bir başka birleşiminde yeniden görüşülerek reddedilmiştir.348

Bu konudaki dördüncü teamül, bu tür önergelerin mutlaka birinci imza sahibi 
tarafından verilmesinin zorunlu olup olmadığıdır. İçtüzük metninde “teklif sahipleri 
isteyebilirler.’’ diyerek teklifte imzası bulunan diğer milletvekillerinin de istemde 
bulunmalarına olanak tanımıştır. Bu konuda kuşku olmamakla birlikte, neredeyse 
her zaman ilk imza sahiplerinin bu tür taleplerde bulunduğunu belirtmek gerekir. Çok 
ciddi bir sorun olmamakla birlikte, bu konuda kimin konuşacağı ile ilgili bir tartışma 
yaşanabilir. 37. maddeye göre bu tür önergeler üzerinde komisyon, hükümet, teklif 
sahibi ve bir milletvekili 5’er dakikayı geçmemek üzere konuşabilirler. Bir milletvekili, 
TBMM’nin herhangi bir üyesi olabilir. Birden çok milletvekili söz talebinde bulunmuşsa, 
talepte bulunma sırasına bakılır ve önce talepte bulunana öncelik verilir. İlk talepler aynı 
anda gelmişse, aralarında kura çekilir ve kurada ismi çıkan milletvekili konuşma hakkı 
kazanır.349 Öte yandan istemi yapanın ilk imza sahibi olmaması halinde, teklif sahibi 
olarak beş dakikalık konuşma hakkından yararlanabileceği hakkında hiç kuşku yoktur. 
Ancak böyle bir durumda ilk imza sahibi de konuşmak isterse ne olacaktır? Neziroğlu 
böyle bir durumda, ilk imza sahibinin teklif sahibi olarak konuşabileceğini, ilk imza 
sahibi olmayan teklif sahibi milletvekillerinin bir milletvekili olarak konuşabileceklerini 
belirtmektedir. Başka bir anlatımla Neziroğlu ilk imza sahibinin her durumda konuşmada 
öncelikli olduğunu belirtmektedir.350 Ancak bu tür bir yorumun önerge sahibi olan imza 
sahibine haksızlık oluşturabileceğini dikkate almak gerekir. Çünkü teklifte imzası 
bulunan milletvekili teklifle daha çok ilgilenmiş ve süreci izleyerek doğrudan gündeme 
alma önergesi vermiştir. İçtüzük ilk imza sahibi konuşur gibi bir hüküm taşımadığına 
ve ilk imza sahibi olmayanların da teklif sahibi oldukları kabul edildiğine göre, bu tür 
durumlarda önerge sahibi teklif sahiplerine öncelik tanımak gerekir. Ancak bu konunun 
uygulamada, neredeyse hiç, sorun olarak karşılaşılan bir durum olmadığını da belirtmek 
gerekir.

346 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.04.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 76, Oturum: 2, s. 559-563.
347 Milletvekilleri bu önergeleri verirken çoğunlukla bu istemlerinin reddedileceğini tahmin ederler. Çünkü 

özellikle mali yönü olan konular bir kaynak gerektirir ve bu kaynak sağlanmadan düzenleme yapılmasının 
güç olduğu bilinir. Ancak milletvekili bu yolla hem konu üzerinde Genel Kurul’da kısa bir görüşme 
yapılmasını sağlamış, Genel Kurul’un ve hükümetin konuyla ilgili bilgilendirilmesine yardımcı olmuş hem 
de seçmenlere konuyla ilgilendiğinin mesajını vermiş olur. Dolayısıyla buradaki amaç konuyu gündeme 
aldırmaktan çok bir farkındalık yaratmaktır. 

348 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.01.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 52, Oturum: 2, s. 611-614.
349 Ancak uygulamada milletvekillerinin kendi aralarında konuşarak uzlaştıkları ve bu tür bir kura yoluna 

fazlaca gidilmediği görülür.
350 Neziroğlu, 2008, s. 138.
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Bu konudaki beşinci teamül, 45 günlük sürenin dolmasının ne anlama geldiğiyle 
ilgilidir. 37. madde tekliflerin havale tarihinden itibaren 45 gün içinde sonuçlandırılması 
gerektiğinden söz etmektedir. 45 gün geçtikten sonra çeşitli olasılıklar ortaya çıkabilir: 

1. Teklif komisyon toplantısının gündemine alınmış ancak,

 ● Görüşülmesine başlanmamış olabilir,

 ● Görüşülmesine başlanmış ve görüşmeleri sürüyor olabilir,

 ● Görüşülmesine başlanmış ve alt komisyona havale edilmiş olabilir.

2. Teklif komisyonda görüşülmüş ancak,

 ● Henüz raporu yazılmamış olabilir,

 ● Raporu yazılmış muhalefet şerhi bekleniyor olabilir,

 ● Sıra sayısı bastırılarak dağıtılmış ancak 48 saatlik gündeme girme süresi 
dolmamış olabilir.

Birinci durumda, teklif henüz sonuçlandırılmamış sayılacağı için doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergelerin görüşülebileceğini; ikinci durumda ise komisyon 
teklifi sonuçlandırdığından bu tür önergelerin görüşülemeyeceğini kabul etmek gerekir. 
Ancak belirtmek gerekir ki, bu tür önergeler yukarıda belirtildiği gibi sadece Salı günleri 
birer adet görüşüldüğünden birikmekte ve verilmelerinden aylar sonra görüşülebilmektedir. 
Dolayısıyla uygulamada bu tür bir sorun ortaya çıkmamaktadır. Ancak milletvekilinin bu 
tür bir önergeyi verebileceği sürenin başlangıcının belirlenmesi bakımından yukarıdaki 
bilgiler kullanılabilir. 45 günlük sürenin hesaplanmasında ise sürelerle ilgili genel 
kurallara uyularak tatil ve ara vermede geçen süreler hesaba katılmamaktadır. 351

Doğrudan gündeme alma önergeleriyle ilgili olarak ortaya çıkan sorunlardan birisi 
hükümet ve komisyonun görüşmelerde hazır bulunmalarının zorunlu olup olmadığıdır. 
Burada öncelikle bir ayrım yapmak gerekmektedir. Bu tür önergelerin görüşülmesi 
ayrı bir aşamayı, doğrudan gündeme alınmasına karar verilmiş bir teklifin görüşülmesi 
ayrı bir aşamadır. Komisyon aşaması atlanarak Genel Kurul’da doğrudan bir görüşme 
yapılabilmesi için, önce komisyon aşamasının atlanacağına ilişkin olarak Genel Kurul’da 
bir karar alınmalıdır. İşte önce bu aşamada komisyon ve hükümetin bulunma zorunluluğu 
incelenmelidir. Her ne kadar İçtüzüğün 62. maddesi her görüşmenin başından sonuna 
kadar hükümetin hazır bulunacağını öngörmüşse de, buradaki görüşme kavramının dar 
yorumlandığını ve hükümetin bu görüşmede aranmadığını belirtmek gerekir. Diğer 
taraftan, komisyon Genel Kurul’a teklifin neden zamanında görüşülmediğini açıklamak 
durumundaysa da, teamülde komisyonların genelde açıklama yapmadıkları ve kararı 
Genel Kurul’un takdirine bıraktıkları görülmektedir. Bu nedenle bu görüşmede komisyon 
da aranmamaktadır. Gerek komisyon ve gerekse hükümet bu konudaki düşüncelerini 
belirtmek üzere 5’er dakikalık söz hakkına sahipseler de bu söz haklarını kullanmak 
kendi takdirlerindedir.

351 Neziroğlu, 2008, s. 138.
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Genel Kurul doğrudan görüşme önergesini kabul ederse, yani teklifin doğrudan 
gündeme alınmasını kararlaştırırsa ne olacaktır? Bu görüşmede hükümet ve komisyon 
aranacak mıdır? Burada hükümetin aranmaması için hiçbir neden yoktur. Çünkü 
hükümet her görüşmenin başından sonuna kadar Genel Kurul’da temsilci bulundurmak 
zorundadır ve teklifin komisyonda görüşülüp görüşülmemesi hükümet açısından bir 
farklılık yaratmaz. Ancak komisyon için aynı şey söylenemez. Gerek Dahili Nizamname 
döneminde ve gerekse 1973 İçtüzüğü döneminde doğrudan gündeme alınan tekliflerin 
görüşülmesi sırasında komisyon aranmamıştır. Örneğin Dahili Nizamname döneminde 
Başkan, başlangıçta komisyonun yerini almasını istese de şu açıklamayı yapmıştır:

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir hususu açıklamak zaruretini hissediyorum, 
görüşmekte bulunduğumuz kanun teklifi, İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi gereğince, 
yani Komisyonda tetkik edilmeksizin bir önerge üzerine Umumi Heyetinize gelmiştir. Bu 
itibarla, Komisyonların bir tasarruf hakkı yoktur, Komisyon sadece emsal tatbikatımız gibi 
Komisyona iadesini isterse ve Yüce Heyetimiz buna karar verirse, Komisyona verilebilir. 
Bunun dışında değişiklik önergeleri üzerinde dahi Komisyonun bir tasarrufu olmadığını 
bilgilerinize arz ediyorum.352

 1973 İçtüzüğü dönemindeki bir uygulamada, Başkan komisyonu hiç sormadan 
görüşmeleri başlatmıştır.353 Teklifin görüşmelerine devam edilen 95. Birleşimde Başkan 
görüşmelerin 38. madde hükümlerine görüşülmesinden dolayı komisyonu aramaya 
gerek olmadığını bildirmiştir. Buna itiraz olunca bir usul tartışması açılmış ve tartışma 
sonucunda komisyon olmaksızın görüşmelerin başlayabileceği ifade edilmiştir. 
Tartışmada ileri sürülen en önemli iddia, önergeler görüşülürken komisyona görüşünün 
sorulacağı ve komisyonun görüşü olmadan önerge sahibine söz vermeyeceği biçimindeki 
iddiadır. Buna verilen cevaplarda, komisyonun bir raporu olması halinde bunu 
savunmak zorunda olacağı ve komisyon temsilcisinin komisyon raporu doğrultusunda 
görüş beyan edebileceği; komisyon raporu olmaksızın temsilcinin komisyonun 
görüşünü yansıtamayacağı; komisyonların Genel Kurul adına faaliyette bulunduğu 
ve komisyonların yetkilerini kullanmamaları halinde yetkilerinin Genel Kurul içinde 
eriyeceği, bu yetkinin doğrudan Genel Kurul tarafından kullanılacağı, bu durumda ayrıca 
komisyona görüşlerini sormanın gereksiz olduğu belirtilmiştir.354 Bu tartışmadan sonra 
oluşan teamül, doğrudan gündeme alınan tekliflerin görüşülmesi sırasında komisyonların 
temsilinin gerekli olmadığı yönündedir.

Doğrudan gündeme alınan kanun teklifleriyle ilgili olarak komisyonun temsilinin 
zorunlu olmamasından kaynaklanan sorunlar doğmaktadır. 1973 İçtüzüğüne göre Başkan 
görüşmelere başlarken komisyon raporunun okunup okunmamasını Genel Kurul’a 
sormak zorundaydı.355 Doğrudan görüşme önergelerinin görüşüldüğü durumlarda, bu 

352 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.09.1971, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 170, Oturum: 2 s. 211.
353 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.04.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 93, Oturum: 1, s. 79.
354 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.04.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 95, Oturum: 1, s. 155-161.
355 2001 yılında 713 no’lu kararla yapılan değişiklikle raporların okunmayacağı hükme bağlanmıştır.
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madde işleyemez, çünkü ortada okutulacak bir komisyon raporu bulunmamaktadır. Bu 
konu yukarıda sözü edilen 93. Birleşimde itiraz olarak dile getirilmiş ve Başkan bu itiraz 
üzerine rapor yerine teklifin gerekçesini okutmuştur.

Doğrudan gündeme alma önergesi sonucu gündeme alınarak görüşülen tekliflerde 
komisyonların aranmamasının ortaya çıkardığı bir başka sorun İçtüzüğün 87 ve 88. 
maddeleri gereğince teklifin komisyona geri çekilip çekilememesi sorunudur. İçtüzüğün 
87. maddesi değişiklik önergelerini düzenlemektedir ve İçtüzüğün ilk halinde bir maddenin 
komisyona iadesi ile ilgili olarak milletvekilleri, esas komisyon ve hükümet tarafından 
değişiklik önergesi verilebileceği belirtilmektedir. Yukarıda sözü edilen 29.04.1976 
tarihli 95. birleşimde usul tartışması sırasında bir üye tarafından 38. madde gereğince 
doğrudan gündeme alınarak görüşülen tekliflerle ilgili olarak komisyonların aranmaması 
gerektiği, ancak istem üzerine Genel Kurul’un teklifi 87. maddeye göre komisyona iade 
edebileceği ya da yine istem üzerine 88. maddeye göre komisyona geri vermek zorunda 
olduğu belirtilmiştir. Bu görüşe göre böylece Genel Kurul daha önce verdiği kararını 
gözden geçirerek geriye almış olmaktadır. Nitekim aynı birleşimde usul tartışması 
bittikten sonra milletvekilleri tarafından teklifin komisyona iadesini isteyen iki önerge 
verilmiş ve bunların kabul edilmesiyle teklif komisyona iade edilmiştir. Ancak belirtmek 
gerekir ki bu uygulama sorunludur, çünkü 87. madde (o günkü 88) o günkü haliyle 
teklifin tümünün değil sadece bir maddesinin komisyona iadesinden bahsetmektedir. 
Ayrıca burada bahsedilen komisyon, teklifi görüşmüş olan komisyondur. Oysa 38. 
maddeye tabi bir teklif için teklifi görüşmüş olan bir komisyondan söz edilemez. Nitekim 
bundan çok kısa bir süre sonra Genel Kurul’da 87 ve 88. (o günkü 88 ve 89) maddelerin 
uygulamasıyla ilgili iki usul tartışması yapılmıştır. Birinci usul tartışmasının konusu 
hükümetin 38. maddeye göre doğrudan gündeme alınmış bir teklifin komisyona iadesini 
isteyen önergesi üzerine yapılmıştır. Usul tartışmasında ileri sürülen temel sav, ortada 
iade yapılacak bir komisyonun bulunmadığı ve burada sözü edilen şeyin teklifin tümü 
değil bir maddesi olduğudur. Tartışma sonunda hükümetin önergeyle teklifin komisyona 
iadesini isteyebileceği ifade edilmiştir. Daha sonra hükümetin önergesi oylanmış ancak 
reddedilmiştir. Bunun üzerine hükümet bu defa 88. maddeyi kullanarak teklifin bir 
defalığına komisyona geri verilmesini isteyen bir önerge sunmuştur. Bu önerge üzerine 
yeni bir usul tartışması açılmış ve bu defa usul tartışması sonucunda teklifin hükümetin 
istemi üzerine bir defaya mahsus olarak komisyona geri verilemeyeceğine karar verilmiş 
ve teklifin görüşmelerine devam edilmiştir. Görüldüğü gibi bu konuda farklı uygulamalar 
olmakla birlikte, teamül, komisyon konuyu daha önce görüşmemiş olduğu için teklifin 
87 ve 88. maddeler gereğince komisyona iadesinin mümkün olmaması yönünde ağır 
basmaktadır. Gerçekten de 87 ve 88. maddelerde amaçlanan şey komisyonun daha önce 
vermiş olduğu kararını gözden geçirmesine olanak tanımaktır. Oysa doğrudan gündeme 
alınmış bir teklifle ilgili olarak komisyonun gözden geçirebileceği bir görüşü sözkonusu 
değildir. Genel Kurul’un doğrudan gündeme alma kararını gözden geçirmesi sözkonusu 
olmadığına göre, 87 ve 88. maddeler kullanılarak bu tür bir sonucun doğmasına yol 
açacak bir uygulamaya izin vermemek gerekir. Ancak burada belirtmek gerekir ki, bugün 
için doğrudan gündeme alınmasına karar verilen teklif sayısı yok denecek kadar az 
olduğu gibi, bu teklifleri görüşülmesi de sözkonusu olmamaktadır. Ancak genel olarak 
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şunu söylemek gerekir ki, doğrudan gündeme alınan teklifin görüşülmesi sırasında temsil 
edilmemesi gereken komisyonun, herhangi bir şekilde yetkili olması sonucunu doğuracak 
işlemlerden kaçınmak gerekir; bu durumda komisyon diğer herhangi bir komisyonun 
yetkisiz olduğu kadar yetkisizdir.

Bu konuda ortaya çıkan bir başka sorun bu tür teklifler üzerinde verilen önergeler 
konusunda 1996 değişiklikleri öncesinde ortaya çıkmaktaydı. Aşağıda inceleneceği gibi 
önerge işlemi sırasında Başkan komisyon ve hükümete önergeye katılıp katılmadığını 
sormak zorundadır. 1973 İçtüzüğün ilk halinde komisyonun katıldığı önergeler üzerinde 
önerge sahibine söz verilmemekteydi. Burada ise komisyon temsil edilmediğinden, 
komisyona önergeye katılıp katılmadığını sorma imkanı bulunmamaktadır. Yapılan 
uygulamada komisyona önergeye katılıp katılmadığını sorma imkanı bulunmadığı için 
önerge sahiplerine söz verilmemiştir. Örneğin 1979 yılında şöyle bir uygulama yapılmıştır:

BAŞKAN — ...Bu maddeye ilişkin bir önerge var, okutuyorum efendim:...
İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Komisyona soramıyoruz. Efendim, 38’e göre çok uygulama 

yaptık, önerge üzerinde söz verebilmemiz için, Komisyonun katılmadığını beyan etmesi 
gerekiyor./...38’e göre indirdiğimiz konularla komisyon temsil edilme zorunluluğunda 
bulunmadığı için, biz de Başkanlık olarak elbette sormak imkânından yoksunuz. Bu nedenle 
önerge sahibi arkadaşlarımıza söz veremiyoruz. Uygulamamız bu.356

Bugün için bu sorunun ortadan kalktığını belirtmek gerekir. Çünkü 87. maddeye 
göre hükümetin veya komisyonun katılmadığı önerge üzerinde istemi halinde önerge 
sahibine söz verilmektedir.

(03) Geri çekme önergeleri
Milletvekilleri verdikleri kanun teklifleri ile soru, meclis araştırması, genel 

görüşme, meclis soruşturması önergelerini geri alabilirler mi? Hükümet sunduğu kanun 
tasarısını geri alabilir mi ya da milletvekilleri hakkında mahkemelerin Adalet Bakanlığı 
ve Başbakanlık aracılığıyla gönderdiği dokunulmazlığın kaldırılması dosyaları geri 
alınabilir mi? Bu soruya olumlu cevap verilebilir. Ancak kimi zaman bu geri verme 
işlemlerine ilişkin hiç bir kural bulunmamaktadır. Bu durumda geri verme işlem 
tümüyle teamüle dayanmaktadır. Kimi zaman ise İçtüzüğün emri yerine getirilmektedir. 
Ancak her iki durumda da bu işlemin gündemin hangi kısmında yapılacağına ilişkin 
bir kural bulunmamaktadır. Oluşan teamüle göre, bu tür istemler Başkanlığın Genel 
Kurul’a sunuşlar kısmında yapılmaktadır. Teamüle göre eğer sadece bir bilgiye sunma 
yapılacaksa, oylamalı bölüme geçmeden önce yukarıda belirtilen hiyerarşi gözetilerek 
geri verme işlemi yapılmaktadır. Bu genel çerçeveden sonra şimdi bu konudaki teamüller 
daha yakından incelenebilir.

İçtüzüğün 75. maddesine göre hükümet veya teklif sahibi kanun tasarı veya 
tekliflerini gündeme alınmadan önce, herhangi bir aşamada iken, Genel Kurul’a bilgi 
vermek şartıyla geri alabilirler. Ancak bu tasarı veya teklifi diğer bir üye ya da esas 
komisyon üzerine alırlarsa, geri alma hakkı düşer. Bu tasarı ve teklifler Genel Kurul 

356 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.04.1979, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 84, Oturum: 1, s.403-404.
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gündemine girmişlerse, artık geri alınmaları için Genel Kurul’un karar vermesi gerekir. 
Çünkü Genel Kurul gündemine girmekle artık Genel Kurul’un bilgisi dahilindedirler. 
Ancak burada belirtmek gerekir ki bir metnin gündeme girmesiyle, gündeme girdikten 
sonra görüşülmeye başlanması birbirinden farklı aşamalardır. Genel Kurul’a bilgi 
verilerek geri çekilebilecek metin, Genel Kurul’da görüşülmesine henüz başlanmamış 
olan metindir. Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan metin, artık Genel Kurul’a aittir ve 
geri verilmesi sözkonusu olamaz. Bu tür metinlerin ancak belli koşullarla komisyona geri 
verilmesi sözkonusu olabilir.

Kanun tasarısı ve teklifi henüz Genel Kurul’un gündemine girmemişse, hükümet 
veya teklif sahibinin imzasıyla bir dilekçe verilir. Bu dilekçe sunuşlar bölümünde 
okunduktan sonra tasarı ya da teklif geri verilir.357 Hükümetin tasarıyı geri çekmesi halinde 
bütün bakanların imzası aranmaz, Başbakanın imzası yeterlidir. Milletvekili teklifinde ise 
bir milletvekilinin imzasının bulunduğu hallerde, bu milletvekilinin teklifi geri çekme 
hakkı vardır. Ancak pek rastlanan bir durum olmamakla birlikte, bir başka milletvekili 
ya da komisyon teklifi sahiplenirse, teklif sahip değiştirmiş olur. Bu konuda doğabilecek 
bir soru işareti birden fazla imzalı tekliflere ilişkindir. Bir teklifte birden fazla imza varsa, 
teklifin ilk imza sahibinin ya da herhangi bir imza sahibinin imzasıyla geri çekilmesi 
sözkonusu olmaz. 75. maddenin yorumuyla oluşan teamüle göre, bu durumda, teklifte 
imzası olan bütün milletvekillerinin imzalarını geri çekmeleri gerekir. Çünkü bir teklifi 
bir başka milletvekili sahiplenebildiğine göre, imzasını çekmeyen her milletvekili teklifin 
sahibi sayılır ve imzasını çeken milletvekillerinin bulunması onun sahipliğini etkilemez. 
Bunun tek istisnası anayasa değişikliklerine ilişkin kanun teklifleridir. Anayasanın 
175. maddesine göre değişiklik teklifi ancak üye tamsayısının 1/3’ü (184 milletvekili) 
tutarındaki milletvekili tarafından verilebilir. Bu çoğunluk bir önkoşuldur. Tekliften belli 
sayıda milletvekilinin imzasını çekmesi ve bunun sonucunda imza sayısının 184’ün altına 
düşmesi halinde, teklifin düşmesi gerekir. Neziroğlu’nun belirttiği gibi bu sadece anayasa 
değişiklik teklifleri için gerekli bir koşul değildir; nitelikli çoğunluk gerektiren bütün 
tekliflerde, imza sayısının gerekli altsınırın altına düştüğü durumlarda, teklif düşmüş 
olur.358 Özetlemek gerekirse, birden fazla imzalı metinlerde, birden fazla imza bir önkoşul 
niteliğindeyse, altsınırın altına düşürecek miktarda imzanın çekilmesi halinde teklif 
düşer; birden fazla imza bir önkoşul değil, isteğe bağlı bir durumsa, teklifin düşmesi için 
bütün imza sahiplerinin imzasını çekmeleri gerekir, aksi taktirde teklif imzası bulunan 
diğer milletvekilleri tarafından üstlenilmiş sayılır.

357 Bir kanun teklifinin geri alınmasına ilişkin işlem örneği şöyledir: Teklif sahibi İzmir Milletvekili Yılmaz 
Kaya teklifini geri çekmek istediğine ilişkin olarak TBMM Başkanlığına ilişkin bir dilekçe vermiştir. Başkan, 
kanun teklifinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum. dedikten sonra dilekçe okunmuş ve 
Başkan Adalet Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. diyerek işlemi sonuçlandırmıştır. www.tbmm.
gov.tr/tutanaklar, 14.10.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 18, Oturum: 1, s.29.

358 Neziroğlu, 2008, s. 179.
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Gündeme girmiş bir tasarı ya da teklif sözkonusu olduğunda, önceki paragraftaki 
söylenenlerin tümü geçerlidir. Buradaki birinci fark tasarı ya da teklifin bilgiye sunularak 
değil, oylanarak geri verilmesidir. İkinci fark da birinci farktan kaynaklanmaktadır. 
Oylanacak sunuşlar, sıralamada, bilgiye sunulan sunuşlardan sonra yapıldığı için, bu tür 
tezkereler sunuşların oylamalı işler bölümünde oya sunulmaktadır.

Milletvekilleri çeşitli nedenlerle soru önergelerini geri çekebilirler. Özellikle 
sorunun güncelliğini yitirmesi durumlarında milletvekilleri sorunun yanıtlanmasının 
anlamsız olacağını düşünerek soru önergelerini geri çekebilirler. Aslında İçtüzükte soru 
önergesinin geri çekilebileceğine ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Ancak kanun tekliflerinin 
geri çekilmesi ile ilgili hüküm ve genel kurallar işletilerek uygulamada sorunun geri 
çekilmesine imkan tanınmaktadır. Soru önergeleri tek imzayla sunulduklarından, bu tek 
imza sahibinin dilekçesi üzerine, önergeler geri verilmektedir. Oluşan teamüle göre soru 
önergesinin geri çekilmesine ilişkin dilekçe değişik aşamalarda verilebilir ve her aşamada 
farklı bir işlem yapılır:

● Yazılı veya sözlü soru önergesi henüz Gelen Kağıtlar Listesinde 
yayınlanmamışlarsa, bunlar işleme girmemiş sayılır ve verilen dilekçe üzerine 
başkaca bir işlem yapmaksızın önerge geri verilir.

● Sorular Gelen Kağıtlar Listesinde yayınlanmış ancak henüz gündeme 
girmemişlerse, Gelen Kağıtlar listesinde sözlü sorunun geri verildiği bilgisi 
yayınlanarak, önerge geri verilir.

● Sorular gündeme girmişlerse, dilekçe Genel Kurul’da Başkanlığın Sunuşları 
arasında, milletvekili önergesi olarak bilgiye sunulur ve önerge geri verilir.359 
Bu durumda soru önergesine muhatap bakanlığa da bilgi verilir.

Sözlü soru önergesi bir dilekçe formatındadır, kısa ve gerekçesizdir ve soruyu 
soran milletvekilinin imzasını içermektedir. Neziroğlu, geri çekmeye ilişkin önergelerin 
de buna paralel olarak gerekçesiz olması gerektiğini ifade etmektedir. Buna gerekçe 
olarak da Genel Kurul’da 1989 yılında yaşanan bir tartışmayı örnek göstermektedir. 360 
Gerçekten de sözkonusu birleşimde Başkan, İzmir Milletvekili Turan Beyazıt’ın sözlü 
sorusunu geri almasına ilişkin gerekçeli bir önergesinin bulunduğunu, bu tür önergelerin 
kısa ve gerekçesiz olması gerektiğini, emsal teşkil etmemek üzere önergeyi okutacağını 
belirtmiştir. Her ne kadar teamül bu şekilde oturmuşsa da, Başkanlığın yaptığı açıklamanın 
hukuksal bir açıklama olduğunu kabul etmenin olanağı yoktur. Çünkü kısa ve gerekçesiz 
olması gereken şey, soru önergesinin kendisidir. Sözlü soru önergesinin geri alınmasına 
ilişkin olarak İçtüzükte bir hüküm bulunmayıp, teamüle göre hareket edilmektedir. Bu 
yüzden de, Başkanlığın bu tür bir gerekçe yerine teamülden söz ederek açıklama yapması 

359 Bir soru önergesinin geri verilmesine ilişkin işlem örneği şöyledir: Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt şöyle bir 
dilekçe vermiştir: TBMM Başkanlığına, Gündemin “Sözlü Sorular’’ kısmının 9 uncu sırasında yer alan (6/42) 
esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 21.01.2003. Başkan 
sözlü soru önergesinin geri alındığına ilişkin önerge olduğunu belirttikten sonra bu dilekçeyi okutmuş ve 
daha sonra Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. diyerek işlemi tamamlamıştır. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 
21.01.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 229.

360 Neziroğlu, 2008, s. 181.
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daha doğru olabilirdi. Ancak böyle bir açıklama yapsaydı bile, sorun ortadan kalmazdı. 
Çünkü soru önergesinin geri alınması, hükümetin ya da bakanların bir ihmalinden 
kaynaklanmış olabilir ve bu ihmali gerekçede dile getirmek soru mekanizmasının genel 
mantığıyla bağdaşır niteliktedir. Soru önergesinin doğrudan bir yaptırımı olmadığına göre 
ve siyasi yolları devreye sokarak sonuç doğurabildiğine göre, yanıtlanmamış soruda, 
hükümetin sorumluluğu konusunda bir sonuç elde edilebilmesi için bir gerekçeyle geri 
alınabilmesi gerekir. Nitekim yukarıda aktarılan olayda da soru sahibi, sorusunun 2 yıldır 
yanıtlanmadığını, bunun nedeninin iktidarın denetim yapılmasına olanak tanımaması 
olduğunu söylemiştir. Soru sahibi sürenin etkin kullanılmasıyla bütün soruların kısa 
sürede cevaplandırılabileceğini belirterek sözlü sorusunun iktidar grubunun insafına 
terkedilmiş bir gündem maddesi olarak kalmasını görev ve sorumluluk anlayışıyla 
bağdaştıramadığından kınama amaçlı olarak soru önergesini geri aldığını ifade 
etmiştir.361 Bu ifadelerin denetim yapmak isteyen muhalefetin iktidar üzerinde bir baskı 
oluşturacağından ve kamuoyunu bu konuda bilgilendireceğinden kuşku duyulamaz. Aksi 
durumda ise hiç kimse önergenin neden geri çekildiğini bilemeyecektir. Dolayısıyla 
her ne kadar teamül aksi yönde gelişse de, soru mekanizmasının mantığı gereği soru 
önergelerinin geri alınma dilekçelerinin gerekçeli olmasına olanak tanımak gerekir; 
bunun, en azından, hukuksal bir engeli olmadığını söylemek gerekir.

Diğer denetim önergeleri için belli sayıda milletvekilinin (gensoru, genel görüşme 
ve meclis araştırması için 20 milletvekili362, meclis soruşturması için 55 milletvekili) 
imzasının bulunması zorunludur. Belirtilen sayıda imza, önergenin önkoşulu olduğundan, 
bu sayının altına düşüldüğünde, önergenin işlemden kaldırılması gerekmektedir. Bu tür 
durumlarda önergelerin işlemde kalabilmesi için asgari sayıya ulaşmayı sağlayacak 
sayıda milletvekilinin yazılı bir dilekçe ile önergeye katıldıklarını beyan etmeleri ve 
bu dilekçelerini önerge işlemden kaldırılmadan önce Meclis Başkanlığına iletmeleri 
gerekir. Ancak milletvekilleri, bazı milletvekillerinin imzalarını çektiğini, Genel Kurul’a 
yapılan bilgilendirme sırasında öğrendiklerinden, bu tür dilekçeler okunurken Genel 
Kurul’da ayağa kalkarak, önergeye katıldıklarını açıklayabilirler. Bu durumda en kısa 
zamanda Başkanlığa yazılı bir katılma dilekçesi göndermeleri gerekir. Bu yolla bazı 
milletvekilleri önergeden imzalarını çekerken, önergedeki imza sayısı yetersayının 
altına düşmediğinden önerge varlığını sürdürmeye devam eder. Ancak önerge işlemden 
kaldırıldıktan sonra imzaların tamamlanması yoluyla canlandırılması sözkonusu olmaz; 
önergelerin yenilenmesi gerekir. Özetle söylemek gerekirse, bu tür önergeleri geri 
çekmek için uygulanan yöntem imzaların geri çekilmesi yoluyla, önergelerin işlemden 
kaldırılmasını sağlamaktır. Örneğin 2001 yılında verilen bir gensoru önergesinde imzası 
bulunan 10 milletvekili ülkenin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirmemek için 
imzalarını geri çekmişler ve Başkan da gensoru önergesinde yeterli imza kalmadığı için 

361 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.02.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 61, Oturum: 1, s. 230.
362 20 milletvekilinin önerge verdiği her üç durumda da siyasal parti gruplarının önerge vermesi mümkündür. 

Ancak bir siyasi parti grubu en az 20 milletvekili ile kurulduğundan burada da 20’nin üstünde milletvekilinin 
imzası vardır. Araştırma ve genel görüşme önergeleri hükümet tarafından da verilebilir; ancak bu durumlarda 
hükümetin önergeyi geri çekmesi rastlanan bir durum olmadığından üzerinde durulmamıştır.
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önergenin işlemden kaldırılarak gündemden çıkarıldığını duyurmuştur.363 2006 yılında 
ise Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla 
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 43 arkadaşları tarafından verilen bir Meclis araştırması 
önergesinden Trabzon milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 40 arkadaşının imzalarını 
çekmesi nedeniyle işlemden kaldırılmış ve gündemden çıkarılmıştır.364

Burada söz edilmesi gereken son geri alma işlemi, yasama dokunulmazlığı 
tezkeresidir. Anayasa’nın 83. maddesi TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlığını 
düzenlemiştir. Maddeye göre seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir 
milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve 
yargılanamaz. Ancak milletvekillerine sağlanan bu koruma, mahkemelerin milletvekilliği 
süresince hiçbir işlem yapamayacakları anlamına gelmez. Mahkemeler, milletvekili 
olmaksızın hazırlık soruşturmasını sürdürürler ve dava açılmasına karar verebilirler. Bu 
durumda dosya dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle adalet bakanlığı ve Başbakanlık 
aracılığıyla TBMM’ye gönderilir. Yargılamanın devam edebilmesi için Meclisin 
dokunulmazlığı kaldırması gerekir. Aksi taktirde yasama döneminin sonuna kadar 
yargılama yapılamaz. Ancak ilgili mahkeme, çeşitli nedenlerle, örneğin suçun niteliğinin 
değişmesi ya da çıkarılan bir af kanunu ya da yeni deliller elde edilmesi gibi nedenlerle 
dosyayı ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ya da Mahkeme kararıyla geri isteyebilir. Bu 
durumda yapılması gereken şey, aracılık yapan kurumlar olan Başbakanlık ve adalet 
bakanlığı aracılığıyla dosyayı geri vermektir. Dosyalar Meclis’e geldiklerinde gelen kağıtlar 
listesinde yayınlanarak duyuruldukları için, tersine işlem teorisi ile benzer bir duyuru ile 
dosyaların iade edilebilmesi gerekir. Çünkü dosyalar üzerinde Meclis tarafından bir karar 
verilmediği sürece, dokunulmazlık sürmektedir ve dokunulmazlığın kaldırılmasına etki 
edebilecek olumlu ya da olumsuz bilgi ve verilerin dosyaya eklenebilmesi gerekir. 1991 
yılında yapılan bir uygulamada dosyaların iadesi talebi, dosyaların bulunduğu yere göre 
işleme tabi tutulmuştur. Dokunulmazlığın kaldırılması karma komisyonunda bulunan 
dosyalar, Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra, oylama yapılmaksızın iade edilmiştir. 
İstenen dosyalardan karma komisyonda görüşülerek Genel Kurul’un gündemine girmiş 
olanlar ise oylama yapıldıktan sonra iade edilmiştir.3652002 yılında yapılan bir başka 
uygulamada aynı uygulama tekrarlanmış, ancak bu konuda çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. 
Adalet Bakanlığının Başbakanlık kanalıyla TBMM Başkanlığına gönderdiği tezkereler 
okunduktan sonra dosyanın bulunduğu yere göre ayrı işlemler yapılmıştır. İlk okunan 
tezkeredeki dosya Karma Komisyonda olduğundan herhangi bir oylama yapılmaksızın 
Genel Kurul’a bilgi verilerek iade edilmiştir. Daha sonra okunan dört tezkere Genel 
Kurul’un gündemine giren dosyalara ilişkin olduğundan, bu dosyalar oylama yapıldıktan 
sonra iade edilmiştir. Ancak bu sırada İstanbul Milletvekili Necdet Saruhan “Sayın 
Başkanım, bunda oylama olur mu?’’ diyerek itiraz etmiştir. Başkan da konunun kanun 
tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer aldığını ve bu güne 

363 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.02.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 61, Oturum: 1, s. 327-328.
364 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.02.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 62, Oturum: 1, s. 20-21. Bu 

konuda daha detaylı bilgi için bkz. (Neziroğlu, 2008, s. 181, 49. dipnot)
365 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.02.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 61, Oturum: 1, s. 327-328.
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kadar gündeme giren konularda Genel Kurul’un kararının arandığını, bu nedenlerle de 
bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirtmiştir. Ancak Başkan aksi yöndeki kendi kanaatini 
de belirtmiştir: ancak ben de İçtüzüğü inceledim; doğrusu, bu tür konularda karar 
alınmaması; ancak gündeme girmiş. İçtüzüğün buna cevaz verdiği kanaatindeyim. Bunu 
değerlendireceğiz. Başka yolu yok. ...Başkanlığın bu konuda toplanıp bir karara varması 
gerekir... 366 Bundan sonraki uygulamada, bu duraksama etkisini göstermiş ve başkan 
Genel Kurul’da bulunan benzer bir dosyayı bu tezkere....kanun tasarı ve teklifleri gibi 
Genel Kurulun oyuna sunulmuşsa da...bir kanun tasarısı... değildir....Dolayısıyla bunu, 
Genel Kurulun bilgisine sunuyorum; ayrıca oylanmasına gerek görmüyorum. diyerek 
oylama yapmaksızın iade etmiştir. Daha sonra benzer nitelikteki diğer talepleri de aynı 
işleme tabi tutmuştur.367 2005 yılında yapılan bir uygulamada Genel Kurul’da bulunan 
dokunulmazlık dosyaları, herhangi bir gerekçeye de gerek olmaksızın Genel Kurul’a bilgi 
verilerek iade edilmiştir.368 Dolayısıyla bugünkü teamülün ister Karma Komisyonda, ister 
Genel Kurul’da olsun talep edilen bütün dokunulmazlık dosyalarının bilgiye sunularak 
iade edilmesi şeklindedir. Teamül bu şekilde olmakla birlikte, Gelen Kağıtlar Listesinde 
yapılacak duyuruyla yetinilmesi, konunun ayrıca Genel Kurul’a taşınmaması konusu bile 
düşünülebilir. Neziroğlu’nun belirttiği gibi kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, ayrı bir kuvvet 
olan yargı erkinin kendi alanına giren bir konuda işlem yapmak için dosyayı istemesi 
halinde, dosyayı iade etmek zorunludur. Oylama yapılması ise dosyanın verilmemesi 
ihtimalini doğurur. Çünkü oylamada ret çıkması oylamanın doğal sonucudur. Bu 
durumda da erkler arasında sorun çıkması kaçınılmazdır. Bu nedenle bugünkü uygulama, 
sorun potansiyeli taşımaması bakımından yerindedir, ancak bir adım ileri taşınarak Genel 
Kurul’da okunmadan Gelen Kağıtlar Listesinde yayınlandıktan sonra iade yapılabilir.

(04) İstifa Önergeleri

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları arasında yapılan bir başka işlem 
milletvekillerinin milletvekilliğinden istifaları ile milletvekillerinin komisyon ve 
Divan üyeliklerinden istifalarıdır. Bu istifalara ilişkin uygulamalar birbirinden farklıdır. 
Çünkü milletvekilliğinden istifa konusu Anayasa’da düzenlenmişken, komisyon ve 
Divan üyeliklerinden istifa teamüle göre yürütülmektedir. Anayasa’nın 84. maddesine 
göre istifa eden milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık 
Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.369 İstifanın 
tek taraflı bir irade beyanı olduğundan hareketle, istifa durumunda Genel Kurul’un 
onayının aranmaması gerektiğini savunan yazarlar bulunduğu gibi, bunun aksini savunan 

366 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.02.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 67, Oturum: 2, s. 550-554.
367 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.03.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 72, Oturum: 1, s. 291-293.
368 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.04.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 90, Oturum: 1, s. 341.
369 1982 Anayasası’nın ilk halinde istifanın geçerli olabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 

gereklidir. Bu tür bir çoğunluğun sağlanamaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlar düşünülerek 23/7/1995 
tarihli ve 4121 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak üye tamsayısının salt çoğunluğu yerine, olağan karar 
yetersayısı olan toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile yetinilmiştir.
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yazarlar da bulunmaktadır.370 Bu tartışmalar bu çalışmanın kapsamına girmediğinden 
ihmal edilecektir. Burada önemli olan bu tür istifaların Başkanlığın sunuşlarının hangi 
aşamasında yer aldığı ve hangi yöntemle işlem gördükleridir. 

Komisyonlardan ve Başkanlık Divanından istifa dilekçeleri, Başkanlığı Genel 
Kurula sunuşları kısmının oylaması yapılamayan işler bölümünde, milletvekili önergeleri 
ve tezkereleri altında bilgiye sunulmaktadır. Örneğin 1992 yılında Dilekçe Komisyonu 
üyeliğinden istifa eden Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat, TBMM Başkanlığı’na 
hitaben, seçildiği Dilekçe Komisyondan istifa ettiğine ilişkin bir dilekçe vermiş ve 
bu dilekçe sunuşlar kısmında okunmuştur. Başkan dilekçe okunduktan sonra sadece 
“Bilgilerinize sunulmuştur.’’ diyerek işlemi tamamlamıştır. Bunun hemen ardından 
Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı’nın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden 
istifasına ilişkin olarak benzeri bir işlem tekrarlanmıştır.371 Bir katip üyenin Divan 
üyeliğinden istifasına ilişkin dilekçesi de sadece bilgiye sunulmuş ayrıca oylanmamıştır.372 
Sadece ihtisas komisyonlarından değil, geçici komisyon üyeliklerinden istifada da aynı 
işlem uygulanmıştır. Örneğin 1996 yılında Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, 10/63 
esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonundan istifa etmiş ve istifası Genel Kurul’un 
bilgisine sunulmuştur.373

Milletvekilliğinden istifa dilekçeleri yukarıda belirtildiği gibi Genel Kurul’un 
onayına tabidir ve Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarının oylamalı işler kısmında 
oylanırlar. Örneğin 1994 yılında istifa etmek isteyen İstanbul Milletvekili Bedrettin 
Dalan’ın istifası Başkanlığın Genel Kurul’a Sunuşları içinde, oylamalı işler arasında son 
sırada okunarak oylanmıştır. Ancak oylama sonucunda üye tamsayısının salt çoğunluğu 
olan 226 sayısına ulaşılamadığından (kabul 177) istifanın kabul edilmediği açıklanmıştır.374

(v) Komisyon Başkanlığı Tezkereleri
Komisyonlar, yasama yetkisinin kullanılmasında Genel Kurul’a yardımcı olan 

kurullardır ve bu nedenle de yasamanın mutfağı olarak nitelendirilirler. Komisyonlar ile 
Genel Kurul arasındaki ilişkiler daha çok komisyon raporları üzerinden yürümektedir 
ve bu konuya Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlarda Gelen Diğer İşler Kısmında 
ayrıca değinilecektir. Burada Komisyonlardan Genel Kurul’a gelen sınırlı sayıdaki 
tezkereler üzerinde durulacaktır.

(01) Komisyon Başkanlık Divanına Seçim Tezkereleri
Komisyonlar Anayasa ve İçtüzük gereği, güç oranında temsil ilkesi uygulanarak 

oluşturulurlar. Her dönem başında Başkan, TBMM’deki her siyasi parti grubunun gücünü 
ve bu güce göre siyasal partinin komisyonlardaki üye sayısını hesaplar. Bu sayılar ilgili 
siyasal parti gruplarına bildirilir ve gruplar kendilerine düşen sayıda üyeyi Başkanlığa 
bildirirler. Bildirilen üye listelerinin Genel Kurul’da okunması ve işaret oyuyla oylanması 

370 Örneğin bkz: Gözler, 2000, s. 301; Neziroğlu, 2008, s. 228.
371 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.02.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 34, Oturum: 1, s. 509.
372 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.10.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 12, Oturum: 1, s. 356.
373 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.07.1996, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 454.
374 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.04.1994, Dönem: 19, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 97, Oturum: 1, s. 160-161.
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sonucu komisyonlara üye seçimi tamamlanmış olur. Bu kuralın uygulanmasıyla ilgili 
olarak iki konuya temas edilebilir. Birincisi, oluşan teamüle göre, siyasal parti gruplarının 
listeleri ayrı ayrı okunmamakta ve her komisyonun üye listeleri ayrı ayrı okunmaktadır.375 
Örneğin Mecliste dört siyasal parti grubu varsa, dört grubun da üye listelerini bildirmesi 
beklenmekte ve her komisyonun dört partiden oluşan üyeleri bir liste halinde bir araya 
getirilerek oylanmaktadır. Ancak oylamada her siyasi parti grubunun ilgili komisyon 
üyelikleri ayrıca oylanmaktadır. Üyeliklerde daha sonra boşalma olduğunda, eksik 
üyelikler de aynı yöntemle doldurulmaktadır. Burada temas edilmesi gereken ikinci 
konu üyeliklerin Genel Kurul’da kabulüne ilişkin oylamadır. Aslında bu oylamanın 
tümüyle gereksiz ve anlamsız bir oylama olduğunu söylemek gerekir. Çünkü komisyon 
üyelikleri siyasal parti gruplarına tanınan bir haktır. Gruplar, komisyonlara diledikleri 
üyelerini görevlendirebilirler. Bir siyasal parti grubunun, başka bir grubun bildirdiği 
üyeyi istememesinin bir nedeni olamaz. Bir siyasal parti grubunun üyelerinin komisyon 
üyeliklerinin reddedilmesi durumunda, bu üyelikler başka bir gruba da geçemez. Çünkü 
İçtüzüğün 21. maddesine göre bir siyasal parti herhangi bir komisyonda kendisine düşen 
üyelikten vazgeçebilmektedir. Bu hak münhasıran üyelikten vazgeçen siyasal parti 
grubuna aittir. Bir siyasi parti grubunun bir başka grubun üyelerini reddetmesiyle bir 
kazanç elde etmesi düşünülemez. Nitekim uygulamada bugüne kadar aksi bir uygulamaya, 
yani bir siyasal parti grubunun üyelerinin reddedildiği bir olaya hiç rastlanmamıştır. Bu 
yüzden de bu oylamanın tümüyle gereksiz, yararsız ve zaman kaybına yol açıcı olduğunu 
söylemek gerekir. Genel Kurul’un bir siyasal parti grubunun üye listesini reddetmesi gibi 
bir durum ortaya çıkarsa, bu sorunun üstesinden gelinemez. Çünkü bu durumda sözkonusu 
parti, listesinde direnirse ve yeni bir liste bildirmezse ne olacaktır? Parti, üyelikten de 
vazgeçmediğine göre komisyon üyelikleri nasıl doldurulacaktır? Diğer taraftan çoğunluğa 
sahip bir siyasal parti diğer partilerin üye listelerini reddederse, ne olacaktır? Bu gibi 
olasılıklar, mümkün görünmeseler de, sonuçta olasılıktırlar ve çok derin siyasal krizlere 
de neden olabilirler. Bu nedenle bu oylamanın kaldırılması yararlı olacaktır.

Genel Kurul’da bu oylamanın yapılmasından ve listelerin onaylanmasından sonra, 
Başkanlık komisyonun ilk toplantısı ile ilgili olarak bir toplantı çağrısı duyurusu yapar. 
Çünkü henüz komisyonu toplantıya çağıracak yetkili bir organ bulunmamaktadır. Bu ilk 
toplantıda komisyon toplantı çağrısı yapma yetkisine sahip organlarının seçimini yapacak 
ve bundan sonraki toplantılarını Meclis Başkanlığının aracılığına gerek duymaksızın 
yapacaktır. Komisyon ilk toplantısını Başkanlık duyurusunda belirtilen yer ve saatte 
yapmak zorundadır. Oluşan teamüle göre, eğer sözkonusu yer ve zamanda toplantı herhangi 
bir nedenle gerçekleştirilemezse ya da gerçekleştirildiği halde başkan376, başkanvekili, 
sözcü ve katip seçimini gerçekleştiremezse, yeniden toplanabilmesi için Meclis Başkanlığı 
tarafından yeni bir çağrı yapılması gerekir. Bu ilk toplantının amacı, teamülde başkanlık 
divanı olarak adlandırılan komisyon başkan, başkanvekili, sözcü ve katibini seçmektir. 
Teamül gereği bu toplantıya komisyonun en yaşlı üyesi başkanlık eder, en genç iki üye 
tasnif komisyonu üyesi olur. Oylama sonuçları tasnif komisyonu tarafından bir tutanakla 

375 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Bakırcı, 2000, s. 321-342.
376 Komisyon toplanarak başkanını seçmiş ancak diğer üyelerini seçememişse, artık çağrı komisyon başkanı 

tarafından yapılabilir; Meclis Başkanlığının yeni bir çağrısına gerek yoktur.
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belirlenir ve geçici komisyon başkanlığına bildirilir. Geçici komisyon başkanlığı, 
bu tutanağı dikkate alarak, bir komisyon başkanlığı tezkeresi hazırlar. Bu tezkerede, 
komisyonda yapılan seçimin sonuçları yer alır. Aşağıda bir örneği verilen bu tezkerenin 
okunmasından sonra komisyon organlarıyla birlikte oluşmuş durumdadır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İçişleri Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 04/09/2007 

Salı günü, saat 17.30’da toplanmış ve kullanılan (16) adet oy pusulasının tasnifi sonucu 
aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 
üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 
 Süleyman Çelebi 
 Komisyon Geçici Başkanı 
 Mardin Milletvekili 
Başkan: Tevfık Ziyaeddin Akbulut Tekirdağ Milletvekili: (16) oy 
Başkan Vekili: Feyzullah Kıyıklık İstanbul Milletvekili: (16) oy 
Sözcü: Selami Uzun Sivas Milletvekili: (16) oy 
Katip: Ayşe Türkmenoğlu Konya Milletvekili: (16) oy 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.377

Komisyon başkanlık divanı üyeliklerinde boşalma olduğunda da komisyonlarda 
aynı yöntemle seçim yapılmakta ve Komisyon Başkanlığı tezkereleri hazırlanarak Genel 
Kurul’un bilgisine sunulmaktadır.

(02) Komisyon Başkanlığının Diğer Tezkereleri
Komisyonlar sayıca az olsa da başka bazı nedenlerle Genel Kurul’a tezkereler 

gönderebilmektedirler. Bu başlık altında bu tür tezkerelere kısaca değinilmeye 
çalışılacaktır. Ancak bilinmelidir ki komisyonlar burada sayılı olanlar dışındaki konularda 
da Genel Kurul’a tezkereler gönderebilmektedirler. Bazı tezkereler TBMM’nin belli 
dönemlerine özgü olmuş ve yapısal değişiklikler nedeniyle tekrarlanmamıştır. Örneğin 
ülkemizde idam cezasının kaldırılması üzerine, mahkemelerin verdiği idam kararlarını 
içeren onay dosyaları, ilgili komisyonun talebi üzerine geri gönderilmiştir. Buna ilişkin 
tezkere ile tezkereye ilişkin işlem şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzda bulunan ve ekli listede sayılan 34 adet idam dosyasının, 

21.12.2000 tarihli 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı 
Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (1) 
numaralı bendi gereğince Başbakanlığa iade edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına 
Komisyonumuzun 23.5.2002 tarihli 53üncü toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 Gereğini arz ederim 
 Saygılarımla. 
…
BAŞKAN- Tezkere ve ekli liste bilgilerinize sunulmuştur; dosyalar Başbakanlığa 

gönderilecektir.378 

377 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.09.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 11, Oturum: 1, s. 222.
378 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.05.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 105, Oturum: 2, s. 316-317.



120

Yine TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporları da, bu Komisyonun 
kaldırılmış olması nedeniyle artık Genel Kurul’a sunulmamaktadır. 

İçtüzüğün 34. maddesi komisyonların birbirlerinden görüş almaları hususunu 
düzenlemektedir. Maddeye göre eğer görüş alma veya görüş bildirme konusunda 
komisyonlar aynı görüşte iseler Meclis Başkanı gereğini yerine getirir ve Genel 
Kurul’a bilgi verir. Komisyonlar arasında bu konuda uyuşmazlık çıkarsa sonun Genel 
Kurul’da yapılacak bir görüşme sonunda çözüme kavuşturulur. Öncelikle belirtmek 
gerekir ki komisyonlar arasında bu konuda bir uyuşmazlık çıkması bugüne kadar hiç 
sözkonusu olmamıştır. Nadiren de olsa karşılaşılabilen durum, komisyonların anlaşarak 
birbirlerinden görüş alıp vermeleri ve bunun Genel Kurul’a bir tezkereyle bildirilmesi 
halidir. Örneğin bir komisyon başkanının TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru ve bu 
başvuru üzerine Başkanlığın yaptığı işlem şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Başkanlığınızca 06.02.2008 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe 

Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna 
ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna havale edilmiş olan “Devlet Memurları Kanunu 
ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/510)”, işçilerin ve 
memurların doğum izinlerine ilişkin ayrımı kaldırarak, uluslararası antlaşmalarla kabul 
edilmiş olan fırsat eşitliği ve muamele eşitliğinin hayata geçirilmesini öngörmektedir. /Söz 
konusu tasarı hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun da görüş bildirmesinin 
uygun olacağını düşünmekteyiz. İçtüzüğün 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
Tasarının Komisyonumuza da havale edilmesini müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

 Güldal Akşit 
 İstanbul 
 Komisyon Başkanı 

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonunun talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca da uygun bulunduğundan, 
bu istem İç Tüzük’ün 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca 
yerine getirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulmuştur. 379

Genel Kurul’da okunarak bilgiye sunulan bir başka tezkere, araştırma komisyonlarının 
süre uzatımı talepleridir. İçtüzüğün 105’inci maddesine göre araştırmasını üç ay içinde 
bitiremeyen komisyona bir aylık ek süre verilmektedir. Komisyonun bu ek süreyi kullanması 
için bir tezkere ile başvuru yapması ve bu başvurunun Genel Kurul’un bilgisine sunulması 
gerekmektedir. Bu konuda şu örnek verilebilir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi …Komisyonumuz, …gelişmeleri yeniden 

gözden geçirme ihtiyacı duymuştur …Bu yüzden, 28.11.1999 tarihinden başlamak üzere, 
İçtüzüğün 105 inci maddesi gereğince, Genel Kuruldan bir aylık ek süre istenilmesi 
kararlaştırılmıştır. /Gereğini bilgilerinize arz ederim. /Saygılarımla. 

 Atilla Mutman 
 İzmir 
 Komisyon Başkanı 

379 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.03.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 67, Oturum: 2, s. 437.
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BAŞKAN - içtüzüğün 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “araştırmasını 
üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir” hükmü gereğince, 
Komisyona bir aylık süre verilmiştir./ Konu bilgilerinize sunulur. 380

Görüldüğü gibi komisyon başkanının talebi üzerinde Genel Kurul’da bir işlem 
yapılmamakta, sadece komisyona bir aylık ek sürenin verildiği bilgisi sunulmaktadır.

Sürekli komisyonlarda bu tür bir süre uzatımı sözkonusu olmamaktadır. Ancak 
bu komisyonlar da süre ile ilgili olarak, oluşan bir teamüle göre, Genel Kurul’a 
tezkere sunabilmektedirler. İçtüzüğün 25. maddesine göre hangi komisyonların tatil 
ve araverme sırasında çalışacağı, Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir. 
Maddenin yazımından komisyonun bu dönemlerde çalışabilmesine ilişkin talebin 
TBMM Başkanı’ndan geleceği sonucu çıkmaktadır. Başkanın bu talebinin arkasında 
komisyonun talebinin olmasına ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak 
TBMM Başkanının bütün komisyonların bu konudaki talebini bilmesi ve bu talebe 
göre işlem yapması mümkün değildir. Bu nedenle teamül, İçtüzükteki kuraldan bir 
miktar sapmaktadır. Teamüle göre tatilde ve aravermede çalışmak isteyen komisyonlar 
Başkanlıktan talepte bulunmakta ve tezkere halindeki bu talep Başkanlık aracılığıyla 
Genel Kurul’a sunulmaktadır. Bu tür bir işlem örneği şöyledir:

BAŞKAN - …İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuzun 22 nci Dönem 1 inci Yasama Yılının 25 Aralık 2002 tarihli 2 

nci toplantısında Başkanlık Divanımıza verilen yetki uyarınca, komisyonun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tatilde olduğu dönemde de çalışmasına karar verilmiştir./ Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 25 inci maddesi uyarınca gereğini müsaadelerine arz ederim. 

 Mehmet Elkatmış 
 Nevşehir 
 Komisyon Başkanı 
BAŞKAN -Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.381

Komisyonlarda rastlanan bir başka tezkere örneği, komisyonların Genel Kurul’da 
bulunan bir işi geri çekme taleplerini içeren tezkerelerdir. İçtüzüğün 88. maddesine 
göre esas komisyon bir tasarı veya teklifin tümünün ya da bir ya da birkaç maddesinin 
komisyona geri verilmesini bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilirler. Aşağıda birkaç 
maddenin komisyona geri çekilmesine ilişkin bir örnek bulunmaktadır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük 

Teklifinin Genel Kurulda görüşülmeyen, Komisyon metninin 13 ilâ 51 inci maddelerinin 
İçtüzüğün 88 inci maddesi gereğince Komisyona geri verilmesini arz ederim. /Saygılarımla. 

 Turhan Tayan 
 Bursa 
 Anayasa Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Gündemin 3 üncü sırasında bulunan teklifin görüşülmeyen maddeleri, 

İçtüzüğün 88 inci maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere Komisyona geri verilmiştir.382

380 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.11.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 14.
381 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.07.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 112, Oturum: 1, s. 316-317.
382 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.01.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 42, Oturum: 2, s. 212.
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Burada açıkça görüldüğü gibi, komisyon tezkeresindeki talebin gereği yerine 
getirilmekte ve bu konuda Genel Kurul’a sadece bilgi verilmektedir. Burada dikkat 
edilmesi gereken şey Komisyon’a geri verilen metin henüz Genel Kurul’da üzerinde 
görüşme yapılmamış metindir. Üzerinde görüşme yapılarak kesinleştirilmiş bir maddenin 
komisyona geri verilmesi sözkonusu olmaz.

(vi) Danışma Kurulu ve Siyasal Parti Grubu önerileri
TBMM’nin gündemi her ne kadar İçtüzüğün gündem başlıklı 49. maddesinde 

düzenlenmişse de, uygulama çoğunlukla bu maddeye getirilen istisnalar tarafından 
belirlenmektedir. Daha önce ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, TBMM’nin doğru gündemi 
hakkında bilgilenmek için, gündemin kısımlarına bakmak yerine, gündem kitapçığının ön 
kapak sayfasının arkasına bakmak ve burada yer alan onaylanmış Danışma Kurulu kararları 
ya da siyasal parti grubu önerilerini incelemek daha doğru bir yöntemdir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi oluşan teamüle383 göre, Genel Kurul’un gündemi ya Danışma Kurulu’nun 
ya da siyasi parti gruplarının önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Bu 
belirleme ile ilgili olarak birçok teamül de yerleşik hale gelmiş bulunmaktadır. Şimdi bu 
konuda oluşan teamüller gözden geçirilecektir.

(01) Danışma Kurulu ya da Grup Önerileri Hakkında Usul Tartışması Teamülü
İçtüzüğün Danışma Kurulu’nu düzenleyen 19. maddesinin beşinci fıkrası şöyledir:

İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış 
olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliği ile tespit, 
teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Meclis Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı 
ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk 
birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret oyuyla 
karar verir.

İçtüzüğün 49. maddesinin beşinci fıkrası ise kanun tasarı ve teklifleri ile 
komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşme sırasının, Danışma Kurulunca Genel Kurul’a 
önerileceği belirtilmiştir. Danışma Kurulu, oluşan teamüle göre, bu fıkradaki yetki ile 
52. maddenin ikinci fıkrasında aslında kendisine ait olmayan yetkiyi birlikte kullanarak 
öneride bulunabilmektedir. Ancak yukarıda görüldüğü gibi fıkrada bu önerilerin 
görüşülmesine ilişkin hiçbir yöntem kuralı bulunmamaktadır. Maddede öngörülen tek 
kural oylamaya ilişkindir ve sadece bu oylamanın işaretle yapılmasına ilişkin bir zorlayıcı 
hüküm bulunmaktadır. Teamülde ise İçtüzüğün usul hakkında konuşma başlıklı 63. 
maddesi uygulanarak işaretle oylamadan önce bir müzakere yapılmaktadır. 63. madde 
genel olarak usul görüşmelerini düzenlemektedir ve maddedeki “bir konuyu öne alma 
veya bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce görüşülür.’’ hükmüne istinaden, 
Danışma Kurulu’nun ya da siyasi parti gruplarının önerileri, usul meselesi sayılarak 
madde kapsamında görüşülmektedir. 63. maddenin ikinci fıkrasına göre usul tartışması 
talebi yapıldığında lehte ve aleyhte en fazla ikişer kişiye en fazla 10’ar dakika söz verilir. 
Teamülde bu tür usul tartışmalarına ilişkin olarak, maddede getirilen sınırlamaların üst 

383 İçtüzüğün 49 ve 52. maddelerine aykırı olan bu teamülün AYM tarafından İçtüzüğe aykırılığının saptandığını 
ve Anayasa’ya aykırı bulunmadığı için iptal edilmediği daha önceden ayrıntılı olarak açıklanmıştı.
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sınırı uygulanmaktadır. Yani bu tür Danışma Kurulu önerileri ya da siyasal parti grubu 
önerileri hakkında iki milletvekili lehte ve iki milletvekili aleyhte olmak üzere 10’ar 
dakika ve toplam 40 dakika konuşma yapmaktadır.

(02) Danışma Kurulu ve Grup önerilerinin görüşülme sırası: Küçükten büyüğe 
ve en son iktidar önerisi

Öncelikle belirtmek gerekir ki Danışma Kurulu’nda siyasi parti grupları arasında 
uzlaşma sağlandığında, parti grupları artık grup önerisi sunamamaktadırlar. İçtüzüğe göre 
Danışma Kurulu’nun toplanamaması ya da oybirliği ile karar alamaması halinde siyasal 
parti grupları, önerilerini doğrudan Genel Kurul’a sunabilirler.384 Dolayısıyla Danışma 
Kurulu’nun uzlaşma sağlayarak Genel Kurul’a öneride bulunması halinde, artık bir usul 
görüşmesi açılmamakta ve öneri okunduktan sonra doğrudan işaret oyuna sunulmaktadır. 
Bu tür bir Danışma Kurulu önerisine itiraz mümkün müdür? Kuşkusuz bu mümkündür ve 
bu durumda da bir usul görüşmesi açılmaktadır. Ancak teamül gereği bu tür durumlarda, 
söz talep edilmemekte ve öneri doğrudan oya sunularak kabul edilmektedir. Aksine 
örnekler istisnaidir. Bu istisnai durumdan daha sık karşılaşılabilen bir durum, Danışma 
Kurulu’nda kısmi bir uzlaşma sağlanması halidir. Bu tür kısmi uzlaşmalarda, uzlaşmaya 
varılan kısım Danışma Kurulu önerisi olarak sunulmakta ve uzlaşma sağlanamayan kısım 
siyasal parti grubu önerisi/önerileri olarak görüşülmektedir. Örneğin Genel Kurul’un 
1992 yılında yaptığı bir toplantıda Danışma Kurulu’nun gündemdeki işlerin sıralamasına 
ilişkin önerisinin oylanarak kabul edilmesinden sonra, DYP ve SHP gruplarının müşterek 
grup önerileri okunmuş ve üzerinde bir usul görüşmesi yapıldıktan sonra oylanarak kabul 
edilmiştir.385 Benzer biçimde 2005 yılında süre uzatımına ilişkin bir Danışma Kurulu 
önerisinin oylanarak kabul edilmesinden sonra AK Parti ve CHP gruplarının önerileri 
okunarak üzerinde görüşme açılmıştır.386

Danışma Kurulu önerileri, kimi zaman birden çok bölümden de oluşabilmektedir. 
2002 yılına kadar yapılan uygulamada bütün bölümler üzerinde uzlaşma yoksa, önceki 
paragrafta belirtilen yöntem uygulanmıştır. Ancak 2002’den önce, Kurul önerisi çok sayıda 
bölümden oluşmasına rağmen üzerinde uzlaşma olabilmekteydi. Bu durumda önerinin her 

384 1973 İçtüzüğünün ilk halinde Danışma Kurulunun nasıl karar alacağına ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu nedenle de Danışma Kurulu’nda oybirliği olmaması halinde ne yapılacağı tartışma 
konusu olmuş ve farklı uygulamalar yapılmıştır. Kimi zaman uzlaşma olmamasına rağmen siyasi parti 
gruplarının grup önerileri muhalefet şerhleriyle birlikte Danışma Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’a 
sunulmuş, kimi zaman aksi uygulamalar olmuştur.1976 yılında yapılan bir usul tartışmasında Başkan 
üzerinde uzlaşma olan hususlar dışındaki öneriler üzerinde görüşme açmayacağını belirtmiştir. Ancak bunun 
aksi örnekleri de olmuştur. Sonuçta sorun bir içtüzük değişikliği ile aşılmaya çalışılmıştır. 19.9.1978 tarihinde 
674 no’lu kararla 19. madde bugünkü halini almıştır. Değişikliğin gerekçesinde, uzlaşma olmaması halinde 
grupların önerilerini Genel Kurul’a taşıyamadıkları ve bunun da Meclis çalışmalarını aksattığı belirtilmiştir. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Eroğlu, 2007, 86-91.

385 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.11.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 27, Oturum: 1, s. 429-430.
386 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.10.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 9, Oturum: 1, s. 22- 33.
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bölümü ayrı ayrı oylanmaktaydı. Örneğin 1993 yılında yapılan bir uygulamada öneride 
yer alan 6 bölümün her biri ayrı ayrı okunarak oylanmıştır.387 Ancak 2002 yılından sonra 
Danışma Kurulu önerileri genellikle bir defada, tek bir metin olarak oylanmaktadır.388

Danışma Kurulu’nda uzlaşma sağlanamaması halinde, her siyasal parti grubu, 
önerisini Genel Kurul’a sunma hakkına sahiptir. Ancak bir siyasi parti grubunun Genel 
Kurul’a öneri getirebilmesi için, öncelikle bu önerisini Danışma Kuruluna sunmuş olması 
gerekir. Danışma Kurulu, bir grubun toplantıya gelmemesi nedeniyle toplanamamışsa 
ya da bir grup toplantıya katıldığı halde Kurul’a bir öneri sunmamışsa, bu grubun 
Genel Kurul’ a da öneri sunamaması gerekir. Neziroğlu bu konuda Danışma Kurulu’nu 
toplantıya çağırmayan bir grubun Genel Kurul’a öneri getiremeyeceğini belirtmektedir389. 
Bu görüşe katılmanın olanağı yoktur. Çünkü bir grup toplantı çağrısı yapmamış olmakla 
birlikte toplantıda öneri sunabilir. Bu önerisini Genel Kurul’a getirmesi, İçtüzüğün hem 
sözüne hem de ruhuna uygundur. Nitekim teamül de bu şekildedir.

Burada ortaya şöyle bir sorun çıkmaktadır: Bu grup önerilerinden hangisi 
önce görüşülecektir ve bu öneriler hangi sırayla görüşülecektir? Bu sorunun cevabı 
önemlidir, çünkü Genel Kurul’un zamanının önemli bir kısmının kullanımına ilişkin 
sonuçları bulunmaktadır. 1973 İçtüzüğünde Danışma Kurulu’nun nasıl karar alacağına 
ilişkin bir hüküm yer almadığından, karar alınamadığında siyasal parti grup önerilerine 
ne yapılacağı konusu sürekli bir tartışma konusu olmuştu. Kimi zaman uzlaşma 
olmamasına rağmen, grup önerileri muhalefet şerhleriyle birlikte, uzlaşma sağlanamamış 
Danışma Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’a sunulmuş, kimi zaman da Genel Kurul’a 
getirilmemiştir. Genel Kurul’da bu konuda çok sayıda tartışma yaşanmış ve usul 
tartışması yapılmıştır. 1978 yılında bu konuda yaşanan bir krizden sonra, 19. madde 
değiştirilerek, Danışma Kurulu’nun oybirliği ile karar alacağı ve diğer durumlarda siyasi 
parti gruplarının Genel Kurul’a öneri getirebilecekleri belirtilmiştir. Böylece siyasi 
parti grubu önerilerinin, Danışma Kurulu’nda uzlaşma sağlanamaması halinde bile 
Genel Kurul’a sunulmasının ve işlem görmesinin önü açılmıştır. Ancak bu düzenleme 
de zaman için de başta amaçlanmayan farklı bir sonuca ulaşmıştır. 1978’den sonraki 
uygulamalara bakıldığında, genel olarak Danışma Kurulu’nda uzlaşma sağlanmaya 
çalışıldığı ve uzlaşma sağlanamaması halinde Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıran 
grubun, önerisini Genel Kurul’a taşıdığı görülmektedir. 2000’li yıllardan önce uzlaşma 
sağlanamaması halinde bir siyasal parti grubunun öneri verdiği ve bu öneri üzerinde 
görüşme yapılarak gündem hakkında karara ulaşıldığı görülmektedir. Bunun bu 
dönemdeki istisnası koalisyonların olduğu durumlardır. Örneğin 1992 yılında DYP-SHP 
koalisyonu bulunmaktadır ve DYP-SHP koalisyonu Danışma Kurulu’nda, diğer partilerle 
uzlaşamadıklarında, ortak grup önerisi sunmuşlardır. Danışma Kurulunda uzlaşma kısmen 
sağlandığında, uzlaşılan kısımlar için Danışma Kurulu önerisi, uzlaşılamayan kısımlar 
için ise koalisyon ortaklarının ortak önerisi sunulmuştur.390 1990’lı yılların sonları ile 

387 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.02.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 62, Oturum: 1, s. 308-310.
388 Eroğlu, 2007, s. 101
389 Neziroğlu, 2008, s. 115.
390 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.07.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 92, Oturum: 1-3, s. 500-507.
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2000’li yılların başlarında da başka koalisyonlar vardır ve Danışma Kurulu’nda uzlaşma 
sağlanamadığında koalisyon grubunun ortak önerisi Genel Kurul’a getirilmiştir. Kimi 
zaman Danışma Kurulu’nda uzlaşma olmuş ve burada üzerinde uzlaşma sağlanamayan 
öneri ayrıca Genel Kurul’a sunulmuştur. Bu dönemde bazen de muhalefette kalan grup 
da ayrı bir öneri getirmiştir. Örneğin 2001 yılındaki bir birleşimde hem Danışma Kurulu 
önerisi, hem koalisyon grubu olan DSP, MHP, ANAP gruplarının ortak önerisi, hem 
de muhalefetteki FP grubunun önerisi görüşülmüştür.391 2000’li yıllar öncesinde dikkat 
çekici husus, Genel Kurul’da gündem belirleme gücü olmayan siyasi parti gruplarının 
genellikle öneri getirmemeleridir. Ancak bu yılların, gündem belirleme gücü olmayan 
grupların da, sadece görüşme yapılmasını sağlamak ve engelleme yapmak amacıyla 
Genel Kurul’a öneri getirmeye başladığı yılların başlangıcı olduğu da görülmektedir. 
Nitekim yukarıdaki örnekte FP, böyle bir gücü olmadığı halde Genel Kurul’a öneri 
getirmiş ve görüştürmüştür. Diğer partiler, iktidar koalisyonu içinde birleştiklerinden, 
öneri sayısının çok fazla artması ve çok fazla zaman kaybıyla sonuçlanan durumların 
ortaya çıkması sözkonusu olmamıştır. 2002 yılında yapılan seçimlerde AK Parti ve 
CHP dışındaki partiler seçim barajının altında kalmış ve TBMM’de sadece AK Parti ve 
CHP grupları kurulmuştur. Bu partilerden kopmalarla ANAP ancak 2005 yılında grup 
kurabilmiştir. Dolayısıyla 22. dönemde genel olarak iki partinin bulunması dolayısıyla, 
Genel Kurul’da en fazla iki grup önerisi görüşülmüş ve bu da yukarıda belirtilen sakıncalı 
durumun ortaya çıkmasını önlemiştir. ANAP kurulduktan sonra da üç partinin birden 
grup önerisi verdikleri durumlarla nadiren karşılaşılmıştır. Örneğin bu dönemde 2006 
yılındaki bir toplantıda ANAP, CHP ve AK Parti ayrı önergeler vermişler ve öneriler 
partilerin büyüklük sırasında göre görüşülmüştür.392 Özetle 2002 yılında başlayan 22. 
Dönemde, ilk başta iki siyasal parti grubu bulunması ve daha sonraları uygulamanın çok 
sık tekrar edilmemesi nedeniyle tehlikeli durumun tam olarak farkına varılamamıştır. 
Ancak bu dönemde, sonraki dönemlerde oluşacak teamülün ipuçları da ortaya çıkmıştır: 
Birden fazla grup önerisi olduğunda, grup önerilerini büyüklük sırasında göre görüşmek. 
Bunun doğal sonucu iktidar partisi grubunun önerisinin en son sırada görüşülmesidir. 
Bu yöntemin amacı, grup önerisi sunan bütün grupların önerilerinin görüşülmesinin 
sağlanmasıdır. Aksi taktirde, iktidar partisi grubu önerisinin kabul edilmesiyle, diğer 
grup önerilerinin görüşülme şansı kalmayacaktır. Çünkü bir öneriyi kabul eden Genel 
Kurul’un gündemiyle ilgili karar verdiğini kabul etmek gerekir. Genel Kurul’un böyle bir 
karar verdikten sonra, yeniden gündemiyle ilgili müzakere yapması bir çelişki olacaktır. 
Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşmamak için önce muhalefet partilerinin önerileri 
görüşülmüş ve en sonunda da kabul edilme şansı yüksek olan iktidar partisi grubu önerisi 
görüşülmüştür. Siyasal parti grubu sayısı az olduğunda ve gruplar da çok sık grup önerisi 
vermediklerinde az sayıda grup önerisini görüşmek dikkat çekici bir zaman kaybıyla 
sonuçlanmamıştır. Ancak 2007 yılında başlayan 23. Dönemde tablo değişmiştir. Bugünkü 
teamül 23. Dönemin başlarında oluşmuştur: Danışma Kurulu’nda uzlaşma olmadığında 
her parti grubunun ayrı öneri getirmesi ve bu önerilerin genellikle parti gruplarının 

391 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.05.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 99, Oturum: 1, s. 132-151.
392 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.10.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 12, Oturum: 1, s. 42-71.
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büyüklük sırasına göre görüşülmesi; iktidar grubu önerisinin istisnasız olarak en son 
görüşülerek kabul edilmesi. Örneğin 2008 yılındaki 72. Birleşimde MHP, CHP, BDP ve 
AK Parti grupları öneri vermiş ve BDP grubunun önerisi hariç diğer öneriler büyüklük 
sırasına göre görüşülmüştür. BDP grup önerisi ise iktidar partisi grubu önerisinden önce 
görüşülmüştür. Bu birleşimde saat 15.00’te başlayan görüşmeler, 18.00’e kadar grup 
önerilerinin görüşülmesiyle, yani gündemin belirlemesiyle geçirilmiştir.393

Grup önerilerinin görüşülmesi için daha uzun sürelerin de kullanıldığı; kimi zaman 
çalışma süresinin sonuna çok az bir süre kala iktidar partisi grubu önerisinin oylanarak karar 
alındığı,394 kimi zaman bir karar alamadan görüşmelerin sonlandırıldığı görülmektedir. 
Örneğin 2011 yılındaki bir birleşimde sadece bir grubun önerisi oylanabilmiş ve diğer 
grup önerilerine geçilemeden çalışma süresi dolduğundan birleşim kapatılmıştır.395 2009 
yılında daha ilginç bir örnek yaşanmıştır: 26.05.2009 tarihli 93. Birleşimde iktidardaki 
AK Parti grubu önerisinin görüşmeleri sırasında çalışma süresi sona ermiştir. Ertesi 
günkü 94. Birleşimde aynı öneri güncellenerek yeniden sunulmuş, ancak bu öneri de aynı 
gerekçeyle sonuçlandırılamamıştır. Haftanın son çalışma günü olan 28. 05. 2009 günü 
Perşembe günkü 95. Birleşimde ise gruplar arasında uzlaşma sağlanmış ve bir Danışma 
Kurulu önerisiyle sorun çözülmüştür. Danışma Kurulu önerisi gelmemesi halinde 95. 
Birleşimde de grup önerilerinin görüşülmesi ve bütün haftanın grup önerisi görüşülerek 
geçirilmesi olanaklı olabilirdi. Dolayısıyla bu teamülün hem maddenin amacına aykırı 
biçimde oluştuğu, hem de Genel Kurul’u çalışamaz hale getirme potansiyeli taşıdığı 
söylenebilir. Örneğin TBMM’deki grup sayısının ikiye katlanması halinde, Genel Kurulun 
hiç çalışamaması ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumda, sadece grup önerileri 
üzerindeki usul tartışmalarına ayrılması gereken zaman 4(Siyasal Parti Grubu önerisi)
X10(Dakikalık kişi başına konuşma süresi)X8(Grupların her birinden iki konuşmacı 
olmak üzere konuşacak toplam kişi sayısı)=320 dakika= 5 saat 20 dakikadır. Oysa Genel 
Kurul’un olağan çalışma saatleri 13.00-19.00 arasındaki 4 saattir. Bu durumda Genel 
Kurul’un her gün toplanarak gündemine belirlemeye çalışması ve gündem belirleyemeden 
çalışma süresini tamamlaması tehlikesi vardır. Bunun için grup sayısının ikiye katlanması 
da gerekmez; sayı 6’ya çıktığında bile bu ciddi bir tehlike haline gelebilir. Öte yandan 
bu tür bir tehlike olmasa bile, bu sıralama Genel Kurul’un zaman kaybına yol açacak 
niteliktedir. Genel Kurul’da kabul edilme olasılığı en yüksek olan öneri iktidar partisi 
grubunun önerisiyken, kabul edilme olasılığı yok denecek kadar az olan öneriler muhalefet 
gruplarının önerileridir. Dolayısıyla önce iktidar partisi grubunun önerisinin görüşülmesi 
ve önerinin kabulü halinde diğer önerilerin işlemden kaldırılması en makul uygulamadır. 
Muhalefet partileri bu yöntemin, muhalefet partilerine söz hakkı doğurabilen bir yöntem 
olduğunu; İçtüzükte muhalefetin denetim haklarının kısıtlı olduğunu; İçtüzüğe göre 
hareket edildiği takdirde muhalefet partilerine söz hakkı düşmediğini ileri sürerek bu 
yöntemi savunmaktadırlar. Bu tür iddialarla İçtüzükteki mevcut bir mekanizmayı zorlamak 

393 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.03.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 72, Oturum: 1-2, s. 628-655.
394 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.03.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 77, Oturum: 1-4, s. 42-

86. Bu birleşimde karar saat 18.53’te alınabilmiştir. 10 dakikalık daha gecikme olsaydı karar alınamamış 
olacaktı.

395 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.10.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 77, Oturum: 2, s. 426424286.
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yerine, mevcut denetim mekanizmalarını işler kılmaya çalışmak hem iktidar, hem de 
muhalefet açısından yararlı olacaktır. Çünkü bu yöntemle ne denetim yapılmakta, ne de 
yasamanın yapılmasına olanak tanınmaktadır. Genel Kurul, mevcut zamanını gereksiz yere 
kullanmakta, adeta heba etmektedir. Mevcut durumda iktidar partisi grubunun bu durumu 
önlemek için yapabileceği şey, Genel Kurul’un gündemini uzun süreler için belirlemek ve 
kısa aralıklarla gündemin değiştirilmesine yönelik grup önerisi getirmemektir. Bu yolla 
gündemin kısmen de olsa öngörülebilir olması sağlanmış olacaktır.

(vii) Başbakanlık Tezkereleri
Hükümet, TBMM Genel Kurulu’ndan çeşitli taleplerde bulunabilir. Bu taleplerin 

bir kısmı zorunluluktan dolayı yukarıda incelenmiştir. Örneğin hükümet daha önce 
sunduğu bir kanun tasarısını geri isteyebilir. Bu işlem milletvekilinin kanun teklifini 
çekmesine benzer olduğundan, yukarıda tekliflerin geri çekilmesine ilişkin başlık altında, 
tekliflerin geri çekilmesiyle birlikte incelenmiştir. Burada özellikle Anayasanın 82, 
92, 121 ve 122. maddelerine dayalı önemli tezkereler incelenecek ve daha sonra diğer 
tezkerelere göz atılacaktır.

(01) Anayasanın 82. maddesi Gereğince Sunulan Tezkereler
Anayasa’nın 82. maddesi, üyelikle bağdaşmayan işleri düzenlemektedir.396 

Maddenin birinci fıkrası, milletvekillerinin hiçbir şekilde yapamayacağı işleri 
düzenlemektedir. Bu fıkrada sayılan işler için herhangi bir onay ya da iznin de yararı 
yoktur; bu işler mutlak biçimde yasaklanmıştır. Soysal bu düzenlemenin ekonomik 
çıkarlarla milletvekillerinin davranışları arasındaki bağlantının denetlenmesi amacıyla 
yapıldığını belirtmektedir.397 Soysal’ın bu değerlendirmesini tamamlamak gerekir. 
Çünkü ekonomik çıkarlarla milletvekilinin davranışı arasındaki her bağlantı, yasaklanan 
işler kapsamına girmeyebilir. Başka bir anlatımla maddede milletvekilinin ekonomik 
faaliyetleri yasaklanmış değildir; milletvekili madde kapsamına girmeyen ekonomik 
faaliyetlerini yürütebilir. Yasaklanan faaliyet madde kapsamına giren faaliyettir. Başka 
bir çalışmada bu husus şöyle özetlenmişti:

Yasama üyeliği statüsü, niteliği gereği, ayrıcalıklı bir statüdür. Ancak bu 
nitelik, yasama üyeliği statüsünün, bazı yönlerden sınırlı olmasını gerektirmektedir. 
Diğer bir anlatımla, yasama üyeliği statüsü, bir taraftan normal vatandaşların 
sahip olmadığı ayrıcalıklar sağlarken, diğer taraftan, normal vatandaşların 
karşılaşmadıkları sınırlamaları gündeme getirmektedir.398

Milletvekilliği, kamu hizmetinin yerine getirebilmesi amacıyla ayrıcalıklı bir 
statü olarak düzenlenmiş, ancak bu ayrıcalıkların kişisel menfaatler doğrultusunda 
kullanılmasının önü de kesilmeye çalışılmıştır. Tanör-Yüzbaşıoğlu’nun bu konuda şunları 
söylemektedirler:

396 Düzenleme 1961 Anayasası’nın 78. maddesindeki kuralın tekrarı niteliğindedir. Dolayısıyla 1961 
Anayasası’ndan beri aynı kuralın varolduğunu söylemek gerekir.

397 Soysal, 1986, s. 296
398 Bakırcı, 2000, s. 234
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Yasama bağışıklıklarından amaç, milletvekillerini kişisel yarar ve ayrıcalık 
tanımak değil; yasama fonksiyonunu serbest korkusuz, özgürce ve bağımsız 
iradeleriyle yerine getirebilmelerini sağlamaktır....Milletvekillerinin görevlerini 
yaparken çeşitli güçlerin, özellikle yürütmenin ve iş çevrelerinin etkisinde 
kalmamaları ve nüfuz ticaretine aracı olmamaları için, onları bu ilişkilerden uzak 
tutan bazı önlemlerin alınması gerekli görülmüştür.399

Bu amaç doğrultusunda düzenlenen fıkrada sayılan işler dikkate alındığında, 
bunların kamu gücü, devlet yetkisi kullanılarak yerine getirilen kamusal işler olduğu 
görülür. Milletvekillerinin bu işleri yapmaları, bir taraftan kamu gücünün kişisel çıkar 
doğrultusunda kullanıldığı anlamına gelir, diğer taraftan vatandaşlar arasında haksız 
rekabet yaratır. Dolayısıyla bu fıkrada önemli olan milletvekilinin, sıradan vatandaşların 
sahip olmadığı ve kendisine kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla verilmiş bir yetkiyle 
ekonomik faaliyette bulunmasının önlenmesidir.

Maddenin ikinci fıkrasında TBMM üyelerinin yürütme organının teklif, inha, 
atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecekleri 
belirtilmiştir. Soysal maddenin bu kısmının daha ağırlıklı olduğunu belirtmektedir. 
Fıkradaki amaç milletvekillerini yürütme organına tabi kılacak ya da onlara bağlayacak 
görevlendirmelerden uzak tutmaktır. Yürütmeyi denetleyecek olanlar milletvekilleri 
olduğundan, bu denetimi etkin kılmak için, milletvekillerinin yürütmenin etkisine girmelerini 
önlemek gerekir; denetleyen denetlenenin emrine girince, olmayacak yoktur.400 Bu yasağın, 
kuvvetler ayrılığı ilkesini pekiştiren ve güçlendiren bir kural olduğunu da belirtmek gerekir. 
401 Ancak kuvvetler ayrılığı, kuvvetler arasında mutlak bir ilişkisizliği değil, bir işbirliği ve 
işbölümünü gerektirir. Bu nedenle fıkranın ikinci cümlesinde şu kurala yer verilmiştir:

Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek 
geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.

Görüldüğü gibi, milletvekilinin, denetlediği yürütme organının etkisine girmesini 
önlemek için yürütme tarafından görevlendirilmesi yasaklanmış olmakla birlikte, buna 
bir istisna da getirilmiştir. Sözkonusu istisnanın çeşitli sınırları öngörülmüştür:

● Konusu belli olan bir görev,
● Bakanlar Kurulunca görevlendirilmek,
● Süresi altı ayı aşmayan geçici bir görev,
● Meclisin karar vermesi.
Böylelikle hem yürütme organının etkisine girme ihtimali ortadan kaldırılmış 

olmakta, hem de bu etkinin olup olmadığını değerlendirerek bu izni verme yetkisi Meclise 
verilmiş olmaktadır. İşte TBMM üyeleri, Bakanlar Kurulu tarafından çeşitli toplantılara 
katılmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirildiklerinde, TBMM Başkanlığına 
Başbakanlık tezkereleri sunulması gerekmektedir. Bu konudaki teamül zaman içinde 
değişikliklere uğramıştır.

399 Tanör & Yüzbaşıoğlu, 2013, s. 239, 240
400 Soysal, 1986, s. 297
401 Bakırcı, 2000, s. 235
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1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıllarda, milletvekillerinin 
Bakanlar Kurulu tarafından nadiren görevlendirildikleri ve bu nedenle TBMM 
Başkanlığına bu tür tezkereler gelmediği görülmektedir. 1965 yılında Başbakan Süleyman 
Demirel imzasıyla BMM Başkanlığına şöyle bir tezkere sunulmuştur402:

Birleşmiş Milletler ...Genel Kurul gündemine Kıbrıs meselesinin de ithal edilmiş 
bulunması dolayısıyle konunun Genel Kurul’da görüşülmesi sırasında ...milletvekili....’ın 
katılmaları Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca gerekli kararın alınmasına delalet 
buyurulmasını arz ederim.

Bu talep üzerine Başkan, milletvekillerinin almış oldukları bu görevin Yüce 
Meclisçe tasvibi lazımdır diyerek bu görevin deruhde edilişini oya sunmuştur. 

Görüldüğü gibi konu, Ülkemizin gündeminde sürekli olarak ön sıralarda yer almış 
olan Kıbrıs sorunudur ve bu önemli konu dolayısıyla Bakanlar Kurulu, Meclis üyelerini 
görevlendirmiştir. Tezkerede de bu konu açıkça belirtilmiştir. Kısaca Anayasa hükmü 
bütün ayrıntılarıyla gereği gibi yerine getirilmiştir. 

1961-1980 arasında bu tür az sayıda görevlendirme yapılmış ve görevlendirmenin 
TBMM tarafından onaylanmasının seyahat öncesinde yapılmasına özen gösterilmiştir.

1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk uygulamalarda, maddenin 
amacına uygun biçimde, henüz yurtdışına gidilmeden önce TBMM’nin onayı alınmıştır. 
Örneğin 1984 yılında Libya’ya gidecek olan Başbakan Turgut Özal TBMM Başkanlığına 
şu tezkereyi göndererek karar talep etmiştir:

Bir heyetle Libya Arap Halk Sosyalist Cumhuriyetine yapacağım resmi ziyarete ekli 
listede adları yazılı parlamenterlerimizin de katılması düşünülmektedir/Uygun görüldüğü 
takdirde Anayasamızın 82 nci maddesine göre alınacak kararın gönderilmesini arz 
ederim.403

1980’li yıllarda bu tür tezkerelerin sayısında artış olmasına rağmen teamülde 
değişiklik olmamıştır. Örneğin 26 Ocak-2 Şubat 1988 tarihlerinde yapılacak toplantıya 
Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilen milletvekilleri için 19 Ocak 1988’de izin 
alınmış ve Anayasa kuralının gereği yerine getirilmiştir.404 1990’lı yıllarda bu kurala özen 
gösterildiğine ilişkin önemli bir örneğe rastlanmıştır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
11-14 Mart 1996 tarihleri arasında İsrail ve Filistin’e gidecektir. Başbakan Tansu Çiller 
imzasıyla 06.03.1996 tarihinde TBMM Başkanlığına gönderilen tezkerede İstanbul 
Milletvekili Cefi Jozef Kamhi’nin görevlendirilmesine izin verilmesi talep edilmektedir. 
Ancak bu dönemde Tansu Çiller hükümeti görevi bırakmış ve yerine Mesut Yılmaz 
hükümeti kurulmuştur. Başkan hükümetin daha yeni kurulduğunu (güven oylaması 
12 Mart 1996’da yapılacaktır) belirterek, yeni bakanlar kurulunun görevlendirme 
yapamadığını söylemiş ve bakanlar kurulu kararının ikmal edilip gönderileceğini 
varsayarak oylama yapmıştır.405 Başkanın yeni hükümetin tezkere göndermesine kadar 

402 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.11.1965, Dönem: 13 (2), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 13, Oturum: 1, s. 363.
403 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.05.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 67, Oturum: 1, s. 658.
404 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.01.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 10, Oturum: 1, s. 462.
405 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.03.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 20, Oturum: 1, s. 7.
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bu tezkereyi bekletmemiş olmasının muhtemel nedeni, bu tarihte seyahatin gerçekleşmiş 
olması ihtimalidir. Her ne kadar yeni bakanlar kurulu göreve başlamışsa ve bu tür bir 
tezkereyi hazırlamaya yetkiliyse de, güven görüşmeleri ve güven oylaması nedeniyle 
buna fırsat bulamayabilecektir. Bunlar tamamlandıktan sonra ise seyahatin tarihi geçmiş 
olabilecektir. TBMM onayının seyahat başladıktan sonra alınmasının ise hukuksal bir 
değeri yoktur. Çünkü TBMM yapacağı oylamada üyesine izin verebileceği gibi, bu 
seyahate katılmasını uygun görmeyebilir de. Aksi takdirde bu oylamanın bir anlamı 
yoktur. TBMM’nin üyesine seyahat bittikten sonra ya da seyahat sırasında onay vermesi, 
TBMM’nin ret yetkisinin olmadığı varsayımına dayanır ki, bu tür bir varsayımı yapmak 
hukuken ve mantıken olanaksızdır; bu varsayım Anayasa’daki kuralı işlevsiz bırakır. İşte 
bu nedenle Başkanlık onayın sonradan tamamlatılmasını kabul ederek, seyahatten önce 
TBMM’nin onayının alınmasını sağlamıştır.

1990’lı yılların ortalarına bu çerçevede işleyen teamül bu yıllarda değişmeye 
başlamış ve Anayasa’daki amacından uzaklaşmıştır. Örneğin Başbakan Mesut Yılmaz’ın 
KKTC’ye 3. 11. 1998’de yaptığı bir ziyarete katılan milletvekili için Genel Kurul’un 
03.12.1998 tarihli birleşiminde, seyahat bittikten sonra izin alınmıştır. Aynı gün tarihi 
geçmiş olmasına rağmen işlem yapılan iki ayrı önerge bulunmaktadır.406 Bir başka örnekte 
Başbakan Bülent Ecevit imzalı bir tezkerede 15-22 Eylül 1999 tarihleri arasında Japonya 
ve Hong Kong’a yapılacak resmi bir ziyarete ilişkin izin TBMM’nin 13.10.1999 tarihli 
birleşiminde alınmıştır.407 2000’li yıllarda bu izin dönüşten çok uzun bir süre sonra 
alınmaya başlanmış ve Anayasa’daki düzenlemeden tümüyle uzaklaşmıştır. Örneğin 
24-31 Temmuz 2002 tarihinde Yunanistan, Makedonya, Yugoslavya ve Bulgaristan’a; 
19-20 Ağustos 2002 tarihinde Danimarka’ya; 11-13 Eylül 2002 ve 2-4 Ekim 2002 
tarihlerinde Belçika’ya  yapılan seyahatlere katılan milletvekilleri için Genel Kurul’un 
12.12.2002 tarihli birleşiminde birlikte okunmuştur.408 2000’li yıllarda bu tür ziyaretlerde 
görevlendirilen milletvekili sayısında, bu tür ziyaret sayısının artışına paralel olarak çok 
ciddi artışlar olmuştur. Bu görevlendirme tezkereleri incelendiğinde genel olarak izinlerin 
seyahat bittikten sonra alındığı ve ödenen harcırahlara dayanak belge olmaları amacıyla 
kullanıldığı görülmektedir. Bu izinlerin alınmasının Anayasa’nın 82. maddesi karşısında 
hukuki olarak hiçbir değeri yoktur. Bu tür izinler, milletvekillerine yapılacak harcırah 
ödemelerine ilişkin bir dayanak belge olma dışında bir anlam taşımazlar. 2000’li yılların 
sonlarından itibaren TBMM Başkanlığına bu tür tezkereler gelmemeye başlamıştır. 24. 
Dönemde TBMM Başkanlığına sunulan bu türdeki toplam tezkere sayısı sadece 3’tür.409 
Bunun muhtemel nedeni, TBMM’den, üyesini görevlendirme izni istenmesinin sadece bir 
harcırah sorunu olarak görülmesi ve bütçe teknikleri içinde harcırahların izin alınmadan 
ödenmesinin yönteminin bulunmuş olmasıdır. Dolayısıyla bugün için bu tür tezkerelerin, 
oluşan yeni teamül gereği, TBMM’ye sunulmadığını söylemek gerekir. 

406 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.12.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 28, Oturum: 1, s. 24.
407 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.10.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 6, Oturum: 1, s. 609.
408 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.12.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 9, Oturum: 1, s. 316-318.
409 Bu tezkerelerin oylandığı birleşimler şunlardır: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.05.2012, Dönem: 24, 

Yasama Yılı: 2, Birleşim: 101, Oturum: 1, s. 218; www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.05.2012, Dönem: 24, 
Yasama Yılı: 2, Birleşim: 109, Oturum: 1, s. 492; www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.03.2013, Dönem: 24, 
Yasama Yılı: 3, Birleşim: 82, Oturum: 1, s. 90.
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(02) Anayasanın 82. Maddesi Gereğince Sunulan Tezkereler

Başbakanlığın TBMM Başkanlığına sunduğu ve teamül gereği Başkanlığın 
Genel Kurula Sunuşları başlığı altında Genel Kurul’a sunulan bir başka tezkere türü, 
Anayasa’nın 92. maddesi gereğince sunulan tezkerelerdir. Anayasa’nın 92. maddesi esas 
itibarıyla savaş halini düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrasının konumuzla ilgili 
bölümü şöyledir:

Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin 
taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine 
veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir.

Burada hemen belirtmek gerekir ki, savaş hali ilanı meclisin münhasır yetkisidir 
ve bu yetkinin hükümete devredilmesi sözkonusu olamaz.

İkinci olarak şuna dikkat çekmek gerekir ki, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası 
andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği hallerde TBMM’nin 
bir iznine gerek yoktur. Milletlerarası anlaşmalar sözkonusu olduğunda, Meclis’in 
anlaşmayı onaylayarak bu tür bir yetkiyi verdiği kabul edilmelidir. Nezaket kurallarının 
gerektirdiği durumlar ise sembolik anlam taşıyan etkinlikleri içermektedir ve bu nedenle 
Meclis’in iznine gerek bulunmamaktadır. Buna ek olarak, uygulamada, ufak çaplı askeri 
görevlendirmeler için Meclis’ten izin alınmadığı görülmektedir.410 Bu tür görevlendirmeleri 
nezaket kuralları yapılan görevlendirmeler içinde değerlendirmek mümkündür.

TBMM’nin, TSK’nın yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilebilmesi durumu diğerlerinden farklıdır: Bu 
tür bir izin için öncelikle bu konuda bir istemde bulunulmuş olması gerekir. Bu istemin milli 
güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından 
Yüce Meclise karşı sorumlu olan Hükümet tarafından yapılması doğaldır. Ancak bu 
tür izinleri vermeden önce TBMM’nin bu konuda bir görüşme yapması gerekir. İşte 
hükümetin başbakanlık aracılığıyla sunduğu tezkerenin okunduğu ve görüşmelerinin 
yapıldığı yer, yerleşik teamüle göre Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları bölümüdür. 
Örneğin 12.08.1990 tarihinde tatilde iken toplantıya çağrılan Meclis bu tür bir önergeyi 
bu bölümde görüşerek kapalı oturumda karara bağlamıştır.411 412

410 Neziroğlu, 2008, s. 67. Neziroğlu bu bilgiyi Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün TBMM Genel Kurulu’nun 
27.06.2006 tarihli 120 Birleşiminde yaptığı konuşmadan almıştır.

411 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.08.190, Dönem: 18, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 126, Oturum: 1, s. 475. Bu 
tezkere, sorunlu bir tezkeredir. Çünkü sadece TSK’nın yurt dışına gönderilmesini değil, savaş hali ilanı, 
silahlı kuvvetlerin kullanılması yetkilerini de içermektedir. Oysa yukarıda belirtildiği gibi savaş hali ilanı 
münhasıran TBMM’ye aittir ve bu yetkinin hükümete devredilmesi sözkonusu olamaz. Nitekim görüşme 
öncesi söz alan Sinop milletvekili Yaşar Topçu şunları söylemiştir: Savaş hali, münhasıran Meclisin 
yetkisindedir. Meclis, savaş hali ilanı yetkisini hükümete devredemez. ...devrederse hem...seyirci durumuna 
düşer, hem de Anayasa’yı çiğner.

412 Bu tezkerelerin listesi ve bunlara ilişkin bilgilere şu kaynaktan ulaşılabilir: Neziroğlu, 2008, s. 67-70 
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Bu tezkereler Sunuşlar bölümünde İçtüzüğün 60, 61 ve 72. Maddelerindeki 
genel kurallara göre görüşülür ve oylanır. Buna göre siyasi parti gruplarına ve hükümete 
20’şer dakika ve iki milletvekiline şahısları adına 10’ar dakika söz verilir. Neziroğlu’nun 
da belirttiği gibi asker gönderilip gönderilmemesi Meclisin yetkisindedir ve asker 
gönderilebilmesi için hükümetin Meclisi ikna etmesi gerekir. Meclisin ikna edilememesi 
halinde çeşitli seçenekler ortaya çıkar. Bu seçenekler şunlardır: 

● Tezkerenin reddedilmesi,

● Tezkerenin geri çekilmesi,

● Tezkerenin kabul edilmeyerek, oylamasının tekrarlanması.

TBMM tarihinde bu konudaki bir tezkerenin reddine ilişkin bir örneğe 
rastlanmamıştır. Bugüne kadar tezkerenin kabulüyle sonuçlanmayan iki örnek yaşanmıştır. 
Ancak bu iki örnek sonuçları itibarıyla birbirinden farklıdır. Birinci örnek Türkiye’nin Batı 
Avrupa Birliği ile operasyonel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yurt dışına 
asker gönderilmesine izin verilmesi istemini içeren başbakanlık tezkeresidir. Tezkere 
üzerinde yapılan görüşmelerde BAB’la ilgili ana anlaşmanın henüz imzalanmamış 
olması gerekçe gösterilerek itiraz edilmiştir. Görüşmelerin sonunda hükümet tezkereyi 
geri çekmek istediğini bildirmiş ve tezkere iade edilmiştir.413 Hükümet burada muhtemel 
bir red oyuyla karşılaşmamak için tezkeresini oylamaya sunulmadan önce geri çekmiştir. 
Hükümet bu konudaki isteğinden vazgeçince ortada oylanacak bir husus kalmamıştır. 
İkinci örnekte durum bundan farklıdır. Kamuoyunda 1 Mart Tezkeresi olarak bilinen 
bu örnekte, görüşmeler başladıktan sonra kapalı oturuma geçilmiş ve kapalı oturum 
bittikten sonra sonuç açıklanmıştır. Başkanın yaptığı açıklamaya göre oylamaya 533 üye 
katılmış ve bunlardan 264’ü kabul oyu kullanmıştır. Oylamada 250 ret ve 19 çekimser 
oy kullanılmıştır.414 Bu sayılara göre kullanılan oyların salt çoğunluğu 267’dir. Başka 
bir anlatımla ret ya da kabul yönünde karar alınabilmesi için en az ret ya da kabul 267 
oyunun kullanılmış olması gerekirdir. Oysa kabul ve ret oyları 264 ve 250’dir. Dolayısıyla 
TBMM’nin bu konuda bir karar alamamış olduğunu ve karar alabilmek için oylamayı 
tekrar etmesi gerektiğini kabul etmek gerekir.415 Bu durumda iki örnekten birinde tezkere 
geri çekilmiş olmasına ve diğerinde oylamada kabul oyu alınamamış olmasına karşı 
aynı sonuç yaratılmıştır. Oysa alınan iki sonuç birbirinden farklıdır ve farklı işlemler 
gerektirmektedir. Dolayısıyla 1 Mart tezkeresinin, toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle, 
teamülden farklı bir işleme tabi tutulduğunu söylemek gerekir.

(03) Anayasanın 121 ve 122. Maddesi Gereğince Sunulan Tezkereler

Anayasa’nın 119-122. maddeleri olağanüstü yönetim usullerini düzenlemiştir. 
Anayasa’da olağanüstü yönetim usullerini, olağanüstü hal ve sıkıyönetim, seferberlik, 
savaş hali olmak üzere iki ana kategoriye ayırmış ve olağanüstü hali de kabaca doğa 

413 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.06.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 61, Oturum: 1, s. 564.
414 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 39, Oturum: 5, s. 133.
415 Bu konuda ayrıntı için bkz: Bakırcı, 2005, s. 87-97
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ağırlıklı ve insan kaynaklı olmak üzere iki alt gruba ayırmıştır.416 Aslında olağanüstü hal 
ile sıkıyönetim arasında gerek nedenler bakımından gerekse yapılan işlemler bakımından 
çok büyük farklar yoktur. Sabuncu bu konuda şunları söylemektedir:

Sıkıyönetim anayasal düzenin ve temel hakların olağanüstü hali gerektiren 
durumlardan “daha vahim’’ bir biçimde tehdit altına girmesi ya da “savaş hali, savaşı 
gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması’’ gibi durumlarda ilan 
edilebilecektir...Sebep bakımından birbirinden farklılaştırılmış olmasına karşın, bu üç türlü 
olağanüstü yönetim biçiminin ilanı bakımından önemli bir fark öngörülmüş değildir.

Olağanüstü hal ve sıkıyönetime ilişkin olarak TBMM’de hangi yönteme uyulacağı, 
Anayasa’daki ayrım gözetilerek, İçtüzüğün 126- 130. maddelerinde düzenlenmiştir. 
Anayasa’nın 121 ve 122. maddelerine göre bir olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanına 
karar verilmesi durumunda bu karar Resmi Gazete’de yayınlanır417 ve TBMM’nin onayına 
sunulur; TBMM toplantıda değilse derhal toplantıya çağrılır. İçtüzüğün 125 ve 126. 
maddelerinde, yayınlanan bu kararların Başbakanlık tezkeresiyle TBMM’nin onayına 
sunulacağı belirtilmiştir. Sözkonusu maddelere göre olağanüstü hal ya da sıkıyönetim 
süresinin uzatılmasına, değiştirilmesine ya da kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
istemleri de aynı yöntemle TBMM’de görüşülür. Dolayısıyla gerek bu hallerin ilanı ve 
gerekse kaldırılmaları, uzatılmaları, sürelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler aynıdır. 
Bu konularda TBMM Başkanlığına birer Başbakanlık tezkeresi sunulur ve bu tezkere, 
yerleşik teamül gereği Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları arasında, Genel Kurul’a 
sunulur ve daha önce sözü edilen genel kurallara göre görüşülür. Örneğin Genel Kurul’un 
1984 yılındaki bir birleşiminde sıkıyönetim ve olağanüstü hale ilişkin üç başbakanlık 
tezkeresi Sunuşlar bölümünde görüşülmüştür. Tezkerelerden birincisi sıkıyönetimin belli 
illerde kaldırılmasını ve belli illerde dört ya süreyle uzatılmasını, ikincisi olağanüstü 
halin belli illerde kaldırılmasını ve belli illerde dört ay süreyle uzatılmasını, üçüncüsü 
belli illerde olağanüstü hal ilan edilmesini öngörmektedir. Başkan üç tezkere de aynı 
olduğundan üçünü birden görüşmeye açmış ve üçü üzerinde tek görüşme yaptırmıştır. 
Görüşmelerde hükümete ve siyasi parti gruplarına 20’şer dakika söz verdikten sonra 
şahsı adına iki milletvekiline 10’ar dakika söz vermiş ve ardından önergeleri ayrı 
ayrı oylamıştır. Ancak bu önergelerin bazıları aynı anda belli illerde olağanüstü halin 
kaldırılmasını ve belli illerde uzatılmasını öngörmektedir. Bu birleşimde bu uygulamaya 
bir itiraz olmamıştır.418 Genel Kurul’un 1985 yılındaki bir toplantısında bu konuda haklı bir 
itiraz yapılmıştır. Sözkonusu toplantıda üç ayrı hükümet tezkeresi bulunmaktadır. Ancak 
ilginç biçimde Başkan önce iki tezkere bulunduğunu söylemiş ve bunlar üzerinde bir 
görüşme yapılmasını sağlamış ve bu tezkerelerin kabulünden sonra diğer önerge üzerinde 
görüşme açmıştır. Üçüncü önerge üzerinde söz talebi olmadığından önergeyi oylamış 
ve kabul etmiştir. Önergelerin birincisinde sıkıyönetimin belli illerde kaldırılması, belli 

416 Tanör & Yüzbaşıoğlu, 2013, s. 413
417 121. maddede olağanüstü halin ilandan sonra hemen TBMM’nin onayına sunulacağı; 122. maddede 

sıkıyönetimin ilandan sonra aynı gün TBMM’nin onayına sunulacağı belirtilmiştir. Buradaki hemen ve aynı 
gün ibarelerinin aynı şeyi ifade ettiğini kabul etmek gerekir.

418 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.06.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 594-607.
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illerde uzatılması; ikincisinde olağanüstü halin belli ilerde kaldırılması ve belli illerde 
uzatılması; üçüncüsünde sıkıyönetimin kaldırıldığı illerde olağanüstü hal ilan edilmesine 
ilişkin tezkereler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu üç tezkere birlikte görüşülebilecekken, 
birinin ayrı görüşülmesinin nedenini anlamak güçtür. Diğer taraftan ilk iki önergenin 
görüşülmesi sırasında iki önemli itiraz yapılmıştır. İtiraz eden milletvekili Turan Bayezıt, 
aynı tezkerede hem sıkıyönetim/olağanüstü halin bazı illerde kaldırılmasına, hem de bazı 
illerde uzatılmasına ilişkin ayrı talepler bulunduğunu ve tezkerenin her bir maddesinin 
ayrı ayrı oylanması gerektiğini ileri sürmüştür. Kendisinin sıkıyönetimin bazı illerde 
kaldırılmasına ilişkin talebe olumlu oy vereceğini ancak sıkıyönetimin bazı illerde 
uzatılmasına karşı olduğunu ve uygulanan oylama biçiminin bu tür bir irade farklılığının 
ifade edilmesine olanak tanımadığını belirtmiştir. Başkan, bu haklı itirazı, teamülü gerekçe 
göstererek reddetmiş ve tezkereyi bir bütün olarak oylamıştır. Bayezıt’in yaptığı bir başka 
itiraz, süresi dolan sıkıyönetimi kaldırmak için oylamaya gerek olmadığı biçimindedir.419 
Gerçekten de sıkıyönetim ya da olağanüstü halin süresinin dolmasından sonra bu hallerin 
kalktığını kabul etmek gerekir. Aksi taktirde, TBMM karar almamışsa, süre dolduğu 
halde bu hallerin devam ettiğini kabul etmek gerekecektir ki bu yorumun Anayasa ile 
bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır. Buna benzer bir itiraz Genel Kurulun 1986 yılındaki 
bir birleşiminde de ifade edilmiş ancak Başkanlık tarafından dikkate alınmamıştır.420

Özet olarak Anayasa’nın 121 ve 122. maddeleri gereğince TBMM’ne sunulan 
olağanüstü hal ve sıkıyönetim tezkerelerine ilişkin olarak oluşan teamülün ana hatları 
şöyledir:

● Olağanüstü hal ve sıkıyönetim tezkereleri ayrı işleme tabi tutulmaktadır.

● Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı ile bu hallerin sürelerinin uzatılması ve 
kaldırılmasına ilişkin tezkereler ayrı işlem görmektedir.

● Olağanüstü hal ya da sıkıyönetimin belli illerde süresinin uzatılmasına ve belli 
illerde kaldırılmasına ilişkin tezkereler için, tezkere farklı istemler içermesine 
rağmen, tek oylama yapılmaktadır.

● Olağanüstü hal ve sıkıyönetim süreleri dolsa bile, bu hallerin kalkması için 
karar alınmaktadır.

● Bu tezkereler Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları bölümünde okunmakta 
ve hemen ardından genel hükümlere göre üzerlerinde görüşme açılmaktadır. 
Hükümete ve siyasi parti gruplarına 20’şer dakika, şahsı adına iki milletvekiline 
10’ar dakika söz hakkı verildikten sonra, açık oylama istemi yapılmamışsa, 
işaretle oylama yapılmaktadır. Ancak kimi zaman Genel Kurul tarafından 
karara alınarak daha uzun sürelerde konuşma yapıldığı görülmektedir. Örneğin 
1992 yılındaki bir birleşimde hükümet ve grupların 30’ar dakika konuşması 
yönünde karar alınmıştır.421 

419 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.11.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 27, Oturum: 1, s. 313-326.
420 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.03.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 79, Oturum: 1, s. 177-190.
421 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.06.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 129.
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(04) Dokunulmazlık Tezkereleri
Dokunulmazlık, Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenen bir kurumdur. 

Anayasa’nın ‘yasama dokunulmazlığı’nı düzenleyen maddesi, sadece dokunulmazlığı 
değil, ama aynı zamanda yasama sorumsuzluğunu da düzenlemektedir. Milletvekillerinin, 
tam bir güven içinde çalışabilmeleri, görevlerini rahatça yerine getirebilmeleri422 ve 
yürütmeye karşı bağımsızlıklarının korunması için423 kendilerine sağlanan ayrıcalıkların 
başında yasama dokunulmazlığı gelmektedir. Dokunulmazlık genel olarak şöyle 
tanımlanmaktadır: “...parlamento üyesini, fonksiyonunu serbestçe görebilmesi için, 
hükümet veya hususi şahıslar tarafından açılan adli takiplerden koruyan imtiyazlar...”424 

Anayasa’ya göre, milletvekilleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, 
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa 
vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Anayasa’daki bu düzenleme yasama sorumsuzluğuna ya 
da mutlak dokunulmazlığa ilişkindir.425 Meclis çalışmalarıyla ilgili “sözler”, “düşünceler” 
ve “oylar” ve bunların dışarıda tekrarlanması sorumsuzluk kapsamındadır. Üstelik bu tür 
dokunulmazlık sadece üyelik süresince değil, üyelikten sonra da işler. Bu nedenle, yasama 
sorumsuzluğuna “sürekli dokunulmazlık” da denmektedir.426 Yasama sorumsuzluğunun 
kaldırılması hiçbir şekilde ve hiçbir zaman sözkonusu olmadığından, dokunulmazlığın bu 
türünün kaldırılması da sözkonusu olmaz ve TBMM’de buna ilişkin bir işlem yapılmaz. 
Dolayısıyla bu çalışmanın kapsamına giren dokunulmazlık türü 83. maddenin ikinci 
fıkrasındaki nısbi dokunulmazlıktır. Burada bu tür dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 
teamüller incelenmeye çalışılacaktır. Sözü edilen ikinci fıkra şöyledir:

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclisin kararı 
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı 
gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla 
Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır...

Dokunulmazlığın bu türü salt bir nitelik taşımamaktadır: Bütün suçluluk 
halleri dokunulmazlık kapsamına girmediği gibi, Meclis’in kararıyla dokunulmazlığın 
kaldırılması da olanaklıdır. Ayrıca, dokunulmazlık sürekli de değildir. Yasama üyeliği 
statüsü bittikten sonra, yeniden seçilememe durumunda dokunulmazlık da sona erer. 
Bu dokunulmazlık türünü, yasama sorumsuzluğundan ayırmak için “nısbi (geçici)” 
dokunulmazlık kavramı kullanılmaktadır.427 Kıratlı aynı anlamda olmak üzere, bu tür 
dokunulmazlığa “muvakkat masuniyet” dendiğini belirmektedir.428 Dokunulmazlığa sahip 
yasama organı üyesi, tutulamamasına, sorguya çekilememesine ve yargılanamamasına 
rağmen, bu durum ilgili üye hakkında dava açılamayacağı anlamına gelmez. Üye 

422 Soysal, 1986, s. 297
423 Teziç, 1980, s. 123
424 Kıratlı, 1961, s. 160
425 Aldıkaçtı, 1970, s. 240-241
426 Soysal, 1986, s. 299
427 Aldıkaçtı, 1970, s.241
428 Kıratlı, 1961, s. 6
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hakkında dava açılabileceği gibi, hazırlık soruşturmasının bazı evreleri de tamamlanabilir. 
Dokunulmazlığın amacı, siyasal nitelikli kovuşturmalar bahanesiyle milletvekillerinin 
meclise katılmaktan alıkonmasını, bu yolla TBMM’nin istencinin çarpıtılmasını 
önlemektir. Yoksa, (kimi zaman yanlış anlaşıldığı gibi) milletvekiline suç işleme ayrıcalığı 
tanınması değildir. 429

Dokunulmazlığın kaldırılması işlemi, bir yargı işlemi niteliğinde değil, yasama 
işlemi niteliğindedir. Dokunulmazlığın kaldırılması işlemi, sadece, yasama organı 
üyelerini, yasalar önünde, öteki yurttaşlarla eşit bir düzeye getirmekten ibaret bir yasama 
işlemidir. Dolayısıyla, dokunulmazlığın kaldırıldığı durumlarda, yasama üyeliği statüsü 
kendiliğinden düşmez. Üyeliğin düşmesi için, dokunulmazlığın TBMM tarafından 
kaldırılmasından sonra, üyenin yargılanması ve yargılama sonucunda, yargı kararıyla 
kesin hüküm giymesi veya kısıtlanması gerekir. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istemin kim/kimler tarafından 
yapılacağı konusunda Anayasa ve İçtüzükte bir kural bulunmamaktadır. Bu konuda 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde çeşitli kurallar bulunmaktadır ve bugün de, teamül 
halinde, bu kurallar uygulanmaktadır. Bu teamüle göre, dokunulmazlığın kaldırılması 
istemi, mahkemeler veya savcılıklardan Adalet Bakanlığına ulaştırılır. Bakanlık, istemi, 
gerekçeli bir yazıyla, Başbakanlık aracılığıyla Meclis Başkanlığına bildirir. Burada şöyle 
bir sorunla karşılaşılabilir: Adalet Bakanlığı ya da Başbakanlık, istemi değerlendirerek 
bu aşamayı yarıda kesebilir mi? Aldıkaçtı haklı olarak Adalet Bakanlığının böyle bir 
yetkisi olmadığını, Başbakanlığın ise süreçteki görevinin ‘postacılıktan’ ibaret olduğunu 
belirtmektedir.430 Aksi takdirde, yürütmenin, yargı görevine müdahale ettiği bir sonuçla 
karşılaşılmış olur. Burada, yürütme, yargı ile yasama arasında sadece, iletici görevini 
üstlenmiştir. Ancak böyle bir ileticiye gerek olup olmadığı tartışılabilir. Nitekim AYM, bu 
aşamada oluşan biçim sakatlıklarını iptal nedeni olarak görmemektedir. Örneğin, Mahkeme 
15.07.1971 tarihli ve E. 1971/37 ve K. 1971/66 sayılı kararında istem dosyasının Adalet 
bakanlığından geçmeden Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı’na gönderilmiş olmasını iptal 
nedeni olarak görmemiştir:

Mahkeme veya savcılık isteminin Yasama Meclisine ulaştırılmasında Adalet 
Bakanlığına düşen görevde işlemin sonucunu etkileyecek bir nitelik görmeğe olanak yoktur. 
Çünkü Adalet Bakanlığının ne mahkeme veya savcıyı istemden vazgeçirmeğe ne de Yasama 
Meclisine istemi kabul ettirmeye veya ettirmemeye yetkisi bulunduğu yahut bu yolda 
herhangi bir telkinde bulunabileceği düşünülemez. Ancak kendisine gelen işte belge veya 
bilgi eksikliği varsa bunların tamamlanmasını ilgili mahkeme veya savcıdan isteyerek; 
yahut olayda kamu davasını düşüren nedenler gördüğü takdirde gereğini yaparak Yasama 
Meclisinin işini kolaylaştırması beklenebilir....bu eksikliğin yasama dokunulmazlığına 
ilişkin işlemin sonucunu etkilemeyeceği ortadadır.

Mahkeme ya da savcılığın dokunulmazlığın kaldırılması istemi kural olarak Adalet 
Bakanlığı ve Başbakanlık aracılığıyla TBMM Başkanlığına iletilir. İçtüzüğün 131-134. 
maddelerine göre TBMM Başkanlığı bu tür tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonları 

429 Eroğul, 1996, s. 253
430 Aldıkaçtı, 1970, s. 242
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üyelerinden oluşan Karma Komisyonuna gönderir. Karma komisyon başkanı ad çekme 
yöntemiyle beş üyeli bir Hazırlık Komisyonu oluşturur. Hazırlık komisyonu bir ay içinde 
hazırlayacağı raporu Karma Komisyona sunar. Karma Komisyon da Hazırlık Komisyonu 
raporunu esas alarak bir karar verir. Karar iki sonuç içerebilir:

1. Dokunulmazlığın kaldırılması,
2. Kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar 

ertelenmesi.
Komisyonun bu kararına belli sürelerde itiraz edilebileceği gibi, komisyon kararı 

her iki durumda da reddedilebilir. Karma Komisyon raporu kovuşturmanın ertelenmesi 
şeklinde ise bu rapor, Genel Kurul’da okunur. Bu rapora on gün içinde itiraz edilmezse 
rapor kesinleşir. Bu durumda milletvekilliği devam ettiği sürece, dönem yenilenmiş olsa 
bile milletvekili hakkında kovuşturma yapılmaz. Kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin 
Karma Komisyon raporları, teamül gereği Başkanlığın Genel Kurula sunuşları bölümünde 
okunarak Genel Kurul’un bilgisine sunulur. 23. Döneme kadar bu konuda formatı aynı 
olan çok sayıda rapor Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur. Aşağıdaki dipnotta bu 
raporlardan biri örnek olarak verilmiştir.431 23. Dönemden sonra teamül değişmiş ve bu 
tür raporlar Genel Kurul’da okunmamaya başlamıştır; bu yüzden sözkonusu dönemden 
itibaren Genel Kurul’da dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili rapora rastlanmamaktadır. 
Genel Kurul’daki dokunulmazlıklarla ilgili tezkere sunuşu sayısında bu nedenle çok 
önemli miktarda azalma olmuştur. 

Dokunulmazlığın kaldırılması istemlerine yönelik olarak 23. Dönemden itibaren 
Genel Kurul’da herhangi bir işlem yapılmamakta oluşu, sonucun geçmiş dönemlerden 
çok farklı olduğu anlamına gelmez. 23. Dönem öncesinde yapılan işlemlerin çoğunda 
komisyonlar kovuşturmanın ertelenmesi yönünde kararlar vermişlerdir. Dokunulmazlığın 
kaldırılması kararı verilmesi ve bu kararın, Genel Kurul tarafından onaylanmasına 
ilişkin durumlar istisna oluşturmaktadır. İki durum arasında yapılan işlem bakımından 
da farklılıklar bulunmaktadır. Erteleme kararları ile ilgili olarak Başkanlığın sunuşları 
arasında Genel Kurul’a bilgilendirme yapılırken, dokunulmazlığın kaldırılması 
kararlarında, oylanması gereken bir komisyon raporu sözkonusudur. Bu komisyon 
raporu gündemin 8. sırasındaki Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer 

431 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.01.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 52, Oturum: 1, s. 26 
Örnek karar şöyledir: Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/410) (S. Sayısı: 165) TBMM Başkanlığına, Başkanlığınızca 22.1.1988 tarihinde Komisyonumuza 
gönderilen Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma 
Komisyonumuzun 16.11.1988 tarihli toplantısında incelenmiştir. Hazırlık Komisyonu, hakkındaki tedbirsizlik 
ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet suçu isnat edilen Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu ‘nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. Karma Komisyon Hazırlık Komisyonunun bu 
raporunu benimseyerek, isnat edilen fiilin niteliğine göre Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 
Raporumuz Genel Kurul’un bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. Başkan
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işler kısmında yerini alır ve sırası geldiğinde görüşülerek oylanır. Siyasi parti grupları 
Anayasa gereği yasama dokunulmazlığı konusunda görüşme yapamadıklarından ve karar 
alamadıklarından, bu görüşmelerde söz alamazlar. Bu görüşmelerde iki milletvekili, 
Karma Komisyon, Hükümet ve dokunulmazlığı tartışılan milletvekili söz alarak 
konuşabilirler. Komisyon ile hükümet 20’şer dakika, iki milletvekili 10’ar dakika söz 
hakkına sahiptir. Dokunulmazlığı tartışılan milletvekili ise savunma hakkına sahiptir ve 
bu hakkın süresi yoktur.432 

Özetle dokunulmazlıklarla ilgili olarak TBMM’nin tutumunda herhangi bir 
değişiklik gözlemlenmezken, süreçte önemli bir değişiklik görülmektedir: 23 Dönem 
öncesinde dokunulmazlık dosyaları Genel Kurul’a bir tezkere eşliğinde sunulurken ve bu 
tezkereler Genel Kurul’da okunurken, 23. Dönemden sonra Genel Kurul’a dokunulmazlık 
dosyası sunulmamaya başlanmıştır.

(c) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Özel Gündemde Yer Alacak İşler
Özel gündemde yer alacak işler kısmı, başlığından dolayı genellikle yanlış 

değerlendirilir. Özel gündemde, 23 Nisan gibi özel günlerin ve diğer özel görüşmelerin 
yer aldığı düşünülür. Oysa İçtüzüğün 50. maddesi incelendiğinde, düzenlemenin özel 
günlerle hiçbir ilişkisinin olmadığı görülür. 50. maddeye göre, özel gündemde yer 
alacak işler, belli bir sürede sonuçlanması gereken işlerdir. Bu yüzden de başka bir yerde 
maddenin başlığının, süreye bağlı işler olarak değiştirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. 
Bu kısıma “özel” denmiş olmasının nedeni, muhtemelen bu başlık altında yapılan 
görüşmelerin önemli görüşmeler olmasıdır. Anayasa siyasal istikrarla ilişkili gördüğü 
kimi düzenlemeleri kendisi yapmış ve bunların belli sürelerde sonuçlandırılmasını 
istemiştir. Anayasa’nın kendisi, Danışma Kurulu’na bu sürelere uyulmasını sağlama 
görevi vermemiştir; Danışma Kurulu zaten anayasal bir kurum da değildir. İçtüzük bu 
sürelere uyulmasını sağlama görevini Danışma Kurulu’na vermiştir. Başka bir anlatımla 
İçtüzük, Anayasa’nın süreye bağladığı konuları, Danışma Kurulu aracılığıyla takip etme 
yöntemini benimsemiştir. 

Özel gündemde yer alacak işler kısmındaki işlere bakıldığında, bunların genelde 
hükümetin kurulması, görevini sürdürmesi, programının/bütçesinin görüşülmesi ve 
denetlenmesi konularıyla sınırlı olduğu görülür. Bu konular siyasal istikrarın sürdürülmesi 
ve bozulmasıyla ilişkili olduklarından, Anayasa bu işleri süreye bağlamış ve İçtüzük de 
Anayasa’ya paralel olarak bu konuların özel gündemde görüşülmesini öngörmüştür.

Şimdi özel gündemde görüşülen işler sınıflanarak, bu kısımda oluşan teamüller 
aktarılmaya çalışılacaktır.

(i) Bakanlar Kuruluna İlişkin Özel Gündemler
Parlamenter sistemlerde, parlamentonun kapsayıcılığı ilkesi geçerlidir, yani hem 

yasama organı, hem de yürütme organı parlamentonun bir parçasıdır. Yürütme organının 
üyeleri, büyük çoğunlukla yasama organı üyeleri arasından seçilmekte ve yürütme yasama 

432 Örnek için bkz:  www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.03.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 74, Oturum: 
1, s. 381-390.
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organının desteğine sahip bulunmaktadır. 433 Yürütmenin, yasamanın desteğine sahip 
olup olmadığını anlamak için ya yeni kurulan bir hükümete güvenoyu verilir/verilmez 
ya hükümet görevdeyken güven bunalımından kurtulmak için kendisi güven isteyerek 
güveni tazeler ya da muhalefetin gensorusu sonucunda güvenoylamasına başvurulabilir. 
Bu durumlar şu şekille gösterilebilir:

Şekil 11. Güvenoylamaları

Sözkonusu her üç durumda da hükümetin güvenoyu alamaması olasılığı vardır 
ve bu durum siyasal istikrarsızlığa yol açabilir. İşte Anayasa bu tür bir istikrarsızlık 
doğmasını veya doğan istikrarsızlığın uzun sürmesini önlemek için her üç durumla ilgili 
hükümler öngörmüştür. İçtüzük de Anayasa’nın bu hükümlerini dikkate alarak, bu işlerin 
özel gündem içinde görüşülmesini sağlamıştır. Şimdi her üç durum ayrı başlıklar altında 
incelenecek ve bu konularda oluşan teamüller aktarılmaya çalışılacaktır.

(01) Yeni Kurulan Bakanlar Kuruluna Güven

Anayasa’nın süreye bağladığı işlerden birisi, bakanlar kurulunun göreve 
başlaması ve güvenoyuna ilişkindir. Anayasa’nın 110. maddesine göre kurulmuş olan 
bakanlar kurulunun listesi tam olarak TBMM’ye sunulur. Bakanlar Kurulunun programı 
kuruluşundan en geç bir hafta içinde TBMM’de okunur. Bunun ardından güvenoyuna 
başvurulur. Güvenoylaması iki aşamalıdır: Güvenoyu görüşmeleri ve güven oylaması. 
Programın okunmasından iki gün geçtikten sonra güvenoyu görüşmelerinin ve bundan 
bir tam gün geçtikten sonra güvenoylamasının yapılması gerekir. Anayasanın bu kuralı 
İçtüzüğün 123 ve 124. maddeleriyle uygulamaya sokulmuş ve İçtüzük 110. maddesinde, 
belirtilen işlerin belirtilen sürelerde yapılması görevini, İçtüzüğün özel gündemi 
düzenleyen 50. maddesi ile uyum içinde, Danışma Kuruluna vermiştir. Aslında 123 ve 
124. maddeler olmasaydı bile, bu işlerin Danışma Kurulu tarafından belirlenecek özel 
gündem içinde görüşülecekleri konusunda bir kuşku olmazdı. Danışma Kurulu’nun bu 
konuda üç özel gündem belirlemesi gerekirken, İçtüzükte iki özel gündem belirlemekle 
görevlendirilmiştir. Yapılması gereken işler şunlardır:

433 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Bakırcı, Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem ve Meclis Hükümeti 
Sistemlerinin Karşılaştırıması ve Türkiye Örneği, 1994.

güven isteyerek güveni tazeler ya da muhalefetin gensorusu sonucunda güvenoylamasına 

başvurulabilir. Bu durumlar şu şekille gösterilebilir: 

 
Şekil 11. Güvenoylamaları 

Sözkonusu her üç durumda da hükümetin güvenoyu alamaması olasılığı vardır ve 

bu durum siyasal istikrarsızlığa yol açabilir. İşte Anayasa bu tür bir istikrarsızlık 

doğmasını veya doğan istikrarsızlığın uzun sürmesini önlemek için her üç durumla ilgili 

hükümler öngörmüştür. İçtüzük de Anayasa’nın bu hükümlerini dikkate alarak, bu işlerin 

özel gündem içinde görüşülmesini sağlamıştır. Şimdi her üç durum ayrı başlıklar altında 

incelenecek ve bu konularda oluşan teamüller aktarılmaya çalışılacaktır. 

(01) Yeni Kurulan Bakanlar Kuruluna 
Güven 

Anayasa’nın süreye bağladığı işlerden birisi, bakanlar kurulunun göreve 

başlaması ve güvenoyuna ilişkindir. Anayasa’nın 110. maddesine göre kurulmuş olan 

bakanlar kurulunun listesi tam olarak TBMM’ye sunulur. Bakanlar Kurulunun programı 

kuruluşundan en geç bir hafta içinde TBMM’de okunur. Bunun ardından güvenoyuna 

başvurulur. Güvenoylaması iki aşamalıdır: Güvenoyu görüşmeleri ve güven oylaması. 

Programın okunmasından iki gün geçtikten sonra güvenoyu görüşmelerinin ve bundan bir 

tam gün geçtikten sonra güvenoylamasının yapılması gerekir. Anayasanın bu kuralı 

İçtüzüğün 123 ve 124. maddeleriyle uygulamaya sokulmuş ve İçtüzük 110. maddesinde, 

belirtilen işlerin belirtilen sürelerde yapılması görevini, İçtüzüğün özel gündemi 

Hükümetin	  Kurulmasında	  Güvenoylaması	  

Görev	  Sırasında	  Güven	  isteminin	  oylaması	  

Gensoru	  Sonucunda	  Güvensizlik	  ya	  da	  Güven	  İstemi	  oylaması	  



140

Görüldüğü gibi yapılacak işler programın okunması, görüşülmesi ve oylanması 
olmak üzere 3 aşamalıdır ve bu işlerin tümü için öngörülen azami süre toplam 12 
gündür. Programın, kuruluşun 7. gününde okunması halinde 2 tam gün geçtikten sonra, 
yani 10. günde görüşmeler yapılmalıdır ve bundan bir tam gün geçtikten sonra yani 12. 
günde oylama yapılmalıdır. Ancak programın okunmasından sonraki süreler takdire 
bağlanmamışken, programın okunacağı günün tarihi bir haftalık üst sınır dahilinde 
değişebilir. Yani program hükümetin kurulduğu gün okunabileceği gibi bir haftalık 
sürenin herhangi bir gününde de okunabilir. Hükümetin kurulduğu gün, programının 
okunması halinde, 2 tam gün geçtikten sonra, yani 3. günde görüşmeler yapılmalıdır ve 
bundan bir tam gün geçtikten sonra yani 5. günde oylama yapılmalıdır. Bu durumda da 
hükümetin kurulmasında geçecek toplam süre 5 güne düşmektedir. Dolayısıyla Danışma 
Kurulu’nun süreleri değiştirme yetkisi sadece programın okunacağı günü belirlemekle 
sınırlıdır ki, programı hükümet okuyacağına göre bu tarihin de hükümetin isteği üzerine 
Danışma Kurulu tarafından belirleneceğini kabul etmek gerekir.434 Danışma Kurulu 
aslında, Anayasa’da belirlenmiş olan tarihlerde hükümetin güvenoyu almasına ilişkin 
süreçte yer alan işlemleri planlamakla görevlendirilmiştir ve bu üç süreçte yer alan üç 
işlemin de Danışma Kurulu tarafından özel gündemle belirlenmesi gerekirdi. İçtüzüğün 
sadece iki aşamanın özel gündemle görüşüleceğini öngörmüş olması eksikliktir. Öte 

434 Nitekim görevlendirme yazısının okunduğu gün, programın okunacağı gün değilse, Başkan yeni başbakana 
programın ne zaman okunacağını sormakta ve Danışma Kurulu önerisini başbakan tarafından bildirilen bu 
tarihi esas alarak düzenlemektedir. Örneğin 59. Hükümetin görevlendirme yazısı okunduğunda şöyle bir 
diyaloga rastlanmaktadır:
BAŞKAN - ... Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu programının 21 Mart 2003 Cuma gününden önce hangi gün  
okunacağını bildirebilir misiniz efendim? 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Siirt) - Salı günü uygundur. 
BAŞKAN - Sayın Başbakan, Bakanlar Kurulu Programının salı günü okunması hususunu uygun görmüşlerdir; 
Hükümet Programı 18 Mart 2003 Salı günü okunacaktır. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.03.2003, Dönem: 
22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 47, Oturum: 2, s. 469. Görüldüğü gibi daha Danışma Kurulu önerisi ortaya 
çıkmadan önce, Başkan, Başbakan’dan aldığı cevaba göre programın okunacağı günü ilan etmektedir.
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yandan uygulamaya bakıldığında, İçtüzük’ten sapmalar olduğu görülmektedir. Örneğin 
52. Yılmaz Hükümeti 06.03.1996 tarihinde kurulmuş ve hükümetin kurulduğuna ilişkin 
tezkere 07.03.1996 tarihinde Genel Kurul’da okunduktan hemen sonra, hükümet programı 
okunmuştur. Bundan iki tam gün geçtikten sonra, 10.03. 1996 tarihinde programın 
görüşmeleri yapılmış ve bundan bir tam gün geçtikten sonra 12. 03. 1996 tarihinde 
güvenoylaması yapılmıştır. Hükümet programının okunduğu sözkonusu 07.03.1996 
tarihinde bir Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. Öneri şöyledir:

Danışma Kurulu Önerisi
 No: 5 Tarihi: 7.3.1996 
Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun 

görülmüştür… 
1. Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi ve güven oylamasının “Özel 

Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması önerilmiştir. 
2. Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelere, Programın okunmasından 

iki tam gün geçtikten sonraki gün saat 13.00’te başlanması ve görüşmelerin bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması; görüşmelerin tamamlanmasından bir tam gün geçtikten 
sonraki gün saat 11.00’de güven oylamasının yapılması; görüşmelerde gruplar ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmaların birer saat, kişisel konuşmaların 20’şer dakika olması; 
Programın okunduğu, görüşüldüğü ve güven oylamasının yapıldığı günlerde (sunuşlar ve 
işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç) başka konuların görüşülmemesi önerilmiştir.435

Görüldüğü gibi Danışma Kurulu önerisi, programın okunmasına ilişkin doğrudan 
bir öneri taşımamakta, ancak güvenoylaması için, İçtüzükte öngörülmediği halde bir özel 
gündem önermektedir. 

Bir başka örnekte ise her üç aşama tek bir Danışma Kurulu önerisinin içinde yer 
almaktadır. 14. 03.2003’te kurulan 59. Erdoğan Hükümeti’inin kuruluşuna ilişkin tezkere, 
15.03.2003’te Genel Kurul’da okunmuş ve Hükümet’in isteği üzerine 18.03.2003 tarihinde 
program okunmuştur. Bundan iki tam gün geçtikten sonra, 21.03.2003 tarihinde program 
üzerinde görüşmeler yapılmış ve bundan bir tam gün geçtikten sonra, 23.03.2003 tarihinde 
güvenoylamasına başvurulmuştur. Bu aşamalara ilişkin Danışma Kurulu önerisi şöyledir: 

Danışma Kurulu Önerisi
Danışma Kurulunun 18.3.2003 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 

Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür….
1- Genel Kurulun 18.3.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde, Bakanlar Kurulu 

Programının okunması ile 21.3.2003 Cuma günü Bakanlar Kurulu Programı üzerinde 
yapılacak görüşmeler ve 23.3.2003 Pazar günü yapılacak güvenoylamasının, gündemin 
“Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması …

2- 21.3.2003 Cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki 
görüşmelere saat 14.00’te başlanması; bu görüşmelerde, hükümet ve siyasî parti grupları 
adına yapılacak konuşmaların 60’ar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından 
kullanılabilir), kişisel konuşmaların 10’ar dakika olması ve görüşmelerin tamamlanmasına 
kadar çalışma süresinin uzatılması, 23.3.2003 Pazar günü yapılacak güvenoylamasına saat 
11.00’de başlanmasının,

Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir.436

435 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.03.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 20, Oturum: 1, s. 6.
436 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 49, Oturum: 1, s. 116.
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Görüldüğü gibi her üç aşama da bu öneride yer almıştır. Son kurulan III. Erdoğan 
Hükümetinin kuruluş tarihi 06.07.2011’dir. Hükümetin kurulduğuna ilişkin tezkerenin 
Genel Kurul’da okunmasından sonra, Başkan, Başbakan Yardımcısı’na programın ne 
zaman okunacağını sormuş ve 08.07.2011 tarihi yanıtını almıştır. Ancak bu defa, Başkan 
bu yanıt üzerine programın okunacağı günü ilan etmemiştir. Bu defa aynı gün yapılan 
görüşmelerin devamında bir Danışma Kurulu önerisi sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bu 
öneri de her üç aşamayı da kapsamaktadır. Önerinin ilgili kısımları şöyledir:

Danışma Kurulu Önerisi
Tarih:6/7/2011

Danışma Kurulunun 6/7/2011 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki 
önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür…

…
3 - Bakanlar Kurulu Programının 8 Temmuz 2011 Cuma günkü Birleşimde okunması 

ve 11 Temmuz 2011 Pazartesi günkü Birleşimde görüşülmesi, Bakanlar Kurulunun 
güvenoylamasının 13 Temmuz 2011 Çarşamba günkü Birleşimde yapılması, Genel Kurulun 
8 Temmuz 2011 Cuma ve 11 Temmuz 2011 Pazartesi günkü Birleşimlerinin saat 15:00’te 
başlaması, 8 Temmuz 2011 Cuma günü Bakanlar Kurulu programının okunması ile Bakanlar 
Kurulu Programı üzerinde 11 Temmuz 2011 Pazartesi günü yapılacak görüşmeler ve 13 
Temmuz 2011 Çarşamba günü yapılacak güvenoylamasının, gündemin “Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler” kısmında yer alması ve bu günlerde o günkü programın tamamlanmasına 
kadar çalışmalara devam edilmesi,

4 - Bakanlar Kurulu Programı üzerinde yapılacak görüşmelerde hükümet ve siyasî 
parti grupları adına yapılacak konuşmaların 40 dakika (bu süre, birden fazla konuşmacı 
tarafından kullanılabilir)kişisel konuşmaların 10 dakika olması önerilmiştir.437

Hükümetlerin kuruluşuna ilişkin, yukarıda örnekleri verilen işlemlerin incelenmesi 
sonucunda aşağıdaki teamüllerin istikrar kazandığı görülmüştür:

Ø	Hükümet programları, Anayasa’ya uygun olarak, hükümetin kurulmasından 
sonra bir haftalık süre içinde okunmuştur.

Ø	Hükümet programlarının okunacağı günü belirleyen, Danışma Kurulu değil 
hükümettir. Bu konuda Başkan, yeni başbakan ya da başbakan yardımcısına 
sorarak günü belirlemiştir. Belirlenen gün Danışma Kurulu kararı beklenmeden 
de açıklanabilmiştir.

Ø	Hükümetin belirlediği günden sonraki iki tarih, Anayasa gereği belirlenmiş 
olup, Danışma Kurulu’nun bu konuda da bir takdiri olmamıştır. Hükümet 
programının okunması ile güvenoylamasının yapıldığı tarih arasında şaşmaz 
biçimde 5 gün bulunmaktadır.

Ø	Programın okunması, görüşülmesi ve oylanmasına ilişkin olarak tek Danışma 
Kurulu önerisi sunulmuş ve her üç aşama da, İçtüzüğe rağmen, özel gündemde 
görüşülmüştür.

(02) Görevdeki Hükümete Güven
Parlamenter sistemlerde bir hükümet göreve başlarken güvenoyu almış olabilir, 

ancak yeterli desteğe sahip olamadığı için programını istediği gibi uygulayamayabilir. Bu 
durumda parlamentoya başvurarak kendisine verilen güvenin tazelenmesini isteyebilir. 

437 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.07.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 4, Oturum: 1, s. 70-71.
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Kimi zaman da Başbakan hükümette kapsamlı değişiklikler yapmak isteyebilir. Bu yeni 
bir hükümet olmadığı için güvenoyuna gitmesi de gerekmez. Ancak bu konuda bir güven 
bunalımının doğmasını önlemek de yararlı olabilir. Anayasa’nın 111. maddesi bu amaçla 
başbakanın, gerekli görürse Bakanlar Kuruluna danıştıktan sonra TBMM’den güven 
isteyebileceğini belirtmiştir. Maddeye göre güven istemi TBMM’ye bildirilmesinden bir 
tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe 
oya konulamaz. Burada dikkat edilmesi gereken birinci husus, görev sırasında güven 
talebinin başbakan tarafından yapılması zorunluluğudur. Gerçi başbakan bu tür bir talepte 
bulunmadan önce bakanlar kuruluna danışmak zorundadır, ama bu danışma sonrasında 
bakanlar kurulunun bir karar vermesi gerekmemektedir; bakanlar kurulu başbakanla aynı 
doğrultuda düşünmese bile başbakanın güven talep etme hakkı bulunmaktadır.

Anayasanın 111. maddesi İçtüzüğün 125. maddesinde yansımasını bulmuştur.  125. 
maddenin, Anayasa’nın 111. maddesindeki bir boşluğu kapatmaya çalıştığı görülmektedir. 
Çünkü Anayasa’nın sözkonusu maddesine göre, güven istemi TBMM’ye bildirilmesinden bir 
tam gün görüşülemez. Buradaki TBMM’ye bildirim ne anlam taşır? Dikkat edilirse burada 
Genel Kurul’a bildirimden değil TBMM’ye bildirimden söz edilmektedir. Bu hükmün 
uygulanması kimi zaman olanaksız olabilir. Örneğin TBMM tatilde iken bu tür bir talep 
gelirse ne olacaktır? TBMM’nin tatilde iken toplantıya çağrılması sözkonusu olabilirse 
de, bunun bir zaman alacağı açıktır. Aynı şey Genel Kurul’un toplantı halinde olmadığı 
günler için sözkonusudur. İçtüzük bu tür durumlarda sorun oluşmaması için bu istemin 
derhal, Başkanlıkça, sunuşlar altında Genel Kurul’a bildirileceğini öngörmüştür; başka 
bir anlatımla, Anayasa’nın TBMM’ye bildirim ibaresi, İçtüzük’te Genel Kurul’a bildirim 
biçiminde tercüme edilmiştir. İçtüzüğe göre güven istemi, bu bildirimin yapılmasından 
bir tam gün geçtikten sonra görüşülebilecek ve bundan bir tam gün geçtikten sonra 
güvenoylamasına başvurulabilecektir. Böylece İçtüzük Anayasa’nın bir kuralının bıraktığı 
boşluğu makul şekilde doldurmuştur. Bu durumda güvenoylaması şöyle bir süreç izler:

Şekil 12. Görev Sırasında Güvenoylaması Aşamaları

Dikkat edilirse burada Genel Kurul’a bildirimden değil TBMM’ye bildirimden söz 

edilmektedir. Bu hükmün uygulanması kimi zaman olanaksız olabilir. Örneğin TBMM 

tatilde iken bu tür bir talep gelirse ne olacaktır? TBMM’nin tatilde iken toplantıya 

çağrılması sözkonusu olabilirse de, bunun bir zaman alacağı açıktır. Aynı şey Genel 

Kurul’un toplantı halinde olmadığı günler için sözkonusudur. İçtüzük bu tür durumlarda 

sorun oluşmaması için bu istemin derhal, Başkanlıkça, sunuşlar altında Genel Kurul’a 

bildirileceğini öngörmüştür; başka bir anlatımla, Anayasa’nın TBMM’ye bildirim ibaresi, 

İçtüzük’te Genel Kurul’a bildirim biçiminde tercüme edilmiştir. İçtüzüğe göre güven 

istemi, bu bildirimin yapılmasından bir tam gün geçtikten sonra görüşülebilecek ve 

bundan bir tam gün geçtikten sonra güvenoylamasına başvurulabilecektir. Böylece 

İçtüzük Anayasa’nın bir kuralının bıraktığı boşluğu makul şekilde doldurmuştur. Bu 

durumda güvenoylaması şöyle bir süreç izler: 

 
 

Şekil 12. Görev Sırasında Güvenoylaması Aşamaları 

İçtüzük burada da sadece görüşmelerin özel gündemde yapılacağını öngörmüş, 

oylamayla ilgili bir özel gündem zorunluluğu öngörmemiştir. Bir önceki altbaşlıkta 

olduğu gibi, bunun da İçtüzüğün bir eksiği olduğunu kabul etmek gerekir. 

Hükümetlerin bu tür bir mekanizmayı çalıştırmaya eğilimli olmadıkları yönünde 

bir teamül bulunduğu söylenebilse de, nadiren de olsa örneğine rastlanmaktadır.  

Başbakanın	  İsteminin	  Genel	  
Kurul'da	  Okunması	  

Güven	  görüşmeleri	  (istemin	  
okunmasından	  bir	  tam	  gün	  sonra)	  

Güvenoylaması	  (görüşmelerden	  
bir	  tam	  gün	  sonra)	  
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İçtüzük burada da sadece görüşmelerin özel gündemde yapılacağını öngörmüş, 
oylamayla ilgili bir özel gündem zorunluluğu öngörmemiştir. Bir önceki altbaşlıkta 
olduğu gibi, bunun da İçtüzüğün bir eksiği olduğunu kabul etmek gerekir.

Hükümetlerin bu tür bir mekanizmayı çalıştırmaya eğilimli olmadıkları yönünde 
bir teamül bulunduğu söylenebilse de, nadiren de olsa örneğine rastlanmaktadır. 

1964 yılında İnönü Hükümeti, Kıbrıs konusunda hükümetin izlediği politikanın 
Meclis tarafından desteklenip desteklenmediğini anlamak için önce konunun bir gizli 
oturumda görüşülmesini istemiştir. Gizli oturumdan hemen sonra güven isteminde 
bulunmuştur. Başkan Anayasa gereğince bu istemin bir gün geçtikten sonra görüşüleceğini 
ve güvenoylamasının da bundan bir gün sonra yapılacağını duyurmuştur.438 Aradan bir gün 
geçince hükümetin güven istemi görüşülmüştür.439 Ancak henüz 1973 İçtüzüğü yürürlüğe 
girmediğinden, görüşmeler herhangi bir kısımda değil, en başta yapılmıştır. Görüşmelerin 
bitiminde Başkan aradan bir gün geçtikten sonra güvenoylaması yapılacağını yeniden 
duyurmuştur. Sözkonusu 109. Birleşimde yapılan oylamada 200 kabul, 194 ret ve iki 
çekimser olmak üzere toplam 396 oy kullanılmıştır. Başkan bu sonucu hükümetin güven 
istemi kabul edilmiştir. sözleriyle ifade etmiştir.440

1989 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal istifa mekanizmasını çalıştırarak 
bakanların istifasını sağlamış ve yerlerine yeni atamalar yapmıştır.  Atamalara ilişkin 
tezkerenin Genel Kurul’da okunduğu gün hükümetin güvenoyu istemine ilişkin tezkeresi 
de okunmuştur. Başbakan Turgut Özal imzalı istem tezkeresi şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bakanlar Kurulunun 31.3.1989 tarihli toplantısında Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 111 inci maddesi uyarınca görev sırasında güvenoyuna gidilmesi hususu 
görüşülmüştür./ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 111 inci maddesine göre güvenoyu 
isteminin öncelikle gündeme alınmasını arz ederim.441

Bu tezkerenin bilgiye sunulmasının hemen ardından bir Danışma Kurulu önerisi 
kabul edilmiştir. Sözkonusu öneride güven istemine ilişkin görüşmelerin özel gündemde 
yer alması ve görüşmelerin 06.06.1989 tarihinde ve güven oylamasının 11.04.1989 
tarihinde yapılması önerilmektedir. Bu öneriler doğrultusunda belirtilen günlerde güven 
istemi görüşülmüş442 ve güvenoylaması yapılmıştır. Ancak güvenoylamasının hangi 
kısımda yapıldığı belli değildir. Başkan birleşimi açtıktan sonra doğrudan gündeme 
geçmiş ve Anayasa gereği güvenoylaması yapılacağını belirterek oylamaya geçmiştir. 
Oylamada 384 oy kullanılmış ve bunlardan 289’u kabul, 95’, ret yönünde olmuştur. 
Başkan bunun üzerine hükümetin güvenoyu aldığını bildirmiştir. Bir milletvekili itiraz 
ederek sonucun bu şekilde ifade edilemeyeceğini belirtmişse de Başkan kendisine söz 
vermemiştir. 443 Sözkonusu milletvekili, muhtemelen, 1964 yılında yukarıda aktarılan 

438 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.06.1964, Dönem: 12(1), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 105, Oturum: 1, s. 528.
439 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.06.1964, Dönem: 12(1), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 107, Oturum: 1, s. 596-635.
440 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.06.1964, Dönem: 12(1), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 109, Oturum: 1, s. 55.
441 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.04.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 269-70.
442 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.04.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 74, Oturum: 1, s. 319-378.
443 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.04.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 75, Oturum: 1, s. 3.
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ifadenin (hükümetin güven istemi kabul edilmiştir ) kullanılması gerektiğini ifade etmek 
için söz istemektedir. Çünkü gerçekten de burada hükümet güvenoyu almamakta, 
hükümetin güven istemi olumlu ya da olumsuz olarak yanıtlanmaktadır.

(03) Gensoru
Yukarıdaki alt başlıkların birincisinde, kurulmuş olan her hükümet hakkında 

işletilmek zorunda olan bir mekanizma sözkonusudur; yeni kurulan bir hükümet 
kuruluşundan itibaren en geç 12 gün içinde güvenoyu almak zorundadır, aksi takdirde, 
Cumhurbaşkanı, yeni bir milletvekiline, parlamenter sistem geleneklerine uygun olarak, 
hükümeti kurma görevi vermek zorundadır. İkinci alt başlık altındaki mekanizmayı 
hiçbir başbakanın işletme zorunluluğu bulunmamaktadır ve nitekim bu mekanizmanın 
işletilmeme eğilimi son derece belirgindir. Bu alt başlık altında ise, hükümetin muhalefet 
tarafından bir oylama ile düşürülmesine olanak tanıyan gensoru mekanizması konusundaki 
teamüller, bu çalışmadaki yönüyle, incelenmeye çalışılacaktır.

Gensoru mekanizması da üç aşamalıdır. Ancak her gensoru önergesi verildiğinde, 
bu aşamaların tümünün tamamlanması gerekmez. 

Şekil 13. Gensoru görüşmeleri
Görüldüğü gibi gensorunun işleyişi diğer durumlardan bir hayli farklıdır. 
İlk olarak bir gensorudan söz edilebilmesi için bir siyasi parti grubunun ya da en 

az 20 milletvekili bir önerge vermiş olmalıdır. Oysa diğer iki durumda bu tür bir önergeye 
gerek bulunmamaktaydı.

İkinci olarak her gensoru önergesi gündeme alınma konusunda bir anayasal 
güvenceye sahip olmakla birlikte, görüşmelerin bir oylamaya dönüşmesi, özellikle 
iktidarın parlamento çoğunluğuna sahip olduğu durumlarda, imkânsıza yakındır. 
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, güven oylaması şöyle dursun, görüşme yapılabilmesi 
için bile, yapılacak öngörüşme sonucunda bu yönde bir karar verilmiş olması zorunludur. 
Hükümetlerin parlamento çoğunluğuna sahip olduğu durumlarda, oylama bir yana, 
görüşmenin bile yapılması şansı imkânsıza yakındır. Soysal bu durumun bir yönüyle şu 
şekilde özetlemektedir:

ederek sonucun bu şekilde ifade edilemeyeceğini belirtmişse de Başkan kendisine söz 

vermemiştir. 443 Sözkonusu milletvekili, muhtemelen, 1964 yılında yukarıda aktarılan 

ifadenin (hükümetin güven istemi kabul edilmiştir ) kullanılması gerektiğini ifade etmek 

için söz istemektedir. Çünkü gerçekten de burada hükümet güvenoyu almamakta, 

hükümetin güven istemi olumlu ya da olumsuz olarak yanıtlanmaktadır. 

(03) Gensoru 
Yukarıdaki alt başlıkların birincisinde, kurulmuş olan her hükümet hakkında 

işletilmek zorunda olan bir mekanizma sözkonusudur; yeni kurulan bir hükümet 

kuruluşundan itibaren en geç 12 gün içinde güvenoyu almak zorundadır, aksi takdirde, 

Cumhurbaşkanı, yeni bir milletvekiline, parlamenter sistem geleneklerine uygun olarak, 

hükümeti kurma görevi vermek zorundadır. İkinci alt başlık altındaki mekanizmayı hiçbir 

başbakanın işletme zorunluluğu bulunmamaktadır ve nitekim bu mekanizmanın 

işletilmeme eğilimi son derece belirgindir. Bu alt başlık altında ise, hükümetin muhalefet 

tarafından bir oylama ile düşürülmesine olanak tanıyan gensoru mekanizması 

konusundaki teamüller, bu çalışmadaki yönüyle, incelenmeye çalışılacaktır. 

Gensoru mekanizması da üç aşamalıdır. Ancak her gensoru önergesi verildiğinde, 

bu aşamaların tümünün tamamlanması gerekmez.  

 
Şekil 13. Gensoru görüşmeleri 

 Görüldüğü gibi gensorunun işleyişi diğer durumlardan bir hayli farklıdır.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
443 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.04.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 75, Oturum: 1, s. 3. 
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Parlamento karşısında hükümeti en çok endişelendiren denetim yolu, gensorudur; 
çünkü bunun sonunda hükümetin düşürülüp düşürülmemesi sözkonusu. Yalnız parti 
disiplinine dayanan modern parlamentarizmde gensorunun önemini pek de büyültmemek 
gerek: Mecliste sağlam bir çoğunluğu olan parti ya da partilerin gensorunun 
görüşülmesinden sonra yapılacak güven oylamasında daima istedikleri desteği bulacakları 
muhakkaktır444. Gensorunun değeri, daha çok, doğurduğu sonuçta değil, uzak da olsa böyle 
bir ihtimalin ışığında yapılan görüşmelerin canlılığındadır…Anayasada ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmesi biraz da bundan.445 

Burada son olarak belirtilmelidir ki öngörüşmeler sonunda gensoru görüşmelerine 
karar verilmişse bile, sonuçta bir güvenoylamasının yapılması zorunlu değildir. 
Anayasa’ya göre gensoru görüşmeleri sırasında üyeler veya gruplar gerekçeli güvensizlik 
önergeleri verebilirler. Hükümet de ayrıca güven isteminde bulunabilir. Dolayısıyla 
gensoru görüşmeleri sonucunda-yapıldıysa- bir güven oylaması yapılabilmesi için ya 
üyelerin ya da hükümetin önerge vermeleri gerekir. Görüşmeler sırasında tek önerge 
verilebileceği gibi birden fazla da önerge verilebilir. Bu önergeler güvensizlik önergeleri 
olabileceği gibi güven istemi önergeleri de olabilir. Ancak önerge olmadığı sürece 
güvenoylaması yapılması olanaklı değildir. Gensoru görüşmelerinden sonra ayrıca bir 
oylama yapılması gerekmez; güvensizlik ya da güven istemi önergeleri, yapılacak güven 
oylamasının nedenidir. 

Konunun daha iyi anlaşılması bakımından, gensorunun tarihi geçmişine kısaca 
göz atmakta yarar vardır. 1927 Dahili Nizamnamesi’nde gensoru “istizah” başlıklı 
157. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede bir öngörüşme öngörülmemiş ve önergenin 
okunmasından sonra, önergenin kabul veya reddi yönünde görüşmesiz işaret oyuna 
başvurulacağı belirtilmiştir. Önergenin kabul edilmesi halinde istizahın görüşme yöntemi 
de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 1961 Anayasası 89. maddesinde gensoruyu kendisi 
ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Madde, gensoruyu, yukarıdaki şekildeki gibi üç aşamalı 
olarak tasarlamış ve 1982 Anayasası’na benzer biçimde görüşmeler arasına “serinleme 
süresi”(cooling-off period)446 koymuştur.447 Örneğin Genel Kurul’un 19.12.1969 tarihli bir 
birleşiminde biri başbakan hakkında, biri hükümet hakkında ve biri de içişleri ve dışişleri 
bakanları hakkında üç adet gensoru önergesi verilmiş ve Başkan, bu önergelerin her birini 
okuttuktan sonra Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusunda gelecek 
birleşim müzakere açılacaktır. diyerek öngörüşmenin gününü kendisi, bir sonraki birleşim 
olarak belirlemiştir.448 Bir sonraki birleşimde Başkan gündeme geçtiğini açıkladıktan sonra, 
gündemin ilk üç sırasında gensoru önergelerinin olduğunu belirtmiş ve bu önergelerin 
öngörüşmelerini başlatmıştır. Önergelerin her biri üzerinde ayrı görüşme ve oylama 
yapılmış ve görüşmelere geçilmesi kabul edilmemiştir.449 Bu dönem incelendiğinde, 

444 Soysal, gensoru görüşmeleri öncesinde bulunan öngörüşme aşamasını ihmal ettiğinden, gensorudan sonra 
yapılacak güvenoylamasında istenen desteğin sağlanamayacağından söz etmektedir. Oysa zaten süreç daha 
öngörüşmede kesilmekte, görüşme aşamasına bile geçilememektedir.

445 Soysal, 1986, s. 307.
446 Özbudun’dan aktaran: Gözler, 2014, s. 269
447 Arsel bu sürelerin amacının Meclis’e düşünme zamanı tanıyarak akılcı davranmayı sağlamak ve bu arada hükümete 

siyasi pazarlıklar yoluyla durumunu güçlendirme olanağı tanımak olduğunu belirtmektedir. (1965, s. 345)
448 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.12.1969, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 17, Oturum: 1, s. 517-519.
449 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.12.1969, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 18, Oturum: 1, s. 554-598.
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önergelerin okunduğu birleşimlerden sonraki birleşimde gensoru görüşmeleri yapıldığı 
görülmektedir. Bu uygulama, 1966 yılında gensoru mekanizmasının gündemi tıkama 
amaçlı kullanılması nedeniyle bir süre kesintiye uğramıştır. İktidar seçim kanununda 
muhalefetin istemediği değişiklikler yapmaya kalkınca, muhalefet çok sayıda önerge 
vermeye başlamıştır. Buna çare arayan bir önergede şunlar söylenmektedir:

Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gündeme göre 4 aylık bir Hükümet hakkında verilen gensoruların sayısı 

24, genel görüşmelerin sayısı ise 13 tür. İkisinin toplamı 37 dir. Bundan anlaşılmaktadır ki, 
muhalefet partileri …hakkı kötüye kullanma yolunda, dünya parlâmento tarihinde emsali 
görülmemiş nisbette bir rekor kırmış bulunmaktadır… Milletimizin kendi hayrına çıkarılacak 
kanunların uzun müddet beklemeye tahammülü yoktur… Pazarlar hariç, haftanın her 
gününde saat 14,30 - 19,30 arasında gensoru ve genel görüşme üzerinde, saat 21,00 - 24,00 
arasında gündemde bulunan kanun tasarıları üzerinde çalışılmasını arz ve teklif ederiz.450

Genel Kurul’daki gensoru önergeleriyle gündemi tıkama eğilimi, seçim kanununda 
ısrar edilmesi nedeniyle, güçlenerek devam etmiş ve ertesi günkü birleşimde 470 
sayfalık bir gensoru önergesi verilmiştir. Günlük çalışma süresinde önergenin 97 sayfası 
okunabilmiş ve başka bir iş yapılamadan birleşim kapatılmıştır. Ertesi gün önergenin 148. 
sayfasına kadar gelinmiş ve bundan sonra önergenin okunması fiilen durdurulmuştur. 
Böylece teamül kesintiye uğramıştır. Sonunda Genel Kurul’un 96. Birleşiminde seçim 
kanununun gündemden çekilmesi karşılığında, gensoru önergeleri de görüşülmeksizin 
geri çekilmiştir.451

Dahili Nizamnamenin ve 1961 Anayasasının yürürlüklerinin çakıştığı dönemde hiçbir 
hükümet gensoru ile düşürülmemiştir. Bir hükümetin düşürülmesine yol açan ilk gensoru 
önergesi 1977 yılında, 1973 İçtüzüğünün yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra, verilmiştir. 
Başkan 81. Birleşimde okunmuş olan önergeyi, 82. Birleşimde şu sözlerle sunmuştur:

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemimizin sunuşları kısmında yer alan 
11/1 esas numaralı Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup Başkanvekilleri Ankara 
Milletvekili Altan Öymen ile Sakarya Miletvekili Hayretin Uysal’ın, içte ve dışta güvenliği 
sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedelediği, Türkiye’nin gelişmesini 
engellediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
Anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla, 
Başbakan Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşmelere başlıyoruz.452

Önerge ad okunarak açık oylamayla oylanmış ve oylamaya katılan 433 
üyeden 424’ü gensoru görüşmelerinin yapılmasını desteklemiştir (8 ret, 1 çekimser 
oy kullanılmıştır); yani iktidarın kendisi de gensoruyu desteklemiştir. Bundan sonra 
görüşmelerin ve güven oylamasının ne zaman yapılacağı konusunda bir tartışma yaşanmış 
ve bir usul görüşmesi açılmıştır. Tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla Danışma Kurulu bu 
amaçla toplantıya çağrılmış ancak toplanamamıştır. Bu yüzden de Başkan görüşmelerin 
29.12.1977 (Perşembe) günü yapılmasını önermiştir. Başkan haftanın çalışma günlerinin 

450 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.03.1966, Dönem: 13(2), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 67, Oturum: 2, s. 360-361.
451 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.06.1966, Dönem: 13(2), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 96, Oturum: 1, s. 13.
452 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.12.1977, Dönem: 16 (5), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 82, Oturum: 1, s. 602.
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Salı, Çarşamba ve Perşembe olduğunu, bu günlerin ancak Danışma Kurulu önerisi 
üzerine değiştirilebileceğini, bu tür bir öneri gelmediğinden Perşembe günü görüşmelerin 
yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtmiş ve gelen itirazlar üzerine usul 
tartışması açmıştır. Başkan usul tartışması sonunda bir oylama yapmadan görüşmelerin 
Perşembe günü yapılacağını bildirmiştir.453 Perşembe günkü birleşimde görüşmeler 
Sunuşlar kısmı altında sürdürülmüş ve görüşmeler sırasında iki önerge sunulmuştur. 
Önergelerden birincisi muhalefetin verdiği güvensizlik önergesi, ikincisi iktidar 
tarafından verilen güven istemi önergesidir. Başkan bu önergelerin bir tam gün geçtikten 
sonra 31.12.1977 cumartesi günü oylanacağını bildirmiştir.454 Sözkonusu günde yapılan 
oylamada, güvensizlik önergesi ile güven istemi tek oylamada oylanmış ve güvensizlik 
önergesi kabul edilmiş (ya da güven istemi reddedilmiş), hükümet düşmüştür.455 

 Bundan sonra kabul edilen ikinci gensoru önergesi o tarihlere yakın bir tarihte ve 
12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen öncesindedir. Bu önerge Dışişleri Bakanı hakkında 
verilmiştir ve dönemin siyasal krizlerinden birini yansıtmaktadır. Önergenin veriliş ve 
gelen kağıtlarda yayınlanma tarihi 29. 07. 1980’dir. Genel Kurul bundan sonra 21. 08. 1980 
tarihine kadar yaklaşık bir ay boyunca çoğunluğu sağlayamadığından toplanamamış ve 
önerge de ancak bu tarihte okunabilmiştir. Bu birleşimde Danışma Kurulu, öngörüşmelerin 
26. 08. 1980 tarihinde özel günden içinde yapılması yönünde öneri vermiş, ancak çalışma 
süresi dolduğundan bu öneri oylanamamıştır.45626.08.1980 tarihli birleşimde bu öneri 
oylanarak kabul edilmiş ancak çalışma süresi dolduğundan görüşmelere başlanamamıştır. 
Bir sonraki birleşimde de gerilim sürmüş ve görüşmelere yine başlanamamıştır. Böylece 
Danışma Kurulu’nun 26.08.1980’de görüşme yapılmasına yönelik kabul edilen önerisi 
ancak 28.08.1980’de uygulanabilmiştir. Bu tarihte yapılan öngörüşmelerde, gensorunun 
görüşülmesine karar verilmiş ve bundan sonra görüşmelerin ne zaman yapılacağına 
ilişkin bir Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 02.09.1980 tarihinde gensorunun 
görüşülmesini öngören öneride özel gündemden söz edilmemektedir.457458 Ancak 
kararlaştırılan tarihte Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığından, gensoru görüşmeleri 
03.09.1980 tarihinde yapılabilmiştir. Görüşmelerin sonunda Dışişleri Bakanı hakkında 
bir güvensizlik önergesi verilmiş ve güven oylamasının bir tam gün geçtikten sonra 
yapılacağı Başkan tarafından ifade edilmiştir; Danışma Kurulu tarafından bu konuda bir 
karar alınmamıştır.459 05.09.1980 tarihinde güvensizlik önergesinin yapılan oylamasında 
Dışişleri Bakanı 231 oyla düşürülmüştür.460

453 Bu uygulamada Anayasa kuralına uyulmamıştır. Çünkü Anayasa öngörüşme ile görüşmeler arasında iki 
günlük bir serinleme süresi öngörmüştür. 28 ve 29 Aralık’ta görüşme yapılmaması gerekir. Ancak zorunluluk 
bulunduğu gerekçesiyle görüşmeler bir gün erken yapılmıştır.

454 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.12.1977, Dönem: 16 (5), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 84, Oturum: 1, s. 72-73.
455 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.12.1977, Dönem: 16 (5), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 97-98.
456 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.08.1980, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 123, Oturum: 1, s. 719-721.
457 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.08.1980, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 126, Oturum: 1, s. 789.
458 Sonraki uygulamalara bakıldığında bunun nedeninin şu olabileceği sonucuna ulaşılmıştır: Öngörüşmeler 

zaten özel gündem içinde yapıldığından, artık görüşmelerin de özel gündem içinde yapılacağına ilişkin bir 
karar almaya gerek yoktur; görüşmeler zaten özel gündemde yapılacaktır. Bu sonuca şuradan ulaşılmıştır: 
Görüşmelerin yapıldığı gün Başkan yaptığı açıklamada önergenin özel gündemde olduğunu ifade etmiştir.

459 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.09.1980, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 128, Oturum: 1, s. 836.
460 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.09.1980, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 130, Oturum: 1, s. 848.
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Bu dönemde ilginç olaylar da ortaya çıkmıştır. Örneğin 07.08. 1980 tarihinde bir 
gensoru önergesi gelen kağıtlar listesinde yayınlanmış ancak Genel Kurul 21.08.1980 
tarihine kadar toplanamadığından okunamamıştır. Önerge sözkonusu birleşimde 
okunmuş, ancak hakkında gensoru önergesi verilen İçişleri Bakanı o tarihte istifa etmiş 
olduğundan, gensoru önergesi işlemden kaldırılmıştır.461

TBMM’nin siyasi tarihinde kabul edilen üçüncü ve son gensoru önergesi 1998 
yılına aittir. 14.11.1998 tarihinde Fazilet Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından Başbakan 
Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında birer ve Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından Başbakan Mesut Yılmaz hakkında bir gensoru önergesi verilmiştir. Önergeler 
Genel Kurul’un 17.11.1998 tarihli birleşiminde okunmuş ve aynı birleşimde önergelerin 
birleştirilerek görüşülmesine yönelik aşağıdaki Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir:

Danışma Kurulu Önerisi
14.11.1998 tarihinde dağıtılan ve 16.11.1998 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 

Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner haklarındaki (11/19, 11/20 ve 11/21) 
esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 
1 inci sırasında yer almasının ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 19.11.1998 Perşembe günkü birleşimde birlikte 
yapılmasının” görüşmelerde Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların 
30’ar dakika olmasının, gensoru önergelerinin gündeme alınması kabul edildiği takdirde, 
gensorunun, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer almasının ve 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 23.11.1998 Pazartesi günü saat 15.00’te yapacağı toplantıda 
yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.462

Danışma Kurulu’nun bu önerisi doğrultusunda 19.11.1998 tarihli birleşimde 
öngörüşmeler yapılmış ve sonunda yapılan oylamada 310 kabul ve 213 ret oyuyla gensoru 
görüşmelerinin yapılması kabul edilmiştir.463 23.11.1998 tarihinde yapılan görüşmelerin 
sonunda, gensoru önergesindeki istemleri içeren üç güvensizlik önergesi verilmiştir.464 
25.11.1998 tarihinde yapılan oylamada Başkan hem başbakan hakkında hem de bir devlet 
bakanı hakkında güvensizlik önergesi verildiğini, önce Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında 
güvensizlik önergesini oylayacağını ve ardından Başbakan Mesut Yılmaz hakkında güvensizlik 
önergesini oylayacağını açıklamış ve itirazlara rağmen oylamayı bu şekilde yapmıştır. Güneş 
Taner 312 oyla Başbakan Mesut Yılmaz ve hükümeti 314 oyla düşürülmüştür.465

Bugüne kadar kabul edilen üç gensoru önergesine bakıldığında şunlar söylenebilir: 
İlk iki gensoru önergesi, Türkiye’nin derin bir siyasal kriz yaşadığı 1970’li yılların 
sonlarına denk düşmektedir ve bir siyasi bunalımın sonucudur. Bu dönemde TBMM Genel 
Kurulu çoğunlukla toplanamadığından ve toplandığında çalışmalarını sürdüremediğinden, 
gensoru görüşmeleri ile ilgili yöntem kuralları genellikle göz ardı edilmiştir. Yöntem 
kurallarına uyularak görüşülen kabulle sonuçlanan gensoru önergesi yukarıda aktarılan 
son önergedir. Burada da Başkanlığın kendiliğinden önergeleri sınıflaması ve ayrı oylaması 
tartışılabilir bir uygulamadır. Ancak başka bir örnek bulunmadığı için bunun bir teamüle 
dönüşmesiyle ilgili bir saptamada bulunmak olanaklı değildir.

461 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.08.1980, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 123, Oturum: 1, s. 715-717.
462 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.11.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 19, Oturum: 1, s. 385.
463 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.11.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 21, Oturum: 2, s. 66.
464 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.11.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 22, Oturum: 2, s. 157-158.
465 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.11.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 385.
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Bugüne gelindiğinde Anayasa’daki düzenleme ile İçtüzükteki düzenlemeler 
hakkında çeşitli saptamalar yapmak olanaklıdır. Gensoru ile ilgili olarak Anayasa’da 
bulunan ayrıntılı düzenleme karşısında, İçtüzükte gensoru ile ilgili düzenlemenin 
yetersiz kaldığı söylenebilir. Gerçekten de bu bölümün altbaşlıkları altında düzenlenen 
göreve başlarken güvenoyu ve görev sırasında güvenoyu, İçtüzük’te ayrıntılı olarak 
düzenlenmişken, gensoru düzenlenirken Anayasa’nın 99. maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları kısmen tekrarlanmış ve son fıkrada da Anayasa’nın 99. maddesinin uygulanacağı 
belirtilmiştir. Bu durumu İçtüzüğün kendi maddeleri arasındaki orantısızlığa bir örnek 
olarak göstermek mümkündür. Ancak bundan daha önemlisi, İçtüzük’te gensorunun 
özel gündemde görüşüleceğine ilişkin bir hükmün yer almamış olmasıdır. Buna rağmen 
gensoru özel gündemi düzenleyen 50. madde hükümlerine dayanılarak özel gündem 
içinde görüşülmektedir. Bu da, daha önce söylenen bir iddiayı desteklemektedir: Göreve 
başlarken güvenoyu ve görev sırasında güvenoyuna ilişkin olarak özel maddelerde 
düzenleme olmasaydı bile, bu işler 50. madde gereği özel gündemde görüşülmek zorunda 
olurdu: Gensoru, özel gündemde görüşüleceği belirtilmemiş olmasına rağmen, süreye 
bağlı işler kategorisine girdiği için 50. madde hükümlerine uygun olarak görüşülmektedir.

Gensoru ile ilgili teamülleri ortaya koyabilmek bakımından şimdi birkaç örnek 
üzerinde durulacak ve ortak eğilimler saptanmaya çalışılacaktır. Örneğin 1988 yılında 
verilen bir gensoru önergesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi şöyledir:

Danışma Kurulu Önerisi
…
1. Genel Kurulun 6.10.1988 tarihli 9 uncu Birleşiminde okunmuş bulunan 11/3 esas 

numaralı gensoru önergesinin özel gündemde yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 
11.10.1988 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir….466

Görüldüğü gibi gensoruya ilişkin Danışma Kurulu önerisinde, 1998’deki diğer 
örneğin aksine, sürecin bütün aşamaları düzenlenmemiş sadece öngörüşme aşamasına yer 
verilmiştir. Bu da son derece makuldür, çünkü sürecin öngörüşme aşamasında sona ermesi 
büyük olasılıktır. Nitekim sözkonusu önerge üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan 
sonra önergenin kabul edilmediği açıklanmıştır:

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Devlet Bakanı Adnan Kahveci hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp 

alınmaması hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulunduğundan, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Önergeyi kabul edenler... kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.467

Yukarıdaki örnekte, Danışma Kurulu kararı, önergenin görüşmelerinin yapılacağı 
gün, Genel Kurul’da görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Kimi zaman Danışma Kurulu kararı 
daha erken bir tarihte kabul edilmekte ve günü geldiğinde görüşme yapılmaktadır. Diğer 
taraftan, kimi zaman birbirine yakın tarihlerde gensoru önergeleri verilebilmektedir. Bu 
durumda bir Danışma Kurulu kararıyla birden fazla özel gündem tespit edilebilmektedir. 
Örneğin Danışma Kurulu iki gensoru önergesine ilişkin olarak şöyle bir karar almıştır:

466 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.10.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 10, Oturum: 1, s. 56-97.
467 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.10.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 10, Oturum: 1, s. 95-96.
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Danışma Kurulu önerisi
Genel Kurulun 1.9.1992 tarihli 1 inci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/8) ve 

(11/9) esas numaralı gensoru önergelerinin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak îşler” 
ksımında yer alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerinin (11/8) esas numaralı gensoru önergesi için Genel Kurulun 
22.9.1992 Salı günkü (11/9) esas numaralı gensoru önergesi için de 23.9.1992 Çarşamba 
günkü Birleşiminde yapılması, (11/9) esas numaralı gensoru önergesi üzerinde Hükümet ve 
gruplar adına yapılacak konuşmaların 45’er dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.468 

Başkan bir önergenin 23.09.1992 tarihli birleşimde görüşülmesine başlanmasını 
şu sözlerle sağlamıştır:

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin “özel Gündemde Yer Alacak İşler” 
kısmında yer alan ve Genel Kurulun 15.9.1992 tarihli 2 nci Birleşiminde alınan karar 
gereğince, Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan ve Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün, Hükümetin, özellikle Şırnak 
olaylarında ve ülkede giderek tırmanan terör ve anarşiyi önlemede başarısız kaldığı 
iddasıyla Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Başbakan Sayın 
Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınamayacağı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 469

Sözkonusu öngörüşmenin sonucunda açık oya başvurulmuş470 ve başkan kabul ya 
da ret demeden sadece sayısal sonuçları açıklamıştır:

Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesinin açık oylaması 
neticeleri gelmiştir: 

Kullanılan oy tamamı 328’dir; gensoru önergesinin kabulü istikametinde kullanılan 
oy sayısı 102, reddi istikametinde kullanılan oy sayısı 224, geçersiz oy sayısı 2’dir.471

Başkanın yaptığı açıklama aslında gerçeği tam yansıtmamaktadır. Çünkü 
gensoru önergesi değil, gensoru önergesinin görüşülmeye değer olup olmadığına ilişkin 
bir öngörüşme yapılmaktadır. Nitekim görüşmelere başlanırken, “öngörüşmelere” 
başlanacağı açıklanmıştır.

Yukarıda da açıklandığı gibi gensoru görüşmelerinin öngörüşme aşamasında 
kesilmesi büyük bir olasılıktır; çoğunluğa sahip hükümetlerin bulunduğu dönemlerde bu 
olasılık kesine yaklaşır. Yukarıda aktarılan bütün bilgiler bir araya getirildiğinde gensoru 
ile ilgili teamüllere ilişkin olarak şu sonuçlara ulaşılabilir:

v	Gensoru önergeleri, hükümetlerin Meclis’te yeterli desteğe sahip olmadıkları 
dönemlerde daha etkin bir araç haline gelmektedir.

v	Gensoru, hükümetlerin siyasi çoğunluğa sahip oldukları dönemlerde, hükümet 
hakkında kamuoyunda bir algı oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.

468 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.09.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 2, Oturum: 1, s. 37.
469 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.09.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 6, Oturum: 1, s. 292.
470 Neziroğlu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin oylamanın işaretle yapıldığını 

belirtmektedir Neziroğlu, 2008, s. 175). Ancak İçtüzük’te böyle bir zorunluluk olmadığından, açık oylama 
isteminde bulunulması ve oylamanın açık oylama şeklinde olması mümkündür. Nitekim bu örnekte açık 
oylama yapılmıştır.

471 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.09.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 6, Oturum: 1, s. 364.
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v	İkinci durumda görüşmeler neredeyse istisnasız biçimde “öngörüşme” 
aşamasında kesilmekte ve görüşme reddedilmektedir.

v	Gensoru önergesi, TBMM’nin siyasal tarihinde engelleme amaçlı olarak da 
kullanılmış ve hükümet hakkında her gün çok sayıda gensoru önergesi verilmiş 
olmakla birlikte, bunun belli ve kısa bir döneme özgü olduğunu söylemek 
gerekir: Gensoru önergesi, engelleme amacına yönelik olarak kullanılmakta 
olan bir araç değildir.

v	Gensoru önergesi, engelleme amacına yönelik olarak kullanıldığı dönemde, 
önergenin hacmine yönelik bir sınırlama olmadığından, çok uzun önergeler 
verilebilmiştir. Ancak bu duruma tepki olarak 1973 İçtüzüğü, 500 kelimeyi 
geçen önergelerde özet bulunması ve görüşmelerde bu özetin okunması 
zorunluluğunu getirmiştir. Böylece gensorunun engelleme amaçlı kullanılmasını 
önlemeye yönelik bir tedbir de getirilmiştir.

v	Gensoru önergesi, TBMM’nin siyasi tarihi içinde üç kez sonuca ulaşmıştır 
ve bunlardan ikisi 1980 Darbesine giden süreç içinde, Darbeden hemen önce 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu tür bir derin krizin sonucu olmayan tek gensoru 
önergesinin 1998 yılında sonuca ulaştığını kabul etmek gerekir.

v	Gensoru öngörüşmelerinin sonunda görüşmeye karar verilmesi durumunda, 
görüşmenin sonucunda yeni bir oylama yapılmaz. Görüşme sonunda oylama 
yapılabilmesi için iki kaynaktan önerge gelmesi gerekir: 1. Hükümet güven 
isteminde bulunan önerge verebilir, 2. Gruplar ya da üyeler güvensizlik 
önergeleri verebilirler. Bu ikinci durumda belli sayıda üye sınırlaması yoktur; 
tek bir üye bile güvensizlik önergesi verebilir.

v	Öngörüşme-görüşme ve oylama arasında belli serinleme süreleri vardır; ancak 
siyasal kriz dönemlerinde bu sürelere, çeşitli nedenlerle uyulmayabildiği 
görülmüştür.

v	Gensoru görüşmelerinde bir ya da iki oylama sözkonusu olabilir. Birinci 
oylama, öngörüşmelerden sonra yapılan oylamadır ve bu oylamada özel 
bir çoğunluk aranmamakta, genel hükümler uygulanmaktadır. Bu oylama 
sonucunda gensoru önergesinin görüşülmesine karar verilmesi halinde, 
verilecek güven istemi ya da güvensizlik önergelerinin oylanmasında sadece 
güvensizlik oyları sayılmakta ve hükümetin ya da bir bakanın düşürülebilmesi 
için üye tamsayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu gerekmektedir.

v	Anayasa öngörüşmelerde kimlerin konuşacağını ayrıntılı olarak belirlemiştir: 
Önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına bir milletvekili, Bakanlar 
Kurulu adına Başbakan veya bir bakan. Ancak görüşmeye karar verildiği 
takdirde kimlerin konuşacağı belirlenmediğinden, görüşmede genel hükümler 
uygulanmaktadır.

v	Gensoru önergeleri verilişlerinden itibaren üç gün içinde bastırılarak 
dağıtılmakta ve dağıtılmalarından sonraki ilk birleşimin Başkanlığın Genel 
Kurul’a Sunuşları kısmında Genel Kurul’un bilgisine sunulmaktadırlar. Ancak 
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belirleyici olan bilgiye sunma tarihi değil dağıtılma tarihidir. Aksine örnekleri 
olmakla birlikte dağıtımdan itibaren on gün içinde önergenin öngörüşmeleri 
yapılmak zorundadır.

v	Gensoru önergelerinin okunması hariç, diğer aşamaları boşluk doldurucu 
teamül gereği Özel Gündemde Yer Alacak İşler Kısmında yürütülür.

(ii) Bütçe472

Bütçe, “hukuki mahiyeti bakımından bir kural işlem değil, devlete ve diğer kamu 
tüzel kişilerine kamu harcamalarında bulunmak ve kamu gelirlerini toplamak konusunda 
belli bir süre için yetki veren bir şart-işlemdir.’’473 Bütçe siyasi mahiyeti bakımından 
hükümet programı ile yakın ilişki içindedir.474 Çünkü bütçe, hükümetin, güvenoyu almış 
programını hayata geçirmesinin önemli bir aracıdır. Güvenoyu almış olan bir hükümetin 
bütçesi reddedildiğinde düşmesi sözkonusudur; çünkü bütçe oylaması aslında bir tür 
güvenoylaması niteliğindedir.475 Nitekim TBMM tarihinde bunun iki örneği bulunmaktadır. 
Örneklerin ikisinde de bütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
ve maddelerin görüşülmesine geçilmesi oylanmıştır. Birinci örnekte, oylamada 
kullanılan 425 oyun 225’i ret yönünde olduğundan, maddelere geçilmesi reddedilmiştir. 
Bunun üzerine dönemin Başbakanı İnönü söz alarak hükümetin istifasını akşam 
Cumhurbaşkanına sunacağını bildirmiştir.476 İkinci örnekte, yine aynı aşamada yapılan 
oylamada kullanılan 438 oyun 224’ü ret yönünde olduğundan maddelerin görüşülmesine 
geçilememiştir. Ancak bu defa, dönemin Başbakanı Demirel bir konuşma yapmamış ve 
sonuçların açıklanmasıyla yetinilmiştir.477 Bundan sonraki birleşimde, Meclisin Kurban 
Bayramı dolayısıyla 23 Şubat’a kadar ara vermesi önerisi kabul edilmiştir. 23 Şubat’taki 
47. Birleşimde Başkanlık şu tezkereyi Genel Kurul’un bilgisine sunmuştur:

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığın 14 Şubat 1970 gün ve 1/1 - 1662 sayılı yazısı.
1970 malî yılı Bütçesinin, Millet Meclisindeki müzakeresinde hâsıl olan durum 

dolayısıyla Bakanlar Kurulunun istifa ettiği, ilgi yazı ile bildirilmiş ve bu istifa kabul 
edilmiştir. Bu münasebetle; mevcut Bakanlar Kurulunun, yenisi kuruluncaya kadar 
göreve devam etmesinin rica olunduğunu ve yeni Bakanlar Kurulunun teşkiline, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci maddesi gereğince, Adalet Partisi Genel Başkanı ve 
Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’in memur edildiği, bilgilerine arz ederim.

 Cevdet Sunay
 Cumhurbaşkanı478

472 Anayasa 164. maddesinde kesinhesap kanunu tasarılarının da TBMM’de bütçe ile birlikte görüşüleceğini 
öngörmüştür. Dolayısıyla kesinhesap kanunu tasarıları da aynı görüşme yöntemine tabidirler. Hacmi 
genişletmemek için burada ayrıca kesinhesap kanunu tasarılarından söz edilmemiştir. Okuyucunun bütçe 
ifade edildiğinde bütçe ve kesinhesap kanunu tasarılarının her ikisinden söz edildiğini akılda tutmaları 
gerekir. Bu da işin doğası gereğidir. Bütçe gelecek yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerini içerirken, kesin 
hesap bu tahminlerin bir önceki yıla ilişkin gerçekleşmelerini gösterir.

473 Özbudun’dan aktaran: Neziroğlu, 2008, s. 93.
474 Bakırcı, 2000, s. 456.
475 Neziroğlu, 2008, s. 94.
476 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.02.1965, Dönem: 12(1), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 57, Oturum: 2, s. 153.
477 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.02.1970, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 45 Oturum: 2, s. 147.
478 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.02.1970, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 47 Oturum: 2, s. 178.
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Yazıdan anlaşıldığı gibi bütçesi 11 Şubatta reddedilen hükümet, bu örnekte 
14 Şubat’ta istifasını sunmuştur. Aynı hükümetin hükümeti yeniden kurmakla 
görevlendirilmesine ilişkin yazı 23 Şubat’ta Genel Kurul’da okunmuştur.

İşte, kurulmuş olan bir hükümetin varlığını sürdürmesiyle bu kadar yakından ilişkili 
olan bütçenin hazırlanması ve görüşülmesine ilişkin olarak Anayasa çeşitli kurallar ve 
süreler koymuştur. Anayasa’nın 162. maddesine göre Bakanlar Kurulu merkezi yönetim 
bütçe tasarısı ve milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yılbaşından en az yetmişbeş 
gün önce479 TBMM’ye sunmak zorundadır. Bu süre TBMM’de ikiye bölünmüştür. Bütçe 
Komisyonu 55 gün içinde bir metin kabul etmek ve bunu TBMM Genel Kurulu’na sunmak 
zorundadır. Genel Kurul da mali yılbaşına kalan 20 günlük süre içinde bütçeyi karara 
bağlamak zorundadır. Buralardaki sürelerin üst sınır olduğunu ve görüşmelerin daha kısa 
sürelerde bitirilmesinin hiçbir sakıncasının olmadığını belirtmek gerekir. Bu noktada 
sorun olabilecek olan şey sürelerin üst sınırının aşılmasıdır. Nitekim 1976 yılı Bütçe 
Kanunu’nun görüşülmesi sırasında süreler iki gün aşıldığından konu AYM’nin önüne 
gelmiş ve AYM E. 1976/34 ve K. 1976/52 sayılı kararında, buradaki sürelerin uyarıcı 
süreler olduğunu, bu sürelere uyulmamasının Anayasa’da yaptırımının öngörülmemiş 
olduğunu ve buradaki aykırılığın iptal nedeni oluşturamayacağını kararlaştırmıştır.480

Görüldüğü gibi bütçenin görüşülmesi Anayasa’nın süreye bağladığı konulardan 
olduğundan, özel gündem kısmı altında görüşülmektedir. Komisyon’un kabul ettiği 
metin genellikle Aralık ayı içinde Genel Kurul’a sunulmakta ve 10-15 gün arasındaki bir 
sürede görüşülüp karara bağlanmaktadır. Oluşmuş bulunan güçlü bir teamüle göre, Bütçe 
Komisyonunun raporunu sunmasından sonra Danışma Kurulu toplanmakta ve Aralık 
ayının birinci ya da ikinci haftası için bir özel gündem belirlemektedir. Bu özel gündem, 
İçtüzükteki kuralların önemli bir bölümünü askıya almakta ve bu döneme ilişkin özel 
bir görüşme yöntemi belirlemektedir. Bu yüzden de artık yukarıda söz edilen gündem 
kitapçığı eskisi gibi basılmamaktadır. İlk olarak gündemin özel gündem dışındaki 
kısımları, bu dönemde basılmamaktadır. Gündem kitapçığının üst kapağının arka 
sayfası da artık sadece özel gündeme ilişkin Danışma Kurulu kararını içerecek şekilde 
basılmaktadır. Sözkonusu Danışma Kurulu kararı örneği şöyledir:

Danışma Kurulu Önerisi
Tarih: 6/12/2011

Danışma Kurulunun 6/12/2011 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin 
Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

...
1- 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci ve 2 nci sıralarında yer alması; bütçe görüşmelerine 
8/12/2011 Perşembe günü saat 14.00’te başlanması ve bitimine kadar, resmî tatil günleri 
dahil her gün saat 11.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam 
olunması ve görüşmelerin on dört günde tamamlanması; bütçe görüşmelerinin son günü 
olan 21/12/2011 Çarşamba günü görüşmelere saat 14.00’te başlanması ve bitimine kadar 
çalışmalara devam olunması,

479 1 Ocak
480 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Bakırcı, 2000, s. 455-457.
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2- Başlangıçta Bütçenin tümü üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak 
konuşmaların (Hükümetin sunuş konuşması hariç) 1’er saat (Bu süre birden fazla konuşmacı 
tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların ise 10’ar dakika ile sınırlandırılması,

3- Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin on iki turda tamamlanması, 
turların bitiminden sonra Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin oylanması,

4- İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince yapılacak görüşmelerde, gruplar ve Hükümet 
adına yapılacak konuşmaların 1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 11 inci turlarda 50’şer, diğer turlarda 40’ar 
dakika (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.), kişisel konuşmaların 
5’er dakika olması, kişisel konuşmalarda her turda İçtüzüğün 61 inci maddesine göre biri 
lehte, biri aleyhte olmak üzere iki üyeye söz verilmesi ve bir üyenin sadece bütçenin tümü 
üzerinde veya sonundaki görüşmelerde ya da bir turda söz kaydı yaptırması.

5- Bütçe görüşmelerinde soruların gerekçesiz olarak yerinden sorulması ve her tur 
için soru-cevap işleminin 20 dakika ile sınırlandırılması,

6- Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve Hükümete 1 ‘er saat süre ile söz 
verilmesi (Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir.). İçtüzüğün 86 ncı 
maddesine göre yapılacak kişisel konuşmaların 10’ar dakika olması,

Önerilmiştir.481

Aşağı yukarı her Aralık ayında kabul edilen bu Danışma Kurulu önerisi sonucunda 
teamül haline gelmiş uygulama şöyle özetlenebilir:

ü	Bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları, Özel Gündem kısmında görüşülür.
ü	Bütçe görüşmelerinde, resmi tatil günleri dahil hergün çalışılmaktadır.
ü	Bütçe görüşmelerinin ilk ve son günü görüşmeler saat 14.00’te, diğer günler 

11.00’de (bazen 10.00’da) başlar ve günlük programın tamamlanmasına kadar 
sürer. İlk ve son gün dışında günde iki kez yemek arası verilir. (genellikle 
14.00’te öğlen yemeği ve 19.00’da akşam yemeği, birer saat)

ü	Bütçe görüşmelerinin ilk ve son günü bütçenin tümü üzerinde görüşmeler 
yapılır. Bu görüşmelerde konuşma süreleri hükümet ve gruplar adına birer 
saat, şahısları adına iki milletvekili için 10’ar dakikadır. Gruplar ve hükümet 
bu konuşma haklarını bölerek kullanabilmektedirler. Yani bir grup adına 
birden fazla konuşmacı konuşabilmekte, hükümet adına da birden fazla bakan 
konuşabilmektedir.

ü	Bütçe görüşmelerinin ilk gününde hükümet, bütçesini Genel Kurul’a 
sunmaktadır. Bu konuşma sunuş konuşmasıdır ve bu sunuşun bir süresi 
bulunmamaktadır. Hükümetin sunuş konuşması yapmış olması, hükümet adına 
ayrıca konuşma yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

ü	Bütçe görüşmelerinin yapıldığı günlerde, bütçeler turlar halinde görüşülmekte 
ve her turda genellikle bir bakanlık ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri yer 
almaktadır.

ü	Her turda hükümet ve siyasal parti grupları Danışma Kurulunun belirlemesine 
göre 40 ya da 50 dakika konuşmaktadırlar. Bu süreler parti grubu tarafından 
üyeleri arasında dağıtılmaktadır. Bu dağılımlara bakıldığında fazla üyeye sahip 
partilerin üyelerine 5-7 dakika; biraz daha az üyeye sahip partilerin 10-15 

481 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.12.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 29 Oturum: 1, s. 65.
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dakika; en az üyeye sahip partilerin 20-25 dakika söz verdikleri görülmektedir. 
Daha görüşmelerin başında partiler kimlerin hangi turda konuşacağının listesini 
Başkanlığa sunmaktadırlar.

ü	Her turda önce gruplar konuşmakta ve sonda şahsı adına konuşmalar yapılmaktadır. 
Hükümet istediği zaman konuşabilmekle birlikte, genellikle birinci şahsı adına 
konuşmadan sonra konuşmaktadır. Bunun nedeni “son söz milletvekilindir” 
kuralı gereği bir milletvekiline daha söz hakkı doğmasını önlemektir.

ü	Gruplardan hangisinin önce konuşacağına ilişkin olarak döngüsel bir formül 
uygulanmaktadır. Örneğin ilk gün ilk turda A, B, C, D partileri konuşmuşsa, 
sonraki turda B, C, D, A partileri (sonra C, D, A, B; D, A, B, C; A, B, C, D) 
konuşmaktadır. 

ü	Her turda şahsı adına iki milletvekiline 5’er dakika söz verilmektedir. Bütçe 
görüşmeleri bir tür denetim işlevi de gördüğünden, milletvekilleri tarafından da 
önemsenmekte ve bu 5 dakikalık söz için genellikle yoğun talep olmaktadır.482 
Başkanlık bu konuda bir tartışma yaşanmasını engellemek için, bazen bir duyuru 
yaparak kişisel söz taleplerinin kabul edileceği yeri ve zamanı belirlemektedir. 
Bu tür durumlarda milletvekilleri bir gün önceden sıraya girerek, söz almaya 
çalışabilmektedirler. Son yıllarda bu tür durumların oluşmasını önlemek için 
gruplar arasında uzlaşmaya varılmakta ve her siyasi parti grubuna belli sayıda 
kişisel söz hakkı verilmektedir. Gruplar bu sözleri kendi üyeleri arasında 
paylaştırmaktadırlar. Grup kuramayan siyasal partiler ile bağımsızlar, başka 
konuşma hakkına sahip olmadıklarından, bu dağıtımda bunlara da söz hakkı 
verilmektedir. Her iki durumda da daha bütçe görüşmeleri başlamadan, şahısları 
adına bütün turlarda kimlerin konuşacağı bellidir.

ü	Bütçe görüşmelerindeki bu yoğun konuşma istemlerini karşılamak için bulunan 
yöntemlerden birisi, bir milletvekilinin görüşmeler boyunca bir tek konuşma 
yapmasına izin verilmesidir. Danışma Kurulu kararlarında yer alan kurallardan 
biri de buna ilişkindir: Bir milletvekili, bütçenin tümü üzerinde başta ve sondaki 
görüşmeler ile turlar üzerinde sadece bir konuşma yapabilir.

ü	Bütçe görüşmelerinde her turdaki konuşmalardan sonra 20’şer dakikalık soru 
cevap işlemi yapılmaktadır. Bu sürenin on dakikası sorular için ve 10 dakikası 
cevaplar için kullanılmaktadır.

ü	Konuşmalar ile soru cevap işlemi tamamlandıktan sonra, oylama işlemi 
başlamakta ve bölümler halinde oylama yapılmaktadır.

ü	Her bütçe döneminde, bu döneme özgü kılavuz niteliğinde bir kitapçık 
basılmaktadır. Bu kitapçık aslında olağan “Gündem” kitapçığının yerini 
almaktadır ve bu dönemde en yoğun kullanılan kitapçıktır. Kitapçığın başında 

482 Şahsı adına söz taleplerinin dağıtımında önce istem sırası gözetilmektedir. İlk iki talep ile sonra gelen talepler 
arasında bir dakika bile olsa bir zaman farkı varsa, ilk iki talep sahibine söz verilmekte ve diğer talepler 
yedeğe alınmaktadır. Ancak aynı anda ikiden fazla talep gelmesi halinde ya tarafların kendi arasındaki 
uzlaşmasına göre hareket edilmekte ya da kura çekilmektedir.
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yukarıda sözü edilen Danışma Kurulu kararı bulunur. Kitapçıkta hangi gün, 
hangi turda hangi bütçelerin, kesin hesabın görüşüleceği ve konuşma süreleri 
bellidir. Kitapçığın kapağı ile sayfalarından biri şöyledir:

Bütçe Görüşme Programı Kitapçığı Kapağı 

 
Bütçe Görüşme Programı Kitapçığı Kapağı  
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Bütçe görüşmelerinin 2. Günü Programı (Kitapçığın 8. Sayfası)
 

Bütçe görüşmelerinin 2. Günü Programı (Kitapçığın 8. Sayfası) 

Anayasa Hukuku kitaplarının büyük çoğunluğunda bütçe ile parlamentoların 

doğuşu arasındaki tarihsel ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu nedenle parlamentoların, 
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Anayasa Hukuku kitaplarının büyük çoğunluğunda bütçe ile parlamentoların 
doğuşu arasındaki tarihsel ilişkiye dikkat çekilmiş ve bu nedenle parlamentoların, 
kökenlerinde yer alan bütçe hakkından vazgeçilemeyeceği ileri sürülmüştür. Buna itiraz 
etmek mümkün değildir. Ancak bütçenin görüşme yönteminin rasyonelleştirilmesinden 
söz  etmek, bu tür bir itiraz yapıldığı anlamına gelmez. Bütçe görüşmeleri için Genel 
Kurul’un ayırdığı 15-20 günlük uzun çalışma süresinin fayda-maliyet çözümlemesinin 
yapılması ve eğer gerekiyorsa, bir rasyonelleştirmenin yapılması gerekir.

Yukarıda ana hatlarıyla ortaya konan teamülün ayrıntılarında zaman içinde çeşitli 
ayarlamalar yapılmış ve belli miktarda zaman kaybı önlenmiştir. Örneğin oturumu 
yöneten Başkan’ın bütçenin bölümlerini oylarken kullandığı çeşitli ifadeler ayıklanmış 
ve bu sayede bir toplamda önemli bir zaman tasarrufu sağlanmıştır. Ayıklanan bu ifadeler 
nedeniyle esasın görüşülmesinde hiçbir eksiklik oluşmamıştır. Başka bir anlatımla bu 
zaman tasarrufunun hiçbir maliyeti olmamıştır. 2013 yılında yapılan bir başka önemli 
değişiklikle de önemli bir tasarruf sağlanmıştır. 2013 yılına kadar gelen bütçe kanunu 
tasarılarında, 30 kadar madde bulunmaktadır. Bu maddelerin önemli bir kısmı tanımlara 
ve genel esaslara ilişkin çerçeve maddelerdir. Aslında bunların her yıl kabul edilmeleri 
için hiçbir neden yoktur. İlk defa 2013 yılında bu maddeler ayıklanarak madde sayısı 
aşağı yukarı yarıya (15) indirilmiştir. Böylece Genel Kurul, hiçbir maliyeti olmaksızın 15 
maddeyi görüşme zorunluğundan kurtulmuştur.

Buna benzer biçimde teamülde değişikliklere gidilerek çok daha fazla zaman 
tasarrufu sağlanması mümkündür. Bu yüzden sözkonusu teamülün gözden geçirilmesi 
önerilmektedir. Örneğin teamülde şu değişiklik önerilebilir: Anayasa’nın 162. maddesinin 
dördüncü fıkrası, bölümlerin üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunup oylanacağını 
öngörmüştür. Ancak Anayasa’nın ne bu maddesinde ne de başka bir maddesinde 
bölümün ne olduğuna ilişkin bir tanımlama yer almamıştır. 2013 yılından önce çıkarılan 
bütçe kanunlarında şöyle bir hüküm yer almaktadır: “a) “Fasıl ve bölüm” deyimleri, 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini, ifade eder” Bu tanım dolayısıyla her tur 
görüşmenin sonunda fonksiyonel sınıflamanın birinci düzeydeki rakamlar okunmakta 
ve oylanmaktadır. Bazı bütçelerde, bu okuma ve oylama önemli süreler alabilmektedir. 
Örneğin üniversitelerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında buradaki okuma ve oylama 
işlemi çok uzun süreler alabilmektedir. Öte yandan bu rakamların okunmasının hiçbir 
yararı yoktur, çünkü kimse bu rakamların neye karşılık geldiğini bilebilecek durumda 
değildir. Yapılan şey tümüyle bir formalitenin yerine getirilmesidir. Dolayısıyla bu işlemi 
tümüyle ortadan kaldırmak esas bakımından hiçbir eksikliğe neden olmaz. Bu yüzden 
de bölüm tanımının değiştirilmesi yoluyla bütün bu oylamalardan vazgeçmek ve zaman 
kaybını önlemek mümkündür.

Bu örnek bütçe sürecinin rasyonelleştirilmesi yönünde atılabilecek adımlardan 
sadece birisidir. Rasyonelleştirme sürecinde bütün aşamaların, mevcut teamül çerçevesinde 
masaya yatırılarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Örnekte görüldüğü gibi birçok 
rakam okunmakta ve bu rakamlar, içeriğinde ne olduğundan habersiz olarak oylanarak 
kabul edilmektedir. Bütçe bir çok yönden uzmanları dışında kimsenin anlayamayacağı 
teknik detaylar içermektedir. Bir parlamento üyesinin bilmesi gereken şey kabaca, devletin 
genel olarak gelirlerinin nerelerden elde edildiği, bunların dağılımı, harcamaların hangi 
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alanlara yapıldığı, hükümetin yatırım tercihlerinin ne olduğudur. Bunun dışındaki detaylar 
ne anlaşılabilecek düzeydedir ne de üzerinde nasıl etki yapılabileceği bilinmektedir. Bu 
yüzden de bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri, bakanlıklardan aldıkları belge ve 
bilgiler üzerinde konuşma yapmaktadırlar. Oysa bir parlamento perspektifinin ortaya 
çıkması için, yasama organının sürece kendi perspektifinden bakması gerekmektedir. Öte 
yandan bazı konuşmacılar, üzerinde görüşme yapılan bütçeden kendi gündemlerindeki 
sorunu dile getirmekte ve soru cevap işlemi sırasında, bütçeden bağımsız sorular 
sormaktadırlar. Bir yasama organının bütçe üzerindeki görüşmelerde, daha eleştirel 
davranması ve yürütme organını denetlemeye çalışması, bütçe kavramının doğasında yer 
almaktadır. Bu yüzden de Meclisin bütçeden ziyade kesin hesap üzerine odaklanması ve 
hükümetten hesap sorması parlamenter sistemin mantığına daha uygun düşmektedir.

Özetle söylemek gerekirse, bütçe sürecinin bu anlayışla yeniden ele alınması 
ve gerekiyorsa görüşme süresinin kısaltılması düşünülmelidir. Hiç kuşkusuz bu ele 
alma sonucunda bütçe sürecinin daha da uzatılmasına karar verilebilir. Önemli olan bu 
süreçte yer alan, ancak daha verimli, etkin bir bütçenin çıkarılmasına katkısı olmayan 
aşamaların süreçten ayıklanmasıdır. Bu ayıklamanın yapılmaması, sadece zaman kaybıyla 
sonuçlanmamakta, kimi zaman daha çetrefilli sorunlara yol açmaktadır. Örneğin 1992 
yılında yaşanan bir örnekte Kültür Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususu 
reddedilmiştir.483 Böyle bir durumda ne yapılacağına ilişkin olarak ne Anayasa’da ne 
de İçtüzük’te herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun üzerine Başkanlık Divanı 
toplanarak, zorlama bir yorumla soruna bir çözüm bulmuştur. Divan kesin hesabın da 
oylanması gerekirken oylanmamış olması ve yapılan itirazlar üzerinde ortaya çıkan 
kuşkuların giderilmesi için oylamanın tekrarlanmasını kararlaştırmıştır. Oysa karara 
muhalif üyelerden birinin muhalefet şerhinde de belirtildiği gibi kesin hesap kabul 
edildiği halde bütçenin reddi mümkündür ve ikisi arasında bir ilişki yoktur. Öte yandan 
oylamada usulsüzlük yapıldığına ilişkin bir iddia da bulunmamaktadır. Başkanlık Divanı 
çözümsüzlük karşısında bu kararı almıştır. Bu karardan sonra yapılan yeni oylamada 
bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir.484 Konu daha sonra AYM’nin önüne 
gelmiş ve AYM E. 1992/26 ve K. 1992/48 numaralı kararında şunları söylemiştir:

Anayasa’da reddedilen bütçe tasarısının yeniden nasıl görüşüleceğine ilişkin 
yöntemi belirleyen bir kural bulunmamaktadır. Anayasa’daki kesin süreler nedeniyle 
reddedilen bütçe tasarısının yeniden düzenlenerek Bütçe Komisyonu’ndan başlamak 
suretiyle tekrar görüşülmesi olanağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, reddedilen kuruluşa ait 
bütçe tasarısının, bütünden ayrı zamanda ve ayrı biçimde görüşülerek çok daha sonra 
yürürlüğe girmesi, Bütçe’nin birliği ilkesiyle de bağdaşmaz. ... İçtüzük değişiklikleri ya 
da İçtüzük düzenlemesi niteliğindeki TBMM kararları ancak usul ya da esas yönünden 
Anayasa’ya aykırılık içeriyorlarsa iptal edilebilirler.

AYM, yeni bir içtüzük kuralı olarak değerlendirdiği Divan kararını İçtüzükteki bir 
boşluğu dolduran ama Anayasa’ya aykırı olmayan bir uygulama olarak değerlendirmiş 
ve iptal etmemiştir.

483 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.03.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 57 Oturum: 3, s. 122.
484 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.03.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 60 Oturum: 3, s. 408-428.
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Mevcut bütçe sürecinde bu gibi durumların ortaya çıkması olanaklıdır ve 
bunlardan kaçınmak için de sürecin bütünüyle gözden geçirilmesi ve rasyonelleştirilmesi 
gerekmektedir.

(iii) Meclis Soruşturmasına İlişkin Özel Gündem
Meclis soruşturması, hükümet üyelerinin yargılanmalarına izin veren/vermeyen bir 

araçtır. Meclis soruşturması mekanizması bir bakanın kişisel olan cezai sorumluluğunun 
gündeme getirilmesi için, hazırlık soruşturmasının Meclis’te yürütülen bir ön 
aşamasıdır ve bu nedenle de adli mercilere verilen yetkilerin bir kısmının kullanılmasını 
isteyebilmektedir. Ancak Meclis soruşturması siyasi bir kurum olan Meclis’te yürütülmesi 
nedeniyle, siyasi yönü ağır basan bir mekanizmadır. Anayasa’nın 100. maddesine göre 
başbakan veya bakanlar hakkında, TBMM Üye tamsayısının 1/10 (55 milletvekili)’unun 
vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis soruşturması mekanizmasının 
birçok yönü bulunmaktadır ve bir çok yönden incelenebilir. Burada mekanizmanın 
işleyişinde Genel Kurul’da oluşmuş bulunan teamüller saptanmaya çalışılacaktır.

Anayasa’nın ilgili maddesi Meclis soruşturmasının üç aşamasından söz etmektedir:

Şekil 14. Meclis Soruşturmasının Aşamaları 
Şekilden de anlaşılacağı gibi Genel Kurul’da Meclis soruşturması ile ilgili olarak 

iki görüşme yapılabilir. Bunlardan birincisi, önergenin verilişinden itibaren 1 ay içinde 
önerge hakkında bir karara varmak için yapılan görüşmedir. Bu görüşme sonunda bir 
komisyon kurulmasına karar verilecek olursa, ikinci görüşmenin yapılması sözkonusu 
olur. Aksi taktirde süreç burada sonlanmış olur. Komisyon kurulması halinde Genel Kurul 
ikinci görüşmesini komisyon raporunun dağıtılmasından itibaren 10 gün içinde yapar.

Anayasa’nın bu kuralları İçtüzüğün 107-113. maddelerinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, Anayasa, Meclis soruşturmasını 
süreye bağladığı için  Genel Kurul’un Meclis soruşturması ile ilgili görüşmelerini özel 
gündem kısmı içinde yürütmesi gerekir. Nitekim İçtüzüğün 108. maddesinin ikinci 
fıkrasına göre soruşturma önergesinin görüşmelerinin yapılacağı günün, bir özel gündem 

Anayasa'nın ilgili maddesi Meclis soruşturmasının üç aşamasından söz 

etmektedir: 

 
Şekil 14. Meclis Soruşturmasının Aşamaları  

Şekilden de anlaşılacağı gibi Genel Kurul'da Meclis soruşturması ile ilgili olarak 
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halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından tespit edilmesi 

gerekir. Ancak soruşturma komisyonu kurulması halinde komisyon raporunun Genel 

Kurul'da görüşülmesini düzenleyen 112. maddede bir özel gündemden söz 

edilmemektedir. Oysa maddede, Anayasa'yla uyumlu olarak, komisyon raporunun 
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Komisyon	  raporu	  

2+2	  ayda	  komisyon	  
raporunun	  sunulması	  

Komisyon	  raporunun	  Genel	  
Kurolda	  görüşülmesi	  	  

Dağıtımdan	  itibaren	  10	  gün	  
içinde	  görüşme	  
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halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından tespit edilmesi gerekir. 
Ancak soruşturma komisyonu kurulması halinde komisyon raporunun Genel Kurul’da 
görüşülmesini düzenleyen 112. maddede bir özel gündemden söz edilmemektedir. Oysa 
maddede, Anayasa’yla uyumlu olarak, komisyon raporunun dağıtımdan itibaren 10 gün 
içinde görüşüleceği öngörülmüştür. Maddede özel gündemden söz edilmemiş olması 
bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir. Eğer 108. maddede de özel gündemden söz 
edilmeseydi, bir eksiklikten söz edilmeyebilirdi. Çünkü bu durumda, her iki görüşme de 
özel gündemi düzenleyen 50. madde gereği özel gündemde görüşülürdü. Özel gündemde 
görüşülmesi gereken, görüşmelerden birinin özel gündemde görüşüleceğini belirtmek, 
diğeri konusunda sessiz kalmak, sonucu değiştirmese de, kuralların uygulaması 
arasında bir tenakuz doğmasına yol açabilir. Nitekim uygulamaya bakıldığında, Meclis 
soruşturması komisyonu raporlarının, “...komisyonlardan gelen diğer işler” sayılarak, 
gündemin 8. Kısmında görüşüldüğü görülmektedir. Oysa kısmın başlığı “Kanun Tasarı 
ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler”dir. Dolayısıyla burada kastedilen 
komisyonlar, kanun tasarı ve teklifi görüşen komisyonlardır ve sözü edilen diğer işler 
kanun tasarısı ve teklifi görüşen komisyonlardan gelen diğer işlerdir. Dolayısıyla Meclis 
soruşturması komisyonu raporlarının, süreye bağlı işlerden bulunduğu için 50. madde 
kapsamında görüşülmesi gerekir; İçtüzüğün 112. maddesi de bunu düzenleyerek tutarlılığı 
sağlayabilirdi. Ancak 112. madde bu tür bir düzenleme yapmadığı için uygulama farklı 
yönde gelişmiştir.

Meclis soruşturması mekanizmasının çoğunluğa sahip bir siyasal iktidarın bakan 
üyeleri hakkında işletilmesi güçtür, çünkü her ne kadar sonuçta cezai sorumluluk gündeme 
gelecekse de, Meclisteki mekanizmanın siyasi yönü ağır basmaktadır. Bu yüzden de 
Meclis soruşturması istemlerinin genellikle görüşme düzeyinde kaldığı ve komisyon 
aşamasına geçilmediği görülmektedir. Bu yüzden de teamülle ilgili çok fazla örneğe 
rastlanmamaktadır. 1982 Anayasası’nın yürürlüğünden sonra ilk Meclis soruşturması 
örneği kamuoyunda “Özdağlar Olayı” olarak bilinen 1985 yılındaki soruşturmadır. 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arkadaşı 06. 01. 1985 tarihinde verdikleri 
önergeyle Devlet Eski Bakanı İsmail Özdağlar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasını 
istemişlerdir. Önerge, Genel Kurul’un 08.01.1985 tarihli 50. Birleşiminde okunmuştur.485 
Genel Kurul’un 09.01.1985 tarihli 51. Birleşiminde bir Danışma Kurulu önerisi oylanarak 
kabul edilmiştir. Öneride, önergenin Özel Gündemde yer alacak işler kısmında yer alması 
ve görüşmelerinin 10.01.1985 tarihinde yapılması önerilmektedir.486 Sözü edilen günde 
yapılan görüşmelerde bir soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. 487 Ancak 
komisyonun kurulmasına karar verildiği bu günde İstanbul Milletvekili İbrahim Ural 
ve 42 Arkadaşı tarafından aynı Bakan hakkında bir başka önerge verilmiştir. Önergede 
daha önce verilen önergenin hem biçimsel yönden hem de özü yönünden eksiklikler 
taşıdığı belirtilmektedir. Genel Kurul’un 15.01.1985 tarihinde okunan önergeden 
sonra, önergenin görüşme gününe ilişkin bir Danışma Kurulu önerisi okunarak kabul 

485 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 50 Oturum: 1, s. 73-74.
486 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 51 Oturum: 1, s. 151.
487 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 52 Oturum: 1, s. 203-215.
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edilmiştir. Öneride, önergenin Özel Gündemde yer alacak işler kısmında yer alması ve 
görüşmelerinin 17.01.1985 tarihinde yapılması önerilmektedir.488 Sözü edilen tarihteki 55. 
Birleşimde önergenin görüşülmesinden sonra, komisyonun kurulması reddedilmiştir.489 
Dolayısıyla aynı konuda bulunan iki önergenin görüşüldüğü ve bunlardan birinin kabul 
edildiği, diğerinin reddedildiği görülmüştür. Kabul edilen önerge, dönemin siyasal 
iktidarının kendi üyesi hakkında verdiği önergedir. Bunun kuşkusuz siyasal bir anlamı 
bulunmaktadır: Siyasal iktidar, topluma, kendi üyesi hakkındaki iddiaların araştırılmasını 
kendisinin başlattığı ve kendi üyesine, aklanması için kapıları açtığı biçiminde ikili bir 
mesaj vermektedir.

Sözkonusu soruşturma komisyonu Genel Kurul’da 15.05.1985 tarihinde 
görüşülmüş ve ilgili bakanın Yüce Divan’a sevkine karar verilmiştir.490 Burada konumuz 
açısından önemli olan şey, bu görüşmenin gündemin hangi kısmında yapıldığıdır. 
Tutanaklarda görülen şey komisyon raporunun, özel gündem içinde değil, yukarıda sözü 
edilen 8. Kısımda görüşüldüğüdür. Başkan kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işler kısmına geçtiğini açıkladıktan sonra, gündemin ilk sırasındaki işin 
görüşmesini hükümet bulunmadığından ertelemiş ve daha önce ikinci sıraya alınmış 
bulunan komisyon raporunun görüşmelerine başlanacağını bildirmiştir. Bu uygulama 
çeşitli sıkıntılar çıkaracak niteliktedir. Çünkü Anayasa, Meclis soruşturmasının her 
aşamasını süreye bağlamıştır ve İçtüzük de Anayasa’nın süreye bağladığı konular için 
özel bir kısım ayırmıştır. Her iki düzenleme birlikte kullanıldığında, bu kapsama giren 
işlerde bir gecikme sözkonusu olmayacaktır. Ancak 8. Kısmın son sırasına giren bir işin ön 
sıralara alınması için bir Danışma Kurulu kararı gerekecektir. İşin ön sıraya alınmaması-
alınamaması halinde Anayasa’nın öngördüğü sürelere uyulmayabilecektir. Dolayısıyla bu 
işin özel gündem kısmında görüşülmesi gerekirdi.

Bu bölümde, buraya kadar incelenen bütün konular Anayasa’nın süreye bağladığı 
konulardır ve tümünde de ya bakanlar kurulunun ya da bir bakanlar kurulu üyesinin 
sorumluluğu söz konusudur. Anayasa yasama-yürütme arasındaki bir kriz nedeniyle 
sistemin istikrarsızlığa sürüklenmemesi için, sorunun bir an önce çözülmesi yoluna 
gidilmesini zorlamıştır. Bu tür konuların İçtüzüğün süreye bağlı konuları düzenleyen 50. 
maddesine göre özel gündem içinde görüşülmeleri gerekmektedir. İçtüzük bununla da 
yetinmeyerek sözkonusu mekanizmaları düzenlediği yerlerde, bunların özel gündemde 
görüşüleceğini hüküm altına almıştır. Ancak bu maddeler kimi zaman, mekanizmayı 
bütünsellik içinde ele almamışlar ve sadece bazı aşamaların özel gündemde görüşüleceğini 
belirtmekle yetinmiştir. Uygulama, kimi zaman İçtüzüğün boşluğunu doldurmuş, kimi 
zaman da İçtüzüğün genel anlayışından sapmıştır. Bunların tümü yukarıda ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Bundan sonra incelenecek olan mekanizma, İçtüzüğün kısmen 
süreye bağladığı bir konudur ve bundan dolayı 50. madde kapsamındadır. Bu cümlede 
“kısmen” sözcüğü kullanılmıştır, çünkü genel görüşme önergesi verilmesi ya da genel 
görüşmeye yol açabilen Meclis araştırması önergesi verilmesi, yukarıda incelenen 

488 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 53 Oturum: 1, s. 252-254.
489 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55 Oturum: 1, s. 333-347.
490 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.05.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 99 Oturum: 1, s. 326-340.
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örneklerde olduğu gibi, mutlaka bir öngörüşme yapılmasıyla sonuçlanmaz. Bu önergeler 
hiç görüşülmeyebilir ve hatta hiç görüşülmeme şansı görüşülme şansından çok daha 
yüksektir. İçtüzüğün süreye bağladığı şey, öngörüşmesine karar verilen önergenin kabul 
edilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu söylenenler biraz daha ayrıntılı olarak 
açıklanacaktır.

(iv) Genel Görüşmeye İlişkin Özel Gündem
Genel görüşme, Anayasa’nın 98. maddesinde toplumu ve Devlet faaliyetlerini 

ilgilendiren belli bir konunun Genel Kurul’da görüşülmesi, Meclis araştırması da belli 
bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme olarak tanımlanmış ve ayrıntılar İçtüzüğe 
bırakılmıştır. İçtüzük 101-103. maddelerinde genel görüşmeyi, 104-105. maddelerinde 
Meclis araştırmasını düzenlemiştir. Her iki mekanizmada da sonuçta Genel Kurul’da 
bir görüşme yapılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla her iki mekanizmada da 
nihai hedefin çok farklı olmadığını söylemek gerekir. İki mekanizma arasındaki temel 
fark, Meclis araştırmasında bir komisyonun kurulması, genel görüşmede konunun bir ek 
incelemeye gerek kalmadan Genel Kurul’da görüşülmesidir. Dolayısıyla İçtüzüğün 105. 
maddesinde araştırma komisyonunu düzenlemiş ve Meclis araştırması için esas itibarıyla 
bir madde konmuştur. Sözkonusu 104. maddede de ayrıca bir yöntem düzenlememiş, 
genel görüşmede uygulanan yöntemin uygulanacağı öngörülmüştür. Genel görüşmenin 
açılmasını düzenleyen ve Meclis araştırması açılmasına da uygulanan102. maddeye göre 
genel görüşme ve Meclis araştırması talebinde bulunabilecek olanlar şunlardır:

Şekil 15. Meclis araştırması ve genel görüşme talepleri
Bu noktada doktrindeki bir hususu açıklığa kavuşturmada yarar vardır. Neziroğlu, 

uygulamada hükümet tarafından genelde genel görüşme önergesi verilmediğini, bu 
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491 Neziroğlu, 2008, s.161. 
492 Tanör & Yüzbaşıoğlu, 2013, s. 308. 
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belirtmektedir.491 Tanör&Yüzbaşıoğlu ise genel görüşmenin Meclis Genel Kurulu 
kararıyla açılabildiği için uygulamada daha çok hükümetin önergelerinin görüşüldüğünü, 
hükümetin destek vermediği önergelerin görüşülme şanslarının zayıf olduğunu 
belirtmektedirler.492 İlk bakışta birbirinin zıddı gibi görünen bu iki açıklama, aslında 
birbirini tamamlamaktadır: Hükümetin desteklemediği bir önergenin görüşülme 
şansı olmadığı gibi, hükümet genel görüşme önergesi vermemektedir. Hükümet genel 
görüşme istediğinde, genellikle desteğini aldığı siyasal parti grubuna bir genel görüşme 
önergesi verdirir. Kimi zaman da hükümet, konunun partiler üstü olduğunu anlatmak için 
muhalefetin verdiği önergenin görüşülmesini destekleyebilir. Böyle durumlarda bazen 
bütün parti gruplarının verdiği önergeler birleştirilerek görüşülür.

İster bir genel görüşme önergesinin öngörüşmeleri sonucunda genel görüşme 
yapılmasına karar verilsin, ister Meclis araştırması önergesinin görüşmeleri sonucunda 
kurulan bir araştırma komisyonunun raporu genel görüşme konusu olsun, bu aşamalardan 
sonra yapılan iş tümüyle aynıdır. 

 Şekil 16. Genel görüşmenin kaynakları
Şu halde genel görüşmenin kaynağı bir genel görüşme önergesi olabileceği gibi 

bir Meclis araştırması önergesi de olabilir. Yukarıda bu önergelerin verilmesinden sonra 
“sunuşlar” kısmında okunarak Genel Kurul’un bilgisine sunuldukları belirtilmiş ve buna 
ilişkin çeşitli açıklamalar yapılmıştı. Bunlar bilgiye sunulduktan sonra gündemin “Genel 
görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler” başlıklı 6. kısmına 
girerek bekleme aşamasına geçerler. Burada sıraya girmiş bir önergenin hiç görüşülme 
şansı olmayabilir ve bugün yerleşik hale gelmeye başlayan teamüle göre, iktidarın 
görüşmek istemediği bir önergenin ne öngörüşmelerinin ne de görüşmelerinin şansı 
vardır; bu tür bir önerge sonucunda araştırma komisyonu da kurulamaz ve dolayısıyla 
araştırma komisyonu raporunun genel görüşmesi de sözkonusu olamaz. 

491 Neziroğlu, 2008, s.161.
492 Tanör & Yüzbaşıoğlu, 2013, s. 308.
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Şekil 17. Genel Görüşme Süreci493

(01) Genel Görüşme Önergesi Üzerine Genel Görüşme
Yukarıda belirtilen yetkili kişi ve kurumlar tarafından genel görüşme önergesi 

verilince bu önergeler Genel Kurul’un bilgisine sunulmak üzere sırada bekletilir. 
Sunuşlar kısmında bilgiye sunulduktan sonra Gündem kitapçığındaki kısımları değişir; 
Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler 
başlıklı 6. kısmının son sırasına girerek bekleme aşamasına geçerler. İçtüzükte, buradaki 
işlerin sırasının değiştirilmesine olanak tanınmamıştır. İçtüzüğün 49. maddesinin 
ikinci fıkrasında buradaki işlerin görüşülmesi için haftanın belli bir gününde belirli 
bir süre ayrılacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla İçtüzüğün hedeflediği şey, gündemin 
bu kısmına alınan işlerin veriliş sırasına göre öngörüşmelerinin yapılmasıdır. İçtüzük 
bu öngörüşmelerin yapılmasına ilişkin herhangi bir süre koymamıştır. Dolayısıyla 
burada biriken işlerin yoğunluğuna, Genel Kurul’un bunlar için ayırdığı süreye, Genel 
Kurul’un çalışma temposuna göre buradaki bekleme süresinin değişeceği öngörüsünde 
bulunulabilir. Ancak bu öngörü doğru değildir. Çünkü teamül, kuraldan farklı yönlere 
doğru gelişmiş ve istikrar kazanmıştır. İçtüzük buradaki işlerin sırasının değişmesine 
olanak tanımamışken, uygulamada bu sonuç yaratılmıştır. Çünkü bu tür önergelerin 
görüşülmesi siyasi parti gruplarının grup önerisi ya da Danışma Kurulu önerileriyle 
mümkün olmaktadır ve grup önerileri ya da Danışma Kurulu önerileri genellikle bu 
kısmın son sıralarında olan işlerin görüşülmesini hedeflemektedir. Bunun nedeni de 
şudur: Bugünkü uygulamada, geçmişten farklı olarak, genellikle önemli olduğuna karar 
verilen bir konunun genel görüşmesi yapılmaktadır ve bu önemli konu hakkında genel 
görüşme yapılmasını sağlamak için siyasal partiler ya ortak genel görüşme önergeleri 
vermektedirler ya da partilerin herbiri aynı konuda genel görüşme önergesi vermekte ve 
bu önergeler birleştirilmektedir. Dolayısıyla bu önerge/önergeler 6. kısmın son sırasında/
sıralarında bulunmaktadırlar. Grup/Danışma Kurulu önerilerinde, bu önergelerin Genel 
Kurul’un belli bir birleşiminde görüşülmesi önerilmektedir. Böyle olunca da ön sıralarda 
bekleyen genel görüşme önergeleri sıralarında beklemeye devam ederken, 6. kısma en 
son giren ve hatta henüz girememiş olan önergeler Genel Kurul’da görüşülmektedir. 
Dolayısıyla İçtüzükte bulunan kural ile teamülün birbirlerinden oldukça farklı olduğunu 
söylemek gerekir. Oysa önceki yıllarda 6. kısımda bekleyen işlerin sıra gözetilerek 
görüşüldüğü görülmektedir. Örneğin 1988 yılında yapılan bir uygulama şöyledir: Başkan 
sunuşlar kısmında bir genel görüşme önergesini bilgiye sunduktan sonra gündemin “Genel 
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler’’ kısmına geçildiğini 
bildirmiştir. Bu kısmın ilk sırasında bulunan önergenin görüşüleceğini açıkladıktan sonra 
hükümetin hazır olup olmadığını sormuş ve hükümet olmayınca da önergenin bir defalık 
gelecek birleşime ertelendiğini söylemiştir. Bundan sonra şöyle devam etmiştir: 

493 Bakırcı, 2008, s. 113.
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                                                                    Komisyon Kurulması Kararı 
 
Şekil 17. Genel Görüşme Süreci493 

(01) Genel Görüşme Önergesi Üzerine 
Genel Görüşme 

Yukarıda belirtilen yetkili kişi ve kurumlar tarafından genel görüşme önergesi 

verilince bu önergeler Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere sırada bekletilir. Sunuşlar 

kısmında bilgiye sunulduktan sonra Gündem kitapçığındaki kısımları değişir; Gündemin 

Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler başlıklı 6. 

kısmının son sırasına girerek bekleme aşamasına geçerler. İçtüzükte, buradaki işlerin 

sırasının değiştirilmesine olanak tanınmamıştır. İçtüzüğün 49. maddesinin ikinci 

fıkrasında buradaki işlerin görüşülmesi için haftanın belli bir gününde belirli bir süre 

ayrılacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla İçtüzüğün hedeflediği şey, gündemin bu kısmına 

alınan işlerin veriliş sırasına göre öngörüşmelerinin yapılmasıdır. İçtüzük bu 

öngörüşmelerin yapılmasına ilişkin herhangi bir süre koymamıştır. Dolayısıyla burada 

biriken işlerin yoğunluğuna, Genel Kurul'un bunlar için ayırdığı süreye, Genel Kurul'un 

çalışma temposuna göre buradaki bekleme süresinin değişeceği öngörüsünde 

bulunulabilir. Ancak bu öngörü doğru değildir. Çünkü teamül, kuraldan farklı yönlere 

doğru gelişmiş ve istikrar kazanmıştır. İçtüzük buradaki işlerin sırasının değişmesine 

olanak tanımamışken, uygulamada bu sonuç yaratılmıştır. Çünkü bu tür önergelerin 

görüşülmesi siyasi parti gruplarının grup önerisi ya da Danışma Kurulu önerileriyle 

mümkün olmaktadır ve grup önerileri ya da Danışma Kurulu önerileri genellikle bu 

kısmın son sıralarında olan işlerin görüşülmesini hedeflemektedir. Bunun nedeni de 

şudur: Bugünkü uygulamada, geçmişten farklı olarak, genellikle önemli olduğuna karar 

verilen bir konunun genel görüşmesi yapılmaktadır ve bu önemli konu hakkında genel 

görüşme yapılmasını sağlamak için siyasal partiler ya ortak genel görüşme önergeleri 

vermektedirler ya da partilerin herbiri aynı konuda genel görüşme önergesi vermekte ve 

bu önergeler birleştirilmektedir. Dolayısıyla bu önerge/önergeler 6. kısmın son 

sırasında/sıralarında bulunmaktadırlar. Grup/Danışma Kurulu önerilerinde, bu 

önergelerin Genel Kurul'un belli bir birleşiminde görüşülmesi önerilmektedir. Böyle 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
493 Bakırcı, 2008, s. 113. 
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BAŞKAN — İkinci sırada bulunan, Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 
19 arkadaşının, son yedi yılda emisyon hacminde genişlemeye yol açan ve enflasyonu 
hızlandıran nedenleri ve bunlar içinde dövize çevrilebilir mevduat ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü̈ tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüşmesine 
başlıyoruz./Hükûmet?.. Burada.

Önergeyi tekrar okutuyorum:494 

Görüldüğü gibi görüşülmek istenen önergeye ulaşmak için sıralamaya dikkat 
edilerek ilk sıradan başlanmış ve görüşülmek istenen sıraya gelince durulmuştur.

Bir başka örnekte sözkonusu kısımda bulunan işlerin görüşülmesine ilk sıradan 
başlanmıştır. Başkan Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler 
kısmının 1. sırasında yer alan genel görüşme önergesi üzerindeki görüşmelere başlanacağını 
bildirmiş ve hükümeti sormuştur. Hükümet yerinde olunca da öngörüşmeler başlamıştır. Bu 
önergenin görüşülmesinden bir başka ilginç nokta, daha önce alınan karara uyularak, saat 
18.00 de öngörüşmelere ara verilmesi ve soru önergelerinin görüşülmesine geçilmesidir.495 
Buna benzer bir başka örnekte Başkan 6. kısma geçildiğini açıklamış ve ilk sıradaki genel 
görüşme önergesinin görüşüleceğini bildirmiştir. Bunun ardından hükümeti sormuş ve 
hükümet yerinde olduğundan, genel görüşmenin öngörüşmelerini başlatmıştır.496 1990 
yılındaki bir başka örnekte pancar üreticilerinin sorunlarını konu alan ve 6. kısmın ilk 
sırasında yer alan bir genel görüşme önergesinin öngörüşmeleri yapılmıştır.497

İçtüzük kurallarına uygun olan bu uygulama, 19. Dönemin başlarından itibaren  
önerge sayısının da artmasının etkisiyle, değişmeye başlamış ve bu kısımda bulunan 
işler sıra gözetilmeksizin görüşülmeye başlanmıştır. Örneğin 1991 yılında yapılan bir 
uygulamada, Danışma Kurulu henüz yeni okunmuş bulunan ve 6. kısma girmemiş olan 
önergelerle, 6. kısmın çeşitli sıralarında bulunan genel görüşme önergelerinin öngörüşme 
ve görüşme günlerini saptamıştır:

Danışma Kurulu önerisi
Danışma Kurulunun 16.12.1991 Pazartesi günü̈ yaptığı toplantıda önerilerinin 

Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
…
2. 17.12.1991 tarihli “Gelen Kâğıtlar” da yayımlanan ve okunmuş bulanan (8/4) 

esas numaralı “ekonomi” konusundaki genel görüşme önergesiyle, (8/5) esas numaralı 
“dış politika” konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin 18 Aralık 1991 
Çarşamba günkü̈ Birleşimde yapılması; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, 
genel görüşmelerin gündemin” özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması 
...”ekonomi” konusundaki genel görüşmenin Genel Kurulun  24.12.1991 Salı günkü̈, “dış 
politika” konusundaki Genel Görüşmenin de Genel Kurulun 25.12.1991 Çarşamba günkü̈ 
Birleşiminde yapılması...

494 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 19 Oturum: 1, s. 187-188.
495 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.12.1978, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 27 Oturum: 1, s. 130, 141.
496 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.11.1989, Dönem: 18, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 27 Oturum: 1, s. 244.
497 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.09.1990, Dönem: 19, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 9 Oturum: 1, s. 255.
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3. Genel Kurulun 12.12.1991 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş bulunan ve 
gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler” 
kısmının 4 üncü sırasında bulunan (8/3) esas numaralı, “ülkemizin iç güvenlik sorunları” 
konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 19.12.1991 
Perşembe günkü̈ Birleşiminde yapılması; ...önerilmiştir.498

Kabul edilen bu öneriler doğrultusunda, belirtilen günlerde öngörüşmeler yapılmıştır.
 2007 yılında yapılan benzer bir uygulamada Irak’taki gelişmelerle ilgili olarak 

iktidar partisi olan Ak Parti ile ana muhalefet partisi olan CHP birer önerge vermişler 
ve bu önergeler Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler 
kısmının 352 ve 353. sıralarına girmiştir. AK Parti grubu bir grup önerisi sunmuştur:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
…bu Birleşimde çalışma süresinin, görüşmeleri birlikte yapılacak olan (8/36) ve 

(8/37) esas numaralı Genel Görüşme Önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına 
kadar uzatılması önerilmiştir.

Başkan bu öneriye atıfta bulunarak önergelerin görüşüleceğini şu sözlerle ifade 
etmiştir:

Gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler” 
kısmına geçiyoruz. Alınan karar gereğince, 352’nci sırasında yer alan, Ankara Milletvekili 
Faruk Koca ve 29 milletvekilinin, Irak’taki gelişmeler ile ülkemizin ve uluslararası toplumun 
bu ülkenin sorunlarının zulmüne yapabileceği katkılar konusunda; 353’üncü sırasında yer 
alan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal ile Grup Başkan Vekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal 
Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un bölücü̈ terör örgütünün Kuzey Irak’taki 
faaliyetleri ve Kerkük’ün durumu başta olmak üzere Irak’taki son gelişmeler konusunda, 
Anayasanın 98’inci, İç Tüzük’ün 102’nci ve 103’üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak öngörüşmesine başlıyoruz.499

Görüldüğü gibi oluşan teamülde, 6. kısımda bulunan işlerin sırası değil, siyasal parti 
gruplarının tercihi gözetilmiş ve her bir parti grubunun, sözkonusu kısmın son sıralarında 
bulunan birer önergesi, kabul edilen grup önerisi üzerine birleştirilerek görüşülmüştür. Bu 
teamülün 1990’lı yılların başlarına kadar geri gittiğini belirtmek gerekir. Örneğin 1993 
yılında Azerbaycan’da meydana gelen olayların görüşülmesi için verilen ve 6. kısmın 
farklı sıralarında bulunan (82, 83, 84, 105 ve 106 sıralar)  değişik 5 önerge alınan karar 
üzerine birleştirilerek görüşülmüştür.500 

Özetle söylemek gerekirse, teamülün bugün geldiği noktada, 6. kısımdaki işlerin 
öngörüşmeleri bulundukları sıraya göre değil, özellikle iktidar ve ayrıca muhalefet partisi 
gruplarının tercihlerine göre yapılmaktadır; 6. kısım, işlevini önemli ölçüde kaybetmiş 
bulunmaktadır. 6. kısmın, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin bekletildiği 
yer olduğu söylenebilir.

498 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.12.1991, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 16 Oturum: 1, s. 607-608.
499 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.01.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 52 Oturum: 1-2, s. 484, 492.
500 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.09.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 7 Oturum: 1, s. 76-77.
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Buraya kadar yazılanlardan anlaşılacağı gibi, bir genel görüşme önergesi gündemin 
üç kısmına girmektedir. Önerge,

1. Verildiğinde Başkanlığın Genel Kurul’a Sunuşları Kısmında Genel Kurul’un 
bilgisine sunulmakta,

2. Bilgiye sunulduktan sonra Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler kısmında beklemeye alınmakta,

3. Öngörüşmeleri yapıldıktan sonra (yapılırsa) Özel Gündemde Yer Alacak İşler 
Kısmına girmekte ve burada sonuçlanmaktadır.

Genel görüşme önergesinin Özel Gündem Kısmına girebilmesi için, süreye bağlı 
bir iş haline gelmesi gerekir ki, bunun için öngörüşmesinin yapılmış olması ve öngörüşme 
sonunda görüşmeye gerek olduğuna karar verilmesi gerekir. Başka bir anlatımla 
öngörüşmesine karar verilmemiş bir genel görüşme önergesinin, dönem sonunda kadar 6. 
Kısımda beklemesi ve dönem sonunda kadük olması beklenebilir. Öngörüşmesine karar 
verilmiş bir genel görüşme önergesinin, Özel Gündem kısmına girmesi bir ihtimal olmakla 
birlikte, bu ihtimal kuvvetli bir ihtimal değildir. Çünkü genel görüşme yapılmasına ilişkin 
öngörüşmelerde, konu genellikle yeterince tartışılmış olur ve yeni bir görüşmeye gerek 
kalmaz. Başka bir anlatımla öngörüşme sırasında genel görüşme önergesi görüşülmüş 
olduğundan, ayrıca bir genel görüşme yapılması gereksiz olur. Bu konuda yapılmış bir 
araştırmaya göre, TBMM’nin 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemlerinde verilen toplam 137 
genel görüşme önergesi bulunmaktadır. Bunların 76’sının öngörüşmesi yapılmış ve 61’i 
kadük olmuştur. Öngörüşmesi yapılan 76 genel görüşme önergesinden sadece 16’sının 
görüşmeleri yapılmış ve 60’ının öngörüşmesiyle yetinilmiştir. Neziroğlu bu tabloyu 
dikkate alarak genel görüşmede iki görüşmenin tek görüşmeye indirilmesini ve yetersiz 
görüşme yapılmasını önlemek için bu görüşmede sürelerin artırılmasını önermektedir.501 
Gerçekten de öngörüşme yapıldığında zaten genel görüşme önergesi görüşülmüş 
olmaktadır. Öngörüşmeler sonunda önergenin görüşülmesini reddetmek, yapılan bir 
işin yapılmamış olduğu gibi bir izlenimin doğmasına yol açabilir. Bu yüzden de genel 
görüşmenin öngörüşme aşamasını kaldırmak makul gibi görünmektedir.

İçtüzüğün 103. maddesine göre öngörüşme sonunda genel görüşme açılmasına 
karar verilirse, genel görüşmenin günü bir özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit 
edilir. Ancak bu gün görüşme açılmasına karar verilmesinden kırksekiz saat geçmeden ya 
da yedi gün geçtikten sonra olamaz. Bir genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin 
yapılmasının, oluşan teamül gereği, bir siyasi parti grubu önerisi ya da Danışma Kurulu 
önerisinin Genel Kurul’da kabulüne bağlı olduğu belirtilmişti. Bu öneride kimi zaman 
sadece öngörüşmenin tarihi, kimi zaman da hem öngörüşmenin tarihi hem de öngörüşme 
sonunda genel görüşme açıldığı takdirde yapılacak genel görüşmenin tarihi yer almaktadır. 
Yukarıda aktarılan 1991 yılına ait örnekte şu ifadeler yer almaktaydı:

genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmelerin gündemin” 
Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması ...”ekonomi” konusundaki genel 
görüşmenin Genel Kurulun  24.12.1991 Salı günkü̈, “dış politika” konusundaki Genel 
Görüşmenin de Genel Kurulun 25.12.1991 Çarşamba günkü̈ Birleşiminde yapılması...

501 Neziroğlu, 2008, s. 164
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Bu tür durumlarda 103. madde gereğince yeni bir Danışma Kurulu kararı 
gerekmez, bu karardaki günde özel gündem içinde genel görüşme yapılır. Ancak Danışma 
Kurulunun öngörüşme yapılmasına ilişkin önerilerinde her zaman bu tür koşullu (açılması 
kabul edildiği taktirde) ifadeler bulunmaz.502 Danışma Kurulu önerilerinde daha çok belli 
bir günde öngörüşme yapılacağı belirtilir; öngörüşme sonunda görüşme yapılmasına 
karar verilirse, yeni bir Danışma Kurulu önerisi sunulur. Örneğin 2007 yılında yapılan bir 
birleşimde öngörüşmeler bittikten sonra şu açıklamalar yapılmıştır:

BAŞKAN- Genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır....
Genel görüşme açılmasını kabul edenler...kabul etmeyenler...genel görüşme açılması 
kabul edilmiştir....genel görüşmenin günü daha sonra Danışma Kurulunca tespit edilerek, 
oylarınıza sunulacaktır.503

Bunun üzerine Genel Kurul’un bir sonraki 53. Birleşiminde şu öneri Genel Kurul’a 
sunulmuştur:

Danışma Kurulu Önerisi
18.1.2007 tarihli 52 nci Birleşimde açılması kabul edilen, Irak’taki gelişmeler 

konusundaki Genel Görüşmenin, Gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmında 
yer alması, Genel Görüşmenin 23.1.2007 Salı günkü̈ (bugün) Birleşimde yapılması ve 
Genel Görüşmenin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun 
onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.
Bu önerinin kabulü üzerinde genel görüşme gerçekleştirilmiştir.
Genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinde çoğunlukla genel görüşme 

açılmasının reddedildiği söylenmişti. Bu durumlarda Başkan oylama yaptıktan sonra şu 
tür bir açıklamada bulunur:

BAŞKAN- ...genel görüşme açılması kabul edilmemiştir.504

Başkanlar bazen şu açıklamayı da yapmaktadırlar:

BAŞKAN- ...genel görüşme önergeleri üzerinde yapılan müzakereler Genel 
Kurulumuzca yeterli görülmüştür; ancak ...genel görüşme açılıp açılmamasını...oylarınıza 
sunmak zorundayım./ ...kabul edenler....kabul etmeyenler....kabul edilmemiştir.505

Özellikle dış politikaya ilişkin olan ve partiler üstü nitelik taşıdığı düşünülen 
konularda bunun biraz daha ilerisine gidilmekte ve genel görüşme açılıp açılmaması oya 
sunulmamaktadır. Genel görüşme kabul edilmemiştir ya da reddedilmiştir dememek için 
hukuku zorlayarak ara  bir yol geliştirilmiştir.506

Bu tür bir açıklama yaparak/yapmayarak öngörüşmeyi sonlandırdıktan sonra 
önergenin işlemi, genel görüşme yapılmaksızın tamamlanmış ve önerge gündemden 
çıkmış olur.

502 Öngörüşmeye ilişkin Danışma Kurulu önerilerinde genellikle öngörüşmenin günü belirtilir. Örneğin bkz: 
www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.05.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 90 Oturum: 1, s. 353.

503 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.01.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 52 Oturum: 1, s. 549.
504 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.05.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 92 Oturum: 1, s. 52.
505 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.04.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 81 Oturum: 2, s. 54.
506 Bozkurt & İba, 2004, s. 195.
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Genel görüşme yapılması halinde, genel görüşmenin sonunda herhangi bir karar 
alınması gerekmez. Genel görüşme yapılmakla genel görüşmenin amacı gerçekleştirilmiş 
olur. Ancak özellikle dış politika konuları gibi partiler üstü nitelik taşıdığı düşünülen 
konularda genel görüşme yapıldığında, görüşme sonunda üzerinde uzlaşı sağlanan 
bir metnin imzalandığı ve bildiri olarak yayınlandığı görülmektedir. Neziroğlu buna 
örnek olarak Bosna Hersek katliamı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, Kafkasya olayları, 
Avrupa Birliği süreci ve Ermeni iddialarına ilişkin genel görüşmeler sonunda yayınlanan 
bildirileri örnek göstermektedir.507  

(02) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Üzerine Genel Görüşme
Yukarıda açıklandığı gibi, Genel Kurul doğrudan genel görüşme önergesi üzerine 

genel görüşme yapabileceği gibi, Meclis araştırması yapılmasına karar verdiğinde de, 
kurulan Meclis araştırması komisyonunun raporu üzerine de genel görüşme yapar. 
İçtüzük, bu durumda, genel görüşme ile ilgili sürecin uygulanacağını belirtmektedir. 
Dolayısıyla yukarıdaki alt başlıkta söylenenlerin çoğu burada da geçerlidir ve bunlar 
tekrar edilmeyecektir. Ancak Meclis araştırmasının doğasından kaynaklanan kimi 
farklılıklar bulunmaktadır ve burada sadece bu farklı yönler üzerinde durulacaktır.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki her Meclis araştırması önergesi üzerine 
mutlaka bir öngörüşme yapılmaz ve tıpkı genel görüşme önergelerinde olduğu gibi 1990’lı 
yıllarda oluşan teamül, 6. kısımda yer alan Meclis araştırması önergelerinin sırasıyla 
değil, özellikle iktidar partisi grubunun tercihine göre öngörüşmelerinin yapılmasıdır. 
Burada da genellikle hükümetin tercih ettiği önergelerin öngörüşmeleri yapılır ve 
hükümetin istediği araştırma komisyonları kurulur. Ancak yine benzer biçimde, bu tür 
önergeler hükümet tarafından değil, hükümetin mensup olduğu iktidar partisi grubu ya 
da milletvekilleri tarafından verilmektedir. Neziroğlu’nun dikkatli biçimde yakaladığı 
gibi komisyon kurulmasına karar verilen önergelerin neredeyse tümünde iktidar partisi 
milletvekillerinin imzası bulunmaktadır. Örneğin 22. Dönemde 37 araştırma komisyonu 
kurulmuş ve bunların 35’i iktidar partisi grubunun önergelerine dayanmıştır. Araştırma 
komisyonlarından sadece ikisi muhalefet partileri milletvekillerinin önergeleri üzerine 
kurulmuştur ki bunlardan birisi eski bir muhalefet partisi milletvekilinin öldürülen 
oğlunun ölümünü araştırmak üzere ve diğeri de yasama dokunulmazlığını araştırmak üzere 
kurulmuştur.508 Dolayısıyla her ne kadar hükümet Meclis araştırması önergesi vermese de, 
teamülde kurulan komisyonların tümünün hükümetin isteği üzerine kurulduğunu kabul 
etmek gerekir. Ancak yine teamülde, hükümetin komisyon kurulmasını istediği konuda 
muhalefet partilerinin de önergeleri varsa, bu önergeler de iktidar partisi grubunun 
önergeleriyle birleştirilmektedir. Kimi zaman da araştırmanın uzlaşmayla yapılmasını 
sağlamak için bütün grupların ya da grupların bir kısmının önerge vermesi beklenmekte 
ve bu önergeler birleştirilerek görüşülmektedir. Örneğin 1999 Marmara Depreminden 
sonra siyasi parti grupları ve milletvekilleri tarafından beş ayrı Meclis araştırması önergesi 

507 Neziroğlu, 2008, s. 163.
508 A.g.e., s, 304 ve aynı sayfadaki 6. dipnot.
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verilmiş ve bu önergelerin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler başlıklı 6 kısma girmeden, siyasi parti grubu önerisi üzerine öngörüşmeleri 
yapılmıştır. Sözkonusu grup önerisi şöyledir:

23.08.1999 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan (10/66), 
(10/67), (10/68), (10/69) ve (10/70) esas numaralı deprem felaketinin zararlarını ortadan 
kaldırmak için alınması gereken tedbirlerin tespiti konusundaki Meclis araştırma 
önergelerinin görüşülmesinin 23.08.1999 Pazartesi günkü̈ (bugünkü̈) birleşimde ve birlikte 
bütün işlerden önce yapılması önerilmiştir.509

Meclis araştırmasında, genel görüşmeden farklı olarak öngörüşmeler yapıldıktan 
sonra süreç çoğunlukla burada kesilmemekte ve araştırma komisyonu kurulmaktadır. 
Başka bir anlatımla hükümet bir komisyon marifetiyle araştırma yapılmasını istediği 
konulardaki önergelerin verilmesini ve öngörüşmelerinin yapılmasını istemektedir. 
Bu durumda da öngörüşmesi yapılan önergelerle ilgili olarak çoğunlukla araştırma 
komisyonları kurulmaktadır. Araştırma komisyonu kurulmasına karar verildiğinde ise 
Başkan başkaca bir karara gerek duymaksızın komisyonun üye sayısını, çalışma süresini, 
Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu peşpeşe oya sunmaktadır: 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergelerinin öngörüşmeleri tamamlanmıştır. 
Şimdi, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Meclis 
araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Meclis 
araştırmasını yapacak komisyonun 13 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Komisyonun çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip üyenin seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.  Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında 
da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.510

Meclis öngörüşmelerini yaptığı önergelerle ilgili olarak genellikle araştırma 
komisyonu kuruyorsa da, nadiren, öngörüşmeler sonucunda araştırma komisyonu 
kurulmasını reddedebilmektedir de. Örneğin 24. Dönemde, son yasama yılına kadar 
bu durumda olan tek bir araştırma önergesi sözkonusu olmuştur.511 Öngörüşmeler 
sonunda önerge oylanmış Meclis araştırması açılmamıştır.512 Ancak bu durumun istisnai 
olduğunu ve son zamanlarda öngörüşmesi yapılan bütün konularda araştırma komisyonu 
kurulduğunu ifade etmek gerekir.

509 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.08.1998, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 55 Oturum: 1, s. 90.
510 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.08.1998, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 55 Oturum: 1, s. 128.
511 Bu önergenin görüşülmesi de iktidar partisinin desteğiyle ya da iktidar partisiyle uzlaşarak olmamıştır. Ana 

muhalefet partisi CHP’nin gündemin belirlenmesine yönelik verdiği grup önerisi İstanbul Milletvekili Sezgin 
Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından verilen işkence ve eziyet suçlarının araştırılmasıyla ilgili bir Meclis 
araştırması önergesinin görüşülmesine ilişkindir. Grup önerisinin oylanması sırasında, Başkan tarafından 
salonda kabul oylarının ret oylarından fazla olduğu saptaması yapılmış ve öneri kabul edilmiştir. Bunun 
ardından sözkonusu araştırma önergesi okutularak görüşülmüş ve öngörüşmeler sonunda reddedilmiştir. 
Dolayısıyla önergenin iktidarın muhalefetine rağmen görüşüldüğünü ve bu tür bir durumun ortaya çıkmasının 
son derece nadir olduğunu da belirtmek gerekir. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.02.2012, Dönem: 24, 
Yasama Yılı: 2, Birleşim: 67 Oturum: 2, s. 249.

512 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.02.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 67 Oturum: 3, s. 277.
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Öngörüşmesi sonunda kabul edilen araştırma önergelerinde, genel görüşme 
önergelerinden farklı olarak doğrudan genel görüşmeye geçilmemekte ve bir Meclis 
araştırması komisyonu kurulmaktadır. Bu fark genel görüşme ile Meclis araştırması 
arasındaki en temel farktır. Meclis araştırması önergesi kabul edildiğinde bir komisyonun 
kurularak üç aylık bir sürede bir rapor hazırlaması gerekmektedir. İçtüzüğün 105. 
maddesine göre araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin bir süre 
verilmesi gerekir. Bu tür bir süre istemi araştırma komisyonu başkanlığının, yukarıda örneği 
verilen ve sunuşlar arasında okunan tezkeresiyle yapılır. Başkan bu tezkereyi okuduktan 
sonra komisyona bir aylık süre verildiğini belirtir. Araştırma komisyonlarının tümünün 
bu ek süreyi kullandıklarını ve bu konuda çok güçlü bir eğilim bulunduğunu belirtmek 
gerekir. Ancak komisyonların büyük çoğunluğunun bu ek bir aylık sürenin sonunda 
raporlarını sundukları da görülmektedir; bu konuda da güçlü bir eğilim bulunmaktadır. 
Sorun bu sürenin de dolması ve komisyonun çalışmalarını tamamlayamaması halinde 
ortaya çıkmaktadır. 105. maddeye göre bu tür bir durumda süre bitiminden itibaren 15 
gün içinde araştırmanın tamamlanamamasının nedenleri  ve o ana kadar varılan sonuçlar 
üzerinde Genel Kurul’da bir görüşme açılır. Bu görüşme sonucunda Genel Kurul yapılan 
çalışmaların yeterli olduğuna karar verebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir. 
Burada aslında küçük bir genel görüşme yapılmış ve süreç sonuna kadar tamamlanmış 
olmaktadır. Genel Kurul yapılan çalışmaları yeterli görmüşse, genel görüşmeyi de 
yapmış olmaktadır; ayrıca bir genel görüşme yapılmamalıdır. Bugüne kadar bu tür bir 
örneğe rastlanmamıştır; bu yüzden de bu durumda nasıl bir yöntem izlendiği konusunda 
bir saptama yapılamamakta, öneriyle yetinilmektedir. Ancak Genel Kurul’un yapılmış 
olan çalışmaları yeterli görmemesi halinde yeni bir komisyon kurulmasına karar vermesi 
halinde nasıl bir komisyonun kurulması gerektiği konusunda iki seçenek sözkonusu 
olabilir: 

1. Eski komisyonu yeniden kurmak ve bu komisyona 3+1 aylık yeni bir süre 
vermek,

2. Eski komisyonun yerine yenisini kurmak ve bu yeni komisyona 3+1 aylık bir 
süre vermek,

105. maddenin mantığına bakıldığında 1. seçeneğin sözkonusu olamaması gerekir.  
Çünkü İçtüzük bir araştırma komisyonuna en fazla dört aylık bir süre vermiştir ve bu 
sürenin sonunda ya komisyonun raporunu sunması gerekir ya da Genel Kurul’un yapılan 
çalışmaları yeterli görmesi gerekir. Genel Kurul’un süresi bitmiş olan komisyonu yeniden 
kurması ona yeni bir süre vermesi anlamına gelir ki bu 105. madde hükmünün aşılması 
sonucunu doğurur. Genel Kurul’un süre sonunda çalışmayı yeterli görmemiş olması, 
aslında komisyonu başarısız bulduğu anlamına da gelir. Genel Kurul’un başarısız bulduğu 
bir komisyona yeniden süre vermesi aldığı kararlar arasındaki tutarlılığa gölge düşürebilir. 
Diğer taraftan komisyonların bu yöntemi sürekli kullanmaları, zaman içinde yeni bir 
teamülün oluşmasına ve İçtüzükteki süre sınırlamasının tümüyle ortadan kalkmasına 
neden olabilir. Oysa 1973 İçtüzüğünde araştırma komisyonlarına herhangi bir süre 
sınırlaması getirilmemiş, sürenin Genel Kurul tarafından belirleneceği öngörülmüştür. 
Genel Kurul o dönemde oluşan teamül gereği komisyonların süre uzatımı taleplerini 
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olumlu karşılamakta ve komisyonlar çok uzun süre varlıklarını sürdürmekteydiler; dönem 
başından sonuna kadar varlığını sürdüren “geçici” komisyonlar sözkonusu olabilmekteydi. 
Komisyonların kurulduktan sonra çok uzun süreler çalışmalarını bitirmemeleri nedeniyle 
1996 yılında 424 sayılı kararla getirilen değişiklikle araştırma komisyonlarına süre 
sınırlaması getirilmiştir. Sürelerin yukarıda belirtilen yolla aşılması, 1996 öncesine dönüş 
ve 1996 değişikliğini etkisiz hale getirme sonucunu doğurur. Nitekim maddeye ilişkin 
görüşme tutanakları incelendiğinde dört aylık süreyi dolduran bir komisyonun yeniden 
görevlendirilmesinin hiçbir şekilde düşünülmediği görülür.513

Meclis araştırmasında öngörüşme aşaması ile genel görüşme aşaması arasına bir 
komisyon aşaması girdiği için bir başka sorun doğmaktadır: Genel görüşme önergesinde 
öngörüşme sonucunda genel görüşmeye karar verilirse, Danışma Kurulunun bir özel 
gündem halinde genel görüşme günü belirlemesi gerekir. Oysa Meclis araştırmasında 
öngörüşme sonunda Meclis araştırması açılmasına karar verildiğinde genel görüşme 
yapılabilmesi için komisyon raporunun beklenmesi gerekir. Ancak komisyon raporunun 
gelmiş olması genel görüşme yapılmasını mutlak hale getirir mi? Teamüle bakıldığında, 
komisyon raporunun genel görüşme konusu olması için Danışma Kurulunun bir öneride 
bulunması ve bu önerinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesinin gerekli olduğu 
görülmektedir. Bir komisyon raporu, bu tür bir karar alınmadan Genel Kurul gündeminde 
bekleyerek dönem sonunda kadük bile olabilmektedir. Neziroğlu Meclis araştırması 
komisyonlarının raporlarının Genel Kurul’da görüşülmesine ilişkin bir süre kısıtlaması 
bulunmadığını; bu nedenle bazı komisyonların raporları görüşülürken, bazılarının 
görüşülmediğini; yapılacak bir İçtüzük değişikliği ile raporların belirli bir süre içinde 
Genel Kurul’da görüşülme şartı getirilmesi gerektiğini belirtmektedir.514 Her ne kadar 
uygulamanın bu şekilde olması dolayısıyla bu tür bir içtüzük değişikliğinin gerekli 
olduğu düşünülse de, bu uygulamanın İçtüzüğün ruhuna uygun olmadığı da söylenebilir. 
İçtüzüğün ruhuna uygun bir uygulama ile bir içtüzük değişikliğine gitmeden, yeni bir 
yorumla mevcut sorun çözülebilir. İçtüzüğün genel görüşme ile ilgili kuralları bu konuda 
yol gösterici olarak kullanılabilir: Genel görüşmenin öngörüşmelerinde genel görüşmeye 
karar verildiğinde, Danışma Kurulu belli bir süre sınırı içinde genel görüşme gününü 
belirlemek zorundadır. Meclis araştırmasında da öngörüşmeler sonunda önergenin 
görüşülmesi kabul edildiğine göre, Danışma Kurulu’nun bir genel görüşme günü 
belirlemesi bir zorunluluk haline gelir. Ancak burada araya komisyon aşaması girmektedir 
ve Danışma Kurulu ancak komisyon aşaması sona erdikten sonra bir görüşme günü 
belirlemesi gerekir. Başka bir anlatımla Meclis araştırma komisyonu raporunu verdiği 
günden başlayarak, Danışma Kurulu en erken iki gün en fazla yedi gün içinde bir genel 
görüşme günü belirlemek zorundadır.515 Nitekim maddenin Anayasa Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında bu yorumu destekleyen açıklamalar bulunmaktadır. Komisyon 
Başkanı şunları söylemektedir:

513 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 1713-1726.
514 Neziroğlu, 2008, s. 308.
515 Bakırcı, 2008, s.114.



175

...bu konuda benim endişem, Meclis gündeminin bu yolla tıkanmasıdır. Her hafta, 
mutlaka bir genel görüşme mecburiyetinde kalabilirsiniz; şu hüküm dolayısıyla, araştırma 
komisyonları açısından, her hafta mutlaka bir genel görüşmeyi gündeme getirmek, gündemi 
tıkama riskine maruzsunuz gibime geliyor..burada hem süreyi getirdik, uzatma imkanı 
kalmadı Meclis gündeminde...araştırma önergeleri konusu daimi mahiyet arzedebilir.516   

Bir komisyon üyesi buna verdiği cevapta, önergelerin bir kısmının görüşül-
meyeceğini, bir kısmının öngörüşmeler sonucunda reddedileceğini ve dolayısıyla 
yapılacak genel görüşme sayısının dengeleneceğini belirtmiştir. Dolayısıyla maddenin 
düzenlenişinde, araştırma komisyonu kurulmuş bir konuda raporun belli bir sürede 
görüşülmesinin hedeflendiği söylenebilir.517 Her ne kadar komisyon görüşmelerinde aksi 
yönde düşünüldüğünün göstergeleri de varsa, bu tür bir yorumun benimsenmesinin ve 
teamülün bu yönde geliştirilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bu tür bir yorumun benimsenmesinin Meclis araştırması komisyonu raporlarının 
kadük olmasını önlemesinin yanında teknik bir sorunu da giderdiği söylenebilir. Sorun 
şudur: Meclis araştırması önergesi, genel görüşme önergesi gibi, sunuşlar kısmında 
okunur ve 6. kısma geçerek beklemeye başlar. Öngörüşmelerine karar verilince bu 
bölümden çıkar, ancak genel görüşme önergeleri gibi özel gündemde görüşülecek işler 
kısmına girmez. Komisyon raporu geldiğinde 8. kısma girer ve yeniden bir Danışma 
Kurulu kararı beklemeye başlar. Oysa daha önce de açıklandığı gibi 8. kısım ihtisas 
komisyonlarından gelen komisyon raporları ile diğer işleri kapsar; ihtisas komisyonları 
dışındaki “diğer’’ komisyonların işlerinin buraya girmemesi gerekir. Ne var ki uygulamada 
diğer komisyonlardan gelen işler de bu bölüme alınmaktadır. Meclis araştırması 
komisyonları görüşülecekleri zaman özel gündem kısmına alınmakta ve bu bölümde 
görüşülmektedirler. Dolayısıyla Meclis araştırması önergeleri uygulamada gündemin 4 
kısmı içinde gezinti yapmaktadırlar. Örneğin 23. Dönemin son günlerinde, İktidar Partisi 
Grubunun önerisi üzerine çok sayıda araştırma komisyonu raporu özel gündeme alınmış 
ve raporlar üzerinde genel görüşme yapılmıştır. Sözkonusu öneri şöyledir:

…04.04.2011 Pazartesi günü̈ dağıtılan, 700, 549, 589, 648, 352 ve 733 sıra sayılı 
Meclis araştırması komisyonları raporlarının gündemin “.Özel Gündemde Yer Alacak 
İşler” kısmına alınması ve raporlar üzerindeki genel görüşmelerin bu sıra ile ve Genel 
Kurulun 07.04.2011 Perşembe günkü̈ Birleşiminde yapılması...önerilmiştir.518

Genel Kurul tarafından kabul edilen bu öneri üzerine 07. 04. 2011 tarihinde beş 
araştırma komisyonu raporu üzerinde genel görüşme yapılmış ve Meclis araştırmaları 
tamamlanmıştır.

Meclis araştırması, genel görüşme ile son bulur; araştırma raporu üzerinde 
herhangi bir karar alınmaz. Ancak bu raporlardaki bilgiler ve genel görüşmede söylenenler 
üzerinde diğer denetim araçları olan gensoru, Meclis soruşturması, soru mekanizmaları 

516 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 1721.
517 Ancak aynı konuşmalar içinde bugünkü uygulamayı destekleyen argümanlar da bulunmaktadır. Erzurum 

Milletvekili Lütfü Esengün şunları söylemektedir: O zaman komisyonlar şöyle bir yanlış yola sapabilir; nasıl 
olsa vereceğim rapor Genel Kurulda görüşme şansına sahip değil, ben rapor vermeyeyim, bu rapor onbeş 
gün içinde Genel Kurulda görüşülme şansına sahip olsun...(s. 1719)

518 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.04.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 86 Oturum: 2, s. 636.
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harekete geçirilebileceği gibi, ilgililer tarafından suç duyurusunda da bulunulabilir. 
Komisyon raporunun bakanlıklar ve teşkilatları üzerinde bir bağlayıcılığı olmamakla 
birlikte, raporlar bilgi için hükümete bildirilir; hükümetin rapor doğrultusunda önlemler 
alması kendi takdirindedir.

(d) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Seçim
TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak seçimler için gündemin “Seçim” 

başlıklı 3. kısmı ayrılmıştır. TBMM’de yapılacak her türlü seçimler bu başlık altında 
yapılmaktadır. Seçimlerin ayrı bir gündem maddesi içinde düzenlenmiş olmasını olumlu 
karşılamak gerekir. İçtüzükte bununla da yetinilmemiş ve haftanın belli bir gününün 
seçimlere ayrılabileceği belirtilmiştir (m. 49/3). Hem adayların kulis faaliyetlerinde 
bulunabilmelerine olanak vermesi hem de milletvekillerinin adayları tanımasını 
olanaklı kılması nedeniyle, Genel Kurulun seçime odaklanmasını sağlayan seçim günü 
uygulamasının doğru düşünülmüş bir uygulama olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak 
uygulamada Genel Kurul’un bu tür seçim günü kararları almadığı ve seçim yapıldığı 
günlerde diğer işlerin de sırası içinde görüşüldüğü görülmektedir.

Genel Kurul’un yaptığı seçimleri iki gruba ayırmak mümkündür:
1. İç seçimler: TBMM’deki organlara yapılan seçimler.
2. Dış seçimler: TBMM dışındaki kurumlar için Genel Kurul’da yapılan seçimler.
Genel Kurulun kendi organları için yaptığı iç seçimler, TBMM Başkanlık Divanı 

ile komisyon üyelikleri seçimleridir. Başkanlık Divanı seçimleri de iki ayrı seçimi 
içermektedir. Bunlardan birincisi TBMM Başkanı seçimleri, ikincisi Başkanlık Divanının 
diğer üyelerinin (Başkanvekilleri, katip üyeler, idare amirleri) seçimidir. Komisyon 
üyelikleri seçimlerini de iki gruba ayırmak gerekir. Birinci grup seçim ikişer yıllık 
dönemlerin başında seçilen daimi komisyon üyeleridir. İkinci grup üyelikler, dönem içinde 
geçici olarak kurulan araştırma ve soruşturma komisyonlarına yapılan üye seçimleridir.519

Genel Kurul, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve 
Kamu Denetçiliği Kurumuna520 dış seçim yapmaktadır. Genel Kurul, Kamu Denetçiliği 
Kurumunda sadece baş denetçiyi (ombudsman) seçmektedir. Kamu baş denetçisi dışındaki 
denetçiler de TBMM tarafından seçilmektedir, ancak seçim Genel Kurul tarafından değil 
komisyonlar (İnsan Hakları+Dilekçe Karma Komisyonu) tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Genel Kurul burada sayılan diğer kurumlara ise sadece üye seçmektedir.

Burada belirtmek gerekir ki Genel Kurul’un yaptığı dış seçimlerde zaman 
içinde değişiklikler olabilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Genel Kurul 2010 yılında 
Anayasa’da yapılan değişiklikler gereğince AYM’nin bazı üyeleri ile Ombudsman’ı 
seçmeye başlamıştır. Aynı şekilde Anayasa’nın 101 ve 102. maddelerinde yapılan 
değişiklikler gereğince, Genel Kurul Cumhurbaşkanı’nı seçmemeye başlamıştır. 
Anayasa’da yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi 

519 Bakırcı, 2008, s.106-107.
520 Anayasa Mahkemesi ile Kamu Denetçiliği Kurumuna TBMM’nin yaptığı seçimler son derece yenidir. Bu 

seçimler 2010 yılında Anayasa’da 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte öngörülmüştür.
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öngörülmüş ve 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan halkoylamasıyla, Cumhurbaşkanı halk 
tarafından seçilmiştir. Dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nun Cumhurbaşkanı seçme 
yetkisi zaman içinde ortadan kalkmıştır. 

TBMM Genel Kurulu’nun yaptığı seçimler şu şekille gösterilebilir:

Şekil 18. TBMM Genel Kurulu’nda Seçimler521

İçtüzük, yasalarda ya da İçtüzükte özel bir hüküm bulunmadığı durumlarda, 
seçimlerin genel olarak nasıl yapılacağını 150. maddesinde düzenlemiştir. Buna 
göre seçim, alfabe sırasıyla adı okunan milletvekillerinin oylarını kürsüdeki kutuya 
atmaları yoluyla yapılır. Başkan tasnif komisyonunun oluşturulmasından önce seçimde 
uygulanacak kurallar, oyların nasıl kullanılacağına, hangi oyların geçersiz sayılacağına 
ilişkin şöyle bir açıklama yapar:

Oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Görevli arkadaşlar, mühürlü̈ 
birleşik oy pusulaları ile zarfları, her sayın milletvekiline l’er tane olmak üzere 
dağıtacaklardır. Birleşik oy pusulası ve zarfı alan sayın üye, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Grubu aday listesinden 6 adayın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesinden 3 adayın 
isimlerinin karşısındaki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyecek ve birleşik oy pusulasını 
zarfa koyarak adının okunmasını bekleyecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek 
için, komisyon ve hükümet sıralarında yer alan Kâtip Üyelerden, komisyon sırasındaki 
Kâtip Üyeler Adana’dan başlayarak Denizli’ye kadar -Denizli dahil- ve Diyarbakır’dan 
başlayarak İstanbul’a kadar -İstanbul dahil- hükümet sırasındaki Kâtip Üyeler ise İzmir’den 
başlayarak Mardin’e kadar -Mardin dahil- ve Mersin’den başlayarak Zonguldak’a kadar 
-Zonguldak dahil- adı okunan milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir. Adı işaretlenen 

521 Bu şekil için şu kaynaktan esinlenişmiş ve sözkonusu kaynaktaki diagram 2 güncellenmiştir: Bakırcı, 2008, s. 107.
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milletvekili, daha sonra, oy pusulasını içeren zarfı Başkanlık Divanı Kürsüsünün önüne 
konulmuş olan oy kutusuna atacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aday listesinden 
6’dan fazla, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu aday listesinden 3’ten fazla adayın işaretlendiği 
oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Bu hususlar, birleşik oy pusulalarında da dipnot olarak 
açıkça belirtilmiştir.522

Burada hemen belirtmek gerekir ki bu açıklama genel hatlarıyla her seçimde 
yapılan bir açıklamadır. Ancak her seçimin kendine özgü ayrıntıları bulunduğundan, bu 
açıklama da bu ayrıntılara göre güncellenmektedir.

Uygulamada komisyona ve hükümete ayrılmış olan sıralar oylama için 
kullanılmaktadır. Bu sıraların Başkanlık kürsüsüne yakın arka tarafına oy kullanma 
kabinleri kurulmaktadır. Oylamanın alacağı toplam süre hesaplanarak, bu sıraların bir 
kısmı ya da tümü kullanılmaktadır. Oylama çok zaman alacaksa, erken bitirilmesi için 
dört katip üye birden görevlendirilebilmektedir. Duruma göre bir ya da iki katip üye de 
görevlendirilebilmektedir. Kürsüden adı okunan milletvekilleri 1, 2 ya da 4 yere oturmuş 
katip üyelerden, oy pusulası ve zarf alarak, adlarını ad defterine işaretletirler. İşaretlemeyi 
yapan yine katip üyelerdir. Böylece kaç oy kimler tarafından kaç oy kullanıldığının kaydı 
tutulmuş olur. Milletvekilleri oy pusulalarını ve zarfı aldıktan sonra oylarını, seçimin türüne 
bağlı olarak, açık ya da gizli yerlerde zarfa koyar ve kürsünün önündeki kutulara atarlar.

Başkanlık seçimlere başlamadan önce sayım ve döküm için ad çekme yöntemiyle 
beş üyeli bir tasnif komisyonu oluşturur. Bu amaçla bakanlar ve siyasi parti grubu başkanı, 
başkanvekili gibi çeşitli görevlere sahip milletvekilleri hariç olmak üzere bütün üyelerin 
adlarının bulunduğu bir torbadan Başkan tarafından kura çekilir. Çekilen ismin Genel 
Kurul’da olup olmadığı sorulur. Başkan toplam beş üye buluncaya kadar torbadan isim 
çekmeye devam eder. Beş isim tespit edilince bunların Genel Kurul’dan ayrılmamaları ve 
seçimden sonra oyların sayımını yapacakları bildirilir. Tasnif komisyonu oyların sayım ve 
dökümünü yaptıktan sonra bir rapor hazırlar ve bu rapor aynı oturumda Başkan tarafından 
Genel Kurula açıklanır. Tasnif komisyonun öncelikle yaptığı iş, ad defterlerinde işaretli 
milletvekili sayısı toplamı ile zarfların sayımını yapmaktır. Bu sayım sonucunda defterde 
işaretli isimler toplamı ile zarf sayısının eşit olması gerekir. Uygulamada kimi zaman 
defterdeki sayı ile zarfların sayısının birbirini tam olarak tutmadığı görülür. Bunun nedeni 
büyük olasılıkla oy kullanmış bir milletvekilinin sehven işaretlenmemiş olması ya da oy 
kullanmamış bir milletvekilinin sehven deftere işlenmiş olmasıdır. Bunun nedeni oylama 
sırasında milletvekillerinin oy kullanmak için acele etmeleri ve sıralarını beklememe 
eğiliminde olmalarıdır. İşaretlemeyi yapan katip üyeler, aşırı yığılma karşısında bu tür 
hatalar yapabilmektedirler. Ancak bu “denkleşmeme” ciddi bir sorun doğurmaz. Çünkü 
genellikle seçimin sonucunu etkileyecek nicelikte değildir. Bu durumda tasnif komisyonu 
defteri ya da zarfları esas almak yönünde bir tercihte bulunur. Zarflar kullanılan oy sayısını 
yansıttıkları ve defterdeki işaretlemeler hata içerdikleri için genellikle zarf sayısının esas 
alınmasına karar verilir. Ardından oy pusulaları zarflardan çıkarılarak tasnif edilir. Bir 
oy pusulasında tek kişinin isminin seçildiği oy pusulalarının tasnifi göreli olarak daha 
kolaydır. Çünkü bu durumda her adayın aldığı oy pusulaları ayrı yerde biriktirilir ve 

522 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.07.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 126, Oturum: 1, s. 25.



179

daha sonra sayılır. Birleşik oy pusulalarında ise, pusulada yer alan aday sayısına bağlı 
olarak tasnif işlemi güçleşebilir ve zaman alabilir. Bu durumda adayların adları ayrı bir 
kağıda yazılır ve tasnif komisyonu üyelerinden birisi birleşik pusulada hangi adayın oy 
aldığını okurken, diğer üye oy alan adayın karşısına işaretleme yapar. Bu amaçla tasnif 
komisyonu, Divan üyelerinden ve Genel Sekreterlik görevlilerinin de katkılarıyla birkaç 
grup oluşturabilir. Bütün birleşik oy pusulaları bu şekilde işaretlendikten sonra her 
adayın aldığı oylar sayılır. Her iki durumda da sonuçlar bir tutanağa geçirilir ve tasnif 
komisyonu tarafından imzalanarak Başkanlığa sunulur. Tutanaklarda adayların seçilip 
seçilmediklerine ilişkin bir açıklama yer almaz, sadece elde edilen sonuçlar Başkanlığa 
sunulur. Başkanlık elde edilen rakamları, uygulanacak kurala uyarlanarak adayın seçilip 
seçilmediğini ya da kimlerin seçildiğini/seçilmediğini duyurur. Bir tasnif komisyonu 
tutanağı ve tutanağa yapılan işlem örneği şöyledir:

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan birinci oylamada 361 milletvekili oy 
kullanmış, neticede aşağıdaki adı yazılı sayın aday, karşısında gösterilen oyu almıştır.

Saygıyla arz olunur.
Tasnif Komisyonu

.....

Abdullah Gül : 357 (AK Parti sıralarından alkışlar)
İptal    : 3
Boş            : 1
Toplam       : 361
BAŞKAN- Bu sonuca göre Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa’nın 102’nci 

maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluğu sağlanamamıştır.523

Seçimlerde Anayasa, kanun ya da İçtüzükte özel bir yetersayı aranmamışsa, toplantı 
ve karar yetersayısına ilişkin genel kurallar uygulanır. Örneğin Anayasa Mahkemesine 
üye seçiminde Anayasa’nın 146. maddesinde özel bir çoğunluk öngörülmüştür. 
Adayların, üye tamsayısının, ilk oylamada üçte iki çoğunluğunun, ikinci oylamada salt 
çoğunluğunun oyunu alması gerekmektedir. İlk iki oylamada yeterli çoğunlukla seçim 
yapılamadığı taktirde, üçüncü oylamaya sadece ikinci oylamada en yüksek oyu almış 
iki aday katılır ve oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur. Benzer şekilde TBMM 
Başkanının seçiminde de Anayasa’nın 94. maddesinde özel bir çoğunluk aranmıştır. 
Buradaki seçimde AYM üyeliğine yapılan seçimden farklı olarak sadece ilk turda değil 
ilk iki turda üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu aranmaktadır. Bu yüzden de TBMM 
Başkanı, en kötü ihtimalle dördüncü turda kesin olarak seçilmektedir. Başka bir anlatımla 
AYM üyeliği ile TBMM Başkanlığı seçimleri birbirine çok benzerdir; ilkinde üye 
tamsayısının 2/3 çoğunluğu bir kez aranırken, ikincisinde iki kez aranmaktadır.

TBMM’de yapılacak seçimin birden çok tur içermesi halinde bir Danışma Kurulu 
kararı alınmakta ve bu kararda belirli bir turda sonuç alınamaması halinde sonraki turun 
zamanı belirlenmektedir:

523 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.04.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 96, Oturum: 1, s. 80.
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Danışma Kurulu Önerisi
No: 3  Tarihi: 10.08.2007 
Danışma Kurulunun 10.08.2007 Cuma günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki 

önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
...
2. Aday gösterme süresi 19 Ağustos 2007 Pazar günü saat 24.00’te sona erecek 

olan Cumhurbaşkanı seçimi için, TBMM Genel Kurulunun 20, 24 Ağustos ve 01 Eylül 2007 
günlerinde de saat 15.00’te toplanması, Anayasanın 102’nci maddesi gereğince Genel 
Kurulda yapılacak oylamalardan;

a) Birinci oylamanın 20 Ağustos 2007 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak 
birleşimde yapılması,

b) Birinci oylamada sonuç alınamadığı takdirde, ikinci oylamanın 24 Ağustos 2007 
Cuma günü saat 15.00’te yapılacak birleşimde yapılması,

c) İkinci oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, üçüncü oylamanın 28 Ağustos 
2007 Salı günü saat 15.00’te başlayacak olan birleşimde yapılması, 

d) Üçüncü oylamada da sonuç alınamadığı takdirde, dördüncü oylamanın 01 Eylül 
2007 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak birleşimde yapılması, 

Önerilmiştir.524 

Seçimlerde hangi toplantı ve karar yetersayıları aranacaktır? Toplantı ve 
karar yetersayısı kavramları matematiksel hesaplama konuları olmakla birlikte, 
uygulamada yapılan farklı yorumlamalar nedeniyle son derece çetrefilli konular haline 
gelebilmektedirler. Örneğin Anayasa’nın özel çoğunluk aradığı durumlarda, Anayasa’daki 
genel kuralların uygulanma şansı var mıdır? AYM üyeliği seçiminin üçüncü turunda ve 
TBMM Başkanlığı seçiminin dördüncü turunda karar yetersayısının alt sınırı uygulanacak 
mıdır? Anayasa bu seçimlerde, son tur oylamaya bir önceki turda en yüksek oy alan iki 
adayın katılacağını ve bunlardan en yüksek oyu alan adayın seçileceğini belirtmektedir. 
Varsayalım ki son turda bu adaylar 135 ve 134 oy almış olsunlar. Bu durumda adaylardan 
birinin diğerinden fazla oy aldığı açıktır ve bu özel hükümler gereğince 135 oy alan 
adayın seçilmiş olması gerekir. Ancak Anayasanın 96. maddesi karar yetersayısının hiçbir 
şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamayacağını hüküm altına 
almıştır. Sözkonusu alt sınır 139’dur. Dolayısıyla bu hüküm uygulanacak olursa, son turda 
adaylardan biri en çok oy alma koşulunu sağlamakla birlikte, bu alt sınırı aşamamış olur. 
Bu tür bir durum pratikte güçlükle ortaya çıkabilse de bir olasılıktır. Bu çalışmadaki bakış 
açısından özel kuralın özel durumlarla sınırlı olduğu ve genel kuralın uygulanma şansı 
olan kısımlarının özel durumlara da uygulanması gerektiği söylenmelidir. Bu durumda 
karar yetersayısının alt sınırının burada da uygulanması gerekir. Anayasa özel maddelerde 
bu kurumlara seçilecek adayların bir uzlaşmayla seçilmesini amaçlamış ancak uzlaşma 
olmaması halinde bir kriz oluşmasını da önlemek istemiştir. Uzlaşmayı öncelikli olarak 

524 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.08.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 3, Oturum: 2, s. 43. Bu 
örnek Genel Kurul’un yaptığı son Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Danışma Kurulu kararıdır ve bu örnekte 
Cumhurbaşkanı 3. turda seçildiğinden, 4. tur oylama yapılmamıştır. Halen çok turlu yapılan başka seçimler 
de bulunmaktadır. Örneğin TBMM Başkanlığı seçimleri çok turlu olarak yapılmaktadır. Çok turlu seçimlerde, 
seçim genellikle üçüncü turda tamamlanmaktadır. Çünkü ilk iki turda sağlanması güç olan 2/3 çoğunluk 
aranmaktadır. Bu çoğunluğun sadece tek turda arandığı seçimlerde seçimin ikinci turda bitirilmesi olanaklı 
olabilmektedir.



181

arayan bir düzenlemenin, uzlaşma sağlanamaması halinde, karar alınması için gerekli 
olan alt sınırın da altında bir çoğunlukla karar alınmasına olanak tanıdığı düşünülemez. 
Bu nedenle bu maddelerde her ne kadar son oylamada en çok oy alan aday seçilmiş olursa 
da, seçilen kişinin karar yetersayısının alt sınırı olan 139 oydan fazla oy almış olması 
zorunludur.

Toplantı yetersayısı ile ilgili kurallar bakımından da aynı şeyleri söylemek 
gerekir. Anayasa’nın TBMM Genel Kurulu’nun toplantıları için öngördüğü alt sınır 
üye tamsayısının 1/3 çoğunluğudur ve bu sayı 184’e karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 
seçim yapılan toplantılarda da, diğer toplantılarda olduğu gibi en az 184 milletvekilinin 
toplantıda hazır bulunması gerekir. Oylama sonucunda 184’ün altında oy kullanılırsa, 
toplantı yetersayısının bulunmadığını kabul etmek gerekir. Burada toplantı yetersayısı 
ile ilgili sınırlama budur. Ancak uygulamada farklı bir yorum yapılmış ve AYM’de bu 
konuda, ciddi ve haklı eleştirilerin konusu olan bir karar vermiştir. AYM’nin bu “sorunlu” 
kararı önemli bir tepkiyle karşılaşmış ve bu tepkinin bir sonucu olarak hem Anayasa’da 
“sorunlu” yorumun konusu olan kural değiştirilmiş hem de bu karara tepki olarak 
Cumhurbaşkanının seçim yönteminde Anayasa değişikliğine gidilmiştir. Olay şöyle 
gelişmiştir: TBMM Genel Kurulu 27 Nisan 2007 tarihli birleşiminde Cumhurbaşkanının 
seçmek üzere toplanmıştır. Toplantının başında İzmir Milletvekili Kemal Anadol 
tarafından bir usul tartışması açılması istenmiştir. Anadol yoklama yapılmasını ve 
yoklama sonucunda 367 üyenin (üye tamsayısının 2/3) toplantıda hazır bulunduğunun 
tespit edilmesini istemektedir. Anadol’a göre Anayasa Cumhurbaşkanlığı için özel bir 
toplantı yetersayısı öngörmüştür ve bu sayı üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu olan 367’dir. 
Anadol 367 sayısı bulunmadığı taktirde, toplantı yetersayısı sağlanmamış olacağı için 
cumhurbaşkanlığı seçiminin başlayamayacağını iddia etmektedir. Başkan 184 sayısının 
yeterli olduğunu ve 184 milletvekili bulunduğu takdirde seçim işlemini başlatacağını 
belirtmiştir. Yapılan usul tartışmasından sonra Başkan tutumunda bir değişiklik olmadığını 
belirtmiş ve seçimi başlatmıştır. Muhalefet partilerinden bazıları salona girmeyerek 367 
olduğunu düşündükleri toplantı yetersayısının oluşumunu engellemişlerdir. Oylamanın 
ilk turunda 357 kabul, 3 geçersiz ve bir boş olmak üzere toplam 361 oy kullanılmıştır. 
Başkan tutanakları okuduktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk turda yeterli 2/3 
çoğunluğun sağlanamadığını ve ikinci tur seçimler için 2 Mayıs 2007’de toplanılacağını 
bildirmiştir. 525 Muhalefete mensup milletvekillerinin AYM nezdinde açtıkları dava ikinci 
tur seçimlerin yapılacağı 2 Mayıs’tan önce 1 Mayıs 2014 tarihinde karara bağlanmış 
ve eylemli içtüzük kuralı niteliğinde bulunan uygulama iptal edilmiş ve yürürlüğü 
durdurulmuştur. AYM kamuoyunda 367 kararı526 olarak bilinen E. 2007/45 ve K. 2007/54, 
01.05.2007 tarihli kararında şunları söylemektedir:

Cumhurbaşkanı seçimini düzenleyen ve diğerlerinden farklı özellik taşıyan 102. 
maddede; “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse 
hemen toplantıya çağrılır... En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde 

525 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.04.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 96, Oturum: 1, s. 56-80.
526 Hakyemez, 2011, s. 60.
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üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü 
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. 
Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada 
en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimleri yeniler.”denilmektedir. 

Maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında Anayasa’nın nitelikli çoğunluk öngörülen 
diğer maddelerinden farklı olarak iki ayrı yeter sayı düzenlenmiştir. Üçüncü fıkradaki 
dört oylamanın, ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunu, üçüncü ve dördüncü 
oylamalarda salt çoğunluğunu sağlayan adayın seçilmiş olacağı kuralına yer verilerek dört 
oylamada da seçilmek için gerekli olan karar yetersayıları ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna 
göre, birinci fıkradaki “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ile seçilir.” kuralı ile belirlenen yetersayının, üçüncü fıkradan farklı 
bir anlam taşıdığının kabulü gerekmektedir. Birinci fıkradaki, “Cumhurbaşkanı, üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.” kuralındaki üçte iki yetersayısının, 
üçüncü fıkradaki karar yetersayılarından farklı amacı ve işlevi olduğu düşünüldüğünde, 
Cumhurbaşkanı seçiminde birinci fıkra hükmünün toplantı yetersayısı bakımından; 
üçüncü fıkra hükmünün de karar yetersayısı bakımından, 96. maddedeki toplantı ve 
karar yetersayısına ilişkin genel kuralın istisnalarını oluşturan, “Anayasadaki başkaca 
hükümler” kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.527 

Mahkemenin bu kararı, hukuksal olmaktan çok siyasal bir karar olarak 
değerlendirilmiştir.528 Hakyemez’in belirttiği gibi 1982 Anayasa’sının Cumhurbaşkanlığı 
seçimine ilişkin düzenlemesi, aslında 1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanlarının 
seçilememesine bir tepki olarak doğmuştur ve sorunu kökünden çözmüştür.529 Ancak 
yapılan bu siyasal yorum, 1982 Anayasasının etkili çözümünü etkisiz hale getirmiş ve 
siyasal bir krizin doğmasına yol açmıştır. Bu krizin aşılması için dönemin iktidar partisi, 
TBMM’yi erken seçime götürmüştür. Seçimden sonra oluşan yeni Meclis 28 Ağustos 
2007’de son kez Cumhurbaşkanı seçmiş ve daha sonra Ekim ayında tepki niteliği taşıyan 
anayasa değişiklikleri yapmıştır. Birinci değişiklik 96. maddede yapılan değişikliktir. 
Değişikliğe göre TBMM’nin seçimler dahil bütün işlerinde toplantı yetersayısı en az 
üye tamsayısının 1/3’üdür. Böylece TBMM’nin toplantı yetersayısı hiçbir yoruma açık 
olmayacak biçimde üye tamsayısının 1/3’ü ile sınırlanmıştır. Yapılan ikinci değişiklik 
ise, yukarıda değinilen Cumhurbaşkanının halk oyu ile seçilmesine ilişkin değişikliktir. 
Burada bu değişikliklere girilmeyecektir. Çünkü amaç TBMM’de seçimlere ilişkin 
olarak uygulanan teamüllerin ortaya konmasıyla sınırlıdır. Özetle tekrarlamak gerekirse, 
seçimlerde uygulanacak toplantı yetersayısı, daha önceden de üye tamsayısının 1/3’ü 
iken, AYM’nin sorunlu siyasi yorumu nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2/3 
olarak uygulanmış ve daha sonra anayasa değişikliği konusu olmuştur. Yapılan anayasa 
değişikliğinden sonra, uygulanacak bütün seçimlerde aranacak toplantı yetersayısı 
184’tür.

527 Bakırcı, 2011, s. 1995. 
528 Eroğul, 2007, s. 171.
529 Hakyemez, 2011, s. 59.
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Yukarıda belirtildiği gibi İçtüzüğün 150. maddesindeki düzenleme seçimlere 
ilişkin genel kuraldır ve özel bir hüküm bulunduğu durumlarda, genel hüküm yerine 
bu özel hükmün uygulanması gerekir. Başkanlık Divanına Başkan dışındaki üyelerin 
seçimini düzenleyen 11. madde ve Komisyonlara üye seçimini düzenleyen 21. madde, 
siyasi parti grupları tarafından bildirilen aday listelerinin işaret oyuyla oylanmasıyla 
seçimin tamamlanacağını öngörmüşlerdir. Anayasa, soruşturma komisyonu için özel 
bir yöntem öngörmüş (m 100) ve İçtüzük buna gönderi yapmakla yetinmiştir(m. 109). 
Anayasadaki düzenlemeye göre, Meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için 
ayrı ayrı ad çekme suretiyle bir komisyon kurulacaktır. Dolayısıyla bu komisyonların 
seçiminde buradaki özel yöntemin uygulanacağı açıktır. Burada Divan üyelikleri seçimi 
ile komisyon üyelikleri seçimi konusunda bir noktayı açıklığa kavuşturmak, oluşan 
teamülün uygulama karşısında yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Buradaki 
sorun şudur: Divan üyelikleri ve komisyon üyelikleri siyasi partilere tanınmış bir haktır. 
Dolayısıyla Başkanlık tarafından yapılması gereken şey, siyasi partilerin ve gruplarının 
güçlerini saptamak ve matematiksel hesaplarla, bu gücün Meclisin işleyişine en adaletli 
şekilde yansımasını sağlayacak üye sayısını saptamaktır. Partilerin güçlerine göre elde 
ettikleri üye sayıları kendilerine bildirildikten sonra, partiler kendi üyeleri arasından, 
anket, telefonla görüşme, yüzyüze görüşme, seçim gibi çeşitli yöntemlerle komisyon 
ve Divan üyelerini belirlemektedirler. Burada yapılmış olan belirleme istisnasız olarak 
Genel Kurul tarafından da uygun bulunmakta ve böylece seçim tamamlanmış olmaktadır. 
Ancak bu durumda Genel Kurul’un yaptığı seçimin varlığı tartışmalı hale gelmektedir. 
Çünkü Genel Kurul partilerin tercihlerine hiç müdahale etmemişse, neden seçim 
yapılmaktadır? Diğer taraftan Genel Kurul’un bir an için parti grupları tarafından sunduğu 
listeleri onaylamadığı düşünülsün. Bu durumda sözkonusu siyasal parti neye göre 
üyeleri arasından seçim yaparak Genel Kurul’a sunacaktır. Ya da iktidar çoğunluğunun 
muhalefetin önerdiği komisyon üyelerini her defasında reddettiği düşünülsün. Bu durumda 
komisyon üyelerinin sadece çoğunluğa sahip partiden olması riski bulunmamakta mıdır? 
Dolayısıyla Genel Kurul’un bugüne kadar herhangi bir adayı reddetmediği de dikkate 
alındığında, burada yapılan seçimlerin bir zaman kaybından başka bir işe yaramadığı 
sonucu doğar. Dolayısıyla burada bir seçim yerine bilgiye sunma işleminin amaca hizmet 
ettiği dikkate alınarak, kuralın değiştirilmesinin düşünülmesi gerekir.

(e) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Oylaması Yapılacak İşler
Gündemin 4. kısmı olan oylaması yapılacak işler, mevcut haliyle varlığı gereksiz 

olan bir kısımdır. Çünkü sözlü sorular kısmı hariç tutulursa gündemin diğer kısımlarında 
da işlerin oylaması yapılmaktadır. Sözlü soruların da bir kısım içinde değil, alınan kararlar 
gereğince gündemin başında görüşüldüğü düşünüldüğünde, her kısmın oylamasının 
kendi içinde yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Örneğin Genel Kurul’a yapılan bir 
sunuş konusunda, Genel Kurul’un onayı aranacaksa, sunuşun yapılmasının ardından 
sunuşlar kısmı altında oylama da yapılmaktadır. Yine kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili 
olarak Genel Kurul’da çok sayıda oylama yapılmaktadır ve bu oylamalar da 8. kısım 
altında gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu kısmın neden gündemde bir kısım olarak 
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yer aldığı sorusunun cevabı bugün için kolayca verilemez. Çünkü her kısımda oylama 
yapma olanağı varsa ve oylamaların büyük bölümü bu kısımlar altında yapılıyorsa, neden 
ve hangi kritere göre bazı oylamalar burada yapılmaktadır? Neziroğlu bu kısım altında 
yapılan oylamaları şöyle sıralamaktadır530:

Gündemin Oylaması Yapılacak İşler kısmında yer alan işleri şunlardır:
1. Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli 

güvensizlik önergelerinin ya da Bakanlar Kurulunun güven isteminin oylanması,
2. Gizli oylaması yapılmamış Meclis soruşturması önergesinin gizli oylaması,
3. Gizli oylaması yapılmamış, Meclis soruşturması komisyonu raporunun 

görüşmesinde verilecek Yüce Divana sevk önergesi veya Yüce Divana sevk yönündeki 
raporun gizli oylaması,

4. İstifa eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesinin oylanması,
5. Tüm görüşmeleri bitip sadece oylaması kalmış kanun tasarı ve teklifleri.

Neziroğlu’nun bu listesi kısmen sorunludur. Çünkü  İçtüzüğe bakıldığında, 
bu bölümde yapılacak oylamalarla ilgili hiçbir kurala rastlanmamaktadır. İçtüzüğün 
gerekçesinde de bu kısımla ilgili hiçbir açıklama bulunmamaktadır. Görüşme tutanakları 
incelendiğinde bu konuda bir tartışma yaşanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 
bölümde hangi oylamaların yapıldığına ilişkin elimizde bulunan tek kaynak teamüllerdir. 
Neziroğlu da uygulamaları inceleyerek bu sonuca ulaşmaktadır. Ancak  burada sayılan 
ilk üç oylamanın Özel Gündem konusu oldukları ve bu Kısımda oylanmaları gerektiği 
yukarıda açıklanmıştı. Tekrar etmek gerekirse Anayasaya göre gensoru görüşmeleri 
sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği bir tam gün geçtikten sonra oylanır (m. 99/4). Anayasanın 
süreye bağladığı buradaki oylamaların bir özel gündemle düzenlenmesi gerekir. 
Dolayısıyla sözkonusu oylamaların hem “Özel Gündem”de hem de “Oylaması Yapılacak 
İşler” başlığı altında yapılması doğru değildir. Benzer şekilde Meclis Soruşturması ile 
ilgili oylamaların da Özel Gündemde yapılması gerekir. Kanun tasarı ve teklifleri ise 
çok büyük çoğunlukla 8. kısımda oylanmakta ve bu kısımda nadiren oylanmaktadır. 
Çünkü kanun tasarı ve tekliflerinin son oylamasına gelindiğinde çok az bir işlem kalmış 
olmaktadır ve bu yüzden de oylamaya kadar işlemi tamamlanmış bir tasarı ve teklifin 
oylaması da yapılmaktadır. Oylaması tamamlanmamış olup da bu kısımda oylanan kanun 
tasarı ve teklifi sayısı son derece azdır.531 Burada belirtmek gerekir ki 1973 İçtüzüğü’nün 
ilk dönemlerinde bu bölümde daha fazla sayıda kanunun oylandığı görülebilmektedir. 
Bunun nedeni elektronik oylama sisteminin bulunmaması ve oyların döküm ve sayımının 
bir hayli zaman almasıdır. Aynı gün içinde çok sayıda açık oylama yapıldığında,  bu 
oyların döküm ve sayımı geç saatlere kadar sürebilmekteydi. Oylamanın sonunda karar 
yetersayısı bulunmadığında, bir sonraki gün oylamanın tekrarlanması gerekiyordu. Bu tür 
durumlarda oylamalar oylaması yapılacak işler kısmında yapılıyordu. Örneğin 27 Şubat 

530 Neziroğlu, 2008, s. 166.
531 Az olmakla birlikte örneklerine rastlanmaktadır. Örneğin, 1996 yılında çıkarılan geçici bütçe kanununun 

oylaması bu kısım altında yapılmıştır. Başkan “Oylaması Yapılacak İşler” kısmına geçiyoruz dedikten 
sonra oylama işlemini başlatmıştır: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 5, 
Birleşim: 27, Oturum: 1, s. 74-75. 
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1974 günkü 46. Birleşimde 13 adet kanun tasarı ve teklifi görüşülerek oya sunulmuştur. 
Bunlardan 6’sı kabul edilmiş ve 7’sinde çoğunluk sağlanamamıştır. Dolayısıyla bunların 
oylamaları 47. Birleşimde oylaması yapılacak işler kısmında yapılmış ve metinler 
kanunlaşmıştır.532 

Dolayısıyla geçmişte bir işlevi olan bu kısımda bugün için oylanan tek iş istifa 
eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesi oylamasıdır ki sayıca ok az olan bu oylamanın da 
“Sunuşlar” başlığı altında da yapılması mümkündür. Dolayısıyla Neziroğlu’nun verdiği 
bu listenin durumu tam olarak yansıtmadığını belirtmek gerekir. Söylenebilecek olan 
şey şudur: Belirtilen listedeki işler kimi zaman bu kısımda kimi zaman başka kısımlarda 
oylanmaktadır. Bu yüzden gündemdeki bu kısmın aslında işlevsiz kaldığını söylemek 
gerekir. Bugünkü sistem içinde belirtilen kısmın maddeden ayıklanması, Gündemin 
sadeleşmesini sağlayacaktır.

Ancak “Oylaması Yapılacak İşler” kısmını Gündemden ayıklamak yerine son 
derece işlevli ve etkin bir hale getirilmesi de mümkündür ve bu yüzden bu kısmın 
etkinleştirilmesi Gündemden çıkarılmasına alternatif olarak önerilebilir. Diğer bir 
anlatımla bu kısım mevcut haliyle gereksiz olduğundan gündemden çıkarılabilir ya 
da son derece etkin bir mekanizma haline getirilebilir. Toplumsal gereksinimlerin her 
geçen gün çoğalması ve karmaşıklaşması, zaman içinde daha fazla ve daha hızlı yasa 
çıkarılmasını gerektirmektedir. Bu durum, bir taraftan yürütme organını denetlemekle 
de görevli yasama organlarının yükünü daha da artırmakta ve yasama organı üyelerinin 
zaman baskısıyla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Yasama organları bu 
soruna bir çözüm olarak Genel Kurullardaki görüşmeler ile oylamaları birbirinden 
ayırmaktadırlar. Bu yöntem benimsendiğinde, üyeler görüşmelerin yapıldığı toplantılara 
katılım konusunda serbest bırakılmakta ve görüşmeler konuyla ilgilenen üye sayısına 
bağlı olarak az ya da çok kişiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür bir sistemin uygulandığı 
yerlerde, görüşmelere bazen sadece Meclis Başkanları ve Divan üyeleri ile konuşmacının 
katıldığı bile görülmektedir. Konunun daha çok kişinin ilgisini çekmesi halinde toplantıya 
katılanların sayısı artmaktadır. Böylece toplantıyı izleyenler sadece konuyla aktif 
olarak ilgilenenlerle sınırlı kalmaktadır. Bu son derece olağan karşılanması gereken bir 
durumdur. Çünkü konuyla ilgili olmayan üyeler, toplantıda bulunsalar bile çoğu zaman 
ne konuşulduğundan bile haberdar değildirler.  Ülkemizde de 1961 Anayasasında üye 
tamsayısının salt çoğunluğu olan toplantı yetersayısı, 1982 Anayasasında üye tamsayısının 
üçte birine düşürülmüştür.533 Sabuncu bu değişikliğin nedenini zayıf sayısal üstünlüğe 
dayanan iktidar dönemlerinde meclislerin toplanması bakımından önemli aksamaların 
ortaya çıkması olarak göstermektedir. Sabuncu 1982 Anayasası’nın böylece TBMM’nin 
çalışmalarını kolaylaştırdığınısöylemektedir.534 Gözler Meclis çalışmalarının aksamaması 
için toplantı yetersayısının daha da düşürülmesinin veya tümden ortadan kaldırılmasının 
önerildiğini ve bu önerinin demokrasi ilkesine aykırı olmadığını belirtmektedir. Gözler 
milletvekillerinin Genel Kurula gelmelerinin engellenmemesi dışında, Genel Kurula 

532 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.02.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 47, Oturum: 1, s. 92-93; 95-96.
533 Eroğul, 2004, s. 334.
534 Sabuncu, 2005, s. 206.
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kendi istekleri ile gelmemelerinin demokrasiyle bağdaşır olduğunu söylemektedir. Çünkü 
kendilerini konuyla ilgili gören milletvekilleri Genel Kurula geleceklerdir.535 Gözler’ in 
söylediklerine şunu da eklemek gerekir ki bu durumda ilgisiz milletvekilleri de gereksiz 
yere zaman kaybetmeyeceklerdir.

Toplantı yetersayısı bakımından ussallaştırılmış parlamentolarda, olanaklı 
olduğunda iki mekanizmanın birbirinden ayrıldığı görülmektedir: Görüşmeler ve 
oylamalar. Bu durumda görüşmeler çok az sayıda üye ile gerçekleştirilebilmekte, 
önceden duyurulan oylama zamanlarında milletvekillerinin toplantıda hazır bulunmaları 
istenmektedir. Bu tür sistemlerde, toplantılara katılmamanın hoşgörülmesine rağmen, 
oylamaya belli bir oranda katılmamanın aylıktan kesme biçiminde cezalandırıldığı 
görülmektedir. Böylece Genel Kurullarda iradenin ortaya çıkışında belli sayıda iradenin 
varlığı sağlanırken görüşmelere katkısı olmayacak üyelerin gereksiz yere burada zaman 
harcamaları önlenmiş olmaktadır. Örneğin Macaristan Parlamentosunun 1994 yılında 
çıkardığı İçtüzüğüne göre Parlamentonun toplantı yetersayısı, Anayasa ya da yasalarda 
başka bir yetersayı aranmamışsa, üye tamsayısının salt çoğunluğudur (m. 43/1). Ancak 
toplantı yetersayısı sağlanamamışsa, Başkan yeniden toplantı yetersayısını sağlamaya 
çalışır. Yetersayı yine bulunamamışsa başkan toplantıya katılmayanların ismini saptar 
ve yapılması gereken oylamaları bir sonraki güne erteler. Daha sonradan yetersayısının 
bulunduğundan emin olursa oylamanın yapılmasına karar verebilir (m. 43/2). Görüldüğü 
gibi toplantı yetersayısının bulunmaması toplantının yapılmamasına değil oylamanın 
yapılmamasına neden olmaktadır. İçtüzüğün bir sonraki “devam” başlıklı maddesinde 
üyelerin sadece oylamalara katılmaları gerektiğinden söz edilmektedir. Bir günde 
yapılacak oylamaların üçte birinden fazlasına katılmayan üyenin ödenekleri katılımıyla 
orantılı olarak kesilmektedir(m 44/1-2). İçtüzüğe göre ayrıca üyelere en az iki gün 
önceden gönderilecek gündemde belirlenebilen muhtemel oylama zamanları bildirilmek 
zorundadır (m. 47). Avrupa Parlamentosu İçtüzüğünde de benzer biçimde, Genel Kurulun 
gündeminin belli bir bölümünün oylamalara ayrılacağı belirtilmekte ve üyelerin bu 
zamanda Genel Kurulda bulunmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Oylamaların yarısından 
fazlasına katılmayan üyelerin yollukları kesilmektedir (m. 130/2). Ayrıca bir oylamadan 
önce ya da oylama sırasında bir siyasal parti grubu ya da kırk üye oylamanın başka bir 
güne ertelenmesini isteyebilmektedir. Bu istem hemen oylanmaktadır (m. 170/4). İspanya 
Anayasası da toplantı ve karar yetersayılarını benzer şekilde düzenlemiş ve İçtüzük de 
buna uygun kurallar koymuştur. İlk bakışta Kongrenin hem toplantı için hem de karar 
almak için belli bir çoğunluk arandığı izlenimi doğmaktadır. Ancak hükümler dikkatli 
incelendiğinde hem toplantı yetersayısının ve hem de karar yetersayısının sadece 
kararların alınması sırasında, yani oylamalar sırasında arandığı görülmektedir. Anayasaya 
göre kararların alınabilmesi için kanatların her birinin üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile toplanması ve Anayasa, İçtüzük ya da Organik Kanunda aksi belirtilmediği taktirde, 
toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alması gerekir (AY. m. 79, İÇT. m. 78, 79 ). 
Başka bir anlatımla toplantı yetersayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu ve karar yetersayısı 
toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak toplantı ve karar yetersayılarının her ikisi 
de karar alınmadan önce aranmaktadır. Bir oylama yapılmayacaksa, bu yetersayıların 

535 Gözler, 2000, s. 265.
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aranması mümkün değildir. Dolayısıyla Kongre’de bir görüşmenin başında yoklama 
yapılması ya da görüşmelerin ortasında yetersayı aranması gibi bir durum sözkonusu 
değildir.536 Avusturya’da da benzer bir düzenleme bulunmaktadır. Anayasanın 31. 
maddesine göre Anayasada ya da içtüzükte aksi belirtilmediği takdirde Meclisteki 
oylamalarda karar alınabilmesi için üye tamsayısının üçte birinin hazır bulunması ve 
toplantıya katılanların salt çoğunluğunun bir yönde oy kullanmış olması gerekir. Başka 
bir anlatımla Anayasa sadece karar yetersayısını tanımlamış ve karar alabilmek için 
Genel Kurulda hazır bulunması gereken üye sayısını da saptamıştır. İçtüzüğün 48 ve 
49. maddelerinde buna açıklık getirilmiştir. Toplantı yetersayısı sadece oylamalar ve 
seçimler sırasında aranacaktır. Toplantı yetersayısının yokluğu dolayısıyla oylama ya da 
seçim yapılamıyorsa Başkan oturumu ertelemek zorundadır. Ancak oylama ya da seçim 
yapılmayacaksa toplantı yetersayısı aranmaz. Başkan belirlenen saatte mevcut üyelerin 
sayısına bakmaksızın oturumu açar. Açılış sırasında bulunmayan üyelerin özrünü ve 
Federal Hükümetin toplantıya katılamayan üyelerinin yerine vekalet edecek kişileri 
açıklar. Ancak bunu toplantının sonunda da yapabilir. Dolayısıyla bir oylamaya ve seçime 
başlanmadığı takdirde toplantı çok az sayıda üye ile sürdürülebilir. Oylama ve seçim 
sırasında ise öngörülen toplantı yetersayısının (183/3=61 üye) bulunması zorunludur. 
Oylama ve seçime geçildikten sonra toplantı yetersayısı bulunmadığı taktirde toplantının 
sürdürülmesi imkansızdır; Başkan bu durumda toplantıyı ertelemektedir.537

Görüldüğü gibi parlamentonun rasyonelleştirildiği yerlerde toplantı ve karar 
yetersayıları genellikle oylama öncesinde aranmakta ve oylama yapılmayacaksa, 
toplantının az sayıda üyeyle devamına olanak tanınmaktadır. Ancak bu ülkelerde bu 
düzenlemeyi takviye eden bir başka araç da kullanılmaktadır: Oylamalar için belli 
günlerde belli bir zaman ayrılabilmektedir. Macaristan ve Avrupa Parlamentosu’nda 
olduğu gibi İspanya’da da İçtüzük bu durumu gözeterek Başkana oylama zamanlarının 
önceden kararlaştırılabilmesi yetkisi vermiştir. Başkanın kararlaştırdığı oylama zamanında 
görüşme sonuçlanmamışsa Başkan yeni bir oylama zamanı belirleyebilmektedir (m. 
81). Böylece görüşme ile oylamalar birbirinden ayrılmış; görüşmelere katılma ihtiyari, 
oylamaya katılma zorunlu hale getirilmiş ve oylamaya katılmanın güvenceye alınması 
amacıyla oylama zamanının önceden belirlenmesine olanak tanınmıştır.

Özetle söylemek gerekirse, genel kurulların iradesinin belli edildiği oylamanın 
görüşmelerden ayrılması ve görüşmeler sırasında toplantı yetersayısının zorunlu 
kılınmaması; oylamalara katılmanın zorunlu kılınması ve katılmayanlara kişisel maddi 
yaptırımların uygulanması genel rasyonelleştirilmiş parlamentoların bir özelliğidir. Bu 
bağlamda, TBMM’de de rasyonelleştirme amacıyla oylaması yapılacak işlerin ayrı bir 
bölümde yapılması akla yatkın görünmektedir. İçtüzüğün, bu bölüm için haftanın belli 
bir gününün ayrılabileceğine ilişkin kuralı tam olarak uygulandığı takdirde son derece 
yerinde görünmektedir. Ancak bunun için İçtüzük kuralının uygulamasının bu doğrultuda 
değiştirilmesi ve yeni bir teamül yaratılması gerekir. Ayrıca Meclis çalışmalarına bir ay 
içinde izinsiz ve özürsüz olarak toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesini öngören uygulanması olanaksız Anayasa kuralı yerine 

536 Bakırcı, İspanya Parlamentosu’nun Yapı ve İşleyişi Üzerine, 2014, s. 63.
537 Bakırcı, Avusturya Parlamentosu Üzerine, 2013, s. 1202-1203.
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(m. 84/4), oylamalara katılmayan milletvekillerine, katılmamaları ölçüsünde maddi 
yaptırım uygulanmasını öngören yaptırım uygulanabilir. Kuralın, bu şekilde işlevsel bir 
uygulamaya olanak tanıyacak biçimde yorumlanması toplantı yetersayısı bulunmasında 
ve Genel Kurul’un çalışmalarında aksamaların önlenmesinde son derece etkili olacaktır. 
Ussallaştırılmış sistemlerde eğilim bu yöndedir. Yukarıda aktarıldığı gibi doktrinde 
de bu durumun demokrasiyle uyumlu olduğu ileri sürülmektedir. Mevcut uygulama 
sürdürülecekse, İçtüzükteki “Oylaması yapılacak işlerin” “Gündem” den çıkarılması 
hiçbir sakınca taşımayacak ve hatta “Gündem”in sadeleşmesine neden olacaktır.

Özetle tekrarlamak gerekirse, bu kısım mevcut haliyle kullanılamayan bir bölümdür. 
Milletvekillerinin üyelikten istifa dilekçeleri ile görüşmeleri tamamlanmış kanun 
tasarı ve tekliflerinin oylamalarının yapıldığı bir kısım olarak varlığını sürdürmektedir. 
Özel gündemde oylanması gereken kimi oylamaların da, hatalı biçimde bu bölümde 
oylandıkları görülmektedir. Dolayısıyla istifa dilekçelerinin Sunuşlar kısmında oylanması, 
süreye bağlı işlerin özel gündemde oylanması halinde bu bölümün içi oylaması kalmış 
kanunlarla sınırlanması sözkonusu olacaktır. Bu durumda kısmın tek yararı, görüşmeleri 
bitmiş kanunun bir an önce kanunlaşmasını sağlamakla sınırlı olacaktır. Ancak aşağıda 
inceleneceği gibi, gündemin 8. sırasındaki kanunların görüşülmesinde önce yarım kalan 
işlerle başlanacağı ve bundan dolayı diğer işlerin görüşülmesine başlanmadan oylama 
yapılacağı için, buradaki yararın da son derece sınırlı kalacağını belirtmek gerekir. Bu 
yüzden de ya bu kısmın kaldırılması ya da rasyonelleştirilmiş parlamentarizm ilkesi 
gereği etkin hale getirilmesi gerekir.

(f) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Meclis Soruşturması Raporları
Meclis soruşturması daha önce Özel Gündem kısmında incelendiği için burada 

yeniden incelenmeyecektir. Ancak burada özet olarak şu sonucu tekrarlamakta yarar 
bulunmaktadır. Meclis soruşturması Anayasa’nın süreye bağladığı konulardandır ve 
bütün aşamalarının Özel Gündem içinde planlanması gerekir.538 Nitekim Neziroğlu’nun 
da belirttiği gibi bu raporlar da bu kısım altında değil Özel Gündem kısmında 
görüşülmektedir.539 Ancak bunun tersine örnekler de bulunmaktadır. Örneğin 1996 yılında 
yapılan bir uygulamada şu ifadelere rastlanmaktadır:

Sayın milletvekilleri, gündemin “Meclis Soruşturması Raporları” kısmına 
geçiyoruz. Bu kısımda 19 uncu dönemden intikal etmiş 2 adet Meclis soruşturması 
komisyonu raporu yer almaktadır. Genel Kurul’un 10.10.1996 tarihli 6 ncı Birleşiminde 
alınan karar uyarınca, her iki rapor da bugün görüşülecektir.540

Ancak burada sözü edilen soruşturma komisyonu raporlarının bir önceki dönem olan 
19. Döneme ait oldukları gözden kaçırılmamalıdır. 1982 Anayasasının 100. maddesinin 
ilk halinde Meclis’in soruşturma komisyonu raporunu öncelikle görüşüleceğine ilişkin 
bir zorunluluk bulunmakta ancak herhangi bir süre yer almamaktadır. Bu nedenle de 
1995 yılında sunulan bir komisyon raporu, bir sonraki dönemde, 1996 yılının sonunda 
görüşülebilmiştir. Dolayısıyla bu dönemde sözkonusu komisyon raporları bu kısımda 

538 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Bakırcı, 2008, s. 111-112.
539 Neziroğlu, 2008, s. 166.
540 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.10.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 10, Oturum: 1, s. 263.
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bekletilmiştir. Başka bir anlatımla 2001 yılında Anayasa’nın 100. maddesinde 4709 sayılı 
Kanunla değişiklik yapılıncaya kadar, komisyon raporunun Başkanlığa verildiği tarihten 
itibaren en geç 20 gün içinde sonuçlandırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 
yüzden de verilen komisyon raporu özel gündeme alınmamış ve soruşturma komisyonu 
raporları kısmında bekletilmiştir. Gerçi daha önceki günlere ait gündemler incelendiğinde 
sözkonusu önergelere gündemin herhangi bir yerinde rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu 
dönemde önergelerin sözkonusu kısımda bulunduklarının varsayıldığını kabul etmek 
gerekir. Durum her ne olursa olsun, bugün için 2001 değişikliğinden sonra artık böyle bir 
gecikmeye olanak kalmamıştır. Sözkonusu değişiklik soruşturma komisyonu raporlarının 
Başkanlığa verilmelerinden itibaren on gün içinde dağıtılacağını ve dağıtımdan itibaren 
en geç on gün içinde görüşüleceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla 2001 yılına kadar 
raporlarının soruşturma komisyonu raporları kısmında yer alması olanaklı olmuşsa bile, 
bugün bu tür raporların özel gündemde görüşülmesi zorunluluk halini almıştır. Bu yüzden 
de bu kısmın Gündemden ayıklanması gerekir.

(g) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler

Bu kısımdaki işler, daha önceki özel gündemde yer alan işler bölümünde 
açıklandığı için bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Ancak burada şunu söylemek gerekir ki 
bu bölümdeki işler, bugün teamül gereği sırasıyla değil Danışma Kurulu ya da siyasi parti 
grubu önerisi üzerine sıra gözetmeksizin görüşüldüklerinden, bu işler için ayrı bir kısım 
açmaya gerek olmayabilir. Çünkü bu işler için bir karar alınmadığı sürece görüşülmeleri 
olanaklı değildir ve dolayısıyla gündemde sayılmazlar.

(h) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Sözlü Sorular
Sözlü sorularla ilgili olarak bu bölümün başında çeşitli açıklamalar yapılmıştı. 

Söylenenler derli toplu olarak şöyle özetlenebilir: Gündemin Sözlü sorular başlıklı 7. 
kısmı, oluşan teamül gereği neredeyse hiç kullanılmamaktadır. İçtüzüğün 49 ve 98. 
maddeleri birlikte değerlendirilerek dönem başında genel bir karar alınmakta ve haftanın 
Çarşamba ve Perşembe günleri birleşimin başında birer saat sözlü soru görüşüleceği 
belirtilmektedir. Ancak Danışma Kurulu önerisi ya da siyasi parti gruplarının önerisi 
üzerinde bu genel kural da sürekli olarak değiştirilmekte ve sözlü soruların hiç 
görüşülmemesi ya da haftada bir gün görüşülmesi kararlaştırılmaktadır. Sözlü soru 
önergelerinin cevaplanmasına ayrılan zaman giderek azalmakla birlikte, haftanın her 
iki günü de (Salı ve Çarşamba) sözlü soru önergelerinin cevaplandırıldığı birleşimlere 
de rastlanmaktadır. Ancak genel eğilimin, sözlü soru önergelerinin haftanın sadece 
Salı günleri birleşimin başında bir saat görüşülmesi yönünde olduğu söylenebilir. Bu 
görüşme de her zaman yapılmayabilmekte ve özellikle gündemde acil olduğu düşünülen 
konuların bulunduğu dönemlerde sözlü soru önergelerinin görüşülmediği görülmektedir. 
Bu dönemlerde alınan kararlarla sözlü soru önergelerinin görüşülmemesi sağlanmaktadır. 
Neziroğlu da benzer tespitler yaptıktan sonra, sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması 
için Genel Kurul’da yeterli süre ayrılmadığı yönünde bir değerlendirme yapmaktadır. 
Neziroğlu şunları söylemektedir: 
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...uygulamaya bakıldığında genellikle hükümetin veya iktidar grubunun öncelikle 
kanunlaştırmak istediği tasarı veya tekliflerin görüşmelerine daha çok zaman ayırmak 
amacıyla sözlü soru önergeleri ve diğer denetim konularının görüşülmemesi yönünde 
kararlar alındığı görülecektir. Bazen haftalarca denetim faaliyeti yapılmamaktadır....541

Sözlü soru önergeleri için İçtüzükte ayrılmış olan sürenin kısaltılıp 
kısaltılamayacağı ve daha da ötesinde tümüyle kaldırılıp kaldırılamayacağı ayrı bir 
teorik tartışmanın konusudur. Burada çalışmanın amacıyla sınırlı olarak genel eğilim 
saptanmaya çalışılmaktadır. Tutanaklar üzerinde yapılan incelemeler, sözlü soruların 
cevaplandırılması için ayrılmakta olan sürenin giderek kısaltılma eğilimini ortaya 
koymuştur. Ancak bundan daha da önemlisi, sözlü soruların cevaplandırılma yöntemine 
ilişkin olarak teamülde meydana gelen değişikliktir. Ancak bu teamül değişikliğinin 
oluşabilmesi için 1996 yılında 424 sayılı Kararla İçtüzüğün değiştirilmesi gerekmiştir. 
Konu önemlidir ve daha iyi anlaşılması için tarihsel bir açıklamayı gerektirmektedir.

1973 İçtüzüğünün Sözlü soruların gündeme alınması başlıklı 97. maddesi (bugünkü 
98. madde) sözlü soruların Başbakanlığa ya da ilgili bakanlığa yazıyla sevk edilmesinden 
sonra yedi gün içinde gündeme alınacağını öngörmüştür. Maddenin ikinci fıkrasına göre 
Başkan, gerekli görürse, bir bakana ait sözlü sorular ile birden fazla bakan tarafından 
cevaplandırılacak sözlü soruları bir araya toplayarak sırayla görüştürebilmektedir. 
Maddeye göre soru sahibi iki cevap gününde hazır bulunmazsa, izin hastalık veya görev 
dışında özrü ne olursa olsun soru düşer. Düşen sözlü soru aynı yasama yılı içinde ancak 
yazılı soru olarak tekrarlanabilir. 1973 İçtüzüğündeki bu kural incelendiğinde, soruların 
her birinin ayrı ayrı yanıtlanması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Başkana verilen 
soruları bir araya toplama yetkisi, soruların aynı bakan tarafından peşpeşe yanıtlanmasını 
sağlamaya çalışmaktır. Yine Başkan birden fazla bakana sorulan soruları da bir araya 
toplayabilecektir. Uygulamaya bakıldığında Başkanların bu tür bir yetki kullanmadıkları 
görülmektedir. 1996 değişikliğine kadar İçtüzükte soruların nasıl cevaplandırılacağına 
ilişkin 94. maddedeki süreler dışında başka kurala da rastlanmamaktadır. 94. madde 
hükümetin cevap süresini on dakika ile sınırlamış ve soru sahibine cevaptan sonra beş 
dakikalık görüş açıklama hakkı vermiştir. Dolayısıyla soruların nasıl cevaplandırıldığına 
ilişkin yöntemi anlamak için uygulamaya bakmak gerekmektedir.

1973 İçtüzüğü’nün 97. maddesinin uygulamasına ilişkin bir örnek şöyledir:

 BAŞKAN — “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz. 1 inci sıradaki, Konya Milletvekili 
Salim Erel’in, Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusunun görüşülmesine başlıyoruz.

Soru sahibi Sayın Salim Erel?.. Buradalar.
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar.
Soru önergesini okutuyorum:...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI METİN EMİROĞLU (Malatya) —...
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Sayın Salim Erel, konuşmak istiyor musunuz?

541 Neziroğlu, 2008, s. 397.
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SALİM EREL (Konya) — istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Erel, konuşma süreniz 5 dakikadır.
SALIM EREL (Konya) ....
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.542

1996 öncesinde bir soru önergesinin cevaplandırılmasına ilişkin teamül ana 
hatlarıyla bu örnekteki gibi olmuştur: Başkan, sözlü sorular kısmının ilk sırasından 
başlayarak soru sahibi ve hükümetin salonda olup olmadığını sormuş ve her ikisinin de 
salonda olduklarını saptadıktan sonra soru önergesini okutmuştur. İlgili bakanın soruyu 
cevaplandırmasından sonra soru sahibine sözü olup olmadığını sormuş ve genellikle 
beş dakikayı aşmayan görüş açıklama süresi vermiştir. Bu açıklamadan sonra sorunun 
cevaplandırıldığı bildirilmiştir. Taraflardan birinin salonda hazır bulunmaması halinde 
sorunun görüşmeleri ertelenmiştir. Ancak ilgili bakanın bulunmaması halinde herhangi 
bir yaptırım öngörülmezken, soru sahibinin hastalık ve görev dışında bulunmaması 
halinde, sorunun bir kez ertelenmesine olanak tanınmış ve ikinci kez erteleme olmayacağı 
öngörülmüştür. Üstelik bu durumlarda sorunun aynı yasama yılında tekrar sorulması da 
mümkün değildir; soru sahibi bundan sonra aynı soruyu sadece yazılı olarak sorabilecektir. 
Bu dönemde bir sorunun ön sıraya alınarak görüşülmesi olanaklı olmadığı gibi, sırası 
geçtikten sonra geriye dönülerek bir sorunun cevaplandırılması da mümkün olmamaktadır. 
Sonraki sıralarda yer alan soru önergelerinin görüşüleceği her birleşimde de, ilk sıradaki 
sorudan başlayarak bütün sorulara benzer bir işlem uygulamaktadır. Örneğin yukarıdaki 
örneğin yer aldığı 13. birleşimde Başkan gündemde yer alan 35 sorunun tümü için aynı 
işlemi tekrarlamıştır. Her iki taraf salondaysa sorular cevaplandırılmış ve diğer sorular 
ertelenmiştir. Gündemdeki 35 soru için işlem yapıldıktan sonra başka bir iş kalmadığı 
gerekçesiyle birleşim kapatılmıştır.

1973 İçtüzüğü’ nün 94 ve 97 maddeleri ve bu maddeler gereğince uygulanan 
teamül, soru mekanizmasını etkinleştirmek amacıyla 1996 yılında 424 sayılı kararla 
değiştirilmiştir. Madde numarası 98 olarak değiştirilen yeni düzenlemeye göre önergelerin 
gündeme alınma süresi yedi günden beş güne düşürülmüştür. Bunun nedeninin ulaşım 
olanaklarında yaşanan iyileşme olduğu söylenebilir. Yeni düzenlemede hükümetin cevap 
verme süresi beş dakikayla ve soru sahibinin beş dakikalık görüş açıklama süresi yerinden, 
konu ile ilgili ek bir açıklama ile sınırlandırılmıştır. Bu yolla hem cevaplandıran ve hem 
de soruyu soranın cevap ve görüş açıklama süresi önemli oranda düşürülmüştür. Eski 
düzenlemede bir sorunun cevaplandırılması 15 dakikayı aşabilirken, yeni düzenlemede 
bu süre 6-7 dakikaya düşürülmüştür. Yeni düzenlemede soru sahibinin Genel Kurul’da 
bulunmaması, sorunun cevaplandırılmasına engel olmaktan çıkarılmış ve böylece soruyu 
cevaplandırmaya hazır olan bakanın yeniden hazırlık yapmaya gerek kalmaması için 
soruyu cevaplandırmasına olanak tanınmıştır. Soru sahibi Genel Kurul’da olmasa bile 
cevabı tutanaklarda görebilmektedir. Ancak bu durumda soru sahibinin ek açıklama 
hakkı düşmektedir. Maddenin son fıkrasına göre üç birleşim içinde cevaplandırılmayan 
sözlü sorular yazılı soruya çevrilmekte ve istemi halinde önerge sahibine beş dakikayı 

542 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.10.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 13, Oturum: 1, s. 291-292.



192

geçmemek üzere söz verilmektedir. Ancak buraya kadar aktarılanlar genel kural olmakla 
birlikte, maddede yer alan istisnai nitelikteki bazı kurallar, oluşan teamül yoluyla genel 
kurala dönüşmüş ve genel kuralları istisna haline getirmiştir. Maddenin daha önce sözü 
edilen sözlü soruların cevaplandırılması için haftanın en az iki gününde, birleşimin 
başında ve birer saatten az olmamak şartıyla belli bir süre ayrılacağına ilişkin kuralı, 
dönem başlarında alınan kararlarla genel kurala dönüştürülmekte ve eskiden olduğu 
gibi sorular bitinceye kadar soru önergelerinin görüşülmesi uygulamasına neredeyse 
hiç rastlanmamaktadır. Teamülde haftanın en az iki gününde değil, haftanın en çok iki 
gününde sözlü sorular cevaplandırılmakta ve birer saatten az olmamak üzere sınırlaması 
birer saat olarak uygulanmaktadır. Ancak mevcut teamüle asıl yön veren ve sözlü soru 
mekanizmasını etkisizleştiren asın hüküm, aslında istisnai olması gereken 98. maddenin 
beşinci fıkrası hükmüdür. Fıkra şöyledir:

Hükümet adına cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan sözlü soru 
önergelerinden birden fazlasını sıra gözetmeden cevaplayabilir. Bu hakkını kullanmak 
isteyen bakan, önceden, birleşimi yöneten Başkana isteğini bildirir. Başkan bu isteği 
birleşimi açtıktan sonra derhal Genel Kurula duyurur. Konuları aynı olan sözlü sorular 
birleştirilerek cevaplandırılabilir.

Bu fıkra üzerine çok şey söylenmesi mümkündür. Çünkü fıkra istisna olması 
gerekirken genel kurala dönüşmüş durumdadır ve kendi içinde taşıdığı istisnayı da 
genel kurala dönüştürmüştür. Fıkranın amacı bakanlara soruları cevaplamada kolaylık 
tanımaktır. Olağan uygulamada bir bakan bir soruyu cevapladıktan sonra yerine 
geçmekte ve yeni bir soruyu cevaplamak için arada diğer bakanlara sorulan soruların 
cevaplandırılmasını beklemektedir. Soru önergelerini öne çekme imkanı bulunmadığı için 
ilgili bakan sözlü sorular kısmının değişik sıralarında bulunan birden fazla soru önergesini 
cevaplamak için uzun süre beklemek zorunda kalabilmektedir. İşte düzenleme, bakanların 
bu tür bir zaman kaybına uğramalarını önlemek için, bir tür sıra değişikliği yapmalarına 
olanak tanımış ve kendileriyle ilgili soruları sıra gözetmeksizin cevaplamalarına olanak 
tanımıştır. Ancak hiç kuşkusuz bu durumda ilgili bakan soruyu cevapladıktan sonra 
soruyu soran milletvekiline ek açıklama hakkı tanınması ve soru işlemi tamamlandıktan 
sonra diğer sorunun cevaplanması gerekir. Fıkranın son cümlesi bakanlara bir başka 
kolaylık tanımak istemiştir. İlgili bakan konuları aynı ise birden fazla soruya birleştirerek 
cevap verebilecektir. Örneğin işsizlik ile ilgili olarak iki milletvekili tarafından sorulan 
sorulara ayrı ayrı cevap vermek yerine ikisine tek cevap verilebilecektir ki bu durumda iki 
soru sahibine de ek açıklama hakkı doğması zorunluluktur. Ne var ki teamül bu iki kuralın 
birleştirilmesinden oluşmuştur. Yani bakanlar neredeyse genel kural olarak birden fazla 
soru önergesini cevaplandırmak istediklerini bildirmekte ve cevap verirken, konusu aynı 
olmasa da sorulara birleştirerek cevap vermektedirler. Örneğin bir bakan 10 soruya cevap 
vermek istediğinde, her sorunun 5+1=6 dakika aldığı düşünülürse, 6X10=60 dakikalık bir 
zamana ihtiyacı bulunmaktadır. Oysa birleştirerek cevap verdiğinde bir kaç soruya birden 
beş dakikalık süre içinde cevap verebilmektedir. Soruyu soranlar soru aralarında değil, 
bütün cevaplar bittikten sonra açıklama yaptıklarından, burada da önemli bir süre tasarrufu 
sağlanmış olmaktadır. Sonuçta bir bakan, değişik hükümleri birlikte değerlendirerek 60 
dakikalık süre içinde 25-30 soruyu cevaplandırabilmektedir. Bu sürenin 20-25 dakikalık 
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kısmının soruların okunması için ayrıldığı düşünüldüğünde 25-30 soru 35-40 dakikalık 
bir süre içinde cevaplandırılmış olmaktadır. Bu durumda soru başına ayrılan cevap süresi 
1-2 dakikaya düşmektedir ki, bu kadarlık bir sürenin sorunun sağlıklı cevaplandırılmasına 
yetmeyeceği ortadadır. Bu yüzden de sadece soruların cevaplandırılmasına göreli olarak 
daha az sürenin ayrılıyor olması değil ama bu sürede verilen cevapların doyurucu 
olmaktan uzak olması soru mekanizmasının etkinliğini düşürmektedir.

1996 öncesindeki kurallara dayalı olan teamülde, 1996 sonrası kurallar nedeniyle 
meydana gelen değişiklikler zaman içinde evrilmiştir. Önceki paragrafta sözü edilen 
uygulamaya gelinceye kadar teamül farklı şekillerde uygulanmıştır. 1990’lı yılların 
sonlarında ve 2000’li yılların başlarında genel kurallar uygulanmış; istisnalar genel 
kurala dönüşmemiştir. Örneğin 1999 yılında yapılan bir uygulamada Başkan soruların 
cevaplandırılmasına ilk sorudan başlamıştır. İlk beş ve 7. soruda soru sahibi ve hükümet 
bulunmadığından, soruların ertelendiğini bildirmiştir. Sözkonusu sorular daha önce iki 
birleşimde cevaplandırılmadığından, Başkan bunlara üç birleşimde cevaplandırılmayan 
soru işlemi yapmış ve önergeleri yazılı soruya dönüştürmüştür. Altıncı sıradaki soru da daha 
önceki iki birleşimde cevaplandırılmamıştır ancak soru sahibi salondadır. Soru sahibi ilgili 
bakanın bulunmaması üzerine beş dakikalık konuşma hakkı kullanmıştır. Bu konuşmadan 
sonra bu önerge de yazılı soruya dönüştürülmüştür. Başkan bundan sonra 8. sıradaki soruya 
geçmiş ve hükümeti sormuştur. Bakanın salonda olduğunu bildirmesi üzerine soruyu 
okutmuş ve bakana beş dakikalık söz vermiştir. Bakanın soruyu cevaplandırmasından sonra, 
Başkan ilgili milletvekiline konuşup konuşmayacağını sormuş ve konuşulmayacağının 
bildirilmesi üzerine sorunun cevaplandırıldığını bildirmiştir. Başkan gündemde bulunan 
toplam 90 soruya benzer bir işlemi uygulamış, üç birleşim cevaplandırılmayan soruların 
yazılı soruya dönüştüğünü bildirmiş, ilgili bakanın bulunmadığı ancak henüz üç birleşim 
ertelenmemiş olan soruları ertelemiş, ilgili bakanın hazır bulunduğu sorular için bakana 
beş dakika ve milletvekiline kısa bir ek açıklama hakkı vermiştir.543

Görüldüğü gibi buradaki uygulama 1996 öncesinden farklıdır, ancak bu farklılık 
tümüyle İçtüzükte yapılan değişiklikten kaynaklanmaktadır ve tam anlamıyla İçtüzükteki 
yeni kuralların yansımasıdır. Ancak zaman içinde teamülde, yukarıda sözü edilen önemli 
değişiklikler olmuş ve 98. maddedeki istisnaların tümü genel kurala dönüşmüştür. 
Örneğin 2011 yılında geneli yansıtan bir uygulamada Başkan gündem dışı konuşmalar 
bittikten sonra, henüz sunuşlara başlamadan önce şu açıklamayı yapmıştır:

Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.
Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ gündemin “Sözlü Sorular” 

kısmında yer alan sorulardan 1,2, 18, 27, 32, 34, 37, 38, 39, 152, 165, 181, 206, 210, 
221, 228, 236, 238, 240, 242,246, 292, 295, 299, 318, 343, 379 ve 389’uncu sıralarındaki 
soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde 
yerine getireceğim.544

543 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.10.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 5, Oturum: 1, s. 517-544.
544 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.12.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 60.
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Bu uygulama teamüle dönüşmüş durumdadır ve artık soru önergeleri gündemde 
bulundukları sıraya göre değil, soruları cevaplayacak bakanın tercihine göre 
yanıtlanmaktadır. Bakan gündemin sonlarında sayılabilecek 389. soru dahil olmak üzere 
toplam 28 soruyu cevaplayacağını gündemin başında bildirmiştir. Sunuşlar bittikten 
sonra Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Gündemin sözlü sorular kısmına geçiyoruz.
Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, gündemin sözlü sorular kısmında yer alan 

sorulardan 1, 2, 18, 27, 32, 34, 37, 38, 39, 152, 165, 181, 206, 210, 221, 228, 236, 238, 
240, 242, 246, 292, 295, 299, 318, 343, 379 ve 389’uncu sıralarındaki soruları birlikte 
cevaplandırmak istemişlerdir.

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum:545

Katip üye, Başkanın talimatı doğrultusunda sözkonusu soruları peş peşe okuduktan 
sonra, Başkan Sağlık Bakanını soruları cevaplandırması için kürsüye davet etmiştir. 
Tutanaklardan anlaşıldığı kadarıyla soruların okunması için geçen süre 25 dakikadır. Bu 
durumda Bakana 28 soruyu cevaplaması için toplam 35 dakikadan az bir süre kalmıştır. 
Çünkü bu 35 dakikanın içinde soruyu soran milletvekillerinin ek açıklama yapma hakları ve 
Bakanların bunlara verecekleri cevaplar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bir soru için ayrılan 
zaman bir dakikadan azdır. Bakan da durumun farkındadır ve şu açıklamayı yapmıştır:

Tabii, sorular çok uzun olduğu için aslında sürenin yarısını sorular almış oldu. 
Elimden geldiği kadar özetlemeye çalışacağım.

Bakan soruları cevapladıktan sonra üç milletvekili sorularıyla ilgili ek açıklama 
talebinde bulunmuş ve Başkan üçüne de yerinden söz vermiştir. Bakan bunlara da kısa 
cevaplar vermiş ve ardından Başkan soru önergelerinin cevaplandırıldığını bildirerek 8. 
kısma geçmiştir.

Bu örnek son dönemdeki teamülü yansıtmaktadır ve bu nedenle bundan sonraki 
kısımda bu örnek üzerinden teamülün ayrıntıları ortaya konmaya çalışılacaktır.

İlk olarak sözlü soru önergelerinin ayrı ayrı görüşülmesi yöntemi tümüyle sona 
ermiştir. Bakanlar yukarıdaki örnekte olduğu gibi birleşimin başında cevaplayacakları 
sözlü soruların listesini Başkanlığa sunmakta ve daha sonra sunuşlardan sonraki bir 
saatlik sürede bu listedeki soruları birlikte cevaplamaktadırlar.

Buradaki birleşimi açtıktan sonra ibaresi ile ilgili tartışmalara daha önce 
değinilmişti. 1996 yılında kuralın ilk uygulaması sırasında bu konuda bir yöntem 
belirlenmeye çalışılmış ve bu sırada çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Tartışmalarda 
buradaki amacın, o birleşimde sorusu cevaplandırılacak milletvekilinin haberdar edilmesi 
ve hazırlık yapmasına olanak tanınması olduğu belirtilmiştir. Başkan, birleşimi açtıktan 
sonra duyuru yapmanın çeşitli güçlüklerini saymıştır. Birleşimi açtıktan sonra henüz 
gündeme geçilmemektedir ve gündem dışı konuşmaların yapılması gerekmektedir. 
Gündeme geçmeden gündemle ilgili bir hususun açıklanması olanaklı değildir. Ayrıca 
Başkanlığın, milletvekiline duyuru yapmamaktan dolayı sorumlu tutulması düşünülemez. 

545 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.12.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 82.
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Bu yüzden de soru işleminde başlamadan önce ilgili bakanın sözlü olarak hangi soruları 
cevaplandıracağını belirtmesi yeterli olmalıdır. Ancak soru işlemi başladıktan sonra bu 
tür bir olanağa yer verilmemelidir. Buna karşı yapılan açıklamalarda sunuşlar kısmına 
geçtikten sonra bir sunuş olarak bu tür bir duyurunun yapılabileceği belirtilmiş ve Başkanlık 
bu görüşü benimser görünmüştür.546 Neziroğlu İçtüzükteki kuralın şöyle yorumlanması 
gerektiğini belirtmektedir: İstem daha birleşim açılmadan önce oturumu yönetecek 
başkanvekiline yazılı olarak bildirilmeli ve başkanvekili de birleşimi açtığında, gündem 
dışı konuşmalardan önce Genel Kurul’u bilgilendirmelidir.547 Bu yoruma katılmamak 
mümkün değildir. Çünkü burada amaçlanan şey, soru sahibi milletvekilini ve Genel Kurul’u 
mümkün olan en erken zamanda cevaplandırılacak sorular hakkında bilgilendirmektir. 
Gündeme geçmeden de gündemde görüşülecek konu hakkında bilgilendirme yapmanın 
sakıncası yoktur, tam tersine büyük yararı vardır. Dolayısıyla birleşim açılır açılmaz bu 
duyuruyu yapmak son derece mantıklı görünmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, 
istisnaları olsa da bu konuda güçlü bir teamül oluşmuş bulunmaktadır. Başkan gündem 
dışı konuşmalar bittikten sonra ancak henüz sunuşlara geçmeden ilgili bakan tarafından 
cevaplandırılacak soruları Genel Kurul’a duyurmaktadır. Ancak yukarıdaki örnekte 
olduğu gibi, Başkan sunuşlar kısmına geçtiğini açıkladıktan sonra da sunuşları yapmadan 
önce bu duyuruyu yapabilmektedir. Bu iki durum arasındaki süre ihmal edilebilecek 
kadar küçüktür. Daha önce belirtildiği gibi zaman içinde bunun istisnaları da görülmüştür. 
Bu istisnaların nedeni soruları cevaplandıracak bakanların, cevaplandıracakları sorularla 
ilgili bilgiyi Başkanlığa geç ulaştırmalarıdır. Örneğin 2001548 ve 2004549550551552 yıllarında 
yapılan birkaç uygulamada sözlü sorular kısmına geçmeden hemen önce bir ya da birkaç 
bakanın sözlü soruları birlikte cevaplandırmak istediklerine ilişkin tezkereleri okunmuş 
ve sırası geldiğinde bu sorular birlikte cevaplandırılmıştır. 2004 yılındaki bir başka 
benzer uygulama, sözlü sorular kısmına geçildikten sonra bakanın birlikte cevaplandırma 
isteğinin okunması ve ardından sözkonusu soruların yanıtlanmasıdır.553 Bundan daha ileri 
bir istisna 2003 yılında yaşanmıştır. İlk iki sorunun 3. kez cevaplandırılmamasından dolayı 
gündemden çıkarılmasından sonra sıra üçüncü sıradaki soruya geldiğinde Devlet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin gündemin 3, 9 ve 11. sırasındaki soruları birlikte cevaplandırmak 
istediğini bildirmiş ve ardından sorular okunarak cevaplandırılmıştır.554 2007555 ve 2009556  
yıllarındaki bir uygulamada ise, bunun tam tersine daha gündem dışı konuşmalar sona 
ermeden birlikte cevaplandırma isteği okunmuştur. Başkan birinci gündem dışı konuşma 
bittikten sonra birlikte cevaplandırma isteğini duyurmuş ve ardından ikinci gündem 

546 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.06.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 57, Oturum: 1, s. 240-243.
547 Neziroğlu, 2008, s. 399.
548 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.01.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 39, Oturum: 1, s. 565-566.
549 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.01.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 44, Oturum: 1, s. 93.
550 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.04.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 360.
551 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.04.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 80, Oturum: 1, s. 447-448.
552 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.11.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 12, Oturum: 1, s. 322.
553 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.10.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 8, Oturum: 2, s. 608.
554 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.05.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 81, Oturum: 1, s. 683.
555 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 19, Oturum: 2, s. 446.
556 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.02.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 53, Oturum: 1, s. 13.
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dışı sözü vermiştir. Özetle tekrarlamak gerekirse zaman içinde istisnaları yaşansa ve 
bu istisnalar genelleşme eğilimine girse de, bugün için teamül haline gelmiş uygulama, 
gündem dışı konuşmalardan sonra ve sunuşlardan önce cevaplandırılacak sorulara ilişkin 
duyurunun yapılmasıdır. Bu teamül İçtüzükteki düzenlemenin ruhuna uygun olmasa da, 
soruların cevaplanmalarından belli süre önce duyurulmalarına olanak tanıdığı için çok 
sorunlu olmayan bir uygulamadır. Bu bağlamda, 1994 yılında bir kaç kez tekrarlanan ve 
yukarıda örnekleri verilen uygulamanın, önceden bilgilenmeye olanak tanımadığı için, 
son derece sorunlu olduğu söylenebilir.

Birlikte cevaplama ile ilgili bir başka husus soruların artık bir anlamda 
birleştirilerek cevaplandırılmasıdır. Gerçekten de 98. madde düzenlemesi iki ayrı 
kolaylık getirmiştir: (1) birden fazla soruyu sıra gözetmeden cevaplamak, (2) konuları 
aynı olan soruların birleştirilerek cevaplandırılması. Birinci yöntem kullanıldığında her 
bir sorunun ayrı ayrı cevaplandırılması gerekir. Herbir sorunun cevaplandırılmasından 
sonra soruyu soran milletvekilinin ek açıklama talebinde bulunması ve hükümet adına 
buna da cevap verilmesi gerekir. Nitekim 2000 yılında bunun İçtüzükteki düzenlemeye 
uygun bir uygulaması yapılmıştır. Uygulama şöyledir: Başkan ilgili bakan tarafından 
cevaplandırılacak sorulardan her birini okuttuktan sonra bakana söz vermiştir. Bakanın 
verdiği cevaptan sonra soru sahibine ek açıklama için söz vermiş ve bunun ardından 
yeniden bakana söz vermiştir. Her soru için aynı işlemi tekrar ettikten sonra sorunun 
cevaplandırıldığını bildirmiştir.557 Ancak bu uygulama devam etmemiş ve bakanlar birden 
fazla soruyu cevapladıklarında bu soruların tümüne birden cevap vermişler ve bütün 
sorular cevaplandıktan sonra milletvekillerine ek açıklama talebinde bulunma hakkı 
verilmiştir. Bakanlar ek açıklamalara da toplu olarak cevap vermişlerdir. Genel Kurul’da 
bu konuda zaman zaman tartışmalar da yaşanmıştır. Örneğin Ankara Milletvekili Oya 
Araslı şunları söylemiştir:

Gündem belirlenirken, çok uzun zamandan beri, çoğu kez sözlü̈ sorulardan 
fedakârlık edilerek, yasa teklif ve tasarıların görüşülmesine öncelik tanındığı görülmektedir. 
Sorulara yer verildiğinde ise, toptancı bir yaklaşımla, önce sorular okunmakta, sonra da 
yine toptancı bir biçimde yanıtlarına geçilmektedir Bu uygulama, izleyen milletvekili ve 
vatandaşların soru ile yanıtları eşleştirmesini güçleştirmekte, neyin denetlendiği, hangi 
soruların yanıtlandığı konusunda açık bir fikir elde etmesini önlemekte ve denetim bu 
nedenlerle görüntülük bir hal almaktadır.558

Soruları cevaplamakta olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu eleştirileri haklı 
bularak şunları söylemiştir:

Sayın Araslı’nın özellikle itirazından şu sonucu çıkarıyorum. Şu yapılabilir: Yine 
sayın bakanlar gelip burada toplu cevap verebilir. Ben Bakan olarak buraya gelirim; 
oradaki değerli Divan Üyesi arkadaşım soruyu okur, ben cevabını veririm, soruyu okur, 
cevabımı veririm. Soru ve cevabın örtüşmesi problemi o zaman ortadan kalkmış olur; ama, 
yarım saat boyunca değerli arkadaşımız soruları peş peşe sıralıyor ve bunlar da zapta 
geçiyor. Bu da çok anlamsız bir şey; yasak savma gibi bir şey oluyor bu. Ben bunu kabul 
ediyorum. Bu stil doğru bir stil değildir. Bu uygulama yeni başladı. Bu da bize bir tecrübe 

557 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 13, Oturum: 2, s. 309-327.
558 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 3, s. 274.
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oldu ve eminim ki, sizin teklifinizi, benim de bu söylediklerimi bizim, Meclis yönetimimiz 
de, özellikle parti gruplarının yönetimi de gözönünde bulunduracaktır. Ben, sayın Kâtip 
Üyenin soruyu okuduğu süre kadar burada beklemekten hiçbir zaman yorulmam. Varsın 
müzakere süresi 1 saat daha uzun olsun; ama, esaslı olsun. Ben buna kesinlikle katılıyorum.

Ancak sözü edilen yorum lehine hem iktidar hem da muhalefet tarafından ileri 
sürülen bu düşüncelere rağmen teamülde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

İkinci olarak üç birleşim içinde cevaplandırılmayan soruların yazılı soruya 
dönüştürüleceği biçimindeki kural kısmen işlevsiz kalmıştır.559 İçtüzüğün 98. maddesinin 
amaçladığı şey Başbakanlığa ya da ilgili bakanlığa gönderilen soru önergesinin, 
havale tarihinden itibaren beş gün sonra gündemdeki yerini alması ve sırası geldiğinde 
görüşülmesidir. Başkan sözlü soru önergelerinin görüşüleceği günlerde birinci 
sıradaki sorudan başlayarak soruyu cevaplandıracak bakanın bulunup bulunmadığını 
soracak ve bakan yoksa sorunun görüşmelerini erteleyecektir. Ancak bu erteleme 
üç birleşimle sınırlıdır. Üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sorular yazılı soruya 
çevrilecektir. Neziroğlu’nun da belirttiği gibi, sözlü soruların gündemdeki sıralarının 
değiştirilmesi olanaklı değildir.560 Dolayısıyla varsayım olarak her Salı ve Çarşamba 
gününde gündemin başında birer saat sözlü soruların cevaplandırılma işleminin 
yapıldığı düşünüldüğünde Bakanların hazır bulunmaması nedeniyle birçok sorunun üç 
birleşim içinde cevaplandırılmama nedeniyle yazılı soruya dönüşmesi ve bu sırada soru 
sahiplerine söz hakkı doğması sözkonusu olacaktı. Ancak her Salı ve Çarşamba günü 
sözlü soru görüşülmemesi ve sözlü soru görüşüldüğünde ilgili bakanların tercih ettiği 
soruların cevaplanması nedeniyle, soruların çoğuna sıra gelmemekte ve çok uzun süre 
görüşülmemelerine rağmen yazılı soruya da dönüşmemektedirler. Bunu kurgusal bir 
örnekle açıklayalım: Gündemde 500 soru olduğu düşünülsün. İlgili bakan yukarıdaki 
gerçek örnektekilere benzer biçimde gündemin 1, 75, 250, 475 ve sonraki sıralardaki 
soruları cevaplamak istesin. Bu durumda sözkonusu günde 28 sözlü soru önergesi 
cevaplandırılmış olacaktır. Ancak gündeme çok önceden girmiş olan 2-24, 76-249 ve 
251-474. sıradaki sorular, aslında o birleşim görüşülmedikleri halde, yapılan seçim 
nedeniyle kendilerine sıra gelmemiş olacağı için o birleşimde cevaplandırılmamış soru 
işlemi görmeyeceklerdir. Bu yüzden de günümüzdeki uygulamada, bir soru önergesi bir 
dönem boyunca hiç görüşülmediği halde yazılı soruya dönüşmeyebilir ve bu sonuç mevcut 
teamül nedeniyle son derece güçlü bir olasılıktır. Sözlü soru kısmının ilk sıralarında yer 
alan sözlü soru önergelerinin, göreli olarak düşük de olsa yazılı soruya dönüşme şansları 
bulunmaktadır. Çünkü ilgili bakanın birinci sorudan yanıtlamaya başlamaması halinde, 
bakanın yanıtlamaya başlayacağı ilk soruya kadar, gündemde yer alan diğer sorular için 
olağan yöntemin uygulanması gerekir. Yani bu sorular için bakanın bulunup bulunmadığı 

559 Bu noktada İba ve Bozkurt’un dikkat çektikleri bir konuya değinmekte yarar vardır: İçtüzük üç birleşim 
içinde cevaplanmayan sorunun yazılı soruya dönüşeceğini öngörmüştür. Ancak bu üç birleşim herhangi üç 
birleşim değildir. Bu üç birleşim sözkonusu sözlü soru önergesine sıranın gelmiş olduğu ve ilgili bakanın 
bulunmaması dolayısıyla sorunun cevaplandırılmasının ertelendiği üç birleşimdir. Uygulama da bu yöndedir. 
İba ve Bozkurt bu durumu dikkate alarak maddenin bu bölümünün uygulamayı yansıtmadığı için yeniden 
yazılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bozkurt & İba, 2004, s. 207.

560 Neziroğlu, 2008, s. 397
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sorulacak ve bakan bulunmuyorsa, sorunun görüşmelerinin ertelendiği belirtilecektir. 
Bu şekilde görüşmeleri üç kez ertelenen soru yazılı soruya dönüştürülecektir. Ancak 
Bakanlar bu tür bir durumun oluşmasını engellemek amacıyla genellikle, onlara 
yöneltilmiş bir soru olmasa bile gündemin ilk sırasındaki soruyu cevaplayacakları 
sorular arasında almaktadırlar. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Bakanlığı ile ilgili soruları cevaplayacağını söylemesine rağmen ilk sırada yer alan 
İçişleri Bakanına sorulmuş soruyu da cevaplandırmıştır.561 Bundan daha ilginci, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in benzer bir amaçla ilk sırada yer alan İçişleri 
Bakanına sorulmuş soruyu cevaplandıracağını bildirmesi, ancak bu bildirime rağmen 
soruyu cevaplamamasıdır.562 Bu yöntemle sorular gündemde çok uzun süre bekledikleri 
halde, yazılı soruya dönüşmemektedirler. Bu nedenle teamülün bugünkü halinde yazılı 
soruya dönüşen soru sayısı yok denecek kadar azdır.

Bu konuyla bağlantılı bir başka sorun kadük olan sorular sorunudur. Belli bir 
dönemde verilmiş olan sorunun karşılaşma olasılığı olan durumlar şunlardır:

1. Soru dönem içinde yanıtlanabilir.

2. Soru üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı için yazılı soruya dönüşebilir.

3. Soru sahibi tarafından geri çekilebilir.

4. Soru yanıtlanmadan dönem boyunca gündemde kalabilir.

Bu son durumda, soru önergesi düşer; bir sonraki döneme aktarılmaz. Neziroğlu, 
normal şartlarda bir saatlik sürede 8 sorunun cevaplandırılabileceğini ve bu yüzden de 
gündeme yeni girmiş bir soruya aylar ve bazen yıllar sonra sıra gelebildiğini belirtmektedir. 
Neziroğlu 22. dönem için yaptığı bir hesaplamada verilen bir soru önergesine, haftanın iki 
günü soru işlemi yapılsa bile ancak bir yıl sonra sıra gelebileceği sonucuna ulaşmaktadır.563 
Neziroğlu’nun bu hesaplama yöntemi iki yönden sorunludur. Sorunlar teamülün 
hesaba katılmamasından kaynaklanmaktadır. İlk olarak, teamülde, bakanlar istedikleri 
soruyu sıra gözetmeksizin cevapladıklarından, gündemde yıllarca bekleyen bir soru ön 
sıralarda olmasına rağmen cevaplandırılmayacağı gibi, gündeme daha yeni girmiş bir 
sorunun hemen cevaplandırılması mümkündür. Dolayısıyla bir sorunun çok uzun süre 
ya da hiç yanıtlanamamasının nedeni, soruya sıra gelmemesi değil, bakanların bu soruyu 
cevaplandırmak istememeleridir. Teamülde soru önergelerinin sıralarının değişmemesi 
kuralı bu yüzden tersyüz edilmiş durumdadır. Bu nedenle de artık sıra gelmemesinden 
dolayı bir sorunun yanıtlanmamasından söz edilemez. İkinci olarak kuralın olduğu gibi 
uygulanması halinde, soruya daha erken bir sürede sıra gelebilir. Çünkü üç birleşim içinde 
cevaplandırılmayan sorular gündemden düşeceklerinden sonraki sorulara daha erken sıra 
gelebilecektir. Nitekim Neziroğlu da aynı paragrafta 12.08.1997 tarihli 133. birleşimde 
yapılan uygulamayı örnek göstermektedir. Bu örnekte 27 soru sırasıyla okunmuş ve 
hiçbir soruyu cevaplandıracak bakan bulunamamıştır. Bunun sonucunda bazı sorular 

561 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.02.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 65, Oturum: 2, s. 854.
562 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.01.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55, Oturum: 2, s. 276.
563 Neziroğlu, 2008, s. 397-398.
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üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından düşmüştür. Başka bir anlatımla, kuralın 
olduğu gibi uygulandığı durumda, hiçbir soru cevaplandırılmadığı halde, bazı soruların 
gündemden düşmesi nedeniyle sonraki soruların sırası öne kaymıştır.

Üçüncü olarak yukarıda değinildiği gibi sözlü soruların hiç görüşülmediği 
dönemlere rastlanmaktadır. İçtüzükte çeşitli zorlayıcı hükümler bulunmasına rağmen, 
sözlü soruların görüşüldüklerinde sadece Salı günleri ve birleşimin başında bir saat 
görüşülmesi bir teamül haline gelmiştir. Sözlü soruların uzun süre görüşülmediği 
dönemlerde, İçtüzüğün 49. maddesinin ikinci fıkrasının çok istisnai olarak uygulandığı 
ve haftanın belli bir gününün sözlü sorulara ayrıldığı görülebilmektedir. Örneğin 2005 
yılında 8 Şubatta bir saatlik sözlü soru görüşmelerinden sonra, 22 Marta kadar geçen bir 
buçuk aylık sürede hiç sözlü soru görüşülmemiştir. AK Parti grubu 22.03.2005, Salı günü 
sadece sözlü soruların görüşülmesini ve üç bakanın cevaplandırmak istedikleri sözlü soru 
önergeleri cevaplanıncaya kadar çalışmaların sürdürülmesini önermiştir. Bu öneri kabul 
edilmiş ve sözlü sorular kısmına geçildikten sonra Sanayi ve Ticaret Bakanı, Milli Eğitim 
Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın birlikte cevaplandırmak istedikleri sorular duyurulmuştur. 
Bu duyurunun ardından ilgili bakanlar gece saat 00.14’e kadar soruları yanıtlamışlardır.564

Belli bir günün sözlü soruların yanıtlanmasına ayrıldığı durumlarda sözkonusu 
günün sadece Salı ya da Çarşamba günü olması gerekmemektedir. Örneğin 2006 yılında 
AK Parti grup önerisi üzerine alınan bir kararla 28.12.2006 Perşembe günü sadece 
sözlü soruların görüşülmesi amaçlanmıştır.565 Her ne kadar sözkonusu Perşembe günkü 
birleşimde kabul edilen bir Danışma Kurulu önerisi üzerine sözlü soru önergelerinin 
görüşülmesinden vazgeçilip kanun tasarıları görüşülmüşse de, bu karar Perşembe 
günlerinde de sözlü soruların görüşülebileceğinin bir örneğidir.

Sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması için öngörülen zamanın kullanılmaması 
ve soru görüşmelerinin sürekli ertelenmesinin yarattığı önemli sorunlardan birisi, soru 
önergelerinin zamanında yanıtlanmaması ve soruların güncelliğini yitirmesidir. Neziroğlu 
bu konuda ilgi çekici bir örnek vermektedir: Ankara Milletvekili Yakup Kepenek olası 
Irak savaşında yaşanabilecek saldırılara karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin olarak 
28.02.2003 tarihinde bir soru sormuştur. Amaç bir savaş olursa hükümetin önlem 
alıp almadığını ve eğer önlem alınmamışsa önlem almaya zorlamaktır. Soruya savaş 
başladıktan dört ay sonra 22.07.2003 tarihinde cevap verilmiştir.566Bu tür durumlar Genel 
Kurul’da çok sık eleştiri konusu olmaktadır. Örneğin 2005 yılında daha önce de atıfta 
bulunulan bir birleşimde Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç şunları söylemektedir:

Sayın Bakanım,....ancak benim sorumun tarihi 5.5.2004, yani, sorumun güncelliği 
geçtikten sonra verilen cevapların da çok fazla bir anlamı olmuyor.567

Aynı toplantıda Ankara Milletvekili Oya Araslı da aynı sorundan şöyle 
yakınmaktadır:

564 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 1-3, s. 211-310.
565 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.12.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 44, Oturum: 1, s. 19.
566 Neziroğlu, 2008, s. 398.
567 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 3, s. 274.
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...bugün ve birkaç toplantıdır sorular yanıtlandığı zaman en azından bunların 
bir yıl, iki yıl önce sorulmuş sorular olması, yanıt verildiği zaman denetimi ne kadar 
anlamsızlaştırmaktadır...568

İlginç bir şekilde birleşimde soruları cevaplamakta olan Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik de aynı eleştirilere şu sözlerle katılmaktadır:

Sayın Muharrem Kılıç’ın, özellikle, güncelliği geçtikten sonra soru önergelerine 
cevap verilmesinin anlamsız olduğunu söylemesine de yüzde yüz katılıyorum...Bu çok 
anlamsız bir şey. Buyurun, beraber İçtüzüğü değiştirelim ve bunu anlamlı, mantıklı bir hale 
getirelim.569

Kuşkusuz bir İçtüzük değişikliği ile bu sorunun aşılması kolaylaştırılabilir. 
Ancak mevcut kuralın olduğu gibi uygulanmasıyla da sorunun önemli oranda çözülmesi 
mümkündür. Haftanın en az iki günü, en az birer saat sözlü soru görüşülürse ve haftanın 
belli günleri sözlü soruların cevaplandırılmasına ayrılırsa çok daha fazla sayıda 
sorunun cevaplanması ve gündemin rahatlatılması mümkün olur. Ayrıca üç birleşim 
cevaplandırılmayan soruların yazılı soruya dönüştürülmesi de bu rahatlamaya yardımcı 
olur. Bunun için Genel Kurul’da denetime daha fazla süre ayrılması gerekmektedir. 
Ancak bu sorunlu sonucun oluşmasında soru soran milletvekillerinin de kimi zaman payı 
olabilmektedir. Milletvekilleri çeşitli nedenlerle gerekli olmadığı halde çok sayıda soru 
önergesi verebilmektedirler. Örneğin bir milletvekili yapılan atamalara ilişkin olarak tek 
soru sorabilecekken, onlarca soru sorabilmiştir. Bir başka milletvekili bir sorun saptadıktan 
sonra, bu sorunla ilgili olarak çok sayıda il ve ilçeyi konu ederek soru sorabilmiştir. 
Örneğin ülkemizdeki okul binalarını konu eden tek bir soru sorulacağı yerde, kes-
kopyala-yapıştır yöntemiyle, sadece ilçe ve il adları değiştirilmek suretiyle her bir il, ilçe 
ve hatta köydeki okul binalarının durumu sorulabilmiştir. Bu durum soru sayısını bir hayli 
kabartmıştır. Bunun sonucu olarak da soruların önemli bir kısmı ya cevaplandırılamamış 
ya da zamanında cevaplandırılamamıştır. Dolayısıyla sözlü soru önergeleri hazırlanırken, 
soruyu hazırlayanların da sorumlu davranmaları, diğer soruların cevaplandırılmasını 
kolaylaştıracaktır. Bu yüzden soru mekanizmasının etkinleştirilmesinde hem soruyu 
soranların, hem de sorulara cevap verenlerin yapabileceği şeyler olduğu söylenmelidir.

Dördüncü olarak, oldukça yerleşik hale gelmiş olan teamüle göre başbakanlar ve 
Meclis başkanları sözlü soru önergelerini cevaplamamaktadırlar. İçtüzüğün 96. maddesi 
Hükümet adına cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bir bakandan bilgi istemekten söz 
etmektedir. 98. madde ise sorunun hükümet adına cevaplandırılmasından söz etmektedir. 
Neziroğlu bu durumu şöyle örneklemekte ve eleştirmektedir:

Son iki dönem verilerine bakıldığında Başbakanların Genel Kurulda soru 
cevaplandırmadıkları görülmektedir. Örneğin 21’inci dönemde Başbakan Mustafa Bülent 
Ecevit’e sorulan ve Genel Kurul’da cevaplandırılan 89 sözlü sorunun tamamına başka 
bakanlar cevap vermişlerdir. Aynı şekilde 22’nci dönem içerisinde 5.1.2007 tarihi itibarıyle 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sorulan ve Genel Kurulda cevaplandırılan 83 sorunun 
tamamı ilgili diğer bakanlar tarafından cevaplandırılmıştır. Aynı durum Meclis Başkanlarına 
sorulan sorular için de geçerlidir. Başkanlıktan sorulan ve Genel Kurulda cevaplandırılan 

568 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 3, s. 274. 
569 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 3, s. 276.
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21’nci dönemde 8, 22’nci dönemde 5 sorunun tamamı başkanvekilleri tarafından 
cevaplandırılmıştır. Başbakanlara sorulan soruların konularına göre ilgili bakanlar 
tarafından cevaplandırılması kısmen anlaşılır olmakla birlikte başbakanlar tarafından sözlü 
sorulara hiçbir zaman cevap verilmemesinin adeta bir teamül haline gelmesi bir denetim 
aracı olarak sözlü soru önergelerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Benzer uygulama 
başka ülkelerde olmakla birlikte Fransa, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 
Slovenya, İsveç gibi birçok ülkede Başbakanlar sözlü sorulara cevap vermektedir.570

Durumu karşılaştırmalı olarak ortaya koyan bu alıntı uzun olmasına rağmen 
olduğu gibi aktarılmıştır. Gerçekten de konusu herhangi bir bakanlığın alanına girmeyen 
bir sorunun bizzat başbakan tarafından yanıtlanması, sadece soruya daha doğru cevap 
verilmesini sağlamayacaktır, ama başbakanların sürece katılması soru mekanizmasına hem 
milletvekillerinin hem de kamuoyunun ilgisini artıracaktır. Böylece soru mekanizması 
etkin bir bilgi edinme ve denetim mekanizması haline gelecektir. İçtüzükteki düzenleme 
bu amacı taşımasına rağmen, teamül bunun tersi yönünde kurumsallaşmıştır.

Başbakanlar ve Meclis başkanlarının sözlü soru önergelerini cevaplamamaları, 
bazen bakanların da birbirlerinin sorularını cevaplamaları uygulamasına dönüşmüştür. 
Genel uygulama bu olmamakla birlikte, bu tür bir uygulamanın çok sayıda örneğini 
bulmak olanaklıdır. Örneğin 2007 yılındaki bir uygulamada Sağlık Bakanı Recep Akdağ 
Devlet bakanına, Sanayi ve Ticaret Bakanına, Ulaştırma Bakanına ve kendisine sorulan 
sorulara birlikte cevap vermiştir.571 Bu uygulamanın İçtüzüğün sözüne ve ruhuna uygun 
olmadığı düşünülmektedir. Çünkü ilgili bakan her ne kadar hükümet adına cevap veriyor 
olsa da, kendi bakanlığının eylem ve işlemleri ile ilgili konulara vakıftır. Bakanlar 
kurulunun bir üyesi olarak hükümetin ortak siyasetinden sorumlu olsa da, yapılan 
işbölümü gereği kendi bakanlığının görev ve yetki alanlarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla 
kendi bakanlığıyla ilgili en doğru bilgiyi elde etme ve bunu sunma konusundaki en 
yetkili kişidir. Bir bakan başka bir bakanlıkla ilgili bilgi verdiğinde, kendisi bizzat konuya 
vakıf olmayabilir ya da konuya vakıf olmama olasılığı son derece yüksektir. Bu nedenle 
uygulamada başka bakanlığa sorulan soruları yanıtlayan bakanların, kağıda yazılmış 
cevapları sadece okudukları gözlemlenmektedir. Soruyu soran milletvekili daha sonra 
ek açıklama istediğinde, konuya vakıf olmayan bakanların yetersiz cevaplar verdikleri 
görülmektedir. Bu nedenlerle soruların sadece kendisine soru sorulan bakan tarafından 
cevaplanması, İçtüzükteki düzenlemenin amacıyla daha çok bağdaşacaktır.

(i) Gündemin Kısımlarına İlişkin Teamüller: Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler

Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmı, Genel 
Kurul’da en çok kullanılan ve Genel Kurul’un en çok zamanını alan kısımdır. Çünkü 
TBMM’nin en temel görevlerinden biri olan kanun koyma, değiştirme ve kaldırma işi 
temel olarak bu kısım altında yürütülmektedir. Dolayısıyla kanun çıkarma konusuna 
öncelik vermiş olan TBMM’nin sözkonusu kanunları bu kısımda görüşmesi nedeniyle, 
bu kısmın aşağı yukarı hergün yoğun biçimde kullanıldığı görülmektedir.

570 Neziroğlu, 2008, s. 400.
571 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.10.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 2, Oturum: 1, s. 237-239.
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Aşağıda ayrıntıları ve istisnaları incelenecek olan bu kısımla ilgili olarak baştan şunu 
söylemek gerekir. Bu kısımda işler gündeme girdikleri tarihe göre sıralanırlar ve olağan 
koşullarda işlerin bu sıraya göre görüşülmesi gerekir. Bir iş sırasında görüşülebileceğinden, 
işin sırası geçtikten sonra geriye dönerek o işi görüşmek olanaklı değildir. Kısım 
sıralamasının değiştirildiği durumlarda da aynı şey söz konusudur. Kısımla ilgili sıralama 
daha kısma geçmeden değiştirilebilir ve kısma geçtikten sonra bu sıralama izlenir. 
Görüşmeler devam ederken sıra değiştirilemeyeceği gibi, komisyon ve/veya hükümetin 
bulunmaması nedeniyle görüşmesi ertelenmiş bir işe yeniden dönülerek görüşülmesi 
olanaklı değildir. 1974 yılında buna aykırı bir uygulamaya rastlanmışsa da bunun bir istisna 
olduğunu kabul etmek gerekir. 1974 yılındaki uygulamada tutanaklar şöyledir:

1.- 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ucu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/47) (S. 
Sayısı : 15)

BAŞKAN —Sayın Hükümet ve Komisyon?..
Yok. Tasarının görüşülmesini geçiyoruz.572

Başkanın bu açıklamasından sonra kısmın 2 ve 3. sıralarında yer alan işler 
görüşülerek kanunlaştırılmıştır. Başkan bundan sonra, ilginç biçimde tekrar 1. sıradaki 
işin görüşmelerine şu sözlerle geçmiştir:

1.-  21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/47) (S. 
Sayısı : 15) (1) (Devam)

BAŞKAN — 1 nci maddedeki kanun tasarısına tekrar dönüyoruz.
Komisyon hazır. Hükümeti temsilen Millî
Savunma Bakanlığı Kanunlar Daire Başkanı Hâkim Albay Sayın Muzaffer 

Başkaynak buradalar, yetki belgesini vermişlerdir.
Millî Savunma Komisyonunun raporunu okutuyorum.573

Teamülde rastlanmayan bu uygulamanın nedeni ile ilgili olarak tasarının askerleri 
ilgilendiren bir kanun olması ve sözkonusu dönemde askerin hakimiyeti arasında bir 
ilişki kurmak gerekebilir. Ancak bu ilişki buradaki çalışmanın amacını aşar.

(i) Kısmın başlığına ilişkin teamüller
komisyonlardan gelen diğer işler başlığı soru işaretleri  doğuracak niteliktedir. 

Buradaki temel soru şudur: Bu bölüm kanun tasarı ve teklifleri ile birlikte komisyonlardan 
gelen diğer bütün işleri mi kapsamaktadır? Eğer böyle olsaydı Kanun tasarı ve teklifleri 
ile ibaresine gerek olmazdı. Çünkü kanun tasarı ve teklifleri de komisyonlardan 
gelmektedir. Dolayısıyla komisyonlardan gelen işler biçimindeki daha kısa bir başlık 
daha kapsayıcı olurdu. Dolayısıyla bu başlıkta kastedilen şey, kanun tasarı ve teklifleri ile 
yine bu kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin olarak komisyonlardan gelecek diğer işlerdir. 
Bir komisyon kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin olarak, teklif ve tasarının geri çekilmesi, 
öncelikle görüşülmesi gibi çeşitli kararlar alabilir. Komisyonların tasarı ve tekliflere 

572 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.04.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 252.
573 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.04.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 69, Oturum: 1, s. 257.
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ilişkin olarak alacakları bu tür kararların bu başlık altında görüşülmesi gerekir. Yoksa 
Meclis üyesinin dokunulmazlığının kaldırılması/ertelenmesi ile ilgili Anayasa-Adalet 
karma komisyonunun burada görüşülmesinin hiçbir mantığı yoktur. Karma komisyon 
raporu, Meclis üyesinin özlük durumu ile ilgili bir karar alınmasına ilişkin bir öneride 
bulunmaktadır. Dolayısıyla burada da bir komisyon raporundan söz edilmesine rağmen, 
bu raporun kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili bölümde değil, sunuşlar arasında görüşülmesi 
gerekirdi. Nitekim milletvekillerinin seçilmelerine, istifalarına, izinlerine ilişkin çeşitli 
tezkereler sunuşlar bölümünde görüşülüp oylanmaktadır. Kanun tasarı ve teklifleri ile 
ilişkisi olmayan ve kanun tasarı ve teklifleri ile tek benzer yönü bir komisyon görüşmesi 
içermek olan bu tür dokunulmazlık dosyalarının gündemin bu kısmına alınmaması gerekir. 
Kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili komisyon raporları ve diğer komisyon raporlarının aynı 
kısım içinde yer alması, başka sorunların doğmasına neden olabilir: Dokunulmazlıkla ilgili 
komisyon raporları da diğer raporlar gibi gündeme son sıradan girmek zorundadırlar. Bu 
durumda Genel Kurul’un bir dokunulmazlık raporunu görüşebilmesi için, dokunulmazlık 
dosyasının önündeki işleri görüşerek sonuçlandırması gerekir ve bu çok uzun bir zaman 
alabilir.  Gerçi böyle bir durumda Genel Kurul dokunulmazlık dosyalarını ön sıraya alarak 
görüşebilir, ancak özellikle koalisyon dönemlerinde bu tür gündem sırası değiştirme çok 
kolay olmayabilir. Bu yüzden de bu tür dosyaların, Genel Kurul istediğinde görüşebileceği 
şekilde sunuşlar bölümünde tutulmasında yarar vardır. 

Bu saptamanın doğruluğu içtüzüğün sistematiği dikkate alındığında da gözler 
önüne serilmektedir: Meclis soruşturması komisyonu raporları, gündemin ayrı bir 
kısmında görüşülmektedir. Eğer bütün komisyon raporlarının 8. kısımda görüşülmesi 
amaçlansaydı, soruşturma komisyonu raporları için ayrı bir kısım açılmayabilirdi.

Saptamanın doğruluğu için tarihsel geçmişe de kısaca göz atmakta yarar vardır. 
1927 tarihli Dahili Nizamnamenin Ruzname (gündem) başlıklı 78 maddesi, 5 kısım 
öngörmüştür: (1) Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye maruzatı (bugünkü Başkanlığın 
Genel Kurul’a Sunuşları), (2) Sualler ve istizahlar (bugünkü sorular), (3) Tercihan 
müzakeresi kararlaşan maddeler, (4) Haklarında müstaceliyet kararı verilen maddeler 
(5) İki defa müzakereye tabi olan maddeler. İlk iki kısım dışındaki üç maddenin kanun 
tasarı ve tekliflerine ilişkin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 1927 döneminde, son 
üç maddenin haklarında öncelik kararı verilmiş, ivedilikle görüşülen ve görüşülmeyen 
konulara ayrıldığı ve acil konuların öncelikle, acil olmayan konuların sonda görüşüldüğü 
görülmektedir. 1973 İçtüzüğünün bu konuları kanun tasarı ve teklifleri kısmında 
birleştirdiği ve öncelik sorununu kendi içinde düzenlediği düşünülürse, iki içtüzük 
arasında bir ilişki kurulabilir. Ancak bugün uygulandığı biçimiyle, 8. kısımda kanun 
tasarı ve teklifleriyle ilgili olmayan komisyon raporları eklendiğinde, bu tarihsel bağ da 
zayıflatılmış olur.

Dolayısıyla ister tarihsel bakış açısıyla bakılsın, ister İçtüzüğün sistematiği 
gözetilsin, ister mantık kurallarına başvurulsun, 8. kısımda sadece kanun tasarı ve teklifleri 
ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi gerektiği sonucu ortaya çıkar. Ancak teamül 
böyle değildir: Kanun tasarı ve teklifleriyle ilgisi olmayan çeşitli komisyon raporlarının 
da bu başlık altında görüşüldüğü görülmektedir.
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Bu konuda son olarak şu eleştiri yapılmalıdır: 8. Kısımda tasarı ve tekliflerle ilgili 
olmayan komisyon raporlarının yer alması, bu kısmın şişmesine ve gereği yokken gündem 
sırasında değişiklik yapılmasına neden olduğu söylenmelidir. Örneğin gündemde tasarı 
ve tekliflerle ilgili 30 komisyon raporu olduğunda, gündemdeki sırayı değiştirmeden 
istenen teklif ve tasarının görüşülmesi mümkünken, gündemde teklif ve tasarılarla ilgili 
olmayan 50 komisyon raporu bulunduğunda, önce görüşülmek istenen bir iş için gündem 
sıralamasında değişiklik yapmak zorunlu hale gelebilmektedir.

(ii) 8. Kısımdaki işlerin sırasının değiştirilmesine ilişkin teamül

Komisyondan gelen bir iş ne zaman gündeme girmekte ve bu başlık altında yerini 
almaktadır? İçtüzüğün 52. maddesine göre Genel Kurul’a sevk edilen bir komisyon 
raporu veya herhangi bir metin kırksekiz saat sonra görüşülebilir. Bu süre dolmadan 
görüşülebilmesi için aksine bir karar alınması gerekir. Gündemdeki işlerin görüşme 
sırası Başkanlıkça alınış tarihlerine göre tespit edilir (m. 49/4). Bu duruma göre dağıtım 
tarihinden itibaren 48 saat geçtikten sonra gündeme giren iş kısmın en sonunda yerini alır.

Hükümetlerin isteği üzerine iktidar partisi grupları kimi zaman belli işlerin 
diğerlerinden önce görüşülmesini isteyebilirler. Bu durumda yapılması gereken iki şey 
vardır (1) İşin gündeme girmesi için geçmesi gereken zamanı beklemeden gündeme alma, 
(2) Gündeme kendiliğinden giren ya da gündeme, gerekli bekleme süresi beklenmeksizin 
alınan işin diğer işlerden önce görüşülmesi. Bu konu çetrefilli bir konudur ve daha önceden 
kurala aykırı teamüller incelenirken bir örnek olarak incelenmiştir. Burada öneminden 
dolayı, tekrar pahasına, teamül yeniden gözden geçirilecektir.

(1) 48 saat geçmeden gündeme alma

İçtüzüğün 52. maddesinin birinci fıkrasına göre, Genel Kurula sevkedilen bir 
komisyon raporu ve herhangi bir metnin aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden 
itibaren kırksekiz saat geçmedikçe görüşülemez. Fıkradaki “aksine karar alınmadıkça” 
ibaresi aksine karar alınabileceğinin işaretini vermektedir. Nitekim hemen ardından gelen 
ikinci fıkrada şu hüküm bulunmaktadır:

Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri 
ile komisyonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına 
geçirilmesi, hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan 
istenebilir….

Şu halde ikinci fıkra hükmü iki ayrı istisnayı düzenlemekte ve bu konudaki 
yetkiyi hükümet veya esas komisyona vermektedir. Diğer bir anlatımla hükümet ve esas 
komisyon iki yetkiyle donatılmıştır:

a.  48 saat geçmeden gündeme alma,

b.  Gündemdeki işlerden birinin ilk sıraya geçirilmesi.

Uygulamaya bakıldığında ne hükümetin ne de komisyonların bu tür bir yetkiyi 
kullanmadığı görülmektedir.

(2) Görüşme sırasının Değiştirilmesi
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İçtüzük Danışma Kuruluna 8. bentteki işlerin, yani kanun tasarı ve teklifleri ile 
komisyondan gelen diğer işlerin görüşme sırasını değiştirmeyi önerme yetkisi verilmiştir. 
Bu istem, Başkanlıkça lüzum görülen hallerde doğrudan Danışma Kurulundan 
kaynaklanabilir. Ancak Danışma Kurulu hükümet, esas komisyonlar ve teklif sahiplerinin 
istemi üzerinde de harekete geçebilir. Bu konudaki istemler Danışma Kurulunda 
değerlendirildikten sonra Genel Kurula sunulabilir (m. 49/5-6).

Şu halde 49. ve 52. maddeler üç farklı konuyu düzenlemektedir:
1.  48 saat geçmeden gündeme alma,
2.  Gündemdeki işlerden birinin ilk sıraya geçirilmesi,
3.  8. bentteki işlerin görüşme sırasının değiştirilmesi.
Danışma Kurulu ister kendiliğinden harekete geçsin, ister komisyon, hükümet ve 

teklif sahibinin istemi üzerine harekete geçsin yapabileceği tek şey 8. bentteki işlerin 
görüşme sırasını değiştirmektir. Ancak uygulamada Danışma Kurulu hükümet, komisyon 
ve teklif sahibinin istemi üzerine harekete geçmediği gibi, 52. maddede komisyon ve 
hükümete tanınan yetkiyi kullanmaktadır. Diğer bir anlatımla hükümet ve komisyonun 48 
saat geçmeden gündeme alınmayı önerme yetkisi, teamülde Danışma Kurulu tarafından 
kullanılmaktadır. Danışma Kurulu bir işin ilk sıraya alınması yetkisini de kullanan 
organdır. Özetle söylemek gerekirse, Danışma Kurulunun 49. ve 52. maddelerde tanınmış 
olan yetkileri tek başına birleştirerek kullandığı söylenebilir.

Bu konu Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşınmış ve Mahkeme, her iki maddedeki 
düzenlemenin birbirinden farklı olduğunu, bir işin 48 saat dolmadan Danışma Kurulu 
kararıyla gündeme alınmasının İçtüzüğe aykırı olduğunu belirtmiş ancak iptal kararı 
vermemiştir. Çünkü Mahkemeye göre İçtüzüğe aykırı olan bu uygulama Anayasa’ya 
aykırı değildir. Başka bir anlatımla AYM İçtüzüğün eylemli olarak değiştirildiğini kabul 
etmiş ve bu eylemli içtüzük kuralının Anayasa’ya aykırılığını incelemiştir. Mahkeme 
eylemli içtüzük kuralını Anayasaya aykırı bulmamış olduğundan, bundan sonra bu teamül 
hukuksal olarak eylemli içtüzük kuralı olarak uygulanmıştır.

1973 İçtüzüğü’ nün ilk uygulamasında komisyon ve hükümete ait olan yetki 
Danışma Kurulu tarafından kullanılmış ve buna herhangi bir itiraz olmamıştır.574 Genel 
Kurul tarafından kabul edilen bu ilk Danışma Kurulu önerisi şöyledir:

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulumuzun bir kararı vardır, 
okutuyorum efendim.

Danışma Kurulu önerisi
No. : 5 

Genel bütçenin, aktarma ve ek ödenek kanun tasarılarının, Silahlı Kuvvetler 
Personel Kanununun gösterge tablosunda değişiklik yapan tasarının ve 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme 
alınmasını, dağıtımından itibaren 48 saat geçmeden ve gündemde mevcut bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesinin Genel Kurulun onayına sunulması önerilmiştir.575

574 1973 İçtüzüğü Mart ayında çıkmasına rağmen yürürlüğü 1 Eylül 1973 olarak belirlenmiştir. 14 Ekim 1973 
yeni seçim tarihi olarak belirlendiğinden bu içtüzüğün uygulaması ilk olarak 15 (4). dönemde 24 Ekim 
1973’te başlayabilmiştir. 

575 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.02.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 45, Oturum: 1, s. 672-673.
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Bundan sonra da benzer Danışma Kurulu önerilerine rastlanmaktadır.576 Ancak bu 
arada hem hükümetten, hem de komisyondan benzer öneriler gelebilmiştir. Başka bir 
anlatımla bu dönemde hem 50, hem de 53. madde işletilmiştir. Örneğin 1975 yılında 
Dışişleri Bakanı tarafından verilen ve 10 adet tasarının öncelikle görüşülmesini isteyen 
bir öncelikle görüşme önergesi şöyledir:

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
İlişik listede adları yazılı bulunan ve özellikle dış ülkelerdeki vatandaşları 

ilgilendirmesi bakımından önem taşıyan kanun tasarılarının öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim.

 Melih Esenbel
 Dışişleri Bakanı
Gündemdeki Sıra Numarası    Kanun tasarısının adı
13                                            Sivil Havacılık …kanun tasarısı577

..

Bu önergenin kabul edilmesinden sonra sözkonusu tasarı ve tekliflerin tümü 
görüşülmüştür. Önergeyle ilgili ilginç bir nokta, önergenin veriliş zamanıdır. Alıntıda 
görüldüğü gibi görüşülmesi istenen ilk iş 13. sıradadır. Ancak görüşmelere doğrudan 13. 
sıradan başlanmamıştır. Gündemin 1. sırasındaki iş, komisyon olmadığından ertelenmiş 
ve görüşmelere devam edilmiştir. Gündemin 2 ve 3. sıralarındaki işlerin görüşmeleri 
tamamlanmış ve oylamalarına geçilmiştir. 4. sıradaki işin görüşmelerine geçmeden önce sözü 
edilen önerge verilmiş ve kabul edilmiştir. Bundan sonra önergede öncelikle görüşülmesi 
kabul edilen işler görüşülmüş ve daha sonra diğer işlerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonlar tarafından 1975 yılında verilen bir öncelikle görüşme önergesi ve 
görüşülmesine ilişkin işlemler örneği ise şöyledir: 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşmelerine başlıyoruz. Gündemin dördüncü sırasındaki teklif için bir öncelik önergesi 
vardır, okutuyorum :

Yüksek Başkanlığa
Gündemin dördüncü̈ sırasında yer alan 84 Sıra Sayılı Kanun Teklifi, takriben bir 

yıldan beri gündemde bulunmaktadır. Görüşüldüğü üç ayrı komisyonda da oy birliği ile ve 
öncelikle görüşülmesi temennisi ile kabul edilen ve hemen bütün belediyelerimizin, biran 
önce kanunlaşmasını beklediği bu teklif kanunlaştığı takdirde, ....önlenecektir. Bu itibarla, 
gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı
 Aydın
 İsmet Sezgin
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir./Hükümet ve Komisyon?.. Buradalar. Görüşmelere başlıyoruz.578

576 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.06.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 100, Oturum: 1, s. 277.
577 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.01.1975, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 1, s. 540.
578 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.05.1975, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 82, Oturum: 1, s. 362-363.
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1976 yılında ise komisyonun öncelikle görüşme istemi bir usul tartışması konusu 
olmuş ve aslında İçtüzüğe tümüyle uygun yapılan bir uygulama son derece ilginç biçimde 
eleştiri konusu yapılmıştır. TBMM Kitaplığı Kanunu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edilmiş ve Komisyon, bu Kanunun Bütçe Kanunu çıkmadan önce çıkmasını 
sağlamak için teklifin bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesini istemiştir. Genel 
Kurul’da Komisyonun bu tür bir yetkisinin olmadığı ve bu önerinin Danışma Kurulu’ndan 
gelmesi gerektiği konusunda itiraz yapılmış ve usul tartışması açılması istenmiştir.579 Usul 
tartışması açan Başkan iki maddeyi de okuduktan sonra şu açıklamayı yapmıştır: 

Bu, ilk nazarda, demin okuduğum maddeye aykırı gibi görülmekte ise de, bu 
maddenin, yani 53 ncü maddenin gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, acele 
hallerde, görüşülmesini temin için ve gerekçesi de gösterilmek suretiyle bir konunun Yüce 
Genel Kurulda görüşülmesi imkânını bahşetmektedir. Gerek gerekçesi metinde yer alan 
ifade tarzı itibariyle ve gerekse iki seneden beri yürüttüğümüz tatbikat ve teamüle göre, 
öncelik istemleri İçtüzüğümüze uygundur ve 50 nci maddeye, 53 ncü maddenin aykırı bir 
tarafı olmadığı kanaatindeyim, oturumu yöneten Başkanınız olarak.

Başkan bu konuşmasında her ne kadar 50 ve 53 (bugünkü 49 ve 52) maddelerin 
birbirine aykırı olmadığını söylemişse de, her ikisinin farklı amaçlar taşıdığını da ifade 
etmemiştir. Başkanın konuşmasından her iki maddenin de aynı amaçla kullanılabileceği 
düşüncesinde olduğu izlenimi doğmaktadır. Başkanın tutumunun lehinde konuşan üyelerin 
de aynı düşüncede oldukları görülmektedir. Kocaeli milletvekili Şevket Kazan Başkan’ın 
tutumunun lehinde yaptığı konuşmada bu tür bir sıralama değişikliğini Danışma Kurulu 
önerisi üzerine yapmanın daha doğru olabileceğini, ancak bunun Başkanın lüzum göreceği 
hal olması halinde geçerli olacağını, Başkanın lüzum görememesi halinde Komisyonun 
da bu yetkiyi kullanabileceğini belirtmektedir. Başkanın tutumunun aleyhinde konuşan 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ise 53. maddenin bir istisna hükmü olduğunu ve 
bu istisna hükmünün genel hüküm olan 50. madde çerçevesinde uygulanması gerektiğini 
şu sözlerle ifade etmektedir:

«Danışma Kurulunun görüşü̈ alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan 
tarafından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, Genel Kurulda konuşulamaz.» 
demektedir. Bu, açık ve kesin bir hükümdür.... Bu açık hükümlere aykırı hiç bir uygulamanın 
yapılmaması lâzımdır. Bu 50 nci madde gündemle ilgili genel hükümleri getirmiştir. 53 ncü 
madde, bir istisna hükmüdür. Öyle ise bu istisna hükmü̈ nasıl yorumlanacaktır? Orada da, 
belli süreler geçmeden Hükümetin veya esas komisyonun gerekçeli olarak Genel Kuruldan 
istemesi halinde, Genel Kurulun işaret oyu ile gündemde değişiklikler yapılabileceği hususu 
yazılıdır. Bu istisna hükmünü̈ nasıl anlamak lâzımdır? Bize göre, bu istisna hükmünün 
anlaşılmasını ortaya koyacak anahtar, gene 50 nci maddede vardır. 50 nci maddenin, galiba 
4 ncü fıkrasında: “Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 7 nci bentteki işlerin görüşme 
sırası Danışma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilir. Hükümet, esas komisyonlar ve 
kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda görüşülür.” 
der. İşte Danışma Kurulunun bu fonksiyonunu ifası esnasında eğer Hükümet bir kanun 

579 Sözkonusu usul tartışmasının bütünü için bkz: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.01.1976, Dönem: 15 (4), 
Yasama Yılı: 3, Birleşim: 43, Oturum: 2, s. 614-623. Bu tartışmayla ilgili olarak yapılacak alıntılar için ayrıca 
dipnot verilmeyecektir. Bu tartışmanın yapıldığına ilişkin bilgi şu kaynaktan öğrenilmiştir: Yapıcı Kaya & 
Kaya, 2014, s. 133.
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tasarısının öncelikle görüşülmesini ve 48 saat beklemeden gündeme girmesini istiyorsa, 
50 nci maddedeki bu fıkraya uygun olarak Başkanlık bu meseleyi Danışma Kuruluna 
götürmelidir, pratik olarak da götürme imkânı vardır. Sabahtan sayın bakanlar tarafından 
Başkanlığa, “Biz bugün filanca kanunun çıkmasını istiyoruz, Hükümet temsilcisi Mecliste 
hazır bulunacaktır” diye haber verdikleri anda Danışma Kurulu toplantıya çağrılabilir. 
Böylelikle, 50 nci madde ile 53 ncü madde birbirine uygun tarzda yürürlüğe konulabilir. 
Sayın Bakanlar böyle bir hususla bağlanmadığı takdirde, gerçekten Meclisimizin bir 
gündeme kavuşması ve önceden bilinen bir gündem üzerinde müzakere yapabilmesi imkânı 
doğmayacaktır.

Bu yönde yapılan diğer açıklamalarda, Danışma Kurulu’nun belirsiz olan 
gündemi belirli hale getirmek amacıyla oluşturulduğu ve gündemde yapılacak herhangi 
bir değişikliğin Danışma Kurulu önerisi üzerine yapılması gerektiği; komisyon ve 
hükümetin de aynı amaçla Danışma Kurulu’na başvurabilecekleri belirtilmiştir. Bundan 
sonra gündeme alma ve gündem sırasının değiştirilmesi ile ilgili bütün öneriler Danışma 
Kurulu’ndan gelmeye başlamış ve 53. maddenin ikinci fıkrası (şimdiki 52) işlevsiz hale 
gelmiştir. 1991’deki Anayasa Mahkemesi kararından sonra bu uygulama, eylemli bir 
içtüzük kuralı olarak güçlü bir teamül haline gelmiştir: İster 48 saat dolmadan gündeme 
alma amaçlı olsun, ister gündemdeki bir işin sıralaması değiştirilsin, öneriler Danışma 
Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Burada son olarak 2012 yılında aynı konuda yapılan bir usul tartışmasına değinmek 
gerekir. Bu tartışmanın nedeni AK Parti Grubunun henüz 48 saatlik süre dolmadan 
gündemin 2. sırasına aldırmak istediği İçtüzük Değişiklik Teklifidir. Usul tartışmasında 
aleyhe konuşan Tunceli Milletvekili Kamer Genç 49 ve 52. maddeler arasında ayrım 
yapmış ve 48 saatlik süre dolmadan gündeme almayı önerme yetkisinin komisyon 
ve hükümete ait olduğunu söylemiştir. Tartışmada lehe konuşan Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır uygulamanın İçtüzüğe aykırı olduğunu, ancak bugüne kadar bu şekilde 
uygulandığını ifade etmiştir. Lehte konuşan Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ise 
İçtüzüğün yürürlüğe girdiği 1973 yılından beri uygulamanın istisnasız olarak bu şekilde 
olduğunu ve bu uygulamanın da İçtüzüğe uygun olduğunu ifade etmiştir. Tartışmanın 
sonunda Başkan tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etmiş ve teamül bir kez daha 
usul tartışması yoluyla onaylanmıştır.580 Ancak burada belirtmek gerekir ki sözkonusu 
teamülün, 1976 yılına kadar süren uygulamaya yapılan itiraz ve 1991’de AYM tarafından 
verilen karar doğrultusunda savunulması halinde, çok daha güçlü gerekçeleri üretilebilirdi. 
Uygulamanın lehinde konuşanların bunlardan bağımsız olarak geçmiş uygulamaları 
eksik biçimde581 örnek göstermeleri teamülün yeterince savunulmamasına yol açmıştır. 
Bu teamülün savunulmasına yönelik en güçlü gerekçe, bu uygulamanın eylemli bir 
içtüzük kuralı olduğu ve bu kuralın AYM’nin de denetiminden geçerek Anayasa’ya aykırı 
bulunmadığıdır.

580 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.01.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 58, Oturum: 2, s. 839-846.
581 1973’ten beri uygulamanın istisnasız olarak bu şekilde olduğu iddiası doğru değildir; yukarıda gösterildiği 

gibi 1976 yılına kadar aksi yönde uygulamalar olmuştur ve 1976’da aksi yöndeki uygulama bir başka usul 
tartışmasının konusu olmuştur. Dolayısıyla uygulamanın 1973’ten sonra değil 1976’dan sonra bu şekilde 
olduğunun ve 1973’e kadar aksi yönde bir uygulamanın olduğunun söylenmesi gerekirdi.
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Gündemin 8. kısmındaki işler kısmın en son sırasına girmekle birlikte ve sıralama 
ancak Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından değiştirilebilmekle 
birlikte, bunun çeşitli istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalar, OHAL KHK’leri, KHK’ler, 
yetki kanunu tasarıları, yarım kalan işler ve seçimlerin yenilenmesine dair önergelerdir. 
Şimdi bu istisnalara göz atılacaktır.

(01) KHK’lere ve Yetki Kanunu Tasarılarının İlk Sıralarda Yer Almasına İlişkin 
Teamülü

1982 Anayasasının 91. maddesi, TBMM’nin Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma 
yetkisi vermesine olanak tanımıştır. Anayasa’nın 121 ve 122. maddeleri ise TBMM’nin 
yetkilendirmesine gerek kalmaksızın Bakanlar Kurulu’nun KHK çıkarmasını olanaklı 
kılmıştır. Dolayısıyla birinci tip olağan dönem KHK’lerinde, bir KHK çıkarılabilmesi 
için bir yetki kanunu zorunluyken, olağanüstü hal KHK’lerinde yetki kanununa ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Anayasa koyucu yasama yetkisinin TBMM’de olduğunu ve KHK 
çıkarma yetkisinin türev bir yetki olduğunu dikkate alarak, KHK’lerin her iki türünün 
de Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmak zorunda olduklarını 
öngörmüştür. Her iki tür KHK arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen, TBMM’ye 
sunulma bakımından aralarında bir fark bulunmamaktadır. Anayasa olağan dönem 
KHK’lerinin TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşüleceğini 
belirtmişken, OHAL KHK’lerinin öncelik ve ivedilikle görüşüleceklerine ilişkin bir 
hüküm koymamıştır.582 Anayasa bunun yerine OHAL KHK’lerinin görüşülmesine ilişkin 
süre ve usulün İçtüzükte belirleneceğini öngörmüştür. İçtüzük her iki tür KHK’ye ilişkin 
hükümler koymuştur. İçtüzüğün 90. maddesi Anayasa’nın 91. maddesi doğrultusunda 
olağan dönem KHK’lerinin komisyonlarda ve Genel Kurul’da diğer kanun tasarı ve 
tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşüleceğini öngörmüştür. Anayasa’nın 121 ve 122. 
maddeleri gereğince TBMM’ye sunulan OHAL KHK’lerinin görüşülmesine ilişkin 
kurallar Anayasa hükümleri gereğince İçtüzüğün 128. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak 
128 madde 90. maddeden farklı olarak OHAL KHK’lerinin görüşülmesi için somut 
süreler öngörmüş ve zorlayıcı hükümler getirmiştir. Maddenin gerekçesinde OHAL 
KHK’lerinin diğer KHK’lerden de daha öncelikli olarak görüşülmesinin sağlanmasının 
gerekçesi olarak Herhangi bir yetkiye dayanılmadan çıkarılan bu kararnamelerden 
doğabilecek mahsurların asgariye indirilmesi amaçlanmıştır583 denmektedir. Maddenin 
getirdiği düzenlemeler şöyle sıralanabilir:

● Olağan KHK’ler tasarı ve tekliflerden önce ve ivedilikle görüşülürken, OHAL 
KHK’leri, olağan KHK’lerden de önce ve ivedilikle görüşülmek zorundadır.

● OHAL KHK’leri toplam otuz gün içinde görüşülmek ve karara bağlanmak 
zorundadır.

● Bu otuz günlük sürenin yirmi günü komisyonlara ayrılmıştır. Yirmi günde 
komisyonda görüşülmeyen KHK’ler Meclis Başkanlığınca doğrudan Genel 
Kurul gündemine alınmak zorundadır.

582 Sabuncu, 2005, s. 265.
583 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s.381.
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Uygulamaya bakıldığında olağan dönem KHK’leri dahil, KHK’lerin hiçbirine 
öncelik verilmediği görülmektedir. TBMM Başkanlığının yukarıda sözü edilen yetkisini 
kullanmaması güçlü bir teamül haline gelmiştir. Dolayısıyla İçtüzüğün KHK’lerle ilgili 
hükümlerinin uygulanmamasının bir teamül haline geldiğini kabul etmek gerekir.

Gerek OHAL KHK’leri ile ve gerekse diğer KHK’lerle ilgili olarak Genel 
Kurul’da oluşmuş bulunan güçlü bir teamül 8. kısımdaki işlerin sıralamasında ortaya 
çıkmaktadır: Komisyonda görüşülen bir KHK, gündeme başkaca bir karar alınmasına 
gerek kalmaksızın Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince ön sıraya alınmaktadır. 
KHK’ler arasında da şöyle bir sıralama yapılmaktadır. Gündeme sonradan giren bir KHK, 
KHK’lerin son sırasına alınmaktadır. Ancak OHAL KHK’leri diğer KHK’lerden önce 
görüşülmek zorunda olduklarından, sıralamada en ön sıraya alınmaktadırlar. Dolayısıyla 
gündemin 8. kısmının kendi içindeki sıralaması şu şekille gösterilebilir:

Şekil 19. Gündemin 8. kısmında sıralama 
Dolayısıyla bir tasarı ve teklif gündeme girerken, aksine bir karar alınmamışsa, 

8. kısmın son sırasına girerken, gündeme giren bir KHK gündemdeki bütün kanun 
tasarı ve tekliflerin önüne, KHK’lerin sonuna geçer. Bir OHAL KHK’si ise hem tasarı 
ve tekliflerin hem de olağan dönem KHK’lerinin önüne, diğer OHAL KHK’lerinin 
sonuna geçer. Danışma Kurulu kararları ile kanun tasarı ve tekliflerini KHK’lerin önüne 
geçirme olanağı yoktur. Çünkü bu tür bir Danışma Kurulu kararı Anayasa ve İçtüzüğe 
aykırı olacaktır. İçinde komisyonlarda görüşülmüş KHK’ler bulunan bir 8. kısım örneği 
şöyledir:

8
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. —926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996)

çıkmaktadır: Komisyonda görüşülen bir KHK, gündeme başkaca bir karar alınmasına 

gerek kalmaksızın Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince ön sıraya alınmaktadır. 

KHK'ler arasında da şöyle bir sıralama yapılmaktadır. Gündeme sonradan giren bir KHK, 

KHK'lerin son sırasına alınmaktadır. Ancak OHAL KHK'leri diğer KHK'lerden önce 

görüşülmek zorunda olduklarından, sıralamada en ön sıraya alınmaktadırlar. Dolayısıyla 

gündemin 8. kısmının kendi içindeki sıralaması şu şekille gösterilebilir: 

 Şekil 19. Gündemin 8. kısmında sıralama  

Dolayısıyla bir tasarı ve teklif gündeme girerken, aksine bir karar alınmamışsa, 8. 

kısmın son sırasına girerken, gündeme giren bir KHK gündemdeki bütün kanun tasarı ve 

tekliflerin önüne, KHK'lerin sonuna geçer. Bir OHAL KHK'si ise hem tasarı ve 

tekliflerin hem de olağan dönem KHK'lerinin önüne, diğer OHAL KHK'lerinin sonuna 

geçer. Danışma Kurulu kararları ile kanun tasarı ve tekliflerini KHK'lerin önüne geçirme 

olanağı yoktur. Çünkü bu tür bir Danışma Kurulu kararı Anayasa ve İçtüzüğe aykırı 

olacaktır. İçinde komisyonlarda görüşülmüş KHK'ler bulunan bir 8. kısım örneği 

şöyledir: 

8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. —926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 
23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 
X 2. — Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma 

OHAL	  
KHK'leri	  

KHK'ler	  ve	  
Yetki	  Kanunu	  
Tasarıları	  

Kanun	  Tasarı	  
ve	  Teklieleri	  
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X 2. — Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları ile 
İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/438) 
(S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 17.10.1996)

3. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı: 
132) (Dağıtma tarihi:.14.11.1996)

X 4. — Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklilerinin Malî ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 18.11.1996)584

Örnekte görüldüğü gibi sadece KHK’ler değil KHK çıkarılmasına olanak tanıyan 
yetki kanunu tasarıları da 8. kısmın ön sıralarda yer almaktadır. Çünkü İçtüzüğün 
90 maddesi yetki kanunu tasarılarının da diğer kanun tasarı ve tekliflerinden önce 
görüşüleceği hükmünü içermektedir.

Özetle Anayasa ve İçtüzük kuralları doğrultusunda oluşmuş bulunan güçlü 
teamül doğrultusunda KHK’ler ile yetki kanunu tasarıları, yukarıdaki şekilde gösterildiği 
gibi, herhangi bir karar alınmaksızın, gündemin ön sıralarına geliş sıralarına göre 
yerleştirilmektedir.

(02) Görüşmelere yarım kalan işlerden başlanması teamülü
Buraya kadar anlatılanlardan çıkan sonuç şudur: KHK’ler ile yetki kanunu 

tasarıları, gündemin 8. sırasında kanun tasarı ve tekliflerinin öncesine yerleştirilirken, 
kanun tasarı ve teklifleri kısmın en sonuna yerleştirilirler. Ancak oluşan güçlü teamül 
gereği bir tasarı ya da teklif Danışma Kurulunun Genel Kurul tarafından kabul edilen 
önerisi üzerine 48 saatlik süre dolmadan gündeme alınabileceği gibi, gündemdeki bir işin 
sırasının değiştirilmesi de sözkonusu olabilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki İçtüzük 
her ne kadar bu kısmın ilk sırasına geçirilmekten söz ediyorsa da, KHK’lerin ve yetki 
kanunu tasarılarının önüne iş alınamayacağından, gündemin ilk sıralarında KHK ya da 
yetki kanunu varsa ilk sıraya alınmak sözkonusu olamaz.

Gündemdeki bir işin görüşülebilmesi için, bu işin ya ön sıralara alınmış olması 
ya da bu işin önünde ilk sıralarda yer alan işlerin görüşülerek tüketilmiş olması gerekir. 
Başkan 8. kısma başlanacağını bildirdikten sonra, kural olarak ilk sıradaki işten başlar 
ve görüşmelere başlayabilmek için komisyon ve hükümetin yerinde olup olmadığını 
sorar. Komisyon ve hükümet yerinde değilse, işin görüşmeleri ertelenir ve bir sonraki 
işin görüşmelerine geçilir. Başkan bu şekilde hükümet ve komisyonu buluncaya kadar 
gündemdeki işleri sıralarından okuyarak devam eder. Örneğin 10. sıradaki bir tasarının 
adını okuduktan sonra hükümet ve komisyonun yerinde olduğunu görürse, görüşmelere 
8. kısmın 10. sırasındaki işten başlanmış olur. Bu iş bittikten sonra 11. sıradaki iş 
için benzer bir işlem tekrarlanır ve bu işlem kısmın sonuna kadar böylece tekrarlanır. 
Ancak 10. sıradaki işin tamamlanmaması halinde iş yarım kalmış iş statüsüne ulaşır. 
Olağan koşullar altında sonraki birleşimde yine 8. kısmın ilk sırasından başlanması ve 

584 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.11.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 24, Ek. Gündem, s. 2.
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aynı işlemlerin tekrarlanması gerekir. 10. sıradaki yarım kalmış işin görüşülebilmesi 
için ya önceki işlerin görüşmelerinin tamamlanması ya da komisyon veya hükümetin 
bulunmamasından dolayı ertelenmiş olması gerekir. Aksi takdirde, bu işin görüşmelerine 
başlandığı halde, görüşmelerinin tamamlanması için beklemek gerekecektir. Ancak 
uygulamanın daha başlangıçtan beri böyle olmadığı görülmektedir. Bu konuda 1994 
yılında bir Danışma Kurulu kararıyla yeni bir uygulama başlatılmışsa da, 1973 İçtüzüğü’ 
nün ilk uygulamasından beri İçtüzükte yazılmayan güçlü bir teamülün oluştuğunu kabul 
etmek gerekir. 1973 İçtüzüğünün ilk uygulaması Ekim ayında başlayabilmiştir. İlk 
dönemlerde Genel Kurul gündeminde çok az sayıda kanun bulunmuş ve gündeme alınan 
kanunlar da çok kısa sürelerde çıkarılmıştır. Dolayısıyla 1973, 1974 yıllarında gündemde 
kanun tasarı ve teklifleri birikmemiştir. Bunun konumuz açısından önemi şudur: Genel 
Kurul gündeminde yarım kalan iş sözkonusu olmamıştır. Yapılan araştırmada bu konuda 
rastlanabilen ilk örnek 1975 yılındadır: 29.05.1975 tarihli 82. Birleşimin gündeminin 8. 
kısmının ilk sırasında 58 sıra sayılı kanun tasarısı ve ikinci sırasında 24 sıra sayılı kanun 
teklifi yer almaktadır. Sözkonusu birleşimde 8. kısma geçtikten sonra, daha önce sözü 
edilen bir kanun teklifi komisyonun önerisi üzerine ilk sıraya alınarak görüşülmüştür. 
Görüşülen kanun teklifinin kanunlaştırılmasından sonra, gündemdeki sıraya uygun 
olarak birinci sıradaki 58 sıra sayılı tasarının görüşmelerine başlanacağı bildirilmiş ancak 
hükümet olmadığından bir defaya mahsus ertelenmiştir. Ardından ikinci sıradaki 24 sıra 
sayılı teklifin görüşmelerine başlanmış ve ancak birinci maddenin oylaması sırasında 
toplantı yetersayısı bulunamadığından Birleşim kapatılmıştır.585 Böylece 24 sıra sayılı iş 
yarım kalan iş statüsüne girmiştir. Bundan sonraki 03.06.1975 tarihli 83. ve 04.06.1975 
tarihli 84. birleşim tutanaklarının sonlarındaki gündeme bakıldığında, sıralamanın aynen 
korunduğu 1. sırada 58 sıra sayılı ve 2. sırada 24 sıra sayılı işin bulunduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla bu günlerin tutanağından 24 sıra sayılı yarım kalan işe ne gibi bir işlem 
yapılacağını anlamak olanaksızdır. Öte yandan bu günlerde kanun tasarı ve teklifleri de 
görüşülmediğinden bu teklifin statüsünü öğrenmek için tasarı ve teklif görüşmelerinin 
yapıldığı 05.06.1975 tarihli 85. Birleşimi beklemek gerekmiştir. 85. Birleşime ait 
gündemde de 58 sıra sayılı tasarının 1. sıradaki ve 24 sıra sayılı teklifin 2. sıradaki yeri 
aynen korunmuştur. Ancak Başkan görüşmelere 1. sıradaki 58 sıra sayılı tekliften değil 2. 
sıradaki 24 sıra sayılı tekliften başlamıştır: 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 82 nci Birleşimde görüşmeleri yarım kalan, 
gündemin 2 nci sırasındaki 24 ve 24’e 1 nci ek Sıra Sayılı, Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporunun, kaldığımız yerden görüşmelerine devam ediyoruz. /Sayın Komisyon?. Burada. 
Sayın Hükümet? Burada. /Komisyon ve Hükümet yerini almıştır.586

Böylece yarım kalan iş statüsünün 1994 yılına kadar sürecek ilk uygulaması 
başlamıştır. Teamüle göre bir işin görüşmeleri başladıktan sonra, gündemdeki sırası 
değişmemekte, ancak görüşmelere, görüşmeleri başlamış ama bitirilememiş işle 
başlanmaktadır. Başka bir anlatımla iş gündemde ilk sıraya geçirilmese bile fiilen ilk 

585 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.05.1975, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 82, Oturum: 1, s. 374-375; 7.
586 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.06.1975, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 453.
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sırada görüşülmektedir. Bu örneğe bundan sonra 1976 yılında rastlanmıştır. Bu örnek 
teamülün başka yönlerini göstermesi bakımından incelenecektir. 1976 yılında yaşanan 
bu örnek 181 sıra sayılı Dernekler Kanunu değişiklik teklifidir. teklif 16.03.1976 tarihli 
gündemde 8. kısmın 7. sırasında bulunmaktadır ve sözü edilen 76. birleşimde, ilk altı 
işten dördü ertelenmiş, ikisi kanunlaşmış; sıra 7. sıraya gelmiştir. 7. sıradaki Dernekler 
Kanunu değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış ancak maddelerin 
görüşülmesine geçilmesinde karar yetersayısı bulunamadığından birleşim kapatılmıştır.587 
Dolayısıyla sözkonusu birleşimde 181 sıra sayılı teklif yarım kalmış iş statüsüne 
girmiştir. Bundan sonraki günkü 77. Birleşim gündeminde sözkonusu görüşülmesi yarım 
kalan teklifin 5. sırada olduğu görülmektedir. Genel Kurul’un 79. Birleşim tutanağına 
bakıldığında, sözü edilen teklifin 5. sırada olmasına rağmen görüşmelerine ilk sırada 
başlandığı görülmektedir.588 Dolayısıyla tıpkı daha önceki uygulamada olduğu gibi işin 
gündemdeki sıralaması değiştirilmeden, fiilen ilk sıraya alınması sözkonusu olmuştur. 
Teklif daha sonraki birkaç birleşimde de gündemin sonraki sıralarında bulunurken, 
görüşmelerine ilk sırada başlanmıştır. 08.04.1976 tarihli birleşimde teamüle ilişkin yeni 
ayrıntılar belirlenmiştir. Sözkonusu birleşimde Danışma Kurulu kararıyla bazı tasarı ve 
teklifler ön sıralara alınmıştır. Danışma Kurulu önerisinde gündemin 15, 20, 30 ve 22. 
sıralarındaki işlerin 4, 5, 6 ve 7. sıralara alınması önerilmektedir. Mevcut gündemde 
Dernekler Kanunu değişiklik teklifi 5. sıradadır.589 Bu durumda teklif 8. sıraya kaymaktadır. 
Ancak tutanaklara bakıldığında, görüşmelere yarım kalan işten başlandığı görülmektedir. 
Dolayısıyla gündemdeki yeri daha geriye gitmiş olmasına rağmen, yarım kalan iş olarak, 
fiilen ilk sırada kalmaya devam etmektedir. Sözkonusu birleşimde görüşmelere yarım kalan 
Dernekler Kanunu değişiklik teklifinden başlanmış ancak komisyon bulunmadığından 
görüşmeleri ertelenmiştir. Daha sonra gündemin 1 ve 2. sıralarında yer alan iki kanun 
teklifi kanunlaştırılmış ve 3. sıradaki 279 sıra sayılı raporun görüşmelerine geçilmiştir. 
Hükümet bulunamayınca Danışma Kurulu kararıyla 4. sıraya alınan 194 sıra sayılı 
raporun görüşmelerine başlanmış ancak görüşmeler tamamlanamamıştır. Bu durumda 
gündemde 2 adet yarım kalmış iş söz konusudur. Bu yarım kalan işlerden hangisine 
öncelik verileceğini görmek için sonraki birleşimin tutanağına bakmak gerekecektir. 
Burada iki olasılık vardır: (1) Yarım kalan işler arasında bir sıralama yapılabilir. (2) 
Yarım kalan işler gündemdeki sıralarına göre görüşülebilir. 88. Birleşimin tutanağına 
bakıldığında önce ilk yarım kalan iş olan Dernekler Kanunu değişikliğinin ilk sırada 
görüşmelerine geçildiği ve daha sonra ikinci sırada yarım kalan iş olan ve gündemin de 
2. sırasında bulunan 194 sıra sayılı raporun görüşmelerine başlandığı görülmektedir.590 
Dolayısıyla bu uygulamadan, yarım kalan işlerin gündemdeki sıralarına göre değil, kendi 
aralarındaki görüşme sırasına göre sıralandıklarını kabul etmek gerekir. Ancak sözkonusu 
88. Birleşimde yarım kalan iki işten sonra gündemin 1. sırasındaki 279 sıra sayılı raporun 
görüşmelerine başlanmıştır, ancak görüşmeler tamamlanamamıştır. Bu birleşimde 194 
sıra sayılı rapor kanunlaştığından gündemde yine iki yarım iş kalmıştır: Dernekler Kanunu 

587 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.03.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 76, Oturum: 1, s. 199.
588 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.03.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 79, Oturum: 1, s. 253; 14.
589 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.04.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 87, Oturum: 1, s. 519; 522-523.
590 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.04.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 88, Oturum: 1, s. 562.
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değişiklik teklifi ve 279 sıra sayılı rapor. Bunlardan 279 sıra sayılı rapor gündemin 
ilk sırasında, Dernekler Kanunu değişiklik teklifi 6. sırada bulunmaktadır. Bir önceki 
uygulamanın devam ettirilmesi için, sonraki birleşimde, önce gündemin 6. sırasındaki 
yarım kalan işin ve sonra gündemin 1. sırasındaki işin görüşülmesi gerekmektedir. 
Ancak bu defa tam tersine bir uygulama yapılmıştır: 90. Birleşimde görüşmelere yarım 
kalan işlerden başlanmış, ancak bu defa daha önce yarım kalan işten (Dernekler teklifi) 
değil, gündemin ilk sırasında kalan (ss. 279) yarım işten başlanmıştır.591 Bundan sonraki 
birkaç birleşimde de aynı sıra izlenmiştir. Bu uygulama yasama yılının sonuna kadar 
sürmüştür. Bir sonraki yasama yılında, bir Danışma Kurulu kararıyla, yarım kalan işler 
dahil gündemdeki bütün işlerin sırası değiştirilmiştir. Yeni sıralamada gündemin birinci 
sırasında bulunan ve yarım kalan iş statüsünü taşıyan Dernekler Kanunu değişiklik teklifi 
gündemin 33. sırasına taşınmıştır. Bundan sonra görüşmelere de yarım kalan işlerden 
değil yeni sıralamadan başlanmıştır.592 Örnek olarak alınan değişiklik teklifi ise gündemin 
22. sırasında kadük olmuştur.593

Özetle şu söylenebilir ki 1973 İçtüzüğünün yürürlüğe girmesiyle birlikte herhangi 
bir karar olmaksızın eylemli bir kural olarak oluşturulan yarım kalan işler teamülü tam 
bir istikrar kazanamamıştır. Daha sonraki dönemlerde yeniden uygulanmaya başlayan 
teamül 1994 yılında bir Danışma Kurulu önerisi üzerine alınan kararla dayanağa 
kavuşturulmuş ve istikrar kazanmıştır. Teamül bu karardan sonra bugüne kadar istikrarlı 
şekilde uygulanmıştır. Sözkonusu Danışma Kurulu önerisini Başkan şöyle oylatmıştır: 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin, “Kanun Tasan ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçeceğim; ancak, hepinizin bildiği gibi, 
gündemin çeşitli yerlerinden “yarım kalan işler” diye okuyoruz... şimdi bu konuya ilişkin 
maruzatımı arz edeceğim ve onayınızı alacağım./Bilindiği gibi, usulümüze göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmelerine yarım kalan işlerden başlanmaktadır. Bu yarım kalan işlerin 
gündem sırası da sayın milletvekilleri tarafından bilinemediği için şikâyetler olmaktadır ve 
tereddütler doğmaktadır./Bu konu Danışma Kurulunda istişari olarak görülmüştür. Genel 
Kurulca uygun görüldüğü̈ takdirde, gündem tanziminde, bundan böyle, Anayasa gereği 
öncelikli işlerden sonra olmak üzere, yarım kalan kanun tasarı ve tekliflerinin arka arkaya 
sıralanmasını uygun görüyoruz./ Bu hususu oylarınıza sunmak isterim... Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul olunmuştur.594

Başkan sözkonusu günde, gündem basılmış olduğu için alınan kararı yerine 
getirememiş ve önce bir KHK’nin görüşülmesine başlamış ve ardından yarım kalan bir 
işi ikinci sırada görüştürmeye çalışmıştır. Bu kararın alınmasından sonra ise gündem 
basılırken yarım kalan işler, KHK’lerden sonraki ilk sıraya alınmıştır. Başkan gündeme 
yarım kalan işlerden başlıyoruz dediğinde, gündemdeki sıralamayı değiştirmek zorunda 
kalmamıştır. Bu kararla sorun kökünden çözülmüş olmakla birlikte, milletvekillerinin 
bilgilenmesi yönünden küçük bir sorun varlığını sürdürmüştür. Bu sorunda şudur: Her ne 

591 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.04.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 90, Oturum: 1, s. 652.
592 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 5, Oturum: 1, s. 102, 104.
593 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.04.1977, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 86, Oturum: 1, 22.
594 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.05.1994, Dönem: 19, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 100, Oturum: 2, s. 499.
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kadar görüşülmesi yarım kalan iş gündemin 8. sırasına KHK’lerden hemen sonra ya da 
KHK yoksa en başa alınıyorsa ve bu yolla görüşülmesi yarım kalan işin gözden kaçırılması 
sözkonusu olmuyorsa da, milletvekilleri işin görüşmelerinin yarım kaldığını gündemde 
görememektedirler. Başka bir anlatımla gündem kitapçığına bakıldığında hangi işin, yarım 
kaldığı için ön sırada görüşüleceği belli değildir. Başkan görüşmelere başlarken ya yine 
eskiden olduğu gibi görüşmelere yarım kalan işlerden başlanacağını ya da görüşmelere 
kalınan yerden devam edileceğini bildirmek zorundadır. Örneğin Başkan 2005 yılındaki 
bir birleşimdeki gibi, ....raporlarının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz595 
diyerek yarım kalan işten başlanacağını ima edebilirken, 2001 yılındaki bir birleşimdeki 
gibi, doğrudan doğruya önce yarım kalan işlerden başlıyoruz.596 da diyebilmektedir. Her 
iki durumda da milletvekilleri gündemdeki işin yarım kaldığı için başta görüşüleceğini 
ve bu nedenle gündemin ilk sıralarında yer aldığını Başkanın bu tür bir açıklamasından 
öğrenmektedirler. Bu eksiklik de daha sonraki yıllarda giderilmiş ve gündemin 8. kısmının 
altına (*) işaretiyle bir dipnot olarak yarım kalan işler gösterilmiştir. Örneğin 2009 yılına ait 
bir gündem kitapçığının 8. kısmının ilk sayfasının altında şöyle bir dipnot bulunmaktadır.

(*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir.597

Sözkonusu sayfanın ilk iki sırasına bakıldığında (*) işaretiyle gösterilmiş iki yarım 
kalan iş olduğu görülmektedir.

Böylece bu bölümde yarım kalan işler ilk yarım kalandan başlayarak sıraya 
konmakta ve kanun tasarı ve tekliflerinin görüşüleceği her gün bu işlerden görüşmeye 
başlanmaktadır. Örneğin bu bölümün ilk sırasında bir KHK varsa, yarım kalan iş ikinci 
sıraya alınmakta ve görüşmelere ikinci sıradaki işten başlanmaktadır. Diğer taraftan 
gündemin ön sıralarında yer alan yarım kalan işlerin önüne Danışma Kurulu kararıyla 
bile herhangi bir iş alınamamaktadır. Danışma Kurulu kararıyla bir işin ön  sıraya 
alınması isteniyorsa, alınabilecek en ön sıra, KHK’ler ile yarım kalan işlerden sonra gelen 
sıradır. Neziroğlu bu uygulamanın dayanağı olmadığını belirtmekte ve eleştirmektedir. 
Neziroğlu’na göre Genel Kurul gündemine hakimdir ve bundan dolayı da bir işin yarım 
kalan işlerin önüne alıp görüşebilmelidir.598 Ancak yukarıda incelenen Danışma Kurulu 
kararının bu uygulamanın dayanağı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan istikrar kazanmış 
bu yerinde uygulamanın yaratacağı sorunlar ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Çünkü 
eğer yarım kalan işler görüşülmek istenmiyorsa, komisyon yerine oturmamakta ve işin 
görüşmeleri ertelenmektedir. Oluşan zaman kaybı ise bir-iki dakikayı bile bulmamaktadır. 
Dolayısıyla istikrar kazanmış bu uygulamayı savunmak gerekir.

(03) En önce görüşülecek iş: Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler
Yukarıda Anayasa ve İçtüzük gereği OHAL KHK’lerinin gündemin 8. kısmının 

ilk sırasına, KHK’ler ile yetki kanunu tasarılarının bundan sonrasına alındığı; yarım kalan 
işlere KHK’lerden sonra öncelik verildiği belirtilmişti. Tekrarlamak gerekirse bunların ön 

595 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.01.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 47, Oturum: 1, s. 725.
596 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.01.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 43, Oturum: 2, s. 325.
597 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.01.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 50,  s. 27.
598 Neziroğlu, 2008, s. 169.
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sıralara alınması için ayrıca herhangi bir karara gerek bulunmamaktadır. İçtüzüğün 95. 
maddesi599 ise bu kurallara bir istisna getirmiştir: Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler 
Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi ve bu önergelere ilişkin Anayasa Komisyonu 
raporunun Genel Kurul’daki bütün konulardan önce görüşülmesi gerekir.

İçtüzükteki bu kuralın 1977 yılındaki ilk uygulamasına bakıldığında, İçtüzüğün 
mantıklı yorumuna dayalı bir örnek görülmektedir. Seçimlerin yenilenmesine dair 
önerge Anayasa Komisyonu’nda görüşüldükten sonra komisyon raporu Genel Kurul’a 
sunulmuştur. Ancak 48 saatlik süre henüz dolmadığından raporun gündeme alınması 
olanaklı olmamıştır. Raporun 48 saatlik süre dolmadan Genel Kurul gündemine alınabilmesi 
için Anayasa Komisyonunun bu konudaki istemi Genel Kurul tarafından kabul edilmiş ve 
önerge 48 saat dolmadan gündeme alınmıştır. Başkan daha sonra şu açıklamayı yapmıştır: 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulun aldığı karar uyarınca, Anayasa 
Komisyonunun, seçimlerin yenilenmesine dair 523 sıra sayılı raporunun, İçtüzüğümüzün yeni 
93 ncü maddesi uyarınca gündemdeki bütün konulardan önce görüşmelerine başlıyoruz.600

Dikkat edilirse görüleceği gibi Başkan önergenin 48 saat dolmadan gündeme 
alınması ile gündemdeki önergenin görüşülmesi arasında ayrı yapmış ve Anayasa 
Komisyonu’nun Genel Kurul tarafından kabul edilen önerisi üzerine 48 saat dolmadan 
gündeme alınan önergeyi 93. (bugün 95) madde hükümlerine dayanarak 8. kısmın ilk 
sırasına alarak görüştürmüştür. 

Kuralın ikinci uygulaması, 1980 Askeri Darbe’ sinden sonra 1987 yılında yapılan 
ilk uygulamadır. Bu uygulama ortaya çıkan bazı yeni durumları cevaplaması ve teamülün 
çerçevesini belirlemesi açılarından incelemeye değerdir. TBMM Genel Kurulu ANAP 
Grubunun önerisi üzerine yapılacak halkoylaması nedeniyle 2 Eylül 1987’den itibaren 
15 Eylül 1987’ye kadar bir tatil kararı almıştır.601 Ancak daha sonra aynı siyasal parti 
grubunun üyeleri TBMM’yi 9 Eylül 1987 tarihinde tatil sırasında toplantıya çağırmıştır. 
Toplantının konusu seçim kanununda yapılacak değişiklikler ve TBMM seçimlerinin 
yenilenmesidir. Toplantıda usulle ilgili çeşitli tartışmalar da yapılmıştır. Yapılan 
itirazlardan birisi, seçimle ilgili kararın bir karar şeklinde olması gerektiği ve bir kanunla 
seçim kararı alınamayacağı yönündedir. Cahit Tutum bu konuda şunları söylemektedir:

Seçim kararı, Büyük Millet Meclisinin bir kararıdır. Bu karar, bir defa verilip hüküm 
icra edecek olan karardır, yasalar ise kalıcıdır. Yasaların tabi olduğu denetim mekanizması 
farklıdır. Eğer bir seçim tarihini yasa ile saptar, çeşitli hükümleriyle malul olan bir kanun 
çıkarır ve o kanun Anayasa Mahkemesince iptal edilirse, elbette ki ortaya siyasal yönden 
gölge düşmüş bir seçim yapmış olursunuz; bunun riski vardır. Onun için Büyük Millet 
Meclisinin kararıyla alınmış olan bir seçim tarihini hiçbir organ değiştiremez; o tür bir 
yargı denetimine tabi değildir.602

599 Madde 4/4/1977 tarihli ve 643 no’lu kararla değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle seçim kararları için Danışma 
Kurulundan görüş alma zorunluluğu kaldırılmakta ve bu tür önergelerin diğer işlerden önce görüşülmesi 
sağlanmaktadır. Burada maddenin değişik hali esas alınmaktadır.

600 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.04.1977, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 76, Oturum: 3, s. 384.
601 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.09.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 1, Oturum: 1, s. 19.
602 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.09.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 2, Oturum: 1, s. 74.
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Bu itirazların kısmen haklılık da kazanmıştır. Çünkü AYM’nin, çıkarılan 
3403 sayılı seçim kanunları değişikliğinin bazı maddelerini iptal etmesi nedeniyle, bu 
Kanunda öngörülen 1 Kasım’da seçim yapılamamış ve çıkarılan yeni bir kanunla seçim 
tarihi 29 Kasım olarak belirlenmiştir. Ancak yapılan bu güçlü itirazlara rağmen, seçim 
kanununda yapılan diğer değişikliklerle beraber seçim tarihi 1 Kasım 1987 olarak (m. 18) 
belirlenmiştir. Konu AYM’nin önüne gelmiş ve AYM seçim kararının kanunla alınmasını 
Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. AYM’nin E. 1983/23, K. 1987/27, 9/10/1987 günlü 
kararında bu konuda şunlar söylenmektedir:

Yasama organı, Anayasa’nın kararla düzenleneceğini öngördüğü konularda dahi 
kanunla düzenlemeler yapabilir. Buna Anayasa açısından bir engel yoktur. Karar konusunun 
kanunla düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık veya yasamanın o konuda yetkisizliği sonucunu 
doğurmaz. Zira kanunun sebep unsuru, bazı istisnalar dışında tamamen yasama organının 
takdirine bırakılmıştır.

Burada konumuz açısından önemli olan, AYM’nin seçimlere ilişkin önergeden 
anlaşılması gerekenin sadece önerge değil, bir kanun teklifi ya da tasarısı da olabileceğini 
dolaylı olarak kabul ediyor olmasıdır. Dolayısıyla bu Karardan hareketle Anayasa 
Komisyonuna gönderilecek teklif ve önergenin aynı işleme tabi tutulacağı konusunda 
hiçbir kuşku bulunmamaktadır.

3403 sayılı Kanunun bazı maddeleri AYM tarafından iptal edilince TBMM 
3403 sayılı Kanunda değişiklik öngören bir kanun teklifini görüşmek üzere 16 Ekim 
1987 tarihinde yeniden tatil sırasında toplantıya çağrılmıştır. Sözkonusu toplantıda 
iki sorun bulunmaktadır: (1) Teklif henüz Anayasa Komisyonunda görüşülmemiştir 
ve görüşülebilmesi için 48 saatlik sürenin geçmesi gerekmektedir, (2) Teklif Anayasa 
Komisyonu’ndan geldiğinde Genel Kurul’da 48 saatlik görüşme süresi bulunmaktadır. 
Bir siyasi parti grubu tarafından verilerek Genel Kurul’da kabul edilen bir öneri üzerine 
her iki süre de aşılmış ve Teklifin Anayasa Komisyonunda 48 saatlik süre beklenmeden 
görüşülmesi; Komisyon raporu gelinceye kadar Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi; 
Komisyon raporu geldiğinde 48 saatlik süre beklenmeden görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 
Teklif komisyondan geldikten sonra Başkan 95. maddeye atıfta bulunmaksızın alınan 
karar gereğince olağanüstü toplantı konusu teklifin görüşmelerine başlanacağını 
bildirmiştir.603 Başka bir anlatımla bu toplantının konusu sözkonusu teklif olduğundan, 
öncelikle görüşüldüğünün belirtilmesine gerek kalmamıştır. 

Bundan sonraki seçim kararı, büyük ölçüde bir öncekiyle benzeşmektedir: 
TBMM 5 Temmuz 1991’de toplantıya girmiş ancak seçim tarihi ile seçim kanunlarında 
değişiklikleri içeren bir kanun teklifini görüşmek üzere 23 Ağustos’ta toplantıya 
çağrılmıştır. Danışma Kurulu 22 Ağustos’ta Anayasa Komisyonuna teklifin 48 saatlik 
süre  dolmadan görüşülmesini tavsiye etmiştir. Komisyon da 23 Ağustos’ta teklifi 
görüşmeye başlamıştır. Aynı tarihte Genel Kurul’da Danışma Kurulu önerisi üzerine 
alınan bir kararla Anayasa Komisyonu’ndan gelecek teklifin 48 saatlik süre dolmadan 
gündeme alınması kararlaştırılmıştır. Genel Kurul 48 saatlik süre dolmadan 24 Ağustos’ta 

603 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.10.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 3, Oturum: 1-3.
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toplanarak gündeminde yer alan tek teklifi görüşmüş ve kanunlaştırmıştır. Böylece yine 
bir kanunla seçim tarihi 20 Ekim 1991 olarak belirlenmiştir.604 Görüldüğü gibi burada 
da tatil sırasında toplantıya çağrılan Meclis’in gündemindeki tek konu olduğu için 95. 
maddeye atıfta bulunulmamıştır.

24 Aralık 1995’te yapılan seçimlere ilişkin kararın iki dayanağı bulunmaktadır. 
Seçimlere ilişkin olarak ilk önce bir kanun çıkarılmıştır. 26.10.1995 tarihinde çıkarılan 
bu 4125 sayılı seçim kanununda seçim tarihi dışında seçimlere ilişkin başka hükümler 
de yer almaktadır. Genel Kurul’un sözkonusu 26.10.1995 tarihli birleşiminde bir 
Danışma Kurulu kararıyla, teklifin 48 saatlik süre dolmadan gündeme alınması ve 
görüşmelerine hemen başlanması önerilmektedir.605 Dolayısıyla bu örnek, karar olağan 
dönemde verilmiş olmasına rağmen, İçtüzüğün 95. maddesi işletilmemiş, Danışma 
Kurulu kararıyla teklifin hemen görüşülmesi sağlanmıştır. Başkan 8 kısma geçtikten 
sonra alınan karar gereğince Teklifin görüşmelerine geçildiğini bildirmiştir. Teklif 
kanunlaşmış olmasına ve seçim tarihi belirlenmiş olmasına rağmen Anayasa Komisyonu 
aynı gün toplanarak siyasi parti gruplarının 17.10.1995 tarihinde vermiş oldukları 
seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeleri görüşmüş ve 887 sıra sayılı raporuyla 24 
Aralık 1995 tarihini yeniden seçim tarihi olarak belirlemiştir. Burada iki yönlü bir soru 
ortaya çıkmaktadır: (1) Kanunla belirlenmiş bir seçim tarihi, daha sonra kararla da 
belirlenebilir mi? (2) Seçim tarihi kanunla belirlenmişken, karar almaya neden gerek 
duyulmuştur? Bu iki sorunun da cevabı görüşmeler sırasında verilmiştir. Bu nedenle 
yapılan görüşmeler burada özetlenecektir: Seçim kararının kanunla alındığı günün ertesi 
gün, yani 27.10.1995 tarihinde Başkan gündeme geçtikten hemen sonra, sunuşları da 
yapmadan bir Danışma Kurulu önerisi okutmuş ve oylatmıştır. Öneri 887 sıra sayılı 
raporun 48 saatlik süre dolmadan gündeme alınmasına ilişkindir. Başkan bu önerinin 
kabul edilmesinden sonra, İçtüzüğün 95. maddesini gerekçe göstererek, diğer sunuşları 
yapmadan, doğrudan önergenin görüşüleceğini bildirmiştir. Ancak Başkan 8. Kısma 
geçtiğine ilişkin bir açıklama yapmamıştır. Dolayısıyla önerge gündemin en başında, 
bir kısım altında olmaksızın görüşülmüştür. Önergenin görüşülmesiyle ilgili tutanaklara 
bakıldığında, bir Kanunla karar alınmış olmasına rağmen, bir karara ayrıca neden ihtiyaç 
duyulduğu sorusunun cevabı da ortaya çıkmaktadır: 1987 yılındaki gibi bir durumun 
ortaya çıkmasından endişe edilmektedir. 1987’de AYM seçim kanununu iptal ettiği için, 
öngörülen tarihte seçim yapılamamış ve yeni bir tarih belirlemek gerekmiştir. Burada da 
AYM’nin çıkarılan 4125 sayılı seçim kararını iptal etmesinden endişe edilmektedir. Bu 
endişenin nedeni, bu tür bir iptal halinde seçimlerin 24 Aralık’ta yapılmasının da mümkün 
olamamasıdır. Bu tür bir karar alındığı taktirde, AYM bir iptal kararı verse bile, seçimin 
belirtilen tarihte yapılması sözkonusu olacaktır. Öte yandan TBMM kararları AYM’nin 
denetimi kapsamında değildir ve iptal edilmeleri sözkonusu olmaz. Tutanaklardan 
anlaşıldığı kadarıyla belli sayıda milletvekili 4125 sayılı Kanunun iptali için AYM’ye 
iptal davası açma hazırlığındadırlar. Bu yüzden de bu tür bir kararın alınmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Görüşmeler sırasında bu tür bir işlemin yapılıp yapılamayacağı konusunda 

604 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23-24.08.1991, Dönem: 18, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 132-133.
605 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.10.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 15, Oturum: 1, s. 6.
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değişik görüşler ileri sürülmüş ve bir usul tartışması açılmıştır. Usul tartışması sonunda, 
seçimle ilgili hem kanunla, hem de kararla düzenleme yapmanın olanaklı olduğuna 
karar verilmiştir. Daha sonra 384 numaralı TBMM Kararıyla 24 Aralık 1995 tarihi 
ikinci kez seçim tarihi olarak belirlenmiştir. Bundan sonra yeniden sunuşlara dönülmüş 
ve görüşmelere devam edilmiştir.606 Bu örnekte iki seçim kararının Genel Kurul’da 
farklı yöntemlerle görüşüldüğüne de dikkat edilmelidir. Oysa dayanağı ne olursa olsun, 
seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın aynı yöntemle alınması gerekir.

18 Nisan 1999 seçimlerine ilişkin olarak da ilginç uygulamalar söz konusudur. 
Seçim kararının alındığı birleşime bakıldığında ilk başta 30.07.1998 tarihinde bir karar 
alındığı görülmektedir. Anayasa Komisyonu’nun 29.07.1998 tarihli 744 sıra sayılı 
raporu, siyasi parti gruplarının verdiği seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeler 
hakkındadır. Komisyonda önergeler üzerinde yapılan görüşmeler sonunda hem genel 
seçimlerin hem de yerel seçimlerin 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. 
Ancak Komisyonun aynı tarihli bir de 745 sayılı bir raporu bulunmaktadır ve bu raporda 
seçim tarihi bir kez daha belirlenmektedir. Bu defa seçim tarihi bir kanun teklifinin bir 
maddesinde belirlenmektedir. Başka bir anlatımla burada da Anayasa Komisyonu’nun 
seçimlerin yenilenme tarihini belirleyen iki raporu sözkonusudur; bu defa 1995’teki 
örneğin tersine birinci rapor bu işi kararla, ikincisi kanunla yapmaktadır.  Genel Kurul’da 
önce seçimin yenilenmesini kararla belirleyen Komisyon raporu görüşülmüştür. 
Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları kısmında yer alan Danışma Kurulu önerisinde 
Anayasa Komisyonunun kabul ettiği seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin 744 sıra 
sayılı raporunun 48 saat geçmeden gündeme alınması önerilmektedir. Öneri Genel Kurul 
tarafından kabul edildikten hemen sonra Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.../Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu öneri gereğince, Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Anayasa 
Komisyonu Raporunun gündeme alınması kabul edilmiştir. İçtüzüğümüzün 95 inci 
maddesi, bu konudaki Anayasa Komisyonu raporunun gündemdeki bütün konulardan 
önce görüşüleceği hükmünü̈ amir bulunmaktadır. Bu nedenle, gündemin “Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.607

Buradaki uygulamada, Başkanlık bütün konulardan ibaresini 8. kısımda bulunan 
bütün konulardan olarak değil gündemde bulunan bütün konulardan öncesi olarak 
anlamış ve sunuşları yarıda keserek kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen 
diğer işler kısmına geçmiştir. Bu durumda artık yeniden dönerek sunuş yapılamaması 
gerekir. Ancak Başkan seçim tarihinin 590 sayılı TBMM Kararı ile belirlenmesinde sonra 
şu açıklamayı yapmış ve geriye kalan sunuşları yapmıştır:

Şimdi, sunuşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz; “Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları” bölümüne dönüyoruz.608

606 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.10.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 16, Oturum: 1, s. 147-176.
607 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.07.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 131, Oturum: 1, s. 138.
608 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.07.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 131, Oturum: 1, s. 161.
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Seçimlere ilişkin kararın kendi kategorisinde bulunan, yani gündemin 8. kısmında 
yer alan kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’lere önceliği bulunmaktadır. Nitekim Başkan 
da teklifi görüşmek için 8. kısma geçmek zorunda kalmıştır. Oysa 8. kısma geçmeden 
önce, gündemin diğer kısımlarındaki işlerin tamamlanmış olması gerekirdi, çünkü 8. 
kısma geçildiğinde, diğer kısımlardaki işlerin tamamlanmış olduğu varsayılmaktadır. Bu 
birleşimde 1995 örneğinde olduğu gibi ciddi bir kafa karışıklığı bulunduğu söylenebilir. 
Ancak kafa karışıklığı yukarıda söylenenlerle sınırlı değildir; uygulama yanlışları 
katlanarak devam etmiştir. Aşağıda tartışılacağı gibi, bu görüşmeler sırasında önerge 
üzerinde verilen değişiklik önergeleri işleme alınmamıştır. Seçim kararının alınmasından 
ve sunuşlara geçilmesinden sonra ise yine seçimlere ilişkin olan ve seçim tarihini yeniden 
belirleyen 745 sıra sayılı Anayasa Komisyonu raporunun 48 saat geçmeden gündeme 
alınması ve gündemin 11. sırasına alınarak görüşülmesi yönünde bir grup önerisi 
sunulmuş ve bu öneri de kabul edilmiştir. Öneride ayrıca gündemin 12. sırasına kadar 
olan diğer tasarı ve tekliflerin de görüşülmesi önerilmektedir. Önerinin kabulünden sonra 
diğer sunuşlar yapılmış ve komisyonlardaki boş üyelikler için seçimlere geçilmiştir. 
Bundan sonra, daha önce de belirtildiği gibi yeniden 8. Kısma geçilmiştir.  Bu kısmın ilk 
on sırasındaki işler görüşüldükten sonra 11. sıraya alınan seçimlerle ilgili kanun teklifinin 
görüşülmesine başlanmıştır. 31.07.1998 tarihli 131. birleşimin sonunda bu teklif de kabul 
edildikten sonra tatile girilmiştir.609 Böylece seçimle ilgili olarak ikinci kez, aynı tarih iki 
kez belirlenmiştir: 4381 sayılı Kanun’un birinci maddesi ile 590 sayılı TBMM Kararı, 
aynı seçim tarihini belirlemiştir. Ancak 1995’te ki uygulamanın bir gerekçesi vardır; 
AYM seçim kanunu ile ilgili değişiklikleri iptal etse bile seçim kararına dayalı olarak 
seçimleri gerçekleştirmek. Oysa burada önce karar alınmıştır ve dolayısıyla bu kararın 
neden tekrar kanunla alındığına ilişkin bir açıklama bulmak güçtür. 

30.07.1998 tarihinde başlayıp 30.07.1998 tarihinde sona eren 131. birleşimle 
ilgili olarak yanıtlanamayan birçok soru bulunmaktadır: Neden iki kez aynı tarihli seçim 
kararı alınmıştır? Kararlardan birinin TBMM kararı ötekisinin kanun şeklinde olmasının 
nedeni nedir? Seçimle ilgili olmalarına rağmen birisi neden sunuşların ortasında, 
diğeri 8. kısmın son sırasında görüşülmüştür? Bir kısma geri dönmeyi olanaklı kılan 
dayanak nedir? Müzakere edilen bir konuda önerge verilmesinin engellenmesi halinde, 
müzakerenin anlamı nedir? Daha önce sorulan ve aşağıda sorulacak bazı sorularla birlikte 
düşünüldüğünde 131. birleşimin hatalarla dolu olduğu ve gelecek dönemdeki bazı hatalı 
uygulamalara da dayanak oluşturduğu da görülmektedir. Ancak bu hataların önemli bir 
kısmı sonraki dönemde tekrarlanmamıştır.

Nitekim bundan sonraki dönemde yapılan uygulama da 20. dönemde yapılan 
uygulamanın yanlışlığını ispatlamaktadır. 21. Dönemde, 30.07.2002 tarihinde, üç siyasi parti 
grubu tarafından verilen ve seçimlerin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılmasını öngören önergeler 
görüşülmüştür. 1977 seçimlerinden sonra bir kanunla değil, sadece bir önergeyle seçime 
gidildiği ikinci örnek 2002 seçimleri olmuştur ve bu uygulama bu yönüyle daha öncekilerden 
ayrılmaktadır. Bu örnekte de önergenin 48 saat geçmeden Genel Kurul gündemine alınması 
siyasi parti gruplarının önerisiyle sağlanmıştır. Ancak grup önerileri kabul edildikten sonra, 
hemen önergenin görüşülmesine geçilmemiş, gündemin seçim kısmına geçilmiştir. Seçim 
kısmındaki işler tamamlandıktan sonra 8. kısımdaki işlerin görüşülmesine geçilmiştir. 

609 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.07.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 131, Oturum: 1, s. 299-308.
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Başkan önceki uygulamalarda olduğu gibi 95. maddeye atıfta bulunmak yerine alınan karar 
gereğince önergenin görüşüleceğini bildirmiştir.610 Böylece teamülde bir önceki dönemde 
meydana gelen sapmalar bu dönemde önemli ölçüde giderilmiştir.

22. dönemdeki seçim kararı 03/05/2007 tarihinde alınmıştır. Burada da bir önerge 
söz konusudur ve önergenin Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi sonucunda seçim 
tarihi 22 Temmuz 2007 olarak belirlenmiştir. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi bu 
defa da, siyasi parti grubunun önerisinde Anayasa Komisyonu’nda görüşülen önergenin 
48 saat geçmeden gündeme alınması istenmektedir. Ancak bu öneride, daha önceki 
önerilerde rastlanmayan ve gerekli de olmayan bir husus yer almaktadır: Önergenin 8. 
kısmın 1. sırasına alınması önerilmektedir.611 Oysa İçtüzüğün 95. maddesi zaten bunu 
öngörmektedir. Buna rağmen bu öneri yapılmış ve önerinin kabulünden sonra 8. kısma 
geçilmiş ve önerge görüşülerek kabul edilmiştir.

Bu çalışmanın tamamlandığı tarihte yapılmış olan son seçim olan 12 Haziran 
2011 seçimlerine ilişkin karar Genel Kurul’un 03/03/2011 tarihli birleşiminde alınmıştır. 
Ancak bu uygulama daha önceki bütün uygulamalardan farklıdır ve teamülü tümüyle 
değiştirmiştir. Bu defa Anayasa Komisyonu raporunun bastırılıp dağıtılmasından itibaren 
48 saat geçtiği için, önergenin gündeme alınması için bir Danışma Kurulu kararına ihtiyaç 
duyulmamıştır. Sözkonusu gündemin gündem kitapçığına bakıldığında, seçime ilişkin 
önerge ve buna ilişkin Anayasa Komisyonu raporunun, doğru bir biçimde gündemin 
ilk sırasında yer aldığı görülmektedir. Ancak bundan sonraki uygulama 20. dönemdeki 
yanlışlığı biraz daha ileriye götürmektedir. Gündem dışı konuşmaların tamamlanmasından 
sonra Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.
İç Tüzük’ün 95’inci maddesinde öngörülen seçimlerin yenilenmesine dair Anayasa 

Komisyonu raporunun Genel Kurul’da gündemdeki bütün konulardan önce görüşüleceğine dair 
hüküm sebebiyle gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” 
kısmına geçiyoruz./... Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 Haziran 2011 
Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine 
başlayacağız.612

Bu açıklamadan sonra önerge görüşülmüş ve önergenin kabulünden sonra sunuşlara 
geçilmiştir. Sunuşlar tamamlandıktan sonra yeniden Kanun Tasarısı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmına geçilmiş ve bu kısımdaki işler görüşülmüştür. 
Böylece aynı kısımdaki işler gündemin farklı zamanlarda görüşülmüş ve gündemin kısımları 
arasında gidiş gelişler olmuştur. Oysa mevcut İçtüzüğün düzenlemeleri, gündemin bir 
kısmındaki işin görüşülmesinden ve başka bir kısma geçilmesinden sonra geriye dönülerek 
görüşmeleri tamamlanmış bir kısımdaki işin görüşülmesine izin vermemektedir. Eğer 95. 
maddedeki gündemdeki bütün konulardan önce ibaresi bu şekilde anlaşılacaksa, önergenin 
8. kısma sokulmasına gerek yoktur. Çünkü bu tür önergelerin 8. Kısımda görüşüleceklerine 
ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Hatta bu durumda, bu tür önergelerin gündem 
dışı konuşmalardan önce bile görüşülmesi düşünülebilir. Çünkü her ne kadar gündem 

610 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.07.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 123, Oturum: 1, s. 395-396.
611 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.05.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 98, Oturum: 1, s. 500.
612 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.03.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 169.
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dışı gündemin içinde değilse de o gün görüşülecek konulardandır. Ancak İçtüzüğün diğer 
kuralları ile birlikte değerlendirildiğinde, kuralların bu tür bir uygulamaya izin vermediği 
düşünülmektedir: Her kısımdaki işler ancak kendi sırasında görüşülür ve bazı kısımlarda, 
kısım içinde sıralama değişikliğine izin verilmiştir. Bu yüzden de bu önergeler ancak 8. 
kısma geldikten sonra 8. kısmın ilk sırasında görüşülmelidir.

95. maddenin uygulamasında bir başka tartışma seçimlerin yenilenmesine dair 
önergeler üzerinde önerge verilip verilemeyeceğidir. Komisyonda önerge verilmesiyle 
ilgili olarak bir tartışma yaşanmamıştır; nitekim yukarıda aktarıldığı gibi örneğin 22. 
Dönemde verilen önergede seçimlerin 24 Haziran’da yapılması önerilmişken komisyon 
bu tarihi 22 Temmuz olarak değiştirmiştir. Ancak Genel Kurul’da bu konuda önerge verme 
yetkisi bulunmakta mıdır? Bu konuda Genel Kurul’da iki dönemde tartışma yaşanmıştır. 
Tartışmanın birincisi yukarıda söz edildiği gibi 20. Dönemde, 21. Döneme ilişkin seçim 
kararı alınırken yaşanmıştır. Genel Kurulun 30.07.1998 tarihli 131. Birleşiminde yaşanan 
birinci tartışma oturumu yöneten Başkanvekili Kamer Genç ile Kayseri Milletvekili Salih 
Kapusuz arasında yaşanmıştır. Sözkonusu önergenin görüşülmesi sırasında, önergenin 
değiştirilmesine ilişkin 3 önerge verilmiştir. Oturumu yöneten başkanvekili Kamer Genç, 
Salih Kapusuz’un ısrarları üzerine sonunda verilen önergeleri özetleyerek bilgiye sunsa 
de bunları üzülerek işleme koyamayacağını söylemiştir. Başkanvekili Genç konuya 
ilişkin şöyle bir açıklama yapmıştır:

BAŞKAN -...1995 yılında da seçim kararı alınırken, yine önergeler verilmiş, 
kabul edilmemiş, işleme konulmamış. İçtüzüğümüzün 95 inci maddesinde seçimlerle 
ilgili önergelerin Anayasa Komisyonuna gideceği, Anayasa Komisyonu raporunun 
Genel Kurulda müzakere edileceği belirtilmiştir; bir. İkincisi; önergeler konusunda, 
İçtüzüğümüzün 87 nci maddesinde, biliyorsunuz, kanun tasarı ve teklifleri üzerinde 
önerge verileceği şeklinde bir hüküm var. Ayrıca, olağanüstü̈ hafin ve sıkıyönetimin 
uzatılmasıyla ilgili olarak önerge verilebileceği konusunda hükümler var. Bunun dışında,  
burada, seçimlerin uzatılmasıyla ilgili ve Anayasa Komisyonu raporları üzerinde önerge 
verilebileceği konusunda hiçbir açıklık yok. Geçmiş uygulamalarımızda bu...Kaldı ki, 
İçtüzüğümüz yapılırken, 1977 yılında bir milletvekili arkadaşımız, o zaman, seçimlerle 
ilgili alınacak kararların, kanunların müzakere usulüne tabi olduğu şeklinde bir önerge 
veriyor; bu da kabul edilmiyor. Dolayısıyla, hem bugünkü̈ uygulamalarımız hem İçtüzükte 
açık hüküm olmaması nedeniyle... Zaten, önerge verilmesi kabul edilseydi İçtüzüğe de bu 
konulurdu; bu itibarla, bu önergeleri işleme koymuyorum.613

Neresinden bakılırsa sorunlu olan bu açıklamaya Kayseri Milletvekili Salih 
Kapusuz son derece haklı gerekçelerle şu cevabı vermiştir:

Sayın Başkan, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, İçtüzükte bu konuyla ilgili açık 
hüküm yoktur; dolayısıyla, önerge Anayasa Komisyonuna verilir ve 95 inci maddeye göre 
öncelikli olarak Genel Kurulda görüşülür diyor; fakat, önerge verilmez demiyor. Malumunuz, 
bir komisyon, Genel Kurulun üzerinde değildir. Komisyon, ne suretle, hangi çalışmayı yaparsa 
yapsın; ister seçim önergesi göndersin ister teklif ister tasan göndersin, son sözü̈ Genel Kurul 
karara bağlar. Dolayısıyla, gelen bir öneriyi, bir tasarıyı yahut da bir teklifi, özellikle, Genel 
Kurul kabul eder, reddeder ve değiştirebilir. Dolayısıyla, Genel Kurulun böyle bir yetkisine 
tecavüz etmek mümkün değildir. İçtüzükte, buna mâni bir har söz konusu da değildir. Biraz 
önce siz de dediniz, ister OHAL’in uzatılması olsun, ister Çekiç Güç’ün uzatılması olsun, 

613 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.07.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 131, Oturum: 1, s. 157-158.
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isterse sıkıyönetimlerle ilgili olsun, gelmiş olan önergelerle ilgili olarak, Parlamentoda, her 
zaman için, tarih değiştirilmiş, süre uzatılmış veyahut da kısaltılmıştır. Önümüze gelmiş olan 
önerge, bir seçim önergesidir; biraz large düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu Genel Kurul, 
komisyonda mutabakat sağlandı veyahut da sağlanmadı, son sözü̈ söyleyecektir. Komisyonda 
yapılan çalışmalar sırasında da usul hatası yapılmıştır.614

Bu konuda yaşanan tartışmaların ikincisi 23. Dönemde yaşanmıştır. Bu defa 
önergenin sahibi, 21. Dönemde önergeleri işleme koymayan Kamer Genç’tir; ancak Genç 
bu defa başkanvekili değil önerge veren milletvekilidir. Oturumu yöneten Başkanvekili 
Nevzat Pakdil Genç’in yapmış olduğu yukarıdaki açıklamaları aynen tekrarlayarak 
önergeyi işleme almamıştır.615

Aslında olan şey, bir yanlışın başka bir yanlışı doğurmasıdır. Bir kere Kapusuz’un 
da açıkladığı gibi, Anayasa Komisyonu Genel Kurul adına inceleme yapmaktadır ve 
nihai karar, son söz sahibi Genel Kurul tarafından verilecektir. Genel Kurul’un, kendisi 
adına hareket eden komisyonun sahip olduğu yetkiye sahip olmadığı düşünülemez. İkinci 
olarak bir müzakere sonunda bir karar alınacaksa, bu karar müzakere edilen önerinin 
kabulü, reddi ve değiştirilmesini içerir. Genel Kurul bu kararı kabul etmekle yükümlüyse 
bu müzakerenin bir anlamı olamaz. Bu durumda görüşmeye de gerek kalmaz; oylama 
ile yetinilmesi gerekir. Üçüncü olarak müzakere bir karşılıklı ikna sürecidir. Öneri 
sahibi önerisini diğer tarafa kabul ettirmeye, diğer taraf ise öneri sahibini, önerisinden 
vazgeçmeye ya da değiştirmeye ikna etmeye çalışır. Teorik olarak, müzakerenin sonunda 
ikna olan tarafın diğer tarafın önerisini kabul etmesi gerekir. Ancak bu müzakereler 
sırasında dile getirilen düşüncelerin haklı olması ve diğer tarafı ikna etmiş olması 
yetmez; bu düşüncelerin uygun formatta yazılı hale getirilmesi işlem görmeleri için 
zorunludur. İşte önerge bu düşüncelerin uygun formatta yazılı hale getirilmiş şeklidir. 
Önerge verilmemesi demek, müzakere sürecini başından reddetmek demektir. Dördüncü 
olarak 1995 yılında gösterilen örnek, bu uygulamalara örnek teşkil etmemektedir. Çünkü 
1995 yılında bir kanun teklifi görüşülmektedir ve seçim tarihini belirleyen maddenin 
görüşülmesi sırasında önergeler verilmiş ancak önerge sahiplerinin isteği üzerine 
önergeler geri alınmıştır.616 Başka bir anlatımla önergelerin geri verilmesi sözkonusu 
edilmemiş; bu konuda herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Beşinci olarak bu konuda bir 
tartışma yaşanması da olanaklı değildir. Çünkü görüşülen metin bir kanun teklifidir ve 
yukarıdaki karşıt görüşlerde de tekliflerle ilgili önerge verilebileceği kabul edilmektedir. 
Kanun teklifi ile ilgili önerge verilebilirken, seçim kanunu tekliflerinin bunun dışında 
tutulması olanağı bulunmamaktadır. Bunun kabulü ise şu çelişkiyi doğuracaktır: Seçim 
tarihine ilişkin metin bir önerge ise Genel Kurul’da önergeyle değiştirilemez, ancak bu 
metin bir kanun teklifi ise Genel Kurul’da değiştirilebilir. Başka bir anlatımla, seçime 
ilişkin kanun teklifleri ile ilgili önerge verilebileceği kabul edilirken, önergelerle 
ilgili önerge verilemeyeceğini kabul etmek, Genel Kurul’un iradesini işlem biçimiyle 
sınırlamaktır ki bunun kabul edilebilir bir yönü yoktur. Ancak Anayasa Mahkemesi 
yukarıda sözü edilen kararında seçimlere kanunlarla karar verilemeyeceğine ve 
bu konuda mutlaka karar alınması gerektiğine karar verseydi, bu tür bir eşitsizlik 
oluşmayabilirdi. Altıncı olarak yine Kapusuz’un belirttiği gibi seçim önergeleriyle ilgili 

614 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.07.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 131, Oturum: 1, s. 158.
615 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.03.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 200.
616 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.10.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 15, Oturum: 2, s. 137.
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önerge verileceğine ilişkin bir hüküm olmaması, önerge verilmesine engel değildir. 
Yedinci olarak İçtüzüğün sıkıyönetim ve olağanüstü hal ile ilgili değişiklik önergesi 
verilmesini öngörmesi bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Ortada TBMM dışında bir 
organın, yürütme organının almış olduğu bir karar vardır ve yasama organının bu karar 
karşısında bir duruş sergilemesi beklenmektedir. Anayasa bu sürenin yürütme organı 
tarafından belirleneceğini ve TBMM’nin bu kararı ya onaylayacağını ya da kaldıracağını 
belirtmiş olsaydı, TBMM’nin değişiklik yapma yetkisi olmayabilirdi. Anayasa değişiklik 
yetkisini verdiğine göre, İçtüzük bu değişikliği yapmanın aracı olarak önergeyi zorunlu 
olarak düzenlemiştir. Dolayısıyla verilen örnekler birbiriyle bağdaşmamaktadır. Sekizinci 
olarak 95. maddenin görüşmelerinde, kanunların görüşme yönteminin, seçime ilişkin 
önergelerde de uygulanacağına ilişkin önergenin reddedilmiş olması, kanunların görüşme 
yönteminde bulunan usullerin hiçbirinin burada uygulanamayacağı sonucunu doğurmaz. 
Son olarak bu argümanları destekleyen örneklerin de bulunduğunu belirtmek gerekir. 
Örneğin 9.9.1987 tarihinde seçim tarihini 1 Kasım 1987 olarak öngören Kanun Teklifinin 
19. maddesi üzerinde dört adet önerge verilmiş ve bu önergeler işleme konmuştur. 
Önergelerden üçü seçim tarihinin 10 Ocak, 29 Kasım, 22 Kasım olarak değiştirilmesini ve 
biri de maddenin metinden çıkarılmasını öngörmektedir.617 Şu halde yukarıdaki alıntılarda 
örnek olarak gösterilen uygulamalar gerçeği yansıtmadığı gibi, sözkonusu alıntılardaki 
düşünceleri çürüten örnekler de bulunmaktadır. Burada ek olarak belirtmek gerekir ki 
Başkanvekili Genç kendi koyduğu sınırlamanın doğru olduğuna inanmış olsaydı, daha 
sonraları sınırlama koyduğu konuda önerge vermezdi.

Özetle söylemek gerekirse, 1998 yılında yaşanan örnek, zorlama gerekçelerle 
Genel Kurulda seçimle ilgili önerge görüşmeleri sırasında önerge verilmesini yasaklanmış 
ve bu yasaklama daha sonra yasağı koyan başkanvekilinin kendisine uygulanmıştır. 
Üstelik yasayı koyan Genç’e kendi cümleleriyle cevap verilmiştir. Dolayısıyla ortada iki 
uygulamadan çok bir uygulama vardır ve bu uygulamanın savunulacak bir yönü yoktur. 
Bu yüzden de ister kanun teklifi şeklinde olsun, ister önerge şeklinde olsun Genel Kurul’da 
seçim tarihinin değiştirilmesine ilişkin önerge verilebileceğini kabul etmek zorunludur ve 
bunun örnekleri de vardır.

Buraya kadar söylenenlerden seçimlerin yenilenmesine dair önergelerle ilgili 
teamülün ana hatları şöyle özetlenebilir:

v	Seçimin yenilenmesine ilişkin işlemler önerge şeklinde olabileceği gibi kanun 
teklifi şeklinde de olabilir. Bu yön AYM tarafından da tescil edilmiştir.

v	İki örnekte hem kanunla, hem de kararla aynı seçim tarihinin belirlendiği 
görülmektedir. Ancak bu benzerliğe rağmen ikisi arasında önemli bir fark 
vardır: Birincisinde önce kanunla, sonra kararla; ikincisinde ise önce kararla, 
sonra kanunla karar alınmıştır. Birincisinin gerekçesi, AYM’nin kanunu iptal 
etme olasılığı iken, ikincisinin bir gerekçesi yoktur.

v	Değişik uygulamalar gözönüne alındığında en sorunsuz uygulamanın seçimlerin 
yenilenmesi kararının bir önergeyle alınması olduğu söylenebilir.

617 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.09.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 2, Oturum: 3 s. 149-150.
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v	Karşılıklı engellemeler nedeniyle seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeler 
hakkında Genel Kurulda önerge verilmesi iki örnekte engellenmişse de, bunun 
aksi örnekleri de vardır ve önerge verilebilmelidir. Aksi takdirde bazı kanunlar 
hakkında önerge verilemeyeceğini ileri sürmek gerekir.

v	Seçimlerin yenilenmesine ilişkin olarak son üç seçimde önerge verildiği 
görülüyorsa da daha önceleri çoğunlukla kanun teklifleri verilmiştir.

v	Seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararların biri hariç tümünde, önerge ya da 
teklifler 48 saat dolmadan gündeme alınmıştır ve bu nedenle de bir Danışma 
Kurulu, esas komisyon ya da siyasi parti grubu önerisi üzerine 48 saat dolmadan 
gündeme alma kararı alınmıştır.

v	Seçimlerin yenilenmesine ilişkin işlem ister önerge olsun, ister teklif olsun tek 
istisnayla 8. kısımda (kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer 
işler) görüşülmüştür.

v	Karar ya da önergenin gündeme girdiği durumda, bu karar ya da öneri başkaca 
işleme gerek kalmaksızın gündem kitapçığının ilk sırasında yer almıştır.

v	İçtüzüğün 95. maddesindeki gündemdeki bütün konulardan önce ibaresi 
istisnalar dışında, 8. kısımdaki diğer bütün konulardan şeklinde anlaşılmıştır. 
Bu konuda doğru uygulamanın, 8 kısmın içinde sıralamada ilk sıraları almak 
şeklinde olduğu söylenmelidir.

v	8. kısmın ilk sırasına alınmak için Danışma Kurulu kararı gerekmediği halde, 
kimi zaman böyle kararların alındığı da görülmektedir.

Bütün bu anlatılanlardan sonra İçtüzüğün 95. maddesinin gündemin 8. kısmının 
sıralamasına istisna getiren bir madde olduğu ortaya çıkar. Yukarıda, maddenin 
başlangıcından bugüne kadar olan uygulamaları ayrıntılı şekilde ortaya konmuş 
bulunmaktadır. Bu bilgilerden hareketle, ister kanun teklifi biçiminde olsunlar, ister karar 
biçiminde olsunlar seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergelerin gündemin 8. kısmının ilk 
sırasına geçirilmesi önerilmektedir; teamülün doğru yönleri birleştirildiğinde ortaya bu 
sonuç çıkmaktadır. Bu durumda yukarıda olağan dönemlere ilişkin olarak verilen 8. kısım 
sıralaması şöyle olur:

Şekil 20. Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergeler dahil 8. Kısım sıralaması
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(iii) Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Görüşülmesine İlişkin Teamüller

(01) Önergelere ilişkin teamüller
Değişiklik önergeleri konusu, yasama sürecinin en önemli ve çetrefilli konusu 

sayılabilir. Çünkü Meclis’e gelen her tasarı ve teklif hem komisyonlarda, hem de Genel 
Kurul’da değişiklik önergesiyle değiştirilebilir. Kanun tasarı ve teklifleri üzerindeki 
görüşmelerin sonuç doğurucu olmaları ancak değişiklik önergeleriyle mümkün olur. 
Görüşmeler sırasında son derece haklı bulunan bir düşünce, değişiklik önergesiyle 
yazılı bir formata kavuşturulmadığı sürece sonuç doğurmaz. Bu yüzden de değişiklik 
önergeleriyle ilgili İçtüzük maddesi, İçtüzüğün en ayrıntılı maddesidir. İçtüzüğün 
değişiklik önergelerini düzenleyen 87. maddesi, bu öneminden dolayı bugüne kadar 
birçok değişikliğe uğramış ve çeşitli hükümleri, çeşitli nedenlerle AYM tarafından iptal 
edilmiştir: 1927 Dahili Nizamname’ sinin, Tadilnameler başlıklı  dokuzuncu babının 116-
123 maddeleri değişiklik önergelerini düzenlemektedir ve bu maddeler 1973 İçtüzüğü’ 
nün 88. maddesine aktarılmışlardır. Maddenin doğurduğu çeşitli sorunlar nedeniyle 1996 
yılında 424 sayılı Kararla İçtüzükte yapılan kapsamlı değişiklik sırasında 88. madde 87. 
madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Ancak daha sonra 07/02/2001 tarihinde yasama 
sürecini hızlandırmak amacıyla 713 sayılı Kararla maddede yeniden değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı Anayasa’ya aykırı bulunarak AYM’nin 
31/01/2002 tarihli, E. 2001/129, K. 2002/24 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. TBMM, 
AYM’ nin iptal gerekçesini dikkate alarak 10/12/2002 tarihinde 750 numaralı kararıyla 
maddeyi yeniden düzenlemiştir. 750 numaralı karar, bu çalışmanın tamamlandığı tarihte 
de halan yürürlükte bulunmaktaydı.

Şekil 24. Değişiklik önergelerine ilişkin içtüzük düzenlemelerinin seyri
Şunu belirtmek gerekir ki madde 2002’den beri aynı kalmasına rağmen 

uygulamasında ve dolayısıyla teamülde önemli değişiklikler olmuştur. Hem yazılı 
kuralda hem de teamülde bu kadar sıklıkla değişiklik olmasının nedeni, düzenlemenin 
yasama sürecinde yarattığı etkiden kaynaklanmaktadır. AYM’nin konuyla ilgili kararında 
demokratik siyasi yaşam, demokratik rejim, iktidar muhalefet dengesi ve diyaloğu gibi 
kavramlar kullanılmış olması, düzenlemenin önemi hakkında bir fikir verebilir. Bu nedenle 
konu, çok daha derin bir çözümlemeyi hak edecek önemdedir. Bu çalışmanın sınırları 
ise bu kadar derinliğine bir incelemeyi önlemektedir. Buna rağmen gerektiğinde tarihi 
geçmişe de değinilerek, bugünkü teamüller ayrıntılı şekilde ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Burada son zamanlarda düzenlemenin öneminin birkaç kat daha arttığını belirtmekte yarar 
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vardır. Örneğin 2014 yılında yapılan bir uygulamada TBMM Başkanlığına 61 madde 
olarak sunulan 6552 Sayılı Kanunun dayanağı olan tasarı, Genel Kurul’dan 146 maddelik 
kanun olarak çıkmıştır. Eklenen maddelerin önemli bir kısmı değişiklik önergeleriyle 
eklenmiştir. Dolayısıyla kanunun önemli bir kısmının görüşmeler sırasında yazıldığı ve 
önergeler yoluyla metne eklendiği sonucu çıkmaktadır. Dolayısıyla değişiklik önergeleri 
konusuna, bu çalışmanın boyutuyla sınırlı olarak gerekli önem verilmeye çalışılacaktır.

(a) Değişiklik önergesi sayısı
1973 İçtüzüğü’ nün 88. maddesine göre tasarı ve teklifler üzerinde milletvekilleri, 

esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilirdi. Ancak milletvekilleri 
tarafından, tasarı ve teklif maddelerinin her fıkrası için en fazla dört önerge verilebilirdi. 
1996 değişikliğinde bu yönden bir değişiklik yapılmamıştı. 2001 değişikliği ise bu 
konuda radikal sayılabilecek bir değişiklik yapmıştı. Buna göre komisyon ve hükümetin 
önerge verme hakları birer önergeyle sınırlanıyordu. Teklifin gerekçesinde de 87. 
maddede milletvekillerine önerge sınırlaması bulunduğu ve yapılan düzenlemeyle 
komisyon ve hükümete de sınırlama getirildiği belirtiliyordu. Oysa değişiklik bundan 
çok daha önemliydi. Milletvekillerinin önerge sayıları 3 ile sınırlandırılıyor ve bu 
sınırlama fıkralara ilişkin olmaktan çıkarılarak maddelere ilişkin hale getiriliyordu. 
Örneğin eski uygulamada 10 fıkralı bir maddeye ilişkin olarak 40 önerge verilebilirken, 
yeni düzenlemede sadece 3 önerge verilebiliyordu. Üstelik daha önceden bu kapsamda 
olmayan anayasaya aykırılık önergeleri de bu kapsama alınıyordu. AYM yukarıda sözü 
edilen kararında bu sınırlamanın ağır bir sınırlama olduğuna hükmetmiş ve düzenlemeyi 
iptal etmişti. Bu iptal kararından sonra bir orta yol bulunmaya çalışılmış ve bugünkü 
düzenleme ortaya çıkmıştır. Bu düzenlemeye göre milletvekilleri, esas komisyon ve 
hükümet tarafından önerge verilebilmektedir ve esas komisyon ile hükümet için bir 
sınırlama bulunmamaktadır. Milletvekilleri anayasaya aykırılık önergeleri dahil en fazla 7 
önerge verebilmektedirler. Ancak her durumda siyasi parti gruplarının birer önerge verme 
hakları saklıdır. Siyasi parti grupları bu haklarını kullanmadıklarında diğer siyasi parti 
grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekilleri bu hakkı kullanabilmektedirler.

(b) Grup kuramayan siyasal parti mensuplarının önerge hakkı bakımından 
bağımsız sayılması teamülü

Öncelikle yukarıdaki kuraldaki bir yanlış yazıma dikkat çekmek gerekir: Madde 
milletvekili, siyasi parti grubu ve bağımsız sayılan milletvekilinden söz etmekte, ancak 
grup kuramamış siyasal parti üyesi milletvekillerinden söz etmemektedir. Oysa bir 
milletvekili ya bağımsızdır ya bir siyasal parti üyesidir. Ancak siyasal partilerin her 
üyesi bir siyasal parti grubu üyesi değildir. Siyasal parti grubunun kurulabilmesi için 
en az 20 milletvekiline sahip olmak gerekir. Bu durumda siyasi parti grubu üyesi olan 
milletvekilleri, ne grup üyesidirler ne de bağımsızdırlar. Maddedeki yazımdan siyasi 
parti üyesi olan, ancak siyasi parti grubu üyesi olmayan milletvekilleri önerge hakkından 
yararlanamayacaklarmış gibi görünmektedir. Ancak İçtüzüğün ruhundan böyle bir sonuç 
çıkarma olanağı olmadığı için, bunun bir yanlış yazımdan kaynaklandığını kabul etmek 
gerekir: Bağımsızlara verilen bir hakkın, siyasi parti üyelerine verilmemiş olduğunu 
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düşünmek olanaklı değildir. Dolayısıyla grup kuramamış siyasi partilerin de bağımsız adı 
altında önerge verme hakları olduğunu söylemek gerekir ve teamül de bu yöndedir; bu 
güne kadar buna yönelik hiçbir itiraz yapılmamıştır.

(c) Komisyon ve hükümetin önerge haklarına ilişkin teamüller
Komisyonlar ve hükümetin önerge hakları ile ilgili olarak da yukarıdaki maddenin 

yeterince açık olduğu düşünülebilir. Ancak ayrıntıya girildiğinde durumun böyle olmadığı 
ortaya çıkar.

Önerge sayısını sınırlamanın en önemli gerekçesi, muhalefetin çok sayıda önerge 
vererek yasama sürecini tıkamasının önüne geçmek olduğundan, hükümet ve komisyona 
önerge sınırlamasının getirilmesinin anlamı yoktur. Çünkü komisyon çoğunluğunun da 
iktidar partisine mensup olduğu ve iktidarın yasama sürecini hızlandırmak isteyeceği 
düşünüldüğünde, komisyon ve hükümete önerge sınırlaması getirmenin anlamsız 
olduğu sonucu doğar.618 Üstelik hükümet ve komisyon milletvekillerine ait olan bir hakkı 
kullanmadıklarından, hükümet ve komisyonun muhalefetin önerge haklarını kısıtlamak 
amacıyla fazla sayıda önerge vermeleri de beklenemez. Ancak hem komisyonun hem 
de hükümetin bu konuda doğal bir sınırlama altında oldukları söylenebilir. Şöyle ki 
komisyon temsilcisi İçtüzük gereği Genel Kurul’da komisyon raporunu savunmak 
zorundadır. Dolayısıyla komisyonun Genel Kurul görüşmeleri sırasında önerge vermesi 
beklenmez; çünkü değişiklik önergesi, komisyonun daha önce verdiği kararından dönmesi 
anlamını taşır. Bu yüzden teamülde komisyonların değişiklik önergesi vermedikleri 
söylenebilir; teamül, İçtüzüğün ruhuna uygun biçimde, bu yönde gelişmiştir. Ancak 
komisyonun bu hakkı kullanmasının önünde bir engel var mıdır? Komisyon temsilcisi 
gerekli gördüğünde bir önergeyi imzalayarak Başkanlığa sunamayacak mıdır? Komisyon 
temsilcisi komisyon raporunu savunmak zorunda olduğundan, değişiklik önergesi 
verebilmek için komisyondan yetki almak zorundadır. Bu yetki, değişiklik önergesine 
yeterli sayıda komisyon üyesinin imzasını almakla elde edilebilir. Yeterli sayı komisyon 
üye tamsayısının 1/3’ünün imzası, yani toplantı yetersayısını sağlayan miktarda imzadır. 
Bu durumda komisyonun toplanarak kararını gözden geçirdiği ve değiştirmek istediği 
sonucu çıkar. Bu yüzden de, komisyonların önerge verme yetkisinden söz edildiğinde, 
komisyon temsilcisinin değil, komisyonun bir bütün olarak önerge verme yetkisini 
anlamak gerekir. Nitekim 2001 yılında Anayasa Komisyonu Başkanı Turhan Tayan 
kendisinden başka 8 üye ile birlikte bir önerge imzalamış ve Başkanlığa sunmuştur.619 
Yapılan taramalar sonucunda aksine bir örneğe rastlanmamıştır. Neziroğlu kimi zaman 
komisyon başkanının ya da temsilcisinin imzasıyla bu tür önergelerin verildiğini belirtse 
de bunun örneğini vermemektedir. Örnek olarak aktardığı yukarıdaki uygulamada ise 
komisyon toplantı yetersayısı bulunmaktadır.620 Dolayısıyla bunun aksine örnekleri 
taramalar sırasında gözden kaçırılmışsa bile bunların son derece istisnai olduklarını 
kabul etmek gerekir. Hatta sadece aksine örneklerin değil, uygun örneklerin de son derece 

618 Bakırcı, 2000, s. 428-429.
619 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.09.2001, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 133, Oturum: 3, s. 185-186.
620 Neziroğlu, 2008, s. 122.
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nadir olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla teamülde komisyonların önerge hakkını 
kullanmadıklarını söylemek doğru bir tespit olacaktır. Bu arada şunu da eklemek gerekir: 
Komisyonlar önerge hakkı kullanacaklarsa, bunu temsilcilerin imzasıyla değil, komisyon 
toplantı yetersayısını sağlayan miktarda üyeyle kullanmalıdırlar.

Komisyonların önerge haklarını kullanmamaları, yukarıda açıklanan son derece 
haklı bir gerekçeye dayanmaktadır: Komisyonlar, Genel Kurul’da, komisyonda aldıkları 
kararları savunmak durumundadırlar. Komisyonların aldıkları kararları değiştirmek 
istemeleri, toplantı yetersayısını bulma gereği gibi bir güçlüğün dışında, komisyonda 
yeterli incelemenin yapılmadığı algısını da yaratabilir. Ancak kimi zaman teknik bir 
düzeltme ya da Genel Kurul’da yapılan değişikliklerin sonucunda bir uyarlama yapmak 
gerekebilir. İçtüzük bu tür bir düzeltmeye olanak tanımadığı halde son derece sık 
kullanılan bu uygulamada, komisyon temsilcisi Başkanlığa düzeltme talebi olduğunu 
bildirir. Başkan da oylamadan önce komisyonun bir düzeltme talebi olduğunu belirterek 
temsilciye söz verir. Komisyon temsilcisinin önerdiği düzeltmelerden sonra Başkan 
oylamayı önerilen düzeltmelerle birlikte yapar. Dolayısıyla komisyon önerge hakkını 
kullanmadan teknik değişiklikleri yaptırma olanağı elde etmiş olur. Ancak burada 
sorunlar olmadığı sanılmasın. Çünkü kimi zaman önerilen teknik değişiklikler, bir 
önerge gerektirebilecek olan esası etkileyen değişiklikler olabilmektedir. Örneğin 2003 
yılında Plan ve Bütçe Komisyonu tamamen teknik nitelikte olan bir düzeltme önermiştir. 
Komisyon Başkanı “her ay için yüzde dört” ifadesinden sonra gelmek üzere maddeye 
“oranında” ibaresinin eklenmesini önermiş ve Başkan metni bu öneri doğrultusunda 
düzeltilmiş şekilde okuduktan sonra oylamıştır.621 Örneğine çok sık rastlanan bir başka 
uygulamada teselsül nedeniyle “25” rakamı, komisyon başkanının isteği üzerine “26” 
olarak düzeltilmiştir.622 Ancak kimi zaman düzeltmenin teknik düzeltmenin ötesine geçtiği 
de olmaktadır. Örneğin 2010 yılındaki bir uygulamada komisyon temsilcisinin isteği 
üzerine “barınak” sözcüğü “bakımevi” olarak değiştirilmiştir.623 Bu gibi durumlarda kimi 
zaman itirazlar da olmakta ve yapılan düzeltmenin önergeyle yapılması gerektiği de ileri 
sürülmektedir.624 Dolayısıyla komisyonları önerge verme yükümlülüğünden kurtardığı 
için son derece yerinde olan bu “düzeltme” teamülünün sadece teknik düzeltmeleri 
içermesi tartışmaların ortaya çıkmasını da önleyecektir.

Komisyonların düzeltme talebi, kimi zaman önergeye şartlı destekle 
karıştırılmaktadır. Komisyon ve özellikle de hükümet kimi zaman verilen önergeye 
kısmen katılmaktadırlar. Verilen haliyle önergenin hükümet tarafından desteklenmesi 
mümkün görünmemektedir. Bu durumda önergenin koşullu olarak desteklendiği belirtilir. 
Önerge sahibi bu koşulu kabul ederse, önerge bu koşulla birlikte oya sunulur. Ancak 
önerge sahibi bu koşulu kabul etmezse önerge verildiği şekilde oya sunulmak zorundadır. 
Bu durumda da önergenin kabul edilme olasılığı ciddi oranda düşmüş olur. Örneğin 2005 
yılında yapılan bir uygulamada hükümet temsilcisi 1.3.2005 tarihinin 15.3.2005 olarak 

621 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.12.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 37, Oturum: 2, s. 556.
622 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 3, s. 643.
623 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.06.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 124, Oturum: 2, s. 412.
624 Bkz: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.06.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 126, Oturum: 4, s. 742.
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değiştirilmesi halinde önergeye katılacaklarını bildirmiş ve Başkan bunun üzerine Başkan 
önerge sahibine bu öneriye katılıp katılmadığını sormuş ve önerge sahibinin de katılımını 
bildirmesinden sonra önergeyi değiştirilmiş halde oya sunmuştur.625 Burada dikkat edilirse 
düzeltmeden farklı olarak esasa ilişkin bir değişiklik yapılması sözkonusudur. Düzeltme 
talebi genellikle komisyonlardan gelirken ve hükümet nadir olarak düzeltme talebinde 
bulunurken, şartlı destek hükümet tarafından bildirilmektedir. Çünkü zaten komisyon, 
çoğunluğu olmadığı sürece metinde yapılacak değişikliklere karşı olmak zorundadır.

Komisyonlar gibi hükümetin de Genel Kurul’da önerge vermemesi daha doğru 
bir tutum gibi görünmektedir. Çünkü tasarıyı hazırlayan hükümettir ve hükümetin 
kendi hazırladığı bir metin üzerinde değişiklik istememesi gerekir. Ancak uygulamada 
hem komisyon aşamasında, hem de Genel Kurul aşamasında hükümet tarafından çok 
sayıda değişiklik önerildiği görülmektedir. Özellikle giderek yaygınlaşmakta olan torba 
kanun uygulamasında, metinlere hükümet tarafından önerilen çok sayıda yeni düzenleme 
eklendiği görülmektedir. Ancak hükümetin tasarı ve tekliflere ilişkin çok sayıda önerge 
verebilmesi, aynı maddeye ilişkin çok sayıda önerge vermesine yol açmamalıdır. Çünkü 
bir önergeyle maddenin tümünün değiştirilmesi dahil olmak üzere maddenin çok sayıda 
fıkrasının değiştirilmesi mümkündür. Dolayısıyla hükümet istediği bütün değişiklikleri 
tek önergede yapabildiğine göre, bu değişiklikleri birden fazla önergeyle yapmasının 
yararı yoktur. Bu tür bir uygulama yasama sürecinin uzamasına yol açar ki, bu tür bir 
uzamayı hükümetin istemeyeceği açıktır. Ancak buna rağmen hükümetin kimi zaman 
aynı maddeye ilişkin olarak birden fazla önerge verdiği görülmektedir. Bunun en önemli 
nedeni önergelerin farklı bakanlıklarda, farklı kişiler tarafından hazırlanması ve bunların 
son anda Genel Kurul’a yetiştirilmesidir. Son anda gelen önergelerin tek önergede 
birleştirilmeleri mümkün olmamakta ve her bir önerge ayrı bir işlem görmektedir. Bu tür 
durumlar dışında hükümetin her madde üzerinde bir önerge verdiğini ve genel eğilimin 
hükümetin tek önerge vermesi şeklinde olduğunu belirtmek gerekir.

(d) Siyasi parti grupları ve milletvekillerinin önerge haklarına ilişkin teamüller
Siyasi parti grupları ve milletvekillerinin önerge verme hakları son derece çetrefilli 

bir konudur ve uygulamaya geçildiğinde yorumu son derece güç olan durumlarla karşılaşılır. 
Diğer taraftan İçtüzüğün temel kanunları düzenleyen 91. maddesi, temel kanunlara 
ilişkin değişiklik önergelerini farklı şekilde düzenlemiştir. Bu iki maddenin uygulaması 
karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu nedenle önce 87. maddedeki 
düzenleme incelenecek ve ardından 91. madde düzenlemesiyle karşılaştırma yapılacaktır.

Yukarıda aktarıldığı gibi 87. maddeye göre milletvekilleri tarafından anayasaya 
aykırılık önergeleri dahil en fazla yedi önerge verilebilir.626 Bu milletvekilleri,

1. Siyasal parti grubu üyesi,
2. Siyasal parti üyesi,
3. Bağımsız olabilirler. 

625 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.01.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 124, Oturum: 2, s. 555.
626 Anayasaya aykırılık önergeleri başka bir başlık altında inceleneceğinden burada ihmal edilecektir.
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İçtüzük önerge hakkını siyasal parti grupları ya da siyasal partilere vermemiştir. 
Ancak sonraki cümlede, milletvekillerinin önerge hakkını siyasi parti grubuyla 
ilişkilendiren bir hükme yer verilmiştir: Her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin 
birer önerge verme hakkı saklıdır. Bu durumda her siyasal parti grubu her durumda bir 
önerge verme hakkını elde etmiş olmaktadır. Bu durumda soru şudur: İlk yedi önerge 
siyasi parti grubuna mensup olmayan milletvekilleri tarafından verilmişse, dört siyasal 
parti grubu birer önerge verdiklerinde önerge sayısı 7+4=11’ mi olmaktadır? Maddedeki 
sonraki cümle bu olasılığı ortadan kaldırmaktadır. Cümleye göre Ancak bu hak; ilgili 
siyasal parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer siyasi parti 
grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilir. Bu fıkranın 
değişik yorumları bulunmakla birlikte teamül şöyle gelişmiştir: İlk dört önerge gruplar627 
tarafından verilmişse, kalan üç önerge, veriliş sırasına göre işleme alınmaktadır. Sonraki 
önergelerin tümünün veriliş tarihleri farklı ise, tarih sırası en erken olan üç önerge işleme 
alınmakta ve diğer önergeler işleme konmamaktadır. Eğer ilk dört önergeden sonra üçten 
fazla önerge varsa ve bunların veriliş tarihi aynı ise, verilmiş olan önerge sayısı kaç olursa 
olsun işleme alınacak üç önerge kura usulüyle belirlenmektedir. Eğer bu önergelerden 
bir ya da ikisi diğerlerinden önce verilmişse, önce verilen önerge/önergeler kuraya tabi 
tutulmamaktadır. Özetle söylemek gerekirse, ilk dört önerge siyasal parti gruplarının 
hakkı olduğundan kura işlemine tabi tutulmamakta, diğer önergeler veriliş sırasına göre 
işleme alınmaktadırlar; veriliş sırası aynı olan önergeler ise kuraya tabi tutulmaktadırlar.

Siyasal parti grupları ilk dört önergeyi vermemişlerse ve bu önergeler bağımsız 
milletvekilleri tarafından verilmişlerse, bu durumda gruplar tarafından verilecek 4 
önerge işleme alınmaktadır. Ancak 4+4=8 önergeye ulaştığından bir önergenin işlemden 
kaldırılması gerekmektedir. Bu durumda ilk dört önergeden en geç verileni işlemden 
kaldırılarak 4 grubun önerge vermesi sağlanmış olmaktadır. İlk dört önergenin tümü ya 
da bir kısmı aynı tarihte verilmişlerse, hangi önergenin işlemden kaldırılacağına ilişkin 
olarak yine kura işlemine başvurulmaktadır.

İlk dört önergenin bir siyasi parti grubu tarafından ve sonraki üç önergenin 
bağımsızlar tarafından verilmiş olması ve diğer üç grubun önerge sayısı dolduktan sonra 
önerge vermeleri halinde bağımsızlar tarafından verilen üç önerge işlemden kaldırılmaktadır 
ve yerlerine üç siyasi parti grubunun birer önergesi konmaktadır. Böylece toplamda üç 
grubun birer; bir grubun dört önergesi işlem görmüş olmaktadır. Burada dikkat edilirse, 
üç siyasi parti grubuna birer önerge hakkı vermek için dört önergesi bulunan grubun 
önergeleri düşürülmemekte, önergelerini sonradan vermiş olan bağımsızların önergeleri 
düşürülmektedir. Bu işlemler 2010 yılında bir usul tartışması konusu yapılmışsa da usul 
tartışması sonunda teamülde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Usul tartışması açılmasını 
isteyen Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli 7 önerge için kura çekilmesi gerektiği halde 
sadece 3 önerge için önerge çekildiğini ve kura işleminin milletvekillerinden habersiz 
yapıldığını ileri sürerek bir usul tartışması açılmasını istemiştir.628 Bu itiraz kısmen haklıdır. 
Çünkü eğer 7 önerge de aynı anda verilmişse hepsinin şansı eşit olmalıdır. Bu 7 önerge 

627 Buradaki hesaplamalar 4 siyasal parti grubu bulunduğu varsayımı üzerinden yürütülmüştür.
628 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.05.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 100, Oturum: 1, s. 38-42.
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belirlendikten sonra, siyasi parti gruplarının birer önerge verme koşulunun yerine getirilip 
getirilmemesine göre, önergelerin bazıları işlemden düşürülebilir. Böyle bir uygulama 
bağımsız milletvekillerinin kura sonucu önerge verebilme şanslarını artırır. Ancak yapılan 
uygulama, siyasi parti gruplarının birer önerge hakkını kura dışında bırakarak ikinci bir 
işlem yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır ve daha pratiktir. Buna rağmen 
itirazda önemli bir haklılık payı bulunduğu inkar edilemez. Usul tartışmasında dile 
getirilen diğer itirazın ise dikkate alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Çünkü kura işlemi 
iktidar ve muhalefet partilerine mensup katip üyeler ve kimi zaman siyasal partilerin grup 
başkanvekillerinin de hazır bulunmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bütün milletvekilleri 
önünde kura işlemi gerçekleştirmek mekânsal olarak da mümkün değildir.

Özetlenecek olursa, teamülde milletvekillerinin 7 önerge sınırlaması mutlak 
biçimde uygulanmakta ve bu sayının üzerinde önergeye kesinlikle izin verilmemektedir. 
Siyasal parti grupları haklarını kullanmak istemeleri halinde her durumda birer önerge 
verebilmektedirler ve gruplar tarafından kullanılmayan önerge hakkı bağımsızlar ve 
diğer gruplar tarafından kullanılabilmektedir. Bu durumda da önergelerin veriliş zamanı 
önem kazanmakta ve zamanlama açısından bir öncelik kurulamıyorsa kura yoluna 
başvurulmaktadır.

İçtüzüğün temel kanunları düzenleyen 91. maddesine göre yapılan işlem ise 
farklıdır. Sözkonusu maddeye göre bir madde üzerinde anayasaya aykırılık dahil iki önerge 
verilebilmektedir. Ancak burada da her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin 
birer önerge verme hakkı saklıdır. Böyle olunca dört siyasi parti grubunun bulunduğu bir 
durumda maddedeki iki önerge üst sınırı kendiliğinden aşılmış ve dörde çıkmış olmaktadır. 
Ancak ilk iki önerge grup mensubu olmayan milletvekilleri tarafından kullanılırsa ne 
olacaktır? Bu durumda önerge sayısı 2+4=6’ya mı çıkacaktır? Bu sorunun yanıtı pozitiftir. 
Burada bu hakkın siyasi parti gruplarınca kullanılmaması halinde bağımsızlar ve diğer 
gruplar tarafından kullanılabileceğine ilişkin bir sınırlama bulunmadığından, siyasi 
parti grupları önerge verince, bağımsızların önergeleri düşmemektedir. Zaten uygulama 
böyle olsaydı bağımsızlarla grup kuramayan siyasal partilerin önerge verme hakların çok 
ciddi biçimde sınırlanmış olacaktı. Siyasi parti gruplarından bir ya da ikisi her durumda 
önerge verdiklerinden, böyle bir uygulamada, bağımsızlarla grup mensubu olmayan 
milletvekillerinin önergeleri düşerdi. Bu yolla grup mensubu olmayan milletvekillerine 
de önerge hakkı tanınmış olmaktadır. Kuşkusuz bu hak, grup mensubu olmayanların, 
gruplardan önce önerge vermiş olmaları halinde geçerli olur. İlk iki önerge gruplar 
tarafından verilmişse, grup mensubu olmayan milletvekilleri artık önerge haklarından 
yararlanamazlar; ilk iki önergeden sadece biri, bir gruba mensup milletvekili tarafından 
verilmişse gruba mensup olmayanlar, diğer gruplardan önce verilmesi koşuluyla bir 
önerge verme hakkına sahip olurlar. Dolayısıyla temel kanun uygulamasında önerge 
sayısı 6’ya ulaşabilmektedir.

Burada hatırlatmakta yarar vardır ki ister temel kanun uygulaması olsun ister olağan 
görüşme yöntemine tabi kanunlar olsun, 2 ve 7 şeklindeki sınırlamalar sadece milletvekilleri 
tarafından verilen önergeler için söz konusudur. Hükümet ve esas komisyonlar tarafından 
verilen önergeler nedeniyle işlem gören toplam önerge sayısı artabilir.
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(e) Önergelerin verilme zamanına ilişkin teamüller
İçtüzük önergelerin verilme zamanının sadece başlangıcını belirlemiş ancak 

bitimini belirlememiştir. Ancak farklı zamanlarda verilecek önergelerde aranacak imza 
sayısını farklılaştırmıştır. İçtüzük kural olarak önergelerin tasarı ve teklifin görüşülmesine 
başlanmadan önce verilmesini hedeflemiş ve görüşmeler başlayıncaya kadar tek imzayla 
önerge verilmesini olanaklı kılmıştır. Görüşmeler başladıktan sonra ise önerge verme 
zorlaştırılmış ve bu önergelerde en az beş milletvekilinin imzasını zorunlu kılmıştır. 
İçtüzük önerge verme işleminin başlangıcını raporun dağıtımı tarihinden itibaren başlatmış 
ancak ne zaman sona ereceği ile ilgili bir düzenleme yapmamıştır. Dolayısıyla önerge 
verme süresinin bitimi teamülle belirlenmiştir. Oluşan teamüle göre, Başkanın madde 
üzerinde önerge işlemine başladığı anda önerge verme süresi sona ermektedir. Örneğin 
2011 yılında Başkan iki önergeyi işleme alacağını açıkladıktan sonra yeni önergeler 
sunulmuş ve Başkan bundan sonra gelen önergeleri işleme alamayacağını bildirmiştir. 
Buna itiraz edilerek usul tartışması açılması istenmiş ve açılan usul tartışması sonucunda 
Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.629 

Şekil 25. Önerge verme süresi
Avrupa ülkelerinin birçoğunda önerge verme süresi sınırlandırılmış ve bu süreden 

sonra önerge verilmesi yasaklanmıştır. Önerge verilebilecek zaman ile maddenin oylanması 
arasında da belli bir süre bulunmasına özen gösterilmiştir. Örneğin İspanya Kongre’sinde 
sadece komisyon aşamasında önerge vermek olanaklıdır. Komisyon metnin havalesinden 
sonra 15 günlük bir önerge süresi belirlemekte ve önergeler bu sürede verilebilmektedir. 
Genel Kurul’da yeniden önerge verilememekte ve komisyonlarda üzerinde uzlaşma 
sağlanamamış önergelerin görüşülmesine devam edilmektedir. Dolayısıyla hem 
komisyonda hem de Genel Kurul’da sadece aynı değişiklik önergeleri görüşülmekte ve 
milletvekillerinin yapılmak istenen değişiklikler üzerine yeterince yoğunlaşmalarına 
olanak tanınmaktadır. Bunun tek istisnası Genel Kurul’da verilebilecek olan esasa 
ilişkin olmayan teknik değiştirme önergeleridir. Yukarıda aktarılan komisyonların 
düzeltme işlemlerine benzer şekilde, burada da her aşamada yazım yanlışlıkları, kanun 
tekniğine uyum, maddeler arasında uyum gibi konulara ilişkin önergeler her zaman 
verilebilmektedir. Ancak açıktır ki bu tür önergeler üzerinde hazırlık yapmak için zamana 
ihtiyaç yoktur. 630 Oysa TBMM’de önergeler okunmaya başlayıncaya kadar, yeni önerge 
verilebilmekte ve kimi zaman önergeler grup başkanvekillerine dağıtılmadan işleme 
alınmış olmaktadır. Neziroğlu önergelerin madde oya sunulana kadar verilebildiğini 

629 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.04.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 97, Oturum: 6, s. 819-825.
630 Bakırcı, 2014, s. 51-61.
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sonucunda Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.629  

 
Şekil 25. Önerge verme süresi 

Avrupa ülkelerinin birçoğunda önerge verme süresi sınırlandırılmış ve bu süreden 

sonra önerge verilmesi yasaklanmıştır. Önerge verilebilecek zaman ile maddenin 

oylanması arasında da belli bir süre bulunmasına özen gösterilmiştir. Örneğin İspanya 

Kongre'sinde sadece komisyon aşamasında önerge vermek olanaklıdır. Komisyon metnin 

havalesinden sonra 15 günlük bir önerge süresi belirlemekte ve önergeler bu sürede 

verilebilmektedir. Genel Kurul'da yeniden önerge verilememekte ve komisyonlarda 

üzerinde uzlaşma sağlanamamış önergelerin görüşülmesine devam edilmektedir. 

Dolayısıyla hem komisyonda hem de Genel Kurul'da sadece aynı değişiklik önergeleri 

görüşülmekte ve milletvekillerinin yapılmak istenen değişiklikler üzerine yeterince 

yoğunlaşmalarına olanak tanınmaktadır. Bunun tek istisnası Genel Kurul'da verilebilecek 

olan esasa ilişkin olmayan teknik değiştirme önergeleridir. Yukarıda aktarılan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
629 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.04.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 97, Oturum: 6, s. 819-
825. 
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belirtse631 de, uygulama, Gökçimen ve Has’ın belirttiği gibi önergelerle ilgili ilk okumaya 
kadar önerge verilebilmesi632 şeklindedir. Ancak ilk okumaya kadar önerge verilebilmesi, 
sürecin çok ileri bir aşamasında önerge verilebildiği anlamına gelir. Bu durumlarda 
önerge anlaşılamamakta ve kanunda hangi değişikliğin yapıldığı bilinememektedir. Bu 
tür önergeler genelde aceleyle hazırlandığından, önergeyi hazırlayanlar bile önergenin 
doğuracağı sonuçları bilemeyebilmektedirler. Dolayısıyla önerge verme süresinin çok 
daha erken bir aşamaya alınması büyük ölçüde yararlı olacaktır. İçtüzükte bu konuda bir 
boşluk olduğundan bu konuda yeni bir uygulama yapılarak yeni bir teamül yaratılması 
mümkündür. Kuşkusuz bu konuyu bir içtüzük değişikliği ile düzenlemek de mümkündür.

(f) Sistematik açısından önergelerin verilme zamanı
Yukarıda belirtilen verilme zamanına ilişkin sınırlamalar zamanlama açısından 

getirilen genel sınırlamalardır. Önergelerin zamanlama açısından verilme zamanına ilişkin 
bir başka sınırlama sistematik sınırlamasıdır. Yukarıda belirtildiği gibi önergeler, madde 
üzerindeki önergelerin ilk okuması başlayıncaya kadar verilebilmektedir. Bu durumda 
karşımıza bir başka soru çıkmaktadır: Bir maddenin görüşülmesi sırasında, daha önce 
görüşülmüş bir madde üzerinde, ilk okuma anına kadar önerge verilebilir mi? Bu sorunun 
cevabı kuşkusuz olumsuzdur; önergelerin ilgili madde üzerinde görüşülürken verilmesi 
gerekir ve kabul edilmiş bir madde üzerinde yeniden önerge vermenin olanağı yoktur. 
Ancak karşılaşılan durumlar her zaman bu kadar kolay değildir. Özellikle torba kanunların 
görüşüldüğü durumlarda durum iyice çetrefilli hale gelebilmektedir. Yine geçici madde ve 
ek maddeler söz konusu olduğunda tartışmalı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin 
bir torba kanunun 1000, 1001 ve 1002 numaralı kanunların her birinin 20, 21 ve 22. 
maddelerini değiştirdiğine varsayalım. Bu durumda örneğin 1001 sayılı kanunla ilgili 
değişiklik görüşülürken 1000 sayılı kanunla ilgili değişiklikler yapılamaz. 1000 numaralı 
kanunla ilgili değişikliklerin, 1000 numaralı kanun görüşülürken yapılması gerekir. 
Hatta 1000 numaralı kanunun 20. maddesini görüştükten sonra bir önergeyle 1000 sayılı 
kanunun 10. maddesinde değişiklik öngören bir önerge işleme alınamaz. 1000 sayılı 
kanunun 10. maddesindeki değişiklik, yeni madde ihdasına ilişkin bir önergeyle yapılması 
gerekir ve bu madde ihdasının 2000 sayılı kanundaki değişikliklerin görüşülmesine 
başlamadan önce yapılması gerekir. Böylece yeni madde ihdası yapılırsa sırasıyla 2000 
sayılı kanunun 10, 20, 21 ve 22 maddeleri görüşülmüş olur ve bundan sonra 2001 sayılı 
kanun üzerindeki görüşmeler başlar.

Bu sorun torba kanun düzenlemelerinin yanında, kimi zaman geçici ve ek maddeler 
ihdasına ilişkin önergelerin görüşülmesi sırasında da ortaya çıkar. Ancak sorunun ortaya 
çıktığı başka durumlar da vardır. Örneğin 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı kanun bir 
kod kanun olmakla birlikte, başka kanunlarda değişiklik yapan çerçeve hükümler 
taşımaktadır. Tasarının kod maddeleri geçildikten sonra çerçeve maddeler görüşülürken, 
araya kod maddeler eklemenin doğru olup olmadığı ile ilgili bir usul tartışması açılmıştır.633 

631 Neziroğlu, 2008, s. 123.
632 Gökçimen & Has, 2006, s. 70.
633 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 250.
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Sözkonusu Kanunun dayanağı olan tasarının birinci ve ikinci maddelerinde çeşitli adlarla 
büyükşehir belediyeleri ve ilçeler kurulmakta daha sonraki maddelerinde ise Büyükşehir 
Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu gibi kanunların genel hükümlerinde değişiklikler 
yapılmaktadır. Tasarının bu nitelikteki 5 nci maddesinin görüşülmesinden sonra, yeni 
ilçeler kurulmasını öngören ve sistematik bakımından 2. maddeye eklenmesi zorunlu 
olan üç önerge verilmiştir. Önergelerle yeni maddeler ihdas edilmesi öngörülmektedir.  
Başkanlık önergelerde yeni ilçelerin kurulmasının öngörüldüğünü, oysa ilçelerin 2. 
maddeyle kurulmuş olduğunu; 2. madde üzerinde önerge işleminin yapıldığını ve 
maddenin kabul edilmiş olduğunu; şimdi 5. maddenin görüşülmekte olduğunu ve ilgili 
madde geçtikten sonra yeni madde ihdasının mümkün olmadığını açıklamış ve önergeleri 
işleme almamıştır. Yapılan itirazla üzerine bir usul tartışması açılmıştır. Tartışmada İzmir 
milletvekili Oktay Vural şunları söylemektedir:

Sayın Başkan, milletvekillerimiz burada Türk milletinin egemenliğini kullanıyor. 
Dolayısıyla bu konuda İçtüzük gereğince verilmiş̧ bu önerge doğrudan doğruya kanunla 
ilgilidir ve hiçbir kısıtlamaya tabi değildir. “Sistematik” adı altında egemenliği 
kısıtlayamazsınız, kaldı ki bu tasarı sistematik değil ki./Bakın, size, “5216” sayılı Yasa 
diyor. 5216 sayılı Yasa’nın 8’inci maddesi 9; 9’uncu maddesi 24’ü düzenliyor; 12’nci 
maddesi 10’u düzenliyor. Ondan sonra atlıyoruz 5393’e, ondan sonra 5302’ye iniyoruz. 
Sistematik yok ki burada. Hangi sistematikten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla, yani 
“Sistematiğimize uymuyor.” diyerek böyle bir önergeyi isleme almamak kabul edilebilecek 
bir konu değildir.634

Egemenlik ile sistematiği karşı karşıya getiren Vural özetle tasarıda zaten sistematik 
bulunmadığından, sistematik gerekçesiyle değişiklik önergelerinin kısıtlanamayacağına 
vurgu yapmaktadır. Usul tartışmasında konuşan diğer konuşmacılar da ana hatlarıyla, 
kurallara zaten uyulmadığını hatırlatarak, sistematiğe uyulmayabileceğini söylemişlerdir. 
Başkanlık bu tartışmadan sonra şu açıklamayı yapmıştır:  

kanunların belli bir sistematiği, yazım düzeni vardır. İçtüzüğün 85 inci maddesinde 
geçen kanun yazılış̧ tekniği, yazılış̧ veya sıra bakımından bozukluğun düzeltilmesi kavramları 
kanun yapım tekniğini ifade etmektedir... önergelerin ilgili maddenin konusuyla örtüşmesi, 
madde sıralamasına uygun düşmesi gerekmektedir. Mesela, geçici madde eklenmesi istemi, 
yürürlük maddesinden önce talep edilmelidir. Tasarının kod maddeleri geçilmişken, çerçeve 
maddelerine sıra gelmişken araya tekrar kod madde yerleştirmenin kanun sistematiğine 
uygun düşmeyeceği açıktır. Bu nedenle görüşümde bir değişiklik yoktur.635

Gerçekten de tutanaklar incelendiğinde, belirtilen yönde kanun tekniğine dikkat 
edildiği ve bu konuda güçlü bir teamül oluşturulduğu görülmektedir. Ancak kanun 
yazım tekniğinde sistematik  her zaman sorunları çözmeyebilir ve son derece çetrefilli 
durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlardan birisi de sırası geçmiş bir önergenin geçici 
hale getirilerek kanunun sonundaki geçici maddelerden birine ya da yeni bir geçici madde 
olarak eklenmeye çalışılmasıdır. 2003 yılında bu konuda uç bir örnek yaşanmıştır: 253 
sıra sayılı Kanunun geçici 1. maddesi af niteliğinde hükümler taşıdığından oylamada 

634 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 18, Oturum: 8, s. 635.
635 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 18, Oturum: 8, s. 636.



236

beşte üç çoğunluk aranmış ve gerekli çoğunluğa ulaşılamadığından madde tasarıdan 
düşürülmüştür. Daha sonra geçici 2. madde geçici 1. madde olarak kabul edilmiş ve 
geçici 3. madde geçici 2. madde olarak görüşülmeye başlanmıştır. Geçici madde 2’ nin 
görüşülmesi sırasında düşmüş olan geçici 1. madde düzenlemesi bir önergeyle geçici 2. 
maddeye eklenmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine bir usul tartışması açılmış ve tartışmada 
iki görüş savunulmuştur. Önergenin işleme alınabileceğini savunanlar, önergenin 
reddedilen maddeden farklı hükümler taşıdığını; önergenin aleyhinde olanlar önerge ile 
reddedilen maddenin özü itibarıyla aynı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Başkanlık önergenin 
oylama sonucunun, aynı zamanda usul tartışmasının oylama sonucunu yansıtacağını 
belirterek usul tartışması sonucunda bir oylama yapmadan önergeyi oylamıştır. Önerge 
oylamada kabul edilmiştir. 636

Görüldüğü gibi bu son örnekte sistematik gerekçesiyle önergeyi işleme almamak 
mümkün olmamıştır, çünkü her iki madde de geçici maddedir ve aralarında bir sıralama 
yapmak mümkün değildir. Bu konuda başvurulabilecek tek gerekçe tümüyle aynı olan 
reddedilmiş bir düzenlemenin yeniden önerge olarak sunulamayacağıdır. Ancak örnekte 
görüldüğü gibi önerge bir miktar farklılaştırıldığı için bu gerekçe de kabul görmemiştir. 

(g) Önergelerin işleme alınmasına ilişkin teamüller: Geliş sırası ve aykırılık sırası
Değişiklik önergeleri yukarıda belirtildiği gibi değişik zamanlarda verilmiş 

olabilirler. Başkanlığın önergeler üzerinde yaptığı ilk işlemlerden birisi, kabul edilebilecek 
önerge sınırını dikkate alarak hangi önergelerin işleme alınacağını kararlaştırmaktır. 
Temel kanunlarda 2-6 ve diğer kanunlarda 7 önerge yukarıda açıklanan yöntemle 
işleme alındıktan sonra sıra önergelerin işleme alınmasına gelmektedir. Önergelerin 
Başkanlığa geliş sıralaması dikkate alınarak işlem yapılması makul görünmekle birlikte, 
geliş sıralamasına göre işlem yapmak sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Örneğin verilen ilk 
önergenin bir fıkradaki bir ibareyi değiştirdiğini varsayalım. İkinci önerge ise fıkranın 
tümünü değiştirmeyi amaçlasın. Bu durumda ilk önergenin işleme önce alınması ve kabul 
edilmesi halinde ikinci önerge sorunlar doğurabilir. Çünkü ikinci önerge ilk önergedeki 
değişikliği kapsamayabilir ve hatta ilk önergedekine aykırı hükümler içerebilir. Bu 
durumda ikinci önergenin kabul edilmesi, kabul edilen ilk önergenin ne olacağı sorusunu 
doğuracaktır. Öte yandan bu durum Genel Kurul’un peşpeşe aldığı kararlarda çelişmesi 
sonucunu yaratacaktır. Bu tür sorunlu bir durumun oluşmaması için yapılması gereken iş 
önergeleri aykırılık sıralamasına tabi tutup ve en önce en erken gelen önerge yerine en aykırı 
önergeyi işleme almaktır. Böylece en aykırı önerge kabul edildiğinde, sonraki önergelerin 
işlemden kaldırılması sözkonusu olabilecektir. Örneğin maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasını öngören bir önerge en aykırı önerge olduğundan, önce bu önergenin işleme 
alınması gereklidir. Önerge kabul edildiğinde madde, tasarı metninden çıkarıldığından 
artık diğer önergelerin işlem görmesine gerek kalmamaktadır. Bu yolla hem çelişkili 
kararlar alınması önlenmiş olmakta, hem de zaman tasarrufu sağlanmış olmaktadır. İşte 
sağladığı bu yarar dolayısıyla İçtüzük önergelerin aykırılık sırasına göre, yani en aykırı 

636 Gökçimen & Has, 2006, s. 63. Görüşme tutanakları için bkz:  www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.07.2003, 
Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 112, Oturum: 4, s. 68-70.
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olandan başlayarak işleme alınmasını öngörmüştür. Ancak İçtüzük geliş sıralamasını da 
tümüyle ihmal etmemiş ve önergelerin önce veriliş sırasına göre sonra aykırılık sırasına 
göre okunacağını ve işleme konacağını öngörmüştür. Ne var ki uygulamada veriliş 
sıralaması tümüyle ihmal edilmekte ve önergeler aykırılık sıralamasına göre okunup 
işleme alınmaktadır. İstikrar kazanmış teamül şöyledir: Veriliş sırası önergelerin işleme 
alınıp alınmamasında belirleyici olmakta ve İçtüzükte belirtilen sayıda önerge, diğer 
koşullar da gözetilerek veriliş sırasına göre kabul edilmektedir. İşleme alınmasına karar 
verilen önergeler ise, İçtüzüğe aykırı biçimde, sadece aykırılık sırasında göre işleme 
alınmaktadır. Başka bir anlatımla burada da bir içtüzüğe aykırı teamül söz konusudur. 
Ancak belirtmek gerekir ki bu aykırılık sıralaması da teamülde farklılaştırılmıştır: 
Önergeler iki kez okunmakta ve ikinci okunuştan sonra işlem görmektedirler. Genellikle 
önergelerin ilk okunuşta veriliş sırasına okunduğu zannedilmektedir. Oysa ilk okunuşta 
veriliş sırası değil en az aykırı olandan en çok aykırı olana doğru bir sıralama yapılmaktadır. 
Böylece ikinci okunuşta yeniden sıralama yapmak gerekmemekte, ilk okumanın tersine 
bir sırayla önergeler okunmakta ve işlem görmektedir. Bu teamülün yararları şunlardır: 
İlk okumada veriliş sırasına göre okumak ve aykırılık sırasına göre ikinci okumadan 
sonra işlem yapmak, Başkanlık Divanının işini bir hayli zorlaştırır ve kimi zaman 
olanaksız kılar. Önergelerin geliş sırasına göre okunmasından sonra onları yeniden 
aykırılık sırasına göre sıraya dizmek çok kolay olmayabilir ve zaman gerektirebilir. 
Çünkü hangi önergenin diğerlerinden daha aykırı olduğuna karar vermek her zaman 
çok kolay olmayabilir. Böyle bir uygulama karışıklıkların ve dolayısıyla tartışmaların 
doğmasına yol açabilir. Öte yandan önergeleri veriliş sırasına göre okumanın hiçbir yararı 
yoktur. Veriliş sırası önergelerin işleme alınıp alınmamasına karar vermede kullanılacak 
bir sıralamadır ve işleme alınmasına karar verilmiş bir önergenin artık veriliş sırasının 
bir önemi kalmamaktadır. Dolayısıyla uygulamada veriliş sırasının ihmal edilmesi ve 
aykırılık sırasına göre işlem yapılmasının kolaylıklar sağladığını kabul etmek gerekir. 
Öte yandan bu uygulama bir zaman tasarrufu da sağlamaktadır. Şöyle ki ilk okuma en 
az aykırı olandan en çok aykırı olana doğru yapıldığı için son okunan önerge en aykırı 
önerge olmaktadır. İlk işlem görmesi gereken önerge en aykırı önerge olduğundan, bu 
önerge ilk okumada en son okunan önergedir. Dolayısıyla son okunan önergeyi yeniden 
okutmaya gerek olmaz. İlk okumada en son okunan önerge en aykırı önerge olarak 
yeniden okutulmaya gerek olmaksızın hemen işleme alınır. Böylece bütün önergeler iki 
kez okunmuş olurken, son okunan önerge bir kez okunmuş olur. Örnek uygulamalardan 
biri şöyledir:  

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum:
...
BAŞKAN - Bu son okunan önerge, en aykırı önergedir. Şimdi, bu önergeyi işleme alıyorum.
Komisyon önergeye katılıyor mu?637

637 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.06.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 114, Oturum: 3, s. 275.
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Bu örnekte Başkan önergelerin tümünü okuttuktan sonra son önergenin en aykırı 
önerge olduğunu belirtmiş ve önergeyi aykırılık sırasında göre yeniden okutmadan işleme 
almıştır. Kimi örneklerde son önerge okunmadan önce Başkan okutma işleminden önce 
gerekli açıklamayı yapmaktadır:

BAŞKAN - Okutacağım bu önerge en aykırı önerge olduğundan, okutup işleme alacağım.
Önergeyi okutuyorum:
...
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu638? 

Görüldüğü gibi bu örnekte de en son önerge bir kez okunmuştur, ancak Başkan 
önergeyi okutmadan önce önergenin en aykırı önerge olduğunu belirtmiş ve işleme 
alacağını bildirmiştir.

Bu durumda önergelerin aykırılık sıralamasının önemli olduğu ve doğru sıralama 
yapılmadığı takdirde sorunlarla karşılaşılacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. En 
aykırı önerge neye göre belirlenmektedir ve aykırılık sırasının belirlenmesinde herhangi 
bir ölçüt bulunmakta mıdır? Teamülde aykırılık sırasını belirleyen çeşitli kriterler 
geliştirilmiş bulunmaktadır:

İlk olarak metinden maddenin çıkarılmasını öngören önergeler en aykırı 
önergelerdir ve bu nedenle bu tür önergeler ilk okumada en sonda okunurlar ve ilk işlem 
görürler. Bu önergeler kabul edildiği takdirde artık diğer önergelerin işlem görmesine 
gerek kalmaz, işlemden kaldırılır. Çünkü artık üzerinde görüşme yapılacak bir madde 
kalmamıştır.

İkinci olarak İçtüzük’te düzenlenen özel bir önerge türü anayasaya aykırılık 
önergeleridir. Anayasaya aykırılık önergeleri öneminden dolayı İçtüzüğün 84. 
maddesinde bağımsız olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre bir tasarı veya teklifin belli 
bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddini isteyen önergeler, diğer 
önergelerden önce oylanır. Ancak 87. maddede anayasaya aykırılık önergeleri dahil önerge 
sayısının 7 (91. maddede anayasaya aykırılık önergeleri dahil 2) olduğu belirtildiğinden, 
bu önergelerin işlem görebilmeleri için belirtilen önerge sayısı sınırı içinde olmalıdırlar. 
Örneğin bir madde üzerinde 7 önerge verilmişken, bağımsız bir milletvekili tarafından 
bir anayasaya aykırılık önergesi verilemez. Dolayısıyla bu önergeler de diğer önergeler 
gibi sayı sınırlamasına tabidirler, bu açıdan bir ayrıcalıkları yoktur. Örneğin 2007 yılında 
önergesi önerge sınırının dolması dolayısıyla işleme alınmayan bir milletvekili ile Başkan 
arasında şöyle bir tartışma yaşanmıştır:

HÜSEYİN TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Okutturduğunuz önergelerden hiçbiri 
Anayasa’ya aykırılık önergesi değil, değişiklik önergesi. İç Tüzük’ün 84’üncü maddesi 
gereğince, Anayasa’ya aykırılık önergeleri diğer önergelerden önce okutturulur ve oylanır. 
Okutturduğunuz hiçbir önergede Anayasa’ya aykırılık iddiası yok, değişiklik önergesi. 
Onun için, uygulamanız, Başkanlığınızın uygulaması İç Tüzük’e aykırı Sayın Başkanım.

638 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.01.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 23, Oturum: 2, s. 127-128.
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BAŞKAN - Bakınız şimdi Sayın İçli...önergeniz işleme girmiş olsa, dediğiniz doğrudur. 
Biraz önceki işlemlerde yaptığımız husus şudur: “Anayasa’ya aykırı” ifadesi taşıyan 
önergeleri en önce oylattım, doğrudur. Yedi önergenin içerisinde olsanız, bu ifadeniz doğru. 
Ama şu anda sizin verdiğiniz önerge yedi önergenin kapsamında değil. Yedi önergenin içinde 
de herhangi bir şekilde Anayasa’ya aykırılık önergesi yoktur. Burada, sizin dediğiniz, eğer 
girseydi doğruydu, ama şu anda yedi önerge kapsamında olmadığı için burada doğru değil. 
Burada, yani, “Anayasa’ya aykırılık önergesi verilen önergelerin hepsinin önüne geçer, bir an 
önce olur.” demiyor, “Anayasa’ya aykırılık dâhil yedi tane önerge verilebilir.” diyor. Yorum 
bu şekilde.639

Bu tartışmadan da anlaşılabileceği gibi ancak işleme alınmış bir anayasaya aykırılık 
önergesi diğerlerinden önce işlem görür. İçtüzük koyucu her ne kadar bu tür bir iddia 
varsa öncelikle bu iddianın giderilmesi gerektiğini düşünerek bu düzenlemeyi yapmışsa 
da, teamül de zaten bu yöndedir. Dolayısıyla bu madde olmasaydı da, anayasaya aykırılık 
önergelerinin en aykırı önerge olarak ilk sırada görüşülecekleri kesindi. Bu madde sadece 
şunu sağlayabilir: Anayasaya aykırılık dolayısıyla maddenin reddini isteyen önergelerin 
yanında anayasaya aykırılık ileri sürmeden maddenin metinden çıkarılmasını isteyen 
önergeler de varsa, anayasaya aykırılık önergeleri bu önergelerden önce işlem görür. 
Aslında iki önerge de aynı amacı taşımasına rağmen, 84. madde dolayısıyla anayasaya 
aykırılık önergelerine öncelik tanınmıştır. Maddenin tek işlevinin de bu olduğunu söylemek 
gerekir. Bu noktada son olarak şunu eklemek gerekir: Aynı değişikliği öngören önergeler 
birleştirilerek görüşülse de, buradaki önergeler belirtilen nedenle aynı değişikliği öngörse 
de birleştirilerek görüşülemezler. Ancak maddenin reddini ya da metinden çıkarılmasını 
isteyen önergeler anayasaya aykırılık iddiası taşıyorlarsa birleştirilerek görüşülebilirler. 
Çoğu zaman önergelerin birinde anayasaya aykırılık iddiası varsa, aşağıdaki örnekte 
olduğu gibi diğer önergelerde de aynı iddianın olduğu ve önergelerin birleştirilerek 
görüşüldüğü görülmektedir:

BAŞKAN -...Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım üç önerge, 1 ‘inci maddenin 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle metinden çıkarılmasına ilişkindir. Her üç önergeyi 
ayrı ayrı okutup işlemlerini birlikte yapacağım, üç önerge sahibine de talepleri hâlinde söz 
vereceğim. Önergeleri okutuyorum:640

Şu halde anayasaya aykırılık önergelerinin sıralamada ilk sırada ve maddenin 
metinden çıkarılmasına ilişkin önergelerinin ikinci sırada işlem gördüklerini söylemek 
gerekir.

Üçüncü sırada işlem gören önergeler, maddenin tümüyle değiştirilmesini öngören 
önergelerdir. Bu tür önergeler de maddeyi tümden değiştirdiklerinden, kabul edilmeleri 
halinde, ilk bakışta diğer önergelerin işlemden kaldırılması sonucunu doğuracakları 
izlenimi vermektedirler. Hemen belirtmek gerekir ki çoğu kez bu saptama doğruluğunu 
korur ve bu önergeler kabul edildiğinde diğer önergeler işlemden kalkar. Ancak buradaki 
durumda ilk iki durumda var olmayan iki sakınca bulunmaktadır. Birinci sakınca şudur: 
Önerge, aslında maddenin tümünü değil bir fıkrasını ya da maddedeki bir ibareyi 

639 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 28, Oturum: 4, s. 356-357.
640 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 59, Oturum: 3, s. 760.
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değiştirmektedir. Kanun tekniğine göre bu tür durumlarda önergenin bütün maddeyi 
tekrar etmemesi, maddenin değiştirmek istediği yönünü hedeflemesi gerekir. Çünkü her 
iki önerge de aynı amacı taşımaktadır ve sadece hedefe odaklanan önerge hem daha açıktır 
hem de zaman tasarrufu sağlar. Ancak uygulamaya bakıldığında, çoğu zaman engelleme 
ya da engellemeyi önleme amaçlı olarak maddenin, gerekli olmadığı halde yeniden 
yazıldığı görülmektedir. Muhalefet partileri önergelerinin ilk sırada görüşülmesini 
sağlamak ve yasama sürecini yavaşlatmak amacıyla, bir ibareyi bile değiştirmek 
istediklerinde maddeyi yeniden yazarak önerge verebilmektedirler. İktidar partisi ise 
kabul edilecek önergesini bu şekilde yazarak muhalefetin diğer önergelerinin işlemden 
kaldırılmasını sağlayabilirler. Her ikisi de engelleme/engellemeyi önleme amaçlı içtüzük 
oyunlarıdır. Örneğin 2010 yılında yaşanan bir örnekte hem muhalefet hem de iktidar 
maddeyi kısmi olarak değiştirebilecekken maddenin tümden değiştirilmesine yönelik 
birer önerge vermişlerdir. İktidar partisi grubunun önergesi maddede biraz daha kapsamlı 
değişiklikler yaptığından daha aykırı önerge olarak işleme alınmış ve kabul edilince 
maddeyi tümden değiştiren muhalefet partilerine ait önerge işlemden kaldırılmıştır. Buna 
yapılan itirazlarda bir milletvekili tehlikeye şöyle işaret etmiştir:

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu uygulamayı devam ettirirseniz, bundan 
sonra iktidar partisi maddeyi yeniden düzenler, verir önergeleri, öteki önergeler işleme 
konulmaz. Onun için, iktidar partisinin önergesini ikinci olarak uygulamanız lazım. O zaman 
önergeler bundan sonra hiç işleme girmez. Yani bu uygulamayı devam ettirmeniz kötü olur.641

Ancak bu itirazı yapan milletvekilinin mensup olduğu muhalefet partisi de aynı 
şekilde maddedeki bir ibareyi değiştiren bir önerge verebilecekken maddeyi tümden 
değiştiren bir önerge vermiştir. Ancak itirazda haklı olan taraf da vardır: Muhalefet partisi 
milletvekillerinin önergelerinin kabul edilme şansı yok denecek kadar az olduğundan, 
bu önergelerin verilmesi iktidar partisi grubu milletvekillerinin önergelerinin işlemden 
kaldırılmasına yol açmaz; önergenin uzunluğu dolayısıyla yasama sürecini bir miktar 
yavaşlatabilir. İktidar partisinin önergesi ise yukarıdaki örnekte olduğu gibi muhalefete 
ait önergelerin işlemden kaldırılmasına yol açabilir. 

Uygulamada kimi bu tür önergelerin aslında maddeyi tümden değiştirmedikleri 
ve daha aykırı önerge olarak işleme alınmamaları gerektiği ileri sürülse de, bir önergenin 
maddeyi ne kadar değiştirdiğinin saptanması güç olduğundan, bu konuda bir inceleme 
yapılmamakta ve maddeyi tümden değiştirdiği iddia edilen önergeler, madde çıkarma 
önergelerinden sonra işleme alınmaktadır.

Maddeyi tümden değiştiren önergelerde karşılaşılan bir başka sorun, maddeye 
yeni fıkra/fıkralar ekleyen önergeler için söz konusudur. Kimi zaman maddeyi tümden 
değiştiren önergenin kabul edilmesinden sonra, daha önce verilmiş değişiklik önergelerinin 
kabul edilmesi anlamlı olabilir. Başka bir anlatımla önergedeki yenilik hem maddeye 

641 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.07.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 139, Oturum: 5, s. 760.
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hem de maddeyi tümden değiştiren önergedeki düzenlemeye uyabilir. Ancak bunun 
saptamasını yapmak son derece güç olduğundan, teamülde maddenin tümünü değiştiren 
önergelerin kabul edilmesinden sonra diğer önergeler işlemden kaldırılmaktadır.

Dördüncü sırada işleme alınan önergeler maddedeki fıkraların çıkarılmasına 
ilişkin önergelerdir. Bu önergeler de kendi içlerinde çıkardıkları fıkra sayısına göre 
sıralanırlar; daha çok fıkra çıkaranlar daha aykırı önerge addedilirler.

Beşinci sırada metne fıkra ekleyen önergeler yer almaktadır. Burada da benzer 
biçimde eklenen fıkra sayısı, sıralamada etkili olmaktadır.

Altıncı sırada metindeki bir ya da birden fazla fıkrayı değiştiren önergeler yer 
almaktadır.

Bundan sonraki sıralarda metindeki ibareyi çıkarak, ibare ekleyen, mevcut ibareyi 
değiştiren  önergeler yer almaktadır. Bu önergeler kendi aralarında doğurdukları etki 
bakımından sıralamaya tabi tutulmaktadırlar. Örneğin bir para cezasını 100 TL artıran 
bir önerge, aynı para cezasını 50 TL artıran bir önergeden daha aykırıdır ve daha önce 
işleme alınır. Kimi zaman önerge birden fazla ibareyi değiştirebilmektedir. Bu durumda 
da önergelerin doğurduğu toplam etki ölçülmeye çalışılır.

İster geçici ister ek madde olsun yeni madde ihdasına ilişkin önergeler kendi 
içlerinde aykırılık sıralamasına tabi tutulurlar. Bunlar yeni madde olduklarından yukarıda 
aktarılan ölçütler bunlara uygulanamaz. Bu tür önergeler madde sıralaması gözetilerek 
uygun yerde işleme alınır ve kendi içlerinde aykırılık sıralamasına tabi tutulurlar. 
Ancak bu önergelerin kabulü ya da reddi diğer önergelerin işlemden kaldırılmasına etki 
etmediğinden, aykırılık sıralaması önem taşımaz. 

Bu söylenenlerden de anlaşılacağı gibi önergeler aykırılık değerlendirmesine 
tabi tutulurken, kıstaslar çok belirgin değildir ve her önergenin ayrı değerlendirilmesi 
gerekir. Bu nedenle de Başkanlık Divanını en çok zorlayan konulardan birisinin 
önergelerin bu aykırılık sıralaması olduğu söylenebilir. Başkanlık Divanlarını bu konuda 
yönlendiren ilkelerden birisi, muhalefetin önergelerini işleme almaya gayret etme 
biçiminde tanımlanabilir. Sıklıkla tekrarlandığı gibi muhalefet partilerinin önergelerinin 
kabul edilme şansı olmadığından, bu önergelerin diğer önergeleri işlemden kaldırması 
sözkonusu olmaz. Oysa iktidar partisi gruplarının önergeleri büyük olasılıkla kabul 
edileceğinden, bunların kabul edilmeleriyle muhalefet partisi gruplarının önergelerinin 
işlemden kalkması olasılığı bulunmaktadır. Bu konuda tartışma çıkmasını önlemek 
ve mümkün olduğunca tarafsız kalabilmek için oturumu yöneten başkanvekilleri, 
aykırılık sıralamasını muhalefet partisi gruplarının lehine yapmaya çalışırlar. Böylece 
muhalefet partileri İçtüzükte tanınmış olan sınırlı önerge haklarını daha da sınırlanmadan 
kullanmış olurlar. Ancak kuşkusuz bu tür bir inisiyatifin kullanılması her zaman olanaklı 
olmaz. örneğin bir metinden çıkarma önergesi verilmişse, bu önergenin sıralamasının 
değiştirilmesi olanaklı değildir; bu önerge kim tarafından verilirse verilsin en aykırı 
önergedir ve en başta işleme alınmak zorundadır. Önergelerin aykırılık sıralaması şu 
şekille gösterilebilir:
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Şekil 26. Önergelerin aykırılık sıralaması

(h) Komisyonun takdire bırakma ya da çoğunluğu olmadığı için katılamaması teamülü 
İçtüzüğün 87. maddesine göre değişiklik önergeleri okunduktan sonra Başkan 

önergeye katılıp katılmadığını komisyona sorar. Komisyon ve hükümet önergeye 
katılmıyorlarsa, katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilirler. Komisyon ve hükümetin 
önergeye katılmaları halinde bunun gerekçesini açıklayıp açıklayamamaları hakkında bir 
hüküm bulunmamasına rağmen, tersine yorumla bu durumda gerekçenin açıklanamayacağı 
sonucu çıkarılabilir. Ancak burada öncelikle yanıtlanması gereken bir başka soru 
bulunmaktadır: Komisyon ve hükümet değişiklik önergesine katılabilirler mi? Hükümetin 
önergeye katılması konusunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü hükümetin bir 
bütün olarak Genel Kurul’da bulunması hem olanaksızdır hem de zaten İçtüzük’te gerekli 
görülmemiştir: Hükümete ait yetkiler bir bakan tarafından kullanılmaktadır ve bu nedenle 
hükümet temsilcisi sunulmuş olan bir önergeye katılıp katılmama hakkına sahiptir. Hükümet 
temsilcisinin önergeye katılmış olması, aşağıda incelenecek içtüzük oyunlarının642 oynandığı 
durumlar hariç olmak üzere, önergenin kabul edileceğinin bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Özetle hükümet temsilcisi tek başına önergeye katıldığını beyan edebilir ve bu 
beyan iktidar partisi grubuna önerge lehinde oy kullanmaları gerektiği yönünde bir mesaj 
olarak algılanır. Ancak komisyonun önergeye katılması ile ilgili olarak aynı şey söylenemez; 
çünkü İçtüzükte bu konuya ilişkin olarak özel bir hüküm bulunmaktadır. İçtüzüğün 45. 

642 Bakırcı, TBMM’nin Çalışma Yöntemi, 2000, s. 429.
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maddesinin ikinci fıkrasına göre komisyon temsilcisi komisyon metninin değiştirilmesini 
isteyen önergelerin reddini veya komisyona iadesini isteyebilir. Bunun mantığı şudur: 
Komisyon temsilcisi komisyonun almış olduğu kararı savunmakla görevlendirilmiştir 
ve bu kararda değişiklik öngören her önergeye karşı çıkmak ya da bunun komisyonda 
görüşülmesini sağlamak zorundadır. Ancak komisyon toplantı yetersayısı Genel Kurul’da 
komisyon sıralarında hazır bulunmaktaysa, bu söylenenler geçerliliğini yitirir. Çünkü bu 
durumda komisyon toplantı halinde varsayılır ve kararını değiştirme yetkisine sahiptir. 
Toplantı yetersayısının sağlandığı bir durumda komisyon önergeye katıldığını rahatlıkla 
açıklayabilir. Bu çoğunluğun bulunmadığı durumda ise komisyonun yapabileceği tek 
açıklama katılmıyoruz şeklinde olmak zorundadır. Ancak komisyon temsilcileri genellikle 
hükümetin katıldığı önergelere katılma eğiliminde olmakta ve kimi zaman, İçtüzüğe açıkça 
aykırı olmasına rağmen önergeye katıldıklarını ifade etmektedirler. Komisyon temsilcileri 
bu tür bir açık aykırılık durumunda kimi zaman Başkanlık tarafından uyarılmaktadırlar.643 Bu 
nedenle de bir ara formül geliştirilmiş bulunmaktadır. Komisyon başkanları bu tür bir açık 
aykırılık oluşmasını önlemek için çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz demektedirler. 
Böylece önergeye katılınmadığı belirtilerek İçtüzüğe uygun davranılmış olurken, aynı 
zamanda katılmanın çoğunluğun bulunmaması dolayısıyla engellendiği, çoğunluk olsaydı 
önergeye katılınacağı mesajı verilmiş olmaktadır. İktidar grubu bu ifadeyi bir katılma beyanı 
olarak algılamakta ve İçtüzükteki kural böylece aşılmış olmaktadır. Komisyon temsilcileri 
kimi zaman çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz beyanı yerine takdire bırakıyoruz 
gibi bir beyanda bulunmaktadırlar. Bu beyan da iktidar grupları tarafından komisyon 
temsilcisinin önergeye olumlu baktığı, ancak İçtüzükteki yasak nedeniyle bu tür bir beyanda 
bulunduğu şeklinde anlaşılmakta ve önerge lehinde oy kullanılmaktadır. Teamül halinde 
gelmiş bu beyanların, aynı sonucu doğurduklarını ve İçtüzüğe açıkça aykırı olduklarını 
kabul etmek gerekir. Örneğin 2007 yılında ard arda yapılan iki önerge işlemi şöyledir.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – 

Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Hükümet?
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) - Biz de katılamıyoruz efendim.
....
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir.

643 Örneğin www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.03.1988, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 
297. günkü tutanaklarda şöyle bir diyalog yaşanmıştır:

 BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?
 BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLI — Katılıyoruz 

efendim.
 KAMER GENÇ (Tunceli) — Katılamaz efendim, çünkü komisyonun ekseriyeti yoktur.
 M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —Komisyonun ekseriyeti yok, nasıl katılır?
 BAŞKAN — Komisyonu, katılmamış telakki ediyoruz efendim.
 BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ— Katılmıyoruz 

efendim.
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Diğer önergeyi okutuyorum:
...
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN - Hükümet?
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.
...
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
kabul edilmiştir.644

Görüldüğü gibi ilk örnekte komisyon ve hükümet önergeye katılmamış ve önerge 
reddedilmiştir. İkinci örnekte hükümet önergeye katılmış, komisyon ise çoğunluk 
olmadığından katılamamış ve önerge kabul edilmiştir. Benzer biçimde 2009 yılındaki bir 
örnekte (olumlu görüşle) takdire bırakıyoruz beyanı ile aynı sonuç elde edilmiştir:

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET
SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Olumlu görüşle takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÜSEYİN ÇELİK (Van) - Katılıyoruz Sayın Başkan.
...
BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.645

Burada belirtmek gerekir ki bu açıklama İçtüzüğe aykırılığın düzeyini biraz daha 
artırmaktadır. Çünkü olumlu görüşle ya da uygun görüşle646 takdire bırakmak ile katılmak 
arasında hiçbir fark bulunmamaktadır; bu ifade kullanılarak önergeye katılındığı belirtilmiş 
olmaktadır. Kimi zaman sadece takdire bırakıyoruz647 gibi bir açıklama yapılmaktadır.648

Özetlemek gerekirse, İçtüzükte, komisyon çoğunluğu bulunmadığı zamanlarda 
komisyon temsilcisinin değişiklik önergelerine katılmadığını açıklaması zorunlu 
kılınmışken, bu konuda İçtüzüğe aykırı bir teamül oluşmuş bulunmaktadır: Komisyon 
temsilcileri katılmamaları gereken önergeye destek sağlamak amacıyla katılmıyoruz beyanı 
yerine, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz, takdire bırakıyoruz, olumlu görüşle 
takdire bırakıyoruz, uygun görüşle takdire bırakıyoruz gibi beyanlarda bulunmaktadırlar.

644 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 21, Oturum: 5, s. 59.
645 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.02.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 60, Oturum: 2, s. 1041-1042.
646 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 47, Oturum: 4, s. 539.
647 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.01.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 19, Oturum: 1, s. 582.
648 Burada aktarılan beyanlar en çok rastlanan beyanlardır. Zaman zaman farklı beyanlara da rastlanmaktadır. 

Örneğin bir birleşimde komisyon sözcüsü uygun görüşle katılıyoruz demiştir.  Buradan sanki uygun olmayan 
görüşle katılmak mümkünmüş gibi bir sonuç doğmaktadır. Aslında temsilci uygun görüşle takdire bırakmak 
isterken dil sürçmesiyle bu açıklamayı yapmıştır. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 10.04.2008, Dönem: 23, 
Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 5, s. 447.
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(i) Önerge üzerinde konuşma hakkı ve konuşmayı engelleme teamülü
Önerge işlemi, madde üzerindeki konuşmaların tamamlanmasından sonra, bu 

konuşmalarda ortaya atılan fikirlerin yaşama geçirilmesi için yapılan bir işlemdir. 
Konuşmalarda ortaya atılan fikirler ne kadar doğru ve haklı olursa olsun, bunlar değişiklik 
önergesi formatında yazılı hale getirilmedikçe bir sonuç doğuramazlar. Dolayısıyla 
önergede öngörülen düşüncelerin madde üzerindeki konuşmalarda dile getirildiği 
varsayılabilir. Ancak önerge verildikten sonra da önergenin kısaca açıklanması gerekebilir. 
Her ne kadar önergelerde gerekçe bulunmaktaysa ve bu gerekçeler amacı açıklıyorsa da, 
önerge sahibi önergesini açıklamak isteyebilir. 1973 İçtüzüğünün ilk halinde komisyonun 
önergeye katılmaması halinde önerge sahibine/sahiplerinden birine istemi üzerine beş 
dakikalık söz hakkı verilmekteydi. Bu dönemde önergeye katılıp katılmadığı hükümete 
sorulmamakta,649 sadece komisyona sorulmaktaydı. Dolayısıyla komisyonun önergeye 
katılması halinde önerge üzerinde söz hakkı doğmamaktaydı. İktidarın muhalefetin 
önerge hakkını etkisizleştirmek için geliştirdiği İçtüzük Oyunlarından birisi burada 
ortaya çıkmaktaydı. İktidar, muhalefet partisi milletvekillerine önerge üzerinde söz hakkı 
doğmasını önlemek için komisyonun toplantı yetersayısını komisyon sıralarında hazır 
bulunduruyor ve komisyonun önergeye katılması sağlanıyordu. Komisyon önergeye 
katıldığı için de önerge sahiplerine söz hakkı doğmuyordu. Böylece muhalefet partilerinin 
önerge vererek yasama sürecini engellemeleri ya da geciktirmelerinin önüne geçilmiş 
oluyordu. Örneğin 1993 yılında şöyle bir uygulama yapılmıştır:

BAŞKAN —...Maddenin metinden çıkarılmasına mütedair önergelere Komisyonumuz 
katılıyor mu efendim?

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Katılıyoruz 
efendim. (ANAP sıralarından, “Komisyonun çoğunluğu yok” sesleri)

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Komisyonun yetersayısı var mı efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — 7 kişiyiz Sayın 

Başkan.
BAŞKAN — Evet, komisyonun yetersayısı var ve maddenin metinden çıkarılmasına 

Komisyon katılıyor.
Hükümet?..
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığı için önerge sahiplerine söz veremiyorum.
.... 
BAŞKAN — Önergeler kabul edilmemiştir.650

649 İçtüzüğün bu hükmüne rağmen gerekli olmadığı halde, genellikle hükümete de önergeye katılıp katılmadığı 
sorulmuştur. Nitekim 1977 yılındaki bir uygulamada Trabzon milletvekili Ahmet Şener hükümete katılıp 
katılmadığını sorma mecburiyeti bulunmadığını; bir usul ortaya çıktığını; sadece komisyona sorulması 
gerektiğini belirtmiştir. Başkan da cevaben ikaz için teşekkür ettikten sonra konunun en iyi şekilde çıkması 
için çabaladıklarını ve hükümete sormanın bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş; daha sonra 
da aynı uygulamayı sürdürmüştür. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.01.1977, Dönem: 15(4) , Yasama Yılı: 4, 
Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 579. 

650 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.03.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 76, Oturum: 4, s. 259-260.
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Aynı birleşimde komisyon çoğunluğu Genel Kurul’da hazır bulundurularak çok 
sayıda önergeye aynı işlem yapılmış ve önerge sahiplerine söz verilmesi engellenmiştir. 
Böylece İçtüzükte zaman tasarrufu sağlanması amacıyla yapılan bir düzenleme önerge 
hakkını kullanmayı önleme amaçlı olarak kullanılmıştır.

1996 yılında 424 sayılı kararla İçtüzükte yapılan değişiklikle sadece komisyona 
değil, hükümete de önergeye katılıp katılmadığını sorma zorunluluğu getirilmiş ve 
yerleşik hale gelen teamül içtüzük kuralına dönüştürülmüştür. Bu değişikliğe paralel 
olarak önerge sahibine söz hakkı doğmaması için komisyon ve hükümetin her ikisinin 
de önergeye katılması zorunlu kılınmıştır. Başka bir anlatımla komisyon veya hükümetin 
önergeye katılmaması önerge sahibine söz hakkı doğması için yeterli görülmüştür. Ancak 
yukarıda belirtilen içtüzük oyununu kullanmak isteyen bir iktidar grubu için bu durum 
bir sorun teşkil etmemiştir. Çünkü bu durumlarda hükümet de komisyon gibi aslında 
önergeye katılmadığı halde, muhalefetin önerge hakkını kullanmasını önleme amacıyla 
önergeye katıldığını açıklamıştır.651 Bu durumlarda grup başkanvekillerinin grup üyelerini 
yönlendirmesi daha büyük önem taşımaktadır, çünkü olağan durumlarda milletvekilleri 
komisyon ve hükümetin önergeye katılmalarını olumlu oy kullanmaları gerektiği yönünde 
bir mesaj olarak algılamaktadırlar. Ancak bu oyunun oynandığı durumlarda, hükümet ve 
komisyon önergeye katıldığı halde, grup üyelerinin önergeyi reddetmeleri gerekmektedir. 
İşte bu tür özel durumlarda grup başkanvekilleri grup üyelerini uyarmakta ve oy kullanırken 
kendilerini izlemelerini istemektedirler. Neziroğlu bu tür önergelerin yanlışlıkla kabul 
edilebileceklerine dikkat çekerek, bu önergeleri riskli önergeler olarak tanımlamaktadır.652

Burada belirtmek gerekir ki bu oyun sıklıkla tekrarlanan bir oyun değildir 
ve özellikle muhalefetin yasama sürecini engelleme ya da yavaşlatmaya yönelik 
girişimlerinin arttığı durumlarda bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan bu 
tür durumlarda iktidarın ve muhalefetin birbirlerine karşı kullandıkları başka araçlar da 
bulunmaktadır. Kapatma ya da naylon önergeleri bu araçlardan bir başkasıdır.

(j) Kapatma önergeleri ya da naylon önergeyle engelleme teamülü
Değişiklik önergesi müessesesi kuşkusuz, bir tasarı ya da teklifin olgunlaştırılması 

amacıyla üzerinde değişiklikler yapılmasına olanak tanımak amacıyla oluşturulmuştur. 
Ancak değişiklik önergelerinin kabul edilebilmesi için, teorik olarak parlamento 
çoğunluğuna sahip olmak gerekir. Bu nedenle de, uygulamada, kabul edilen değişiklik 
önergelerinin büyük çoğunluğunun iktidar partisi milletvekillerinin verdiği önergeler 
olduğu görülmektedir. Ancak iktidar partilerinin verdiği bütün önergelerin kabul edilmesi 
sözkonusu olmaz. İktidar partilerinin, hükümet temsilcileri tarafından olumlu bulunan 

651 Burada belirtmek gerekir ki buradaki hükümler çetrefillidir ve uygulamada hatalar yapılmasına yol 
açabilmektedir. Örneğin 2004 yılındaki bir uygulamada iki önergede hem komisyon hem de hükümet 
katıldığı halde başka önerge sahiplerine gerekçenin mi okunmasını istediklerini sormuştur. Önerge 
sahiplerinin gerekçenin okunmasını istemelerinden sonra gerekçe okunmuştur. Bunun sonucu önerge 
sahipleri söz isteyecek olsaydılar, Başkan’ın söz verecek olmasıdır. Bu uygulama ise hem İçtüzüğe hem de 
teamüle aykırıdır. Bkz: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.07.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 116, 
Oturum: 6, s. 430-431.

652 Neziroğlu, 2008, s. 254.
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önergeleri genellikle kabul edilir. Bu tür önergeler çoğu kez zaten hükümet temsilcisi 
tarafından hazırlanmış ve iktidar partisine mensup milletvekillerince imzalanmışlardır. 
Yine çoğu kez bu tür önergelerin iktidar partisinin grup başkanvekilleri tarafından 
imzalandığı görülmektedir. Grup başkanvekili tarafından imzalanmış olma, uygulamada 
grubun milletvekillerine önergenin kabulü yönünde oy kullanmaları gerektiği yönünde 
mesaj anlamını da taşır. Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri ise önergelerini 
verirken çoğunlukları olmadığı için önergenin kabul edilmeyeceğini tahmin ederler. 
Muhalefet partisine mensup milletvekillerinin önergelerinin kabul edilme olasılığı son 
derece düşüktür. Bazı durumlarda iktidar partisi ile muhalefet partileri arasında uzlaşma 
sağlanabilir ve bu durumda ortak önerge verilebilir. Ortak önerge verildiği ya da iktidarın 
muhalefetin hazırladığı önergeye, nadiren de olsa, sıcak baktığı durumlarda, muhalefet 
partilerinin de önergeleri kabul edilebilir. Ancak bunun nadir rastlanan durumlardan 
olduğunu tekrarlamakta yarar bulunmaktadır. Bu saptamaların sonucu şudur: Muhalefet 
partileri önergelerini kabul edilmeleri için değil, çoğu kez bir engelleme yapabilmek 
için kullanırlar. Muhalefet özellikle geçmesini istemediği tasarı ve tekliflerin çıkmasını 
engellemek ya da en azından geciktirmek için çok sayıda önerge verebilir. Aşağıda 
inceleneceği gibi muhalefet bu amaçla yüzlerce sayıda geçici madde ihdasına ilişkin 
önerge verebilmiştir. Buna karşılık iktidar da muhalefetin bu tür engellemelerini 
engellemek için uygulamada  naylon önerge ya da kapatma önergesi adıyla anılan 
önergeler hazırlamaktadır. Neziroğlu bu önergeleri değişiklikten ziyade diğer parti 
veya partilere mensup milletvekillerinin önerge haklarını en aza düşürmek amacıyla 
verilen önergeler olarak tanımlamaktadır. Neziroğlu bu önergelerin hem iktidar, hem de 
muhalefet partileri tarafından verilebildiğine; muhalefetin işin görüşülmesini geciktirerek 
engellemek; iktidarın da yasama sürecini hızlandırmak için bu önergeleri verdiğini 
belirtmektedir.653  Bu tür önergeler iki ayrı formatta olabilir. Kimi zaman tümüyle aynı 
olan metinler değişik milletvekilleri tarafından hazırlanarak sunulur. Kimi zaman da aynı 
milletvekili çok az farklılaştırılmış çok sayıda önerge verir. Bu engelleme –engellemeyi 
önleme yöntemi Genel Kurul’da ençok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu kadar sık 
kullanıldığı için bu yöntemle ilgili birkaç örneğin incelenmesi yararlı olabilir.

510 sıra sayılı Sayıştan Kanunu Teklifinin temel kanun olarak görüşülmesi sırasında 
hem iktidar hem de muhalefet tarafından çok sayıda kapatma önergesi ya da naylon önerge 
verilmiştir. Teklifin 31. maddesi üzerinde iktidar partisi tarafından 1 muhalefet partileri 
tarafından 2 değişiklik önergesi verilmiştir.654 Muhalefet partileri milletvekilleri tarafından 
verilen önergelerin her ikisi de maddenin teklif metninden çıkarılmasına ilişkindir. 
Muhalefet partilerinin bu tür naylon önerge hazırlarken kullandıkları en yaygın önerge, 
çıkarma önergeleri olarak bilinen maddenin metinden çıkarılmasına yönelik önergelerdir. 
Bunun nedenlerinden biri bu önergelerin hazırlanmasının çok kolay olması ve metin 
üzerinde teknik bir incelemeyi gerektirmemesidir. Her madde için kullanılabilecek bu 
önerge tipi tek bir cümleden oluşmakta ve metne bakmayı bile gerektirmemektedir. Bu 
önergeler aynı zamanda tam bir karşıtlığı ifade ettiklerinden, muhalefetin tutumunu da 
belli ederler. Muhalefet partileri tutumlarını en iyi yansıtan bu önergeleri, ek bir çaba da 

653 Neziroğlu, 2008, s. 254.
654 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.12.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 24, Oturum: 3, s. 271.
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gerekmediğinden tercih etmektedirler. İşte bu örnekte de her iki muhalefet partisi de birer 
çıkarma önergesi vermişlerdir. Başkan aynı nitelikte olan bu iki önergeyi birlikte işleme 
almış ve hükümet ile komisyona önergelere katılıp katılmadıklarını sorduktan sonra 
önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vermiştir. Önerge sahipleri önerge üzerinde konuşurken, 
önergeyle ilgili olmayan konulara da değinmişler ve zamanın bir kısmını bu konulara 
ayırmışlardır. Böylece yasama süreci bir miktar yavaşlatılmıştır. Buna karşılık iktidar grubu 
tarafından verilen önerge, maddenin sadece başlığını değiştirmektedir. Sadece başlıkta 
önergeyle değişiklik öngörülmesi, önergenin naylon olma niteliğini ortaya koymaya 
yeterlidir. Nitekim iktidar partisi grubu önergesine hem hükümet, hem de komisyon 
katılmamışlardır. Oysa ki iktidar partisi grubunun bu nitelikte olmayan önergelerine 
hükümet temsilcisi katılmakta, komisyon temsilcisi ise takdire bırakmakta ya da çoğunluk 
bulunmadığı için katılmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla hükümet ve komisyonun 
katılmama beyanları, grup üyesi milletvekillerine verilen önergenin kapatma önergesi 
olduğu mesajını vermektedir. Bu beyanlar üzerine önerge sahiplerinin önerge üzerinde 
konuşma hakları doğmaktadır. Ancak yapılan öneri sadece önerge hakkını kullandırmama 
amaçlı olduğundan ve içerik desteklenmediğinden, önerge sahipleri genelde konuşmak 
yerine gerekçenin okunmasını isterler. Bu tür önergelerin gerekçeleri de genelde kısa bir 
cümleden oluştuğundan, gerekçe çok kısa sürede okunur ve önergenin işlemi tamamlanmış 
olur. Kimi zaman bu tür önergeler üzerinde de konuşma hakkı kullanılabilir. Ancak bu 
durumlarda yapılan konuşmalar önergeye ilişkin olmayıp, muhalefet partilerine cevap 
vermeye ya da bir açıklama yapmaya ilişkin olur. Nitekim yukarıda aktarılan örnekte 
önerge sahiplerinden birisi söz almış ve muhalefet gruplarına mensup milletvekillerinin 
yaptıkları konuşmalara cevap vermiştir. Başkan daha sonra önergeyi oya sunmuş ve 
önerge sahiplerinin mensubu oldukları grubun milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir.

 Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 497 sıra sayılı Teklifin 
görüşmeleri sırasında örneğin 20. madde üzerinde 7 önerge verilmiştir. Madde üzerine 
iktidar partisi grubunun 4 önergesi işleme alınmıştır. İktidar grubunun aslında 4’ten fazla 
önerge vermiş olması muhtemeldir. Çünkü diğer milletvekillerinden sadece grubu olan 
partilere mensup olanlar her bir grup adına birer önerge verebilmişlerdir. Başka bir anlatımla 
diğer gruplar muhtemelen grup kontenjanından birer önerge vermişler ve iktidar partisi 
grubunun üç önergesi işleme alınmamıştır. İktidar partisi grubu bu Teklifin görüşülmesi 
sırasında engellemeleri engellemek için şöyle bir yöntem izlemiştir: Aynı önerge metni 
çoğaltılarak farklı milletvekilleri tarafından imzalanmış ve önerge hakkının kapatılması 
sağlanmıştır. Naylon önerge olarak adlandırılabilecek örnek önergenin metni şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/656 Esas Numaralı 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin çerçeve 
20 nci maddesi ile değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesinin 3 
ncü fıkrasında geçen “toplantıya katılan üyelerin” ibaresinin “üye tam sayısının” olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.655656

655 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.04.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 95, Oturum: 3, s. 362-363.
656 Bundan önceki madde üzerinde verilen önerge daha çarpıcıdır: Anayasa Mahkemesine başvurabilir ibaresi 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir olarak değiştirilmektedir. Maddenin bireysel 
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Tekrar etmek gerekirse bu önerge fotokopi yöntemiyle 4 adet çoğaltılmış ve her 
sayfa aynı partiye mensup birer milletvekili tarafından imzalanmıştır. Böylece başından 
beri reddedileceği belli olan ve sadece önerge hakkını kapatmak için verilmiş olan bu 
önergelerin hazırlanması için bir araştırma yapılmasına gerek olmamıştır. Bu tür naylon 
ya da kapatma önergelerinin iktidar grubuna sağladığı fayda bununla sınırlı değildir. Bu 
önergeler tıpatıp aynı olduğundan birlikte işleme alınmakta ve ciddi bir zaman tasarrufu 
sağlanmaktadır. Çünkü bu tür önergeler üzerinde, bir engel olmamakla birlikte, konuşma 
da yapılmadığından sadece gerekçe okunmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması için 
örnek önerge üzerindeki işlemlere tutanaklardan bakmak yararlı olabilir:

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, simdi okutacağım dört önerge de aynı mahiyettedir. 
O nedenle önergeleri birlikte isleme alacağım ve istemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı 
söz vereceğim. / Şimdi, ilk önergeyi ve diğer önergelerin imza sahiplerini okutuyorum, buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 2/656 Esas Numaralı 7/11/1982 tarihli 
ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifinin çerçeve 20 nci maddesi ile değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 149 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında geçen “toplantıya katılan üyelerin” 
ibaresinin “üye tam sayısının” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Veysi Kaynak Kahramanmaraş̧, İkram Dinçer, Van, Azize Sibel Gönül Kocaeli 
Yılmaz Tunç̧ Bartın 

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu efendim?
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BURHAN KUZU (İstanbul) – Katılmıyoruz 

Sayın Başkan.
 BAŞKAN – Hükûmet?
DEVLET BAKANI HAYATİ YAZICI (İstanbul) – Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Sayın Kaynak, konuşacak mısınız? 
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş̧) – Gerekçe... 
BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:
Anayasa değişikliğinin iptaline, siyasi partilerin kapatılması ya da devlet 

yardımından yoksun bırakılma kararlarının önemine binaen daha yüksek bir nisapla karar 
verilmesi amaçlanmıştır. ...

BAŞKAN – Aynı gerekçe, tekrar okutmuyorum.657

 

Görüldüğü gibi olağan koşullarda Başkan’ın her bir önerge sahibine beşer 
dakika söz vermesi ve her bir önerge işlemini ayrı yapması halinde 30 dakikayı aşması 
beklenen bu işlem bir-iki dakika içinde tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu tür bir yönteme 
başvurulduğunda hem önergenin hazırlanması son derece kolaydır, hem de önergenin 
işlem görmesi son derece hızlıdır. Bu önergeler kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle 
hazırlandıklarından kimi zaman istenmeyen durumlarla da karşılaşılabilmektedir. 
Örneğin bazen önerge maddeyi tekrarlamakta ve hiçbir değişiklik öngörmeyebilmektedir. 
Kimi zaman da önergedeki değişiklik ile gerekçesi farklılaşabilmektedir. Bunun nedeni 

başvuruyu düzenlediği düşünüldüğünde, önergeyle aslında hiçbir değişikliğin amaçlanmadığı görülebilir.
657 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.04.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 95, Oturum: 3, s. 370-371.
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başka bir yerden aktarılmış gerekçenin önergedeki değişikliğe uyarlanmamış olmasıdır. 
Örneğin 1041 sıra sayılı Tasarının görüşmeleri sırasında, 3. madde üzerinde verilen 
bir önergeyle, üç ay ibaresinin altı ay olarak değiştirilmesi önerilmektedir. Maddenin 
gerekçesinde amacın hak sahibinin mağduriyetinin giderilmesi olduğu belirtilmiştir. 7. 
madde üzerinde verilen bir başka önergede hususu içeriyorsa ibaresinin husus taşıyorsa 
şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Görüldüğü gibi öngörülen değişiklik esasa ilişkin 
olmayıp, aynı şeyin farklı şekilde yazımından ibarettir. Ancak önergenin gerekçesinde 
yapılan değişiklikle hak sahibinin mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı ifade 
edilmiştir. Büyük olasılıkla bu önerge hazırlanırken 3. madde için hazırlanan önerge 
kullanılmış ancak metin değiştirilirken gerekçenin değiştirilmesi unutulmuştur.658

Bu engellemeyi engelleme yöntemi yasama sürecinde kullanılan bir yöntem 
olmasına rağmen, bu yöntemin İçtüzüğün öngördüğü bir yöntem olduğu düşünülemez. 
Ancak özellikle siyasal gerilimin yüksek olduğu görüşmelerde bu yöntemin sıklıkla 
kullanıldığı söylenebilir. Nitekim yukarıda aktarılan örnekte 1982 Anayasası’nda kapsamlı 
sayılabilecek değişiklikler yapılmaktadır ve siyasal gerilimin düzeyi yüksektir. Bu nedenle 
de sadece yukarıdaki maddelerde değil aşağı yukarı bütün maddelerde aynı yöntem 
uygulanmıştır. Hatta bu tür önergeleri imzalayanlar da genellikle aynı milletvekilleridir. 
Çok sayıda milletvekili, aslında değişiklik bile sayılmayacak bir metni imzalayarak önerge 
hakkını kapatmış ve yasama sürecini hızlandırmaya çalışmışlardır. Kimi örneklerde bir 
siyasi parti grubu tarafından verilen kapatma önergeleri tıpatıp aynı olmayabilmekte, 
ancak önergelerin tümünde de teknik bazı küçük düzeltmeler önerilmektedir.

Kapatma önergeleri ya da naylon önergeler sıklıkla muhalefet partileri tarafından 
eleştirilmektedir. 2008 yılında yapılan itirazlardan sonra bu konuda bir usul tartışması 
açılmış659 ve eleştiriler dile getirilmiştir. Bu usul tartışmasına neden olan işlemde iktidar 
partisi grubuna mensup milletvekilleri tarafından beş değişiklik önergesi verilmiş ve kalan 
iki önerge iki muhalefet partisi tarafından verilmiştir. Muhtemelen bu önergeler de grup 
kontenjanından kullanılmıştır ve bir muhalefet partisi önerge vermediğinden, iktidar partisi 
grubu beş değişiklik önergesi verebilmiştir. İktidar partisi grubunun verdiği önergeler bu 
defa tıpatıp aynı değildir; ancak ortak noktaları önemli değişiklikler öngörmemeleridir. 
Önergelerde yerine getirilmesine ibaresi, oluşturulmasına; imkan kalmaması ibaresi, 
imkan bulunmaması; olmamak kaydıyla ibaresi, olmamak üzere; parasal değerleri ibaresi 
maddi ve parasal değerleri; teklifi üzerine ibaresi teklifi ile biçiminde değiştirilmektedir. 
Bu önergelere itiraz edilmesi üzerine açılan usul tartışmasına İzmir Milletvekili Oktay 
Vural şunları söylemektedir:

... bu okuduğumuz önergeler(in)... gerçekten bu yasa tasarısının milletimizin lehine 
çıkması için olumlu ifadelerle katkı sağlayacak önergeler olması gerekmektedir, açık olması 
gerekmektedir. Ancak, maalesef ...daha önceden verilen bu naylon önergelerle ...milletimizin 
hayrına beraber, birlikte atabileceğimiz adımlar engelleniyor. “İmkân kalmaması” 
hâlindekinin yerine “imkân bulunmaması” seklinde değiştirilmesi...”... Aynı daktilodan 

658 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.01.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 50, Oturum: 3, s. 297, 308.
659 Usul tartışmasına ait tutanaklar şunlardır ve bu tutanaklarla ilgili ayrıca dipnot verilmeyecektir: www.tbmm.

gov.tr/tutanaklar, 31.01.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 57, Oturum: 3, s. 488-499.
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çıkmış̧, aynı gerekçeyle beş̧ tane önerge veriliyor; aynı gerekçe: “İfadenin daha netleştirilmesi 
amacıyla verilmiştir.” Değişiklik önergeleriyle ilgili 87’nci maddede “Açık olmayan 
önergeler işleme konulmaz.” diyor....Bu bir engellemedir. Dolayısıyla, bu önergelerin işleme 
konulmaması gerekmektedir...  burada doğrudan doğruya, iktidar partisi milletvekilleri 
muhalefeti engelleme çabasına girmektedir. Çok yanlıştır. ...iktidar partisi muhalefeti 
engellerse, bu, demokrasi olmaz, bunun adı demokrasi olmaz. O bakımdan, kanaatime göre, 
bir, bu konuda gruplarımızın bu önergeleri vermemesi ve Başkanlığın da işleme koymaması 
şeklinde bir usulün uygulanması gerektiğini düşünüyorum. (vurgular benim)

Görüldüğü gibi Vural burada bu tür engellemelerin demokrasi ile bağdaşmayacağını, 
önerge verme hakkının naylon önergeler yerine gerekli önergelerle doldurulması 
gerektiğini, bu tür önergelerin açık olmadıkları gerekçesiyle işleme alınmamaları 
gerektiğini ileri sürmektedir. Aynı doğrultuda konuşan Mersin Milletvekili Ali Rıza 
Öztürk şunları söylemektedir:

...yasaların tanıdığı hakkın kullanımı konusunda sınırlamalar vardır. Her hak o 
hakkı tanıyan yasanın da üstünde yer alan objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde 
kullanılamaz. Her hak o hakkın yasada tanınmasının var oluş nedeni olan amacını aşarak 
kullanılamaz./ Şimdi, burada AKP milletvekili arkadaşlarımızın verdiği önergelere bakalım, 
büyük Türk milleti de duysun, hukukçular da duysun. “Yerine getirilmesi” ibaresinin 
yerine “oluşturulmasına” teklif edilmiş̧, “imkân kalmaması” ibaresinin yerine “imkân 
bulunmaması”  teklif edilmiş̧, “olmamak kaydıyla” ibaresinin yerine “ olmamak üzere”  
teklif edilmiş̧, “ teklifi üzerine”  “teklifiyle”  söylenilmiş̧, “parasal değerler”  yerine “ 
maddi ve parasal değerler...” Ve bunun gibi devam ediyor. 

Bu tartışmalardan sonra Başkanlık tutumunu şöyle açıklamıştır: 

... 87’nci maddesine göre, verilen değişiklik önergeleri açık olmamaları hâlinde 
isleme konulmamaktadır. Ancak, mevcut metinde yaptığı değişiklik çok küçük olsa bile, 
kapsama ilişkin bir müdahale imkânımız bulunmamaktadır. /Bununla birlikte geçmiş̧ 
dönemlerden beri hem iktidar hem de muhalefet partileri tarafından zaman zaman 
kapatma önergeleri verilmiştir ve bu önergeler isleme alınmıştır. Ancak, hem iktidar hem 
de muhalefet partileri gruplarının bu hususta gereken özeni göstermelerini rica ediyorum. 
Görüşmeler sonrasında tutumum değişmemiştir, bilgilerinize sunulur. 

Ancak Başkanlığın bu açıklamasının geçmişteki bazı uygulamaları dikkate 
almadığı söylenebilir. Çünkü 1980 ve 1990’lı yıllarda kapatma önergeleri muhalefet 
partileri tarafından verilmektedir ve iktidar da zaman zaman bu önergelere karşı önlem 
alma zorunluluğu hissetmiştir. Kapatma önergeleri iktidar tarafından değil muhalefet 
partilerine mensup milletvekilleri tarafından verildiğinde ve önerge hakkı kapatıldığında, 
her önerge üzerinde ayrı bir işlem yapılacağından, önemli bir engelleme yapılmış olur. 
Yukarıda aktarıldığı gibi, iktidar da karşı silah olarak önerge hakkını kendisi kapatır ve 
muhalefetin engellemesini engellemiş olur. Ancak bazı dönemlerde kapatma önergelerinin 
muhalefet tarafından verildiği ve iktidarın kapatma önergesi vermediği görülmektedir. 
İktidar partisi bu durumlarda engellemeyi engellemek için başka bir yöntem geliştirmiştir. 
1985 yılında yaşanan bir örnekte tartışma konusu olan bir tasarının görüşmeleri sırasında 
muhalefet partileri tarafından her madde üzerinde onlarca ve bazen yüzlerce önerge 
verilmiştir. Sözkonusu dönemde İçtüzükte her maddenin her fıkrası üzerinde en fazla 
dört önerge verilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen, teamülde bu sınıra uyulmamakta 
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ve verilen her önerge işleme alınmaktadır. Siyasal gerilimin oldukça yüksek olduğu bu 
görüşmede muhalefet partileri, tasarının görüşmelerini engellemek için önergeleri bir 
araç olarak kullanma yolunu seçmişlerdir. Maddeler üzerinde verilen onlarca/yüzlerce 
önergenin yanı sıra, bu maddelere fotokopi yoluyla çoğaltılmış uzun gerekçeler eklenmiştir. 
İktidar bu önergeler üzerinde konuşma yapılmasını engellemek için, komisyonu yerinde 
bulundurarak önergelere katılmasını sağlamış ve önerge sahiplerine söz hakkı doğmasını 
engellemiştir. Öte yandan Başkan da önergelerle ilişkili olmayan önergeleri okutmama 
yolunu seçmiştir. Sıra 5 inci madde üzerindeki önergelere geldiğinde, Başkanlığa 250 
civarında önergenin sunulduğu anlaşılmıştır. Başkan bu önergeleri İçtüzükteki sınırlama 
dolayısıyla değil ama her bir önergenin aynı şeyi tekrar etmesi nedeniyle işleme tümünü 
işleme almayacağını bildirmiştir. Çünkü önergelerin metinleri aynı olup sadece rakamlar 
değiştirilmiştir (4 saat, 5 saat, 6 saat ...gibi). Bu uygulamaya itiraz edilmiş ve bugüne 
kadar Genel Kurul’da önerge sınırlamasına uyulmadığı ve bu sınırlamanın şimdi de 
uygulanamayacağı ileri sürülmüştür. Tartışma uzayınca bu konuda bir usul tartışması 
açılmış ve Başkan usul tartışması sonunda ilginç bir karar açıklamıştır. Kararda her fıkra 
hakkında 4 önerge sınırlamasının sadece rakamları aynı olan 250 önergeye uygulanacağı; 
bu önergelerden sadece 4 ünün işleme alınacağı, diğer önergelere bu sınırlamanın 
uygulanmayacağı belirtilmiştir.660 Başka bir anlatımla sorun olarak görülen şey madde 
hakkında 250 önergenin verilmiş olması değil, bu 250 önergenin aynı şeyi söylüyor 
olmalarıdır. Tartışmalar bundan sonraki birleşimlerde de sürmüş, ancak bundan sonra 
verilen çok sayıda önergenin işleme alınması uygulaması sürdürülmüştür, buna karşılık 
muhalefet yüzlerce sayıda önerge vermekten vazgeçmiştir.661 Buna benzer bir olay 
1992 yılında yaşanmıştır. Ancak bu dönemde sınırsız önerge verme uygulamasına son 
verilmiştir. Olayda Başkan bir önergeyi okutup oylattıktan sonra, okunan önergenin 
birkaç sözcük değişiği olan bir başka önergenin bulunduğunu ve sadece o değişiklikleri 
okuttuktan sonra önergenin oylanacağını bildirmiştir. Bunun üzerine önergelerin İçtüzük 
gereği okunarak oya sunulmaları gerektiği ileri sürülerek itiraz edilmiştir. Bunun üzerine 
açılan usul tartışmasında konuşan Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu benzer bir 
uygulamanın geçmişte yapıldığını şu sözlerle aktarmaktadır:

...o gün yapılan uygulamayla, bugün sayın Başkanın yaptığı uygulamanın arasında 
en ufak bir fark yoktur. O günle bugünün arasında olan tek fark, o gün ANAP’lılar bu 
tarafta oturuyordu, biz öbür tarafta oturuyorduk. Onun için, arkadaşlarımızın itiraz etmeye 
hakları yok. 

 Usul tartışmasının ardından Başkan uygulamayı oya sunmuş ve Genel Kurul’un 
kararını almıştır. Ancak daha sonraki örnekler incelendiğinde, Başkanın bu yetkinin 
sınırını bir hayli genişlettiği ve birbirine fazlaca benzemeyen önergeleri bile bu şekilde 
okutmadan işlem yaptığı görülmektedir.662

660 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.06.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 113, Oturum: 1-3, s. 396-484.
661 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.06.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 114, Oturum: 1-3, s. 498-592.
662 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.03.1992, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 50, Oturum: 1-3, s. 316-321.
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Özetle söylemek gerekirse, naylon önergeler sözkonusu olduğunda hem iktidar, 
hem de muhalefet önerge mekanizmasını engelleme-engellemeyi önleme amaçlı olarak 
kullanmakta ve zaman içinde bu yolda değişik yöntemler geliştirebilmektedir. 

(k) Engelleme yöntemi olarak uzun maddeler ve gerekçeleri
Kapatma önergeleri ya da naylon önergeler iktidar partisi tarafından verildiklerinde, 

önerilen değişikliklerin esasa ilişkin olmamaları ve kısa olmaları nitelikleri öne çıkar. Bu 
sayede değişiklik metninin ve gerekçesinin okunması kısa süre alır ve yasama süreci 
hızlanmış olur. İktidar grupları önergeler üzerinde genellikle konuşma yapmadıklarından 
gerekçe okunur ve bu sayede önemli bir zaman tasarrufu sağlanmış olur. Muhalefet partileri 
ise, bunun tersine, engelleme yapabilmek için uzun maddeler ve madde gerekçeleri 
yazma yoluna giderler. Bu tür önergelerde önerilen değişiklik aslında sadece bir ibare 
değişikliği olmasına rağmen maddenin tümü yeniden yazılır ve maddenin okumasıyla 
belli bir zaman geçirilmesi sağlanır. Üstelik madde metni iki kez okunduğundan, bir 
önergeyle kullanılması engellenen zaman miktarı iki katına çıkar.

İçtüzüğün 87. maddesi bu tür bir engellemenin önüne geçmek için değişiklik 
önergeleri ve gerekçelerinin hacmine kelime sınırı koymuştur: Değişiklik önergeleri 
ile gerekçeleri beşyüz kelimeden fazla ise, önerge sahibi önergesine beşyüz kelimeyi 
geçmeyen bir özet eklemek zorundadır. 2012 yılında bu konuda yapılan bir usul 
tartışmasında çok uzun bir madde olan 2. maddenin önerge hakkını engellediği için 
görüşülemeyeceği ileri sürülmüştür. Başkanlık ise usul tartışmasının sonunda, 500 
kelimeyi aşan önerge verilebileceğini, buna bir engel bulunmadığını ancak bu önergelere 
bir özet eklenme zorunluluğu bulunduğunu ifade etmiştir.663 Uygulamada 500 kelime sınırı, 
kimi zaman 500 kelimeyi aşan önerge verilemeyeceği biçiminde yorumlanmaktadır. Oysa 
yasaklanan şey 500 kelimeyi aşan önerge verilmesi değildir; 500 kelimeyi aşan önergelere 
bir özet eklenmek zorundadır. Örneğin 2005 yılındaki bir Birleşimde 500 kelimeyi aşan 
bir önergenin işleme alınamayacağı yönünde itirazda bulunulmuş ve bunun üzerine 
önerge işlemi tamamlanmadan oturuma ara verilmiştir. Sonraki oturumda önergeden 
iki paragrafın çıkarıldığı ve 500 kelimenin altına düşürüldüğü ifade edilerek işleme 
devam edilmiştir.664 Oysa önergeye bir özet eklenmiş olması halinde, kısaltmaya gerek 
kalmadan sorun çözülmüş olurdu. 2010 yılındaki bir birleşimde Trabzon Milletvekili 
Mehmet Akif Hamzaçebi önerilen bir düzenlemenin 500 kelimeyi geçtiği gerekçesiyle 
düzeltilmesi amacıyla kendilerine iade edildiğini belirtmiştir. Hamzaçebi değiştirilmek 
istenen maddenin kendisinin 500 kelimeyi geçtiğini ve bu yüzden değişiklik önergesinin 
de zorunlu olarak 500 kelimeyi aştığını belirtmiştir.665 Ancak burada tekrar etmek gerekir 
ki önergenin 500 kelimenin üstünde olduğu gerekçesiyle değil, 500 kelimenin üzerindeki 
önergeye özet eklenmemiş olduğu gerekçesiyle iade yapılmış olabilir; aksi takdirde 
hem İçtüzük hem de teamüle aykırı davranılmış olur. Uygulamada karşılaşılan bir başka 
yanlışlık, önergelerin sadece gerekçelerinin 500 kelimeden fazla olmamaları gerektiğinin 
sanılmasıdır. Örneğin 2004 yılındaki bir Birleşimde Ankara Milletvekili Salih Kapusuz 

663 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.11.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 17, Oturum: 1, s. 920-924.
664 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.06.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 122, Oturum: 2-3, s. 229-230.
665 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.07.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 139, Oturum: 5, s. 759.
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son okunacak iki önergenin gerekçesi 500 kelimeyi geçtiği için işleme alamazsınız diyerek 
itiraz etmiştir.666 Burada hem sadece gerekçenin sözcük sayısının sayılmış olması yönünden, 
hem de bu tür bir önergenin işleme alınmayacağının belirtilmiş olması yönünden sorun 
vardır: Madde ile gerekçenin birlikte toplamı 500 kelimeyi geçmemelidir; ancak 500 
kelimeyi geçmek işleme alınmamanın gerekçesi olamaz; 500 kelimeyi aşan önergeye özet 
eklenmemesi işleme alınmama gerekçesi olabilir. 500 kelime sınırının madde gerekçesi ile 
birlikte madde metnini de kapsadığı 87. madde de açık olduğu gibi gerekçede de çok açık 
şekilde belirtilmiştir: Bu limit gerek metni ve gerekse gerekçeleri kapsamaktadır.667

Özellikle muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin uzun önergeler vererek 
yasama sürecini yavaşlatmaları ya da engellemelerini önlemek için getirilen 500 kelime 
sınırlamasına her zaman uyulduğu söylenemez. Kimi zaman önergelerin kelime sayısı 
hesaplanmadığından önergeler işleme alınabilmekte ve kimi zaman da kelime sayısının 
biraz aşılmasına göz yumulmaktadır. Örneğin 2000 yılına ait tutanaklardan 500 kelime 
sınırlamasının aşıldığı şu sözlerden anlaşılmaktadır:

TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, gerekçesini okutun. 
BAŞKAN - Sayın Güven ifade etmek istemedim; ama, ifade edeyim: Geçen sefer 

bendeniz yoktum burada, bu önerge alelacele verilmiş̧. Bu, geçen seferkinin aynısı ve 850 
kelime; ama, bunu okuttum, tabii ki bir gerginlik olmasın diye. 

TURHAN GÜVEN - Bu bir madde tedvinidir, çiftçiyi, üreticiyi, esnafı kurtarma 
maddesidir, nefes aldırma maddesidir. 

BAŞKAN - Okutuyorum efendim, ziyanı yok, 150 kelimeden bir şey çıkmaz. Peki 
efendim, doğrudur; ama, malumunuz, siz daha iyi biliyorsunuz; 500 kelimeyi geçmemesi lazım. 

TURHAN GÜVEN- Geçebilir, olabilir efendim. 
BAŞKAN - Ama, geçmiş̧; 800 kelime. 
TURHAN GÜVEN - Komisyon 48 saat geçmeden görüşüyor da, biz bunu vermişiz 

çok mu? 
BAŞKAN - Peki efendim. Gerekçeyi okutuyorum:668

 

500 kelimeyi aşan önergelerle ilgili bu farklı ve hatalı uygulamaların yanında bir 
başka sorun, özet eklenmiş önergelere ne tür bir işlem yapılacağı ile ilgilidir. 87. maddede 
500 kelimeyi aşan önergelere 500 kelimeyi geçmeyen bir özet ekleneceği belirtilmiştir. 
Ancak bu özete ne gibi bir işlem yapılacağı ile ilgili olarak İçtüzükte herhangi bir açıklık 
bulunmamaktadır. İçtüzüğün 102 ve 106. maddelerinde düzenlenen genel görüşme ve 
gensoru önergelerinde de 500 kelimeyi aşan önergelere 500 kelimeyi geçmeyen bir 
özet ekleneceği ve 87 maddeden farklı olarak, görüşmelerde bu özetin okunacağı açık 
şekilde belirtilmiştir. Özetin okunacağı 102 ve 106. maddelerde belirtilmişken. 87. 
maddede özetin okunacağının belirtilmemiş olması akla, özet eklenmiş olsa da, özet 
yerine maddenin okunup okunmayacağı sorusunu getirebilmektedir. Ancak İçtüzüğün 
87. maddesinin gerekçesi bu konuda da çok açıktır ve bu tür durumlarda sadece özetin 
okunacağını tereddüde yer bırakmayacak şekilde göstermiştir:

666 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.02.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55, Oturum: 4, s. 469. 
667 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 89.
668 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.12.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 37, Oturum: 7, s. 210.
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Madde hükmüne göre özet üyelere basılıp dağıtılacak veya Mecliste sadece özet 
okunup asıl metin zapta eklenecektir.669670

Bu durumda 500 kelimeyi geçen önergelerde, önergeye bir özet eklenmesi zorunlu 
olup görüşmelerde, madde ve gerekçesi yerine bu özetin okunması gerekmektedir. 2012 
yılında bu konuda bir usul tartışması açılmış ve tartışmada bu gerekçeye aykırı görüşler ileri 
sürülmüştür. Örneğin Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk tartışmada şunları söylemiştir:

Şimdi, burada, değişiklik önergesinin beş̧ yüz kelimeden fazla olamayacağına ilişkin 
bir uygulamayı “Madde metnini de kapsar.” seklinde getirdiğiniz zaman, o zaman kanun 
maddesinde sınırlama getiriyorsunuz demektir. Bu doğru bir uygulama olmaz.... Dolayısıyla, 
soyut bir şekilde, “Önergeler, gerekçelerle ana metin birlikte değerlendirildiğinde beş yüz 
kelimeyi geçemez.” dediğiniz zaman, o... değişiklik önergelerini hiçbir zaman uzun, beş yüz 
kelimeden fazla veremeyeceksiniz demek anlamındadır. Bu da yasama faaliyetini kısıtlar. O 
nedenle Başkanlığın tutumunun aleyhinde söz aldım. 671

İlk bakışta görülebileceği gibi bu itirazdaki sorun 500 kelimeyi aşan önergelere 
getirilen özet ekleme zorunluluğunun, 500 kelimeyi aşan önerge verilemez biçiminde 
anlaşılmış olmasıdır. Bu yüzden de Başkanlık teamüle uygun tutumunu şöyle açıklamıştır:

Değişiklik önergelerinin beş̧ yüz kelimeyi geçmeyeceği, geçtiği takdirde özetlerinin 
ekleneceği 87’nci madde hükmüdür. Beş̧ yüz kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanan özet 
okutulmaktadır.672 

Başkanlığın bu açıklaması yerinde olmakla birlik somut olayda uygulamanın bu 
açıklamaya uygun yürütüldüğü söylenemez. Sözkonusu olayda bir ek madde ihdasıyla 
yeni üç ilçe kurulması öngörülmektedir. Yeni kurulan ilçelere bağlanacak köy ve 
mahallelerle ilgili olarak ekli listeler bulunmaktadır. Başkanlık bu listeleri okutmamış ve 

669 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 89.
670 Maddenin geriye kalan gerekçesi şöyledir: 500 kelime normal birbuçuk daktilo sayfası tutan bir metne 

tekabül etmektedir. Sayfa sınırlaması yerine kelime esası alınarak sınırlama yapılması tatbikatta daha çok 
kullanılan bir hususa uymak ve daha belirli bir kıstas bulmak içindir. 500 kelimelik sınırlama itibarî olup 
bu limitin birkaç̧ kelimeyle geçilmesi önergenin hükümsüzlüğü anlamına gelmez. Önergelere, böyle bir 
sınırlama koymak milletvekillerinin kanun teklif etme ve önerge verme yetkilerini kısıtlama anlamına gelmez. 
Zira: 
1. Resmî dairelere verilen dilekçelerde, daireler arası yarışmalarda asıl yazıya bir özet eklemek zorunlu bir 
tatbikat hâline gelmiştir. 
2. Batı parlamentolarında her raporun başına bir özet eklemek örf ve adet hâline gelmiştir. 
3. Bu tarz bir özet Meclisin kanun yapma işlerini kolaylaştırır. 
4. Özet bizzat önerge sahibinin asıl kastının Genel Kurul tarafından anlaşılmasına yardım eder. Çünkü̈, uzun 
metinler ekseriya okunmaz veya okunsa dahi takibedilip anlaşılması güçtür. Önerge özetini dinleyen veya 
okuyan üye önerge sahibinin maksadını kolayca anlar. Önergeye ilgi duyarsa daha geniş bilgi almak için 
önergenin tamamını okuyabilir ve bu suretle de önergelerin kabul edilme şansı daha çok artar. 
5. Bu hüküm kasıtlı surette uzun önergeler vermek suretiyle Meclisin çalışamaz hâle gelmesi sonucunu 
doğuran, engellemeleri önler.

671 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 18, Oturum: 4, s. 81.
672 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 18, Oturum: 4, s. 82.
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yapılan itirazlar üzerine de madde ile gerekçelerinin kelime sayısının 500’ü geçtiği ve bu 
nedenle sadece özetin okunduğu belirtilmiştir. Ancak okunan metne bakıldığında, metnin 
madde metni olduğu ve özet olmadığı görülmektedir. Zaten bu metin özet olsaydı, ayrıca 
bir madde metninin olması gerekirdi. Başka bir anlatımla bir özet sözkonusu olduğunda 
ortada üç metin bulunmalıdır: (1) madde metni, (2) madde gerekçesi, (3) ek yapılan ve 
madde metni ile gerekçesini kapsayan özet. Oysa olayda madde metni ile gerekçesi ile 
ekli listeler bulunmaktadır. Başkanlık madde metnine özet, listelere de madde metni 
işlemi yapmıştır ki bu uygulamanın savunulabilir bir yönü bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
yapılan itirazlar haklı olmakla birlikte, itiraz sırasında dile getirilen argümanlar teamüle 
uygun olmadığından bir sonuç elde edilememiştir.

 Özetle söylemek gerekirse İçtüzük çok uzun metinleri ya da gerekçeleri olan 
maddeler verilerek yasama sürecinin yavaşlatılmasını önlemek amacıyla, 500 kelimeyi 
aşan önergelere özet ekleme zorunluluğu getirmiş olmasına rağmen, bu madde uygulamada 
değişik anlaşılabilmektedir. Çoğunlukla 500 kelimeyi aşan önerge verilemeyeceği 
zannedilmektedir. Bu nedenle de yapılan itirazlarda sınırlamanın gerekçe metnine ilişkin 
olduğu, madde metninin de sınırlamaya tabi olması halinde önerge hakkının sınırlanmış 
olacağı ileri sürülmektedir. Bu nedenle de yapılan bazı uygulamalarda 500 kelimeyi aşan 
önergelerin açık hükme rağmen özet eklenmeksizin işleme alındığı görülmektedir. Oysa 
her ikisi de yanlıştır: 500 kelimeyi aşan önergelerin işleme alınması da doğru değildir, bu 
önergelerin hiçbir şekilde işleme alınmayacakları da doğru değildir; 500 kelimeden fazla 
olup özeti olan önergeler işleme alınır. Teamül de bu yöndedir.

 Burada son zamanlarda bu konuda yaşanan yeni bir gelişmeye değinmekte yarar 
vardır. Yukarıda aktarıldığı gibi 500 kelime sınırlaması madde metnine ve gerekçesine 
ilişkindir. Maddeye ekli listelerin de madde metnine dahil olduklarını ve sınırlama 
kapsamına girdiklerini kabul etmek gerekir. Ancak önergede madde metni + ekleri + 
gerekçe dışında da bölümler vardır. Bu bölümler imza ve dilekçe kısmıdır. İmza kısmına 
ayrı bir alt başlık altında değinileceğinden burada yinelenmeyecektir. Önergenin dilekçe 
kısmı da son zamanlarda bir yavaşlatma aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. İdeal bir 
önergenin dilekçe kısmında TBMM Başkanlığına biçimindeki bir hitap ibaresinden sonra 
Görüşülmekte olan x sıra sayılı kanun tasarısı/teklifinin y’nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. cümlesi yer alır. Bu cümle değiştirilmek 
istenenin madde, fıkra, bent, ibare oluşuna göre değişebilir. Ancak buradaki x sıra 
sayılı kanun tasarısı/teklifinin ibaresinin değişmesinin hiç gereği yoktur. Çünkü sıra 
sayısı numarası komisyon raporunun numarasıdır ve görüşülen tasarıya ilişkin bütün 
dokümanları içermektedir. Sözkonusu sıra sayısı tek bir rapora atıfta bulunmaktadır ve 
internet üzerinden de bu rapora kolaylıkla erişilmektedir. Öte yandan Genel Kurul’da 
zaten hangi konunun görüşüldüğü bellidir. Bu yüzden de teklifin tasarının adını yazmanın 
hiçbir gereği yoktur; zaman kaybından başka bir işe yaramaz. Ancak buna rağmen kimi 
dilekçelerde tasarı/teklifin adı, esas numarası gibi bilgilere de yer verilmektedir. Son 
dönemlerin önemli gerçeği olan torba kanun uygulaması ise bu dilekçe kısmının yasama 
sürecini bilinçli olarak yavaşlatılmasına olanak tanımıştır. Şöyle ki torba kanunlar 
çok sayıda kanunda değişiklik yaptıklarından, komisyondaki görüşmeler sırasında, 
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komisyon gündeminde bulunan çok sayıda benzer teklif tasarıyla birleştirilmektedirler. 
Bu yüzden de teklif ve tasarının adı sayfalarca uzayabilmektedir. İşte muhalefet partileri 
de engelleme yapmak istediklerinde, kısaca sıra sayısı numarasını yazacaklarına, 500 
kelime sınırlamasına tabi olmayan tasarı/teklif başlığını olduğu gibi yazmaktadırlar 
ve bu sayede süreci yavaşlatmaktadırlar. Örneğin 2014 yılındaki bir uygulamada 500 
kelimeyi aşan bir önergenin özeti okunmuş ancak dilekçe kısmındaki başlığı okumaktan 
kaçınılamamıştır.673 Dipnotta aktarılan dilekçenin sözcük sayısı 474’tür. Üstelik bu dilekçe 

673 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım önerge 500 kelimeyi geçtiğinden İç Tüzük’ün 87’nci 
maddesi gereği önergenin özeti okunacak, önergenin tamamı tutanağa eklenecektir.(x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 
Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay 
Vural’ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 
İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay 
Vural’ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak 
ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili 
Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Osmaniye 
Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili 
Mehmet Şandır’ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 
İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran 
Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun; Samsun 
Milletvekili Cemalettin Şimşek’in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 
2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 
2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 
2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 
2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 
2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 
2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 
2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 
2/2191, 2/2192, 2/2198. 83 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz teklif ederiz. Bkz: www.
tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.08.2014, Dönem: 24, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 130, Oturum: 1.
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sadece 500 kelimeyi aşan önergelerde kullanılmamış, diğer önergelerde de kullanılmıştır. 
Dolayısıyla 500 kelime sınırının bu yolla bir hayli aşılmış olduğu ve yasama sürecinin 
yavaşlatılabildiği görülmektedir.

(l) Önergelerdeki imzaların okunmasına ilişkin teamüller
Daha önce de belirtildiği gibi, henüz görüşülmesine başlanmamış tasarı ve 

teklifler üzerinde verilen önergelerde tek milletvekilinin imzası yeterli iken görüşmeler 
başladıktan sonra en az beş imza zorunludur. Ancak ister görüşmeler başladıktan sonra 
ister görüşmelerin başlamasından önce önerge verilmiş olsun önergelerde çok sayıda 
milletvekilinin imzasının bulunması mümkündür. İçtüzük önergelerinin çok sayıda 
milletvekili tarafından imzalanabilmesi olanağının bir engellemeye dönüşmesini 
önlemek için beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imzanın okunacağını öngörmüştür. 
Uygulamada katip üyenin önergeyi okumasından önce imzası okunacak milletvekilleri 
işaretlenmekte ve katip üye işaretli milletvekillerini okumaktadır. Bu işaretleme 
yapılırken dikkat edilen bir husus vardır: Önerge üzerinde konuşacak milletvekilinin 
önergede imzasının olması zorunlu olduğundan, önerge üzerinde konuşacak milletvekili, 
sıralamada sonlarda yer alsa bile ismi okunacak ilk beş imza arasına alınmaktadır. Ancak 
kimi zaman önerge üzerinde kimin konuşacağı belli olmadığından ya da işaretleme 
ihmal edildiğinden önerge üzerinde konuşacak milletvekilinin adı okunmamış olabilir. 
Bu durumda önerge üzerindeki konuşma isteğinin bildirilmesinden sonra, önerge kontrol 
edilerek milletvekilinin imzasının bulunup bulunmadığı saptanır. Konuşacak milletvekili 
önergeyi imzalamış olduğu halde ismi okunmamışsa, Başkan imzanın bulunduğunu ifade 
eder ve imza sahibi milletvekili konuşmasını yapar. Bu kontrol sırasında milletvekilinin 
önergeyi imzalamadığı da saptanabilir. Bu durumda, teamülde, milletvekili ya konuşmaya 
başlamadan önce önergeyi imzalar ya da konuşması tamamlandıktan sonra imzasını 
tamamlar. Dolayısıyla önergede imzası bulunmayan milletvekilinin konuşturulmaması 
söz konusu olmaz; imza eksikliği daha sonra da giderilebilir.

Yukarıda belirtildiği gibi İçtüzük çok sayıda imzanın engelleme amacıyla 
kullanılmasını önlemek için beşten fazla imzanın okunmasını yasaklamıştır. Ancak 
bilindiği gibi teamülde önergeler iki defa okunmaktadır. Bu durumda her iki defa da 
imza sahipleri ayrı ayrı okunacak mıdır? 1973 İçtüzüğünün ilk uygulamaları hakkında 
tutanaklardan hareketle bir sonuca ulaşmanın olanağı yoktur. Çünkü bu dönemdeki 
tutanaklar incelendiğinde ilk okumada önergedeki ilk beş imza sahibinin okunduğu ve 
ikinci okumada şu örnek formatın kullanıldığı görülmektedir:

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün ve 4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.)674

Bu cümleden, okunan önergedeki imza sahiplerinin isimlerinin de tekrar okunup 
okunmadığına ilişkin bir sonuç çıkarmak olanaklı değildir. Ancak bugünkü uygulamanın 
1973 İçtüzüğünün ilk yıllarından geldiği kabul edilecek olursa, bu ikinci okumada ilk 
imza sahibi dışındaki imza sahiplerinin isimlerinin okunmadığı sonucuna varılabilir. 

674 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.04.1974, Dönem: 15(4) , Yasama Yılı: 1, Birleşim: 63, Oturum: 1, s. 14.
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Çünkü İçtüzükte yazmamasına rağmen yerleşik hale gelmiş teamüle göre ilk okumada ilk 
beş imza sahibi okunmakta, ikinci okumakta sadece ilk imza sahibi okunmaktadır. Örnek 
uygulama şöyledir:

Mustafa Kalaycı (Konya) ve arkadaşları.675 

Görüldüğü gibi mevcut uygulamada, önergenin ikinci okumasında ilk imza 
sahibi dışında başka imza sahipleri okunmadığı gibi, bunların sayısına ilişkin bir bilgi de 
açıklanmamaktadır.

Önergedeki imza sahiplerinin okunması sırasında başka kısaltmalara da 
gidilmektedir. Örneğin yukarıdaki önergenin birinci okunuşu şöyledir:

Mustafa Kalaycı, Konya; Mehmet Şandır, Mersin; Behiç Çelik, Mersin; Mehmet 
Günal, Antalya; Nevzat Korkmaz, Isparta; Alim Işık, Kütahya Milletvekilleri.676 

Burada her milletvekili okunurken sonuna Milletvekili sözcüğü eklenmemiş ve 
bütün isimler okunduktan sonra hepsi için geçerli olmak üzere Milletvekilleri sözcüğü 
eklenmiştir. Böylece bu örnekte 6 kez Milletvekili sözcüğünden tasarruf edilmiştir. İlk 
bakışta önemsiz gibi görünen bu zaman tasarrufu, yüzlerce önerge dikkate alındığında, 
toplamda anlamlı bir tasarruf sağlayabilmektedir.

Önergelerin okunması sırasında başvurulan bir başka tasarruf yöntemine aynı 
önergelerde başvurulmaktadır. Örneğin bir maddenin tasarı ya da teklif metninden 
çıkarılmasına ilişkin dört önerge varsa, bu önergelerden sadece birisi ile diğer 
önergelerdeki imza sahiplerinin adları okunmaktadır. Bu durumda aynı önerge çok sayıda 
kişi tarafından verilmiş gibi olmaktadır. İkinci okumada ise birinci önerge okunduktan 
sonra işlemi yapılmakta ve daha sonra diğer önergedeki imza sahiplerine istemleri halinde 
söz verilmekte; isimleri yeniden okunmamaktadır. 2010 yılındaki bir örnek şöyledir:

BAŞKAN-...19’uncu madde üzerinde üç adet önerge vardır. Üç önerge de aynı 
mahiyette olduğu için önergelerin birisini okutup diğerlerindeki imza sahiplerini okutacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 503 Sıra Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 19 uncu maddesi ile 3573 sayılı Kanunun 
20’nci maddesinde değişiklik öngören çerçeve maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Cemaleddin Uslu, Edirne; Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul; Polat Türkmen 
Zonguldak; Altan Karapaşaoğlu, Bursa; Alim Işık, Kütahya. Diğer önergedeki imza 
sahiplerini okutuyorum: Tacidar Seyhan, Adana; Hüseyin Pazarcı, Balıkesir; Ergün 
Aydoğan, Balıkesir; Mehmet Ali Susam, İzmir; Selçuk Ayhan İzmir. Diğer önergedeki imza 
sahiplerini okutuyorum: Mehmet Şandır, Mersin; Yılmaz Tankut, Adana.677 

675 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.12.2010, Dönem: 23 , Yasama Yılı: 5, Birleşim: 24, Oturum: 3, s. 288.
676 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.12.2010, Dönem: 23 , Yasama Yılı: 5, Birleşim: 24, Oturum: 3, s. 282.
677 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.06.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 114, Oturum: 9, s. 665.
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Başkan önergeleri bu şekilde okuttuktan sonra işleme almış ve önerge sahiplerinin 
konuşma yerine gerekçelerin okunmasını istemeleri üzerine üç önergeyi de okutmuş 
ve önergeleri oylamıştır. Dolayısıyla burada ikinci okumada isimlerin hiç okunmadığı 
görülmektedir.

(m) Önerge gerekçelerinin okunmaması teamülü

1973 İçtüzüğünün önergeleri düzenleyen 88. maddesi önergelerin gerekçeli 
olmasına ilişkin olarak dolaylı bir hüküm koymuştur. 88. maddenin beşinci fıkrasında 
değişiklik önergeleri ve gerekçelerinin beşyüz kelime sınırından söz edilmektedir. 
Dolayısıyla bu fıkradan, önergelerin gerekçeli olmaları gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
1996 değişikliğinden önceki uygulamalara bakıldığında her iki tür uygulamaya da 
rastlanmaktadır. Örneğin 1976 yılında yapılan bir uygulamada önergelerin ilk okumada 
hem gerekçesi okunmuş, hem de ikinci okumadan sonra önerge sahibine söz verilmiştir.678 
1977 yılında yapılan bir uygulamada ise önergelerin gerekçesi hiç okunmamış ve ikinci 
okumadan sonra isteyen önerge sahiplerine söz verilmiştir. Hükümet ve komisyon ister 
katılsın ister katılmasın, önergeler üzerinde söz istemi olmadığında, varsa, gerekçeyi de 
okutmaksızın önergeyi oya sunmuştur.679 Çünkü bazı önergelerin gerekçesiz verilmiş 
olması da muhtemeldir. Bu iki uygulamanın birbirine çok yakın zamanda yapıldığı 
düşünüldüğünde, 1996 öncesinde istikrarlı bir teamülden söz edilemez.

1996 düzenlemelerinde bu konuda önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerden 
birincisi değişiklik önergelerinin gerekçeli olarak verileceklerine ilişkin açık hükümdür. 
Dolayısıyla 1996 değişiklikleri yürürlüğe girdikten sonra gerekçesiz önerge verilmesi 
olanaksız hale getirilmiştir ve gerçekten de bu yıldan sonra gerekçesiz önergeye 
rastlanmamaktadır. Ancak bu defa da Genel Kurul’da gerekçenin biçimine ilişkin bir 
tartışma yaşanabilmiştir. 2009 yılında bir maddenin yeniden görüşülmesine ilişkin 
olarak verilen bir önergede, gerekçe ayrı bir başlık altında yer almamıştır. Önergede 
ihale işlemlerinin değerlendirilmesi amacıyla kabul edilmiş olan maddenin yeniden 
görüşülmesi istenmektedir. Bu önergeye itiraz edilerek, dilekçede ayrı bir gerekçe yer 
alması gerektiği ve bu önergenin gerekçesiz sayılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bunun 
üzerine açılan usul tartışmasında gerekçenin belli bir şekilde yazılmasının zorunlu 
olmadığı, önemli olanın herhangi bir şeklide gerekçenin ifade edilmiş olması olduğu, 
daha önce de benzer uygulamalar yapıldığı belirtilmiş ve uygulamaya devam edilmiştir.680 
Gerekçeler genellikle ayrı bir başlık altında yazılmalarına rağmen, istisnai de olsa 
gerekçelerin ayrı bir başlık altında yazılmamaları da sözkonusu olabilmektedir. Ancak 
bunu İçtüzüğe aykırı olarak değerlendirmek olanaksızdır; önemli olan istemin nedenini 
bir şekilde açıklamış olmaktır.

678 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.12.1976, Dönem: 15(4) , Yasama Yılı: 4, Birleşim: 26, Oturum: 1, s. 449-451.
679 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.01.1977, Dönem: 15(4) , Yasama Yılı: 4, Birleşim: 29, Oturum: 1, s. 576-
579.
680 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.06.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 98, Oturum: 3, s. 58-64.
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Bu konudaki değişikliklerin ikincisi komisyon veya hükümetin katılmadığı 
önergeler üzerinde önerge sahibine beş dakikayı geçmeyen söz hakkının doğmasıdır. 
Değişiklilerden üçüncüsü ise önerge sahibine gerekçesinin okunmasını istediği önergeler 
üzerinde söz hakkı doğmamasıdır. Başka bir anlatımla önerge sahibi komisyon veya 
hükümetin katılmadığı önergesi üzerinde seçimlik bir hakka sahiptir: Önerge sahibi 
önergesi üzerinde konuşabileceği gibi gerekçesinin de okunmasını isteyebilir. Konuşma 
yaptıktan sonra gerekçenin okunmasını isteyemeyeceği gibi gerekçesi okunmuş önergesi 
üzerinde konuşma yapamaz.

1996 değişikliklerinin yürürlüğe girmesinden sonra, maddenin ilk uygulamalarından 
biri sırasında oturumu yöneten Başkanvekilinde tereddütler oluşmuş ve sonunda bir 
usul tartışması açılmasına karar verilmiştir. Başkan daha önce yapılan bir uygulamayı 
hatırlatmış ve bu uygulamaya katılmadığını belirtmiştir. Sözü edilen uygulamayı Başkan 
şöyle aktarmaktadır:

Simdi, bugüne kadar yapılan uygulamada, yani, benden önce bir arkadaşımızın 
yaptığı uygulamada, evvela önerge okunmuş̧ -yalnız metin okunmuş̧, gerekçe okunmamış̧- 
arkasından, hükümete sorulmuş̧, hükûmet veya komisyon katılma yönünde fikir beyan 
ederse, önerge sahibine konuşma hakkı doğmuyor. Bu sırada, önerge sahibi konuşacak 
veyahut da önergenin gerekçesi okunacak; bence ters bir şey. Benim şahsî anlayışıma göre, 
evvela, önerge, gerekçesiyle birlikte okunmalıdır, ondan sonra, hükûmete ve komisyona 
sorulmalıdır.681

Aslında burada sözü edilen uygulama, bugün istikrar kazanmış olan teamülü 
göstermektedir ve Başkanın açıkladığı tutumun hiç uygulaması olmamıştır. Tartışmalar 
sırasında göze çarpan tereddüt önerge sahibine tanınan gerekçe-konuşma hakkı 
seçeneklerinin birinci okumayı da kapsayıp kapsamadığına ilişkindir. Ankara Milletvekili 
Önder Sav bugünkü teamüle de kaynaklık eden görüşünü şöyle açıklamaktadır:

Değişiklik önergesinin verilmesiyle, değişiklik Önergesinin okunmasını, okunduktan 
sonra, komisyona ve hükûmete sorulmasını, komisyon ve hükûmetin katılmama gerekçesini 
kısaca açıkladıktan sonra, bu konuda katılmadığı belirince, önerge sahibinin iki seçeneği 
var önünde, iki tercihi var: Ya 5 dakikayı geçmemek üzere çıkıp önergesini açıklayacak ya 
da “ben önergeme iliştirdiğim gerekçeyle yetiniyorum, o gerekçe yeter derecede acıktır” 
diyecek ve gerekçenin okunmasıyla yetinecek. 682

Zonguldak milletvekili Mümtaz Soysal ile Trabzon Milletvekili Hikmet Sami 
Türk ise önergenin gerekçesiyle bir bütün olduğunu ve önergenin başta gerekçesiyle 
birlikte okunması gerektiğini; ikinci okumadan sonra ise tercihe göre gerekçe ya da söz 
hakkının kullanılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Tartışmalar sonunda gerekçenin 
okunmasının, önerge sahibine, gerekçesinin okunmasını istediği önerge hakkında söz 
verilmez biçimindeki hükmü etkisiz kılacağı gerekçesiyle, gerekçenin okunmamasına 
karar verilmiştir. 

681 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.07.1996, Dönem: 20 , Yasama Yılı: 1, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 271.
682 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 31.07.1996, Dönem: 20 , Yasama Yılı: 1, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 272.
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Bu usul tartışması sonucunda bugünkü teamülün kaynağı olan görüş benimsenmesine 
rağmen, kimi zaman aksine uygulamalara gidildiği de görülmüştür. Örneğin bu usul 
tartışmasından kısa bir süre sonra 1997 yılında yapılan bir uygulamada Başkan ilk 
uygulamada önergeleri gerekçeleriyle birlikte okutmuştur. İkinci okumadan sonra önergeleri 
işleme alınca komisyon ve hükümete önergeye katılıp katılmadıklarını sorduktan sonra, 
önerge sahibine konuşmak isteyip istemediğini sormuştur. Önergelerden birisinde önerge 
sahibi konuşmak istemeyince gerekçesini de okutmamıştır.683  

Özet olarak başlangıçtaki tereddütlere ve daha sonraki yıllarda farklı uygulamalara 
rastlanmasına rağmen bugün için teamül şöyle kurumsallaşmıştır:

● Madde üzerindeki konuşmalar ile soru cevap işlemi tamamlandıktan sonra 
Başkan önerge işlemine başlanacağını belirtmekte ve madde üzerinde kaç 
önerge olduğunu söylemektedir.

● Önergelerin katip üye tarafından ilk okuması yapılmaktadır. İçtüzüğe göre bu 
okumanın geliş sırasına göre yapılması gerekirken, teamülde aykırılık sırasına 
göre yapılmaktadır. İlk okumada en az aykırı olandan başlanarak en son en çok 
aykırı önerge okunmaktadır.

● Birinci okumanın tamamlanmasından sonra en aykırı önerge okununca Başkan 
işleme en aykırı önergeden başlanacağını bildirmekte ve son okunan önergeyi 
tekrar okutmadan işleme almaktadır.

● İşleme alınan önergeye komisyon ve hükümetin katılıp katılmadığı 
sorulmaktadır.

● Hem komisyonun hem de komisyonun katıldığı önerge doğrudan oya 
sunulmakta, üzerinde konuşma hakkı doğmamaktadır.

● Komisyon ya da hükümetten birinin katılmadığı önergeler üzerinde önerge 
sahiplerinin söz hakkı ya da gerekçeyi okutma hakkı doğmaktadır. Önerge 
sahipleri bu haklardan birini kullanınca diğer haktan vazgeçmiş olmaktadırlar.

● İşlemler sırasında aynı önergeler bulunmaktaysa birinci önerge okunduktan 
sonra diğer önergelerdeki ilk beş imza sahibinin ismi okunmaktadır. Önergelerin 
işleme alındığı ikinci okumada sadece ilk önerge ile her önergedeki ilk imza 
sahibi okunmaktadır.

(n) Önergeyle önerilemeyecek hususlara ilişkin teamüller
87. maddede 1996 yılında 424 sayılı Kararla yapılan değişikliklerden en önemlisi 

belli konularda değişiklik önergesi verilememesidir. Yapılan değişiklik son derece 
yerindedir ve İçtüzüğün sistematiğine uygundur. Sınırlamalar şöyle ifade edilmiştir:

Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu olmayan sair kanunlarda ek ve 
değişiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik önergeleri işleme konulmaz.

Görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde 
bulunmayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin 
değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir 
madde olarak görüşme açılır.

683 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.02.1997, Dönem: 20 , Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55, Oturum: 2-3, s. 248, 254.
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Burada biri mutlak ve diğeri koşullu olmak üzere iki tür sınırlamadan söz 
edilebilir. Getirilen mutlak sınırlamaya göre görüşülmekte olan tasarı veya teklifin 
konusu olmayan kanunlarda değişiklik yapılamaz. Çünkü bu tür değişiklikler yeni 
bir kanun teklifi niteliğindedir ve bu değişikliklerin bir kanun teklifi olarak sunulması 
gerekir. Kanun teklifi olarak sunulmak yerine önergeyle sunulan bu tür değişiklikler, 
aslında TBMM Başkanlığının ve çeşitli komisyonların yetkilerini elinden almak anlamını 
taşır. Çünkü bu değişiklikler kanun teklifi olarak sunulduklarında, Başkanlık bu teklifler 
üzerinde havale yetkisine sahiptir ve Başkanlığın yaptığı havaleye göre komisyonlar 
da bu teklifleri görüşme yetkisine sahiptirler. Değişiklik bir önergeyle sunulduğunda 
hem Başkanlık, hem de belirlenecek komisyonlar yetkilerini kullanamamış olurlar. 
Bu yüzden de İçtüzük bu tür değişiklik önergelerini mutlak biçimde yasaklamıştır. 
Örneğin Belediyeler Kanununun bir maddesinde değişiklik yapan bir kanun tasarısı 
görüşülürken bu tasarıya Ceza Kanunu’nun bir maddesinde değişiklik yapan bir madde 
daha kesinlikle eklenemez. Çünkü burada Ceza Kanunu tasarı metninde bulunmayan sair 
kanunlar kategorisine girmektedir ve İçtüzük bu tür kanunların önergeyle değiştirilmesini 
kesinlikle yasaklamıştır. Ancak burada şuna dikkat edilmelidir: Görüşülmekte olan 
Belediye Kanundaki değişiklik tasarısına bir önergeyle Ceza Kanununun bir maddesine 
atıfta bulunan bir ekleme yapılabilir. Çünkü bu durumda Ceza Kanunu değiştirilmemekte, 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmaktadır. Bu bir kanun tekniği meselesidir. Önerge 
Ceza Kanununa atıfta bulunmak yerine, Ceza Kanunu hükmünü ilgili maddeye yeniden 
yazarak taşıyabilirdi. Ceza Kanununa atıfta bulunmak ile atıfta bulunulacak Ceza 
Kanunu hükmünü aynen taşımak aslında aynı şeydir; kanun tekniği bakımından biri 
ya da diğeri tercih edilebilir. Dolayısıyla bu tür bir önerge fıkradaki yasağın kapsamına 
girmez. Fıkranın kapsamına girerek yasaklanan şey, tasarıda olmayan başka bir kanunun 
maddesinin değiştirilmesidir.

Yukarıda sözü edilen koşullu sınırlamada ise durum farklıdır. Bu durumda her 
şeyden önce önergeyle, tasarı metninde değiştirilen bir kanun değiştiriliyor olmalıdır. 
Örneğin Belediye Kanunu’nun bir maddesi değiştirilirken, önergeyle Belediye 
Kanunu’nun bir başka maddesinin daha değiştirilmesi önerilmektedir. Bu durumda tasarı 
metnine eklenmesi düşünülen yeni bir kanunun değil, görüşülmekte olan kanunun yeni 
bir maddesinde değişiklik yapılmak istenmektedir. 87. madde bu durumda değişikliği 
tümden yasaklamamış, koşullu hale getirmiştir. Böyle bir durumda komisyon üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun önergenin işleme alınmasına onay vermesi gerekir. 
Ancak salt çoğunluğun onay vermiş olması, komisyonun önergeye katıldığı anlamına 
gelmez; komisyonun bu önerinin yeni bir madde olarak görüşülmesine onay verdiği 
anlamına gelir. Önerilen değişiklik aslında bir önerge olmakla birlikte, artık bu metin 
üzerinde bir önerge işlemi değil yeni madde işlemi yapılır. Yeni madde ihdasına ilişkin bu 
önergenin işleme alınabilmesi için ise önkoşul komisyonun salt çoğunluğunun onayıdır. 
İçtüzük bu gibi durumlarda, önergede öngörülen değişiklik eğer bir kanun teklifi olarak 
gelseydi, büyük olasılıkla aynı komisyona havale edileceğini düşünerek, komisyonun salt 
çoğunluğunu önerge yasağının kalkmasının koşulu haline getirmiştir.

Bu mutlak ve koşullu sınırlamaların Genel Kurul’da nasıl işletildiğine/işletil-
mediğine ilişkin örneklere geçmeden önce, 1996 değişikliğinden önce uygulamanın nasıl 
olduğuna ve hangi ihtiyacın bu düzenlemelerin yapılmasına yol açtığına bakmak yararlı 
olabilir. Bu yolla bir karşılaştırma yapma olanağı da doğmuş olur.
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Bir tasarıda, önergeyle, tasarı metninde olmayan bir kanunda değişiklik yapma ve 
tasarıya komisyon metninde olmayan bir madde ekleme uygulamalarının her ikisini de 
içeren bir  örnek görüşme 1975 yılında  yaşanmıştır.684 Genel Kurul 506 sayılı Kanunda 
kapsamlı sayılabilecek bir değişiklik öngören bir komisyon raporu görüşmektedir. 
Komisyon metninde bulunan maddelerin görüşülmesinden sonra Başkan yeni ek madde 
teklifleri olduğunu bildirmiş ve önergeleri okutmuştur. Bundan sonra komisyona önergeye 
katılıp katılmadığını sormuş ve komisyonun önergeye katıldığını bildirmesinden sonra, 
önergenin ek madde mahiyetinde kabul edileceğini söylemiştir. Bundan sonra ek madde 
üzerinde söz talebi olup olmadığını sormuş ve söz talebi olmayınca önergeyi ek madde 
olarak oylamıştır. Bu önergenin kabul edilmesinden sonra bu defa görüşülmekte olan 506 
sayılı Kanunda değil 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik öngören 
önerge işleme konmuştur. Ancak ilginç biçimde önerge 4792 sayılı Kanunun 3 maddesinde 
birden değişiklik öngörmektedir. Başkan bunun üzerine şu açıklamayı yapmıştır:

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; teklif mahiyeti itibariyle müstakil bir kanun 
teklifi durumundadır, bir. İkincisi, görüştüğümüz kanunla ilgisi olmadığı kanaatindedir 
Başkanlık. Gerek Komisyona, gerek bu hususa münhasır olarak Hükümete soracağım ve 
sonra da Genel Kurulun hakemliğine müracaat edeceğim. Sayın Komisyon?

Komisyonun önergeyi görüşülmekte olan Kanunla ilgili görmesi ve hükümetin de 
zorunluluk hali nedeniyle önergeyi olumlu bulması nedeniyle, Başkan bu açıklamasına 
rağmen önergeyi işleme almış ve önergedeki her madde üzerinde ayrı bir yeni madde 
ihdası işlemi yapmıştır. Sonuçta önergedeki düzenlemeler tasarıya 3 madde olarak eklense 
de üyelerden bazıları uygulamanın içtüzüğe aykırı olduğunu şu sözlerle ifade etmişlerdir:

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, ben usul bakımından 
konuşacağım. Kanunların müzakeresinin bir usulü vardır ve İçtüzükte gösterilmiştir. 
Kanunlar, Meclise verilir, Başkanlık ilgili komisyonlara sevk eder ... bu komisyonlarda 
görüşülür, anlaşılır, buraya gelir. Şu anda elimizde metin dahi yok ve bu kanunla da ilgili 
değil. Yani, benim inancıma göre bu kanunla ilgili yüz maddeyi arkadaşlar burada teklif 
etseler, hiç konuşmadan, metinlerini bilmeden burada kabul mü edeceğiz? Ben, bunun 
burada görüşülemeyeceği kanısındayım... 

C. H. P. GRUPU ADINA ÖNDER SAV (Ankara)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İşçi emeklilerinin yaşam düzeylerini yükseltmek için önümüze gelmiş olan yasa tasarısını 
tartışıyoruz...Genel Kurulun huzuruna öyle büyük değişiklik önergesi geliyor ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kuruluş kanununun değiştirilmesi isteniyor; 4792 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi isteniyor. Tartıştığımız kanun ayrı bir kanun, tartıştığımız konu tamamen 
bambaşka, çok özel bir konu. Böyle bir konunun bugün Genel Kurula geleceğinden, 
her halde önergeyi hazırlayan arkadaşlarımın bir kısmı dahi ve hatta Genel Kurulun 
çoğunluğunun haberi yok. Eğer bu çığırı açarsak, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bir yasa tasarısı görüşülürken, tamamen başka bir yasanın, sayın birkaç üye tarafından ve 
komisyon tarafından benimsenmeyen maddelerinin, hiç ilgisi olmayan bir başka kanuna 
monte edilmesi gibi bir konu ile yüzyüze kalırız. Eğer bu çığırı açarsak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, sanıyorum ki bu zamana kadar oturmuş olan yasalaşma geleneğini de dejenere 
etmiş oluruz gibi geliyor bana... bu çığıra burada daha başlamadan “dur” diyelim.

684 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.06.1975, Dönem: 15(4) , Yasama Yılı: 2, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 490-493.
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Burada dikkat edilirse İçtüzükte henüz yeni madde ihdasına ilişkin yukarıda söz edilen 
iki sınırlama da sözkonusu değildir ve yapılan itirazlar, İçtüzükte kanun yapımına ilişkin genel 
kurallara dayandırılmaktadır. Yapılan itirazlar bu birleşimde karşılık bulmamışsa da, kısa bir 
süre sonra bir başka birleşimde etkili olmuşlardır: 1977 yılında mahalli idare seçimlerine 
ilişkin bir kanun teklifi görüşülmektedir ve teklifin maddelerinin kabul edilmesinden sonra 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bir 
maddesine ek yapılmasını öngören bir önerge verilmiştir. Komisyon temsilcisi görüşülmekte 
olan teklifte düzenlenmeyen bir kanunda değişiklik yapılması ile ilgili olarak tereddütlerini 
bildirmiş ve Başkan da bu önergeyi işleme koyma imkanının olmadığını bildirmiştir. 
Yapılan itirazlar üzerine bir usul tartışması açılmıştır. Usul tartışmasında önergenin 
işleme alınabileceğini savunan Kocaeli Milletvekili Turan Güneş yaptığı incelemede bazı 
kanunların içinde birden fazla kanunun adının geçebildiğini ve dolayısıyla aynı kanundan 
birden fazla değişiklik yapılabileceğini; görüşülmekte olan teklifteki düzenlemeler ile 
önergedeki değişikliklerin seçime ilişkin olduğunu ve bu nedenle önergenin işleme alınması 
gerektiğini ileri sürmüştür. Buna karşı yapılan açıklamalarda ise daha önceden yapılan 
kimi uygulamaların yanlış olduğu, başlatılan yanlışlığın sürdürülmemesi gerektiği, birden 
fazla kanunda değişiklik yapılmış olmasının, Genel Kurul’da yeni madde eklenmiş olduğu 
sonucunu doğurmadığı, değişikliklerin tümünün komisyonda yapılarak Genel Kurul’a 
geldiği belirtilmiştir. Usul tartışmasının sonunda Başkan kanunların bir teklif edilme ve 
görüşme yöntemi olduğunu belirterek bu uygulamayla bu yöntemin aşıldığını; önergede 
öngörülen değişikliğin teklifi görüşmüş olan komisyondan başka bir komisyona gitme 
ihtimalinin bulunduğunu ve bu yolla bu incelemenin engellendiğini belirterek, herhangi bir 
oylama yapma gereği duymaksızın önergeyi işleme koymamıştır.685

Özetle söylemek gerekirse, 1973 İçtüzüğünde herhangi bir yasaklayıcı hüküm 
bulunmadığından ilk zamanlarda görüşülmekte olan tasarının konusu olmayan kanunlarda 
değişiklik yapılmış ve komisyon metninde olmayan yeni maddeler eklenmişse de, kısa 
zaman sonra genel hükümler dikkate alınarak bu uygulamadan tümüyle vazgeçilmiştir.

1979 yılında görüşülmekte olan kanuna yeni bir madde eklenmesini isteyen 
üç önerge verilmiş ve bununla ilgili olarak üç usul tartışması açılmıştır. Ancak bu 
tartışmalarda konu farklı bir boyutta değerlendirilmiştir. Başkan usul tartışmasına 
başlanmadan tutumunu şöyle açıklamıştır: 

Başkanlığımız, bu önergenin, yeni bir kanun teklifine konu olacak yeni bir konu 
olduğu şeklinde düşünmektedir. Çünkü, munzam maddeler veya ek madde ve geçici 
maddeler, meri olan ve komisyona sevk edilmemiş olan bir başka maddeyi veya bir başka 
kanunu değiştirir veyahut da kaldırırsa, bu yeni bir kanun teklifi anlamını taşımaktadır.686

Başkanlığın burada kullandığı ölçüt şudur: Önerilen düzenlemenin komisyonda 
görüşülmüş olması. Dolayısıyla komisyonda görüşülmemiş her düzenleme, ister sair 
kanunlarda değişiklik öngörsün, ister görüşülmekte olan kanuna yeni bir madde eklesin, 
yeni bir kanun teklifi niteliğinde görülmüş ve işleme alınmamıştır. Ancak daha sonra buna 

685 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.01.1977, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 30, Oturum: 1, s. 622-625.
686 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.01.1979, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 37, Oturum: 1, s. 520.
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itiraz edilmiş ve usul tartışması açılması istenmiştir. Konuyla ilgili peşpeşe üç adet usul 
tartışması yapılmış ve aynı sonuç alınmıştır. Ancak usul tartışmaları incelendiğinde aleyhe 
yapılan açıklamaların tümünün Başkanlığın tutumuna aykırı olmadığı görülmektedir. Bu 
açıklamalarda, ilkesel olarak komisyonlarda görüşülmemiş bir maddenin yeni bir kanun 
teklifi olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bunun işleme alınmamasının doğru olduğu 
kabul edilmiştir. Buradaki tartışmalarda itiraz edilen şey şöyle bir iddiaya dayanmaktadır: 
Önergelerde öngörülen konular daha önce komisyonlarda görüşülmüştür. Başkan böyle bir 
durumda değerlendirmeyi kendisinin yapamayacağını belirtmiş ve Genel Kurulun kararına 
başvurmuştur. Burada Genel Kurulun karar vereceği şey, komisyonda daha önce görüşme 
yapıldığı için, önergede öngörülen hususların yeni bir kanun teklifi sayılıp sayılmayacakları 
hakkındadır. Yapılan oylamada önergede öngörülen hususların yeni bir kanun teklifi 
niteliğinde olduğuna karar verilmiş ve bu nedenle önergeler işleme alınmamıştır.

 Burada yapılan tartışma, 1977 yılında yapılan usul tartışması sonunda oluşan 
teamülden vazgeçmeye yönelik bir tartışma değil, tam tersine orada oluşan teamülü 
kurumsallaştırmaya yöneliktir. Çünkü burada yeni bir kanun teklifi niteliğinde olan bir 
işin Genel Kurul tarafından önergeyle metne eklenemeyeceği genel kabul görmekte, 
sadece daha önce komisyonda tartışıldığı için önergede öngörülen işin yeni bir kanun 
teklifi niteliğinde olup olmadığı tartışılmaktadır. Dolayısıyla 1977 yılındaki teamülün, 
1979 yılında olduğu gibi benimsendiğini ve güçlendiğini söylemek gerekir. 

1980’lerden itibaren teamülün istikrarının bozulduğu ve her iki tür örneğe 
de rastlanabildiği görülmektedir. Örneğin 1980 yılındaki bir uygulamada Başkan 
komisyon bu önergeye katıldığında göre yeni bir madde ekleniyor demektir dedikten 
sonra madde üzerinde söz vereceğini belirtmiş ve yeni madde ihdasına ilişkin önergeyi 
işleme almıştır.687 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonraki ilk uygulamaların 
birinde Başkan kanuna yeni bir madde eklenmesine ilişkin bir teklif olduğunu belirtmiş 
ve komisyon ile hükümete önergeye katılıp katılmadıklarını sormuştur. Komisyon ve 
hükümet önergeye katılmayınca de önergeyi oya sunmuştur.688 Bundan birkaç birleşim 
sonra benzer bir uygulama yapılmıştır. Başkan yeni bir madde ilavesini isteyen bir önerge 
olduğunu belirttikten sonra komisyon ve hükümete önergeye katılıp katılmadıklarını 
sormuştur. Komisyonun ve hükümetin katıldığı önerge daha sonra oya sunulmuş ve kabul 
edilmiştir. Bundan sonra aynı işlemi bir başka yeni madde ihdası için tekrarlamıştır.689 
Kısa bir süre sonra geçici bir madde eklenmesine ilişkin bir önerge sunulmuş ve Başkan 
aynı işlemleri tekrarladıktan sonra önergeyi oya sunacağı sırada bir itirazla karşılaşmıştır. 
İtirazda önergenin geçici bir madde teklif ettiği ve Başkanın söz vermesi gerektiği 
ifade edilmiştir. Başkan da itirazı haklı görmüş ve yeni bir madde önerildiği için söz 
vereceğini bildirmiştir.690 İki birleşim sonra aynı uygulama tekrarlanınca Balıkesir 
Milletvekili Cahit Tutum bu uygulamanın geniş yoruma dayandığını ve bu durumda 
kendilerinin de önergeyle gelen madde üzerinde önerge verme haklarının olduğunu kabul 

687 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.01.1980, Dönem: 16(5), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 26, Oturum: 3, s. 605.
688 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.01.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 22, Oturum: 2, s. 371.
689 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.02.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 30, Oturum: 1, s. 568-569.
690 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.02.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 36, Oturum: 2, s. 114.
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etmek gerektiğini ileri sürmüştür.691 Ancak bundan bir ay sonra yapılan bir uygulamada 
6343 sayılı Kanunda değişiklik yapılması sırasında aynı Kanunun komisyon metninde 
bulunmayan iki maddesinde değişiklik öngören değişiklik önergeleri Başkanın şu kesin 
sözleriyle işleme alınmamış ve bu konuda tartışma açılmasına da izin verilmemiştir:

Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurulursa, konuşmakta olduğumuz kanun ...6343 
sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısıdır. Ancak, 
bu Kanun tasarısında olmayan maddelerin buraya alınmasına imkân yoktur. Çünkü, eğer 
kanunun bütünü üzerinde müzakere edilseydi, o zaman muhterem arkadaşlarımızın ifade 
ettikleri bu 7 nci ve 11 inci maddeler de mevcut metnin içinde olacaktı, o zaman işlem 
görmesi imkânı vardı; ama şimdi bu maddeler bu tasarıyla getirilmemiştir. Getirilmemiş 
olan, tasarının içinde bulunmayan maddeler bir nevi yeniden bir kanun teklifi yahut kanun 
tasarısı halinde olabilir. O bakımdan, burada eğer müzakere ettiğimiz metinlerin dışında 
ve o metinlerle ilgisi olmayan yeni bazı teklifler getirirsek, o zaman metinle uyuşamayacağı 
için kanun tekniğine uygun olamaz; komisyondan geçmemiş, kanun teklifi veyahut da 
kanun tasarısı olarak teklif edilmemiş, doğrudan doğruya Mecliste müzakere anında yeni 
bir kanun teklifi vaziyetine geçilmiş olur. O bakımdan, bu iki önergenin üzerinde muamele 
yapmaya imkân yoktur. Bu ancak bir kanun teklifi halinde getirilir ve öyle takdim edilir. 
Tamamen yeni, yepyeni tekliflerdir...Onun için bunları kabul edemiyorum efendim.692

Buna itiraz eden İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç görüşülmekte olan tasarının 
tümünü ya da bir maddesini kaldırmaya ya da değiştirmeye muktedir olan Genel 
Kurul’un her zaman için 3-5 madde ekleyebileceğini, İçtüzükte bunu engelleyen bir 
madde bulunmadığını belirtmişse de Başkan tartışmanın uzamasına imkan vermemiştir. 

1986 yılındaki bir örnekte Başkan görüşülmekte olan tasarıda yer almayan bir 
kanunda değişiklik öngören bir önergenin yeni bir kanun teklifi olarak verilebileceği 
belirtilmiş ve önergenin işleme konmayacağı ifade edilmiştir.693

1987 yılında bir başka ilginç uygulama yapılmıştır: Bir önergeyle tasarıya 
bir geçici madde eklenmesi önerilmektedir. Başkan komisyonun önergeye katılıp 
katılmadığını sorunca komisyon temsilcisi çoğunluk bulunmadığı için önergeye 
katılamadığını belirtmiştir. Başkan da komisyon katılsaydı önerge üzerinde ayrı bir 
madde olarak görüşme açılacağını, ancak komisyon katılamadığı için üzerinde önerge 
işlemi yapılacağını belirtmiştir. Başkan daha sonra önerge geçici madde önerildiği için, ek 
madde işlemi yapmadan maddenin metne eklenebileceğini bildirmiş ve işlemi bu şekilde 
yapmıştır.694 Kuşkusuz komisyonun bulunup bulunmamasına göre önergeyi farklı şekilde 
işleme almanın açıklanabilir bir yönü yoktur. Komisyonun bulunup bulunmaması, belki 
önergenin işleme alınması/alınmamasının nedeni olarak değerlendirilebilirdi. 1992 yılında 
yapılan bir uygulamada yine bir önergeyle geçici bir madde eklenmesi önerilmektedir. 

691 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.02.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 38, Oturum: 3, s. 264-266.
692 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.04.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 47, Oturum: 1, s. 208-209.
693 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.06.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 114, Oturum: 1, s. 199.
694 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.02.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 67, Oturum: 1, s. 598.
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Komisyonun katılmadığı ve hükümetin katıldığı önerge oya sunulacağı sırada Tunceli 
Milletvekili Kamer Genç yeni bir madde ihdas edildiği için söz talep etmiş ancak Başkan 
önerge işlemi yaptığını ifade ederek madde üzerinde söz hakkı vermemiştir.695

1992 yılında 2495 sayılı Kanun değişikliğine ilişkin tasarı görüşülürken 2677 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırıldığına ilişkin yeni bir madde önergesi verilmiş ve Başkan 
bu önergeyi komisyon ve hükümete katılıp katılmadıklarını sorduktan sonra oylamıştır.696

Görüldüğü gibi teamül istikrarlı bir duruma kavuşamamış ve sürekli olarak 
değişik uygulanmıştır. Yukarıdaki son örneklere bakıldığında eğilimin, giderek yeni 
madde ihdasına ilişkin önergelerin normal önerge gibi işlem görmesi yönünde geliştiği 
sanılmaktadır. Oysa 1992 yılının sonundaki bir başka örnekte Başkan diğer uygulamalara 
aykırı biçimde şu açıklamayı yapmış ve komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeyi 
işleme koymamıştır:

Sayın milletvekilleri, okunan önergeyle değiştirilmek istenen madde, başkanlıkça 
Komisyona havale edilen, Komisyonda görüşülen tasarıda bulunmamaktadır ve yeni bir 
kanun teklifi mahiyetindedir. Esasen, bu önergeyi işleme koymam mümkün değildir. Ancak, 
yerleşen uygulamalara göre, Komisyon, bu önergeye yeterli sayıdaki üyesiyle katılırsa, 
üzerinde yeni bir madde gibi görüşme açacağım. Şayet Komisyon önergeye katılmazsa veya 
yeterli sayıda üyesi hazır bulunmazsa, o zaman önergeyi işleme koymayacağım.697

1996 değişikliklerinden önce teamülün bu şekilde başlamaya başladığı 
görülmektedir. 1995 yılı ortalarına yapılan bir uygulamada Başkan önergeyi okuttuktan 
sonra maddenin yeni sürekli madde olduğunu bildirmiş ve komisyonun çoğunluğu 
olmadığı için önergeyi işleme almamıştır. Tutanaklardan edinilen izlenim sözkonusu yeni 
madde bir geçici madde önerisi olsaydı, Başkanın komisyonu aramadan önergeyi işleme 
alacağı yönündedir. Dolayısıyla 1996 yılına yaklaşıldığında teamülün kazandığı biçimin 
şöyle olduğu söylenebilir:

● Yeni geçici madde ihdasına ilişkin önergeler normal önerge işlemi görmektedir.
● Yeni madde ihdasına ilişkin önergelerde komisyon aranmakta ve komisyonun 

salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak işlem 
yapılmaktadır.

● Tasarı ya da teklif metninde bulunmayan sair kanunlarda değişiklik öngören 
önergeler işleme alınmamaktadır.

Ana hatları bu şekilde ortaya çıkan teamül 1996 değişiklikleri sırasında yazılı hale 
getirilerek İçtüzüğe aktarılmıştır. Ancak ilk yıllarda uygulanan bu sınırlamalar sonraki 
yıllarda aşılmaya başlanmıştır. Torba kanun uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte 
87. maddede yer alan mutlak sınırlama aşılmaya başlanmış ve işlevsiz hale gelmiştir. 
Örneğin 3/7/2012 tarihli birleşimde, görüşülmekte olan teklifin konusu olmayan yeni 
bir kanun teklifi niteliğindeki çok sayıda önerge işleme alınarak yeni madde ihdas 
edilmiştir. Sözkonusu birleşimde komisyon metninde bulunmamasına rağmen 6102 

695 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.06.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 85, Oturum: 4, s. 112.
696 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.07.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 92, Oturum: 3, s. 518.
697 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.12.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 34, Oturum: 3, s. 121.
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sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır. Bunun hemen ardından yine görüşülen teklifin 
konusu olmadığı halde 193 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır.698 Sözkonusu teklifin 
görüşülmesi sırasında koşullu sınırlamaya ilişkin kurallar da önemli derecede aşılmıştır. 
Şöyle ki maddenin yeni madde ihdasına olanak tanıyan dördüncü fıkrası, görüşülmekte 
olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı ve 
teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun 
salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılmasına 
olanak tanımıştır. İhdas edilen yeni maddelere bakıldığında, bu maddelerin teklifle çok 
yakın ilgisinin olmadığı görülmektedir. Örneğin Teklifte Organize Sanayi Bölgelerine 
ilişkin olarak kamulaştırma yetkisine ilişkin bir düzenleme yer almışken teklife önergeyle 
Genel Kurul’da eklenen yeni maddeyle Organize Sanayi Bölgelerindeki seçime ilişkin 
çeşitli hususlar düzenlenmiştir.699 Sözü edilen kanun teklifi komisyona 2 geçici maddesi 
olan toplam 41 madde içeren bir teklif olarak sunulmuştur. 302 numaralı sıra sayısına 
bakıldığında Komisyon’un madde sayısını, aynı yöntemle 2’si geçici madde olmak üzere 
toplam 59 maddeye çıkardığı görülmektedir. Bu sayıya diğer kanunlara eklenen geçici 
maddeler dahil değildir. Komisyonun kabaca 61 madde olarak Genel Kurul’a gönderdiği 
teklif 3’ü geçici madde olmak üzere toplam 93 maddeli bir kanun olarak çıkmıştır. 
Dolayısıyla teklifin bir katından fazla maddenin görüşmeler sırasında eklendiğini 
söylemek yanlış olmaz.

Bu son açıklama bu sınırlamanın komisyonlar için de geçerli olup olmadığı sorusunu 
akla getirmektedir. Komisyonlar metne yeni maddeler ekleme konusunda tam bir yetkiye 
sahip iseler, bu durumda Genel Kurul’da komisyonu bulundurarak istenen her değişikliği 
yapmak makul görünebilir. Ancak komisyon böyle bir yetkiye sahip olmadığı halde bu 
tür bir yetki kullanıyorsa, hem İçtüzüğe aykırı davrandığı ve hem de Genel Kurul’a kötü 
örnek olduğu için eleştirilebilir. Komisyonların yetkisini düzenleyen madde, İçtüzüğün 
35. maddesidir. Maddeye göre komisyonlar sadece kendilerine havale edilen kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşebilirler ancak kanun teklif edemezler, kendilerine havale edilenler 
dışında kalan işlerle uğraşamazlar. Bu durumda komisyonların sadece teklif formatında 
sunulan metinleri değil, önerge formatında olup bir kanun teklifi niteliğinde olan metinleri 
de işleme almamaları gerekir. Bir başka anlatımla, bir düzenlemenin kanun teklifi ya da 
önerge adı altında sunulmuş olması onun yeni kanun teklifi olma niteliğini değiştirmez. 
Bu nedenle de komisyon yeni kanun teklifi niteliği taşıyan önergeleri işleme alamaz. Bu 
yorum biçimi İçtüzüğün 87. maddesindeki düzenlemelerle tam bir paralellik içindedir. 
Nitekim bir komisyonun aksi yöndeki bir uygulaması TBMM Başkanlığı ile komisyon 
başkanlığı arasında bir ihtilafın doğmasına neden olmuş ve bu ihtilaf Genel Kurul’da 
usul tartışması konusu yapılmıştır. Olay şöyle gelişmiştir: 220 numaralı sıra sayısına 
ekli yazılardan anlaşıldığı kadarıyla TBMM Başkanlığı 1/514 esas numaralı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan bir tasarıyı 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmiştir. Komisyon tasarıya 10’u geçici olmak üzere 
toplam 19 yeni madde eklemiştir. Yeni maddelerde, tasarının düzenlemediği 5302, 5393, 

698 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.07.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 131, Oturum: 5, s. 117.
699 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.06.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 126, Oturum: 8, s. 330-334.
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213, 2918, 5411, 5667, 6802 ve 5706 sayılı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 
yapılan düzenlemelerde bir çerçeve madde içinde birden fazla madde değiştirilmiştir. 
Başkanlık, bir yazıyla, yapılan değişiklikleri özetleyerek komisyonların kanun teklif 
edemeyeceklerine ilişkin İçtüzük düzenlemesini komisyona hatırlattıktan sonra Tasarıyı 
Komisyona geri göndermiştir. Başkanlık bu yazıda ayrıca bir çerçeve madde ile birden 
fazla maddenin düzenlendiği durumlarda dahi, bu maddenin birden fazla madde olarak 
işlem gördüğünü belirtmiştir. Komisyon ise Başkanlığa cevaben yazdığı yazıda, tasarıda 
kamu gelirlerine ilişkin olarak çok sayıda kanunda değişiklik yapıldığını ve komisyonun 
bu bağlamda  ülkemizin son derece önemli sorunlarının çözülmesi konusunda ihtiyaç 
duyduğu düzenlemeleri tasarıya eklediğini belirtmiştir. Komisyon Başkanlığı, belirtilen 
nedenle tasarıya eklenen maddelerin yeni bir kanun teklifi niteliğinde olmadığı görüşünde 
olduğunu belirterek raporunu yeniden Başkanlığa sunmuştur. Bunun üzerine uzlaşmazlık 
Genel Kurul’un 04/06/2008 tarihli 113. Birleşiminde usul tartışması konusu yapılmıştır. 
Başkan sözkonusu birleşimde yazıları özetledikten sona İçtüzükte Başkanın bu gibi 
durumlara ilişkin bir yetkisinin bulunmadığını ve raporlara ilişkin olarak da sadece 
komisyonu uyarma yetkisinin olduğunu ifade etmiştir. Başkan Genel Kurul’da maddelerin 
görüşülmesine geçilmesi sırasında bir itiraz yapılması üzerine bir usul tartışması açtığını 
söylemiştir. Usul tartışmasında, yukarıda özetlenen yazılarda ifade edilen argümanlar 
tekrarlanmış ve sonunda Başkan bu tür uygulamaların tekrarlanmaması yönündeki 
temennisini dile getirerek usul tartışmasını sonlandırmıştır. Salondan gelen yanlış 
olduğunu mu ifade ettiniz biçimindeki ısrarlı sorulara karşılık Başkan Yani bir emsal 
olmayacak bu efendim diyerek, yanlış olmasına rağmen başlatılmış uygulamanın sonuna 
kadar sürdürüleceğini, ancak bundan sonra bu tür uygulamaların tekrarlanmayacağını 
ima etmiştir.700

Belirtmek gerekir ki bu yanlış uygulamanın çok sayıda örneği vardır ve bu tür 
uygulamaların yukarıdaki gibi bir usul tartılması konusu yapılması ya da bu konuda 
bir yazışma yapılması son derece istisnai bir durumdur. Özellikle torba kanunlar 
görüşülürken komisyonlar, zaten çok sayıda konunun düzenlendiği ve bunlara yenilerini 
eklemenin sorun oluşturmayacağı düşüncesiyle tasarı ve tekliflere çok sayıda madde 
ekleyebilmektedirler. Genel Kurul ise komisyonda da çok sayıda madde eklenmesini 
gerekçe göstererek ve 87. maddedeki sınırlamaları yok sayarak komisyon metnine hatırı 
sayılır sayıda yeni madde ekleyebilmektedir. Ancak bunun bir teamül haline gelmediğini, 
kimi zaman İçtüzükteki sınırlamalara tümüyle uyulduğunu da eklemek gerekir. Bu 
konularda oluşan İçtüzüğe aykırılık sadece 87. maddeye aykırılık değildir, İçtüzüğün 
başka çok sayıda maddesini de işlevsiz kıldığından, İçtüzüğün ruhuna da aykırılıktır. 
Nitekim 1996 yılında İçtüzükteki sınırlamalar getirilmeden önce de, İçtüzükteki diğer 
düzenlemeler dikkate alınarak 87. maddenin 3 ve 4. fıkralarının dayanağını oluşturan bir 
teamül oluşmuş bulunmaktaydı. Bu yüzden de teamülün 87. maddenin 3 ve 4. fıkralarına 
uygun olarak işletilmesi yasama süreci açısından büyük önem taşımaktadır.

700 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.06.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 113, Oturum: 5, s. 292-300.
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Yeni madde ihdası ile ilgili olarak 1996 yılı değişikliklerinden önce yürürlükte 
bulunan ve 1996 değişikliklerinden ilginç bir şekilde etkilenmeyen bir teamül yeni geçici 
madde ihdasına ilişkin teamüldür. Bu kendi başına incelenmeyi hak edecek bir teamül 
olduğundan ayrı bir alt başlık altında incelenecektir.

(o) Geçici madde ihdası önergelerine ilişkin teamül
Geçici madde, genellikle, yapılan yeni bir düzenlemenin mevcut duruma 

uyarlanması için yapılan geçici bir düzenlemedir. Kimi zaman geçmişte ortaya çıkan 
bir mağduriyetin telafi edilmesi için de geçici maddeler çıkarılabilmektedir.701 Ancak 
AYM’nin 15/06/2000 tarihli ve E. 2000/37, K. 2000/14 numaralı kararında belirtildiği gibi 
bir maddenin geçici madde olarak adlandırılmış bulunması, bu maddenin etki ve değer 
bakımından öteki maddelerden daha zayıf ve önemsiz olduğu sonucunu doğurmaz. Hatta 
bu maddeler özel hüküm olduklarından, uygulama bakımından diğer maddelere göre 
önceliklidirler. Bu maddeler yarattıkları etki bakımından kimi zaman sürekli maddelerle 
karşılaştırılamayacak düzeyde büyük etkilere sahip olabilirler. Örneğin çeşitli dönemlerde 
çıkarılan belli af kanunları geçici maddelerle düzenlenmiş olmalarına rağmen ülkenin 
siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamı üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olmuşlardır. 
Bu nedenlerle etki ve değer bakımından kanunların diğer maddelerinden hiçbir farkı 
olmayan geçici maddelerin, görüşme yöntemi bakımından da diğer maddelerle aynı 
yönteme sahip olmaları gerekir. Oysa uygulamaya bakıldığında, geçici maddelerin diğer 
maddelerle, önemli bir yönden, aynı yöntemle görüşülmediği görülmektedir.

1996 değişiklikleri öncesinde yeni madde ihdasını engelleyen açık bir hüküm 
bulunmadığı, ancak zaman zaman yeni madde ihdasıyla ilgili tartışmalar yaşandığı ve bu 
tür önergelerin kimi zaman işleme alınmadığı açıklanmıştı. Önergelerin işleme alınması 
halinde ise, oluşan teamüle göre, komisyonun toplantı yetersayısını sağlayan miktarda 
komisyon üyesinin Genel Kurul salonunda hazır bulunması istenmekteydi. Bu çoğunluk 
bulunduğu takdirde önergeyle getirilen madde üzerinde bir görüşme açılmakta, yani 
konuşmalar yapılmakta, soru cevap ve önerge işlemi yapılmakta ve madde oylanmaktaydı. 
Ancak bu dönemde teamülde oluşan bu sınırlamaya rağmen, metinlere geçici madde 
eklemek konusunda daha serbest davranıldığı söylenebilir. Örneğin 1987 yılındaki bir 
uygulamada Başkan teklife yeni bir geçici madde eklenmesine dair bir önerge olduğunu 
belirttikten sonra önergeyi okutmuş ve önergeye katılıp katılmadıklarını komisyon ve 
hükümete sormuştur. Bir milletvekilinin önergenin bir kanun teklifi niteliğinde olduğunu 
belirtmesine rağmen, Başkan önergenin geçici madde eklemesi dolayısıyla üzerinde yeni 
bir madde olarak görüşme açmaya gerek olmadığını belirtmiş ve önerge sahiplerinin söz 
talebi olup olmadığını sorduktan sonra önergeyi oylamıştır. Böylece teklife önergeyle 
yeni bir geçici madde eklenmiştir.702 Bu dönemde yeni geçici madde ihdası ile ilgili olarak 
bu kadar esnek davranılmasının muhtemel nedeni, geçici maddenin uyum sağlamaya 
yönelik niteliğidir: Çıkarılan yeni düzenleme ile mevcut durum arasında uyumsuzluk 
olabilir ve bu uyumsuzluğu gidermek için geçici bir düzenleme yapmak zorunlu olabilir. 

701 Bakırcı, Yasalarda ve Yasa Maddelerinde Geçicilik, 2004, s. 38-39.
702 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.02.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 67, Oturum: 1, s. 598-599.
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Bu nedenle de geçici madde ihdas edilirken komisyonun toplantı yetersayısını aramamak 
gerekir; çünkü çoğunluk sağlanamazsa uyumsuzluğun giderilmesi olanağı kalmaz. Bu 
muhakeme kısmen yerindedir. Ancak kimi zaman geçici düzenleme uyum sağlama 
amaçlı olmayabilir ve belirli bir kesimin mağduriyetini gidermeye yönelik olabilir ve 
mağduriyetin giderilmesi amacıyla mağdur kesime ayrıcalıklar veriyor olabilir. Bu 
tür düzenlemeler çok büyük etkiye de sahip olabilirler. Bu tür düzenlemelerin, diğer 
maddelerden daha kolaylıkla metne eklenebilmesinin savunulabilir bir yönü yoktur. Ancak 
bu sakıncalı yönüne rağmen teamüldeki bu eğilimin güçlü bir eğilim olarak sürdüğünü 
kabul etmek gerekir. 1996 değişiklikleriyle, yukarıda açıklandığı gibi, yeni madde ihdası 
çeşitli açılardan yasaklanmış ve kimi zaman güçleştirilmiştir. Ne var ki geçici maddeye 
ilişkin olarak 1996 öncesinde mevcut olan güçlü teamül, yeni düzenlemelere rağmen 
varlığını sürdürebilmiştir.

1996 değişiklikleri sonrasında komisyon aranmaksızın yeni geçici madde 
ihdasına dayanak olarak 87. maddenin birinci fıkrası kullanılmıştır. Birinci fıkra 
metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkında önerge verilebileceğini hüküm altına 
almıştır. Aslında metne ek veya geçici madde eklenebiliyor olması nedeniyle, eklenecek 
olan ek veya geçici maddelerin komisyon salt çoğunluğunun aranması koşulundan 
bağımsızlaştırılmasına olanak yoktur. Başka bir anlatımla yeni madde ihdasında nasıl 
ki komisyonun salt çoğunluğu aranmak zorundaysa ve salt çoğunluğunun bulunduğu 
durumlarda önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılıyorsa, geçici ve ek 
madde ihdasında da komisyon salt çoğunluğu aranmalı ve bu ek ya da geçici maddeler 
üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılmalıdır. Nitekim bu söylenenler ek madde 
bakımından uygulanmaktadır. 87. maddenin birinci fıkrasında metne ek veya geçici 
madde eklenmesinden söz edildiği halde, ek maddeler ile geçici maddeler ayrı işlemlere 
tabi tutulmaktadır. Oysa her iki madde de aynı cümlenin içinde geçmektedir ve veya 
bağlacıyla bağlanmıştır. Dolayısıyla her iki tip maddeye de aynı yöntemin uygulanması 
gerektiğinden hiç bir kuşku duyulamaz. Ancak bu açıklığa rağmen 1996 sonrasında, 
zaman zaman tartışmalar yaşanmış olmakla birlikte, ek madde önergelerine yeni madde 
ihdası işlemi ve geçici madde önergelerine ise önerge işlemi yapıldığı görülmektedir. 
Örneğin 1997 yılındaki bir birleşimde Başkan geçici madde eklenmesine ilişkin iki 
önerge olduğunu bildirmiş ve yeni madde ihdası işlemi yerine, önerge işlemi yapmıştır. 
Bu arada Bolu Milletvekili Necmi Hoşver itiraz ederek komisyonun salt çoğunluğunun 
aranması gerektiğini hatırlatmıştır. Başkan bunun üzerine şu açıklamayı yapmıştır:

Efendim, bu konuyla ilgili geçici madde ekleyebilir, isteyebilir; bu konuda 
uygulamalarımız çok.703 

2000 yılında yapılan bir uygulamada Başkan komisyonun salt çoğunluğu olmadığı 
için yeni madde ihdasını öngören bir önergeyi işleme almamış ve ardından geçici madde 
ihdasına ilişkin bir önergeyi işleme almıştır. Buna karşı önemli itirazlar yapılmış, ek madde 
ile geçici maddeye aynı işlemin uygulanması gerektiği, bunun da yepyeni bir madde 
olduğu ileri sürülmüştür. Ancak Başkan geçici madde ile ilgili teamülde komisyonun 

703 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.11.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 46, Oturum: 3, s.167
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çoğunluğunun aranmadığını belirterek önergeyi işleme almış ve oylamıştır.704 Aynı yıl 
içinde yapılan bir başka uygulamada aynı konuda itirazlar yapılmış ve bir usul tartışması 
açılmıştır. Başkan az önce aktarılan örneği hatırlatarak orada da itiraz edildiğini ve geçici 
madde önergesine yeni madde ihdası işlemi yapılmadığını belirterek uygulamanın bu 
şekilde olduğunu ve kendisinin de bu uygulamaya devam edeceğini bildirmiştir. Açılan 
usul tartışmasında Başkanın tutumu lehinde söz alan Erzurum Milletvekili İsmail Köse 
yukarıda ifade edilen argümanları şu sözlerle tekrarlamaktadır:

Geçici madde ise önergedir, geçici madde önerge niteliğinde değerlendirilir. 
Maddedeki boşlukları doldurmak, maddeler arasındaki uyumu sağlamak ve onlarla irtibatı 
sağlamak için verilir. Geçici maddenin mahiyeti budur; yani, maddeler arasındaki irtibatı 
sağlar ve geçici sürelidir, yani süresi tahditlidir. O itibarla, bu geçici madde ile normal 
ek madde arasındaki usul farkını gözardı edemeyiz. Burada, zaten hüküm var, açıkça 
belirtilmiş.705

Görüldüğü gibi burada geçici maddenin uyum sağlama yönüne vurgu yapılarak, 
uyumsuzluk çıkmasını önlemek için geçici maddelere görüşme yöntemi yönünden 
diğer maddelerden farklı bir nitelik atfedildiği belirtilmektedir. Tartışmada Başkanın 
tutumu aleyhinde konuşan Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya, bu çalışmada daha önce 
açıklanan çok güçlü bir iddiayı şu sözlerle dile getirmektedir:

Sayın Başkanım, aksi takdirde niçin bu hükmü, bu yolu veya bu yöntemi ek maddeler 
için öngöremiyoruz; niçin müstakil maddeler için öngöremiyoruz? Parlamentonun, 
misali veya emsal olacak uygulaması, aynı süreç içerisindeki benzer kurallara 
uygulayamayacağınız çelişkiyi nasıl giderebileceksiniz?706

Gerçekten de İçtüzük uygulandığında yeni geçici maddeye ve ek maddeye 
farklı işlemleri uygulamanın olanağı yoktur. Ancak usul tartışması sonunda, Başkan 
komisyonun salt çoğunluğu yerinde olmasına rağmen, geçmiş uygulamaları sürdürerek, 
geçici maddeye önerge işlemi uygulamış ve madde üzerinde yeni madde olarak görüşme 
açmamıştır.

 Bu uygulama daha sonra istikrarlı şekilde sürmüş ve örneğin 2003 yılında yapılan 
bir uygulamada Başkan tasarıya bir geçici madde eklenmesine ilişkin bir önerge olduğunu 
açıklamış ve madde üzerinde önerge işlemi yapmıştır. Önergenin kabul edilmesiyle 
tasarıya geçici madde eklendiğini bildirmiştir.707 2005 yılında yapılan bir uygulamada 
Başkan tasarıya yeni geçici madde eklenmesine dair iki önerge bulunduğunu açıkladıktan 
sonra İzmir Milletvekili Kemal Anadol Efendim, çoğunluk var mı komisyonda? Ek madde 
için çoğunluğun olması lazım. diyerek itiraz etmişse de Başkan’ın Sayın Anadol, geçici 
madde olduğu için çoğunluk aranmıyor. Ayrıca, önerge işlemi yapıyoruz. biçimindeki 
sözleri üzerine itirazını kesmiş ve böylece geçici maddede çoğunluk aranmayacağı 
biçimindeki uygulama bir kez daha güçlü biçimde teyit edilmiştir.708 

704 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 07.06.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 106, Oturum: 4, s. 596-597.
705 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 22, Oturum: 4, s. 428.
706 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 22, Oturum: 4, s. 428.
707 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.11.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 15, Oturum: 3, s. 276-277.
708 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 63, Oturum: 4, s. 72.
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2006 yılında bir tasarıya geçici madde eklenmesine ilişkin bir önergenin görüşülmesi 
sırasında tereddütlü bir uygulama yapılmıştır. Başkan önergenin okunmasından sonra 
komisyona önergeye katılıp katılmadığını sormuştur. Samsun Milletvekili Haluk Koç 
itirazda bulunarak komisyon çoğunluğunun aranmasını ve yeni madde ihdası işlemi 
yapılmasını istemiştir. Koç İçtüzükteki kuralın açık olduğunu ve suiemsalin emsal 
olamayacağını söylemiştir. Bunun üzerine komisyonun salt çoğunluğu sağlanmış ancak 
madde üzerinde görüşme açılmamıştır. Oysa ya geçici maddeye yeni madde ihdası işlemi 
yapılmayıp komisyon aranmamalıydı ya da yeni madde ihdası işlemi yapılıp komisyon 
aranmışsa, madde üzerinde görüşme açılmalıydı. Bunun üzerine usul tartışması açılması 
istenmiş ancak Başkan önce usul tartışması açacağını söylemesine rağmen, uygulamasına 
devam etmiş ve önergeyi oylamıştır.709 Bu uygulamanın başında Başkanın salt çoğunluk 
araması ve usul tartışması açacağını söylemesi, aksine bir uygulama yaratılacağı izlenimi 
verse de, sonunda eski uygulama sürdürülmüştür. 2006710, 2007711 ve daha sonraki yıllarda 
da teamülün örneklerine rastlamak olanaklıdır. Dolayısıyla sık sayılabilecek ölçüde bu 
konuda itirazlar yapılmış ve tartışmalar yaşanmış olmasına rağmen teamül istikrarlı 
şekilde uygulanmıştır. İstikrar kazanmış bu uygulama, ilginç bir şekilde 2011 yılında 
yaşanan bir usul tartışmasında eleştirilmiştir. İlginç olan şey usul tartışmasının geçici 
madde eklenirken komisyonun bulunma zorunluluğuna ilişkin olmamasıdır. Tartışma 
geçici madde önergelerinin sayısına ilişkin olmasına rağmen, bu konu da gündeme 
gelmiştir. Usul tartışmasında durum saptaması sırasında teamülün varlığını saptayan 
Konya Milletvekili Atilla Kart şunları söylemektedir:

Geçici madde ihdasını ayrıca önerge olarak kabul edip buna göre görüşme 
yapılmasını gerek şu anda oturumu yöneten Sayın Meclis Başkan Vekilimiz gerekse Sayın 
Nevzat Pakdil bir uygulama hâline getirmiş. Yani Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu konudaki uygulamaları istikrar kazanmış değerli arkadaşlarım.712

Buna cevaben yapılan açıklamalarda ise Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ son 
derece yerinde ve doğru saptamalarda bulunmaktadır:

Uygulamayı söylüyorum. Bu uygulamada ne oldu? Şu oldu: Komisyon bulunsun 
mu, bulunmasın mı konuları geçmişte görüşüldü. Esasında, ek madde ile geçici madde 
aynı şeyde görüşülüyor. Ek madde koyduğunuz zaman komisyonu koyuyorsunuz, çoğunluk 
var mı, yok mu diye onu arıyorsunuz ama ek veya geçici madde hakkında diyor. Siz geçici 
madde koyarken komisyon aramıyorsunuz. Bana göre, burada bir yanlışlık var, Meclisin 
uygulamasında. Esasında, geçici madde koyulurken de komisyonun oturması, yeni madde 
gibi bunun komisyon salt çoğunluğuyla katılırsa görüşme açılması lazım ama Meclis 
böyle bir uygulama yapmamış... Ama benim şahsi görüşüm -onu da ifade etmek istiyorum- 
geçici madde olsun, ek madde olsun, bunlar ayrı ayrı maddelerdir; bunlarla ilgili, Divanın 
görüşme yaparken komisyonun salt çoğunluğunu araması lazım, aksi takdirde önergeyi 
işleme koymaması lazım. Ek madde için komisyon arıyor ama geçici madde için aramıyor. 713

709 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.06.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 113, Oturum: 2, s. 179-182.
710 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.09.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 131, Oturum: 3, s. 973-974.
711 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.05.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 111, Oturum: 3, s. 435.
712 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.02.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 62, Oturum: 8, s. 534.
713 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.02.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 62, Oturum: 8, s. 535, 537.
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Bu uygulamada geçici madde ile ek maddeye aynı işlemin uygulanması gerektiği 
ve yeni geçici maddeler eklenirken komisyon çoğunluğunun aranması gerektiği açık bir 
şekilde dile getirilmiştir. Ancak burada teamülün 24. Döneme kadar istisnasız biçimde aksi 
yönde uygulandığını da ifade etmek gerekir. 24. Dönemin ikinci yasama yılından itibaren 
teamül değişmiş ve İçtüzüğe uygun biçimde geçici madde ihdası ile ilgili önergelere de 
yeni madde ihdası işlemi yapılmaya başlanmıştır. 24. Döneminin birinci yasama yılı çok 
kısa sürmüştür ve bu yasama yılında yeni geçici madde ihdası yapılmamıştır. Yeni bir 
geçici madde ihdasına ilişkin ilk önergeye, yeni madde ihdası işlemi değil önerge işlemi 
yapılmıştır. Ancak önerge zaten reddedilmiştir. Başkan yeni geçici madde eklenmesine 
dair bir önerge olduğunu belirtmiş ve önergeyi okutmuştur. Ardından komisyon ve 
hükümete önergeye katılıp katılmadıklarını sormuş ve önerge sahibine önerge üzerinde söz 
verdikten sonra önergeyi oylamıştır.714 Bu uygulama geçmiş dönemdeki istikrar kazanmış 
teamülün sürdürüleceği izlenimi vermesine rağmen ikinci yasama yılından itibaren 
teamül değiştirilmiştir. İkinci yasama yılının başlarında yapılan uygulamaların birinde, 
bir tartışmaya da dayalı olmaksızın, teamül değiştirilmiştir. Sözkonusu birleşimde Başkan 
geçici madde ihdasına ilişkin bir önerge olduğunu belirttikten sonra, yeni madde ihdası 
ile ilgili kuralları hatırlatmış ve komisyonun salt çoğunluğunu arayacağını bildirmiştir. 
Komisyonun önergeye katılmadığını bildirmesi üzerine önerge, üzerinde başkaca işlem 
yapılmaksızın işlemden kaldırılmıştır.715 Uygulama bundan sonra oluşan yeni teamüle 
göre sürdürülmüştür. Doğru olan uygulamanın bu şekilde sürdürülmesidir.

Teamülün 24. Dönemin ikinci yasama yılından önceki şekliyle oluşmuş olmasının 
yarattığı tek sakınca, ek ve geçici maddelerin aynı işleme tabi tutulmaması dolayısıyla 
ortaya çıkan uyumsuzluk sorunu ya da bir teknik sorun değildir. Bir metne ek madde 
eklenmesinin komisyonun toplantı yetersayısının bulunması ve değişikliği onaylaması 
şartına bağlanması ve geçici madde eklenmesinde bu koşulun aranmaması, ek maddeleri 
geçici madde olarak biçimlendirmeye neden olabilmektedir. Başka bir anlatımla yeni ek 
maddeye ilişkin önergenin işleme alınmayacağı bilindiğinden, maddeye ek madde yerine 
geçici madde başlığı konmakta ve bu yolla önergenin işleme alınması sağlanmaktadır. 
Bu sonucu elde etmek için kimi zaman maddeye bir de tarih eklenmekte ve maddenin 
belli bir tarihe kadar uygulanacağı belirtilerek maddeye geçicilik niteliği kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. Oysa bir maddede süre ya da tarih bulunması, bu maddeye geçicilik 
niteliği kazandırmaz; bu tür maddeler geçici değil süreli maddelerdir.716 Örneğin 2000 
yılında işleme alınan bir geçici önerge şöyledir:

Madde 2-3414 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
“Geçici Madde 4- 9.9.2000 tarihinden önce 775 sayılı Kanun ile 3414 sayılı Kanun 

hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca başlatılmış olan iş ve işlemlere adı 
geçen Bakanlıkça devam edilir. 9.9.2000 tarihinden sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
başlatılacak olan iş ve işlemleri yapmaya adı geçen Bakanlık yetkilidir.”717

714 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.07.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 11, Oturum: 5, s. 352.
715 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 7, s. 411-412.
716 Bakırcı, Yasalarda ve Yasa Maddelerinde Geçicilik, 2004, s. 39
717 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 22, Oturum: 4, s. 423.
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Bu önergede yapılan şey 775 sayılı ve 3418 sayılı Kanunlar gereğince 
başlatılmış işlemlerin belli bir tarihten sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
yürütülmelerinin sağlanmasıdır. Maddenin geçicilik niteliğini kazanmasını sağlayan 
şey 9.9.2000 tarihidir. Oysa bu tarih maddeye hiçbir geçicilik kazandırmamaktadır; 
maddenin yürürlük tarihini geriye almaktadır. Dolayısıyla yapılması gereken şey 
tarihten bağımsız olarak söz konusu kanunlarla verilen yetkilerin Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından kullanılmasını öngörmek ve yürürlük maddesinde, yukarıdaki 
maddenin yürürlük tarihini 9.9.2000 olarak belirlemektir. Böylece maddede amaçlanan 
şey gerçekleştirilmiş olurken, kanun tekniğine uygun olarak yürürlük tarihi maddenin 
içinden ayıklanarak yürürlük maddesine konmaktadır; yürürlük maddesinin amacı tam 
da budur. Ancak kanun tekniğine bu uygunluğu sağlamanın bir maliyeti bulunmaktadır: 
Maddenin sürekliliği görünür hale gelmekte ve yeni madde olarak ihdas edilmesi 
gerekmektedir. Bu durumdan kaçınmak için, uygulamada genellikle bir maddenin geçici 
olup olmadığına karar verilirken öncelikle başlığına bakılmakta ve başlıkta geçici olduğu 
görülen maddelerin içeriğinin de geçici olup olmadığını saptamak için içinde bir tarih 
ya da süre olup olmadığına bakılmaktadır. Bu durumda özü itibarıyla geçici olmayan bir 
düzenleme, geçici madde avantajından yararlanarak kanunlaşabilmektedir. Bu da sonuç 
itibarıyla komisyonda görüşülerek olgunlaştırılması gereken düzenlemelerin bu aşamayı 
atlamaları ve yeterince incelenmediğinden yasalaştıkları için uygulamada yeni sorunların 
doğmasına neden olmaktadır. 

Geçici maddelerle ilgili karşılaşılan sorunlardan bir başkası, verilebilecek geçici 
madde önergesi sayısıdır. Aslında bu sorun sadece geçici maddelere ilişkin değildir, ek 
maddeler de aynı sorunla karşı karşıyadır. Daha önce olağan görüşme yöntemine tabi 
kanunların maddeleri üzerinde en fazla 7, temel kanunun maddeleri üzerinde en fazla 2 
önerge verilebileceği belirtilmiş ve buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştı. Sorun 
şuradan kaynaklanmaktadır: 87. maddenin birinci fıkrasında bir maddenin değiştirilmesi, 
metne ek veya geçici madde eklenmesinden söz edilmektedir. Maddenin değiştirilmesi 
sözkonusu olduğunda sınırlar 7 önerge ve iki önergedir. Ancak metne ek veya geçici madde 
eklenmesi sözkonusu olduğunda önerge sınırı kaçtır? Aslında İçtüzüğün söylediği şey bir 
metne en fazla 7 (temel kanunda 2) geçici veya ek madde eklenmesine ilişkin önerge 
verilebileceğidir. Ancak uygulamada 7 ve 2 önerge sınırının sadece maddelere ilişkin 
olduğu ve geçici ya da ek maddelerle ilgili bir sınır bulunmadığı ileri sürülebilmektedir. 
Örneğin yukarıda sözü edilen 62. Birleşimde bu konuda bir usul tartışması açılmıştır. 
Başkan, bir temel kanunun görüşülmesi sırasında Başkanlığa çok sayıda yeni geçici 
madde ihdasına ilişkin önerge intikal etmiş bulunduğunu; İçtüzük hükümlerine göre 
bunlardan sadece ikisinin işleme alınabileceğini; uygulamanın da bu şekilde olduğunu; 
önerge sayısının en fazla 6 olabileceğini belirterek sadece iki önergeyi işleme alacağını 
bildirmiştir. Başkan ayrıca AYM kararına atıfta bulunarak milletvekillerine sınırsız sayıda 
önerge verme olanağı tanınmasının yasama çalışmalarını olumsuz yönde etkileyeceğini 
belirtmiştir. Bu açıklamalar üzerine usul tartışması açılması istenmiş ve usul tartışması 
açılmıştır. Yeni geçici madde ihdasına ilişkin çok sayıda önergenin işleme alınmasını 
savunanlar geçici madde ihdasında mevcut bir madde sözkonusu olmadığı için, mevcut 
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maddeye ilişkin önerge kısıtlamalarının sözkonusu olamayacağını söylemişlerdir. 
Buna karşı yapılan açıklamalarda bu tür bir uygulamaya izin verilmesi halinde tek bir 
milletvekilinin binlerce önerge vererek parlamento çalışmalarını kilitleyebileceği ve 
bugüne kadar yapılan uygulamalarda bu sınıra kesinlikle uyulduğu bildirilmiştir. Usul 
tartışmasının sonunda başkan tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirmiştir.718 
Bu tartışma bu konudaki doğru teamülü güçlendirmiştir. Ancak şunu da belirtmek 
gerekir ki bu yorumun torba kanunlar sözkonusu olduğunda da uygulanması zorunludur. 
Şöyle ki, 87. maddeden çıkan sonuç görüşülmekte olan bir metne en fazla 7 ve 2 geçici 
eklenebileceği şeklindedir. Ancak torba kanunlar sözkonusu olduğunda birden fazla 
kanun görüşüldüğünden, bu kanunların çoğunlukla temel kanun olarak görüşüldükleri 
dikkate alındığında, her bir kanuna ilişkin olarak değil metnin tümüne ilişkin olarak 
iki geçici madde ihdası önergesi işleme alınabilmelidir. Uygulamada kimi zaman torba 
kanun içindeki değişik kanunlara geçici maddeler eklenerek önerge sayısının çok fazla 
aşılabildiği görülmektedir. Örneğin yukarıda sözü edilen 131. birleşimde, 442, 5434, 
3713, 5233 sayılı Kanunlara birer yeni geçici madde eklenmiş ve çok sayıda yeni madde 
ihdasına ilişkin önerge salt çoğunluk olmadığından işleme alınmamıştır.719 Bu da önerge 
sınırının bu yolla bir hayli aşıldığını göstermektedir. Teamülde tutarlılık açısından bu 
uygulamanın teamüle uydurulmasında yarar bulunmaktadır.

(p) Önergelerin komisyonca geri istenmesine ilişkin teamüller
Önergelerin komisyona geri istenmesine ilişkin olarak İçtüzükteki düzenlemeler 

dağınıktır; bu konuda önergeleri düzenleyen 87. madde dışında da hükümler bulunmaktadır. 
Önergelerin komisyonlar tarafından çekilmesi konusu, aslında komisyonlarda yeniden 
görüşme ya da komisyonlara geri çekme başlıkları altındaki alt başlıklar olarak 
düşünülmelidir. Ancak burada yanış bir kullanıma da işaret edilmelidir: Önergelerin 
komisyona geri çekilmesi sözkonusu olamaz; çünkü bu önergeler komisyondan 
gitmemiştir ve bu yüzden de geri gelmeleri sözkonusu olamaz. Komisyona geri çekilecek 
olan komisyonda görüşülmüş olan maddelerdir ve bu maddelerin görüşülmesi sırasında 
verilen önergelerin geri verilmesinden değil verilmesinden söz edilebilir. Ancak İçtüzükte 
önergelerin komisyona geri verilmesinden söz edildiğinden, bu çalışmada bu anlatım 
hatası ihmal edilecektir.

Bu alt başlık altında incelenecek olan ve bir miktar çetrefilli olan önergelerin 
komisyona geri verilmesi konusu, genel başlık olan komisyonlarda yeniden görüşme 
altında bütünsel bir bakış açısıyla incelenirse, daha kolay anlaşılabilir. Bu açıdan 
komisyona geri çekme konusunun iki alt başlığa ayrılması olanaklıdır: (1) Henüz Genel 
Kurul’a gündemine girmeden önce, (2) Genel Kurul gündemine girdikten sonra. Bu 
ikinci alt başlığın da iki alt başlığa ayrılması olanaklıdır: (1) Henüz Genel Kurul karar 
vermeden önce (2) Genel Kurul karar verdikten sonra. Bu söylenenler şematik olarak 
şöyle gösterilebilir:

718 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.02.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 62, Oturum: 8, s. 533-540.
719 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.07.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 131, s. 49-290.
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Şekil 27. Komisyonlarda yeniden görüşme: Bulunduğu yere göre
İçtüzük komisyonlardaki esnek çalışma yöntemini gözeterek, bir konunun 

görüşülmesi tamamlanmadan önce görüşülen bir maddenin yeniden görüşülmesine olanak 
tanımıştır. Bunun için hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun kararı yeterlidir. Örneğin 
bir tasarı görüşülürken, tasarının 10. maddesi görüşüldükten sonra yapılacak istem üzerine 
hazır bulunan salt çoğunluğunun kararıyla 2. maddenin yeniden görüşülmesi mümkündür. 
Oysa aşağıda inceleneceği gibi Genel Kurul’da görüşülen bir maddenin tekriri müzakeresi 
bir hayli zordur. İçtüzük bir konunun görüşülmesinin tamamlanmasından sonra yeniden 
görüşülmesini bir miktar zorlaştırmıştır. Eğer görüşmelerin tamamlanmasından sonra 
ancak rapor henüz TBMM Başkanlığına sunulmadan önce tasarı ya da teklif yeniden 
görüşülecekse bunun için komisyon üye tamsayısının gerekçeli ve yazılı istemi gereklidir. 
Burada rapor henüz Başkanlığa sunulmamış olduğu için Başkanlığın yapması gereken bir 
iş yoktur. Konu henüz komisyonun yetki alanının sınırları içindedir ve komisyon başkanı, 
bu tür bir istem olduğunda, tekrarlanmaması koşuluyla konuyu yeniden komisyon 
gündemine almak zorundadır.

Konu TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra, artık gündeme girmiş demektir. 
Rapor Başkanlığa sunulmakla hemen gündeme girmez, ama artık gündemin bir 
parçasıdır. Çünkü artık gündeme girmesinin tek koşulu 48 saatlik sürenin geçmesidir. 
Dolayısıyla Başkanlığa sunulan bir konunun komisyon gündeminden çıkarak Genel 
Kurul gündemine girdiğini kabul etmek gerekir. Ancak bu aşamada yapılacak işlem 
bir önceki aşamaya bir hayli benzemektedir. Çünkü konu Genel Kurul’un gündemine 
girmekle birlikte, konu üzerinde Genel Kurul’un hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır. Bu 
yüzden de bir önceki aşamaya benzer biçimde komisyonun isteği üzerine, Genel Kurul 
kararına ihtiyaç duymaksızın geri alınabilmektedir. Bu yüzden de yukarıdaki şeklin bir 
miktar değiştirilerek ayrımın Genel Kurul’un karar verip vermemesine göre şu şekilde 
sınıflandırılması da mümkündür.

Bu alt başlık altında incelenecek olan ve bir miktar çetrefilli olan önergelerin 
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Şekil 28. Komisyonlarda yeniden görüşme: Kararlaştırma aşamasına göre
Başka bir anlatımla komisyonun geri çekmesinde asıl önemli olan şey konunun 

Genel Kurul gündemine girmiş olup olmaması ya da görüşmelerin başlamış olup 
olmaması değil, Genel Kurul’un o konuda bir karar vermiş olup olmamasıdır.

Bu çalışma Genel Kurul’daki teamülleri incelemeyi amaçladığından burada 
komisyon aşaması, Genel Kurul’daki teamülü ilgilendirdiği ölçüde incelenmiştir. Bu 
nedenle bundan sonra Genel Kurul aşaması biraz daha yakından incelenecektir. 

İçtüzüğün 87. maddesinin son fıkrası şöyledir:

Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi 
komisyon geri isteyebilir. Geri verilmesi kabul edildiği takdirde, komisyon önergeye göre 
yeni bir metin hazırlar veya kendi metninin aynen kabulünü isteyebilir. Genel Kurulun 
kararı kesindir.

İçtüzüğün 88. maddesi, her ne kadar metnin veya maddenin geri istenmesi başlığını 
taşımaktaysa da geri istenmiş maddelerle ilgili önergeleri de düzenlemiş olması nedeniyle 
konumuzu ilgilendirmektedir:

MADDE 88– Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya 
birkaç maddesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.

Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse, 
tasarı veya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona verilir. Tasarı veya 
teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o madde veya maddeler hakkındaki 
önergeler esas komisyona verilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yukarıdaki iki maddede de komisyonun 
geri çekme işleminin sadece henüz Genel Kurul tarafından karara bağlanmamış konulara 
ilişkin olabileceğidir. Genel Kurul’ un kararlaştırmış olduğu bir maddenin komisyon 
tarafından geri çekilmesi ve görüşülmesi mümkün değildir. Genel Kurul kendi kararını 
ancak kendisi gözden geçirebilir ve bunun tek yolu da İçtüzüğün tekriri müzakereyi 
düzenleyen, Genel Kurulda yeniden görüşme başlıklı 89. maddedeki yöntemdir. Genel 
Kurul tarafından alınmış olan bir kararı bunun dışında, gözden geçirme ya da değiştirme 
olanağı bulunmamaktadır.

sunulmamış olduğu için Başkanlığın yapması gereken bir iş yoktur. Konu henüz 

komisyonun yetki alanının sınırları içindedir ve komisyon başkanı, bu tür bir istem 

olduğunda, tekrarlanmaması koşuluyla konuyu yeniden komisyon gündemine almak 

zorundadır. 

Konu TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra, artık gündeme girmiş demektir. Rapor 

Başkanlığa sunulmakla hemen gündeme girmez, ama artık gündemin bir parçasıdır. 

Çünkü artık gündeme girmesinin tek koşulu 48 saatlik sürenin geçmesidir. Dolayısıyla 

Başkanlığa sunulan bir konunun komisyon gündeminden çıkarak Genel Kurul gündemine 

girdiğini kabul etmek gerekir. Ancak bu aşamada yapılacak işlem bir önceki aşamaya bir 

hayli benzemektedir. Çünkü konu Genel Kurul'un gündemine girmekle birlikte, konu 

üzerinde Genel Kurul'un hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır. Bu yüzden de bir önceki 

aşamaya benzer biçimde komisyonun isteği üzerine, Genel Kurul kararına ihtiyaç 

duymaksızın geri alınabilmektedir. Bu yüzden de yukarıdaki şeklin bir miktar 

değiştirilerek ayrımın Genel Kurul'un karar verip vermemesine göre şu şekilde 

sınıflandırılması da mümkündür. 

 

 
Şekil 28. Komisyonlarda yeniden görüşme: Kararlaştırma aşamasına göre 

Başka bir anlatımla komisyonun geri çekmesinde asıl önemli olan şey konunun 

Genel Kurul gündemine girmiş olup olmaması ya da görüşmelerin başlamış olup 

olmaması değil, Genel Kurul'un o konuda bir karar vermiş olup olmamasıdır. 

Genel	  Kurul	  karar	  
vermeden	  önce	  
geri	  çekme	  

Komisyon	  aşaması	  

Konunun	  
görüşülmesi	  

tamamlanmadan	  
önce	  

Rapor	  Başkanlığa	  
sunulmadan	  önce	  

Genel	  Kurul	  
aşaması	  

Madde	  üzerinde	  
önerge	  işlemlerine	  
başlanmadan	  önce	  

Genel	  Kurul	  karar	  
verdikten	  sonra	  
geri	  çekme	  

Madde	  hakkında	  
karar	  verdikten	  
sonra:	  Tekriri	  
Müzakere	  

Önerge	  hakkında	  
karar	  verdikten	  

sonra	  



280

İçtüzüğün 88. maddesindeki düzenleme ise, 87. maddedeki düzenlemeden şu 
yönden ayrılmaktadır: 88. maddede henüz önerge işlemlerine başlanmamış (1) bir 
madde, (2) birden çok madde, (3) maddelerin tümü istenebilirken, 87. maddede Genel 
Kurul’un görüşmeye başladığı, ancak karar aşamasında, komisyonun istemi nedeniyle 
görüşmelerini yarıda kestiği bir madde ve kabul edilen önerge istenebilmektedir. Başka 
bir anlatımla 87. maddenin son fıkrasının uygulanabilmesi için şu koşullar olmalıdır:

● Bir madde görüşülüyor olmalıdır.
● Madde üzerinde konuşmalar bitmiş ve önerge işlemi yapılıyor olmalıdır.
● Önergelerden birisi kabul edilmiş olmalıdır.
● Madde henüz oylanmamış olmalıdır.
● Tek madde istenmiş olmalıdır.
● Madde ve önergenin komisyona verilmesini Genel Kurul kabul etmiş olmalıdır.
Bu fıkradaki düzenleme Genel Kurul’un önerge hakkında bir karar vermiş olması 

anlamında, 89. maddedeki tekriri müzakere maddesine yaklaşmaktadır. Ancak 89. maddeden 
farklı olarak burada henüz nihai karar verilmemiştir. 88. madde bu anlamda her iki 
düzenlemeden de köklü şekilde ayrılır, çünkü burada henüz madde üzerindeki görüşmelere 
başlanmamıştır ve böyle olduğu için birden çok madde ya da tasarı/teklifin tümü de geri 
istenebilmektedir. Yukarıda da incelendiği gibi, bu madde komisyonlarda yeniden görüşmeyi 
düzenleyen 43. madde düzenlemesine daha yakındır. 87. maddede, madde ve önergenin 
komisyona verilmesi için Genel Kurul’un bunu kabul etmiş olması gerekirken, 88. maddede 
komisyonun istemi halinde bu istemin gereği yerine getirilmek zorundadır, bu konuda Genel 
Kurul’un bir karar vermesine gerek bulunmamaktadır. Bu farkın nedeni Genel Kurul’un 
sözkonusu konuda bir karar vermemiş olmasıdır: Genel Kurul’un karar verdiği önergenin 
komisyona gitmesi için, komisyonun isteminin yine Genel Kurul tarafından kabul görmüş 
olması gerekir. Oysa Genel Kurul’un henüz bir karar vermediği bir maddenin komisyon 
tarafından görüşülmek istenmesi herhangi bir sorun doğurmaz. 

Bu maddelerin uygulanması sırasında karşılaşılabilecek ilk sorun komisyona 
iadeyi isteme yetkisi ile ilgilidir. Burada belirtmek gerekir ki komisyona iade ile ilgili 
olarak da yukarıdaki iki madde arasında ayrım yapılmak zorunludur. Çünkü üzerinde 
henüz görüşme açılmamış bir/birkaç maddeyi geri çekmek için komisyonun kararında bir 
değişiklik olmalıdır. Komisyonun kararında değişiklik olup olmadığını saptamanın tek 
yolu ise komisyonun toplanması ve bu konudaki iradesini açıkça belli etmesidir. Komisyon 
toplanmadan komisyon temsilcisinin bu konuda bir irade açıklaması sözkonusu olmalıdır. 
Ancak uygulamanın bu yönde olmadığı ve komisyon başkanlarının komisyon temsilcisi 
olarak iade talebinde bulunduğu çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Örneğin 1994 
yılında bir KHK ile Plan ve Bütçe Komisyon Başkanının istemi üzerine komisyona geri 
çekilmiştir.720 Benzer şekilde 2003 yılında bir kanun tasarısı Milli Savunma Komisyonu 

720 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.06.1994, Dönem: 19, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 118, Oturum: 1, s. 101. 
Aynı birleşimde bir kanun tasarısı Başbakan Tansu Çiller’in istemi üzerine Milli Eğitim Komisyonu’na geri 
çekilmiştir.
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Başkanvekilinin istemi üzerine komisyona geri çekilmiştir.721 Çok sayıda örneğine 
rastlanabilecek bu uygulamanın hem İçtüzüğün sözüne hem de ruhuna aykırı olduğunu 
belirtmek gerekir; bu tür taleplerin Komisyon çoğunluğu tarafından yapılması gerekir.

İçtüzüğün 87. maddesinin son fıkrası ise bu bakımdan 88. maddeden ayrılır. Çünkü 
burada Genel Kurul’da bir maddenin görüşülmesi söz konusudur. Önergenin kabul edilmiş 
olması komisyon kararının değiştirilmiş olduğu anlamına gelir. Komisyon temsilcisi ise 
İçtüzüğün 45. maddesinde komisyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin reddini 
ya da komisyona iadesini istemekle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla komisyon temsilcisi 
bu maddeyle, açıkça, Genel Kurul’da kabul edilmiş bir önergeyi komisyona istemekle 
yetkili kılınmıştır. Maddenin bu açıklığına rağmen 1987 yılında yapılan bir uygulamada 
komisyon temsilcisi, oylanmış bir önerge ve bununla ilgili maddeyi komisyona geri 
istemiştir. Ancak komisyonun çoğunluğu bulunmadığı için buna itiraz edilmiştir. Başkan 
itirazlara rağmen temsilcinin istemini oya sunmuş ve istemin kabul edildiğini bildirmiştir. 
Bunun üzerine, maddede komisyon temsilcisinin değil komisyonun yetkili kılındığı 
belirtilerek bir usul tartışması açılması istenmiştir. Usul tartışmasında iki itiraz yapılmıştır. 
İtirazlardan birincisi maddede komisyon temsilcisinden değil, komisyondan söz edildiği 
ve dolayısıyla komisyon çoğunluğu olmadan bu istemin yapılamayacağı şeklindedir. 
İtirazlardan ikincisi ise komisyon temsilcisinin ancak önerge oylanmadan önce istemde 
bulunabileceği yönündedir.722 İtirazlardan her ikisi de doğru değildir. Çünkü komisyon 
temsilcisinin görevi tam da budur; yani komisyon metnini savunmak ve komisyon 
metninde değişiklik öngören önergelerin komisyonda görüşülmesini sağlamaktır. 
İkinci olarak komisyon temsilcisinin önerge oylanmadan önce böyle bir yetkisi yoktur; 
çünkü henüz komisyon metni değiştirilmemiştir; belki de önerge kabul edilmeyerek 
değiştirilmeyecektir. Komisyon temsilcisinin kabul edilme olasılığından dolayı önergeyi 
komisyona çekmesi halinde ise, teorik olarak bütün önergeleri komisyona çekmesi 
zorunluluğu doğacaktır. Çünkü her önergenin kabul edilme olasılığı vardır. Bu nedenle 
İçtüzüğün zorunlu kıldığı şey önergenin kabul edilmesinden önce değil önergenin kabul 
edilmesinden sonra böyle bir istemde bulunulabileceğidir. Başkanlık da bu doğrultuda 
belirtilen uygulamayı yapmış ve doğru bir teamülün oluşumunu sağlamıştır.

87. maddenin son fıkrasının uygulanması sırasında karşılaşılabilecek ikinci 
sorun, geri çekilen önergeyle ilgili olarak komisyonun yetkilerinin sınırı sorunudur. Bu 
sorun Dahili Nizamname döneminden beri devam eden bir sorundur. 87. maddenin son 
fıkrasının esin kaynağı Dahili Nizamnamenin 119. maddesidir. 119. maddenin dördüncü 
fıkrasında da önergelerin Genel Kurul kararıyla komisyona gönderilmesinden söz 
edilmektedir. Sözkonusu fıkraya ilişkin 58 numaralı dipnotta ise komisyonun dikkate 
alınan önergeye uymak zorunda olmadığı belirtilmiştir. Başka bir anlatımla Genel 
Kurul’da verilen ve kabul edilen bir önergeyle ilgili olarak komisyonun farklı bir karar 
verebileceği belirtilmiştir. 87. maddenin dördüncü fıkrası ile ilgili uç uygulamalardan 
birine 1976 yılında rastlanmaktadır. Olay şöyledir: Genel Kurul’da önergeyle iki geçici 

721 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.01.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 26, Oturum: 1, s. 356.
722 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.01.1987, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 57, Oturum: 1, s. 109-114. 

Bkz: Gökçimen & Has, 2006, s. 60.
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madde eklenmiş ve komisyon önergeleri komisyona çekmiştir. Komisyonda yapılan 
görüşmelerde iki geçici maddenin tasarı metninde yer alması uygun görülmemiş ve 
önergeyle eklenen geçici maddeler yeniden tasarı metninden çıkarılmıştır. Başkan yaptığı 
açıklamada şunları söylemektedir:

bir tatbikat ile karşı karşıyayız, bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar çok 
defa Genel Kurulun iradesini izhar ettiği istikamette Komisyonlar geri aldıkları metinleri 
yeniden tedvin ediyorlardı ve o şekliyle Yüksek Heyetin huzuruna geliyorlardı. Burada 
Genel Kurul iradesini izhar etmiş, bir istikamet vermiş; Komisyon geri almış, fakat 
Komisyon eski kararında, görüşünde ısrar etmiştir.723 

Dahili Nizamnamenin dipnotunda ve Başkanın yukarıdaki açıklamalarından 
anlaşılabileceği gibi, komisyon Genel Kurul tarafından kabul edilen bir önergeyi geri 
çektiğinde, bu önerge üzerinde istediği değişikliği yapabilir. Çünkü aksi takdirde önergeyi 
komisyona çekmesinin bir anlamı olmazdı. Ancak komisyonun, Genel Kurul’un almış 
olduğu bir kararı reddetmesinin olanaklı olup olmadığı tartışılabilir. Yukarıdaki örnekte 
Genel Kurul bir kararla bir geçici madde eklenmesine karar vermişken, komisyon 
Genel Kurulun aldığı kararı reddetmiş ya da eski kararında ısrar etmiştir. Başkan bu ilk 
uygulamada, Genel Kurul’un daha önce kabul ettiği ve komisyonun reddettiği önergeleri 
yeniden oya sunmuş ve önergeler reddedilmiştir. Başka bir anlatımla Genel Kurul 
komisyonun önerisi doğrultusunda daha önce aldığı kararını gözden geçirmiş ve önceki 
kararının aksine bir karar almıştır ya da komisyonun kararına uymuştur. 1994 yılında 
benzer bir olay yaşanmıştır. Bu olayda bir çerçeve maddeye yeni bir ek madde eklenmesi 
önerilmektedir. Önerge Genel Kurul tarafından kabul edildikten sonra komisyona geri 
çekilmiştir. Komisyon sözkonusu maddeye ilişkin bir ret raporu hazırlamıştır. Bunun 
üzerine Genel Kurul’da itirazda bulunulmuş ve komisyonların Genel Kurul’un almış 
olduğu kararı etkisiz kılma yetkilerinin olmadığı; komisyonların Genel Kurulun üstünde 
olmadığı ve Genel Kurul kararını reddedemeyecekleri belirtmiştir. Bunun üzerine bir 
usul tartışması açılmış ve konu tartışılmıştır. Usul tartışmasında önergenin komisyona 
verilmesiyle, komisyonun önerge üzerinde tasarruf hakkının doğduğu; komisyonun 
önergeyi kabul edebileceği gibi reddedebileceği ya da değiştirebileceği ve nihai kararı 
Genel Kurul’un vereceği belirtilmiştir.724 Gerçekten de Genel Kurul tekriri müzakerede 
nasıl ki kendi kararını gözden geçirerek istediği gibi değiştirebiliyorsa, burada da 
eski kararını komisyonun önerisi üzerine gözden geçirme ve değiştirme yetkisine 
sahiptir. Komisyon kararının Genel Kurulu bağlaması düşünülemeyeceğine göre, 
komisyonun Genel Kurul kararına aykırı karar almasının bir sakıncası olamaz; Genel 
Kurul komisyonun reddettiği önerge Genel Kurul tarafından kabul edilebilir. Yukarıdaki 
örneklerin tümünde de Genel Kurul komisyonların önerisi üzerinde daha önceden kabul 
ettikleri önergeleri reddetmişlerse de, bu, komisyonların Genel Kurul’un üzerinde olduğu 
sonucunu doğurmaz. 1976 ve 1984 yılında yaşanan iki uygulama da aynı doğrultuda 
olmuştur. İki uygulama arasındaki tek fark 1976 yılında daha önce kabul edilen önergeler 
yeniden oylanarak reddedilirken, 1984 yılında önergeleri reddeden komisyon raporu 

723 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.05.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 102, Oturum: 1, s. 557.
724 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.11.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 109-121.
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oylanmış ve rapor kabul edilince önergeler reddedilmiş sayılmıştır. Başka bir anlatımlar 
örneklerin birinde önergeler, diğerinde komisyon raporu uygulanmasına rağmen, aynı 
sonuç elde edilmiştir.

Özetle söylemek gerekirse, oluşan teamüle göre, komisyonlar Genel Kurul’da 
kabul edilen önergeleri görüştüklerinde bu önergeler üzerinde kabul, ret ve değiştirmeyi 
kapsayan bir tasarruf yetkisine sahiptirler.

İçtüzüğün 87 ve 88. maddelerinin komisyona iade ile ilgili hükümlerinin yarattığı 
üçüncü sorun komisyona geri çekilmiş bir maddenin, komisyonda değiştirilerek kabul 
edilmesi halinde, bu madde üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılıp açılmamasına 
ilişkindir. Bu vesileyle burada bir hususun açıklığa kavuşturulmasına yarar bulunmaktadır. 
Yukarıda Genel Kurul’un kabul ettiği bir önergenin komisyona geri çekilmesi ile 
üzerinde görüşme açılmamış bir madde üzerindeki önergelerin komisyona çekilmesi 
arasında farklılık olduğu belirtilmiş ve bu konuda açıklamalar yapılmıştı. Ancak kimi 
durumlarda bu iki olay arasında kalan örneklere de rastlanabilmektedir. Genel Kurul 
madde üzerindeki işlemlere başlamış olmakla birlikte, ne madde hakkında ne de madde 
üzerindeki bir önerge hakkında hiçbir karar vermemiş olabilir. Bu durumda komisyonun 
istemi üzerine, madde, üzerinde hiçbir işlem yapılmamış diğer maddeler gibi komisyona 
bir defalığına iade edilebilir. Başka bir anlatımla komisyona iade yönünden, üzerinde 
hiçbir işlem yapılmamış bir madde ile üzerinde önerge işlemine başlanmamış madde aynı 
değerdedir ve aynı işleme tabi olurlar. Bu durumda sorun şu şekilde ortaya çıkmaktadır: 
Eğer madde üzerinde hiçbir işlem başlamadan madde komisyona alınmışsa, komisyon 
maddeyi önergelerle birlikte değerlendirerek Genel Kurul’a yeni bir madde sunabilir. 
Bu durumda Genel Kurul’da madde üzerinde görüşmeler başından yapılır ve işlemlerin 
tamamlanmasından sonra bir karar verilir. Ancak komisyon Genel Kurul’un görüşmelerini 
tamamladığı ancak herhangi bir karar vermemiş olduğu maddeyi geri çekerse ne 
olacaktır? Genel Kurul bu maddeyi yeni bir madde olarak baştan mı görüşecektir, yoksa 
görüşmelere kaldığı yerden devam mı edecektir? 1995 yılında yapılan bir uygulamada 
1. madde üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra önergelerin birinci okuması 
yapılmış ancak önergelerin işlem yapılmak üzere ikinci okumasına başlanmadan önce, 
1. madde önergelerle birlikte komisyona geri çekilmiştir.725 Bundan sonraki birleşimde 
Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Başkanlığın kanaatine göre, bu düzenleme, yeni bir madde düzenlemesidir. Buna 
göre madde üzerinde yeniden müzakere açılmalıdır, müzakereyi takiben verilmiş önerge 
sahiplerine sorulmalıdır: Komisyonun yaptığı bu düzenleme, sizin önergenizde hedeflediğiniz 
ihtiyaca cevap veriyor mu? Veriyorsa, mesele yoktur. Vermiyorsa, o takdirde, Komisyona, 
bu önergeye katılıp katılmadığı sorulmalı, sonra, bilinen klasik işlem yapılmalıdır; ama, 
bazı grup başkanvekili arkadaşlarımızın, komisyondaki arkadaşlarımızın kanaati ise, öyle 
değil şöyledir; derler ki: “Bu, bir yeni madde düzenlemesi değildir; bu, bir redaksiyondur. 
Dolayısıyla, madde üzerinde müzakere açma imkânı yoktur.726 

725 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.06.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 123, Oturum: 4, s. 420.
726 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.06.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 124, Oturum: 4, s. 37.
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Bu açıklamadan sonra uygulama konusunda bir usul tartışması açılmış ve usul 
tartışmasında yukarıdaki alıntıda dile getirilen düşünceler yinelenmiştir. Ara bir çözüm 
olarak madde üzerinde görüşme açılmaması ancak önerge sahiplerine istemleri halinde 
5’er dakika söz verilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Usul tartışması sonunda Başkan 
tutumunu oya sunmuş ancak uygulaması reddedilmiştir. Sonuçta madde üzerindeki 
görüşmelerin tekrarlanmaması, ancak önerge işleminden itibaren işlemlerin sürdürülmesi 
yönündeki görüş kabul edilmiştir. Başkan bundan sonra bütün önerge sahiplerine 
itirazlarının devam edip etmediğini sormuş ve önergesinin gereğinin yerine getirildiğini 
açıklayan önerge sahiplerinin önergelerini işlemden kaldırmıştır. Diğer önergeler ise 
önerge işlemine tabi tutulmuştur.727 Benzer şekilde 1993 yılında bir kanun tasarısının ilk 
iki maddesi görüşüldükten sonra 3. ve daha sonraki maddeleri komisyona geri çekilmiştir. 
Komisyon, tasarının 80 olan madde sayısını 10’a indirmiştir. Bu nedenle de tasarı üzerinde 
verilen önergelerin önemli bir kısmına işlem yapılmamıştır. Bu uygulamaya Genel 
Kurul’da itiraz edilmesi üzerine bir usul tartışması açılmıştır. Usul tartışması sonunda 
bir karar alınmamış ve komisyona çekilen metnin 3. maddesinden itibaren görüşmelere 
devam edilmiştir.728 Bu örnekten ortaya çıkan sonuç, Genel Kurul’un komisyonun ikinci 
kez görüşme yapması halinde, ilk metni değil ikinci metni görüştüğüdür.

Komisyonun geri çekme yetkisi ile ilgili olarak oluşan ve yukarıda aktarılan 
teamüller şöyle özetlenebilir:

§	Kabul edilmiş bir önergenin ve bununla ilgili maddenin komisyona geri 
çekilmesinde komisyon temsilcisi tek başına yetkilidir.

§	Henüz kabul edilmemiş bir önergenin ve onunla ilgili maddelerin; henüz 
üzerinde görüşme açılmamış önerge ve maddelerin komisyona geri 
çekilmesinde, komisyonun karar vermesi gerekirken, komisyon temsilcisinin 
istemi yeterli görülmektedir.

§	Komisyon geri çektiği madde ve önerge üzerinde tam bir tasarruf yetkisine 
sahiptir. Maddeyi reddetmek dahil istediği değişiklikleri yapabilir.

§	Genel Kurul geri çekilen maddelerle ilgili olarak yapacağı görüşmede, 
komisyonun kabul ettiği yeni maddeler üzerinde görüşmelerini sürdürür.

§	Üzerinde görüşmeler başlamış ancak henüz oylanmamış önergelerin geri 
alınması durumunda, Genel Kurul önerge sahiplerinin istemi doğrultusunda 
işlem yapar.

§	Kabul edilmiş maddelerin komisyona geri çekilmesi hiçbir şekilde sözkonusu 
değildir.

Bu son saptamadan hareketle, tekrir-i müzakere ya da Genel Kurul’da yeniden 
görüşme incelenecektir.

727 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.06.1995, Dönem: 19, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 124, Oturum: 4, s. 38-46.
728 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.03.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 82, Oturum: 4, s. 429-453. 

(Gökçimen & Has, 2006, s. 61.)
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(q) Tekriri Müzakere teamülü
Tekriri Müzakere, anayasa değişiklik teklifleri hariç olmak üzere, bir kanun tasarı 

veya teklifinin tümünün Genel Kurulda oylanmasından önce bir ya da birkaç maddesinin 
yeniden görüşülmesine olanak tanıyan bir yöntemdir. Neziroğlu kabul edilen maddeler 
arasında uyumsuzluk olduğunun farkedilmesi, kabine üyeleri arasında uzlaşmazlık, 
anayasaya aykırılık, bir önergenin işleme konmaması nedeniyle ortaya çıkan eksiklik 
gibi nedenlerle bu yola başvurulabildiğini belirtmektedir.729 Neziroğlu’nun tutanaklardaki 
örnekleri inceleyerek ulaştığı bu saptamalar kuşkusuz önemli tekriri müzakere nedenleri 
olmakla birlikte bütün tekriri müzakere nedenlerini yansıtmamaktadır; tekriri müzakere 
nedenlerini yukarıda sayılanlarla sınırlamanın olanağı yoktur; çok farklı nedenlerle tekriri 
müzakere istenebilir.

1973 İçtüzüğü, muhtemelen 1961 Anayasa’sının çift meclisli bir parlamento 
öngörmüş olması nedeniyle tekriri müzakereyi düzenlememiştir. Çünkü çift meclisli 
sistemlerde, meclislerden birinin yaptığı hatayı diğer meclis giderebilmektedir. Oysa tek 
meclisli sistemlerde yapılan bir hatanın başka bir mecliste giderilmesinin olanağı yoktur; 
hata fark edildiğinde hatayı yapan meclisin yeni bir görüşme yapması zorunludur. İşte bu 
nedenle 1996 değişiklikleri sırasında 1973 İçtüzüğüne 89. madde olarak tekriri müzakere 
maddesi eklenmiştir. Gerekçede de tek meclis ve tek görüşme esası nedeniyle oluşacak 
bazı hata ve noksanlıkların giderilmesinin amaçlandığı; iki defa görüşülecek anayasa 
değişikliği gibi konularda tekriri müzakereye yer verilmediği belirtilmiştir.730

Tekriri müzakere 1996 yılında İçtüzüğe girmekle birlikte ilk yıllarında fazlaca 
uygulanmamıştır. 20. dönemde sadece bir kez uygulanan tekriri müzakere, 21. dönemde 
toplam 5 kez uygulanmıştır. 22. dönemde 23 kez tekriri müzakere yapılmıştır.731 23. ve 
24. dönemlerde tekriri müzakere sayısının yeniden düşüşe geçtiği görülmektedir: 23. 
dönemde 4 ve 24. dönemde 3 tekriri müzakereye rastlanmıştır.732

Tekriri müzakereyi düzenleyen 89. madde hükmü şöyledir:

Genel Kurulda yeniden görüşme
MADDE 89– Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir 

maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet 
bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir./ Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan 
sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır./Anayasa değişikliği 
görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Madde metninde açıkça görüldüğü gibi tekriri müzakere yapılabilmesi için ilk 
koşul tasarı veya teklifin tümünün oylamasının yapılmamış olmasıdır. Tasarı ve teklif 
oylanırsa, artık ortada bir kanun söz konusudur ve bir kanunun yeniden görüşülmesi 
sözkonusu olamaz. Bu kanunda ancak başka bir kanunla değişiklik yapılabilir. Kanunun 
Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmış olması da bu bakımdan önem taşımaz. Kanun 

729 Neziroğlu, 2007, s. 171. 
730 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 255.
731 Neziroğlu, 2007, s. 181-182.
732 Tutanak Başkanlığından email yoluyla alınan bilgiler.
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Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanmadan ya da yürürlüğe girmeden de değiştirilebilir 
ve bu değişiklik tekrir-i müzakere yoluyla değil, yeni bir kanun değişikliğiyle yapılır. 
Nitekim 1982 Anayasası’nda değişiklik yapan 5678 sayılı Kanunun Anayasaya eklediği 
geçici 18 ve geçici 19. maddeler halkoyuna sunulmayı beklerken, 5697 sayılı Kanunla 
halkoylamasına sunulan metinden çıkarılmıştır. Başka bir anlatımla 5678 sayılı 
Kanunun çerçeve 6. maddesinin 1982 Anayasası’na eklediği geçici 18 ve geçici 19. 
madde henüz yürürlüğe girmemiş olmalarına rağmen, tekriri müzakere yoluyla yeniden 
görüşülememişlerdir; başka bir kanunla henüz yürürlüğe girmeden kaldırılmışlardır. Bu 
nedenle de tekriri müzakere talebinin en geç son oylamadan önce yapılması gerekir. 
Tekriri müzakere talebinin en erken ne zaman yapılacağı konusunda ise herhangi bir 
zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Burada doğal bir sınırın bulunduğunu kabul etmek 
gerekir ki, bu sınır da, maddenin oylanarak kabul edildiği andır. Madde henüz oylanarak 
kabul edilmeden önce tekrar görüşme yapılamaması işin doğası gereğidir; tekrar ancak 
tamamlanmış bir iş için sözkonusu olabilir. Maddenin kabulünden sonra olmak koşuluyla 
tasarı ya da teklifin son oylamasına kadar geçen sürede herhangi bir aşamada tekriri 
müzakere talebinin Başkanlığa ulaştırılması yeterlidir. Ancak tekriri müzakere talebinin 
kabul edilmesi halinde, tekriri müzakere işlemi son oylamanın hemen öncesindeki oyunun 
rengi konuşmasından önce yapılmaktadır. Örneğin 2009 yılında yapılan bir uygulamada 
hükümetin tekriri müzakere talebi sunuşlar kısmında oylanarak kabul edilmiş ve daha 
sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçilmiştir. 
Bütün maddelerin görüşülmesinden sonra Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

Böylece, madde Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.../Sayın milletvekilleri, 
İçtüzüğün 89’uncu maddesi uyarınca yeniden görüşülmesi kabul edilen 263 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesini yeniden görüşmeye açıyorum. Madde üzerinde gruplar 
ve şahıslar adına söz isteyen arkadaşlara söz vereceğim.733 

Maddenin yeniden görüşülerek kabul edilmesinden sonra Başkan lehte ve aleyhte 
olmak üzere oyunun rengini belli etmek isteyen iki milletvekiline söz vermiş ve ardından 
tasarının tümünü oylamıştır. Dolayısıyla bu örnekten de anlaşılacağı gibi tekriri müzakere 
önergesinin verilmesine ilişkin olarak, yukarıda belirtilen zaman dilimi içinde kalmak 
koşuluyla herhangi bir sınırlama yoktur; önerge herhangi bir zamanda verilebilir. Ancak 
önerge ne zaman verilirse verilsin görüşme zamanı, oyunun rengi konuşmalarından 
ya da tasarının tümünün oylanmasından hemen öncedir. Aslında bir maddenin tekriri 
müzakeresinin bu aşamada yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Önemli olan istemin bu aşamada yapılmış olmasıdır. Ancak pratikte sağladığı fayda 
dolayısıyla bu görüşme en sona bırakılmaktadır. Genel Kurul’da görüşülen bütün 
maddelerin tekriri müzakeresi sözkonusu olabilir. Bu yüzden de bu tür talepleri en 
sonda görüşmek, Genel Kurul’un aynı metin üzerinde çalışmalarını bölerek defalarca 
tekriri müzakere yapmasını engellemiş olur. Başka bir anlatımla tekriri müzakerenin 
görüşmelerin sonunda yapılması, bütün tekriri müzakere istemlerinin aynı anda 
görüşülmesine ve birden çok maddenin tekriri müzakeresinin bir tek tekriri müzakere 
içinde yapılmasına olanak tanır.

733 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.06.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 98, Oturum: 6, s. 148.
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Şekil 29. Tekriri müzakere istemi ve görüşmelerinin zamanı

Tekriri müzakerenin, ikinci koşulu istemin esas komisyon veya hükümet 
tarafından yapılmasıdır; milletvekilleri, gruplar ya da başka bir organın tekriri müzakere 
talebinde bulunmasına olanak yoktur. Hükümetin bir bakan tarafından temsili konusunda 
bir tartışma bulunmamaktadır ve bu nedenle tek bakanın tekriri müzakere talebinde 
bulunabilmesi gerekir. Nitekim uygulama da bu yöndedir. Komisyonun tekriri müzakere 
talebinden ne anlaşılması gerektiği ise tartışmalıdır. Uygulamaya bakıldığında komisyon 
temsilcilerinin tek başlarına tekriri müzakere talebinde bulundukları görülmektedir. 
Bu konuda kimi zaman itirazlar734 yapılmışsa da, tekriri müzakere talebinin komisyon 
temsilcisi tarafından yapılması bir teamül haline gelmiştir. Burada aslında duruma göre 
her iki uygulamanın da sözkonusu olabilmesi gerekir. Komisyon temsilcisi komisyon 
metnini savunmak durumunda olduğuna göre, komisyon metnindeki bir maddenin 
Genel Kurul’da değiştirilerek kabul edilmesi halinde, komisyon temsilcisi komisyon 
metnindeki düzenlemeye geri dönülmesini sağlamak için tek başına tekriri müzakere 
isteminde bulunabilmelidir. Ancak komisyon temsilcisinin komisyonun kabul ettiği 
şekliyle onaylanan bir maddenin yeniden görüşülmesini tek başına isteyememesi gerekir; 
bu konuda mutlaka komisyon kararı aranmalıdır. Ancak tekrar edilmelidir ki uygulamada 
komisyon temsilcisi tek başına tekriri müzakere talebinde bulunabilmektedir.

734 Örneğin 2003 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının yapmış olduğu bir tekriri müzakere talebine 
ilişkin olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu konuda alınmış bir kararının bulunmadığı, Komisyon’da 
bu konunun görüşülmediği ve talebin Komisyon’un değil Komisyon Başkanı’nın talebi olduğu ileri 
sürülerek itirazda bulunulmuştur. Buna rağmen işlem devam ettirilmiştir. Bkz: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 
29.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 58, Oturum: 1, s. 760.

tasarının tümünü oylamıştır. Dolayısıyla bu örnekten de anlaşılacağı gibi tekriri müzakere 

önergesinin verilmesine ilişkin olarak, yukarıda belirtilen zaman dilimi içinde kalmak 

koşuluyla herhangi bir sınırlama yoktur; önerge herhangi bir zamanda verilebilir. Ancak 

önerge ne zaman verilirse verilsin görüşme zamanı, oyunun rengi konuşmalarından ya da 

tasarının tümünün oylanmasından hemen öncedir. Aslında bir maddenin tekriri 

müzakeresinin bu aşamada yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Önemli olan istemin bu aşamada yapılmış olmasıdır. Ancak pratikte sağladığı fayda 

dolayısıyla bu görüşme en sona bırakılmaktadır. Genel Kurul'da görüşülen bütün 

maddelerin tekriri müzakeresi sözkonusu olabilir. Bu yüzden de bu tür talepleri en sonda 

görüşmek, Genel Kurul'un aynı metin üzerinde çalışmalarını bölerek defalarca tekriri 

müzakere yapmasını engellemiş olur. Başka bir anlatımla tekriri müzakerenin 

görüşmelerin sonunda yapılması, bütün tekriri müzakere istemlerinin aynı anda 

görüşülmesine ve birden çok maddenin tekriri müzakeresinin bir tek tekriri müzakere 

içinde yapılmasına olanak tanır. 

 
Şekil 29. Tekriri müzakere istemi ve görüşmelerinin zamanı 

 Tekriri müzakerenin, ikinci koşulu istemin esas komisyon veya hükümet 

tarafından yapılmasıdır; milletvekilleri, gruplar ya da başka bir organın tekriri müzakere 

talebinde bulunmasına olanak yoktur. Hükümetin bir bakan tarafından temsili konusunda 

bir tartışma bulunmamaktadır ve bu nedenle tek bakanın tekriri müzakere talebinde 

bulunabilmesi gerekir. Nitekim uygulama da bu yöndedir. Komisyonun tekriri müzakere 
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Aşağıda inceleneceği gibi görüşülen bir kanun tasarı ya da teklifinin birden fazla 
maddesi tekriri müzakere konusu edilebilmektedir. Bu durum karşısında hükümet ve 
komisyon tarafından ayrı tekriri müzakere önergeleri verilip verilemeyeceği sorunu ortaya 
çıkmaktadır. 2005 yılında yaşanan bir örnekte bu sorunun cevabı verilmiştir: 827 sıra sayılı 
tasarının bir maddesinin yeniden görüşülmesini Ulaştırma Bakanı, iki maddesinin yeniden 
görüşülmesini Maliye Bakanı ve bir maddesinin yeniden görüşülmesini esas komisyon 
istemiştir. Danışma Kurulu her üç isteme ilişkin olumlu görüşünü bildirmiş ve bundan 
sonra iki bakan ile komisyonun istemleri ayrı ayrı oylanmış ve kabul edilmiştir.735 Burada 
hükümet ile komisyonun ayrı istemlerde bulunabilecekleri makul görünse de, hükümetin 
iki ayrı bakan aracılığıyla iki ayrı istem sunması makul görünmemektedir. Çünkü İçtüzükte 
bakanların değil hükümetin isteminden söz edilmiştir. Bir bakan tarafından verilen tekriri 
müzakere önergesine bütün bakanların katıldığı karine olarak kabul edildiğinden, iki ayrı 
önerge verilmesinin sözkonusu olmaması, önergelerin birleştirilerek hükümet temsilcisi 
bakan tarafından verilmesi yerinde olur gibi görünmektedir. 

Üçüncü koşul, yukarıda belirtilen istem hakkında Danışma Kurulu’nun görüşünün 
alınmasının zorunlu olmasıdır. Danışma Kurulu’nda bu konuda bir uzlaşma bulunmaktaysa 
hiçbir sorun oluşmamakta ve Danışma Kurulu’nun olumlu görüşünün Genel Kurul’a 
bildirilmesiyle yetinilmektedir. Başka bir anlatımla Danışma Kurulu’nun tekriri müzakere 
konusunda olumlu bir görüşü bulunmaktaysa, Genel Kurul’da bu görüş okunmakta ve 
ayrıca oylama yapılmamaktadır. Uzlaşma olduğu durumlarda Danışma Kurulu toplantı 
sürerken yazılı ya da sözlü olarak toplantıya çağrılmakta ve Danışma Kurulu üyelerinin 
imzaları alınarak işlem tamamlanmaktadır. Ancak Danışma Kurulu üyeleri arasında bir 
görüş birliği yoksa ne olacaktır? Bu durumda işler bir hayli güçleşmektedir. Neziroğlu bu 
konuda Danışma Kurulu’nda oybirliği aranamayacağını ve oybirliği aranması durumunda 
çoğu tekriri müzakere istemlerinin Genel Kurul’a gelemeyeceğini belirtmektedir.736 Bu 
saptamaya katılmanın olanağı bulunmamaktadır, çünkü Danışma Kurulu’nda oybirliği 
sağlanmaması halinde de nasıl karar alınacağı İçtüzükte belli edilmiştir. İçtüzüğün 19. 
maddesinin son fıkrasına göre Danışma Kurulunun görüş bildirmesine bağlanmış olan 
hallerde Danışma Kurulu ilk çağrıda toplanamaz veya görüş bildiremezse Meclis Başkanı 
veya siyasi parti grupları istemlerini doğrudan Genel Kurul’a sunabilirler. Bu durumda 
istemin oylaması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer almaktadır. 
Dolayısıyla oybirliği olmaması halinde yapılması gereken şeyler artmakla ve zorlaşmakla 
birlikte, görüş oluşturmak olanaklıdır ve dolayısıyla oybirliği aranamayacağını söylemek 
doğru değildir. Nitekim Neziroğlu da makalesinde bu tür durumlarda kararın nasıl 
alındığını incelemekte ve iki durum arasındaki farkları ortaya koymaktadır: Danışma 
Kurulu’nda mutabakat olduğu durumlarda yazılı çağrıya bile gerek duyulmamakta, 
üstelik birleşim devam ederken Kurul sözlü olarak toplantıya çağrılabilmekte ve elden 
imza alınabilmektedir. Uzlaşma sağlanamayan bütün durumlarda ise çağrı yazılı olarak 
yapılmaktadır. Neziroğlu’nun 2007 yılına kadar yaptığı araştırmada toplam 29 tekriri 
müzakere önergesine ilişkin olarak 22’sinde Danışma Kurulu’nun olumlu görüş bildirdiği 

735 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 74, Oturum: 5, s. 477-478.
736 Neziroğlu, 2007, 176.
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saptanmıştır. Geriye kalan 7 istemin 6’sında uzlaşma olmadığından grup önerisi, 1’inde 
TBMM Başkanının önerisi Genel Kurul’a sunulmuştur. Burada ayrıca belirtmek gerekir 
ki 20 ve 21. dönemlerde yapılan toplam 6 tekriri müzakerenin tümünde de Danışma 
Kurulu’nun olumlu görüşü bulunmaktadır. Bu nedenle de 22. döneme kadar yapılan 
bütün tekriri müzakerelerin uzlaşmayla yapıldığı söylenebilir. Neziroğlu’nun bıraktığı 
yerden bugüne kadar tutanaklar üzerinde yapılan incelemede 2007 yılından bugüne kara 
7 tekriri müzakere önergesi daha görüşülmüştür. Dolayısıyla maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten bugüne kadar toplam tekriri müzakere önergesi sayısı 36’ya ulaşmaktadır. 2007 
yılından sonraki 7 tekriri müzakerenin 4’ü Danışma Kurulu’nun olumlu görüşü üzerine, 
3’ü siyasi parti gruplarının birleşimin başında sunuşlar kısmında görüşülen ve kabul 
edilen önergeleri üzerine gerçekleştirilmiştir.737

Yukarıda belirtildiği gibi, Danışma Kurulu’nda uzlaşma olduğunda birleşim devam 
ederken görüş oluşturulabildiği halde, grup önerilerinin sözkonusu olduğu durumlarda 
bir sonraki birleşimin başındaki Başkanlık sunuşlarını beklemek gerekmektedir. Ancak 
yine Neziroğlu’nun yaptığı saptamaya göre 2007 yılına kadar üç grup önerisi, birleşimin 
ortalarında Genel Kurul’a sunulmuştur.738 Ne var ki Neziroğlu’nun sözünü ettiği bu üç 
örneğin teamülü değiştirdiğini söylemek bir hayli zordur. Çünkü Danışma Kurulu’nda 
görüş oluşturulamadığında grup önerisinin birleşimin başında sunulma zorunluluğuna 
uyulmaması ile ilgili olarak ilk iki uygulama 2004 yılındaki tek birleşimde yapılmıştır. 
Sözkonusu birleşimdeki Adalet Komisyonu Başkanı Köksal Toptan görüşülen 
tasarının dört maddesinin yeniden görüşülmesini istemiştir. Ancak bir Danışma Kurulu 
önerisi bulunmadığından birleşime ara verilmiş ve bir uzlaşma aranmıştır. Uzlaşma 
sağlanamayınca bir siyasal parti grubu önerisi sunulmuş ve bu öneri üzerine İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol kısa bir aleyhte konuşma yapmış ve daha sonra öneri oylanarak 
kabul edilmiştir. Daha sonra görüşülen bir başka tasarının 6 maddesi için aynı uygulama 
tekrarlanmıştır. 739 Sözkonusu iki kanun tasarısı uzun zaman TBMM gündeminde beklemiş 
olan iki önemli kapsamlı konuyu düzenlemektedir. Tasarılar üzerinde iktidar ve muhalefet 
arasında ilkesel bir uzlaşma bulunmaktadır ve muhalefet aslında tekriri müzakereye 
sadece ilkesel olarak karşı çıkmaktadır. Bu nedenle de muhalefetin birleşimin ortasında 
yapılan bu iki tekriri müzakereye göz yumduğunu söylemek yanlış olmaz. 2005 yılında 
yapılan üçüncü uygulama ise oluşan özel bir durumun sonucudur. Şöyle ki sözkonusu 
uygulamada görüşmelerin ortasında bir tekriri müzakere önergesine ilişkin olarak Danışma 
Kurulu’nun uygun görüşü alınmıştır. Bu olumlu Danışma Kurulu görüşünü de içeren 
tekriri müzakere önergelerinin hemen öncesinde Genel Kurul’da bir gerginlik olmuş ve 
CHP Grup başkanvekili Kemal Anadol Danışma Kurulu görüşünden imzasını çektiğini 
beyan etmiştir. Bunun üzerine Başkan tekriri müzakere istemi hakkında Danışma Kurulu 

737 Bu 7 tekriri müzakere Genel Kurul’un 23. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılı 98. Birleşimi ile 5. yasama 
yılı 51, 65 ve 68. Birleşimlerinde; 24. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı 102, 107 ve 131. birleşimlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 51, 65, 68 ve 131. Birleşimlerdeki istemler Danışma Kurulu’nun olumlu görüşü 
üzerine diğerleri siyasi parti gruplarının birleşimin başında kabul edilen önerileri üzerine görüşülmüştür.

738 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Neziroğlu, 2007, s. 175-177.
739 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.09.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 124, Oturum: 4-5, s. 355-

356; 362-363.
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görüşü oluşmadığından AK Parti grubunun önerisini görüşmeye açmıştır. Buna itirazlar 
yapılmış ve itirazlar üzerine bir usul tartışması yapılmıştır.740 Usul tartışmasında muhalefet 
sözcüleri tarafından özetle yukarıda aktarılan çerçeve tekrarlanmıştır: Tekriri müzakereye 
ilişkin Danışma Kurulu görüşü varsa, bu talep görüşmenin herhangi bir aşamasında 
yerine getirilebilirken, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması halinde siyasi parti 
gruplarının önerisi bir sonraki birleşimi başında görüşülür. Bu nedenle de görüşmeler 
sürerken muhalefet partilerinden birinin imzasını çekmesi nedeniyle Danışma Kurulu 
görüşü düşmüştür ve bu nedene elde kalan grup önerisinin bir sonraki birleşimin başında 
görüşülmesi gerekir. Buna karşılık iktidar partisi sözcüleri burada bir Danışma Kurulu 
kararından değil, bir Danışma Kurulu görüşünden söz edildiğini, bu görüşün mutlaka 
olumlu olması gerekmediğini ve nihai kararı Genel Kurul’un vereceğini, bu nedenle de 
bir sonraki birleşimi beklemeden grup önerisinin görüşülebileceğini ifade etmişlerdir. Bu 
tartışmalardan sonra Başkan şu açıklamayı yaparak tutumunun değişmediğini bildirmiştir:

Ortaya çıkan durum şudur: 26.9.2004 tarih ve 124 nolu birleşimde, 29.3.2003 
tarihli 58 inci Birleşimde, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre grup önerisi getirilmiş, işleme 
alınmış ve bu Parlamento karar vermiştir. Ayrıca, 3.7.2005 tarihli 125 nolu Birleşimde de, 
yine, Meclis Başkanı bir öneri getirmiş, o da işleme konmuş, onunla ilgili de, bu Yüce 
Parlamento, Genel Kurul karar vermiştir.741

Burada hemen ifade etmek gerekir ki yukarıdaki alıntı, olguları kısmen yansıt-
maktadır. Çünkü sözü edilen 58. Birleşimdeki siyasi parti grubu önerisi birleşimin başında 
görüşülmüştür ve buradaki usul tartışmasında emsal olarak gösterilemez. Hatta bu usul 
tartışmasında Başkanın tutumunu destekleyici değil ama muhalefetin görüşlerine uygun 
olduğu söylenebilir. 124. Birleşim ise yukarıda incelenmiştir ve burada iki uygulama 
olmuştur. Geriye bir tek 125. Birleşim kalmaktadır ve bu da aşağıda inceleneceği gibi 
özel bir durumdur.

 Şu halde her üç uygulamada da aslında iktidar ile muhalefet arasında tekriri 
müzakere konusunda örtülü bir mutabakat bulunmaktadır ve ilk iki örnekte ilkesel 
duruş nedeniyle, üçüncü örnekte ortaya çıkan gerilim nedeniyle Danışma Kurulu görüşü 
oluşmamıştır. Dolayısıyla bu örnekleri teamülün bozulduğuna kanıt olarak göstermek 
fazlaca zorlama olur. Tam tersine bu aksine örneklere rağmen teamülün şu şekilde istikrar 
kazandığını belirtmek gerekir: Tekriri müzakere istemine ilişkin olarak Danışma Kurulu 
görüşü oluşmuşsa, görüşmenin her aşamasında tekriri müzakere yapılabilmekte iken 
Danışma Kurulu ortak görüş oluşturamamışsa, tekriri müzakere talebine ilişkin siyasi 
parti grubu önerileri sonraki birleşimin başında yapılmakta ve önerilerin kabul edilmesi 
halinde tekriri müzakere yapılmaktadır. 2006 yılı dahil olmak üzere, 2006’dan bugüne 
kadarki bütün uygulamalarda, Danışma Kurulu’nun görüşü oluşmadığında, siyasi parti 
grubu önerileri birleşimin başında görüşülerek kabul edilmiştir.

Bu konuda son olarak 2005 yılındaki istisnai ilginç bir örnekten söz etmek gerekir. 
Sözkonusu örnekte hükümet 944 sıra sayılı Tasarının ikinci bölümünün yeniden görüşülmesi 
istenmektedir. Meclis Başkanı Danışma Kurulu toplanamadığından görüşmeler sürerken 

740 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 256.
741 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.12.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 44, Oturum: 5, s. 645.
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bu konudaki istemini Genel Kurul’a sunmuştur. Aslında bu istemin de tıpkı diğer grup 
önerileri gibi birleşimin başında Genel Kurul’a sunulması gerekirdi. Çünkü İçtüzüğün 19. 
maddesine göre Danışma Kurulunun görüş bildirmesine bağlanan konularda, Danışma 
Kurulu görüş bildiremezse, siyasi parti gruplarının veya TBMM Başkanının istemlerini 
ayrı ayrı Genel Kurul’a getirmeleri olanaklıdır. Dolayısıyla Başkan, Danışma Kurulu’nun 
bir üyesi olarak siyasal parti grubu mensubu üyelerin Danışma Kurulu’nda sahip oldukları 
haklara sahiptir ve bu nedenle önerisini, diğer siyasi parti grupları gibi ancak birleşimin 
başında Genel Kurul’a sunabilir. Oysa bu örnekte Başkanın önerisi birleşimin ortasında 
sunulduğu gibi, bu öneriye siyasi parti grubu önerilerine uygulanan işlem uygulanmamış; 
öneri üzerinde İçtüzüğün 63. maddesine uygun olarak bir görüşme açılmamıştır. Diğer 
taraftan İçtüzüğün bir maddenin yeniden görüşülmesinden söz ettiği halde, bu öneri 
üzerine bir bölümün yeniden görüşülmesi sağlanmıştır.742 Dolayısıyla bu uygulamanın 
bir çok yönden kendine özgü (sui generis) bir uygulama olarak görülmesi ve teamülü 
değerlendirirken hesaba katılmaması daha uygun görünmektedir.

Bu son nokta tekriri müzakerenin dördüncü koşulunu gündeme getirmektedir. 
İçtüzüğün 89. maddesi tasarı veya teklifin belli bir maddesinin tekriri müzakeresinden 
söz etmektedir. İlk bakışta bir tekriri müzakerede bir tek maddenin yeniden görüşmesinin 
sözkonusu olabileceği şeklinde bir algı oluşmaktaysa da, bunun yanlış bir algı olduğu 
söylenebilir. Çünkü Genel Kurul’da görüşülmüş her maddenin aynı usule tabi olabilmesi 
gerekir ve bu nedenle tek maddeye yeniden görüşülme şansı verip diğerlerine bu şansı 
vermemek, maddelerin farklı görüşme yöntemine tabi oldukları sonucunu doğurabilir. 
Öte yandan tekriri müzakerede amaç Genel Kurul’un verdiği bir kararın eksikliğini, 
yanlışlığını fark ederek konuyu yeniden görüşmesine olanak tanımak ise, bütün maddelerin 
bu tür eksiklik, yanlışlık taşıyabilecekleri dikkate alınırsa, bütün maddelerin tekriri 
müzakere konusu olabileceklerini kabul etmek gerekir. Nitekim madde gerekçesinde 
açıkça belli bir madde ibaresinin tek bir madde anlamında olmayıp belirtilen maddeleri 
kapsadığı belirtilmiş ve bu konuda herhangi bir tartışmaya yer bırakılmamıştır. Neziroğlu 
2007 yılına kadar yaptığı incelemede 29 tekriri müzakere görüşmesinin 18’inde 1 madde; 
4’ünde 2’şer madde; 2’sinde 3’er madde; 3’ünde 4’er madde; 1’inde 5 ve 1’inde 6 
madde görüşüldüğünü belirtmektedir.743 Dolayısıyla bu tür tekriri müzakere görüşmelerin 
çoğunda tek maddenin yeniden görüşüldüğü söylenebilir.

Bu bağlamda, tekriri müzakerede ortaya çıkan yeni bir durum, temel kanun 
üzerinde görüşme yapılması durumudur. Temel kanunlarda tekriri müzakere ile ilgili 
olarak İçtüzük’te herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Temel kanunlar maddeler 
halinde değil bölümler halinde görüşüldüğünden, bir maddenin yeniden görüşülmesi nasıl 
yapılabilecektir. Neziroğlu bu konuda tercihin hükümete ya da komisyona bırakılmasının 
yerinde olacağını belirtmektedir: Komisyon ve hükümetin istemine göre ya maddenin 
yer aldığı bölümün tamamının yeniden görüşmeye açılması gerekir ya da sadece yeniden 
görüşülmesi istenen madde üzerinde tekriri müzakere işleminin yapılması gerekir.744 Bu 

742 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.07.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 125, Oturum: 2, s. 159.
743 Neziroğlu, 2007, s. 174.
744 Neziroğlu, 2007, s. 174.
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konudaki uygulamalardan biri 2006 yılında yapılmıştır.745 Uygulamada tekriri müzakere 
önergesinin kabulünden sonra sadece madde üzerinde görüşme açılmış ve ancak önerge 
üzerinde değil madde üzerinde görüşme yapılmıştır; yani madde üzerinde gruplar, hükümet 
temsilcisi ve şahıslar konuşmuş, soru cevap işlemi yapılmıştır. 746 Bu uygulamadan da 
anlaşılmaktadır ki temel kanunlarda bir maddenin yeniden görüşülmesine ilişkin olarak 
iki değil üç olasılık sözkonusudur:

1. Maddenin yeniden görüşülmesinde, bölüm üzerinde yeniden görüşme açılarak, 
madde üzerinde önerge işlemi yapılabilir.

2. Maddenin yeniden görüşülmesinde, madde, temel kanun maddesi olarak değil, 
olağan görüşme yöntemine tabi bir madde olarak yeniden görüşülebilir.

3. Maddenin yeniden görüşülmesinde, sadece madde üzerinde temel kanun maddesi 
olarak görüşme açılır; yani madde üzerinde sadece önerge işlemi yapılır.

Yukarıdaki uygulamanın 2. seçenek doğrultusunda yürütüldüğü söylenebilir. Ancak 
bu uygulamanın İçtüzüğün ruhuna uygun düştüğü söylenemez. Çünkü tekriri müzakere 
de amaç maddenin daha önce görüşülmüş olduğu yöntemle bir kez daha görüşülmesidir. 
İlk görüşülmesinde üzerinde herhangi bir görüşme yapılmamış ve sadece önerge işlemi 
yapılmış bir maddenin yeniden görüşülmesinde de üzerinde sadece önerge işleminin 
yapılması gerekir. İlk görüşmede yapılmayan bir işlemin ikinci görüşmede yapılması 
tekriri müzakerede yapılması sözkonusu olmamalıdır. Bu düşünceye karşı tez olarak, 
temel kanunlarda bölüm üzerinde görüşme yapıldığı ve bölümler üzerindeki görüşmeler 
sırasında maddeler hakkındaki düşüncelerin toplu olarak dile getirildiği ve bu kapsamda 
tekriri müzakeresi yapılacak maddeler üzerindeki düşüncelerin de bu aşamada ortaya 
çıktığı söylenebilir. Bu durumda sözkonusu olan bir tek madde bile olsa bölüm üzerindeki 
görüşmelerin tekrarlanması gerektiği ileri sürülebilir: bölüm üzerindeki görüşmeler 
tamamlandıktan sonra, madde üzerinde ilk görüşmede olduğu gibi önerge işlemi yapılmalıdır. 
Bu tez kendi içinde tutarlılığı olan bir tezdir ve savunulabilir. Ancak uygulamanın ne bu 
makalede ileri sürülen görüşler doğrultusunda ne de bu tez doğrultusunda savunulabilir 
bir yönü bulunmamaktadır. Bu uygulama, temel kanunlarda yeniden görüşülmesine karar 
verilen maddelerin “yeniden” değil farklı bir “üst” yöntemle görüşülmesini sağlamaktadır. 
Burada belirtmek gerekir ki bu uygulamanın aksi örnekler de bulunmaktadır. Örneğin 
yukarıda aktarılan TBMM Başkanının görüşü üzerine 2005 yılında yapılan tekriri müzakere 
isteminin kabulü üzerinde bölüm üzerine görüşme açılarak bölümdeki bütün maddeler 
üzerinde önerge işlemi, yani yeniden görüşme işlemi yapılmıştır.

Her iki örneği göz önüne alarak özetlemek gerekirse, uygulamanın İçtüzüğün 
ruhuna uygun düştüğü söylenemez. Olması gereken yeniden görüşülmesine karar 
verilen temel kanun maddesi üzerinde ilk görüşmede olduğu gibi sadece önerge işlemi 
yapılmasıdır. Bu yönteme uyulmadığı taktirde, 2005 yılında yapılan ilk uygulamanın 
daha makul olduğunu söylemek gerekir: Bölüm üzerinde görüşme açtıktan sonra yeniden 

745 Neziroğlu bu uygulamanın 2007 yılına kadar yapılan ilk ve tek uygulama olduğunu belirtmektedir. Ancak 
kendisinin sözünü ettiği daha önceki bir başka uygulamada temel kanundaki bir bölümün yeniden görüşülmesi 
sağlanmıştır. (Neziroğlu, 2007, s. 177.)

746 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.09.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 129, Oturum: 4, s. 642-669.
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görüşülecek madde üzerinde sadece önerge işlemi yapmak. 2006 yılındaki uygulama, 
İçtüzüğe dayandırılamayacak eylemli bir içtüzük değişikliğidir ve tekriri müzakere 
kavramının dışında kalmaktadır. Belirtmek gerekir ki bundan sonraki uygulamalar da 
2006 yılındaki bu örnek doğrultusunda yürütülmüştür. Örneğin 2011 yılında temel kanun 
olarak görüşülen 606 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17, 57, 76, 77, 78, 100, 122, 125 ve 
179. maddeleri üzerinde yeniden görüşme açılmış ve her madde olağan kanun maddesi 
gibi görüşülmüştür. 747 Bu örnek bir taraftan teamülün istikrar kazandığını gösterirken, 
diğer taraftan temel kanun uygulamasının tekriri müzakerede nasıl ortadan kalktığını 
göstermektedir. Çünkü sözkonusu temel kanun 224 maddeden oluşmasına rağmen dokuz 
bölüm olarak görüşülmüştür. Başka bir anlatımla 224 madde bölümlere ayrılarak sanki 
dokuz maddeymiş gibi görüşülmüş, 224 madde üzerinde ise sadece 2’şer önerge işlemi 
yapılmıştır. Daha sonra dokuz madde tekriri müzakere konusu olmuş ve her bir madde 
üzerinde olağan görüşme yöntemi uygulanmıştır. Daha açık söylemek gerekirse, Genel 
Kurul’un 224 maddeye temel kanun olarak ayırdığı zaman ile 9 maddenin yeniden 
görüşülmesine ayırdığı zaman kabaca eşittir. Aradaki fark, bölümler üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra her madde üzerinde iki önerge işlemi yapılabilmesi, tekriri müzakere 
konusu dokuz madde üzerinde ise en fazla 7’şer önerge işlemi yapılabilmesidir. Kaba bir 
hesapla temel kanun üzerinde 448 önerge işlemi yapılabilirken, 9 madde üzerinde 63 
önerge işlemi yapılabilmektedir. Bu durumda 224 madde ile tekriri müzakere konusu 
olan 9 maddenin görüşülmesi arasında çok önemli bir fark oluşmamaktadır. Her ne kadar 
mevcut örnekte bu 9 madde üzerinde konuşma yapılmamış ve önerge verilmemişse de, bu 
hakların kullanılması durumunda görüşme süresinin çok uzayabileceği söylenebilir. Temel 
kanunlarda tekriri müzakere edilen madde sayısının artması, örneğimizde 40-50 gibi bir 
sayıya ulaşması halinde, tekriri müzakere için ayrılan süre temel kanun olarak görüşülen 
tasarının tümüne ayrılan süreden çok daha fazla olacaktır. Oysa TBMM İçtüzüğünde yer 
alan temel kanun düzenlemesi bir çok ülkedeki organik kanunu ifade etmeyip kanunların 
hızlı görüşülmesini öngören bir mekanizmadır.748 Temel kanun olağan görüşme 
yöntemine tabi kanunlardan daha hızlı görüşülen kanun olarak kabul edildiğinde, tekriri 
müzakere dolayısıyla ortaya çıkan bu sonucun kabul edilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla 
bu teamülden vazgeçilmesi İçtüzükteki düzenlemelerin ruhuna uygun olacaktır. Teamül 
sadece tekriri müzakere konusu olan maddeleri üzerindeki önergelerin görüşülmesiyle 
sınırlanırsa, tekriri müzakerede ilk müzakerede harcanan zaman kadar zaman harcanmış 
olur ve doğrusu da budur. Teamül eğer üzerinde tekriri müzakere yapılacak yer aldığı 
bölümlerin de görüşülmesi şeklini alırsa, tekriri müzakere için harcanan zaman yine 
makul olacak ve hiçbir şekilde temel kanun için harcanan toplam zamandan daha uzun 
bir zamana gereksinim olmayacaktır. Çünkü bu durumda da bölüm tümüyle yeniden 
görüşülmekle birlikte tekriri müzakere konusu olmayan maddeler üzerinde yeniden 
görüşme yapılmayacaktır.

747 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.02.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 65, Oturum: 6, s. 165.
748 Bakırcı, 2005, s. 232.
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Tekriri müzakere konusu ile ilgili olarak son olarak şu konuya değinmekte yarar 
vardır. Tekriri müzakerede amaç, Genel Kurul’da yapılan bir hatanın ya da kusurun yine 
Genel Kurul tarafından giderilmesine olanak tanımaktır. Ancak bu olanağın sınırsız 
olması, bir kanunun çıkarılmasını sürüncemede bırakabilir. Bu nedenle de İçtüzükte 
tekriri müzakerenin ancak bir defa yapılabileceği belirtilmiştir. Aslında bu müzakere 
son oylamanın hemen öncesinde gerçekleştirildiği için, zaten başka türlü de olması 
olanaksızdır. Çünkü tekriri müzakere bittikten sonra son konuşmalardan sonra son oylama 
yapılmakta ve kanun çıkarılmış olmaktadır. Dolayısıyla yeniden bir tekriri müzakere 
talebi için zaman da kalmamaktadır. Ancak İçtüzük yine de bu sınırlamayı koymuş ve 
çok düşük de olsa ikinci kez tekriri müzakere yapılmasını kesinlikle önlemiştir. Teamül 
de bu yönde istikrar kazanmıştır.

(02) Konuşmalara ilişkin teamüller
Genel Kurul’daki konuşmalar, Genel Kurul’un zamanının en önemli kısmını 

alan faaliyetlerdir. Bu yüzden de konuşmalara ilişkin çok sayıda teamül oluşmuş 
bulunmaktadır. Bu başlık altında sözkonusu teamüller sistematik bir şekilde incelenmeye 
çalışılacaktır.

(a) Son söz milletvekilinindir kuralına ilişkin teamüller
Son söz milletvekilinindir kuralı 1927 Dahili Nizamnamesinde de yer alan eski 

bir kuraldır. Söz konusu Nizamnamenin 85. maddesinde yer alan son söz mebuslarındır. 
kuralı, bugünkü İçtüzükte bu şekli almıştır. Ancak kuralın ne anlama geldiği konusunda 
zaman içinde tartışmalar yaşanmış ve değişik uygulamalar olmuştur. Ancak bugün bu 
konuda yerleşik bir teamül oluşmuş bulunmaktadır. Burada önce yaşanan bazı tartışmalara 
kısaca değinilecek ve sonunda teamülün bugünkü şekli açıklanacaktır.

Bu konudaki ilk tartışmalardan birisi, Dahili Nizamname döneminde 1950 yılında 
yaşanmıştır. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki bu dönemde, bu kurala dayanarak söz 
alan milletvekilleri grupları adına da konuşma yapabilmişlerdir. Yani söz alan milletvekili, 
bu dönemde şahsı adına konuşmak zorunda kalmamış, grubu adına da konuşabilmiştir. 
1950 yılında yapılan bir güven oylamasında görüşmelerin belli bir aşamasında kifayeti 
müzakere, yani yeterlilik önergesi gelmiştir. Önergede konuyla ilgili yeterli görüşmelerin 
yapıldığı ve Başbakan Adnan Menderes’in konuşmasından sonra görüşmelere son 
verilmesi önerilmektedir. Öneri kabul edildikten ve Başbakan konuşmasını tamamladıktan 
sonra, son söz milletvekillerinindir kuralı hatırlatılarak söz talebinde bulunulmuştur. 
Söz talebinde bulunan milletvekili muhalefetin görüşünü açıklayacağını belirtmektedir. 
Ancak Başkan, daha önce yeterlilik önergesi kabul edildiği için görüşmelerin bittiğini 
açıkladıktan sonra son söz kuralına göre söz verip vermemeyi Genel Kurul’un oyuna 
sunmuştur. Genel Kurul söz verilmesini reddedince konuşma yapılamamıştır.749 Bu 
uygulama daha sonra 1951 yılında Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş tarafından Genel 
Kurul’un gündemine getirilmiştir. Çelikbaş Başkanlığa verdiği bir dilekçede belirtilen 
uygulama nedeniyle 85. madde hükmünün açıklanması ve yorumlanmasını istemektedir. 

749 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.06.1950, Dönem: 9, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 5, Oturum: 2, s. 131-143.
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Dilekçe Anayasa Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyon 76 sıra sayılı raporu ile 
maddenin açık olduğuna ve yorumlanmasına yer olmadığına karar vermiş ve Genel Kurul 
da bu raporu onaylamıştır.750

Bugünkü uygulamaya yön veren bir usul tartışması 1974 yılında yaşanmıştır. Usul 
tartışmasından önce de aynı birleşimde yeni bir teamül ihdas edilmesi yönünde bir önerge 
gelmiştir. Önergede son söz milletvekilinindir kuralı altında grubu olmaya siyasal partilerin 
genel başkanlarına söz verilmesi istenmektedir. Başkan, bu uygulamanın İçtüzüğü 
değiştirme mahiyetinde olacağını ve İçtüzüğün değiştirilme yönteminin 157. maddede 
belirtildiğini; bu nedenle de önerge hakkında işlem yapamayacağını belirtmiştir.751 Ancak bu 
doğru uygulamadan sonra, son söz milletvekilindir kuralı gereği Adalet Partisi (AP) Genel 
Başkanı Süleyman Demirel’e grup adına söz vermiştir. Oturumu yönetmekte olan Ahmet 
Çakar da AP’dendir. Bu durumda Genel Kurul’da Başkanın taraflı davrandığı yönünde 
şiddetli itirazlar yapılmış ve son sözü alan milletvekilinin sözü Süleyman Demirel’e 
devredebileceği; Demirel’in de şahsı adına milletvekili olarak konuşma yapabileceği 
belirtilmiştir. Ancak Başkan grupların öncelik hakkına sahip olduğunu belirterek grup adına 
Demirel’e söz vereceğini bildirmiştir. Bunun üzerine itirazlar devam etmiş ve oturuma 
ara verildikten sonra ikinci oturumda bir usul tartışması açılmıştır. Bu usul tartışmasında 
temel olarak şu argümanlar ileri sürülmüştür: (1) Gruplar konuşma önceliği haklarını her 
görüşmede bir kez kullanabilirler. Mevcut konuda eğer ikinci görüşme önergesi kabul 
edilerek ikinci görüşme yapılmış olsaydı her partiye yeni bir konuşma hakkı doğardı. Ancak 
bu önerge kabul edilmediğinden hiçbir grup ikinci kez konuşamaz. AP Genel Başkanına 
grup adına konuşma hakkı verilmesi, grubun ikinci kez söz hakkı kullanması sonucunu 
doğurur ki bu eşitsiz bir uygulamadır, çünkü diğer gruplar birer kez konuşmuşlardır. 
(2) Dahili Nizamname döneminde grupların son söz mebuslarındır kuralı kapsamında 
konuşma hakkı kullanmaları grupların söz haklarının bir kere ile sınırlı olmamasından 
kaynaklanmaktadır: Sözkonusu dönemde gruplar birden fazla kez konuşabildikleri için son 
konuşan olduklarında, bu kural kapsamında konuşmuş olarak değerlendirilmekteydiler. 
(3) Bu hak kapsamında konuşan kişi, sadece şahsı adına konuşabilir; grup üyesi bir 
milletvekili de şahsı adına konuşmak koşuluyla bu hakkı kullanabilir. Başkan bu tartışmalar 
sonucunda grupların son sözde öncelik hakları olmadığını ifade etmiş ve oylamaya gerek 
kalmadan tutumunu değiştirmiştir. Bundan sonra söz hakkını Demirel’e devreden İbrahim 
Göktepe’nin söz devri önergesi uyarınca Demirel’e söz vermiştir.752

Bu usul tartışmasından sonra son söz milletvekilinindir kuralı gereğince sadece 
milletvekillerinin şahısları adına konuşma yapabilecekleri biçimindeki uygulama kuvvetli bir 
teamül haline gelmiştir. Bugünkü uygulamada ilk sıralamada genellikle siyasal parti grupları, 
ardından komisyon ve hükümet konuşmaktadır. Bu konuşmaların tamamlanmasından 
sonra şahısları adına iki milletvekiline söz hakkı verilmektedir. Son sırada bir milletvekili 
şahsı adına konuşmuş olduğu için, son söz milletvekilinindir kuralı gereğince yeniden bir 
milletvekiline söz hakkı doğmamaktadır. Uygulamada hükümet kimi zaman bütün eleştirilere 
cevap vermek için, öncelikten kaynaklanan seçme hakkını kullanarak şahısları adına yapılan 
konuşmalardan sonra konuşma yapabilmektedir. İşte bu durumda son söz milletvekilinindir 
kuralı gereğince bir milletvekiline söz hakkı doğmaktadır. Hükümet, bu kural gereğince, 

750 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.02.1951, Dönem: 9, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 5, Oturum: 1, s. 51-52.
751 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.02.1974, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 37, Oturum: 1, s. 531-532.
752www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.02.1974, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 37, Oturum: 1-2, s. 533-541.
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bir milletvekiline yeniden konuşma hakkı doğmasını önlemek için, şahsı adına yapılan 
konuşmalardan birincisinden sonra konuşma hakkını kullanmaktadır. Böylece yapılan son 
konuşma son söz milletvekilinindir kuralı gereğince yapılmamış olmakta, şahıs adına ikinci 
konuşma olarak yapılmaktadır.753 Dolayısıyla bir milletvekiline son söz milletvekilinindir 
kuralı gereğince söz hakkı doğabilmesi için görüşmeler sonundaki konuşmanın hükümet 
veya komisyon tarafından yapılması gerekmektedir. Örneğin 2003 yılında bir konuşma 
talebiyle ilgili olarak Başkan şunları söylemiştir:

BAŞKAN-...Ankara Milletvekili Sayın Yakup Kepenek, talebinizi aldım. “Son söz 
milletvekilinindir” hükmü uyarınca söz istiyorsunuz....Eğer, hükümet iki sayın üyenin 
arkasından bir konuşma yapmış olsaydı...söz verme durumunda kalacaktım...754

Bu kural uyarınca bir milletvekiline söz hakkı doğmaması için bir çaba gösterilse 
de zaman içinde bunun örneklerine rastlanabilmektedir. Örneğin yukarıdaki birleşimden 
sonraki birleşimde yapılan bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hükümet 
adına son konuşmayı yapınca, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan son söz milletvekilinindir 
kuralı gereğince söz hakkı elde etmiştir.755 Yine 2007 yılında şahsı adına iki konuşmacıdan 
sonra ise hükümet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapmış ve bundan 
sonra da son söz milletvekilinindir kuralı gereğince şahsı adına Sakarya Milletvekili 
Ayhan Sefer Üstün’e söz verilmiştir.756

Sonuç olarak söylemek gerekir ki buradaki teamülden kaynaklanan hak konuşma 
sıralamasına bağlı olarak ortaya çıkabilmekte/çıkmayabilmektedir. Son konuşan kişi 
milletvekili olarak şahsı adına konuşmuşsa, son sözü milletvekili söylemiştir ve başka 
kimse konuşamamaktadır. Milletvekilinin konuşma hakkı elde edebilmesi için en 
son konuşanın, şahsı adına konuşan milletvekili olmaması gerekmektedir. Burada 
anlatılanlardan çıkan bir sonuç da Genel Kurul’da yapılan konuşmalarla ilgili bir öncelik 
sıralaması olduğudur. Şimdi bu sıralamaya ilişkin teamüle bakılacaktır.

(b) Oyunun rengini belli etme kuralına ilişkin teamül
İçtüzüğün 86. maddesi tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oylanmasından 

önce milletvekillerinin ne yönde oy kullanacaklarını açıklama hakları olduğunu 
belirtmektedir. Bu tür bir istem durumunda Başkan lehte bir kişiye ve aleyhte bir kişiye söz 
vermek zorundadır. İçtüzükte bu konuşmanın süresine ilişkin bir hüküm yer almamakta; 
konuşmanın kısa, açık ve gerekçeli olacağı öngörülmektedir. Teamülde bu konuşmalara 
oyunun rengini belli etme konuşması adı verilir. Neziroğlu ve İba’nın belirttiği gibi bu 
konuşma istemleri daha çok tartışmaların yoğun olduğu işlerde ortaya çıkmaktadır.757

Aynı düzenleme, benzer biçimde Dahili Nizamname’nin 110. maddesinde 
düzenlenmiştir. 1932 yılındaki bir birleşimde758 yapılan bir uygulama, Dahili Nizamnameye 
şöyle bir not düşülmesine yol açmıştır:

753 Bu konuda bkz: Şeref & Rauf, 2006, s. 187;Neziroğlu, 2008, s. 389.
754 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 52, Oturum: 2, s. 414.
755 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 53, Oturum: 3, s. 63.
756 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.09.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 9, Oturum: 1, s. 178.
757 Neziroğlu, 2008, s. 288; Şeref & Rauf, 2006, s. 188.
758 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.03.1932, Dönem: 4, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 32, Oturum: 1, s. 73-75.
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Kendisine böyle bir “izin” verilen milletvekili yeni bir teklif yapamaz, ancak 
görüşme konusuna hangi gerekçeye dayanarak kabul veya reddettiğini söyleyebilir.

Bu notun düşülmesine yol açan birleşimin tutanağına bakıldığında maddelerin 
görüşülmesinden sonra Konya Milletvekili Refik Bey’in 110. maddeye göre söz istediği 
görülmektedir. Refik Bey konuşmasını tamamlarken, bir takrir veriyorum, kabulünü rica 
ederim demektedir. Başkan bunun üzerine şunları söylemiştir.

Refik Beyin bir teklifi geçti ki böyle bir teklife imkan yoktur. Bu teklifi reye koyamam. 
Esasen nizamnamenin 110 uncu maddesinde söz değil, her muamele bittikten sonra ruhsat 
verilir, deniyor.

Bu tartışmalardan anlaşıldığı kadarıyla, bu ilk uygulamalarda Başkanlık bu 
konuşmalarda yeni bir öneri getirilmesini istememekte, yapılmış olan tartışmalar üzerine 
son kararın açıklanmasını istemektedir.

AYM Dahili Nizamnamenin yukarıdaki hükmüne dayanarak 1973 yılında çok 
ilginç bir karar vermiştir. Karar Genel Kurul’un 19.06.1973 tarihli 129. Birleşiminde 
kabul ettiği bir kanunun iptaline ilişkindir. AYM 14/03/1973 tarihli E. 1973/33 ve K. 
1974/9 no’lu kararında şunları söylemektedir:

İçtüzüğün 109. maddesi, kanun tasarı ve teklifleri için bir de “kesin olarak kabulü 
oylama” yöntemi öngörmüş; 110. maddesinde de maddeler üzerindeki görüşme bittikten 
sonra tümü üzerinde lehte, aleyhte söz söylemek isteyenlerden yalnız birer milletvekiline 
izin verileceği kuralı yer almıştır, iki madde bir arada ele alınınca görülür ki bir tasarı 
ancak maddeler üzerindeki görüşme ve oylamalar bittikten sonra tümü üzerinde lehte, 
aleyhte konuşmak isteyen bulunup bulunmadığının araştırılmasından, istekli varsa 
birer milletvekiline söz verilmesinden, daha sonra da tasarının tümünün, kesin kabulü 
saptanmak üzere, oya konulmasından oluşan bir üçüncü evre sonunda sonuca bağlanabilir. 
Bu evreye ilişkin içtüzük kuralları da bir kanunun geçerliği üzerinde etkili olabilecek 
nitelikte, uyulmaması o kanunun biçim yönünden iptali nedenini oluşturacak önemli ve 
esaslı biçim kurallarındandır. Bu son evrede de bir tasarının reddedilmesi olasılığı vardır 
ve milletvekillerini bu yetkilerini kullanmaktan yoksun bırakacak bir tutumun o kanunun 
değer ve geçerliğini ağırca etkileyeceği ortadadır.

AYM’nin bu kararına katılmanın olanağı yoktur ve bu karar esas alınacak olsaydı, 
bugüne kadar kanunların çoğunun iptal edilmesi gerekirdi. Bu karar ayrıca İçtüzüğün en 
temel kurallarından birini de görmezden gelmektedir. İçtüzüğün temel kurallarından birisi, 
sözün istem üzerine verildiğidir. Söz istemi olmadan kimseye söz verilmesi sözkonusu 
olamaz. İçtüzük kimlere, hangi koşullarda söz hakkı doğacağını belirlemiştir. Ancak bu 
hakların elde edilebilmesi için gerekli koşulları taşıyanların, zamanında söz talebinde 
bulunmaları gerekmektedir. Başkanlığın hak verilen konularda, bu hakkı kullanacak 
birilerinin olup olmadığını araştırması sözkonusu olamaz ve bu tür bir araştırma 
olanaksızdır. Nitekim Başkanlık teamülde de söz talepleri bittikten sonra yeni söz 
talebi olup olmadığını araştırmaksızın görüşmelere devam eder. Başkanlık kimi zaman, 
başka söz talebi olup olmadığını araştırsa da, bu araştırma Başkanlığın zorunlu olarak 
yapmak zorunda olduğu bir araştırma değildir. Çünkü her görüşmede belli sayıda söz 
hakkı kullanılmamaktadır ve başkanlık her defasında kullanılmayan hakların kullanılıp 
kullanılmayacağını sorma zorunluluğunda olamaz; bu teknik olarak da olanaklı değildir. 
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Yukarıdaki kararda, eğer oyunun rengini belli etmek isteyen milletvekilleri olsaydı ve 
Başkan bu milletvekillerine, söz talep etmiş olmalarına rağmen söz hakkı vermeseydi 
iptal nedeni olabilecek bir sakatlık doğabilirdi. Bu durumda Mahkemenin belirttiği gibi 
tasarının reddedilmesi olasılığı bulunmaktadır ve bu konuşmaların yapılamamış olması 
reddi önlemiş olabilir. Ancak hiç kimse bu tür bir söz talebinde bulunmadığı halde, Başkan 
araştırmamış olmasını gerekçe göstererek bu hakkın kullanılmadığını ileri sürmek makul 
görünmemektedir.  Nitekim bugün istikrar kazanmış teamülde Başkan ancak talep varsa, 
oyunun rengini belli etme sözü vermekte, talep olmadığında oylamaya geçmektedir. 
Örneğin 2003 yılındaki bir birleşimde759 5 adet kanun kabul edilmiştir ve Başkan işaretle 
oylamayla kabul edilen 4 kanun için şu sözleri kullanmıştır:

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; ulusumuza ve devletimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bu kanunlardan birisi açık oylamayla kabul edilmiştir ve Başkanın buna ilişkin 
sözleri şöyledir:

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın şekli 

hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Görüldüğü gibi oyunun rengini belli etmek için kimse talepte bulunmamıştır ve 
Başkan da bu tür bir talep bulunup bulunmadığını araştırmaksızın oylama yapmıştır. 
Uygulamaların büyük çoğunluğunun bu şekilde olduğunu ve teamülün bu şekilde istikrar 
kazandığını belirtmek gerekir.

Oyunun rengine ilişkin talepte bulunduğunda, talepte oyunun renginin lehte mi 
yoksa aleyhte mi olduğu belirtilir ve Başkan söz verirken bunu ifade eder. Örneğin 2007 
yılında bir birleşimde760 oyunun rengi konuşmalarında Başkan önce lehte söz vermiştir:

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
İç Tüzük’ün 86’ncı maddesine göre, lehte, oyunun rengini belirtmek üzere, Denizli 

Milletvekili Ümmet Kandoğan./ Sayın Kandoğan, buyurun.

Bu konuşmadan sonra Başkan şu sözlerle aleyhe söz vermiştir:

BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Oyunun rengini belirtmek üzere, aleyhte, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü. (CHP 

sıralarından alkışlar) /Sayın Ülkü, buyurun efendim.

Başkanlar kimi zaman aslında İçtüzükte yer almayan ama teamülde yaygın 
olarak kullanılan ve kullanılacak oyun yönünü ifade eden oyunun rengi ibaresini 
kullanmayabilmektedirler. Bu durumda İçtüzüğün 86. maddesine atıfta bulunulmaktadır. 
Örneğin bir uygulamada Başkan şu sözleri söylemiştir:

759 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.01.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 17, Oturum: 1, s. 207-228.
760 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.03.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 76, Oturum: 4, s. 194-196.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. /Sayın milletvekilleri, şimdi, tasarının tümünü oylayacağım; ancak, tasarının 
tümünü oylamadan önce, İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesine göre, lehte ve aleyhte birer 
sayın milletvekiline son söz hakkını kullandıracağız. Lehte söz talebi yoktur. Aleyhte, Sayın 
Ayhan Fırat ve Sayın Emin Kul başvurmuşlardır. Sayın Ayhan Fırat; buyurun efendim. 
(CHP sıralarından alkışlar)/

BAŞKAN - Sayın Fırat, bu konuşmanın kısa ve gerekçeli olması gerekiyor, size 5 
dakika süre veriyorum.761

Görüldüğü gibi Başkan burada da oyunun rengini belli edecek milletvekili 
arayışına girmemiş ve söz istemlerine ilişkin olarak gelen talepler üzerine işlem yapmıştır.

Bu uygulama oyunun rengi konuşmalarının teamülde uygulanan süresi hakkında 
da bir fikir vermektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu konuda İçtüzükte bir hüküm 
bulunmamakta ve bu konuşmaların kısa, gerekçeli ve açık olması gerektiği belirtilmektedir. 
Uygulamada söz verilirken ya hiç bir süre belirtilmemekte ya da bu örnekte olduğu gibi 
süre 5 dakikayla sınırlanmaktadır. Teamülde bu sürenin 5 dakika olarak kurumsallaştığı 
görülmektedir.

(c) Konuşma hakkı ve konuşma sıralamasına ilişkin teamüller
İçtüzük Genel Kurul’da konuşma yapabilecek kişileri 60 ve 61. maddelerinde 

kural olarak 4 kategoride toplamıştır:

Şekil 30. Genel Kurul’da konuşma yetkisi
Bu konuşmacılar dışında Genel Kurul’da istisnai olarak yabancı konuklarla bazı 

bürokratların konuşma yapması mümkündür. Yabancı konuklarla ilgili açıklama daha 
önce yapıldığından burada yinelenmeyecektir. Bürokratların konuşma yapması ise 
aşağıdaki bir başka başlık altında incelenecektir.

761 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.02.1997, Dönem: 20, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55, Oturum: 3, s. 268.
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İçtüzük Genel Kurul'da konuşma yapabilecek kişileri 60 ve 61. maddelerinde 
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Şekil 21. Genel Kurul'da konuşma yetkisi 

Bu konuşmacılar dışında Genel Kurul'da istisnai olarak yabancı konuklarla bazı 

bürokratların konuşma yapması mümkündür. Yabancı konuklarla ilgili açıklama daha 

önce yapıldığından burada yinelenmeyecektir. Bürokratların konuşma yapması ise 

aşağıdaki bir başka başlık altında incelenecektir. 

Genel Kurul'da konuşma yapabilmek için, doğal olarak söz isteminde bulunmak 

gerekir. İçtüzüğün 60. maddesi söz istemini zamanlama açısından iki gruba ayırmıştır: 

1. Adını önceden kaydettirmek, 

2. Oturum sırasında Başkandan söz almak. 

Ancak hem adını kaydettirebilmek için, hem de Başkandan söz almak için 

görüşme konusunun gündeme girmiş veya görüşüleceğinin belli edilmiş olması gerekir. 

Görüşüleceği belli olmayan bir konu hakkında görüşme talebinde bulunulması olanaklı 

değildir. Bu nedenle özellikle şahsı adına konuşma yapacak milletvekilleri, sıra sayıları 
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Genel Kurul’da konuşma yapabilmek için, doğal olarak söz isteminde bulunmak 
gerekir. İçtüzüğün 60. maddesi söz istemini zamanlama açısından iki gruba ayırmıştır:

1. Adını önceden kaydettirmek,
2. Oturum sırasında Başkandan söz almak.
Ancak hem adını kaydettirebilmek için, hem de Başkandan söz almak için 

görüşme konusunun gündeme girmiş veya görüşüleceğinin belli edilmiş olması gerekir. 
Görüşüleceği belli olmayan bir konu hakkında görüşme talebinde bulunulması olanaklı 
değildir. Bu nedenle özellikle şahsı adına konuşma yapacak milletvekilleri, sıra sayıları 
dağıtılır dağıtılmaz, temel kanunlarda temel kanun kararı alınır alınmaz söz talebinde 
bulunarak söz hakkı elde etmeye çalışmaktadırlar. Çünkü kanun tasarı ve tekliflerinin 
tümü ve maddeleri üzerinde şahısları adına sadece iki milletvekiline konuşma hakkı 
verilmekte ve ilk talepte bulunan iki milletvekili konuşma hakkı kazanmaktadır. İkiden 
fazla milletvekilinin talebinin aynı anda gelmesi halinde, kimin konuşacağına katipler 
tarafından çekilen kur’a ile karar verilmektedir. Oluşan teamülde, siyasi parti grupları 
sıra sayılarının basım ve dağıtımını izlemeye almakta ve dağıtım başlar başlamaz çok 
sayıda söz talebini Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı görevlilerine sunmaktadırlar. Böylece 
mümkünse bütün söz talepleri, belirli bir grup üyesi milletvekilleri adına elde edilmiş 
olmaktadır. Aynı anda çok sayıda talep gelmesi halinde ise kura çekileceğinden, ne kadar 
çok sayıda talepte bulunulmuşsa, kurada çıkma şansı o denli artmaktadır. Ancak şahsı 
adına söz talebinde bulunan milletvekilleri çoğunlukla konuşmamakta ve söz haklarını 
kendi gruplarından diğer milletvekillerine devretmektedirler. Bu yüzden de uygulamada 
söz haklarının genellikle aynı milletvekilleri tarafından elde edildiği ve bu milletvekilleri 
tarafından, aynı grup mensubu diğer milletvekillerine dağıtıldığı görülmektedir. Kimi 
zamanlarda ise gruplar kendi aralarında anlaşmakta ve kişisel söz taleplerini aralarında 
paylaşmaktadırlar. Hiç kuşkusuz söz talebi gelmemesi halinde, daha sonradan söz talebinde 
bulunularak söz hakkı elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak bu tür bir duruma 
artık rastlanmamaktadır. Mevcut uygulamada kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin sıra 
sayıları dağıtılmaya başlandığında ve temel kanunlarda, temel kanun kararı alındığında, 
grup görevlileri milletvekilleri tarafından imzalı söz taleplerini Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığı görevlilerine teslim etmektedirler. 2012 yılında yapılan bir usul tartışmasında 
tartışmayı açtıran Şırnak Milletvekili bu durumu şu sözlerle ifade etmektedir:

Fakat sıra sayı verilirken saat tam 16.15 veya 18.15 olabilir –kayıtlardan tam 
bilmiyorum o saatlerde 279 sıra sayılı kanunla ilgili, AKP Grubundan tam doksan sekiz 
matbu başvuru yapılmış. Bu doksan sekiz matbu başvurunun aynı kalemle imzaları atılmış 
ve sadece üstte, teslim edildiğine dair, Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekilinin teslim ettiğine 
dair üst yazısı var, diğerleri de ekinde verilmiş yani topluca bir kişi tarafından verilmiş. 
Yani tek tek milletvekillerinin yapması gereken başvurular topluca yapılmış. Şimdi, bir, 
milletvekili hazır değil. İki: İmza milletvekilinin değil. Üç: Kişisel söz hakkı için bu 
prosedürün yerine gelmesi lazım. Burada aynı gün CHP’nin 62 tane başvurusu var, bireysel 
başvurusu. MHP’nin 12 tane var. CHP ve MHP’nin imzalarına bakın, farklı kalemlerden 
imza sahiplerinin imza attığını görürsünüz Sayın Başkanım.762 

Bu itiraz üzerine açılan usul tartışması sonunda Başkanlık şu açıklamayı yapmıştır:

762 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.06.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 122, Oturum: 2, s. 425.
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Sayın milletvekilleri, bir sıra sayısı üzerinde şahsı adına dâhil olmak üzere, tümü 
ve maddeleri ile oyunun rengini belirtmek amaçlı söz talepleri, sıra sayısının dağıtımından 
itibaren gerek Genel Kurulda Divandaki kâtip üyeler gerek Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığındaki görevlilerce tarih ve saat kaydıyla alınmaktadır. Temel kanun olarak 
görüşülmesi kabul edilen işlerde ise bölümler üzerindeki söz talepleri, temel kanun olma 
kararının Genel Kurulca karar verilmesinden itibaren alınmaktadır. Söz taleplerinin bizzat 
milletvekilince getirilmesi zorunlu değildir. Uygulamada milletvekillerinin taleplerinin 
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına görevlilerce getirildiği görülmektedir...Başkanlık adına 
görev yapan kamu görevlileri, tarih ve saat kaydıyla, objektif olarak söz kaydı almaktadırlar.763 

Başkanlığın bu açıklaması yürürlükteki teamülü yansıtmaktadır: Söz talepleri 
milletvekilleri tarafından yapılmamakta, söz taleplerindeki imzaların milletvekillerine 
ait olduğu varsayılmaktadır. Grup görevlileri söz talebi hakkının doğduğu anı izlemekte 
ve bu anda ellerinde bulunan imzalı söz taleplerini görevlilere teslim etmektedirler. Bu 
uygulama kuşkusuz belli sayıda milletvekili olan ve bu süreci takip edebilme yeteneği 
bulunan siyasal parti gruplarının lehine işlemektedir. Özellikle bağımsız milletvekilleri 
açısından, söz hakkı elde etmek son derece güç hale gelmektedir.

Burada tekrar etmek gerekir ki bu tartışma kişisel söz talepleri konusunda ortaya 
çıkmaktadır. Esas komisyon, hükümet ve siyasi parti grupları açısından söz hakkı elde 
etme hususunda bu tür bir mücadeleye gerek bulunmaktadır ve bunlar oturum sırasında da 
Başkandan söz isteyerek konuşma hakkı elde edebilmektedirler. İçtüzüğe göre söz taleplerinin 
katip üyeler tarafından kaydedilmesi gerekir. Ancak uygulamada söz talepleri Başkanlık 
kürsüsünde görev yapan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı görevlilerine iletilmekte ve bu 
görevliler konuşma taleplerini, konuşma sırasını da gözeterek liste halinde oturumu yöneten 
Başkana sunmaktadırlar. Başkan da bu listeye göre konuşmacıları kürsüye davet etmektedir.

Esas komisyon, hükümet, siyasi parti grupları ve milletvekilleri Genel Kurul’un 
asli konuşmacılarıdır. Bu konuşmacıların ortak noktası, dışarıdan atanan bakanlar hariç, 
tümünün de aslında milletvekili olmalarıdır. Dolayısıyla aynı kişi hem milletvekili olarak, 
hem de grup temsilcisi olarak konuşabilir. Bir milletvekilinin grup adına konuşabilmesi için, 
grup sözcüsünün yetki belgesini başkanlığa vermesi gerekmektedir. Ancak uygulamada 
grup adına konuşma yapacak kişi bu tür bir belge sunmamakta, grup yetkilileri grup adına 
konuşacak milletvekillerini Başkanlığa bildirmektedirler. Aynı kişi aynı konuda hem 
grup adına hem de şahsı adına konuşma yaptığında, kimi zaman bu iki konuşma süresi 
birleştirilebilmektedir. Ancak bunun koşulları vardır: (1) Konuşan milletvekili, gruplar 
adına konuşan son konuşmacı olmalıdır. (2) Gruplardan sonra hükümetin söz talebi 
olmamalıdır. (3) Gruplardan sonra komisyonun söz talebi olmamalıdır. (4) Grup adına da 
konuşacak milletvekili, şahsı adına konuşacak birinci konuşmacı olmalıdır. Başka türlü 
söylemek gerekirse, bir milletvekili hem grubu, hem de şahsı adına konuşacaksa ve bu iki 
konuşma arasında önceliği olan başka bir konuşmacı yoksa, bu iki konuşma birleştirilerek 
yapılabilir. Örneğin 2003 yılında yapılan bir uygulamada Başkan şöyle demektedir:

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ankara 
Milletvekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun. Sayın Kepenek, şahsınız adına da söz talebinde 
bulunduğunuz için, konuşma süreniz 15 dakikadır.764

763 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.06.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 122, Oturum: 2, s. 428-429.
764 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.07.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 107, Oturum: 1, s. 30.
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Burada milletvekili önce grup temsilcisi olarak 10 dakika konuşmuş ve 5 dakika 
da şahsı adına milletvekili olarak konuşmuştur. Bu iki konuşmanın birleştirilmesi, her 
ne kadar kişisel görüşler ile gruba ait görüşlerin karıştırılmasına yol açabileceğinden 
eleştirilebilirse de, pratik olarak sonucun pek değişmeyeceğini kabul etmek gerekir.

Aynı zamanda milletvekili olan Bakanların milletvekili olarak konuşmaları 
olanaklı değildir. Ancak yukarıda da açıklanan çok istisnai durumlarda, bakanlar şahısları 
adına gündem dışı konuşma yapmışlardır. Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi 
sırasında bakanlar hükümeti temsil ettiklerinden şahısları adına konuşamazlar, bugüne 
kadar bunun hiçbir örneği yoktur.

Komisyon üyeleri milletvekili olmakla birlikte, komisyon üyelerine ilişkin 
İçtüzükten kaynaklanan çeşitli sınırlamalar olduğunu ve bu sınırlamaların, istisnalarla 
birlikte genel olarak uygulandığını söylemek gerekir. İçtüzüğün 45. maddesine göre 
Komisyon temsilcisinin değişiklik önergelerine katılmak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. 
Temsilci komisyon metnini savunmak ve komisyon metninde değişiklik isteyen önergelerin 
ya reddini ya da komisyona havalesini istemek zorundadır. Temsilcinin bunun aksine 
davranabilmesi, komisyon toplantı yetersayısının Genel Kurul’da komisyonlara ayrılan 
yerde hazır bulunmasına bağlıdır. Bu durumda komisyon yeni bir toplantı yapmış gibi, 
kararını gözden geçirerek değiştirebilir. Ancak komisyon temsilcisi tek başına komisyon 
raporunu savunmak durumundadır. Bunun doğal sonucu komisyon temsilcisinin 
konuşmalarında komisyon raporunu savunmak zorunda olmasıdır. Diğer taraftan eğer bir 
komisyon üyesi de komisyon raporunu imzalamış ve muhalif olduğunu ifade etmemişse, 
komisyon raporunu savunmak zorundadır. İçtüzüğün 42. maddesine göre raporda imzası 
olan komisyon üyesinin komisyon raporuna aykırı konuşması mümkün değildir. Aslında 
komisyon üyelerinin, eğer rapora imza atmışlarsa ne gruplarının ne de şahıslarının 
görüşlerini aktarmamaları gerekir; üyelerin grup ve şahıs adına konuşma yapmamaları 
gerekir. Ancak uygulamada hem komisyon temsilcilerinin, hem de komisyon üyelerinin 
grupları ve bazen şahısları adına konuşma yapmalarına rastlanmaktadır. Bu durum 
İçtüzüğe açıkça aykırı olsa da, örneklerine rastlanabilmektedir.

Konuşma hakkına sahip olanların konuşma sırası nasıldır? İçtüzüğün 61. maddesi 
bu sıralamayı şöyle belirlemiştir:

Şekil 31. Konuşma sırası

ne gruplarının ne de şahıslarının görüşlerini aktarmamaları gerekir; üyelerin grup ve şahıs 

adına konuşma yapmamaları gerekir. Ancak uygulamada hem komisyon temsilcilerinin, 

hem de komisyon üyelerinin grupları ve bazen şahısları adına konuşma yapmalarına 

rastlanmaktadır. Bu durum İçtüzüğe açıkça aykırı olsa da, örneklerine 

rastlanabilmektedir. 

 Konuşma hakkına sahip olanların konuşma sırası nasıldır? İçtüzüğün 61. maddesi 

bu sıralamayı şöyle belirlemiştir: 

 
Şekil 22. Konuşma sırası 

 Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, komisyon temsilcilerinin 

Genel Kurul'daki görevi, komisyonun metnini savunmaktan ibarettir. Komisyonun 

metninin gerekçesi ise komisyon raporudur. Dolayısıyla komisyon temsilcisinin 

komisyon adına konuşma yapması gerekli değildir. Bu yüzden de komisyon 

temsilcilerinin komisyon adına açıklama yapmaları sık rastlanan bir durum değildir. 

Ancak kimi zaman komisyon raporu ve metnine çeşitli eleştiriler yöneltilebilir ve 

komisyon temsilcileri de her aşamada söz talep ederek konuşabilirler; öncelik hakkına 

sahiptirler. 

 Komisyonlardan sonra ikinci öncelik hükümete aittir. Ancak hükümet temsilcileri 

genellikle bütün eleştirilere cevap verebilmek için son konuşmacı olmak isterler. Son 

konuşmacı olunduğunda, yukarıda açıklanan son söz milletvekilinindir kuralı gereğince 

yeniden bir milletvekiline söz hakkı doğmaktadır. Bu hakkın doğmasını önlemek için 

Esas	  
Komisyon	   Hükümet	   Siyasi	  Parti	  

Grupları	  
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Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, komisyon temsilcilerinin 
Genel Kurul’daki görevi, komisyonun metnini savunmaktan ibarettir. Komisyonun 
metninin gerekçesi ise komisyon raporudur. Dolayısıyla komisyon temsilcisinin komisyon 
adına konuşma yapması gerekli değildir. Bu yüzden de komisyon temsilcilerinin komisyon 
adına açıklama yapmaları sık rastlanan bir durum değildir. Ancak kimi zaman komisyon 
raporu ve metnine çeşitli eleştiriler yöneltilebilir ve komisyon temsilcileri de her aşamada 
söz talep ederek konuşabilirler; öncelik hakkına sahiptirler.

Komisyonlardan sonra ikinci öncelik hükümete aittir. Ancak hükümet temsilcileri 
genellikle bütün eleştirilere cevap verebilmek için son konuşmacı olmak isterler. Son 
konuşmacı olunduğunda, yukarıda açıklanan son söz milletvekilinindir kuralı gereğince 
yeniden bir milletvekiline söz hakkı doğmaktadır. Bu hakkın doğmasını önlemek için 
hükümet temsilcileri genellikle şahıs adına yapılan birinci konuşmadan sonra konuşma 
hakkını kullanmaktadırlar.

Siyasi parti grupları sıralamada son sırada yer almaktadırlar. Ancak siyasi partilerin 
konuşma hakları konusunda, İçtüzüğe açıkça aykırı bir teamül istikrar kazanmıştır. Bu 
teamül şudur: Şahıslar adına konuşmalar başladıktan sonra bir siyasal parti grubuna konuşma 
hakkı verilmemektedir. Oysa birinci ve ikinci önceliğe sahip esas komisyon ile hükümet, 
şahsı adına konuşan iki kişi arasında ya da onlardan sonra söz hakkı kullanabilmektedirler. 
Oysa siyasi parti grupları, gruplar adına konuşmaların tamamlanmasından ve şahsı 
adına konuşmalara geçilmesinden sonra söz hakkı kullanamamaktadırlar. Bu konu 
Genel Kurul’da usul tartışmasına yol açmıştır. 1992 yılında usul tartışmasına yol açan 
olay şöyle gelişmiştir. Başkan bazı grupların konuşmasından sonra iki defa gruplar 
adına başka söz talebi olup olmadığını sormuş ve henüz konuşmamış olan iki parti 
grubundan bir talep gelmeyince de gruplar adına başka söz talebi olmadığını; bu itibarla 
gruplar adına konuşmaların tamamlandığını bildirmiştir. Bunun ardından şahsı adına 
konuşmalara geçilerek ilk konuşmacıya söz verilmiştir. Şahsı adına birinci konuşmacı 
konuşmasını yaparken bir siyasal parti grubundan söz talebi gelmiştir. Başkan şahsı 
adına konuşmalardan sonra gruplara söz verilmediğini ve bunun örneği bulunmadığını 
belirterek talebi reddetmiştir. Bunun üzerin Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 
şahısların söz almış olmasının grupların söz hakkını ortadan kaldırmadığını; İçtüzükte 
milletvekillerinin konuşmalarından sonra grupların konuşamayacağına ilişkin bir hüküm 
bulunmadığını söylemiştir. Başkan bu konuda daha önce bir emsal bulunmadığını ve 
kendisinin de yeni bir emsal yaratmak istemediğini; önerilen uygulamanın öncelik değil 
sonsuzluk yaratacağını; grupların öncelik hakkının şahıslara söz vermeyi engellediğini, 
ancak öncelik hakkından vazgeçildiğinde şahıslara söz verildiğini, bu nedenle şahıslara 
söz verdikten sonra grupların öncelik hakkı kullanamayacaklarını belirtikten sonra ısrarlar 
üzerine usul tartışması açmıştır. Usul tartışmasında konuşan Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan konu üzerinde müzakereler tamamlanmıştır biçiminde bir açıklama yapılmadığı 
sürece söz hakkı olan herkesin konuşabileceğini; söz haklarının ancak bu açıklamayla 
birlikte sona ereceğini; bu konuda bir emsal olmamasının daha önce tartışma konusu 
yapılmamış olmasından kaynaklandığını ve İçtüzüğün doğru uygulamasının bu olduğunu 
belirtmiştir. Başkan ise yaptığı açıklamada aksine emsali bulunmayan bu teamülün aksine 
davranılması halinde sistemin bozulacağını; son söz milletvekilinindir kuralı gereğince 
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gruplardan sonra milletvekillerine yeniden hak doğacağını ve bunun uzayıp gideceğini 
belirttikten sonra teamülü oya sunmuştur.765 Usul tartışması sonundaki oylama sonucunda 
teamül kurumsallaşmıştır.

Burada belirtmek gerekir ki teamül bugüne kadar istikrarlı olarak bu şekilde 
uygulanmışsa da, İçtüzükteki kurala uymamaktadır. Başka bir anlatımlar İçtüzükteki 
kurala aykırı bir teamülden ya da eylemli bir içtüzük değişikliğinden söz edilebilir. Çünkü 
İçtüzük hem esas komisyona, hükümete hem de gruplara söz almada öncelik tanımıştır. 
Esas komisyon, hükümet, gruplar ve şahıslar karşısında önceliğe sahiptir; istediği aşamada 
söz hakkını kullanabilir. Hükümet gruplar ve şahıslar karşısında önceliğe sahiptir ve 
komisyonun söz talep etmemesi halinde istediği aşamada konuşabilir. Nitekim bu nedenle, 
daha önce örnekleri verildiği gibi esas komisyon ve hükümet şahısların konuşmaları 
bittikten sonra da konuşma yapabilmektedirler. Gruplar ise sadece şahıslar karşısında 
önceliğe sahiptirler ve esas komisyon ile hükümetin söz talebinin bulunmadığı aşamada 
söz hakkını kullanabilirler. Gruplar da şahıslar karşısında önceliğe sahip bulunduklarına 
göre, onların da şahıslar arasında ya da şahıslardan sonra konuşmaları gerekirdi. Son 
söz milletvekilinindir kuralı gereğince yeniden söz hakkı doğmasını önlemek için de 
Dahili Nizamname döneminde olduğu gibi, gruplar tarafından yapılan konuşmalar, 
milletvekili tarafından yapılan konuşma sayılabilir ve milletvekillerine yeniden söz hakkı 
verilmeyebilirdi. Ancak bugün için bu teamül, İçtüzükteki kurala aykırı olmasına rağmen 
istikrar kazanmıştır.

Bütün bu söylenenlerden sonra teamülle ilgili olarak şu saptamalar yapılabilir:

Ø	Kanun tasarı ve tekliflerinde ilk öncelik esas komisyona aittir. Ancak esas 
komisyonlar genellikle konuşma yapmamakta, cevap verilmesi gereken bir 
durum ortaya çıktığında, o aşamada söz hakkı kullanmaktadırlar.

Ø	İkinci öncelik hükümete ait olmakla birlikte, komisyonlar söz hakkını 
genelde kullanmadıklarından, ilk öncelik hükümete geçmektedir. Hükümet 
temsilcileri genellikle en sonda konuşarak yapılan eleştirilere toplu cevap 
vermek istemektedirler. Ancak son söz milletvekilinindir kuralı gereğince bir 
milletvekiline daha söz hakkı doğmasın diye konuşmalar birinci şahıs adına 
konuşmadan sonra yapılmaktadır.

Ø	Siyasal parti grupları üçüncü önceliğe sahip olmakla birlikte, uygulamada 
sadece şahıslar karşısında zorunlu bir önceliğe sahip olmaktadırlar. Bu 
anlamda uygulamada bir önceliğe sahip oldukları söylenemez: Şahıslardan 
önce konuşmak zorundadırlar; şahıslardan sonra ya da diğer bir konuşmacıdan 
önce ya da sonra konuşma hakkına sahip değildirler. Bu nedenlerle de tasarı ve 
teklif üzerindeki ilk konuşmaların gruplar tarafından yapıldığı görülmektedir. 
Gruplar kendi aralarında istem sırasına göre sıralanmaktadırlar.

765 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.11.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 1, s. 306-311.
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Ø	Şahıslar adına yapılan konuşmalar, grupların konuşmaları tamamlandıktan 
sonra başlamaktadır. İkinci şahıs, konuşmasını genellikle hükümet ya da 
komisyondan sonra yapmaktadır.

Ø	İkinci şahıs tarafından yapılan konuşmadan sonra konuşma yapılırsa, son söz 
milletvekilinindir kuralı gereği bir milletvekili daha konuşma yapmaktadır.

Ø	Tasarı ve tekliflerin son oylamasından önce oyun rengi konuşması yapılmaktadır.
Ø	Tasarı ya da teklifin kanunlaşmasından sonra, ilgili Bakan teşekkür konuşması 

yapabilmektedir.
Bu söylenenler şematik olarak şöyle gösterilebilir:

Şekil 32. Tasarı ve teklifler üzerinde söz hakkı 
Burada tekrarlamakta yarar vardır ki, bu şekil her görüşmede geçerli olmayabilir. 

Hükümet ve esas komisyon farklı aşamalarda söz hakkı kullanabilirler. Bu durumlarda 
bir milletvekiline söz hakkı doğmayabilir. Oyunun rengi konuşması sadece son 
oylamadan önce yapılabilen bir konuşmadır ve bu konuşmanın yapıldığı durumda, 
son söz milletvekilinindir kuralı işlemez; çünkü son söz zaten milletvekili tarafından 
kullanılmıştır.

 
Şekil 23. Tasarı ve teklifler üzerinde söz hakkı  

 Burada tekrarlamakta yarar vardır ki, bu şekil her görüşmede geçerli olmayabilir. 

Hükümet ve esas komisyon farklı aşamalarda söz hakkı kullanabilirler. Bu durumlarda 

bir milletvekiline söz hakkı doğmayabilir. Oyunun rengi konuşması sadece son 

oylamadan önce yapılabilen bir konuşmadır ve bu konuşmanın yapıldığı durumda, son 
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•  Söz	  isteminde	  bulunan;	  
•  1.parti	  grubu,	  
•  2.	  parti	  grubu	  
•  3.	  parti	  grubu	  
•  4.	  parti	  grubu	  
•  ...	  
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konuşmalar	  

•  1.	  Şahıs	  
•  2.	  Şahıs	  
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Esas	  komisyon	  
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(d) Bürokratların konuşmasına ilişkin teamüller
TBMM’nin ilk dönemlerinde çok sayıda bürokratın Genel Kurul’da konuşma 

ve açıklama yaptıkları görülmektedir. Örneğin 1. Dönemde Ankara İstiklal Mahkemesi 
Başkanı 1921 yılında sorulan bir soruya bizzat cevap vermiştir.766 Yine bu yıllarda Sağlık 
Bakanlığı muhasebecisi, Bütçe görüşmelerinde sorulan sorulara cevap vermiştir.767 
Bu Dönemde Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet 
İnönü’nün çeşitli konularda Genel Kurulu bilgilendirdiği görülmektedir. Bu Dönemde 
çeşitli kurumlardaki bürokratlar tarafından 61 defa konuşma/açıklama/cevaplama 
yapılmıştır.768 2. Dönemde Ziraat Bankası Umum Müdür Muavini’nden, Hapishaneler 
Müdüri Umumisi’ne; Askeri Fabrikalar Müdüri Umumi’sinden, Orman Müdüri 
Umumisi’ne kadar değişik yelpazedeki kişiler 27 konuşma yapmışlardır. Bundan sonraki 
dönemlerde konuşan bürokrat sayısı tek haneli rakamlara düşmüştür. Her ne kadar 5. 
dönemde 49 konuşma görülüyorsa de bunların önemli bir kısmı aynı kişiye, başbakanlık 
müsteşarına aittir. Örneğin 16. Dönemde sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
Sayıştay Başkan ve Başkanvekili konuşmuş ve bunlar sadece bütçe üzerinde toplam 6 kez 
konuşma yapmışlardır. Bu yüzden de 16. dönemden itibaren bürokratların sadece bütçe 
görüşmelerinde konuştukları söylenebilir. İstisnai olarak bürokratların sorulan sorulara 
da cevap verdikleri görülmektedir. Örneğin 1984 yılında bir YÖK üyesi sorulan sorulara 
cevap vermiştir.769

17. Dönemden sonra bürokratların yaptığı konuşmaların hem sayıca azaldığı, hem 
de konuşma yapan kişilerin çeşitliliğinin azaldığı (teke indiği) görülmektedir. 18, 19 ve 
22 Dönemlerde Genel Kurul’da hiçbir bürokrat konuşmamış, 20. Dönemde 1, 21 ve 23. 
Dönemlerde ise toplam 2’şer konuşma yapılmıştır. Başka bir anlatımla 17. Dönemden 
bugüne kadar bürokratlar tarafından toplam 5 konuşma yapılmıştır. Bu 5 konuşmanın 
4’ü Sayıştay Başkanı/Başkanvekili tarafından, 1’i RTÜK Başkanı tarafından yapılmıştır. 
Yine bu 5 konuşmanın 4’ü bütçe görüşmeleri sırasında, 1’i Sayıştay Kanunu değişikliği 
görüşmeleri sırasında yapılmıştır. Bu nedenle bürokrat konuşmalarının günümüzde 
sadece Sayıştay Başkanları tarafından, bütçe görüşmeleri sırasında, sorulan sorulara 
cevap vermek biçiminde gerçekleştiği söylenebilir.

Bürokratlar tarafından konuşma yapılmasının azlığı İçtüzüğe bağlanabilir mi 
yoksa bunun nedeni teamül müdür? 1973 İçtüzüğü’nün 62. maddesi şöyledir:

Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükümet adına görüş bildirmek üzere 
Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu 
daire amirlerinden bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu kimseler görüşmenin başında hazır 
değillerse, o konudaki görüşme bir defalık gelecek birleşime bırakılır.

Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire başkanı ya da üye, gerektiğinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde açıklama yapabilir.

766 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.01.1921, Dönem: 1, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 128, Oturum: 1, s. 128.
767 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.02.1921, Dönem: 1, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 128, Oturum: 2, s. 495.
768 Dönemlere ilişkin istatistiki bilgiler aşağıdaki adresten elde edilmiştir. Bu nedenle özel verilen bilgiler hariç 

bu bölümde ayrıca dipnot verilmeyecektir. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2_istatistik.burokratlar 
769 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.02.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 34, Oturum: 1, s. 667.
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Maddede açıkça görüldüğü gibi hükümet adına görüş bildirmek üzere görüşmelerde 
hazır bulunması gereken kişiler şunlardır:

Ø	Başbakan,
Ø	İlgili bakan,
Ø	Zorunlu hallerde, yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden 

bir kamu görevlisi.
Şu halde hükümet adına görüş bildirme yetkisine sahip olanlar sadece başbakanlar 

ve bakanlar değildir. Zorunlu durumlarda, yetkilendirilmiş olmaları koşuluyla belli bir 
düzeydeki kamu görevlileri de hükümet adına görüş bildirebilirler. Dolayısıyla İçtüzüğe 
göre kamu görevlilerinin belli durumlarda hükümet adına görüş bildirmelerinin hiçbir 
sakıncası yoktur. Nitekim 1927 Dahili Nizamname’nin 87. maddesi, 1973 İçtüzüğü’nün 
yukarıda aktarılan 62. maddesi ile tümüyle aynıdır ve 87. maddeye dayalı olarak 
kamu görevlileri hükümet adına görüş bildirmişlerdir. Hatta 1973 İçtüzüğünün erken 
dönemlerinde sözkonusu maddeye dayanılarak hükümet adına kamu görevlileri tarafından 
görüş bildirildiği görülmektedir. Ancak 17. dönemden sonra bu maddeye dayalı olarak 
bürokratların iki dönem boyunca hiç konuşmadıkları görülmektedir. 20. Dönemden 
sonra ise maddenin birinci fıkrası bürokratlar bakımından hiç işletilmemiş, sadece ikinci 
fıkrası sınırlı sayıda işletilmiştir. Dolayısıyla İçtüzüğün 62. maddesinin birinci fıkrasının 
bürokratlara tanıdığı görüş bildirme hakkının 17. dönemden sonra hiç kullanılmadığını ve 
teamülün bürokratların konuşmaması yönünde geliştiğini söylemek gerekir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken şey, 62. maddenin birinci fıkrasının hükmünün 
kamu görevlileri yönünden işletilmemesine rağmen, Sayıştay Başkanına verilen 
yetkinin kısmen kullanıldığıdır. 17. Dönemden sonra yapılan açıklamalar Sayıştay 
Başkan/Başkanvekilleri tarafından bütçe görüşmeleri sırasında yapılmıştır. Dolayısıyla 
teamülün bugünkü hali şu şekilde ifade edilebilir: Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri 
sırasında Sayıştay Başkanı ya da Başkanvekili sorulan sorulara cevap verebilir. Çünkü 
17.dönemden sonra,

Ø	Kamu görevlileri Genel Kurul’da konuşmamıştır,
Ø	Sayıştay Başkan/Başkanvekillerinin yaptıkları açıklamalar sadece sorulan 

sorulara cevap biçimindedir,
Ø	Sayıştay Başkan/Başkanvekillerinin yaptıkları açıklamalar sadece bütçe 

görüşmelerinde yapılmıştır.
1973 İçtüzüğünde kamu görevlilerine verilen konuşma hakkı kullandırılmazken 

ve Sayıştay Başkanına verilen yetki son derece sınırlı biçimde kullanılırken, son derece 
ilginç biçimde 2000 yılında İçtüzükte tanımlanmamış bir kamu görevlisine açıklama 
hakkı verilmiştir. Bu yıla ait bütçe görüşmeleri sırasında Başkan RTÜK Başkanına 
soruları cevaplaması için söz vermiştir.770 Oysa RTÜK Başkanı hükümeti temsil 
edebilecek bir kamu görevlisi değil, özerkliği olan bir Kurulun Başkanıdır. Sayıştay 
Başkanının açıklama yapabilmesi, hükümetin yetkilendirmesinden değil, İçtüzüğün 

770 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.12.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 29, Oturum: 2, s. 53.
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Sayıştay Başkanına açıkça yetki vermesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu 
uygulamanın hem İçtüzüğe hem de teamüle aykırı düştüğü söylenebilir. Bu noktada 
Neziroğlu’nun kurmuş olduğu bir benzerliğe katılmanın olanaklı olmadığı belirtilmelidir. 
Neziroğlu 1978 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yaptığı konuşmayı, RTÜK 
Başkanının konuşması ile aynı kategoride değerlendirmekte ve her iki konuşmayı da 
İçtüzüğe aykırı olarak nitelemektedir.771 Ancak belirtmek gerekir ki iki konuşma arasında 
ciddi bir fark vardır: konuşmalardan birini yapan özerk bir kurulun başkanı iken, diğerini 
yapan hükümetin sorumsuz kanadı için görev yapan bir kamu görevlisidir. Hükümetin 
sorumsuz kanadı olan cumhurbaşkanının sorulara cevap vermesi düşünülemeyeceğine 
göre, hükümetin sorumsuz kanadı adına genel sekreterin açıklama yapmasında İçtüzüğe 
aykırı bir yön yoktur.

(e) Sataşmadan ya da yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmaya ilişkin teamüller 
Genel Kurul çalışmalarının sürdürülebilmesi için belirli bir düzenin sağlanmış 

olması gerekir. Düzen tam olarak sağlanmadan yürütülecek çalışmalardan sağlıklı 
sonuçlar elde edilmesi güçtür. Bu nedenle de İçtüzük görüşmelerde genel düzen başlıklı 
maddesinde bu konudaki genel kuralı ortaya koymuştur: Genel Kurulda söz kesmek, 
şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Söz 
kesme ve çalışma düzenini bozma İçtüzüğün başka maddelerinde ayrıntılı hale getirilmiş 
ve yaptırıma bağlanmıştır. Şahsiyatla uğraşmak ise bir başka maddede, açıklama hakkı 
başlıklı 69. maddede düzenlenmiştir. Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında konuşmacılar 
birbirlerine sataşabilirler ya da yanlış anlaşılabilirler. İçtüzüğün 69. maddesi her iki halde 
de ilgilinin açıklama yapmasına olanak tanımıştır. Bu nedenle maddenin başlığı açıklama 
hakkı şeklindedir. Sözkonusu 69. madde şöyledir:

Açıklama hakkı
MADDE 69– Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş 

kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri, açıklama 
yapabilir ve cevap verebilir.

Açıklama ve cevaplar için Başkan, aynı oturum içinde olmak üzere söz verme 
zamanını takdir eder.

Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Başkana 
bildirir. Başkan, söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz 
verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar verir.

Bu maddenin 1877 Meclis-i Mebusan İçtüzüğünün 1915 yılında değiştirilen 
51. maddesinin tümüyle aynısı olduğunu söylemek gerekir; bugünkü 69. maddenin 51. 
maddenin tam bir Türkçe’ ye çevirisi olduğu söylenebilir. 1927 Dahili Nizamnamesi 
de 95. maddesinde aynı kuralları tekrar etmiştir, ancak burada sataşma ile ilgili sözün 
aynı oturumda verileceğine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.772 1973 İçtüzüğü bu 
yönden 1915 Nizamnamesi’ne, 1927 Nizamnamesi ‘nden daha yakındır.

771 Neziroğlu, 2008, s. 290.
772 Nitekim bu dönemde, önceki birleşimde yapılan bir açıklamadan dolayı sataşma dolayısıyla söz verildiği 

görülmektedir: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.01.1949, Dönem: 8, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 35, Oturum: 
1, s. 157-159.
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Konunun başında sıklıkla yapılan bir yanlışa işaret etmek gerekir. Genel Kurul’da 
bir sataşma sözkonusu olduğunda, bunun bir usul meselesi olduğu zannedilerek bir usul 
tartışması açılması istenmektedir. Bu durumlarda Başkan genellikle, bir usul sorunu 
bulunmadığını ve ilgili milletvekiline sataşmadan dolayı söz verebileceğini söylemekte 
ve sataşmadan dolayı söz vermektedir. Doğru olanı ve yapılması gereken budur. Ancak 
bazı durumlarda Başkanlar sataşma yerine usulden dolayı söz verebilmektedirler. Bu 
da İçtüzük’ teki bir düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Bu düzenleme de sataşmadan 
dolayu sözün mevcut oturum içinde verilmesinin zorunlu olması, sonraki oturumlarda 
ya da birleşimlerde, bir önceki oturumlardaki sataşmalardan dolayı söz verilememesidir. 
Aşağıda usul tartışması başlığı altında bunun çeşitli örnekleri incelenecektir. Örneğin 
bir oturumda hükümete yalancı dendiği ileri sürülerek usul tartışması açtırılmıştır. 
Aslında usul tartışmasının da görüşülecek konunun görüşülmesine görüşülmeden önce 
yapılması gerekmektedir. Ancak usul tartışmasının mevcut oturum içinde yapılmasına 
yönelik bir zorunluluk bulunmadığından, görüşmeler bittikten sonra, sonraki oturum ya 
da birleşim içinde usul tartışması açıldığı görülebilmektedir. Oysa sonraki oturum ve 
birleşimlerde usulden dolayı söz verilmesi açıkça yasaklandığı için, sataşmadan dolayı söz 
verilememektedir. Bu nedenle de genellikle olayın geçtiği oturumdan sonraki oturum ya da 
birleşimlerde, sataşmadan dolayı söz istenemediği için usulden dolayı söz verilmektedir. 
Bu tür uygulamalar bulunmakla birlikte, bunların savunulabilir bir yönü bulunmamaktadır. 
Burada belirtmek gerekir ki ister içinde bulunulan oturumda, ister sonraki oturum ve 
birleşimlerde usulden dolayı söz istendiğinde, bu istemin gerçekten usul sournu mu 
olduğu, yoksa sataşmadan dolayı mı olduğu konusunda ciddi bir inceleme yapılmalıdır. 
Sataşma söz konusu olduğu durumlarda kesinlikle usul tartışması açılmamalıdır.

İçtüzük sataşma ile ilgili olarak Genel Kurul’da dört aktörden söz etmektedir:

Şekil 33. Sataşmadan dolayı söz alabilenler

gerekmektedir. Ancak usul tartışmasının mevcut oturum içinde yapılmasına yönelik bir 

zorunluluk bulunmadığından, görüşmeler bittikten sonra, sonraki oturum ya da birleşim 

içinde usul tartışması açıldığı görülebilmektedir. Oysa sonraki oturum ve birleşimlerde 

usulden dolayı söz verilmesi açıkça yasaklandığı için, sataşmadan dolayı söz 

verilememektedir. Bu nedenle de genellikle olayın geçtiği oturumdan sonraki oturum ya 

da birleşimlerde, sataşmadan dolayı söz istenemediği için usulden dolayı söz 

verilmektedir. Bu tür uygulamalar bulunmakla birlikte, bunların savunulabilir bir yönü 

bulunmamaktadır. Burada belirtmek gerekir ki ister içinde bulunulan oturumda, ister 

sonraki oturum ve birleşimlerde usulden dolayı söz istendiğinde, bu istemin gerçekten 

usul sournu mu olduğu, yoksa sataşmadan dolayı mı olduğu konusunda ciddi bir 

inceleme yapılmalıdır. Sataşma söz konusu olduğu durumlarda kesinlikle usul tartışması 

açılmamalıdır. 

İçtüzük sataşma ile ilgili olarak Genel Kurul'da dört aktörden söz etmektedir: 

 
Şekil 34. Sataşmadan dolayı söz alabilenler 

Burada dikkat edilirse, Genel Kurul'da konuşma hakkı olan her konuşmacı 

grubuna sataşmadan dolayı söz hakkı verilmiştir. Ancak burada da bir noktaya dikkat 

çekmek gerekir: Genel Kurul'da konuşma hakkı olanların tümü, dışarıdan atanan bakanlar 

hariç tutulursa milletvekilidir. Dolayısıyla Genel Kurul'da sataşmadan dolayı söz alan her 

konuşmacının milletvekili olduğu söylenebilir. Ancak konuşan her milletvekili aynı 

kimlikle konuşmaz: Hükümete sataşma olduğundan dolayı söz alan milletvekili, hükümet 

Hükümet	  

Komisyon	  

Siyasi	  Parti	  Grubu	  

Milletvekilleri	  
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Burada dikkat edilirse, Genel Kurul’da konuşma hakkı olan her konuşmacı 
grubuna sataşmadan dolayı söz hakkı verilmiştir. Ancak burada da bir noktaya dikkat 
çekmek gerekir: Genel Kurul’da konuşma hakkı olanların tümü, dışarıdan atanan bakanlar 
hariç tutulursa milletvekilidir. Dolayısıyla Genel Kurul’da sataşmadan dolayı söz alan 
her konuşmacının milletvekili olduğu söylenebilir. Ancak konuşan her milletvekili aynı 
kimlikle konuşmaz: Hükümete sataşma olduğundan dolayı söz alan milletvekili, hükümet 
adına; gruba sataşmadan söz alan milletvekili, grup adına; komisyona sataşmadan söz alan 
milletvekili, komisyon adına ve kendisine sataşmadan dolayı söz alan milletvekili kendisi 
adına açıklama yapmak zorundadır. Burada şunu eklemek gerekir ki bir milletvekilinin bir 
başka milletvekiline sataşmadan dolayı konuşma yapması düşünülemez, her milletvekili 
ancak kendi şahsı adına konuşabileceğinden, bir milletvekilinin başka bir milletvekilinin 
şahsı adına konuşması sözkonusu olmaz.

Hükümete yapılan sataşmalarda milletvekili olmayanlar da dahil, her hükümet 
üyesinin hükümete sataşmadan dolayı söz alması mümkündür. Örneğin 2006 yılında 
Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı konuşmasında hükümete şu soruyu sormuştur:

Bu arada Sayın Dışişleri Bakanımız buradayken kendilerine bir soru yöneltmek 
istiyorum: Abdullah Öcalan’ın tansiyon ve kan değerleri neden her gün Avrupa Birliğine 
fakslanmaktadır? Ben bunu doğrusu çok merak ediyorum, bunun da cevabını istiyorum.773

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün böyle bir şey olmadığını söylemesine rağmen, 
Adalet Bakanı Cemil Çiçek hükümete sataşmadan dolayı söz alarak şu cevabı vermiştir:

Sayın Balandı, konuşmasının bir yerinde, kamuoyunda yanlış anlamaya meydan 
verecek bir cümle sarf etti. Hiç şüphesiz, milletimize karşı yapılmış olan bir haksız itham 
karsısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hissiyatımızı dile getirmeye çalışıyoruz. 
Ancak, bu konuşmalar sırasında, özellikle şehit analarını ve yakınlarını ve hepimizi büyük 
ölçüde rahatsız edecek bir ifade geçti orada. İmralı’daki terörist başıyla İlgili olarak her 
gün doktor muayenesinden geçtiği, özel bir muamele yapıldığı anlamına gelen ve nabzının, 
tansiyonunun Avrupa Birliği makamlarına fakslandığı gibi bir ifade kullandı. Bu kesinlikle 
doğru değildir. Türkiye’de cezaevi kuralları bellidir. Ankara cezaevinde, Kars cezaevinde, 
Edirne cezaevinde hangi kurallar uygulanıyorsa, hangi yasalar uygulanıyorsa, o kişiyle 
ilgili olarak da hiçbir ayrıcalık, hiçbir imtiyaz söz konusu olmaksızın aynı kurallar 
uygulanmaktadır. Bunun bilinmesi lazım. Aksine bir durum zaman zaman basında da 
çıkıyor, bu da, yüreği yaralı insanlarımızı ve hepimizi de rahatsız ediyor, Böyle bir bilgi 
yanlış bir bilgidir, bunu tavzih etmek isterim.774

Bu alıntılardan da anlaşılacağı gibi, hükümet adına herhangi bir bakanın sataşmadan 
dolayı söz alması mümkünüdür; somut olayda soru açıkça Dışişleri Bakanına sorulmasına 
rağmen, Adalet Bakanı hükümet adına cevap vermiştir. Burada önemli olan hükümete 
bir sataşmada bulunulmuş olması ve hükümet adına açıklama yapılmış olmasıdır. Bu 
örnekte dikkat çeken bir başka nokta sataşma ile ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir 
görüş atfolunmasının birbirinden ayrılmasının çok kolay olmadığıdır. Bakan her ne kadar 
sataşmadan dolayı söz almışsa da yapılmayan bir eylemin atfolunduğunu ve bunun yanlış 
olduğunu açıklamıştır.

773 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.10.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 8, Oturum: 1, s. 188.
774 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.10.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 8, Oturum: 1, s. 192.
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Öte yandan iktidar partisi grup başkanvekillerinin hükümete ve hükümet üyelerine 
yapılan sataşmalardan dolayı söz alabildikleri görülmektedir. Örneğin 2008 yılında 
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Grup Başkanvekili 
Nurettin Canikli Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın Başbakana sataşmalarından dolayı 
konuşmuşlardır.775

Sataşmadan dolayı milletvekili olmasalar dahi, bütün bakanların hem kendi 
şahısları adına hem de hükümet adına sataşmadan dolayı konuşma yapabileceklerini 
kabul etmek gerekir ve uygulamanın da bu şekilde olduğu söylenebilir. Çünkü milletvekili 
olmayan Bakanlar Genel Kurul’da konuşma hakkına sahiptirler ve bundan dolayı da hem 
hükümete sataşıldığında, hem de şahıslarına sataşıldığında konuşma yapabilmelidirler. 
Ancak burada bir sorun bulunmaktadır: Hükümet henüz güvenoyu almamışsa, dışarıdan 
atanan bakan sataşmadan dolayı söz alabilecek midir? Bu sorun 1977 yılında bir usul 
tartışması konusu olmuştur. CHP Grup sözcüsü, dışarıdan atanan Gümrük ve Tekel Bakanı 
Gün Sazak’ı komandolara dinamit kapsülü vermekle suçlamıştır. Bakan’ın sataşmadan 
dolayı söz talebi yerine getirilmiş ancak, Bakan konuşmaya başlayınca parlamento üyesi 
olmadığı gerekçesiyle itiraz edilmiştir. Bakanın konuşması sırasında Başkan, Bakanın 
şahsı adına değil hükümet adına konuşma yaptığını açıklamıştır. Bunun ardından bir 
usul tartışması açılması istenmiş ve tartışma açılmıştır. Usul tartışmasında, hükümetin 
güvenoyu almadan da tüzel kişilik kazandığı; sorulan soru önergelerine dışardan atanan 
Bakan’ın cevap verdiği ve savunma hakkının kutsal olması nedeniyle dışardan atanan 
bakanın sataşmadan söz alabileceği belirtilmiştir.776 Bu noktada kavramsal bir açıklama 
yapmak yararlı olabilir: Parlamenter sistemlerde, parlamento ile meclis kimi zaman 
birbirleri yerine kullanılmaktadır. Oysa bu kavramların kapsamları dikkate alındığında 
bunun doğru olmadığı söylenebilir. Çünkü Başkanlık sistemlerinde de bir meclisten 
söz edilse de bu meclise parlamento denemez. Parlamenter sistemlerde ise meclisten 
söz edildiğinde, parlamentonun bir parçasından, yasama kısmından söz edilmiş olur. 
Parlamentonun diğer parçası, meclisin içinden türemiş olan yürütmedir. Bu nedenle de 
parlamenter sistemlerde, parlamentonun hem yürütmeyi, hem da yasamayı kapsamasından 
dolayı parlamentonun kapsayıcılığı ilkesinden söz edilir. Bu anlamda dışardan atanan 
üyelerin meclisin üyesi olmadıkları, ancak parlamentonun üyesi oldukları kolaylıkla 
söylenebilir.777 Bu durumda, dışardan atanan bakanların, hükümete ilişkin olarak diğer 
bakanların sahip olduğu bütün haklara sahip oldukları söylenebilir. Bu çerçevede, 
dışarıdan atanan bakanların hem şahısları adına, hem de hükümet adına sataşmadan 
dolayı söz almalarında hiç bir engelin bulunmadığı söylenebilir. Hükümet güvenoyu 
almadan önce de kurulmuş sayıldığından, Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylandığı andan itibaren, dışarıdan atanan bakanların da bu hakka sahip 
olduklarını söylemek gerekir. Nitekim yukarıdaki örnekte de ilgili Bakan hükümet adına 
konuşacağını söylese de şahsı adına sataşmalara cevap vermiştir.

775 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.04.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 88, Oturum:3- 4, s. 291-293, 
303-305.

776 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.07.1977, Dönem: 16 (5), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 160-165.
777 Bakırcı, 1994, s. 27.



312

Kendi şahsı adına sataşmadan dolayı söz alabilmek için sade milletvekili olmak 
zorunlu değildir. Bir siyasal partinin genel başkanı da gruba değil kendi şahsına sataşma 
olduğunu ileri sürmüşse, gruba değil şahsa sataşmadan dolayı söz verilir. Örneğin 2007 
yılında hükümet programının görüşülmesi sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
şahsına sataşması nedeniyle CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gruba değil şahıslarına sataşmadan dolayı söz almışlardır.778 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Baykal ve Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak 
şunları söylemiştir:

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Reel faize geleyim, onu da 
söyleyeyim: Sayın Baykal’ın bu ülkede Maliye Bakanı olduğu zamanlarda, reel faiz yüzde 
40’tı, yüzde 40...

...
burada, ana muhalefet partisi sözcüsünün sergilediği yaklaşım, bir hükümet 

programının eleştirisi değildi aslında. Sadece gazete kupürlerine dayalı olarak yalan yanlış 
ne varsa onların ortaya konulduğu bir ifade tarzı, bir yaklaşım, bir üsluptu...

Buna karşılık sataşmadan dolayı söz alan Baykal ve Kılıçdaroğlu şahısları adına 
sırasıyla şöyle açıklama yapmışlardır:

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada, hiç uzatmadan, açıkça 
söylüyorum: Benim Maliye Bakanı olduğum dönemde, 1974 yılında -reel faizler yüzde 40’tı 
diyor Başbakan- tasarruf mevduatı faizi yüzde 9, Merkez Bankası reeskont faizi yüzde 9. 
Durum bundan ibarettir. Sayın Başbakanın ve milletin takdirine sunuyorum...

...
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) - ...Sayın Başbakanın şunu çok iyi bilmesini 

isterim: Burada söylediklerimin hiçbirisi bir gazete kupürüne dayanmıyor. Eğer bir habere 
dayanıyorsa, Sayın Başbakan şunu çok iyi bilsin, o haber mutlaka Anadolu Ajansı kaynaklı 
bir haberdir. Yani, devletin haber kaynağından alınmış bir haberdir. Hiçbir yerde, hiçbir 
zamanda, bir yerde doğrulatmadığım bir haberi konuşmam.... 

Bir başka örnekte AK Parti grubu başkanvekili Mustafa Elitaş Tunceli Milletvekili 
Kamer Genç’in gruba hakaret ettiğini söyleyerek sataşmadan dolayı söz istemiştir. Elitaş 
konuşmasında şunları söylemiştir:

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama, burada üç ay süreyle gelen bir kişi, hem 
Hükümetimize hakaret ediyor hem milletvekillerine hakaret ediyor hem de Türk milletine 
hakaret ediyor. Ama, bunu hem Türk milleti biliyor hem biz biliyoruz.779

Genç’in sataşmadan dolayı konuşmaya neden olan konuşmasında, bazı 
milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmadıkları halde sahte yoklama 
pusulası gönderdikleri iddia edilmektedir. Bu nedenle burada aslında gruba değil ilgili 
milletvekillerine bir sataşmadan söz edilebilir. Muhtemelen grup başkanvekili, kendi 
grubuna mensup milletvekillerinin haklarını korumak için gruba sataşmadan dolayı söz 
almıştır. Ancak grup başkanvekili konuşmasında hem milletvekillerini, hem de hükümeti 
savunmuştur. Uygulamada kimi zaman bu tür durumlarla karşılaşılabilmektedir.

778 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.09.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 9, Oturum: 1, s. 131-181.
779 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 18, Oturum: 3, s. 371.
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Siyasal parti grupları adına sataşmadan dolayı yapılacak konuşmaların aslında 
grubu temsil yetkisi olan grup başkanvekilleri tarafından yapılması gerekir. Ancak 
kimi zaman grup üyesi milletvekillerine de, gruplarına sataşıldığı gerekçesiyle söz 
verilebilmektedir. Örneğin Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, grubu adına sataşmadan 
dolayı söz almıştır. Sataşmadan dolayı söz doğmasına neden olan Bursa Milletvekili 
Mehmet Ocakden’in konuşmasının ilgili bölümü şöyledir:

Bütün dünyada enerji kaynakları üzerine birçok küresei aktörün yer aldığı büyük 
bir satranç oyunu oynanıyor, ama bizim muhalefet sözcülerimizin böyle bir problemi yok, 
vizyonu da yok. ...Gerçi, Türkiye’deki muhalefet anlayışının daha çok siyasi rant hesaplarına 
dayalı olduğu dikkate alındığında muhalefet partisi sözcülerinin bu tür büyük projeleri 
anlamalarını bekleyemeyiz...Çünkü onlar, büyük projelere büyük Türkiye rüyalarına al ışık 
değiller...Onlar, Türkiye’nin AB projesini felaket projesi olarak görüyorlar.... Onlar, daha 
çok kapalı Türkiye hayalleri kurdukları için Türkiye’nin çağdaş demokratik rotasını da 
tehlikeli buluyorlar.780

Buna cevap veren Seyhan şunları söylemektedir:

TACİDAR SEYHAN (Devamla) - .. .muhalefet adına konuşan milletvekillerini 
siyasi rant hesabı yapmakla, muhalefet partisini yenilikçi olmayan, yeniliğe karşı olmakla, 
vizyonu olmayan partiler olarak değerlendirmekle, hem şahsıma hem partime gerçekten 
büyük haksızlık etmiştir.781

Görüldüğü gibi bir partinin üyesi de partisine sataşmadan dolayı söz alabilmektedir. 
Ancak bu konuda en azından öncelik hakkının grup başkanvekillerine ait olduğunu 
söylemek gerekir.

Komisyonlara sataşılması ile ilgili olarak genel olarak komisyon başkanlarının 
konuşma hakkına sahip olduklarını kabul etmek gerekir. Ancak komisyonun başkanının 
yokluğunda komisyonu temsil yetkisi olan başkanvekili ile sözcünün de sataşmadan 
dolayı konuşma haklarının olduğunu kabul etmek gerekir. Uygulamada nadiren de olsa, 
komisyon temsilcilerinin sataşmadan dolayı söz talep ettikleri görülmektedir. Örneğin 
1984 yılında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Emiroğlu komisyonun objektif 
olmadığını, teknik hüviyetinin dışında siyasi davrandığını ileri süren Ferit Melen’in 
komisyona sataştığını ileri sürerek sataşmadan dolayı söz istemiştir.782 

Yukarıda söylenenlerin tümü sataşılan kişi ve kurumların açıkça belli olduğu durumlara 
ilişkindir. Konuşmalarda belli kişi ya da kurumlar ad verilmeden eleştirilebilir. Bu durumda 
konuşmada kastedilenin kim olduğu önem taşır. Buradaki soru şudur: Kişi ve kurumlar adları 
geçmemekle birlikte, kendilerinin kastedildiğini ileri sürerek sataşmadan dolayı söz alabilirler 
mi? 1986 yılında Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil şu ifadeleri kullanmıştır:

İktidar partisine mensup bir sayın milletvekilli, bazı dış temsilciliklerimizle 
ilgili olarak kişisel bazı görüşlerini sergilerken, ve bazı Dışişleri üst düzey mensuplarını 
eleştirirken, olayın boyutlarını çok aşan suçlamalarda bulundu ve “Kokteyl kuşları” 
“Türklüklerinden şüphe ederim”e varan ithamlarda bulundu.783

780 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.12.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 36, Oturum: 4, s. 288.
781 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.12.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 36, Oturum: 4, s. 290.
782 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.02.1984, Dönem: 17, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 37, Oturum: 1, s. 140.
783 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.12.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 49, Oturum: 1, s. 180.
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Bu konuşma sırasında Ankara milletvekili Hüseyin Barlas Doğu hemen itirazda 
bulunmuş ve hem hükümete hem de şahsına sataşmada bulunulduğunu ileri sürmüştür. 
Başkan bunun üzerine sataşmadan dolayı şahıs adına söz verince de itirazlar yükselmiş ve 
usul tartışması açılması istenmiştir. Usul tartışması sonunda Başkan bir açıklama yapmış 
ve açıklamayı oylatarak teamüle dönüştürmüştür. Başkanın Genel Kurul’un oylarıyla 
kabul edilen açıklaması şöyledir:

Efendim, İçtüzüğümüzün 70 inci maddesine göre şahsına sataşmada açıkça isim 
belirtilmesine gerek olmadan, şahsının kastedildiği açıkça belli olursa, bu maddeye göre 
milletvekiline söz hakkı doğar. Bu hadisede de, konuşmada Sayın Barlas’ın kastedildiği 
herkesçe açık bir şekilde bilinmektedir. Hadise geniş bir şekilde basında da yayınlanmıştır. 
Bu maddenin, daha önceki uygulamalarına uygun olarak söz verilmiştir.784

Bu teamülün İçtüzüğün ruhuna uygun olduğu ileri sürülebilir. Çünkü konuşmada 
ifade edilenlerin belirli bir kişiyi kastettiği açıkça belli ise, bu konuda basında da 
açıklamalar ve yorumlar yer almışsa, sataşmadan dolayı söz vermek son derece doğaldır; 
aksi bir uygulama savunma hakkına gölge düşürür.

Sataşmalarda söz süresi ile ilgili olarak İçtüzük’te herhangi bir süre bulunmamaktadır. 
Neziroğlu bu durumu dikkate alarak bir öneride bulunmaktadır: İçtüzükte öngörülen en 
kısa süre 5 dakika olduğundan ve 5 dakikalık süre yeni bir sataşmaya mahal vermeden 
açıklama yapmaya yeterli olduğundan, sataşmalarda konuşma süresi en fazla beş 
dakika olmalıdır.785 Teamülün, bu öneri doğrultusunda geliştiğini söylemek gerekir. 
Başkanlar genellikle konuşmacılara beş dakikanın altında konuşma süreleri vermekte 
ve konuşmacılardan yeni bir sataşmaya mahal vermemelerini istemektedirler. Ancak 
başlangıçtaki uygulamalarda Başkanların konuşmacılara herhangi bir süre sınırlaması 
getirmediklerini ve bu konuda takdiri konuşmacılara bıraktıkları görülmektedir. İçtüzük’ te 
herhangi bir süre bulunmadığı dikkate alındığında, ilk dönemde süre belirtmeden yapılan 
bu uygulamanın daha doğru olduğu söylenebilir. Ancak sataşmadan dolayı konuşmanın 
bir engellemeye dönüşmemesi için bu tür bir yola gidilmesinin zorunlu olduğu sonucuna 
ulaşılabilir. Öte yandan Başkanlar kimi zaman sadece gerilimi düşürmek için sataşma 
olmadığı halde, sataşmadan dolayı söz verebilmektedirler. Bu hallerde genellikle her 
konuşma yeni bir sataşma ile sonuçlanmakta ve yeni bir söz hakkı doğmaktadır. Bu 
durumlarda Başkanlar sataşmadan dolayı konuşma süresini sınırlayarak, bir taraftan 
gerilimin düşmesini sağlamakta, diğer taraftan fazla zaman kaybını önlemektedirler. 
Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki maddede süre öngörülmemiş olması 1915’ten beri 
gelen bilinçli bir tercihtir, sataşılan kişilerin konuya yeterince açıklık getirmelerini 
sağlamak amacını taşımaktadır.

Sataşmadan dolayı söz istemlerinin yerine getirilmesinin zorunlu olup olmadığı 
bu konudaki en önemli sorunlardan biridir. Sataşmadan dolayı söz isteyen kişi yazılı 
ya da sözlü olarak talebini Başkan’a bildirmek zorundadır. Hiçbir gerekçe açıklamadan 
sataşmadan dolayı söz isteyen birine Başkan sataşma konusunun ne olduğunu sorar. 
Bu soruya verilecek cevaptan sonra, Başkan ortada bir sataşma bulunup bulunmadığını 

784 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.12.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 49, Oturum: 1, s. 187.
785 Neziroğlu, 2008, s. 374.
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takdir eder. Ancak Başkanın bu takdir yetkisinin, sataşma bulunup bulunmadığı ile sınırlı 
olması gerekir. Başkanlar bu takdir yetkilerini kimi zaman, tartışmanın uzamaması, 
gerginliğin azaltılması gibi nedenlerle sataşma bulunmadığı hallerde de kullanabilmekte; 
kimi zaman söz vermeleri ya da vermemeleri durumunda siyasi etki altında kalmaktan 
ötürü eleştirilmektedirler. Dolayısıyla Genel Kurul oturumlarının yönetilmesinde, 
Başkanlar açısından en sıkıntılı araçlardan birinin sataşmadan dolayı söz vermek-
vermemek olduğu söylenebilir. Kuşkusuz bu konuda her zaman sorun yaşandığı da 
söylenemez. Başkanlar sataşmadan dolayı söz vermedikleri kimi durumlarda fazlaca bir 
itirazla karşılaşmayabilmektedirler. Ancak sataşmadan dolayı söz verilmeyen kişi söz 
verilmesi yönünde direnirse, Başkan bir başka araca sahiptir: Görüşmesiz işaret oyuna 
başvurmak. Başkanlar sataşma olmadığı konusunda ilgili kişiyi ikna edemediklerinde, 
çoğu kez Genel Kurul’un oyuna başvururlar. Ancak burada kuşkusuz söz isteminde 
bulunan kişinin siyasal kimliği de önem taşır. Söz isteminde bulunan kişi, Mecliste 
çoğunluğa mensup siyasal partinin mensubu ise, söz istemi konusunda destek bulması 
daha kolaydır. Öte yandan oturumu yöneten başkanvekilinin mensup olduğu siyasal parti 
ile sataşmadan dolayı söz isteyen milletvekilinin mensup olduğu siyasal partinin aynı olup 
olmaması da sataşmadan dolayı söz verilmesinde rol oynayabilir. Gerilimli oturumlarda 
sataşmadan dolayı bir kez söz verildiğinde, bunun devamının geldiği ve Başkanların çok 
sayıda sataşmadan dolayı söz verdikleri görülmektedir. Örneğin bir birleşimde Ankara 
Milletvekili Hakkı Süha Okay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, partisine 
sataşmasından dolayı; Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Ankara Milletvekili Hakkı 
Süha Okay’ın, şahsına sataşmasından dolayı; Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Trabzon 
Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin, şahsına sataşmasından dolayı; Giresun Milletvekili 
Nurettin Canikli, Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin, şahsına sataşmasından 
dolayı; Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, 
şahsına sataşmasından dolayı; Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili 
Mustafa Özyürek’in, şahsına sataşmasından dolayı söz almışlardır. Başkan ilk sataşmadan 
dolayı söz verirken, tutanakları getirterek inceleyeceğini ve ancak sataşma varsa söz 
vereceğini belirtmiştir. Tutanakların gelmemesi üzerine gecikme olduğu gerekçesiyle 
tartışma yaşanmış ve sonunda söz vermiştir. Ancak sonraki sözlerde Başkanın tutanakları 
getirtmeden ve bir inceleme yaptırmadan söz verildiği görülmektedir.786 Benzer şekilde 
aynı yıl içindeki bir başka birleşimde Başkanın 10 adet sataşmadan dolayı söz verildiği 
görülmektedir.787 2011 yılındaki bir birleşimde bu sayı 14’e ulaşmıştır.788

Sataşmayla ilgili 63. maddenin uygulamasında karşılaşılan sorunlardan birisi, 
sataşma ile ilgili söz talebinin ne zaman karşılanacağıdır. İçtüzük teklifinin görüşülmesi 
sırasında, Anayasa Komisyonu bu tür taleplerin oturumun sonunda yerine getirilmesine 
karar vermiştir. Ancak Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında buna itiraz edilmiştir. 
Komisyon Başkanı Cevdet Akçalı bu uygulamanın bütün dünya parlamentolarında 
müşterek bir uygulama haline geldiği, ancak bu zamanın takdiri konusunda Başkanlığa 

786 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.05.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 98, Oturum: 1, s. 870.
787 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 59, Oturum: 1, s. 650-651.
788 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.12.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 43, Oturum: 1, s. 886-887.
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yetki verilmesine karşı çıkmayacaklarını belirtmiştir. Bunun üzerine yapılan değişiklikle 
aynı oturum içinde olmak koşuluyla, söz vermenin zamanını Başkanın takdir etmesine 
karar verilmiştir.789 Bu konu, üzerinde durmayı hak edecek önemdedir. Çünkü sözün 
oturum sonunda verilmesi, gerginliğin bütün oturuma yayılmasını ve karşılıklı 
sataşmaların doğmasını önleyecek bir etkiye sahiptir. İçtüzük bu durumu dikkate alarak 
sözün verilmesi zamanının takdir etme yetkisini Başkana vermektedir. Böylece Başkan 
gerginlik doğması ihtimali olan durumlarda, sözü oturumun sonunda verebilecektir. 
Ancak uygulamada Başkanların bu yetkiyi başka bir amaçla kullanmaktadırlar: Başkanlar 
eğer açık bir sataşma bulunmaktaysa, oturumun sonunu beklemeden, hemen, sataşmadan 
dolayı söz verebilmektedirler. Ancak kimi zaman sataşma olup olmadığı o kadar açık 
değildir ve bu durumda Başkanlar tutanakları getirterek sataşma bulunup bulunmadığını 
inceleme yaparak bulma zorunda kalabilirler. Başkanlar bu durumlarda, tutanakları 
getirterek inceleyeceklerini ve eğer sataşma varsa söz vereceklerini açıklamaktadırlar. 
Kimi zaman sataşma olduğu açık olmasına rağmen de, tutanakları getirtme ve bu sayede 
zaman kazanma, gerginliğin yatışmasını sağlama yoluna da başvurulabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda tutanakların gelmesinin gecikmesi halinde, üyeler sataşmanın açık olduğunu 
ileri sürerek itirazlarda bulunabilmektedirler.

Söz verme zamanı ile ilgili bir başka önemli husus, sataşma ile ilgili sözlerin 
aynı oturum içinde verilmek zorunda olmasıdır. Bu yolla sataşmanın sonraki oturumlara 
sarkması ve tartışmanın uzaması önlenmiş olur. Bu yüzden de bu tür tartışmaların 
başlayacağı durumlarda, daha tartışma başlamadan oturuma ara verilmekte ve böylece 
İçtüzük gereği bir sonraki oturumda sataşmadan dolayı söz verilmemektedir. 2011 yılında 
bu konuda bir usul tartışması yaşanmış ve usul tartışması sonucunda Başkan önceki 
oturumdaki bir sataşmadan dolayı söz vermemek biçimindeki tutumunun doğru olduğunu 
açıklamıştır. Olay şudur: Sinop Milletvekili Engin Altay, Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın’ın bir konuşması bittikten sonra grubumuzun iddiasını ispatlamak için söz talep 
ediyorum. demiştir. Başkan ise yeteri kadar konuşulduğunu söyledikten sonra Birleşime 
ara vermiştir. Sonraki oturumun açılışında Altay sataşmadan dolayı söz istemiştir. Başkan 
ara verdikten sonra sataşmadan dolayı söz veremeyeceğini belirtince, Altay bu defa bu 
konuda bir usul tartışması açılmasını istemiştir. Bu konuda bir usul tartışması açılınca, 
usulle ilgili herhangi bir tartışma yaşanmamış ve sataşmaya cevap verilmiştir. Usulle 
ilgili konuşanların çoğu sataşmaya cevap vermişlerdir. Dolayısıyla önceki oturumdaki bir 
sataşmaya ilişkin söz verilip verilemeyeceğine ilişkin tartışma, sataşmalara cevap veren 
konuşmalarla geçmiştir ve usulle ilgili yeni bir karar alınmamıştır.790 Dolayısıyla bu usul 
tartışmasının, sataşmada önceki oturumla ilgili söz verilemeyeceği biçimindeki engeli 
aşmak için açıldığı söylenebilir. Aşağıda incelenecek birkaç örnekte görüleceği gibi, kimi 
zaman bu engeli aşmak için, başka konularda usul tartışması açılmasının istendiği ve 
usul tartışması adı altında sataşmaya cevap verildiği görülmektedir. Ancak kimi zaman 
sataşmanın geçmiş oturumda yaşandığı belirtilerek bu gerekçeyle söz verilmediğinde, 
herhangi bir itirazla karşılaşılmayabilmektedir. Örneğin 2006 yılında yaşanan bir örnekte 

789 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 185.
790 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.12.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 43, Oturum: 1, s. 917-924.
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Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa’nın şahsına sataştığı 
gerekçesiyle söz talebinde bulunmuştur. Başkan tutanakları getirterek incelediği sırada, 
Kandoğan karar yetersayısı istemiştir. Karar yetersayısı bulunamayarak birleşime ara 
verildikten sonra Başkan tutanakları getirterek incelediğini ve sataşma saptadığını, ancak 
karar yetersayısı bulunamaması sonucunda birleşime ara verildiği için Kandoğan’a söz 
veremeyeceğini bildirmiştir. Buna herhangi bir itirazda bulunulmamış ve sataşma olduğu 
saptanmış olmasına rağmen, sataşmadan dolayı söz verilememiştir.791 Ancak bunun 
aksine de örneklere rastlanabilmektedir. 2005 yılındaki bir örnekte Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi’nin kendisine ileri sürmüş olduğu 
görüşlerden farklı görüşler atfetmiş olması nedeniyle yazılı olarak sataşmadan dolayı söz 
istemiştir. Başkan sataşmaya ilişkin konuşmanın olduğu oturumun sonraki oturumunda 
Bakanın konuşmadan sonra kendisinden söz istediğini, konuşma tutanaklarını getirterek 
değerlendirdiğini ve Bakana açıklama hakkı vereceğini bildirmiştir. Başkan bu 
açıklamasında, Bakanın zamanında talepte bulunduğunu, kendisinin tutanakları getirterek 
inceleme yapmasının gecikmeye neden olduğunu ve bu nedenle sonraki oturumda 
olmalarına rağmen söz verdiğini ima etmiştir.792 Burada görüldüğü gibi bu tür durumlarda 
söz verilmemesi bir miktar haksızlık içermektedir. Çünkü söz isteyen milletvekili 
zamanında talepte bulunmuş olmasına rağmen, tutanakların incelenmesi dolayısıyla 
kendisine söz verilememektedir. Bu yüzden de bu tür söz taleplerinin mümkünse anında 
yerine getirilmesi gerekir. Bu mümkün değilse, karar ya da toplantı yetersayısı bulunmasa 
bile, birleşime ara verilmeden önce oturumun sonunda bu tür söz taleplerinin yerine 
getirilmesi bir seçenek olarak düşünülmelidir.

Sataşma ile ilgili değinilmesi gereken son nokta, sataşma ile ilgili 63. maddenin 
sadece sataşmayı değil ileri sürmüş olduğu bir görüşten farklı bir görüş atfedilmesi 
halinde düzeltme yapmayı da kapsamış olmasıdır. Neziroğlu bu bağlamda sataşmayı 
hakaret, aşağılayıcı, rencide edici, küçük düşürücü, kaba, onur kırıcı, yaralayıcı söz; 
itham, şaibe altına sokmak biçiminde tanımlamaktadır.793 Gerçekten de bu gibi halleri 
kişinin düşüncelerinin çarpıtılarak yansıtılmasından ayırmak ve sataşmayı sadece bu gibi 
durumlara özgü kılmak gerekir.

Özetle açıklama hakkı (sataşma+çarpıtma) ile ilgili teamüle ilişkin olarak şu 
saptamalar yapılabilir:

● Sataşma ile çarpıtma açıklama hakkı başlığı altında düzenlenmişlerse de her iki 
durumda da genellikle sataşmadan dolayı söz verilmektedir.

● Sataşma ile ilgili sözlerin aynı oturum içinde verilmesi genel uygulama olsa da, 
sonraki oturumlarda da istisnai olarak söz verilebildiği görülmektedir.

● İçinde bulunulan oturum sınırlamasını aşmak için kimi zaman, sataşma yerine 
usulden söz alındığı görülebilmektedir.

791 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.03.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 76, Oturum: 1-2, s. 25-33.
792 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.03.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 76, Oturum: 1-2, s. 45-59.
793 Neziroğlu, 2008, s. 373.
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● Oturumla ilgili sınırlamanın açılmasına kimi zaman tutanakların getirtilerek 
incelenmesi neden olmaktadır. Bundan sataşılan kişi sorumlu olmasa da kural 
olarak, sonraki oturumda söz verilmemektedir.

● Sataşmadan dolayı söz verme yetkisi Başkanların takdirindedir. Söz verilmemesi 
durumunda Genel Kurul’un kararına istisnai olarak başvurulmaktadır.

● Başkanlar takdir yetkilerini kimi zaman gerçekten sataşma ya da çarpıtma olup 
olmadığına göre, gerginlik oluşmaması ya da oluşan gerginliğin tırmanmaması 
amacıyla kullanmaktadırlar. Bu da son derece yerinde bir tercih olabilmektedir. 
Çünkü başka türlü davranıldığında gerilimin tırmanması ve sataşmadan dolayı 
yapılacak konuşmadan daha fazla zaman kaybına uğranması söz konusu 
olabilmektedir.

(f) Geçen tutanak hakkında konuşma ve tutanakta düzeltme teamülleri

İçtüzüğün 155. maddesi tutanak türleri, tutanak tutulması ve tutanakta düzeltme 
konularını, 55. maddesi ise geçen tutanak hakkında konuşmayı düzenlemiştir. Öte yandan 
kendisine ileri sürdüğü görüşten farklı bir görüş atfedilen kişinin açıklama yapma hakkı 
bulunmaktadır. Bu maddelerin hepsi de birbirine yakın alanlarda düzenleme yaptıklarından, 
uygulamada kimi kez birbirleri ile karıştırılırlar. Ancak dikkatlice incelendiğinde bunların 
düzenledikleri alanın birbirlerinden farklı olduğu görülür. Burada bu mekanizmalar, 
aralarındaki farklar da belirginleştirilmeye çalışılarak açıklanmaya çalışılacaktır.

Bu mekanizmaların açıklanabilmesi için öncelikle tutanak kavramının tanımlanması 
gerekir. 155. madde tam ve özet olmak üzere iki tür tutanak tutulacağını belirttikten sonra, 
tam tutanağın ses alma makinesinin yardımıyla stenolar ve gereken hallerde katip üyeler794 
tarafından tutulacağını öngörmüştür. Görüldüğü gibi maddede tutanağın tanımı değil, 
tutanak türleri ile tutanağın tutulma yöntemi düzenlenmiştir. Şu halde tutanağın tanımının 
yapılmasına gerek vardır. Yurddaş tutanak hizmeti ile ilgili olarak şöyle bir tanım yapmıştır:

Tutanak hizmeti, genel anlamda, herhangi bir toplantıda, yapılan konuşmaları, 
laf atmaları, gürültüleri, alkışları, kısaca toplantı seyri içerisinde gerçekleşen eylemleri, 
tutanak tekniğine uygun olarak tespit etmek amacıyla tutulan ses ve steno kayıtlarını 
kullanarak yazıya dökmektir.795

Tutanak hizmeti ile ilgili olarak yapılan bu geniş tanım, TBMM’deki tutanak 
hizmetleri esas alınarak yapılmıştır. Belirtmek gerekir ki kimi parlamentolarda, 
laf atmalar, gürültüler ve alkışlar kayıt altına alınmaz. Bu parlamentolarda sadece 
konuşmacıların, konuşmacı kürsüsünden ya da konuşmacıya tahsis edilen mikrofondan 
yaptıkları ve dolayısıyla kayıt cihazlarına kaydedilmiş konuşmalar tutanak altına alınır. 
Bunun dışında yapılan yetkisiz konuşmaların kayıt altına alınmasının olanağı yoktur. 
TBMM’de, bu uygulamanın tersine, cihazlar tarafından kaydedilemeyen laf atmalar, 
alkışlar, gürültüler, stenograflar tarafından saptanabildiği takdirde tutanaklara geçirilir. 

794 Uygulamada bütün tutanaklar stenograflar tarafından tutulmaktadır.
795 Yurddaş, 2006, s. 142-143.
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Bu açıdan Genel Kurul’da tutulan tutanakların, bütün söz ve eylemleri, tamamına yakın 
oranda yansıttığını söylemek gerekir. Bu açıdan da söylenmiş her şeyi yakalamaya 
çalışmak ve söylenmemiş hiçbir şeyi eklememek tutanakların tutulmasında ana ilke 
olmalıdır.796 Aksi bir uygulama çok ciddi sıkıntıların doğmasına neden olabilir. Çünkü 
ses kayıtlarında da saptanabilen bir ifadenin tutanaklarda yer almaması önemli bir hata 
olduğu gibi, hiçbir şekilde söylenmemiş bir sözün tutanaklarda yer alması da ciddi sıkıntı 
doğurabilir. Bu yüzden de tutanakların Genel Kurul’daki seslerin resminin çekilmiş hali 
biçiminde tanımlanması mümkündür. Bu tanım görüldüğü gibi bir ilkeden türetilmiştir. 
Bu ilkeden hareket edildiğinde kolaylıkla birkaç farklı sonuca ulaşılabilir.

İlk olarak milletvekillerinin şivelerinin, yöresel ağız farklılıklarının, kullandıkları 
yöresel terim ve deyimlerin, konuşmalarından kaynaklanan hataların, cümle 
bozukluklarının ve hatta dil sürçmelerinin tutanaklarda tam olarak yer alması gerekir. 
Belirli bir anda bakıldığında, Genel Kurul’daki konuşmacıların şiveleri, yöresel ağız 
farklılıkları fazlaca dikkat çekici olmayabilir. Ancak bir süre sonra, sadece bu şivelere 
bakarak tarihsel, kültürel ve siyasal çözümlemeler yapılması mümkündür. Dolayısıyla şive 
farklılıklarını kaybederek tutanak tutmak, bu tür çözümlemelerin yapılmasını olanaksız 
kılar. Yine kullanılan cümlenin yapısı, kimi zaman cümlenin kendisinden daha önemli 
olabilir. Dolayısıyla bu yapının bozulması, anlamın kaybolmasına yol açabilir. Öte yandan 
konuşmacı kimi zaman az bilindik bir deyim kullanmış olabilir ve bu, önemli bir mesaj 
içerebilir. Burada herhangi bir düzeltme yapılması, yapılan konuşmanın içini boşaltabilir. 
Dolayısıyla tarihsel olarak belli bir dönemin sesli fotoğrafı olan tutanakların yapılan 
konuşmaların tam bir yansıması olması çok büyük bir önem taşımaktadır; tutanaklara 
yapılacak her küçük müdahale, tarihe yapılmış bir tahrifat olarak değerlendirilmelidir. 
Burada şu eklemeyi yapmak gerekir ki, konuşmacıların çoğu yapmış oldukları 
konuşmalardaki anlam bozukluğunun giderilmesi, maddi hataların düzeltilmesi, cümle 
yapısının düzeltilmesinden hoşnut olabilirler. Dolayısıyla tutanaklara bu tür müdahaleler 
yapıldığında, tepki duyulmayabilir ve dolayısıyla itiraz edilmediği sürece, konuşmalara 
müdahale edildiği de anlaşılmayabilir. Ancak yapılan bütün müdahaleler içinde, bir tek 
müdahaleye bile itiraz çıkması halinde, belgede tahrifat sorunu ortaya çıkmış olur. Bu 
nedenle de tutanakların tutulmasında kesinlikle yapılan konuşmaya riayet edilmeli ve ne 
konuşulduysa, bu konuşma aynen tutanaklara aktarılmalıdır. Bu konuda zorunlu olarak 
yapılmasına izin verilen tek tasarruf, konuşma esnasında konuşmacının belirtmesine 
olanak bulunmayan noktalama işaretlerini koymaktır. Tutanak Yazım Talimatında da bu 
hususa açıkça yer verilmiştir.

796 Tutanak yazım rehberinde görüşülen konu dışında duyulan sesler ile birleşim açılmadan önce ve kapandıktan 
sonra duyulan seslerin tutanağa alınmadığı belirtilmektedir. Örneğin komisyon sıralarında oturan üyelerin 
kendi aralarında yaptıkları konuyla ilgili olmayan konuşmalar ya da Başkanlık Divanı’nın kendi içinde ya 
da Divan’daki idari görevlilerle yaptıkları konuşmalar duyulmalarına rağmen tutanağa alınmamaktadırlar 
(s. 25-26). Bu da son derece doğaldır, çünkü toplantı başlamadan ya da kapandıktan sonra söylenen sözlerin  
ya da Genel Kurul’daki konuyla ilgili olmayan her konuşmanın tutanağa geçirilmesi teknik olarak olanaksız 
olduğu gibi gereksiz bir iştir. Bu nedenle burada sözü edilen sesler, toplantı başladıktan sonra, ama henüz 
bitmeden konuyla ilgili olarak sarfedilen sözler olarak değerlendirilmelidir.
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Konuşmaların yazılması işleminin bünyesinde, yazanın “tasarruf” hakkı, çok az 
da olsa, bir zorunluluk olarak vardır. Hiçbir noktalama işareti kullanılmadan bir yazının 
anlaşılması olanaksızdır. Şu halde, konuşmacının–ses tonuna göre –konuşmasında 
belirttiği anlamı, konuşmayı yazan, noktalama işaretlerini kullanarak ortaya koyacaktır. 
Sözcüğün anlamını ortaya koyan bir virgülün yerinde kullanılmayışı ya da ters bir yerde 
kullanılışının anlamı aksi bir yöne götürebileceği gerçeğinden hareketle, konuşmayı yazan, 
noktalama işaretlerini kullanırken ilk düzenleme işlemini yapıyor demektir. Buradaki amaç 
da, konuşmanın anlamını tam olarak ortaya koymaktır. Ancak, dikkat edilmesi gereken 
husus, konunun anlamında, konuşmacının görüşlerinde ve üslubunda en küçük bir değişme 
meydana gelmemelidir.797

Nitekim İçtüzük de bu anlayışla hareket ederek bu konuda farklı düzenlemeler 
yapmıştır. Aslında aynı anlayışın 1927 tarihli Dahili Nizamnamede tutanak türlerinin 
adlandırılması sırasında bu husus çok açık biçimde belli edilmiştir. Dahili Nizamnamenin 
147. maddesinde bugünkü tam tutanağın karşılığı olarak harfiyen zabıt ibaresi 
kullanılmıştır. Dolayısıyla tam tutanağın, harfiyen yazılması gereken bir tutanak olduğu 
açıkça belli edilmiştir. Ancak 2014 yılında yayınlanan Tutanak Yazım Rehberinde, bu 
çalışmada ortaya konan bakış açısıyla uyuşmayan kurallara rastlanmaktadır. Örneğin 
Rehber’in 28. sayfasında stenografların görevi şu şekilde tanımlanmıştır:

Genel Kurulda geçen görüşmelerin tamamını tespit etmek ve bunları, eksiksiz, 
yanlışsız ve anlaşılır biçimde yazıya çevirmek.

Tutanakların anlaşılır kılınarak yazıya çevrilmesi, kuşkusuz bir takdir yetkisi 
içerir ki bu tür bir yetkinin varlığını kabul edebilmek bu çalışmanın bakış açısından 
mümkün değildir. Tutanaktaki ifadelerin anlaşılır olmaması, konuşmacının anlaşılır bir 
konuşma yapmamasından kaynaklanır ve bu anlaşılmazlık kendi başına çok anlamlıdır. 
Bu anlaşılmazlığı gidererek konuşmayı anlaşılır kılmak, kendi başına anlamı olan bu 
anlaşılmazlığı görmeyi engeller. Rehber’de bu anlayışın uzantısı olarak dil sürçmesi 
ve yanlışlıkla yapılan tekrarlar (hatip tarafından ısrarla yanlış vurgulanan sözcükler 
hariç) ile anlamda sapmaya neden olan sözcüklerin düzeltileceği belirtilmiştir. Rehberde 
ayrıca görüşme ve konuşmaların yazıya çevrilmesinde ...birliğin sağlanması bakımından 
aynı kaynağa dayanılmasının yararlı olacağı belirtilmektedir. Ancak burada yazılanların 
aksine çerçeveyi çizen bir başka yerde şu cümlelere rastlanmaktadır:

Aşağıda verilen düzenlemenin kapsamı, Genel Kuruldaki bütün işlem, eylem ve 
konuşmaların, tutanak düzenleme kurallarına ve görüşmelerin seyrine uygun biçimde, 
aynen yazıya dökülmesidir. Burada, cümleleri birer edebi cümle haline getirme çabası 
kesinlikle yoktur. Bu konudaki en küçük bir gayret dahi görev sınırını aşma olur.

Bu son alıntı, bu çalışmadaki anlayışla birebir örtüşmektedir. Ancak aynı 
Rehber’de daha önce aktarılan cümlelerin bu alıntı ile uyum içinde olduğu söylenemez. 
Birliğin sağlanmasını amaçlayan bir yazımın, birliği gerçekleştirmek için müdahale 
etmesi gerektiğine hiçbir kuşku olamaz. Rehber’in bir başka yerindeki yöresel ağız 
değişikliklerinin dikkate alınmayacağına ilişkin kural, aynen yazıya dökmenin tam olarak 

797 TS-EN-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde hazırlanan Tutanak Yazım Talimatından 
aktaran: Yurddaş, 2006, 147.
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amaçlanmadığını göstermektedir. Burada unutulmamalıdır ki Genel Kurul tutanakları, 
eğitici, öğretici bir kaynak değildir; tarihsel, siyasal, ideolojik, sosyolojik yönleri olan 
bir belgedir. Tutanaklar aşağı yukarı bütün bilim dallarından araştırmacıların ilgisini 
çekebilir ve yapılan araştırmalarda kaynak olarak kullanılabilir. Ancak her bir araştırmacı 
için tutanağın farklı bir yönü ön plana çıkar. Örneğin bir siyaset bilimci için verilen 
siyasal mesajlar önem taşırken, bir sosyolog için kullanılan dil, şive ve ağız farklılıkları, 
bir psikanalist için dil sürçmeleri, bir tarihçi için dönemlik olarak çalışma süreleri, 
görüşülen konular, gerginlikler vb. önem taşır. TBMM’yi oluşturan milletvekillerinin her 
birinin farklı eğitim düzeyine, kültüre, düşünceye, dünyaya bakış açısına vs. sahip olduğu 
düşünülürse, belirleyici ilkenin çeşitlilik olduğu görülür. Demokrasilerin çoğulcu olması, 
bu çeşitliliği sınırlamayı değil, toplumdaki bütün çeşitliliklerin yansıtılmasını içerecek 
biçimde genişletmeyi amaçlar. Dolayısıyla Genel Kurul’da kullanılan dil, yapılan 
yanlışlıklar, ağız ve şive farklılıklarının hepsi kendi başlarına anlamlı ve önemlidir; 
tutanakların bu farklılıkları gidererek birlik sağlama yerine, bu çeşitliliği olduğu gibi 
yansıtması gerekir. Aksi takdirde, gerçek görüntünün üstü örtülmüş olacağı için birçok 
araştırmacı hatalı sonuçlar elde edebilir. Nitekim aynı anlayışla yola çıkan Rehber, benzer 
bir anlayışı ortaya koyarak başlamaktadır. Dolayısıyla bu anlayışın egemen olmasını 
beklemek en doğru yaklaşım olacaktır.

Bu durumda karşımıza bir soru çıkmakta ve bu soru bizi bir ikinci noktaya 
götürmektedir. Konuşmacılar, konuşmaları sırasında bilerek ya da bilmeyerek hata 
yaparlarsa ne olacaktır? Konuşmacı kimi zaman kastını aşarak çeşitli cümleler kullanabilir, 
konuşmasında çeşitli ibare, kavram, ifade vs. yer verebilir. Konuşma bittikten sonra bu 
yanlışlığın fark edilmesi halinde, konuşmacı bu tutanakları düzelttiremeyecek ya da 
değiştiremeyecek midir? Öncelikle belirtmek gerekir ki, Genel Kurul’daki bir yanlışlığın 
sonradan giderilmesinin imkanı yoktur ve bu yüzden de, istisnai olarak aksine uygulamaları 
olsa da, tutanakların değiştirilmesinin hiçbir yolu yoktur: Tutanakta düzeltme yapılabilir, 
ancak değişiklik yapılamaz; düzeltme hiçbir şekilde değişiklik olarak anlaşılamaz. 
Genel Kurul tutanakları yanlış da olsa, konuşmaları olduğu gibi yansıtır. Daha önce de 
değinildiği gibi tutanaklar, sesli bir fotoğraftır; bir fotoğraf tahrif edilmeden içindeki 
görüntü değiştirilemediği gibi, bir tutanağın düzeltilmek amacıyla da olsa değiştirilmesi 
tahrif anlamını taşır. Bunun tek istisnasının tutanakları hazırlayan stenografların 
yanlış çözümleme yaptıklarını fark etmeleri ve henüz tutanak basılmadan önce bu 
yanlışlığı gidermeleri halidir. Tekrar etmek gerekirse hata tutanakları hazırlayanlardan 
kaynaklanmışsa aslında ses ile sesin resmi aynı değil demektir ve ses ile resmi arasındaki 
farklılık giderilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla buradaki düzeltmenin yukarıdaki ilkeye 
aykırı bir işlem içerdiği söylenemez; tam tersine buradaki değişiklik yukarıdaki ilkeyi 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla tutanak henüz basılmadan önce stenograflar 
tarafından yapılan değişiklikler, konuşmacının konuşmasını aynen tutanağa aktarma 
çabasının bir ürünü olan teknik bir işlem olarak değerlendirilmeli ve aşağıda kullanılan 
anlamda düzeltme sayılmamalıdır: Değişiklik ve düzeltme, tutanak dilinde birbirinden 
ayrılması gereken önemli iki sözcüktür: Değişiklik, stenograflar tarafından, tutanaklar 
basılmadan önce, konuşmacının konuşmasını tam olarak yansıtmak amacıyla yapılan bir 
işlemdir, düzeltme ise konuşmacı tarafından, konuşmadan sonra yapılan açıklamadır. 
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Konuşmacı, konuşmasını tamamladıktan sonra yanlışlık yaptığını fark ederse üç 
olasılık söz konusudur:

Şekil 34. Tutanakta hataların farkedilmesi ve yapılacak işlemler
1. Konuşmacı kimi zaman konuşmasını yaptığı sırada, yaptığı yanlışlık başkaları 

tarafından fark edilerek uyarılabilir ve bu durumda, yeniden söz almaya gerek kalmadan, 
yanlışlığını konuşması içinde düzeltebilir. Kimi zaman başkasının uyarısına gerek 
kalmadan yanlışlık konuşmacının kendisi tarafından da fark edilerek düzeltilebilir. Kimi 
zaman da konuşmacının konuşması bittikten sonra hata çeşitli yollarla öğrenilebilir. 
İçtüzükte bu tür durumlara özgü bir mekanizma bulunmamakla birlikte, İçtüzüğün 60. 
maddesindeki kısa söz mekanizması kullanılarak hata giderilebilir. Örneğin 2006 yılında 
yaşanan bir örnekte tutanaklarda yapılan uyarılara rağmen Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal’a ait şu sözlere rastlanmaktadır:

Yine, aynı şekilde, bizi çok üzen bir manzara dün akşam televizyonlarda yaşandı. 
Şanlıurfa’nın Viranşehir’inde köprünün üzerinde bir Atatürk büstünün idam edildiğini 
gördük. (CHP sıralarından “Nusaybin” sesleri) Hayır, Şanlıurfa-Viranşehir’de!798

Tutanaklardan Baykal’ın hatasını kısa süre içinde fark ettiği ve gerekli düzeltmeyi 
yaptığı şu sözlerden anlaşılmaktadır:

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Konuşmamdaki bir ifademi düzeltmek istiyorum, kendi 
ifademi. 

BAŞKAN - Hangi konu o? 
DENİZ BAYKAL (Antalya) - Efendim, Atatürk’ün büstünün Şanlıurfa’nın 

Viranşehir’inde bir köprüye asılmış olduğunu kürsüden söylemiştim... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Baykal, açıklamanızı ister buradan yapın, isterseniz 

mikrofonunuzu açayım. 

798 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.04.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 83, Oturum: 1, s. 293.
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DENİZ BAYKAL (Antalya) - Tamam, mikrofon açıksa, kayda geçsin; yani, 
tutanakları düzeltmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Baykal, mikrofonunuz açık, oturduğunuz yerden konuşabilirsiniz; 
buyurun. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Bu, doğru olmayan bir ifadedir. Doğrusu, Mardin 
İlinin Nusaybin İlçesinde bir köprüye söz konusu olan büstün asılmış olduğudur. Yanlışlıkla, 
bunu “Şanlıurfa Viranşehir” diye ifade ettim; şimdi düzeltiyorum. Doğrusu, Mardin İlinin 
Nusaybin İlçesindeki bir köprüye Atatürk’ün bir büstü kırılarak asılmıştır. Üzüntülerimi 
bu olay dolayısıyla ifade etmiştim; ama, mekânın, tutanaklara yanlış geçmemesi için bu 
düzeltmeyi yapma gereğini duydum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Tamam, arkadaşlarımız gerekli notları aldılar. O konu o şekilde tashih 
edilecektir. Teşekkür ederim efendim.799

Görüldüğü gibi hata aynı birleşim, hatta aynı oturum içinde düzeltilmiştir. Ancak 
düzeltme işlemi hiçbir şekilde tutanaklarda bir değişiklik yapmayı içermemektedir. Yanlış 
olduğu daha sonra açıklanarak düzeltme yapılan cümle, hiçbir değişiklik yapılmadan 
yerinde durmaktadır ve birleşimin tutanaklarının sonraki kısmını okumayan birisinin 
yanlışlığın giderildiğini bilmesinin imkanı yoktur. Ancak öteki türlü olması halinde, yani 
düzeltme yapıldığında, konuşmanın yapıldığı kısma giderek orada değişiklik yapmak, 
içinden çıkılmaz sonuçlara yol açardı. Bu tür bir durumda, örneğin sonraki söz isteminin 
neden yapıldığını, yanlışlığın yerinin tam olarak neresi olduğunu, yapılan yanlışlığın tam 
olarak ne olduğunun ve hepsinden önemlisi bir yanlışlık yapıldığının bilinmesi mümkün 
olmayabilirdi. Bütün bu karışıklıkları önleyen yukarıdaki ilkenin sayısız yararı böylece 
bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki örnekte, çok açık bir maddi hatanın düzeltilmesi söz konusudur. Kimi 
zaman düzeltme daha belirsiz bir ifadeye ilişkin olabilir. Örneğin 2000 yılında yaşanan 
bir örnekte Tunceli Milletvekili Kamer Genç şu açıklamaları yapmıştır:

Anayasanın 119 uncu maddesinde deniliyor ki “ağır ekonomik bulanımlar olduğu 
zaman sen olağanüstü hal ilan edebilirsin.” Peki, bu hükümet zamanında, şu anda, 
Türkiye’de ağır ekonomik bunalımlar yok mu? Türkiye’de asker öldüren insanların 
suçundan daha ağır ekonomik suçlar işlenmiyor mu? Devleti yok ediyorlar arkadaşlar. 
Nihayet, işte, bir terörist, çıkıyor, üç beş tane insanı öldürüyor; ama, vergi kaçakçılığı 
yapmak suretiyle, ihalelerde rüşvet almak suretiyle, hayali ihracat yapmak suretiyle, 
bankaların içerisini hortumlamak suretiyle suç işleyenler, bu memlekete, bu millete ve bu 
ekonomiye, o dağda silahla gezen insanların bin misli zarar veriyorlar.

Genç bu açıklamadan kısa bir süre sonra düzeltme talebinde bulunmuş ve yeni bir 
açıklama yapmıştır:

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, konuşmamda “bir asker öldürmekten daha 
fazladır” diye bir cümle kullanmışım, yanlış anlaşılır diye Grup Başkanvekilimiz ikaz etti. 
Benim oradaki maksadım şu: Yani, banka hortumlayan... Yani, dağda gezen bir terörist bir 
asker öldürüyor, tabiî, o büyük bir suç da; ama, banka ve bunun benzerini soyanlar, onbinlerce 
asker öldürüyormuşçasına suç işliyor anlamında kullandım. Yanlış anlaşılmasın efendim.

BAŞKAN - Düzeltme isteği; peki, teşekkür ederiz Sayın Genç.800

799 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.04.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 83, Oturum: 1, s. 308.
800 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.11.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 18, Oturum: 1, s. 360, 362.
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Bu örnekte görüldüğü gibi maddi bir hata değil, yanlış anlaşılma ihtimali olan bir 
açıklamaya açıklık getirilmektedir. Burada da, ilk örnekte olduğu gibi ilk yapılan açıklama 
yerinde durmaktadır ve bu açıklamaya bir tür açıklayıcı ek açıklama yapılmaktadır.

2. Kimi zaman konuşma esnasında ya da konuşmanın hemen sonrasında bu hata 
fark edilemeyebilir. Birleşimden sonra hatanın fark edilmesi durumunda İçtüzüğün 
yukarıda sözü edilen 58. maddesi uyarınca geçen birleşimdeki tutanak hakkında söz 
isteminde bulunularak düzeltme yapılabilir. Burada sözü edilen geçen birleşimin 
konuşmanın yapıldığı birleşimin bir önceki birleşim olduğu konusunda hiçbir kuşku 
yoktur. Daha önceki bir çalışmada, tutanakların geç yayınlanması halinde, bu maddenin 
işletilmesinde sorunlar doğabileceğine ilişkin bir tespit yapılmıştır. Çünkü bu durumlarda, 
konuşmacının tutanakları inceleyip beyanı hakkında düzeltme ihtiyacı hissetmiş olması 
gerekir. Tutanaklar eğer yayınlanmamışsa, konuşmacının beyanını görme şansı olmaz. 
Tutanaklar yayınlandığında ise araya başka birleşimler girmiş olacağından düzeltme 
isteminde bulunulamaz. Bu durumda da konuşmacı tutanakların geç yayınlanması 
dolayısıyla bir fatura ödemiş olur ki bu fatura kendi eksiğinden kaynaklanmamaktadır.801 
Hemen belirtmek gerekir ki, bugün için bu tür bir sorun kalmamış görünmektedir. Çünkü 
tutanaklar daha birleşim sürerken, henüz incelenmemiş de olsa, internet üzerinden 
yayınlanmaktadır. Dolayısıyla konuşmacının bir sonraki birleşime kalmadan yaptığı 
konuşmayı incelemesi mümkün hale geldiğinden, bu sorun tümüyle çözülmüştür. 
Ayrıca konuşmacının yaptığı konuşma elektronik posta yoluyla, zamanında kendisine 
gönderildiğinden, bir konuşmanın gözden kaçma ihtimali de kalmamıştır.

Geçen tutanakta yer alan beyanının düzeltilmesi için söz talebinde bulunan 
konuşmacıya en fazla beş dakikalık bir söz verilmesi gerekir. Ancak İçtüzük ne söz 
talebinin şekli (yazılı-sözlü), ne söz talebinin zamanı, ne de konuşmanın zamanı 
konusunda bir düzenleme yapmıştır. Dolayısıyla konuşmacının hem yazılı, hem de sözlü 
olarak talepte bulunabileceğini kabul etmek gerekir. Konuşmacı, eğer talebini birleşimden 
önce yapmışsa, kendisine sunuşlar kısmında söz verilmesi yerinde olur. Talep birleşim 
içinde gelmişse, oturumun sonunda söz verilmesi, görüşmelerin insicamını bozmamış 
olur. Uygulamaya bakıldığında bu tür taleplerin genellikle sunuşlar kısmında karşılandığı, 
ancak kimi zaman birleşimin başka bir anında söz verildiği görülmektedir. Konuşmacılara 
tanınan süre İçtüzüğe uygun olarak 5 dakikanın altında belirlenmektedir.

1999 yılında yaşanan bir örnekte Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya 
şunları söylemiştir:

Ben, tarihten bazı şeyler anlatmak istiyorum. Bizim Urfa’nın Şehit Nusret Bey 
diye bir valisi var tarihte. Osmanlı Devletinde, Ermeni hadiseleri patlak verdiği zaman, 
bugünkü Avrupalı müfettişler gibi, yine müfettiş göndermişler “gidin, bu Ermeniler niye 
katledildi” diye. Gelen müfettişlerin araştırması sonucu, vali beyin cevabı şu olmuştur 
“Osmanlı Devletinin, Ermenileri katletme diye bir politikası yoktur; ama, burada 
uygulanan politikayı, ben, kendi valiliğimde, kendi inisiyatifimde yaptım” ve neticede Şehit 
Nusret Bey, İstanbul’da yargılanır, idama mahkûm olur, asılır.802

801 Bakırcı, 2000, s. 417-418.
802 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.08.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 58, Oturum: 1, s. 104.
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Yalçınkaya buna benzer birkaç örnek daha vererek konuşmasını tamamladıktan 
sonra tutanaklarda şu konuşmalara rastlanmaktadır:

MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI (Gaziantep) - Değerli hatip, biraz evvelki 
konuşması sırasında, sanıyorum, sehven, Osmanlı İmparatorluğunun Ermeni katliamı 
yaptığına dair bazı ifadelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Osmanlı 
tarihinde, Ermenilere karşı herhangi bir katliam söz konusu değildir; bu, bilimsel olarak 
da böyledir. Bunun, kayıtlarda tekrar düzeltilmesini talep ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Sayın Yalçınkaya da böyle bir şey söylemedi.
MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Ben de arkadaşımızın açıklamasına ve 

değerlendirmesine katılıyorum.
BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim.803

Aslında burada aynı birleşim içinde uyarı üzerine açıkça düzeltme yapılmış 
olmasına rağmen Yalçınkaya bir sonraki birleşimde de geçen tutanak hakkında konuşma 
isteminde bulunmuştur. Bu birleşimde şu açıklamalar yapılmış ve cevaplar verilmiştir: 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sayın 
Mehmet Yalçınkaya’nın, 153 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, şahsı adına, dün yapmış 
olduğu konuşmayla ilgili ifadelerini düzeltmek üzere, İçtüzüğün 58 inci maddesine göre bir 
söz talebi vardır. Kendisine 5 dakika söz veriyorum. Buyurun efendim.

MEHMET YALÇINKAYA (Şanlıurfa) - Değerli Başkan, muhterem milletvekilleri; 
dün yaptığım konuşmayla ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Altıyüz yıl Osmanlı Devletinin bu topraklarda idaresi vardır. Ermenisine, Hıristiyanına, 
Müslümanına, Alevîsine, Sünnîsine, herkese parmak ısırtacak bir idareyi başarmış 
olan Osmanlı Devletinin, Ermenilerle ilgili yok etme veya bunları imha etme politikası 
olmamıştır. Dünkü konuşmamda, yanlış anlamalara mahal verecek bir konuşma cereyan 
ettiği intibaı bende uyandı.

EMÎN KARAA (Kütahya) - Siz yanlış anlattınız; yanlış anlama oldu demeyin.
MEHMET YALÇINKAYA (Devamla) - Yanlış anlattım; öyle olsun. Ben, oradaki 

kişilerin ifadelerini anlattım, Osmanlı Devletinin politikasını değil. Bu şekilde tavzih 
ediyorum.804

Tutanaklara bakıldığında 59. Birleşim tutanağında, yapılan düzeltmenin bir 
önceki birleşimdeki bir açıklamaya ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla okuyucu, 
aslında ne söylediğini araştırmak için bir önceki günün tutanağını açıp bakma imkanına 
sahiptir. Ancak ilk günkü tutanaktaki beyanın, sonraki tutanakta düzeltildiğinin bilinmesi 
için tutanaklarda bir dipnotun yer alması gerekir. Yukarıdaki tutanakta bu dipnota 
rastlanmamıştır. 2008 yılında yaşanan bir örnekte bu tür bir dipnot görülmektedir.805 
Örnek şöyledir: Karaman Milletvekili Hasan Çalış 65. Birleşimde şunları söylemiştir:

Sadece Yunanistan’da benzer bir kanun var ama onlar da “Türk” kelimesini bile 
hazmedememektedirler. Burada da önceki değerli konuşmacılarımız dile getirdiler; getirin 
Yunanistan’ın bir hafta önce çıkardığı kanunu, biz oy birliği hâlinde destek vereceğiz.(x) 
Ama siz onu getirdiğiniz gün, biz biliyoruz ki, Avrupa Birliğinin arkasına sığınarak sizin 
önünüze bu teklifleri getirtenler kıyameti koparacaklardır. Getirirseniz biz destekleyeceğiz 
değerli arkadaşlar.806

803 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.08.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 58, Oturum: 1, s. 104-105.
804 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.08.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 59, Oturum: 1, s. 246.
805 Dipnot uygulamasının yukarıdaki yararından dolayı 2000’li yıllarda başladığı zannedilmektedir.
806 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 65, Oturum: 4, s. 538.
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Buradaki (x) işareti bir dipnotu ifade etmektedir ve dipnot şöyledir:

(x) Bu ifadeye ilişkin düzeltme, 19/2/2008 tarihli 66’ncı Birleşim Tutanak Dergisinin 
“ Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar” bölümünde yer almıştır.

Dipnotta sözü edilen 66. birleşimdeki açıklamaların bir kısmı şöyledir:

Onun için bu metnin “Getirin Yunanistan’ın bir hafta önce getirdiği kanunu, oy 
birliğiyle karşıyız.” olarak düzeltilmesini, “Getirirseniz desteklemeyeceğiz.” şeklinde 
kayıtlara geçirilmesini talep ediyorum.807

Görüldüğü gibi dipnot verildiğinde iki metin arasında bağlantı kurulmuş olmakta 
ve her iki metinden hareketle hem düzeltilen hem de düzelten metni görme imkanı 
doğmaktadır. Dipnot olmadığında sadece düzelten metinden hareketle düzeltilen metne 
gitme sözkonusu olabilmektedir. Ancak bütün örneklerde görüldüğü gibi burada da 
tutanak değiştirilmemekte, yanlışlığa ya da doğabilecek yanlış anlamaya işaret edilerek 
bir başka metinde düzeltme yapılmaktadır.

Bu noktada geçen tutanak hakkında konuşma ile açıklama hakkı arasında bir 
ayrım yapılması gerekir. Aslında, sataşma durumu hariç, her ikisinde de benzer bir 
durum söz konusudur: Bir konuşmacının yapmış olduğu konuşma ya yanlış anlaşılmıştır 
ya da yanlış anlaşılma olasılığı vardır. Bu yüzden de iki mekanizmanın birbirleri yerine 
kullanılması mümkündür. Ancak ikisi arasında aslında önemli bir fark olduğuna da 
dikkat edilmelidir: Geçen tutanak hakkında konuşma isteyen konuşmacı, ona herhangi 
bir atıfta bulunulmamışsa bile, bir yanlışlığı önleme amacıyla bir açıklama yapmaktadır. 
Oysa açıklama hakkının kullanılabilmesi için ya şahsa sataşılmış ya da konuşmacının 
ileri sürdüğü görüşten farklı bir görüşün kendisine atfedilmiş olması gerekir. Başka bir 
anlatımla açıklama hakkı, sataşma  durumu dışında, yanlış anlaşılmış olmayı gerektirir. 
Bunun sonucunda yanlış anlaşılan kişi, yanlış anlaşılmayı düzeltmek için açıklama 
yapar. Dolayısıyla iki mekanizma arasında benzerlikler olmakla birlikte, burada 
belirtilen yönlerden ayrışırlar. Yine düzeltme hakkı bir önceki birleşime ilişkin olarak 
kullanılabilirken, açıklama hakkının sadece aynı birleşimde kullanılması söz konusudur.

3. Düzletme talebinin, aynı birleşim ya da en geç bir sonraki birleşimde yapılmak 
zorunda olması, şu soruyu gündeme getirir: Yanlışlığın daha sonra fark edilmesi halinde 
düzeltme yapma imkanı yok mudur? Bu sorunun cevabı yukarıda sözü edilen üçüncü 
olasılığı gündeme getirir. İçtüzüğün 155. maddesi (1973 İçtüzüğün’ün ilk halinde 
131. madde) tam tutanağın basılıp dağıtılmasından başlayarak ilgililerin, onbeş gün 
içinde, gereken düzeltmelerin yapılması için yazılı olarak Başkanlığa başvurmak 
zorunda olduklarını öngörmüştür. Bu başvuru üzerine Başkanlığın gerekli incelemeyi 
yapması ve düzeltme istemini haklı görmesi halinde, bir düzeltme yayınlaması ve bu 
düzeltmeyi ait olduğu tutanak dergisinin sonuna eklemesi gerekir. Neziroğlu bu tür 
düzeltmeler için sunuşlar kısmında söz verildiğini ve Tutanak Fihristinde geçen tutanak 
hakkında konuşmalar başlığı altında yer verildiğini belirtse de buna ilişkin bir örnek 

807 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 66, Oturum: 2, s. 693.
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göstermemektedir808; bugüne kadar bu tür bir örneğe de rastlanmamıştır. Öte yandan 
Tutanak Fihristinde yer alan geçen tutanak hakkında konuşmalar, daha önce aktarılan 
bir önceki birleşim tutanağına ilişkin konuşmaları yansıtmaktadır. Şunu belirtmek 
gerekir ki, 155. madde düzeltmenin yayınlanacağını ve tutanak dergisine ekleneceğini 
öngörmüş, ancak konuşma hakkı vermemiştir. Bugüne kadar buna en yakın bir örneğe 
bir kez rastlanmıştır. Ancak uygulamada İçtüzük kuralının kısmen uygulansa da, bir 
hayli zorlandığı ve kurala uymayan işlemler yapıldığı görülmektedir. Örnek şöyledir: 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 14. 12. 1986 tarihinde yaptığı konuşmada 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna ibaresi yerine Lahey Adalet Divanına ibaresini 
kullanmıştır. Bunun üzerine İçtüzüğün 131. maddesine (bugünkü 155) dayanarak 
19.12.1986 tarihinde, TBMM Başkanlığına başvurarak düzeltme yapılmasını istemiştir. 
TBMM Başkanlık Divanı da 15.01.1987 tarihli  ve 100 sayılı kararıyla başvurunun uygun 
bulunmasına karar vermiştir. Bunun üzerine düzeltme İçtüzüğün 131. maddesine uygun 
olarak yayınlanmış ve ait olduğu tutanak dergisine eklenmiştir. Ancak bundan sonraki 
kısımda kuraldan sapılmıştır: Şöyle ki düzeltmenin tutanak dergisinin sonuna eklenmesi 
gerekirken, yanlışlığın yapıldığı birleşim tutanağının sonuna düzeltişler başlığı altında 
yayınlanmıştır. Ancak yanlışlık bununla sınırlı kalmamıştır; yanlışlığın yapıldığı sayfaya 
gidilerek Lahey Adalet Divanına ibaresi çıkarılmış ve yerine Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonuna ibaresi eklenmiştir; yani düzletme yerine değişiklik yapılmıştır ki, yukarıda 
tutanaklarda değişiklik yapılamayacağı açıklanmıştı. Muhtemelen düzeltmenin tutanak 
dergisinin sonunda değil, yanlışlığın yapıldığı birleşim tutanağının sonuna eklenmesinin 
nedeni de budur. Bu yolla tutanağın değiştirilmesine olanak tanınmıştır. Oysa yukarıdan 
beri anlatıldığı gibi tutanağın hiçbir şekilde değiştirilmesi mümkün değildir. Burada da 
tutanağın değiştirilmesi yerine, bir dipnotla düzeltme hakkında bilgi verilmiş olsaydı çok 
daha doğru bir iş yapılmış olurdu. Burada da bir dipnot verilmiştir ama tersi yapılmış, 
yanlış ibare metinden çıkarılarak yerine doğrusu konmuş ve bu düzeltmenin yapıldığı 
dipnotta ifade edilmiştir. Tutanaktaki görünüm şöyledir:

...son açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna (1) Türkiye’nin de, 
ferden başvurma hakkını kabul edeceğini beyan etmesiyle, yıllardan beri hiçbir iktidarın 
yanaşmadığı, ...

(1) Konuşma sırasında, “La Haye Adalet Divanına” şeklinde kullanılmış olan 
ibare, İçtüzüğün 131 inci maddesi hükmü uyarınca ve TBMM Başkanlık Divanının 15 
Ocak 1987 tarih ve 100 sayılı kararıyla, “Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna” şeklinde 
düzeltilmiştir.809

Aslında olması gereken şey, tutanak değiştirilmeden bir dipnotla düzeltme 
yapıldığının açıklanmasıdır. Bunun yerine tutanak değiştirilerek dipnotta düzeltme 
yapıldığı belirtilmiştir. Sonuç değişmese de, bu uygulama hem tutanakta değişikliğe 
hiçbir şekilde izin vermeyen İçtüzüğün ruhuna, hem de yukarıdan beri açıklanan ilkeye 
aykırıdır. Sözü edilen düzeltme o günün birleşim tutanağının sonunda şöyle yer almıştır:

808 Neziroğlu, 2008, s. 420.
809 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.12.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 41, Oturum: 1, s. 190.
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IV. — DÜZELTİŞLER
1. — Adalet Balkanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun, konuşmasında. “La Haye Adalet 

Divanına” şeklinde kullanılan ibarenin, “Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna”şeklinde 
düzeltilmesi (1)

(1) İçtüzüğün 131 inci maddesi hükmü uyarınca düzeltme istemine ilişkin başvuru 
ve düzeltme isteminin uygun görüldüğüne ilişkin TBMM Başkanlık Divanı kararı tutanağa 
eklidir.810

Düzeltişlere ait dipnotta da ifade edildiği gibi, tutanağın sonraki sayfasında 
düzeltme isteyen Adalet Bakanı’nın düzeltme istemini içeren dilekçesi ile Başkanlık 
Divanının düzeltme istemini yerinde gören kararı yayınlanmıştır. Şu halde düzeltme 
isteyen konuşmacının 15 gün içinde yazılı olarak başvurmuş olması; bu başvuru 
üzerine Divan’ın toplanarak karar vermesi; karar üzerine düzeltmenin tutanak sonunda 
yayınlanması ve bununla ilgili olarak Genel Kurul’da herhangi bir konuşma yapılmamış 
olması yönlerinden uygulama, 131. (155) maddeye tümüyle uymaktadır ve bu yönüyle 
15 gün içinde düzeltme uygulamasının iyi bir örneğidir. Ancak uygulamada tutanağın 
değiştirilmiş olması; düzeltmenin tutanak dergisinin değil ilgili birleşim tutanağının 
sonuna eklenmesi yönlerinden bir sapma olduğu söylenebilir. Bugüne kadar benzeri 
başka bir uygulamaya rastlanmadığı için bu konuda bir eğilim saptanması mümkün 
olmamıştır.811 Ayrıca bu örneğin, tutanağın değiştirilememesi kuralına bir istisna 
oluşturduğunu da belirtmek gerekir. 

İçtüzüğün 155. maddesine göre yapılan bu değişiklik, tutanaklardan çıkarma 
konusunu gündeme getirmektedir. Dolayısıyla üçüncü olarak burada tutanaklardan 
çıkarma kavramı üzerinde durulacaktır. Belirtmek gerekir ki İçtüzük’te tutanaklardan 
çıkarma diye bir mekanizma bulunmamaktadır ve bu ibare uygulamada ortaya çıkmış 
olan, sonuç doğurmayan bir ibaredir. Neziroğlu bu konuda şunları söylemektedir:

Zaman zaman Genel Kurulda Başkan tarafından bazı ifadelerin tutanaktan 
çıkartılması Genel Kurulun tasvibine sunulmakta veya sadece başkan tarafından ifade 
edilmektedir. Ancak bu sözler daha önce söylenmiş olanları üstü kapalı olarak hükümsüz 
kılması bakımından sadece kayda geçmekte, hiçbir şekilde tutanaktan çıkartılmamakta 
veya değiştirilmemektedir. 812

Neziroğlu’nun bu açıklaması hem teamülü yansıtmaktadır, hem de olması 
gerekenin ifadesidir. Bu çalışmada aktarıldığı gibi tutanaktan değişiklik yapılması söz 
konusu olamayacağından, tutanaktan çıkarmanın kesinlikle sözkonusu olamaması gerekir. 
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, tutanakta düzeltme yerine değişiklik yapıldığında 
bile, hem yanlış kullanılan ibareyi hem de doğrusunu görmek mümkündür. Oysa 
çıkarma sözkonusu olduğunda, neyin çıkarıldığının bilinmesine olanak kalmamaktadır. 
Dolayısıyla çıkarılan kavram, tarihçinin ve diğer disiplinlerin alanından da çıkarılmış 

810 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.12.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 41, Oturum: 2, s. 254.
811 Bu konudaki örneklerin az olmasının muhtemel nedeni, yapılacak başvurularla ilgili olarak uzun zaman 

alabilen işlemler yapılması zorunluluğudur. Çünkü bu konuda Tutanak Hizmetleri Başkanlığına çok sayıda 
yazılı ve sözlü başvuru yapıldığı ifade edilmektedir. (Bkz: Yurddaş, 2006, s. 142.) Bunlar başvuruya 
dönüşmüş olsaydı, muhtemelen bu konuda çok sayıda örneğe rastlanabilirdi.

812 Neziroğlu, 2008, s. 420.
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olmaktadır. Unutmamak gerekir ki toplum sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir; belli 
bir zaman kesitinde tartışılması bile yasaklanan konular başka bir dönemde revaçta olabilir. 
Dolayısıyla belli bir dönemde yasaklanan kavram ve sözcükler bu değişim ve dönüşümü 
ifade etmelerinden dolayı özellikle önem taşırlar ve bu yüzden küfürlü konuşmalar dahi 
olsa, tutanaklardan çıkarılmamaları gerekir ve yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi, kimi 
zaman bu yönde oylama yapılsa bile, tutanaklardan çıkarma sözkonusu olmamaktadır, 
olmamalıdır. Örneğin 2008 yılında meydana gelen bir olayda Aydın Milletvekili Ali 
Uzunırmak ile oturumu yöneten Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar arasında bir 
gerginlik oluşmuştur. Uzunırmak’ın her oylama öncesinde karar yetersayısı istemesi 
sonrasında tutanaklarda şu ifadelere rastlanmaktadır:

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan… 
BAŞKAN – Oturur musunuz yerinize… Yerinize oturur musunuz lütfen. …
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, bundan sonra her maddede, her 

önergede karar yeter sayısı isteyeceğim, hadi bakalım!
BAŞKAN - El sallama bir daha! Terbiyesiz! (x) El sallama bana! (MHP sıralarından 

gürültüler)
El sallama bana, bak! El sallama bana! (MHP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar) 
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Terbiyesiz diyemezsiniz! Terbiyesiz diyemezsiniz!
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Saygısızsınız siz!
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, “terbiyesiz” diyemezsiniz! Sözünüzü 

geri alın! 
BAŞKAN - El sallama bana! Başkana parmak sallanır mı!
(Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak Başkanlık 

kürsüsünün önüne geldiler)
(x) Bu İfadenin tutanaktan çıkarılmasına ilişkin “oylama”, bu Tutanak Dergisi’nin 

“Düzeltişler” bölümünde yer almıştır.813

Bu tutanaklardan (x) ile ifade edilen terbiyesiz sözcüğünün tutanaklardan 
çıkarılmasına karar verildiği halde sözcüğün yerinde durduğu, tutanaklardan çıkarılmadığı 
görülmektedir. Bu tartışmadan sonra birleşime ara verilmiş ve sonraki oturumu bir 
başka başkanvekili açmıştır. Oturum sırasında Uzunırmağa şahsa sataşmadan dolayı söz 
verilmiş ve konuşmadan sonra ifadenin tutanaktan çıkarılması yönünde yukarıda sözü 
edilen oylama yapılmıştır. Bu oylama tutanaklarda düzeltişler başlığı altında yer almıştır:

VIII.- DÜZELTİŞLER
1.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’a söylenen bir sözün tutanaktan çıkarılmasına 

ilişkin
BAŞKAN – Saygıdeğer arkadaşlarım, evet, o kelimenin tutanaklardan çıkarılmasını 

oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… 
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ben bu konuda hakkımı bir milletvekili olarak sizin 

yönetiminize emanet ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 

Teşekkür ediyorum Genel Kurula, kabul edilmiştir.814

813 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.04.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 58.
814 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.04.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 85, Oturum: 1, s. 66.
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Bu örnekte de görüldüğü gibi, ifadenin tutanaktan çıkarılmasına ilişkin karar 
alınmasına rağmen söylenmiş bir ifadenin tutanaktan çıkarılması söz konusu değildir; 
söylenmiş her söz tutanakta yer alır. Buradaki karar ya da beyan, çıkarılmak istenen sözün 
onaylanmadığı anlamını taşır; bundan daha fazla bir sonuç doğurması beklenemez.

Burada da görüldüğü gibi, aynı birleşim içinde yapılmış olmasına rağmen, ifadenin 
tutanaktan çıkarılmasına ilişkin işlem düzeltişler başlığı altında yapılmıştır. Bu nedenle 
son olarak burada düzeltişler kavramı üzerinde durulacaktır. Konuya girmeden önce 
İçtüzüğün hiçbir yerinde düzeltiş ya da tashih diye bir kavram bulunmadığını belirtmek 
gerekir. Düzeltişlerin uygulama sırasında ortaya çıkan bir kavram olduğu görülmektedir. 
Ancak kavram tek bir amaçla değil, çok sayıda amaçla kullanıldığı görülmektedir. Örneğin 
yukarıda konuşmanın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra yayınlanan düzeltmenin 
düzeltişler başlığı altında yapıldığı açıklanmıştı. Aynı şekilde tutanaklardan çıkarma ile 
ilgili olarak aynı birleşim içinde yapılan işlemin de düzeltişler başlığı altında yapıldığı 
görülmektedir. Bir başka örnek stenograflar tarafından yapılan yanlışlıkların tutanakların 
basılmasından sonra anlaşılması halinde yapılan düzeltmelerdir. Daha önceden stenograflar 
tarafından yapılan yanlışlıkları tutanakların basılmasından önce anlaşılması halinde, 
tutanaklarda değişiklik yapıldığı ve bunun tutanaklarda yapılabilecek tek değişiklik 
olduğu belirtilmişti. Tutanaklar basıldıktan sonra artık tutanaklarda değişiklik yapmanın 
imkanı kalmaz. Yukarıda açıklandığı gibi tutanakların yazımı sırasında, konuşmanın 
aslında açıkça belli olduğu halde, sehven kimi maddi hatalar yapılabilmektedir. Bu tür 
hataların olmaması için çok sayıda kontrol yapılmasına rağmen, sonuçta bu tür insani 
hatalarla karşılaşılabilmektedir. Mevcut uygulamada, tutanaklar kontrol edilmeden önce 
ham tutanak olarak yayınlanmakta ve kontroller belli bir sürede tamamlandıktan sonra 
düzeltilmiş tutanaklar yayınlanmaktadır. Tutanaklar her ne kadar çok sayıda kontrolden 
geçse de, tutanakların basılmasından sonra kimi maddi hatalar fark edilebilmektedir. Bu tür 
hataların konuşmacıyla bir ilgisi bulunmamaktadır ve burada bir değişiklik yapılmaması, 
konuşmacıdan kaynaklanmayan bir hatanın konuşmacıya yüklenmesi sonucunu doğurur. 
Öte yandan tutanaklar basılmış olduğu için, tutanaklarda düzeltme yapılmasının olanağı 
da bulunmamaktadır. İşte bu tür maddi hataların giderilmesi için, İçtüzükte yer almadığı 
halde, geliştirilen teamül, yıllık fihristlerin sonuna ya da dönemlik ciltlerin sonuna bir 
düzeltişler (Dahili Nizamname döneminde tashihler) kısmı eklemektir. Örneğin 1974 
yılına ait bir fihristte şöyle bir düzeltiş yer almıştır: 

DÜZELTİŞ
Cilt : 7

14 . 1 . 1975 tarihli 25 nci Birleşim Tutanak Dergisinin 534 ncü sayfasının 1 nci 
sütununun 38 ve 39 ncu satılarındaki;

“İstanbul SenatörüMehmet Feyyat”
İbaresi metne yanlışlıkla girmiştir.815

Burada belirtmek gerekir ki son yıllarda teknolojideki gelişim ve yapılan 
denetimlerde uzmanlaşma sayesinde bu tür düzeltişlere rastlanmamaktadır.

815 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, Cilt: 7, 01.11.1974-15.01. 1975, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 2, s. 34.
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Özetle söylemek gerekir ki tutanaklarda çok sayıda düzeltişler başlığına 
rastlanabilir, ancak bu başlığın içeriği her zaman aynı olmayabilir: 155. madde gereğince 
yapılan düzeltme de, tutanaktan çıkarmaya ilişkin işlem de, tutanakların basılmasından 
sonra stenograflar tarafından yapılan yanlışlar da düzeltişler başlığı altında yer almıştır.

Şu halde özetlemek gerekirse şu saptamalar yapılabilir:

ü	Genel Kurul’da söylenmiş bir sözün daha sonradan tutanaktan çıkarılmasının 
hiçbir yolu yoktur.

ü	Stenografların tutanaklar üzerindeki zorunlu tasarruf yetkileri noktalama 
işaretleri ile sınırlıdır.

ü	Düzeltişler başlığı altında yer alan düzeltmeler birbirinden farklı nitelikte 
olabilir.

ü	Tutanaklarda düzeltmenin üç yolu, aynı birleşimde, sonraki birleşimde ve 
tutanakların basılmasından itibaren onbeşgün içinde yapılacak başvuru üzerine 
düzeltmedir.

ü	Tutanakların basılmasından itibaren onbeş gün içinde yapılacak başvuru 
üzerine düzeltme örneği çok nadirdir.

ü	En çok rastlanan düzeltme geçen birleşim tutanağına ilişkin düzeltme olmakla 
birlikte, farkedilmesi halinde aynı birleşim içinde de düzeltme yapılmaktadır.

(g) Pek kısa söz teamülü
Bu çalışmanın baştan sona kadar incelenmesi, önemli bir saptama yapılmasına 

olanak tanır: Genel Kurul’da yapılacak işler belli bir sıraya bağlanmıştır ve bu sıralar 
gelmeden işlerin görüşülmesi mümkün olmadığı gibi, bir işin sırası geçtikten sonra 
geriye dönerek görüşülmesi de mümkün değildir. Aynı şekilde işlerin görüşülmesi 
sırasında yapılacak konuşmalar da bellidir ve bu çalışmada tanımlanmış konuşmalar 
dışında konuşma yapılması da imkansızdır. Ancak görüşmeler sürerken öyle durumlar 
olabilir ki, bir sözün mutlaka söylenmesi gerekebilir. İşte bu gereksinimi alan İçtüzük 
60. maddesinde pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden konuşma 
izni verebilir. biçiminde bir hüküm yer almaktadır. Aslında bu kural 1973 İçtüzüğünün 
getirdiği yeni bir kural değildir; Osmanlı Dönemi’nde hem Meclis-i Ayan, hem de 
Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dahili’sinde ve 1927 Nizamname-i Dahilisi’nde benzer 
hükümler bulunmaktadır. Meclis-i Ayan Nizamname-i Dahili’sinin 54. maddesinde 
kimsenin Başkanlık Makamından izin almadıkça konuşamayacağı belirtildikten sonra, 
konuşmaların özel kürsüden yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Kürsüden 
konuşmaya istisna olarak şu düzenlemeye yer verilmiştir:

Reis tarafından mezuniyet verilir ise, yerinde olduğu halde ayakta irad-ı kelam 
etmesi caiz olur. (Başkan tarafından izin verilirse, yerinden ayakta konuşma yapılabilir. 

Düzenlemenin neredeyse aynısına Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dahili’sinin77. 
maddesinde rastlanmaktadır. Bu Nizamnamede, yukarıda aktarılan cümleye şöyle bir 
cümle daha eklenmiştir:
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Ve her ne diyecek ise, Reise hitaben ve şifahen ifade eylemesi lazım gelir. 
(söyleyeceği şeyi Başkana hitaben ve sözlü olarak ifade etmesi gerekir.)

1927 tarihli Dahili Nizamname, yukarıda aktarılan hükümleri 84. maddesinde 
şöyle tekrar etmiştir:

Bir mebusun pek kısa bir mülahazası olursa Reis ona bulunduğu yerden söz 
söylemeye izin verir./ Bu takdirde, o mebus Reise hitabeder.

Görüldüğü gibi kural 1877’den günümüze ayrıntı sayılabilecek değişikliklerle 
gelmiştir: Önceleri bu tür konuşmaların ayakta ve Başkana hitaben yapılması gerekirken, 
1927’de ayakta konuşulma zorunluluğu kaldırılmıştır. 1973 İçtüzüğü bu değişikliği 
benimsemiş ve konuşmaların tümünün Başkanlığa ve Genel Kurula hitaben yapılması 
zorunluluğundan hareketle, bu maddede aynı hükmü yinelememiştir. Dolayısıyla 
sözkonusu hükmün 1877’den günümüze kadar ana hatları itibarıyla varlığını koruduğunu 
söylemek yanlış olmaz: Başkanın konuşma izni vermesi, kısa bir konuşma yapılması, 
konuşmanın yerinden yapılması. Bu yolla hem konuşmayla zaman kaybının önüne 
geçilmiş olur, hem de söz isteyen kişiye konuşma hakkı tanınmış olur. Kimi zaman 
söylenecek kısa sözler, toplantının akışını değiştirebilir; büyük bir yanlışlığı ve dolayısıyla 
sakat işlem doğmasını önleyebilir; gerginlik doğmasının önüne geçebilir vb. Dolayısıyla 
kısa bir söz verilerek harcanan zamanın, sağladığı yararla karşılaştırılması sözkonusu 
edilemez. Neziroğlu, bu maddenin, toplantının her evresinde konuşma olanağı sağlaması 
bakımından joker bir madde olduğunu belirtmektedir.816 Maddenin, oturumu yöneten 
Başkan ve Başkanvekillerine söz verme yetkisi vermesi, mutlaka konuşma zorunluğu 
hisseden konuşmacılara konuşma hakkı vermesi yönünden bir tür can simidi olduğu 
söylenebilir.

Çok eski bir geçmişi olan yerinden kısa konuşma zaman içinde çok farklı amaçlarla 
kullanılabilmiştir.

İlk olarak maddenin asıl kullanım yerinin, görüşülmekte olan konuyla ilgili olarak 
bir söz ihtiyacının doğması halinde kullanılabilir bir madde olduğunu belirtmek gerekir. 
Bu durumlarda, İçtüzüğün 60. maddesine göre olduğu belirtilmeden de konuşmalar 
yapıldığı görülebilmektedir. Dolayısıyla bir birleşim içinde 60. madde gereğince verilmiş 
olduğu belirtilmeden, bu madde kapsamında çok sayıda konuşma yapıldığı görülmektedir.

İkinci olarak usulle ilgili bir talepte bulunulduğunda, neye itiraz edildiğinin 
bilinmesi amacıyla açıklama yapmaları için söz verildiği görülmektedir. Yine sataşma ile 
ilgili olarak söz istenirken, sataşma konusunun belirtilmesi için sataşılan milletvekiline 
yerinden kısa söz verildiği görülmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Başkanlar 
kimi zaman tartışmanın uzamasını önlemek için, kürsüden yaptırılması gereken 
konuşmaları kısa söz vererek yerinden yaptırmaktadırlar. Başka bir anlatımla sataşmadan 
dolayı söz verilmesi gerekirken, pek kısa bir söz verilmekte, ancak sataşmaya cevap 
verilmektedir. Bu yöntemin İçtüzüğe uygun olmamakla birlikte, kimi zaman tartışmaların 
uzamasını önlemek için kullanıldığı söylenmelidir.

816 Neziroğlu, 2008, s. 289.
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Üçüncü olarak ülkede meydana gelen çok önemli bir olay hakkında bilgi 
verilmesi için, sözkonusu madde kapsamında söz verilmektedir. Örneğin bir depremle 
ilgili olarak bu madde kapsamında söz verilebilmektedir. Bu tür durumlarda bütün siyasi 
parti gruplarının sözcülerine bu madde kapsamında pek kısa bir söz verilebilmektedir.

Dördüncü olarak görüşülmekte olan konu ile ilgili olarak siyasi parti grubu 
sözcülerine ya da talepte bulunan milletvekillerine yerinden pek kısa bir söz 
verilebilmektedir. Görüşülen konu, bazen çok önemli bir konu olabilirken, bazen önemsiz 
ya da sadece sembolik değeri olan bir konu olabilmektedir.

Son olarak belirtmek gerekir ki bu madde kapsamında verilen sözleri sayarak 
tüketmenin olanağı yoktur. Başkanlar bir söz vermenin yararlı olacağını, gerilimi 
engelleyeceğini/düşüreceğini, çalışmaları kolaylaştıracağını, haksızlığı gidereceğini vs. 
bu hükümden yararlanarak söz verebilmektedirler.

Pek kısa bir sözün süresi ne kadardır? Aslında maddede bir süre öngörülmeyerek, 
bu konuda Başkan’a bir takdir yetkisi bırakılmıştır. Önemli olan sözkonusu düşüncenin 
açıklanabilmesine olanak tanıyan bir zamandır. Dolayısıyla bu zaman saniyelerle ifade 
edilebileceği gibi birkaç dakikaya da ulaşabilir. Ancak her durumda bu sürenin çok 
uzamaması gerekir. Neziroğlu, İçtüzükte ifade edilen en kısa sürenin 5 dakika olduğunu 
ve burada pek kısa süreden söz edildiğini göz önüne alarak, buradaki sürenin 1-2 dakika 
olmasını önermektedir.817 Teamülde yapılan konuşmaların ortalama süresi dikkate 
alındığında, bu sürenin bir dakikayı aşmayan süre olarak tanımlanmasının ve çok zorunlu 
olmayan durumlarda bu sürenin 1 dakikayı aşmasına izin verilmemesinin, maddenin 
amacıyla uyumlu olduğu düşünülmektedir.

Pek kısa bir sözün, yerinden konuşma olanağı tanıyarak kürsüye gelmekle 
kaybedilen zaman kaybının önüne geçtiği söylenebilir. Avrupa ülkelerinin bir çoğunda 
yerinden konuşmaların yaygın olarak kullanıldığını ve bunun zaman kaybını önlemek 
için özellikle tercih edildiğine dikkat çekmek yararlı olabilir. Diğer yandan pek kısa 
söz gerginlikleri önlemede, acil sorunların gündeme getirilmesinde, yanlışlıkların 
giderilmesinde son derece yararlı olabildiğini eklemek gerekir. Pek kısa sözün esnek 
yapısı dolayısıyla çabuk işleyebildiği ve sonuçlanabildiği görülmektedir. Son olarak pek 
kısa sözün zaman bakımından maliyeti düşük olduğundan, yasama ekonomisi yönünden 
elverişli bir araç olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bütün bu söylenenler, pek kısa sözün, 
İçtüzüğün sözüne ve ruhuna uygun kullanılması durumunda geçerlidir. Mekanizmanın 
amacına uygun kullanılmaması halinde, ne beklenen yararın elde edilmesi sözkonusu 
olur, ne de zaman kayıplarının önüne geçilebilir. Birkaç örnekle mekanizmanın amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı ortaya konabilir.

60. maddenin uygulamasıyla ilgili yaşanan tipik örneklerden birisi, yapılan bir 
konuşmanın ardından yapılan açıklamalardır. Örneğin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 
öğretmenlerle ilgili bir konuşma yaptıktan sonra Tunceli Milletvekili Kamer Genç çok kısa 

817 Neziroğlu, 2008, s. 289.
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bir söz talebinde bulunmuş ve kendisine söz verilmesi üzerine öğretmenlerin sorunlarıyla 
ilgili olarak 1 dakikayı aşmayan bir konuşma yapmıştır.818 Bu tür kısa konuşmalarının 60. 
maddenin amaçladığı konuşmalardan biri olduğunu belirtmek gerekir.

Bir örnekte Ereğli İlçesinin il olmasına ilişkin olarak Konya Milletvekili Hüseyin 
Arı’nın vermiş olduğu kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin 
görüşme yapılmaktadır. Teklif sahibi konuştuktan sonra İçtüzüğün 37. maddesine 
göre bir milletvekilinin konuşma hakkı bulunmaktadır. Ancak iki milletvekili birden 
talepte bulunmuştur. Bunun üzerine Başkan ilk talepte bulunan milletvekilinin Konya 
Milletvekili Turan Bilge olduğunu belirterek Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz’a 
söz vermemiştir. Ancak Yavuz’un ısrar etmesi üzerine Başkan 37. maddeye göre söz 
veremeyeceğini, ancak 60. maddeye göre, pek kısa olması koşuluyla yerinden söz 
verebileceğini belirtmiş ve Yavuz’un kabulü üzerine söz vermiştir.819 Burada kısa bir söz 
verilerek doğabilecek bir tartışmanın önüne geçilmiş ve bir başka milletvekilinin isteğini 
gerçekleştirmesine, fazlaca zaman kaybına yol açmadan olanak tanınmıştır.

Yukarıdaki örneğe benzer biçimde Elbistan İlçesinin il olması yönünde verilen 
kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin olarak teklif sahibi Kahramanmaraş 
Milletvekili Avni Doğan’ın konuşmasından sonra Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Kaya aynı konuda konuşmak üzere yerinden söz vermiştir. Kaya yerinden, 3 dakikayı 
aşan bir konuşma yapınca Sivas Milletvekili Abdullatif Şener söz alarak yanlış bir 
usul uygulandığı konusunda Başkanlığı uyarmıştır. Şener, 60. maddeye göre konuşan 
Kaya’nın aslında 37. maddeye göre konuşabileceğini ve bu durumda 5 dakikalık konuşma 
hakkının olduğunu; Kaya’nın yerinden konuşmayı tercih etmekle kısa konuşmak zorunda 
olduğunu, 60. maddeye göre söz alarak 37. maddeye göre yerinden konuşmanın İçtüzüğe 
uymadığını belirtmiştir. Bu haklı itirazı Başkan da haklı bulmuş ve talebe bağlı olarak 
bu sözü verdiğini, oysa Kaya’nın kürsüden konuşma hakkının bulunduğunu söylemiştir. 
Bundan hemen sonra Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam 60. maddeye göre 
söz istemiştir. Başkan da Şener’in uyarısını hatırlatarak çok kısa konuşma yapması 
konusunda Sağlam’ı uyarmıştır. Sağlam bu uyarıyı dikkate alarak çok kısa bir konuşma 
yapmış, teklifi desteklediklerini açıklamıştır.820 Burada da mekanizmanın, yöntemine 
uygun kullanılmamakla birlikte, zaman tasarrufu sağladığı ve gerginlik doğmasını 
önleyecek şekilde kullanıldığı söylenebilir.

Bir başka örnekte Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu Sağlık Bakanlığının 
alanına giren bir konuda gündem dışı konuşma yapmıştır. Konuşmadan sonra sunuşlar 
kısmına geçilmiş ve çok sayıda sunuş yapılmıştır. Sunuşlardan sonra Sağlık Bakanı 
Osman Durmuş 60. maddeye göre yerinden pek kısa söz talebinde bulunmuştur. Bakan, 
kendisine söz verilmesi üzerine gündem dışı konuşmaya cevap vermiş ve düzeltme 
yaptığını ifade etmiştir. Bunun üzerine İçel Milletvekili Turhan Güven itiraz ederek 
60. madde kapsamında gündem dışı konuşmaya cevap verilemeyeceğini, Bakanın 
gecikme nedeniyle cevabı geç verdiğini ve bu tür bir düzeltmeyi bir sonraki birleşimde 

818 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 462.
819 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.11.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 16, Oturum: 2, s. 27.
820 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.06.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 109, Oturum: 3, s. 145-146.
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geçen tutanak hakkında konuşmayla yapabileceğini, bu yöntemin yanlış olduğunu 
belirtmiştir. Başkan da takdir yetkisini kullanarak 60. maddeye göre söz verdiğini 
belirterek tartışmayı sonlandırmıştır.821 Bu örnekte de gerçekten yapılması gereken şey, 
gündem dışı konuşmadan sonra Bakanın konuşmaya cevap vermesidir. Üzerinden zaman 
geçtikten sonra konuşmaya cevap verilmesi İçtüzüğe uygun değildir. Ancak belli ki ilgili 
Bakan konuşmanın yapıldığı sırada Genel Kurul’da değildir ve bu yüzden konuşmaya 
cevap verememiştir. Bu yöntemi kullanarak konuşmayı cevaplamış olması, sonuçta bir 
eksikliği telafi etmiştir. İtirazda bulunan Güven’in belirttiği gibi bir sonraki birleşimde 
geçen tutanak hakkında konuşma yapılması İçtüzüğe uygun değildir. Çünkü konuşmacı 
geçen tutanakta kendisinin açıkladığı bir beyanı düzeltmek için söz alabilir; geçen 
tutanak hakkında konuşma, başkasının konuşması ile ilgili olamaz. Üstelik geçen tutanak 
hakkında konuşma daha fazla zaman kaybı yaratan bir yöntemdir. Dolayısıyla burada 
Bakana pek kısa söz verilmiş olması, mekanizmanın amacına uygundur.

Bir başka örnekte kar yağışı dolayısıyla Artvin’deki köy yollarının kapanması 
dolayısıyla Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu tarafından bir gündem dışı konuşma 
yapılmış ve ardından Muş Milletvekili Sırrı Sakık ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce 
kısa söz talebinde bulunmuş ve aynı sorunla ilgili Ulaştırma Bakanı’na soru sormuşlardır. 
Daha sonra Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu da aynı kapsamda söz istemiş 
ve açıklama yapmıştır. Daha sonra Ulaştırma Bakanı hem gündem dışı konuşmaya hem 
de kısa açıklamalara cevap vermiştir.822 Aslında burada, ülke gündemindeki acil bir sorun, 
İçtüzük’deki değişik mekanizmalar bir arada kullanılarak Genel Kurul’un gündemine 
taşınmış olmaktadır. Her ne kadar gündem dışı konuşmalardan sonra, milletvekillerinin 
de pek kısa konuşma yaparak gündem dışı konuşmaya katkı yapmaları, İçtüzüğe uygun 
bir yöntem olmasa da, uygunsuzluk bu örnekte gözardı edilebilir. Çünkü sözkonusu günde 
ülkede kar yağışları hayatı etkileyen bir soruna dönüşmüştür ve pek kısa söz sayesinde bu 
sorunun dile getirilmesi ve bir miktar görüşülmesine olanak tanınmıştır.

Yukarıdaki örneğe benzeyen, ancak 60. maddedeki kısa sözün sınırlarını bir hayli 
zorlayan bir başka örnekte gündem dışı konuşmalardan sonra 7 milletvekiline 2’şer 
dakika söz verilmiştir. Burada da gündem dışı konuşmalardan sonra kısa söz mekanizması 
kullanılarak yukarıdaki örnektekine benzer biçimde konuşma yapılmışsa da, burada 
mekanizmanın amacının aşıldığı söylenebilir. Tutanak Dergisi’nde bu konuşmalar şöyle 
gösterilmiştir:

VII.- AÇIKLAMALAR
1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Elâzığ’da meydana gelen depreme ilişkin 

açıklaması
2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 

Komitesinde alınan sözde Ermeni soykırımı kararına ve Elâzığ’da meydana gelen depreme 
ilişkin açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Hakkâri’de bir askerin şehit 
olmasına; Elâzığ’da meydana gelen depreme ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin 
genişletilmesi konusundaki sıkıntılara ilişkin açıklaması

821 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.06.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 113, Oturum: 1, s. 533, 547.
822 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.01.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55, Oturum: 1, s. 145-148.
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4.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, tarım satış kooperatifleri ve 
birliklerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

5.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Elâzığ’da meydana gelen depreme ilişkin 
açıklaması

6.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, Elâzığ’da meydana gelen depreme ve 
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımıyla 
ilgili karara ilişkin açıklaması

7.- Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, Hakkâri’de bir askerin şehit olmasına, 
Elâzığ’da meydana gelen depreme ve TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin açıklaması823

Görüldüğü gibi burada yerinden pek kısa söz uygulaması amacından sapmış, ülke 
sorunlarının gündeme getirildiği bir mekanizmaya dönüşmüştür. Çünkü konuşmalara 
dikkat edilirse hepsinin birbirinden farklılaştığı, aynı milletvekili tarafından birden fazla 
sorunun dile getirildiği, aynı soruna birden fazla milletvekilinin değindiği görülür: Elazığ 
Depremi, sözde Ermeni soykırımı kararı, Hakkari’de bir askerin şehit olması, Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi, tarım satış kooperatifleri, TOKİ’nin faaliyetleri. Önceleri 
amacı doğrultusunda kullanılan pek kısa söz mekanizmasının 23. Dönemden itibaren 
genelleştiği ve adeta yeni bir usul ihdas edildiği görülmektedir. Örneğin 2010 yılında 
yaşanan bir örnekte gündem dışı konuşmalardan sonra 11 milletvekiline 60. madde 
kapsamında söz verilmiştir. Ancak o gün aynı maddeden dolayı verilen söz sayısı 18’e 
ulaşmıştır.824 Bu usulün teamüle dönüşmeye başlaması üzerine 2011 yılında Başkanlık bir 
açıklama yaparak bu uygulamaya son vermiştir. Gündem dışı konuşmalardan sonra kısa 
söz talepleri üzerüne Başkanlığın yaptığı açıklama şöyledir:

Sayın milletvekilleri, Sayın Önal, Sayın Balüken, Sayın Sakık, Sayın Aygün, Sayın 
Karaahmetoğlu, Sayın Yeniçeri, Sayın Türkkan, Sayın Serindağ, Sayın Sayın Korkmaz, Sayın 
Şandır, Sayın Oğan, Sayın Eryılmaz, Sayın Özel, Sayın Atıcı, Sayın Türkoğlu, Sayın Kaplan, 
Sayın Bayraktutan, Sayın Demiröz, Sayın Erdemir söz talebinde bulunmuşlardır. Sayın 
milletvekilleri, gündem dışı görüşüyoruz. 15 Ekim 2009 tarihli birleşimde, yine, gündem dışı 
konuşmalar yapıldıktan sonra söz talebinde bulunulmuş, “BAŞKAN – Sayın Doğru, Sayın 
Akkuş, Sayın Yüksel ve Sayın Erdoğan, gündem dışı konuşmalarla ilgili söz talebiniz var 
ancak Tüzük’ün 59’uncu maddesi açık, ‘En çok 3 kişiye gündem dışı ile ilgili söz verilebilir.’ 
diyor…” ve daha sonra “Gündem dışı konuşmalarla ilgili söz isteyen sayın milletvekillerine 
söz verilmeyeceği 59’uncu maddede açıkça belirtilmiştir. Bunu bundan sonra bu şekilde 
uygulayacağımızı ilk günkü oturumumuzda belirtmiştik.” diyor Sayın Başkan. Sayın 
milletvekilleri, İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası pek kısa bir sözü olduğunu 
belirten üyeye Başkanın yerinden konuşma izni verebileceği hükmünü taşımaktadır. Bu 
konuda Başkanın takdir yetkisi olduğu İç Tüzük’ün açık hükmüdür. İç Tüzük’te gündemdeki 
konularla ilgili ve gündem dışında kimlerin konuşacağı tadadi olarak sayılmıştır. İç 
Tüzük’ün 59’uncu maddesine göre Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen 
olağanüstü ve acele hâllerde Başkanın beşer dakikayı geçmemek üzere en çok üç kişiye söz 
verebileceği ve Hükûmetin bu konuşmalara cevap verebileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla 
bu maddeye göre verilen sözler zaten olağanüstü acele hâl olarak takdir edilen konulara 
ilişkin olarak ve en üst sınırda verilmektedir. Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında gündem 
dışı konuşmalar üzerine yeniden söz vermek hem 59’uncu madde hükmünü içeriğine 
aykırı olarak genişletmekte hem de 60’ıncı maddenin amacı dışında kullanılmasına neden 

823 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.03.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 70, Oturum: 1, s. 196-197.
824 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.07.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 127, Oturum: 1, s. 2-3.
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olmaktadır. Dolayısıyla bu fıkranın son derece istisnai biçimde kullanılması zorunludur. 
Böylece gündemde bulunan konuların görüşülmesine daha fazla süre ayrılması mümkün 
olabilecektir. Bu nedenlerle, gündem dışı konuşmalardan sonra İç Tüzük’ün 60’ıncı 
maddesine göre kısa söz taleplerini karşılayamayacağımı bilgilerinize sunarım.825

Başkanlığın bu yerinde açıklamasından sonra bir süre gündem dışı konuşmalardan 
sonra kısa söz talepleri karşılanmamışsa da, daha sonra yeniden aynı uygulamanın başlatıldığı 
görülmektedir. Örneğin 2012 yılında bir birleşimde 12’si gündem dışı konuşmalardan 
sonra olmak üzere bu kapsamda toplam 16 söz verilmiş826; hemen ardından yapılan bir 
başka birleşimde 11 söz verilmiştir.827 2013 yılındaki bir birleşimde 60. madde gereğince 
30 söz verilmiştir.828 2014 yılında gündem dışı konuşmalardan sonra 20 milletvekiline 60. 
madde kapsamında söz verilmiştir.829 Bugün gelinen noktada gündemdışı konuşmalardan 
sonra 60. maddeye göre söz verilmesinin oturumu yöneten Başkanvekillerine göre 
farklılaştığını söylemek gerekir. İktidar partisine mensup Başkanvekilleri yukarıda 
yapılan açıklama gereği zorunlu olunmaması halinde söz vermezken, muhalefete mensup 
Başkanvekilleri söz verme uygulamasına devam etmektedirler. Dolayısıyla bugün 
uygulamanın sürdüğü, ancak bu konuda bir teamül oluşmadığını söylemek gerekir: 
Oturumu yöneten Başkanvekiline bağlı olarak gündem dışı konuşmalardan sonra ya hiç 
kısa söz verilmemekte ya da çok sayıda kişiye söz verilmektedir.

Özetle söylemek gerekirse 1877 yılından bugüne kadar bütün içtüzüklerimizde 
yer alan kısa söz mekanizması yerinde kullanıldığında son derece yararlı olan ve 
vazgeçilmesi mümkün olmayan bir araçtır. Mekanizma çok sayıda milletvekiline değişik 
konularda söz vermeye dönüştüğünde potansiyel yararını kaybettiği gibi zaman kaybına 
yol açan bir araca da dönüşebilmektedir. Bu tür durumlarda yeni bir usul, yeni bir görüşme 
yöntemi ihdas edildiği söylenebilir. Genel Kurul’da son dönemlerde bu tür bir dönüşüm 
sözkonusu olmuşsa da, daha sonra yapılan açıklamalarla bu yeni usulden vazgeçilmiştir. 
Ancak bir süre sonra iktidar ve muhalefet partilerine mensup başkanvekilleri arasında bir 
uygulama farklılığı oluşmuştur. Mekanizmadan beklenen yararın elde edilebilmesi için 
amacı doğrultusunda kullanılması gerekir.  

(03) Usul tartışmasına ilişkin teamüller
Genel Kurul’un çalışması sırasında Anayasa ve İçtüzükteki kurallar ile 

teamüllerin nasıl uygulanacağı konusunda zaman zaman duraksamalar yaşanabilmekte 
ve uygulanacak yöntem konusunda tartışmalar çıkabilmektedir. Kimi zaman daha önce 
hiç karşılaşılmamış bir durum ortaya çıkmakta ve bu durumda ne yapılacağı konusunda 
tereddüt yaşanmakta; kimi zaman yeni bir kuralın ya da daha önce uygulaması yapılmamış 
bir kuralın nasıl uygulanacağı konusunda tartışma çıkmakta; kimi zaman eskiden 
beri uygulanmakta olan bir teamül ya da kuralın değiştirilmesi gerektiği  ya da yanlış 
uygulandığı konusunda itirazlar yapılmakta ve usul tartışması açılması istenmektedir. İşte 

825 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.11.2011, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 15, Oturum: 2, s. 547-548.
826 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.10.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 11, Oturum: 1, s. 382-383.
827 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.10.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 13, Oturum: 1, s. 864-865.
828 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.06.2013, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 115, Oturum: 1, s. 780-782.
829 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.11.2014, Dönem: 24, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 12, Oturum: 1, s. 3-5.
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Genel Kurul’daki usule ilişkin konular, İçtüzüğün Usul hakkında konuşma başlıklı 63. 
maddeye göre işlem görmektedir. Aslında bu madde, 1927 Dahili Nizamnamesinin 89. 
maddesinin tekrarı sayılabilir: 1973 İçtüzüğü maddeyi Türkçeleştirmiş ve maddede geçen 
15 dakikalık süreyi 10 dakikaya düşürmüştür. Sözkonusu madde metni şöyledir:

Usul hakkında konuşma
MADDE 63 – Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya 
geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur./Bu yolda bir istemde 
bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye 
söz verilir./Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama işaretle yapılır.

(a) Usul esastan önce gelir teamülü
Usul ile ilgili maddede dikkat çeken ilk husus, usule ait konular, diğer işlerden önce 

konuşulur biçimindeki düzenlemedir. Bu düzenleme çok önemli bir ilkeyi ifade etmektedir. 
Usul ya da yöntem ilk bakışta, esas hakkında karar vermenin bir aracı olarak görülebilir 
ve önemli olanın esas olduğu düşünülebilir. Ancak düzenleme ne kadar iyi ve mükemmel 
bir düzenleme olursa olsun, yöntemine uyulmadan çıkarılmışsa hukuksal olarak sakat 
bir düzenlemeden söz edilir. Çünkü yöntem kuralları, konunun daha iyi görüşülmesi, 
olgunlaştırılması için öngörülmüş kurallardır. Bu kurallara uyulmaması, görüşmenin 
eksik yapıldığının işaretidir ve esas ne kadar mükemmel olursa olsun, yöntemden 
kaynaklanan sakatlıktan etkilenir. Örneğin gizli oylamanın yapılması gerekirken, 
işaretle oylama yapılmış olması, esastan bağımsız olarak metni hukuken geçersiz 
kılar. Çünkü gizli oylamanın bir amacı bulunmaktadır ve bu amacın gerçekleştirilmesi 
olanaklı olmaktan çıkmıştır. Öte yandan usul kurallarına uyulmamış olması ve bunun 
daha sonra fark edilerek eksikliğin giderilmesi de sorunu her zaman çözmeyebilir. Bu 
yüzden de İçtüzük usule ait konuların diğer konulardan önce konuşulmasını zorunlu 
kılmıştır. Neziroğlu’ nun belirttiği gibi işlem tamamlandıktan sonra usulün doğruluğunu 
tartışmak anlamsızdır. Ancak buna rağmen bazen uygulama bittikten sonra, bazen de 
uygulamadan sonraki başka bir birleşimde yapılmış bir işlem hakkında usul tartışması 
açıldığı görülmektedir.830 Bir başka birleşimde açılan usul tartışmalarının, oturumu 
yöneten başkanvekili ile usul tartışması açılmasını isteyen milletvekilinin mensup 
oldukları siyasal parti gruplarının farklı olduğu durumlarda açıldığı görülmektedir: 
Örneğin 17.01.1985 tarihli 55. birleşimde bir gerginlik yaşanmış ve bazı milletvekilleri 
sataşmadan dolayı söz almışlardır. Afyonkarahisar Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
oturumu yöneten Başkanvekili Ledin Barlas’a kürsünün davetsiz işgal edildiğini, bunun 
parlamento hayatında görülmediğini ve bunun kendisi için bir zül olduğunu belirtmiştir. 
Ancak ilginç olan nokta burada bir usul sorunu olmaması ve kimsenin de bir talepte 
bulunmamasıdır.831 Bundan sonraki 56. birleşimde birleşim bir başka başkanvekili, Halil 
İbrahim Karal tarafından yönetilmektedir. Başkan birleşimi açar açmaz, Yüzbaşıoğlu 
Başkanlığın tutumu hakkında usul tartılması açılmasını istemiştir. Başkanın gündeme 

830 Neziroğlu, 2011, s. 30.
831 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 55, Oturum: 1, s. 344.
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geçtikten sonra söz vereceğini bildirmesi üzerine Yüzbaşıoğlu usul hakkında sözün 
gündem dışı konuşmalardan da önce olduğunu belirtmesine rağmen Başkan gündeme 
geçtikten sonra usul hakkında söz vermiştir. Başkan söz vermeden önce ne hakkında söz 
istendiğini sormuş, Yüzbaşıoğlu da Başkanvekili Ledin Barlas’ın İçtüzük hükümlerine 
aykırı bir uygulaması hakkında söz istediğini söylemiştir. Başkan Yüzbaşıoğlu ile Ledin’e 
söz verdikten sonra usul tartışmasının sona erdiğini açıklamıştır.832 Aslında burada bir usul 
tartışmasından söz edilemez. Ancak geçmişteki bir konuyla ilgili olarak usul tartışması 
başlığı altında yapılan bir tartışma olması nedeniyle örnek olarak verilmiştir. Bu örnek 
bir başka açıdan, usul mekanizmasının siyasal amaçlarla da kullanılmaya elverişli 
olduğunu göstermektedir. Çünkü ortada kişisel bir sorundan başka halledilmesi gereken 
bir usul sorunu bulunmamaktadır ve sözkonusu milletvekilini kendi partisine mensup bir 
başkanvekili tarafından aslında verilmemesi gereken bir söz verilmiştir.

Bu konudaki bir başka örnek 24.10.1985 tarihindeki 21. ve bundan sonraki 22. 
birleşimde yaşanmıştır. Sözkonusu Birleşimde oturum, muhalefet partilerinden birine 
mensup Başkanvekili Sabahattin Eryurt tarafından yönetilmektedir. Gündem dışı konuşma 
yapan muhalefet partisi Denizli milletvekili Halil İbrahim Şahin hükümet uygulamalarının 
kamuoyunda yolsuzluk ve yalandan başka şey olarak değerlendirilmediğini söylemiştir. 
Bunun üzerine iktidar partisine mensup milletvekili olan Ankara Milletvekili Hüseyin 
Barlas Doğu hükümete yalancı dendiği için usul tartışması açılmasını istemiştir. Başkan 
bu tür bir sataşma varsa bunu tutanaklardan çıkartabileceğini, bu amaçla tutanakları 
inceleyeceğini belirterek usul tartışması açmamıştır. Birleşimin sonuna doğru tutanakları 
incelediğini ve belirtilen ibareye rastlamadığını ve bu yüzden tartışma açmayacağını 
bildirmiştir.833 Aslında burada da bir usul sorunu değil olsa olsa bir sataşma söz konusudur. 
Burada yapılması gereken öncelikli şey, burada bir usul tartışması istenemeyeceğini, 
ancak dayanağı saptanırsa sataşmadan dolayı bir söz verilebileceğini belirtmektir. Ne var 
ki Başkanlık bu konuda herhangi bir uyarıda bulunmamış ve tartışmaya yer olmadığının 
belirtilmesiyle yetinmiştir. Bundan sonraki 22. Birleşim iktidar partisine mensup 
Başkanvekili Arif Ş. Bilgin tarafından yönetilmektedir. Bu Birleşimde Devlet Bakanı 
Kazım Oksay 21. Birleşimde tartışma açılmadığı için usul tartışması açılmasını istemiş 
ve bu istem kendi partisine mensup Başkanvekili tarafından yerine getirilmiştir. Bakanın 
konuşmasından sonra önceki oturumda başkanlık yapan Eryurt konuşmuştur. Son olarak 
konuşan Balıkesir milletvekili Cahit Tutum aslında ortada bir usul tartışması konusu 
bulunmadığını, sataşmadan dolayı söz alınabileceğini ancak sataşmadan dolayı sadece 
aynı oturum içinde söz verilebileceğini, usul hakkında bir söz verilemeyeceğini ifade 
etmiş ve tartışma sona erdirilmiştir.834 

Görüldüğü gibi her iki olay da aslında sataşma iken yanlışlıkla usul tartışması 
konusu edilmiştir. 1988 yılında yaşanan bir başka örnekte açılması gereken bir usul 
tartışması bir sonraki birleşimde açılmıştır. Ancak bu defa iki birleşimi de aynı başkanvekili 

832 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.01.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 56, Oturum: 1, s. 354, 365-367.
833 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.10.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 681, 718.
834 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.10.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 22, Oturum: 1, s. 12, 14.
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yönetmektedir. Sözkonusu olayda Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’a kendisini 
savunması için gündem dışı konuşma hakkı verilmiştir. Muhalefet partileri milletvekilleri 
bir Bakanın bu tür bir konuşma yapmasına itiraz etmişler ve Başkanın tutumu hakkında söz 
istemişlerdir. Başkan gündeme geçince söz vereceğini ifade etmiş ancak daha gündeme 
geçmeden muhalefet partileri milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etmişlerdir. 
Bunun üzerine Başkan da gündemde başka bir konu bulunmadığını belirterek birleşimi 
kapatmıştır.835 Aslında Başkan gündeme geçince söz vereceğini belirtmiştir ve Genel Kurul 
salonu terkedilmese muhtemelen bir usul tartışması açılacaktır. Her ne kadar tartışma, 
tartışma konusu olan konuşmadan sonra da yapılacak olsa, aynı birleşim içinde yapılma 
ihtimali bulunmaktadır. Sözkonusu 8. Birleşimde usul tartışması açılamayınca bir sonraki 
9. Birleşimin başında usul tartışması açılması istenmiştir. Başkan bir önceki Birleşimde 
de söz vereceğini açıklamış olduğunu ve hala bu sözünde olduğunu belirtmiştir. Başkan 
usul tartışmalarında aslında aynı birleşim içinde söz verilmesi gerektiğini, ancak olayın 
yaşandığı birleşimde daha sonra usul tartışması ile açacağı konusunda daha önceden 
söz vermiş olması nedeniyle ve yeni bir teamül teşkil etmemesi kaydıyla usul tartışması 
açmıştır. Daha sonra iki milletvekili usul tartışmasında söz alarak konuşmuş ve Başkan 
da hangi gerekçeyle bir Bakan’a gündem dışı söz verdiğini ayrıntılı olarak açıklamış 
ve İçtüzüğü kasıtlı olarak yanlış uygulayan bir tutumu olmadığını belirterek tartışmayı 
sonlandırmıştır. 836

2003 yılında yaşanan bir örnekte bir önceki gün yapılan bir oylamanın sonuçlarına 
itiraz edilmiştir. Usul tartışmasına konuşan Samsun Milletvekili Haluk Koç herhangi bir 
talepte bulunmadığını, benzer bir olay yaşanmaması için Meclisin dikkatini çekmeye 
çalıştığını söylemektedir. Görüşme sonunda herhangi bir açıklama yapılmamış ve 
gündemdeki diğer işlerin görüşülmesine başlanmıştır. Dolayısıyla burada da usulle ilgili 
herhangi bir konunun konuşulmadığı, yapılan bir oylamadaki yanlışlığa dikkat çekilmek 
istendiği söylenebilir .837

Şu halde bu örnekler de göstermektedir ki usul tartışmalarının esasa geçmeden önce 
yapılması gerekmektedir ve büyük çoğunlukla da usule ait konular diğer işlerden önce 
görüşülmektedir. Yukarıda istisna sayılabilecek dört örnekten ikisi aslında sataşmadan 
dolayı konuşmadır; üçüncü örnekte olanaksızlıktan dolayı o birleşim içinde usul tartışması 
açılamamıştır ve Başkan da hem bu olanaksızlığı, hem de emsal oluşturmaması kaydını 
açıklayarak sonraki birleşimde usul tartışması açmıştır. Son örnekte geçmiş birleşimde 
yapıldığı ileri sürülen bir yanlışlığa dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Teamülde, usulle 
ilgili istemlerin konunun görüşülmesinden önce yapılmasının istendiği, konunun 
görüşmeleri başlandıktan sonra usul tartışmasına izin verilmediği de görülmektedir. 
Örneğin 2009 yılındaki bir olayda, görüşmeler başladığı için usul tartışması açılması 
istemleri yerine getirilmemiştir.838 Yerleşik hale gelmiş teamülde, usul tartışmalarının 
esasa girmeden önce sonuçlandırıldığı görülmektedir. 

835 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.01.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 8, Oturum: 1, s. 394- 404.
836 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.01.1988, Dönem: 18, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 9, Oturum: 1, s. 409, 424-435.
837 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.01.2003, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 2, s. 292-296.
838 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.06.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 98, Oturum: 2, s. 51.
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(b) Usul tartışmalarında Başkanın takdiri teamülü
Usul tartışmalarıyla ilgili maddede dikkat çeken ikinci husus maddede geçen 

konuşulur, söz verilir, yapılır yüklemleridir. Bu yüklemlere bakılarak hareket edildiği 
takdirde, usulle ilgili her istemin yerine getirilmesi gerekir. Çünkü maddenin yazımında 
Başkana usul tartışması açılmasında bir takdir yetkisi verilmediği görülmektedir. Ancak 
bu tür bir lafzi yorum hem Genel Kurul’un işleyişini olanaksız hale getirebilir, hem de 
usul tartışmasının mantığı ile bağdaşmaz. Çünkü bu tür bir yorumun kabul edilmesi 
halinde, engelleme yapmak isteyen milletvekillerinin sürekli olarak usul tartışması 
isteyerek çalışmaları tıkaması sözkonusu olabilirdi. Öte yandan, usul tartışmasının amacı, 
uygulanacak yöntem konusunda gerçekten bir belirsizlik ya da görüş ayrılığı bulunduğu 
takdirde bu belirsizlik ya da görüş ayrılığını gidermeye çalışmak; usulde bir yanlışlık 
yapıldığı düşünülüyorsa, bu yanlışlığı engellemektir. Bu tür bir belirsizlik, görüş ayrılığı 
ya da yanlışlık yoksa usul tartışması açılmasını istemek, usulle ilgili bir sorunu çözmeye 
yönelik olmadığından, usul tartışmasının mantığına da aykırıdır. Ancak bu konuda Genel 
Kurul’da çok sayıda itiraz yapıldığı ve usul tartışması açılması istendiği takdirde, usul 
tartışması açılmasının zorunlu olduğunun ileri sürüldüğü görülmektedir. Hatta İçtüzüğün 
ilk uygulamalarında uygulamanın bugünkünün tam tersi yönde olduğu ve bu tür talepler 
geldiğinde Başkanların kendilerini usul tartışması açmak zorunda hissettikleri söylenebilir.

Örneğin 1976 yılında yaşanan bir olayda Başkan usulle ilgili maddeyi okuduktan 
sonra şu açıklamayı yapmaktadır:

Başkanlığın açmış olduğu usul müzakereleri münakaşa olmaktadır. Böyle bir istem 
bahis konusu olduğu anda, Başkanın takdir yetkisi yoktur; vaktaki İçtüzüğümüzle ilgili bir 
iddia bahis konusu olsun.839

Aynı yıl yaşanan bir başka örnekte de Başkanlık bu uygulamayı sürdürmüştür. 
Başkan usul tartışması açılması istendiğinde, bu tartışmayı açmak zorunda olduğunu şu 
sözlerle ifade etmiştir:

BAŞKAN — Sayın Yağcı, ifade buyurduğunuz hususa katılmamak mümkün değil. 
Ancak, geçen celse uygulanan usul, İçtüzüğün 73 ncü maddesi muvacehesinde müzakere 
açılarak, sonucunda, usulü birlikte hal yönünde tecelli etmiş bulunuyor. Hal böyle olunca, bu 
celse yeniden bir usul müzakeresi açılmasının gerekliliğine ben katılmıyorum. Çünkü, Yüce 
Meclisin vereceği karar sonucunda hem ifade buyurduğunuz usul meselesi halledilmiş olacak, 
hem de Meclisimizin bu yöndeki esas hakkındaki kararı ortaya çıkacaktır. Buna rağmen ısrar 
ediyorsanız; bir usul meselesidir, size söz vermek zorundayım.840 (Vurgu bana ait)

Neziroğlu usul tartışmalarının yıllar ve dönemler itibarıyla seyrini incelemekte 
ve en fazla usul tartışmasının İçtüzüğün kabul edildiği 15. dönemde yapıldığını 
belirtmektedir. Neziroğlu’na göre bunun iki temel nedeni vardır: (1) Bir çok maddeye 
ilişkin uygulamanın ilk defa yapılıyor olması, (2) Başkanvekillerinin İçtüzüğü doğru 
uygulama konusundaki hassasiyetleri.841 Bu tespitler doğru olmakla birlikte eksiktir. 

839 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 30.09.1976, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 138, Oturum: 1, s. 785.
840 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.12.1976, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 347.
841 Neziroğlu, 2011, s. 32.
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Buna yukarıdaki iki örnekte açıkça ifade edilen anlayışı eklemek gerekir. Gerçekten 
de bu dönemdeki usul tartışmaları incelendiğinde başkanvekillerinin, usul tartışması 
açılması taleplerini reddetmedikleri görülmektedir. Bunun nedeni başkanvekillerinin bir 
talep sözkonusu olduğunda kendilerini usul tartışması açmak zorunda hissetmeleridir. 
Bu yüzden de Neziroğlu’nun yukarıdaki tespitlerine bir üçüncüsünü eklemek gerekir: 
(3) Başkanvekillerinin usul tartışması açılmasına ilişkin taleplerde, takdir yetkisine sahip 
olduklarına inanmamaları ve zorunlu olduklarını düşündüklerinden her talebe olumlu 
cevap vermeleri. Aşağıda Neziroğlu’ndan aktarılan tablo’da 15, 16, 17. dönemlerde usul 
tartışmalarının göreli olarak yüksek olmalarının en önemli nedeni budur. Nitekim anlayışın 
değişmeye başladığı 18. dönemde usul tartışmalarında sert bir düşüş gözlemlenmektedir. 

Şekil 35. Yasama dönemleri itibarıyla usul tartışmaları842

22. ve 23. dönemde usul tartışmalarının yeniden yükselmesinin nedeni ise Genel 
Kurul’un daha uzun süreler çalışmaya, başlaması, siyasal gerilim düzeyinin yükselmesi ve 
çalışma usullerinin giderek daha fazla sorgulanmaya başlamasıdır. Çünkü 18. dönemden 
itibaren başkanvekilleri, usul tartışması açıp açmama konusunda takdir yetkileri olduğunu 
düşünmeye başlamışlardır.  Örneğin usul tartışması sayısının keskin şekilde düştüğü 18. 
dönemde şöyle bir örnek yaşanmıştır: Başbakanlığın yurt dışına asker gönderilmesine 
ilişkin bir tezkeresi görüşülmektedir. Tezkerenin okunmasından sonra İzmir milletvekili 
Kemal Anadol usul hakkında söz istemiştir. Başkan talebi olumlu karşılamayınca Anadol 
Takdir hakkınız yok, söz vermek zorundasınız diyerek itiraz etmiştir. Başkan gündeme 
geçmeden önce itiraz edilen hususlarla ilgili hususların ilgililerce incelendiğini ve bir 
aykırılık tespit edilemediğini bildirmiştir. Anadol’un bu konuda karar verme yetkisi 
olanın ilgililer değil Meclis olduğunu söyleyerek itirazlarının sürmesi üzerine Başkan 
süren itirazlar arasında şu açıklamaları yapmıştır: 

842 Neziroğlu, 2011, s. 32.

 
Şekil 33. Yasama dönemleri itibarıyla usul tartışmaları842 

22. ve 23. dönemde usul tartışmalarının yeniden yükselmesinin nedeni ise Genel 

Kurul'un daha uzun süreler çalışmaya, başlaması, siyasal gerilim düzeyinin yükselmesi 

ve çalışma usullerinin giderek daha fazla sorgulanmaya başlamasıdır. Çünkü 18. 

dönemden itibaren başkanvekilleri, usul tartışması açıp açmama konusunda takdir 

yetkileri olduğunu düşünmeye başlamışlardır.  Örneğin usul tartışması sayısının keskin 

şekilde düştüğü 18. dönemde şöyle bir örnek yaşanmıştır: Başbakanlığın yurt dışına asker 

gönderilmesine ilişkin bir tezkeresi görüşülmektedir. Tezkerenin okunmasından sonra 

İzmir milletvekili Kemal Anadol usul hakkında söz istemiştir. Başkan talebi olumlu 

karşılamayınca Anadol Takdir hakkınız yok, söz vermek zorundasınız diyerek itiraz 

etmiştir. Başkan gündeme geçmeden önce itiraz edilen hususlarla ilgili hususların 

ilgililerce incelendiğini ve bir aykırılık tespit edilemediğini bildirmiştir. Anadol'un bu 

konuda karar verme yetkisi olanın ilgililer değil Meclis olduğunu söyleyerek itirazlarının 

sürmesi üzerine Başkan süren itirazlar arasında şu açıklamaları yapmıştır:  
Söz vermek, önce, usul hakkında söz isteyen zata, hangi noktada usulsüzlük iddiasında 

olduğunun sorulması ile başlar. O, tarafımızdan yapılmıştır; ama, Sayın Anadol, ileri sürdüğü 
iddiada Başkanlıkça isabetli görülmediği için, görüşmelere devam edilmiştir. 

... 
Sayın Anadol, İçtüzük, usul hakkında söz isteyen her sayın üyeye behemehal söz 

verilmesini emretmez. Binaenaleyh, müracaatınızı kabul ettim ve onun görüşmesini 
değerlendirmesini yapıyoruz. 

... 
Başkan, söz isteyen sayın üyeye sorar ve sayın üyenin itiraz ettiği noktayı tespit eder. 

Eğer Başkanlık, gerçekten sayın üyenin iddiası doğrultusunda bir usulsüzlük olduğuna kanaat 
getirirse... 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
842 Neziroğlu, 2011, s. 32. 
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Söz vermek, önce, usul hakkında söz isteyen zata, hangi noktada usulsüzlük 
iddiasında olduğunun sorulması ile başlar. O, tarafımızdan yapılmıştır; ama, Sayın Anadol, 
ileri sürdüğü iddiada Başkanlıkça isabetli görülmediği için, görüşmelere devam edilmiştir.

...
Sayın Anadol, İçtüzük, usul hakkında söz isteyen her sayın üyeye behemehal 

söz verilmesini emretmez. Binaenaleyh, müracaatınızı kabul ettim ve onun görüşmesini 
değerlendirmesini yapıyoruz.

...
Başkan, söz isteyen sayın üyeye sorar ve sayın üyenin itiraz ettiği noktayı tespit 

eder. Eğer Başkanlık, gerçekten sayın üyenin iddiası doğrultusunda bir usulsüzlük olduğuna 
kanaat getirirse...

Anadol maddede söz verilmesinin zorunlu olduğunun belirtildiğini ve usul 
tartışması açılması istendiğinde, Başkanın takdir hakkının olmadığı konusunda ısrar 
ederken Başkan bu tartışmayı açma konusunda takdir yetkisinin kendisine ait olduğunu 
ileri sürmektedir. Başkan son olarak uzlaşmazlığın çözümü için Genel Kurul’un 
oylarına başvurmayı önermiş ısrarlı davranılması üzerine oylamaya başvurmadan usul 
tartışmasını açmıştır.843 Tartışmanın sonunda usul görüşmesi yapılmış olsa da, tartışma 
boyunca Başkanlık tarafından dile getirilen argümanlar, bu konuda teamülün değişmekte 
olduğunun işaretlerini de vermektedir. 1992 yılında Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal ile oturumu yöneten başkanvekili arasında benzer bir tartışma yaşanmış ve Özal 
İçtüzükte usul tartışması açılması taleplerinin yerine getirilmesi konusunda bir zorunluluk 
bulunduğunu ifade etmiştir. Yine şiddetli itirazlar üzerine Başkan tutumunun aleyhine 
söz vermiştir. Özal Başkan’ın tutumu aleyhine konuşurken Adana milletvekili Ali Yalçın 
Öğütcan Olmaz ki, demek ki itiraz eden herkes burada konuşacak! diyerek konuşmaya 
itiraz etmiştir. Özal’dan sonra başka bir konuşma olmamış ve tartışma sona ermiştir.844 
1999 yılındaki başka bir örnekte şu şekilde itirazda bulunulmuş ve uzun süre itiraz 
sürdürülerek usul tartışması açılmıştır:

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, inisiyatif sahibi değilsiniz. Usul 
tartışmasını açmak zorundasınız; bu tartışmayı açmak zorundasınız Sayın Başkan.845

2003 yılındaki bir başka örnekte benzer şeyler söylenmektedir:

HALUK KOÇ (Samsun) - Bakın efendim, takdir hakkınız yok 63 üncü maddenin 
yorumlanmasında. 846

Aynı milletvekili 2004 yılında da benzer şekilde uzun itirazlar üzerine açılan bir 
usul tartışmasına konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir:

Değerli arkadaşlarım, lütfen dinleyin, bakın, 63 üncü maddeye bakacak olursanız, 
burada, Sayın Başkanın takdir yetkisi yok. O, kendisinin İçtüzüğe uygun davrandığını 
kendisi takdir ediyor. 63’te böyle bir takdir yetkisi yok, çok açık...847

843 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.09.1990, Dönem: 18, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 3, Oturum: 1, s. 99-107.
844 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.11.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 28, Oturum: 1, s. 45-48.
845 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.08.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 49, Oturum: 3, s. 29.
846 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 22.01.2003, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 25, Oturum: 2, s. 292.
847 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 14.12.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 32, Oturum: 2, s. 222.



344

Buraya kadar aktarılan bütün örneklerde, Başkanlar takdir yetkisi sahibi olduklarını 
düşündükleri halde, usul tartışması talebinde bulunanların ısrarı üzerine usul tartışması 
açmışlardır. Ancak bu durum usul tartışması açmak konusunda Başkanlığın takdir 
yetkisi bulunmadığı sonucunu doğurmaz. Çünkü başka örneklerde, Başkanlık bu takdir 
yetkisini kullanarak usul tartışması açılmasına izin vermemiştir. Örneğin 2008 yılında 
komisyonun salt çoğunluğu olmadan önergeye katıldığını bildirdiği ve bunun İçtüzüğe 
aykırı olduğu ileri sürülmüş; bu amaçla bir usul tartışması açılması istenmiştir. Usul 
tartışması açılmasını isteyenler yine Başkanlığın bu konuda bir takdir yetkisi olmadığını 
bildirmelerine rağmen Başkan bir usul hatası yapmadığına inandığını ve usul tartışması 
açmayacağını söylemiştir. Yapılan bütün itirazlara rağmen usul tartışması açılmamıştır.848 
Aynı yıl içinde şu ifadelerle bir usul tartışması açılması istenmiş, ancak bütün itirazlara 
rağmen Başkan takdir yetkisini kullanarak tartışmayı açılmasına izin vermemiştir:

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Başkanım, usul tartışması açılması 
konusunda esas olan milletvekilinin talebidir, Sayın Başkanın ve Başkanlığın takdir yetkisi 
bulunmamaktadır, İçtüzük’ün lafzı budur. Bu bir hakkın suistimali değil, ben haklı bir 
gerekçeyle tavrınızı tartışmaya açıyorum. Dolayısıyla, usul tartışması açılması zorunluluktur, 
açılmadığı takdirde görüşmelerin devamı İç Tüzük’e aykırı olacaktır ve meşru olmayacaktır, 
hukuki sakınca doğacak. Dolayısıyla, sizin bu noktada takdir yetkiniz bulunmamaktadır. 
Ben, bir milletvekili olarak ve Grup Başkan Vekili olarak usul tartışması açılmasını talep 
ediyorum efendim.849

Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu konuda genel olarak söylenebilecek olan şey, 
1990’lı yıllardan itibaren her usul tartışması isteminin karşılanmadığı ve Başkanların bir 
takdir yetkisi kullanmakta olduklarıdır. Bunun da makul olduğunu kabul etmek gerekir. 
Çünkü aksi taktirde her konuda usul tartışması açılarak engelleme yapılmasının önü 
açılmış olur. Neziroğlu’nun belirttiği gibi usule ilişkin istemin mutlaka bir dayanağının 
olması gerekir; İçtüzükte açık hüküm bulunan hallerde ya da yerleşik teamüllerin 
bulunduğu durumlarda usul tartışması açılmaması gerekir.850 Ancak takdir yetkisinin 
keyfiliğe dönüşerek, usul tartışması yapılmasının yararlı olacağı durumlarda da usul 
tartışmasını engellememesi gerekir. Usul tartışmaları bazen tereddütlü kuralların ne anlama 
geldiğini açıklamada; kural bulunmayan hallerde teamül oluşturmada; İçtüzüğe aykırı bir 
uygulamanın giderilmesinde; milletvekillerinin belli bir uygulamaya ikna edilmesinde; 
Genel Kurul’daki bir gerginliğin giderilmesinde; kısacası doğru yöntemin ne olduğunun 
belirlenmesinde önemli bir araçtır. Bu aracın gereği gibi kullanılması halinde, dinamik bir 
içtüzük uygulaması sağlanarak işleyişin kolaylaştırılmasında mesafe alınabilir. Aksamaya 
neden olduğu ileri sürülen uygulamaların birçoğunun gözden geçirilmesi sağlanabilir. Bu 
nedenlerle usul tartışmasını Başkanın mutlak takdirine bağlayarak tümüyle sınırlamak 
da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Başkanlık takdir yetkisini zaman kaybı doğuracak, 
engelleme amaçlı usul tartışmalarını açmamak, ama işleyişteki belirsizliği giderecek usul 
tartışmalarını açmak yönünde kullanırsa mekanizmadan beklenen yarar sağlanmış olur. 

848 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 64, Oturum: 5, s. 465-467.
849 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.06.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 98, Oturum: 2, s. 51.
850 Neziroğlu, 2011, s. 28.
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Bu bağlamda usul tartışması açılması gereken durumlarda, mutlaka bir istemin gelmesine 
de  gerek yoktur. Nitekim 1973 İçtüzüğünün uygulandığı ilk yıllarda Başkanlık belli bir 
uygulamanın nasıl olacağı konusunda kendiliğinden usul tartışması açmıştır.851 Örneğin 
kanunların tümünün görüşülmesinden sonra maddelerine geçilmesi yönünde bir oylama 
yapılıp yapılmayacağı yönünde bir tereddüt oluşmuştur. Başkanlık Divanı toplanarak 
konuyu görüşmüş ve tasarı ya da teklifin maddelerine geçilmesinin oylanmasına gerek 
olmadığına karar vermiştir. Dönemin Başkanvekillerinden İstanbul Milletvekili Ferruh 
Bozbeyli alınan bu kararın ilk uygulama öncesinde Genel Kurul’da görüşülmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Bozbeyli şunları söylemektedir:

Aziz arkadaşlarım, ilk uygulamadır; Sayın Başkanım da beni mazur görsün, 
muhterem arkadaşlarım da ümit ediyorum ki, beni mazur göreceklerdir; ilk uygulamadır, 
yanlış bir tatbikat olmasın diye huzurunuzu işgal ettim. Sayın Başkanımı ve Yüksek 
Heyetinizi saygıyla selâmlarım...852

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı aynı tartışmada şunları söylemektedir:

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ben de İçtüzüğümüzün ilk uygulamasında 
yanlış teamüllerin tesisine meydan vermemek için, sayın Başkana ve Yüce Heyetinize 
yardımcı olmak hüsnüniyet iyi e ve iyi maksadıyle huzurunuzdayım. 

Tartışmanın sonunda Divanda alınan karar değiştirilmiş ve bugünkü teamülün 
kökeni olan bir karar alınmıştır; tasarı ya da teklifin tümünün görüşülmesinden sonra 
maddelerinin görüşülmesine geçilmesinin oylanması kararlaştırılmıştır. Görüldüğü gibi 
bu kadar önemli bir teamül, başkanvekillerince talep edilen bir usul tartışmasının sonunda 
ortaya çıkmıştır.

Aynı yıl içinde yapılan bir başka usul tartışması talebi Anayasa Komisyonu 
Başkanvekili Necdet Ökmen’den gelmiştir. Ökmen anayasa değişikliklerinin 
görüşülmesinde birinci tur görüşmelerden sonra teklifin tümünün oylanmamasına yönelik 
eğilime karşı çıkmakta ve birinci görüşmenin bir kanun teklifi görüşmesi olduğundan 
hareketle görüşmeler bittikten sonra tümünün oylanması gerektiğini savunmaktadır. 
Başkan ise bu kuralın geçmiş İçtüzüklerden geldiğini, İçtüzük kuralında bir değişme 
olmadığını ve bu kuralın 53 yıllık uygulaması olduğunu belirtmesine rağmen usul 
tartışmasını fazlaca itiraza gerek kalmadan açmıştır. Tartışmanın sonunda Başkan 
bir oylama yapıp yapmama konusunda bir karara varamadığını bildirmiş ve salim 
düşünebilmek için kararı ertesi güne bırakmıştır.853 Başkan ertesi günkü birleşimde 
oylamaya gerek duymadan eski uygulamanın sürdürüleceğini bildirmiştir.854 Görüldüğü 
gibi usul tartışmaları, yeni bir kuralın uygulanması konusunda son derece yol gösterici 
olmuş ve sağlam teamüllerin dayanağını oluşturabilmiştir.

851 Ancak Başkanlık bu tür durumlarda genellikle kendisine gelen istemler bulunduğunu, tereddütler bulunduğunu 
ve istemler üzerine usul tartışması açtığını ifade etmektedir. Bunun nedeni İçtüzüğün usul tartışmasını isteme 
bağlamış olmasıdır.

852 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.02.1974, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 45, Oturum: 1, s. 710.
853 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 26.03.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 57, Oturum: 2, s. 318-322.
854 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.03.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 58, Oturum: 1, s. 351.
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Bütün bu söylenenlerden çıkan sonuç usul tartışmalarının yerinde kullanılması 
halinde, Genel Kurul’un işleyişini aydınlattığı, tereddütleri giderdiği, çıkması muhtemel 
tartışma ve gerginlikleri başından itibaren önlediği söylenebilir. Bu açıdan da gerektiğinde 
usul tartışması yapılması sadece muhalefet partilerinin isteklerinin yerine getirilmesini 
sağlamış olmakla kalmayacak, iktidarın da işini bir hayli kolaylaştıracaktır. Ancak kimi 
zaman, özellikle gerilimli ortamlarda iktidarın bütün usul taleplerine karşı çıktığı ve 
muhalefetin de her konuyu usul tartışması konusu yapmak istediği görülmektedir. Şimdi 
bir engelleme aracı haline dönüşen usul tartışmalarına göz atılacaktır.

Bu altbaşlığa son vermeden önce Başkanların usul tartışmalarında takdirlerini 
kullanarak usul tartışması açılması istemlerini reddettiği örneklere bakmak yararlı 
olabilir. Böylece Başkanların bu konudaki takdir yetkilerini nasıl kullandıkları hakkında 
fikir edinilebilir. 1999 yılında yaşanan bir örnekte bütçe üzerinde soru-cevaba ayrılan 
20 dakikalık sürenin nasıl kullanılacağı konusunda sorun oluşmuştur. Bu sürede sorulan 
soruların tümünün cevaplanması sözkonusu olamadığından, cevaplandırılacak soruların 
seçimi konusunda bir kural boşluğu olduğu fark edilmiş ve bir usul geliştirilmeye 
çalıştırılmıştır. Bu sırada Bartın Milletvekili Zeki Çakan usulden dolayı söz alarak bu 
konunun Danışma Kurulu’nun yetkisinde olduğunu ve orada kararlaştırıldığını, Genel 
Kurul’un bu konuda karar veremeyeceğini belirtmiştir. Başkan da Danışma Kurulu’nun 
görüş bildirdiğini ve Genel Kurul’un ise karar aldığını açıklayarak usul tartışması 
açılmasına gerek görmeden alternatifleri oylamayı sürdürmüştür.855 2000 yılında yaşanan 
bir örnekte bir önerge işlemi sırasında Başkan komisyon ve hükümete önergeye katılıp 
katılmadıklarını sormuştur. Ancak komisyon adına cevap veren komisyon katibinin 
komisyonu temsil yetkisi yoktur. İçel Milletvekili Turhan Güven duruma itiraz ederek 
Başkanın tutumu hakkında söz istemiştir. Başkan sözün önerge hakkında mı yoksa başka 
bir konuda mı olduğunu sormuş ve Güven Başkanın tutumu hakkında söz istediğini 
söyleyince, Başkan önergenin oylamasını yaptıktan sonra kendisine söz vereceğini 
bildirmiştir. Oylamadan sonra Başkan Güven’e hangi konuda söz istediğini sorunca 
Güven komisyonu temsil yetkisi olmayan katibe önerge hakkında komisyonu temsilen 
soru sormanın ve buna göre işlem yapmanın yanlış olduğunu söylemiştir. Başkan da 
önergeyi oylatmadan önce itiraz edilseydi Başkana soracağını söyleyip, herhangi bir 
tartışma açmadan görüşmelere devam etmiştir.856 Aynı yıl içinde yaşanan bir başka 
örnekte Başkan önerge işlemi sırasında 4 önerge işleme alacağını bildirmiştir. Buna 
itiraz eden Manisa Milletvekili Bülent Arınç 1. maddede birbirinden farklı 11 düzenleme 
bulunduğunu ve bu nedenle daha fazla önergenin işleme alınmasının zorunlu olduğunu 
belirtmiştir. Başkan bu konuda bir kaynaktan da alıntı yaparak açıklama yapmış ve usul 
tartışması isteğini yerine getirmemiştir. Arınç usul tartışması açılmasa bile tutanaklara 
geçmesi açısından açıklama yapmak istediğini söylemiş, Başkan da konunun tutanaklara 
geçtiğini söyleyerek işlemlere devam etmiştir.857 2002 yılında sıkça yaşanan bir örnek 
tekrarlanmıştır: Ankara Milletvekili Turhan Güven sataşmadan dolayı söz istemiş ve 

855 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.06.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 24, Oturum: 3, s. 500.
856 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 11.04.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 78, Oturum: 4, s. 478-480.
857 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.12.2000, Dönem: 21, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 27, Oturum: 2, s. 493.
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Başkan söz verilmemesi üzerine, kendisine söz verilmemesinden dolayı Başkan’ın 
tutumu hakkında usul tartışması açılmasını istemiştir. Başkan ortada bir sataşma 
olmadığını, tutanaklara bakacağını söyleyerek tartışmayı kesmiştir.858 2002 yılında 
yaşanan bir örnekte usul tartışması açılmamış, ancak usul tartışması açılıp açılmamasına 
ilişkin tartışma sonuç doğurmuş, konuşmasına itiraz edilen bakan sorunun çözülmesi için 
konuşmaktan vazgeçmiştir. Olay şudur: İktidardaki koalisyon ortaklarından DSP ve MHP 
görüşülmekte olan kanun ile ilgili ihtilaf içerisindedirler ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse, koalisyon hükümetinde bu konuda bir görüş birliği bulunmadığını ve bu nedenle 
DSP’ye mensup Bakanın hükümet adına konuşma yapamayacağını ileri sürmektedir. 
Bu itiraz üzerine kürsüye davet edilen bakan konuşamadan birleşime ara verilmiş ve 
bakan konuşmaktan vazgeçince sorun çözülmüştür.859 Aynı yıl içinde yaşanan bir başka 
örnekte metnin dağıtılmadığı gerekçesiyle usul tartışması açılması istenmiş ve Başkan 
metnin sabah dağıtıldığını, isteyenlere tekrar dağıtılacağını belirterek görüşmelere devam 
etmiştir.860 Kamuoyunda 1 Mart Tezkeresi olarak bilinen Irak’a asker gönderilmesine 
ilişkin tezkerenin görüşülmesi sırasında bir kapalı oturum önergesi verilmiştir. Bazı 
milletvekilleri önergedeki imza sahiplerinin okunmasını istemişler ve bu istekleri 
yerine getirilmeyince usul tartışması açılmasını istemişlerdir. Başkan İçtüzük gereği 
bu tür önergeler verildiğinde önce salonun boşaltılması gerektiğini ve kapalı oturuma 
geçtikten sonra önergenin okunacağını, usul tartışmasının da kapalı oturuma geçildikten 
sonra yapılabileceğini belirtmiş ve usul tartışması açılmasına ilişkin istemi yerine 
getirmemiştir.861 2003 yılındaki bir başka uygulamada Samsun Milletvekili Haluk Koç 
Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu’nun bir gündem dışı konuşmaya verdiği cevaptan 
dolayı usul tartışması açılmasını istemiştir. Koç Bakan’ın gündem dışı konuşmaya 
cevabında, başka konulara da girdiğini, partisiyle ilgili konuştuğunu, böyle bir şeyi 
yapmaya yetkili olmadığını belirterek ya usulden ya da sataşmadan dolayı söz istemiştir. 
Başkan Koç’un gerekli açıklamayı yapmış olduğunu söylemiş ve usul tartışması açmadan 
işlemlere devam etmiştir.862 Bir hafta sonra yaşanan bir başka örnekte, görevden ayrılmış 
bir hükümetin Meclise görüşülmesini istediği kanunların görüşülemeyeceği konusunda 
itiraz edilmiş ve usul tartışması açılması istenmiştir. Başkan bu konuda görüşlerin 
açıklandığını ve İçtüzüğe göre yapılacak başkaca bir işlem görülmediğinden oylamaya 
geçileceğini duyurmuştur.863 Bundan kısa süre sonra yapılan bir başka usul tartışması 
isteminde İzmir Milletvekili Oğuz Oyan görüşmelere başlandıktan sonra hükümet 
tarafından önerge verilemeyeceğini ve bu nedenle de verilmiş önergelerinin işleme 
alınmaması gerektiğini ileri sürerek usul tartışması açılmasını istemiştir. Başkan konunun 
açık ve net olduğu gerekçesiyle usul tartışması açmayacağını belirtmiş, ancak Oyan’ın 
ısrarı üzerine kendisinin açıklama yapmasına olanak tanımış ve tartışmayı kapatmıştır.864 

858 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.06.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 117, Oturum: 2, s. 156-157.
859 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.08.2002, Dönem: 21, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 125, Oturum: 1-2, s. 14-17.
860 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.12.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 13, Oturum: 1, s. 448.
861 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.02.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 32, Oturum: 1, s. 580-582.
862 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 05.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 41, Oturum: 3, s. 266-267.
863 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 44, Oturum: 1, s. 42-43.
864 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 57, Oturum: 5, s. 711-716.
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2004 yılında yaşanan bir örnekte Başkan bir maddenin işaretle oylamasını yapmış ve 
maddenin kabul edildiğini açıklamıştır. Samsun Milletvekili Haluk Koç oylamadan sonra 
itiraz ederek maddenin reddedildiğini ileri sürmüş ve bu konuda usul tartışması açılmasını 
istemiştir. Başkan sonuçların açıklanmış olduğunu ve açıklanan sonuçlara katiplerin itiraz 
etmediğini belirtmiştir. Koç’un uzun süren ısrarlarına ve Başkan’ın usul tartışması açmak 
zorunda olduğunu ileri sürmesine rağmen usul tartışması açılmamıştır.865 2005 yılındaki 
bir örnekte Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, olağanüstü toplantı çağrısının 
gerekçesi ile ilgili olarak usul tartışması açılmasını istemiş ve Başkan toplantının Anayasa 
ve içtüzük hükümlerine uygun yapıldığını belirterek, herhangi bir tartışma konusu 
görmediğini açıklamıştır.866 2006 yılında yaşanan bir örnekte, daha önceki bir Danışma 
Kurulu kararıyla temel kanun olarak görüşülmesine karar verilen bir tasarının temel 
kanun olarak görüşülemeyeceği ileri sürülmekte ve bu konuda usul tartışması açılması 
istenmektedir. İddia, Danışma Kurulu önerisinde başka hususların kararlaştırıldığı ve 
adı bile belli olmayan bir tasarının temel kanun olarak görüşülemeyeceği şeklindedir. 
Başkan daha önce bu konuda karar verildiğini ve yeni bir işlem yapmasının olanaksız 
olduğunu belirterek usul tartışması açmamıştır.867 Neziroğlu’nun saptamalarına göre 
21 dönemde 7, 22. dönemde 16 usul tartışması istemi reddedilmiştir.868 21. dönemde 
açılan usul tartışması sayısının 8, 22. dönemde bu sayının 32 olduğu düşünülürse, usul 
tartışması istemlerinin önemli bir oranının reddedildiği kolaylıkla anlaşılır. Bu durum 
da teamülde Başkanların, İçtüzüğün lafzına rağmen bu konuda geniş bir takdir yetkisi 
kullanmakta olduklarını göstermektedir. Başkanlar istemleri reddederken kimi zaman, 
istem sahibine İçtüzüğün 60. maddesine dayanarak yerinden kısa bir açıklama hakkı 
vermekte, kimi zaman kürsüden kısa bir konuşma yapma hakkı tanımakta, kimi zaman 
usul tartışması açmadan ilgiliyi ikna etmek amacıyla açıklamalar yapmaktadırlar. Usul 
tartışması açılması isteminin reddi, gerçekten bir usul sorunu olması gereken konunun 
tartışılmasını önlemediği sürece, zaman kaybını ve gerilimleri önlemesi bakımından 
yerinde görülmelidir.

(c) Bir engelleme (obstrüksiyon) aracı olarak usul tartışmaları
Yukarıda aktarıldığı gibi işleyişle ilgili bir durumun aydınlatılması, tereddütlerin 

giderilmesi amacıyla öngörülmüş olan usul tartışmaları, kimi zaman muhalefetin 
engelleme aracı haline gelir. Burada amaç aslında yöntemle ilgili bir sorunu çözmek 
değildir; çalışmaların hızını düşürmek, esas hakkında karar verilmesini engellemeye 
çalışmaktır. Muhalefet, konunun esasına şiddetle karşı çıktığında sürecin yavaşlatılması 
ya da engellenmesi amacıyla kullanılabilen araçlardan birisi usul tartışmasıdır. Bu amaçla 
usul tartışması açılması istenebilir ve bu konuda ısrarcı olunabilir. Aslında sonuçta usul 
tartışması açılmasa bile, usul tartışması açılıp açılmaması ile ilgili tartışma belli bir zaman 
kaybına neden olur ve usul tartışması daha başlamadan söylenecek şeyler söylenmiş olur. 
Bu tür durumlarda, engelleme amaçlı bile olsa usul tartışması açmak, usul tartışması 

865 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.11.2004, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 40-44.
866 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.07.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 126, Oturum: 1, s. 580-582.
867 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 25, Oturum: 5, s. 327-329.
868 Neziroğlu, 2011, s. 29.
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açmamaktan daha az bir zaman kaybına neden olabilir. Çünkü usul tartışması açılıp 
açılmaması ile ilgili tartışma öylesine uzayabilir ki, usul tartışmasında harcanacak toplam 
40 dakikalık süreyi fazlaca aşabilir. Tartışma neticesinde bir de usul tartışması açılırsa, 
zaman kaybı katlanarak artar. Bu tür durumlarda Başkanlık gerilimi azaltmak için, usulde 
bir hata yapılmadığını ve usul tartışması açılmasını gerektiren bir durum olmadığını 
düşünmesine rağmen bir usul tartışması açabilmektedir; bu tür durumlarda 10 dakikalık 
süre daha kısa sürelere düşürülerek daha kısa bir usul tartışması yapılabilir.

Usul tartışmasının bir engelleme aracı olarak kullanıldığı durumlarda usul tartışması 
açıldığında, konuşmalarda usulle ilgili savların yer almadığı, esasa ilişkin konunun ya 
da genel sorunların dile getirildiği görülmektedir. Bu konuda durumu özetleyen en iyi 
örneklerden biri kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen 199 sıra sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 
Genel Kurul’da görüşülmesi sırasında ortaya çıkmıştır. Daha teklifin görüşmelerine 
başlanmadan önce teklifin görüşülme yöntemine ilişkin AK Parti grubu önerisi 
görüşmelerinin başında bir usul tartışması açılması istenmiş ve bu konuda uzun süren 
itirazlar yapılmıştır. İleri sürülen iddia komisyonun teklifi usulüne göre görüşmediği ve 
bu nedenle de ortada bir komisyon raporunun varlığından söz edilemeyeceği şeklindedir. 
Muhalefet partileri milletvekilleri Başkanlığın teklifi komisyona geri göndermesi ve 
gerekli işlemleri tamamlattırması gerektiğini ifade etmektedirler. İleri sürülen iddialara 
göre ortada bir komisyon raporunun varlığından söz edilemeyeceğine göre, bir grubun 
var olmayan bir teklife ilişkin önerisinin de işleme alınamaması gerekir. Yapılan açıklama 
ve itirazlardan sonra Başkan konuşmacılara 3’er dakikalık süreler verdiği bir usul 
tartışması açmıştır. Usul tartışması boyunca sürekli olarak karşılıklı konuşmalar olmuş 
ve usul tartışmasına ayrılan toplam 12 dakikalık süre bir hayli aşılmıştır. Usul tartışması 
bittikten sonra Başkan komisyon raporunun bastırılarak üyelere dağıtılmış olduğunu 
ve daha önceki uygulamalarda bazı komisyon raporlarının Başkanlıkça komisyonlara 
iade edilmelerine rağmen, komisyonların raporları geri gönderdiklerini, dolayısıyla 
Başkanlığın bu konuda bir yetkisi bulunmadığını açıklamıştır. Bu açıklama üzerine 
bu açıklamanın da yeni bir usul tartışması konusu olduğu belirtilmiş ve yeni bir usul 
tartışması isteminde bulunulmuştur. Israrların uzaması üzerine Başkan konuşmacılara 
ikişer dakika daha vererek yeni bir usul tartışması açtırmıştır. Tartışma sonunda Başkan 
tutumunda bir değişiklik olmadığını bildirmiştir.869 Süresi toplam olarak 12+8=20 
dakika olan iki usul tartışmasının tutanaklardaki hacmi toplam 17 sayfadır. Bir sayfalık 
konuşmanın aşağı yukarı 5 dakika sürdüğü dikkate alınırsa, harcanan sürenin birbuçuk 
saate yaklaştığı söylenebilir.870 Usul tartışması sırasında dile getirilen aşağıdaki alıntılar, 
aslında tartışmanın usule yönelik bir sorunu çözmenin ötesinde yürüdüğünü gösterir:

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim burada ben açıklıkla şunu söylüyorum ki: 
Komisyon Raporu’yla ilgili değerlendirmeleri zaten sonra yapacağız ama burada kalkıp 
Nurettin Canikli “Karşı mısınız?” Siz o gün, Bizim, Kur’anı Kerim’in ders olarak 
okutulmasıyla ilgili önergenin verilmesini zorla engellediniz. (AK PARTİ sıralarından 
gürültüler)

869 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.03.1974, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 58, Oturum: 21, s.110 -126.
870 Sözkonusu birleşimin devamında usul tartışması açılmasına ilişkin başka istemler de yapılmış ve bir usul 

tartışması daha yürütülmüştür. Teklifin sonraki günlerdeki görüşmelerinde de aynı eğilim sürmüştür.
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ver önergeyi. 
NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Verin, verin. 
OKTAY VURAL (Devamla) - Peygamber Efendimiz’i engellediniz ama 

şimdi engelleyemeyeceksiniz, topunuz gelse engelleyemeyeceksiniz, topunuz gelse 
engelleyemeyeceksiniz. Yüreğiniz varsa engelleyin, yüreğiniz varsa engelleyin, ciğeriniz 
varsa engelleyin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Engelleyemeyeceksin. Orada 
engellediniz. 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Var zaten. 
...
OKTAY VURAL (Devamla) - O bakımdan burada tekraren ifade ediyorum ki ne 

yaparsanız yapın Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasına ilişkin tezgâhlarınızı, başka 
dillerde Kürtçe eğitimle ilgili tezgâhlarınızı deşifre edeceğiz sizin, kaçamayacaksınız. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunları, bunlarla ilgili itirazlarımızı komisyonda dile 
getirmemizi engellediniz ama Genel Kurulda topunuz gelse, tankınız gelse…

...
HASİP KAPLAN (Şırnak) –...Burada konuşulan, çocuklarımızın, geleceğimizin, 

ülkenin istikbalidir arkadaşlar. Aceleniz ne? Yeni bir anayasa yapıyoruz. Yeni bir anayasada 
eğitimi tartışacağız. Irkçı bir eğitime karşıyız, şovenist bir eğitime karşıyız, asimilasyoncu 
eğitime karşıyız, faşist bir eğitime karşıyız, ana dili yasaklayan bir eğitime karşıyız. Bırakın, 
bizler de bu konuları… Türkiye’nin barışını konuşacağımız konular bunun içinde var. Şimdi 
bunları konuşamayacağız, tartışacağız, bağrışacağız; gürültü, gerginlik komisyondaki 
gibi; ondan sonra yasa yaptık! Böyle yasa olmaz arkadaşlar. İnanın, demokrasi adına 
çocuklarımıza bırakacağımız en kötü miras şu sağlıksız tartışma usulüdür, şu sağlıksız yasa 
yapma usulüdür

Tutanaklardan yapılan bu kısa alıntılar, sorunun içeriğine girilmiş olduğunu 
ve usul tartışmasının burada daha çok bir araç olarak kullanıldığını ispatlamaktadır. 
Görüşmelerde gerginlik artıkça usul tartışmasının bu tür amaçlarla kullanma eğiliminin 
güçlendiği ve bu tür uygulamaların sıklaştığı söylenebilir.

(d) Usul tartışmasında isteme ilişkin teamüller
Usule ilişkin 63. maddenin düzenlemesine göre, usul tartışması yapılabilmesi 

için bu yolda bir istemde bulunulması gerekir. Kural olarak her milletvekili istemde 
bulunabilir. Ancak aynı zamanda birer milletvekili olan oturumu yöneten Başkan ya da 
Başkanvekilinin usul tartışması açılması isteme hakları var mıdır? Usul tartışması aslında 
Başkanın belirli bir tutumuna karşı açıldığından ve Başkanı çalışma usullerine uymaya 
davet içerdiğinden, mantık kuralları gereği Başkanın kendi tutumunun gözden geçirme 
talebinde bulunamaması gerekir. Yine görüşmeye yer olup olmaması ya da bir konuyu öne 
ya da geriye alma gibi konuların da Başkanlık tarafından talep edilememesi gerekir. Ancak 
yukarıda da incelenmiş bulunan kimi durumlarda, örneğin yeni bir kuralın uygulanması 
ya da bir kuralın uygulanmasıyla ilgili tereddüt oluşması durumlarında, Başkanlık bir 
usul tartışması yapılmasının yararlı olacağını düşünebilir. Bu tür durumlarda ya bir 
başkanvekili yönetmediği bir oturumda istemde bulunur, ya bir milletvekilinin bu istemi 
yapması sağlanır, ya komisyon başkan ve üyelerinden birisi istemde bulunur. Özetle 
Başkanın usul tartışması isteminde bulunması, istemi kendisi yerine getireceğinden 
uygun düşmez. Nitekim örneğin 1996 yılında İçtüzükte yapılan değişikliklerden sonra 
sözlü soruların görüşülme yöntemi hakkında Genel Kurul’dan bir usul tartışması açılması 
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talebi gelmemiş ve Başkanlık bir açıklamadan sonra, usul tartışması açmadan, birkaç 
milletvekiline söz vermiş ve bir usul belirlemeye çalışmıştır.871 Buradaki yöntem, usul 
tartışması benzeri bir yöntem olmuştur. Bütün bunlara bakarak usul tartışmasına ilişkin 
istemlerin genellikle milletvekilleri tarafından yapıldığı söylenebilir.

Usul tartışması isteminde bulunan milletvekillerinin parti içindeki konumlarına 
bakıldığında, bu milletvekillerinin daha çok grup başkanvekilleri ve genel başkan 
yardımcıları olduğu görülür. Neziroğlu’nun 22. dönemle ilgili olarak yaptığı bir inceleme 
şu sonuçları ortaya koymuştur: Bu dönemde yapılan 34 usul görüşmesine ilişkin istemin 
29’u grup başkanvekilleri tarafından yapılmıştır. Geriye kalan beş istemin de CHP Genel 
Sekreteri Önder Sav, CHP eski grup başkanvekili Mustafa Özyürek ve DYP Genel 
Başkan yardımcısı Ümmet Kandoğan tarafından yapıldığı görülmektedir.872 Bu sonuçların 
muhtemel nedeni, grup başkanvekillerinin grubu temsil etmeleri nedeniyle, Başkanlık 
tarafından daha fazla ciddiye alınmaları ve isteklerinin yerine getirilmesidir. Bu da bir 
başka ihtimali doğurmaktadır: Grubu temsil yeteneği olmayan milletvekilleri muhtemelen 
usul tartışması isteminde bulunmuşlardır, ancak bu istemler yerine getirilmemiştir. 
Ancak bu döneme ilişkin saptama genel eğilimi yansıtmakla birlikte bunun bir kural 
haline dönüştüğü zannedilmemelidir. Herhangi bir milletvekili her zaman usul tartışması 
açılması isteminde bulunabileceği gibi, grup başkanvekilleri tarafından yapılan her usul 
tartışması isteminin de usul tartışmasına yol açacağı söylenemez. Ancak genel eğilim 
olarak usul istemlerinin genellikle grup başkanvekilleri tarafından yapıldıklarını ve 
grup başkanvekilleri tarafından yapılan usul tartışması istemlerinin usul tartışmasına 
dönüşme olasılıklarının diğer istemlere göre daha yüksek olduğunu söylemek gerekir. 

(e) Usul tartışması konuları
63. madde usul tartışması ile ilgili konuları dört gruba ayırmıştır:
(1) Görüşmeye yer olup olmaması,
(2) Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine 

uymaya davet,
(3) Bir konuyu öne alma veya geriye bırakma,
(4) Yukarıdaki konular gibi usule ait diğer konular.
En yoğun usul tartışmaları, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma konusunda 

olmaktadır. İçtüzüğün TBMM gündeminin kısımları içindeki sıralamanın İçtüzüğün 
49 ve 52. maddeleri gereğince oluşan teamüle göre Danışma Kurulu tarafından 
değiştirilebileceğine daha önce ayrıntılı olarak değinilmişti. İçtüzüğün 19. maddesi 
de Danışma Kurulu’nun çalışma yöntemini belirlemiştir. Buna göre Danışma Kurulu 
oybirliği esasına göre çalışır ve oybirliği sağlanamadığında siyasi parti grupları veya 
Başkan istemlerini doğrudan doğruya gündeme getirme hakkına sahiptirler. Bu durumda 
yapılması gereken şey ilk birleşimde yapılacak bir işaret oylamasıyla karar vermektir. 
Ancak uygulamada ister uzlaşma olsun, ister olmasın Danışma Kurulu önerileri üzerinde 

871 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 04.06.1996, Dönem: 20, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 57, Oturum: 1, s. 240-242.
872 Neziroğlu, 2011, s. 28.
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bir görüşme açılmaktadır. İçtüzükte bu konuda bir görüşme yapılacağına ilişkin bir hüküm 
bulunmadığından, doğal olarak varolmayan bir görüşmenin yönteminden söz edilemez. 
İşte teamülde bu boşluk bir yorumla giderilmiştir. Yorum şudur: Danışma Kurulu bir 
konunun öne alınmasına veya geriye bırakılmasına karar vermektedir ve bu karar İçtüzüğün 
63. maddesine göre bir usul sorunu olarak görüşülebilir. Bu konuda çok güçlü bir teamül 
bulunduğunu ve Danışma Kurulu’ndan ya da siyasi parti gruplarından doğrudan gelen 
öneriler hakkında her zaman usul görüşmeleri ile ilgili maddenin uygulandığını belirtmek 
gerekir. Ancak bunun son derece zorlama bir yorum olduğunu ve bu yorumun gözden 
geçirilmesinin Genel Kurul’un zamanında önemli bir tasarruf sağlayacağını da eklemek 
gerekir. Çünkü Danışma Kurulu’ndan ya da siyasi parti grupları tarafından 19. madde 
gereğince sunulan her önerinin öne alma, geriye alma konusuyla ilişkili olmadığı rahatlıkla 
söylenebilir. Örneğin Genel Kurul’un çalışma süreleri uzatıldığında burada bir öne alma, 
geriye bırakmadan ziyade bir uzatma söz konusudur. Ya da Danışma Kurul’u bir özel 
gündem önerdiğinde, ne bir öne alma, ne de bir geriye bırakma sözkonusudur. Dolayısıyla 
bazı Danışma Kurulu ya da siyasal parti grubu önerilerinin öne alma, geriye bırakma gibi 
konularını da içeriyor olması nedeniyle, bunları usul tartışması konusu yapmak yerinde 
görünmemektedir. Öte yandan bir usul tartışması ile ilgili olarak bir istemin yapılması 
gerekirken, bu tür Danışma Kurulu-grup önerilerinde herhangi bir istem de olmaksızın 
usul tartışması açılmaktadır. Kaldı ki bu konuda bir usul tartışması açıldığında öne alma, 
geriye bırakma istemlerinin tümü bir arada görüşülebilir. Her konuşmacı, kendince 
öne alınmasını, geriye bırakılmasını istediği konuları açıklayabilir ve tartışma burada 
bitirilebilir. Uygulamada ise her bir grup önerisi üzerinde ayrı bir usul tartışması açılmakta 
ve Genel Kurul’un çalışma zamanı bir yönüyle heba edilmektedir.873 Yine belirtmek 
gerekir ki usul tartışmalarında oya başvurmak gerekirse, oylama yapılmasına Başkanlık 
karar vermektedir. Oysa burada söz edilen önerilerde, her önerinin görüşülmesinden sonra 
oya başvurulmaktadır ve Başkanlığın bu konuda hiçbir yetkisinin olmadığı son derece 
açıktır. Son olarak belirtmek gerekir ki usul tartışmalarında öngörülen süre ve kişi sayısı 
üst sınırı ifade etmektedir. 10 dakikalık süre daha kısa olabilir ve ikişer milletvekili yerine 
birer milletvekiline söz verilebilir. Nitekim bu tür örneklere rastlanabilmektedir; hatta 
son zamanlarda usul tartışmasında sürelerin 3 dakika ile sınırlandırılmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Ancak Danışma Kurulu- grup önerileri sözkonusu olduğunda her zaman 
maddedeki üst sınırın uygulandığı görülmektedir. Dolayısıyla Danışma Kurulu-siyasal 
parti grubu önerilerinin usul tartışması ile ilgili madde kapsamında görüşülmesinin son 
derece sorunlu ve zorlama bir yorumdan kaynaklandığını söylemek gerekir. Ancak bu 
konudaki teamülün istikrar kazanmış bir teamül olduğunu da belirtmek gerekir. Genel 
Kurul aşağı yukarı her hafta birkaç gün ya da bütün çalışma günlerinde bu tür önerileri 
görüştüğü için, Genel Kurul’da en fazla yapılan usul tartışmalarının, öne alma ve 

873 Bunun aksi düşüncede olanlar da vardır ve bunlar bu tür usul tartışmalarını olanaksızlıkların zorladığı bir 
çözüm olarak görmektedirler. Bu düşüncede olanlar, milletvekillerinin ve siyasi parti gruplarının Genel 
Kurul’da gündemden bağımsız konuşma yapma olanaklarının son derece sınırlı olduğunu ve bu yolla 
milletvekilleri ile siyasal parti gruplarının sorunları kamuoyunun gündemine getirme ve tartıştırma olanağı 
elde ettiklerini belirtmektedirler. Bu görüşte haklılık payı bulunmakla birlikte, bu tür bir eksikliğin,  yapılacak 
bir İçtüzük değişikliği ile sistematik olarak kurala bağlanmasının daha doğru olacağı söylenebilir.
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geriye bırakmaya ilişkin usul tartışması olduğunu söylemek yanlış olmaz. Burada yeri 
gelmişken belirtmek gerekir ki, bu tür görüşmelerin 63. madde kapsamında yapıldığını 
çok az kişi bilir; çoğu kişi bu konuda ayrı bir madde olduğunu zanneder. Öte yandan usul 
tartışmalarına ilişkin incelemeler yapılırken, bu tartışmalar usul tartışması başlığı altında 
değerlendirilmez. Örneğin yukarıda dönemlere göre usul tartışmalarına ilişkin olarak 
Neziroğlu’ndan aktarılan istatistiki verilerde bu tür usul tartışmaları yer almamaktadır ve 
çalışmada buna ilişkin hiçbir uyarıda da bulunulmamaktadır. Bunun nedeni, bu konuların, 
aslında usul tartışmasına ilişkin madde kapsamında görüşülse bile, usul tartışması olarak 
görülmemesidir. Neziroğlu İçtüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten 1 Ekim 2010 tarihine kadar 
241 usul tartışması yapıldığını belirtmektedir.874 Burada bir noktanın gözden kaçırılmaması 
gerekir: Gündemin belirlenmesine ilişkin Danışma Kurulu-siyasi parti grubu önerileri de 
bir konuyu öne alma ve geriye bırakma kapsamında usul tartışması olarak görüşülmektedir 
ve bu hesapta sözkonusu öneriler yer almamaktadır. Bu tür önerilerin hesaba katılması 
durumundan sayının bir hayli kabaracağını tahmin etmek güç değildir.

Elde bir istatistiki veri bulunmamakla birlikte usul tartışması konularından 
en az rastlananı görüşmeye yer olup olmaması ile ilgili konulardır. Yukarıda aktarılan 
kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen 199 sıra sayılı teklifin görüşmeleri sırasında 
bu tür bir iddianın dile getirildiği belirtilmişti. Genel Kurul’da, komisyon görüşmelerinin 
usulüne uygun yapılmadığından bahisle, komisyon görüşmeleri tamamlanmamış bir 
konunun Genel Kurul’da görüşülemeyeceği, bu konunun görüşülmesine yer olmadığı ileri 
sürülmüştür. Genel Kurul’da görüşmeye yer olmaması dolayısıyla yapılan itirazlara göreli 
olarak daha az rastlanmaktadır. Bu konuya benzer bir başka konunun görüşülmesinde de, 
görüşmelere başlanmadan önce görüşmelere yer olmadığına ilişkin bir usul tartışması 
açılmıştır. Usul tartışmasının başlığı tutanaklarda şöyle ifade edilmiştir:

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiş olan 101 sıra sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
‘ne ilişkin işlemlere geçilmeden önce, Anayasa’nın 2, 4 ve 175 ‘inci maddeleri açısından 
anılan teklifin görüşülmesine yer olup olmadığı hakkında.

Özetle söylemek gerekirse, 1982 Anayasası’nın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik 
öngören 101 sıra sayılı bir kanun teklifi görüşülmektedir ve teklifteki düzenlemelerin 
Anayasa’ya açıkça aykırı oldukları gerekçesiyle Genel Kurul’da görüşülmemeleri 
gerektiği, görüşmeye yer olmadığı ileri sürülmektedir.875 Görüldüğü gibi konu yine 
anayasa değişikliği gibi önemli bir konudur ve yapılan değişikliklerle Anayasa’daki bazı 
temel ilkelerin ortadan kaldırıldığı ileri sürülmektedir. Usule ilişkin istemin yazılı olarak 
yapılmış olması da konunun ciddiyetinin bir göstergesi olarak alınabilir.876 Dolayısıyla 

874 Neziroğlu, 2011, s. 25.
875 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 59, Oturum: 1, s. 666.
876 Neziroğlu yaptığı incelemede 1973 İçtüzüğünün ilk uygulamalarında usul tartışması istemlerinin yazılı 

olduğunu, ancak daha sonraları istemin sözlü yapılmasının yeterli görüldüğünü belirtmektedir. Yapılan 
saptamaya göre 22. dönemde yapılan 34 usul isteminin sadece 2’si yazılı olarak yapılmıştır. (Neziroğlu, 2011, 
s. 28.). Bu saptamalar ve yukarıdaki örnek doğrultusunda şu tür bir çıkarımda bulunmak yerinde olabilir: 
Önemli konulara ilişkin usul istemleri yazılı olarak yapılmaktadır.
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Genel Kurul’da konuya ilişkin keskin bir muhalefet yapılacağı durumlarda, görüşmeler 
başlamadan önce görüşmeye yer olmadığına ilişkin bir usul tartışması açılmasının istendiği 
söylenebilir. Bu da doğal olarak bu tür usul tartışmalarının sayısının sınırlı kalmasına neden 
olmaktadır. Ancak kuşkusuz bu durum nispeten daha az önemli konularda da görüşmeye 
yer olmadığına ilişkin itirazların yapılmasına engel değildir. Örneğin 1999 yılında 29 
sıra sayılı Tasarının görüşülmesi sırasında Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener tarafından 
görüşülmekte olan tasarının bir önceki dönemden kaldığı ve Başbakanın imzasıyla 
TBMM’ye gönderildiği, oysa kanun tasarılarının bütün bakanlar tarafından imzalanmak 
zorunda oldukları ve dolayısıyla bu Tasarının TBMM’ye sunulmamış sayılması gerektiği 
ve görüşmeye yer olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Başkanlık uygulamanın eskiden beri 
böyle sürmekte olduğunu söyleyerek, görüşmeler boyunca süren itirazlara rağmen usul 
tartışması açmamıştır.877 

Görüşmeye yer olup olmaması ile ilgili usul tartışmalarının göreli olarak 
az olmalarının yanında bir başka özellikleri, bu tür tartışmalardan sonuç elde 
edilememesidir. Bu tür itirazlar ya usul tartışması isteminin reddi ile karşılaşır ya da usul 
tartışması açıldıktan sonra, Başkanın tutumunda bir değişiklik olmaz. Bunun en önemli 
nedenlerinden birisi, Başkanlığın gündeme alınmış bir hususu gündemden çıkarmaya 
yönelik bir yetkisinin olmamasıdır. Öte yandan bu tür üzerinde derin görüş ayrılığı 
olan konular, muhalefetin keskin reddi karşısında iktidarın güçlü desteğine sahiptirler. 
Bu yüzden de bu tür usul tartışmalarının sonunda yeni bir yöntem belirlenmediği gibi, 
Başkanın tutumunda da bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla bu tür usul tartışmalarının 
tek yararının Genel Kurul’daki gerginliği bir miktar yumuşatmak olduğu söylenebilir. 
1986 yılında yaşanan bir olayda yaşanan bir örnek bu saptamayı güçlendirmektedir. 
Eski Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında verilmiş bir Meclis soruşturması 
önergesi bulunmaktadır ve bu önergenin Genel Kurul’da görüşülemeyeceği, önergenin 
bu açıdan Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiği ileri sürülerek bu konuda 
bir usul tartışması açılması istenmektedir. Bu konuda konuşan Adana Milletvekili Nuri 
Korkmaz, sözkonusu Bakan’ın 1983 yılında görev yaptığını, Anayasa’nın geçici 15. 
maddesinin 12 Eylül 1980 tarihinden yeni Meclisin başkanlık divanı teşekkül edinceye 
kadar geçecek süre içinde Konsey üyelerinin, Danışma Meclisi üyelerinin ve Konseyin 
atadığı hükümet üyelerinin hiçbir cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunmadığını ve bu 
nedenle de bakan hakkında soruşturma açılamayacağını; önergenin görüşülemeyeceğini 
söylemiştir. Açılan usul tartışması sonunda oylama yapılmış ve önergenin görüşülmesine 
karar verilmiştir. Ancak buna rağmen soruşturma açılmasına ilişkin önergenin kendisi 
reddedilmiştir.878 Dolayısıyla Genel Kurul soruşturmaya gerek olmadığına karar verdiği 
durumda bile, önergenin görüşülmesine yer olmadığına ilişkin itirazı yerinde görmemiş 
ve görüşmüştür. Bu nedenle de Genel Kurul’un, önüne gelen bir işi görüşme eğiliminde 
olduğu; görüşmeye yer olmadığına ilişkin itirazları yerinde görmeme eğiliminde olduğu 
söylenebilir.

877 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.07.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 36, Oturum: 1, s. 558.
878 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 16.01.1986, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 61, Oturum: 1, s. 415-450.
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Genel Kurul’da kimi zaman sonuç da doğuran ve usul tartışması kavramına en 
yakın usul tartışmaları Başkanı gündeme veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma 
usullerine uymaya davet konuları kapsamına giren usul tartışmalarıdır. Bu başlığı belki 
de İçtüzükte geçen gibi diğer konularla birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü yukarıda 
aktarılan iki başlık dışındaki bütün konular bu iki başlığa sığdırılabilir. Kimi zaman 
Başkanlığın kendisi de yaptığı işin doğru olup olmadığı konusunda tereddüt sözkonusu 
olduğundan, kuralın nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak bir yöntem saptanmaya 
çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu konuda Başkanı doğru usulü uygulamaya davetten çok, 
doğru yolu bulmaya yönelik ortak bir çabaya davetten söz edilebilir. İşte bu nedenle de bu 
iki başlığı birlikte değerlendirmek gerekir. Neziroğlu bu başlık altında sayılabilecek usul 
görüşmelerini şöyle sıralamaktadır:

a. İçtüzüğün açık bir hükmünün ihlal edilmesi,
b. İçtüzükte açık bir hüküm bulunmadığı hallerde Başkanın tereddüt edip Genel 

Kurul’un görüşünü almak istemesi,
c. Konunun ilk defa gündeme gelmesi ve ilk defa uygulama yapılacak olması 

nedeniyle usul belirlenmesi,
d. İçtüzükte açıkça hüküm bulunmaması ve o konuya ilişkin farklı uygulamaların 

varlığı,
e. İçtüzükte hüküm bulunmamasına rağmen teamül halinde gelmiş bir uygulamanın 

başkan tarafından dikkate alınmaması, 879

Bu başlık altına giren usul tartışmalarının bunlardan daha fazla olduğunu kabul 
etmek gerekir. Neziroğlu’nun saptamalarına ek olarak ilk bakışta akla gelen bir kaç başka 
usul tartışması şu konularda olabilir:

f. Uygulanmakta olan bir teamülün değiştirilmek istenmesi,
g. Genel Kurul’da bir başka hususa dikkat çekilmesi,
h. Eylemli bir içtüzük değişikliğine dayanak oluşturulması,
ı. Engelleme.

Bu konulardan engelleme ayrı bir altbaşlık altında incelenmiştir. Yine yukarıda 
1973 İçtüzüğü’ nün yürürlüğe girdiği dönemde yapılan bazı ilk uygulamaların öncesinde 
bir usul tartışması açılarak, bir usul belirlenmeye çalışıldığından söz edilmişti. Diğer usul 
tartışmalarına ise çalışma boyunca değinilmeye çalışılmıştır. Ancak yukarıda belirtilen 
konularda ilişkin başka çok sayıda örneğe rastlamak da mümkündür.

(f) Usul tartışmasının sonuçları

İçtüzüğün 63. maddesi, usul tartışmaları sonunda bir oylama yapılmasını zorunlu 
görmemiş ve bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse oylamanın işaretle 
yapılacağını belirtmiştir. Dolayısıyla oylama yapıp yapmama konusunda Başkanların 
geniş bir takdir yetkilerinin bulunduğunu kabul etmek gerekir.

879 Neziroğlu, 2011, s. 29.
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Usul tartışmasının sonuçları, açılan usul tartışmasının bulunduğu kategoriye 
bağlı olarak farklılık gösterir. Usul tartışmaları kabaca, (1) görüşmeye yer olmaması, 
(2) sıralama, (3) kural ve teamüllere uymaya davet olarak üç başlık altında toplanabilir. 
Görüşmeye yer olmaması ile ilgili usul tartışmaları, Başkanlığın gündeme girmiş ve 
görüşülmesine başlanmış bir işi gündemden çıkarmaya yetkili olmamasından dolayı 
herhangi bir sonuç doğurmamakta, tartışma yapılmasıyla yetinilmektedir. Sıralama 
konusunda yapılan tartışmalar, genellikle İçtüzüğün 19. maddesinde Danışma Kurulu 
ve siyasal parti grubu önerilerinin tartışılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu konular 
aslında usul tartışması kapsamında bile değerlendirilmemelidir. Ancak uygulamada 
hemen her gün Genel Kurul’da bu tür öneriler görüşüldüğünden, Genel Kurul’da  her 
gün bu konuda usul tartışması yapıldığı söylenebilir. Bu tür öneriler karara bağlanmak 
zorunda olduğundan, bu tür tartışmaların her birinin sonunda mutlaka oylama yapıldığı 
görülmektedir. Usul tartışması kavramına en yakın olan kural ve teamüllere uymaya 
davet, daha önce de değinildiği gibi, ya Başkanın tutumunu değiştirmesi amacını taşır, 
ya da belli bir konuda saptanması gereken usulün belirlenmesi amacını taşır. Başkanlar 
kendi tutumlarıyla ilgili usul tartışmalarının sonunda, genellikle tutumlarında bir 
değişiklik olmadığının belirtilmesiyle yetinirler ve ayrıca bir oylama yapmazlar. Ancak 
özellikle bir usul ya da teamül ihdas edilmek istenmesi durumunda bir oylamaya gidilir 
ve yapılan uygulama bir Genel Kurul kararı haline getirilir. Usul tartışmaları sonucunda 
Genel Kurul’da alınan bu tür kararlar, hem teamül, hem de eylemli içtüzük kuralı olarak 
değerlendirilebilir. Çünkü usul tartışması sonunda alınan bu kararlar, daha sonraki usul 
tartışması taleplerinde gerekçe gösterilerek, Genel Kurul’un daha önce bu konuda bir 
karar vermiş olduğu ve bunun da teamül olduğu söylenir. Diğer taraftan alınan bu kural 
İçtüzükteki bir boşluğu dolduruyor ya da İçtüzük’teki bir kurala aykırılık taşıyorsa, 
ortadaki karar, eylemli bir içtüzük değişikliği olarak görülebilir. Çünkü Genel Kurul, 
yöntemine uyulmayarak da olsa, yeni bir İçtüzük kuralı yapmış bulunmaktadır ve bu 
yeni kural gelecekteki olaylarda uygulanma yeteneğine sahiptir. Ancak belirtmek 
gerekir ki bu tür tartışmaların sonunda bir oylama yapılmadan da bir usul ihdas edilmesi 
mümkündür. Başka bir anlatımla usul tartışması sonunda oylama yapılarak karar 
alınmış olması ya da oylama yapılmaması arasında çok büyük bir fark bulunmaz. Kimi 
usul tartışmaları sonunda bir oylama yapılmasa da, usul tartışmasının sonunda yapılan 
açıklama bir teamülün temelini teşkil edebilir. Ya da tersine usul tartışması sonunda bir 
karar alınarak teamülün temeli atılmış olmasına rağmen, kısa süre içinde bu teamülden 
vazgeçilebilir. Örneğin önergelerin okunmasına ilişkin olarak yukarıda aktarılan iki 
örnekte usul tartışmalarının sonunda oylama yapılarak karar alındığı belirtilmişti. 1985 
yılında yaşanan örnekte aynı önergenin rakamlarının değiştirilmesi yoluyla 250 önerge 
olarak sunulmasının sonunda, 250 önergenin sadece 4’ü işleme alınmış ve açılan usul 
tartışmasının sonunda da bu uygulama karara bağlanmıştı. Bu yolla bu miktarda önerge 
verilmesinin önü kesilmiş, ancak bundan sonrası için uygulamada herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştı. Benzer bir usul tartışması 1992 yılında yaşanmış ve bu tartışmada 1985 
yılındaki olay örnek gösterilerek bir karar alınmıştı. Ancak bu kararın da uzun süre 
uygulanmadığı görülmektedir. Bu da usul tartışması sonucunda karar alınmış olmasının, 
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mutlak bir bağlayıcılık anlamına gelmediğini göstermektedir. Özellikle farklı siyasal 
parti gruplarına mensup başkanvekilleri arasında görüş ayrılıkları olması ve her birinin 
kendi yönettikleri oturumlarda farklı uygulamalar yapması durumunda, bu teamüllerin 
daha da zayıfladığı söylenebilir. Neziroğlu’nun yukarıda sözü edilen incelemesinde 1973 
İçtüzüğünün yürürlüğe girmesinden sonra yapılan 218 usul tartışmasından sadece 49’unda 
oylama yapıldığı saptanmıştır.880 Sonucunda oylama yapılan usul tartışmalarının daha çok 
1973 İçtüzüğünün yürürlüğe girdiği ilk yıllarda yapılmış olabileceği hesaba katılırsa, 
sonraki yıllarda oylama ile sonuçlanan usul tartışması sayısının bir hayli az olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. Burada tekrar pahasına da olsa söylemekte yarar vardır ki, usul 
tartışması sonunda oylama yapılarak karar alınmış olması kimi zaman uygulamayı teamüle 
dönüştürür ve uzun süre uygulanmasını sağlar. Bu yüzden de usul tartışması açılmasını 
isteyenler, oylamada istedikleri kararın çıkacağını düşünmüyorlarsa, oylama yaptırmak 
istemezler. Ancak buna rağmen, oylama yapılmış olması, alınan kararın uygulanacak bir 
teamüle dönüşeceği anlamına gelmez: Alınan karar sadece usul tartışmasına konu olayla 
sınırlı olarak uygulanabileceği gibi, kısa bir süre uygulandıktan sonra vazgeçilebilir ya da 
bir başka başkanvekilinin yönetiminde uygulanmayabilir. Neziroğlu bu konuda şunları 
söylemektedir:

Usul görüşmeleri incelendiğinde uzun soluklu teamüllerden ziyade günübirlik 
sorunlara çözüm üretme amaçlı kullanıldıkları görülmektedir. Teamüller siyasi uzlaşmanın 
ürünüdür. Genel Kurulda genel bir kabul yoksa başkanın tutumunda ısrar etmesinin veya 
oylayıp geçmesinin teamüllerin oluşmasına çok fazla bir katkısı olmamaktadır. Çünkü 
kararlar o andaki iktidar çoğunluğuna göre alınmaktadır. Parlamento geleneğimizde 
uzlaşma kültür yaygın olmadığından birçok konuda teamüller oluşamamıştır. Bunda 
iktidar partisinin genellikle sayısal üstünlüğünü kullanarak sorunların üstesinden gelme 
yaklaşımının yanında muhalefet partilerinin gerekli gereksiz birçok konuda siyasi veya 
engelleme amaçlı usul hakkında görüşme talep etmesinin payı vardır.881

Bu saptamalar doğrudur; bunlara itiraz etmenin olanağı yoktur. Ancak Neziroğlu’nun 
bir sonraki paragrafta bu sonuçları, Teziç’e dayanarak Türk parlamento hukukunda 
teamüllerin fakir olduğunu göstermesini onaylamanın olanağı yoktur. Çünkü bu çalışma 
başından sonuna kadar Türk parlamento hukukunun neredeyse tümüyle teamüllerden 
oluştuğunu, yazılı kuralların son derece sınırlı düzeyde uygulandığını göstermektedir.

(04) Oylamalara ilişkin teamüller
Genel Kurul’un karar alabilmesi için yeterli çoğunluğun olup olmadığının 

saptanması için yapılan işleme oylama denmektedir.882 Oylama konusu parlamento 
hukukundaki en çetrefilli ve en önemli konuların başında  gelmektedir. Bunun nedeni 
Genel Kurul’da yapılan bütün görüşmelerin sonucunun oylamayla elde ediliyor olmasıdır. 
Oylama Genel Kurul’un iradesini belirleyen araçtır. Genel Kurul’da çok farklı düşünceler 

880 Neziroğlu, 2011, s. 31.
881 Neziroğlu, 2011, s. 35.
882 Bu başlık altında kullanılacak temel kaynak, (Bakırcı, TBMM’nin Çalışma Yöntemi, 2000)’dir. Bu kaynağa 

ilişkin olarak ayrıca dipnot verilmeyecektir.
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dile getirilmiş ve görüşmelerde taraflar birbirlerini çeşitli yönlerde ikna etmiş olabilirler. 
Ancak oylama yapılarak sonuç alınmadığı takdirde yapılan görüşmelerden sonuç elde 
edilmesi olanaklı değildir. Oylamanın bu kadar önemli olması, paradoksal biçimde 
parlamentolarda yapılan görüşmeleri de etkisizleştirebilmektedir. Çünkü görüşmelerde 
ne söylenmiş olursa olsun, kullanılan savlar ne kadar güçlü olursa olsun, parlamentoda 
çoğunluğa sahip olan siyasal parti grubu/grubuna mensup milletvekilleri kendi parti 
politikaları doğrultusunda oy kullanacaklarından oylama tek belirleyici hale gelmektedir. 
Özellikle parlamenter sistemlerde hükümetlerin Mecliste çoğunluğa sahip siyasal 
partiler tarafından oluşturulduğundan, iktidar partisi grubu/grupları kendi içlerinden 
çıkmış hükümetlerin politikalarını desteklemektedirler. Parlamenter sistemlerde bulunan 
disiplinli partiler, disiplin mekanizması aracılığıyla, milletvekillerinin parti politikaları 
yönünde oy kullanmalarını sağlamaktadır. Disiplinli parti yapısı, kuvvetler ayrılığını 
yasama-yürütme ikilisi açısından ortadan kaldırdığından bu sisteme kimi zaman Başkanlık 
Parlamentarizmi adı da verilmektedir.883 Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında parlamenter 
sistemlerde, sonuç doğuran şeyin müzakereden çok oylama olduğu sonucu doğmaktadır. 
Ancak yine de sistemin meşruiyetini sağlaması ve iktidar grubu/gruplarını ikna olasılığı 
içermesi bakımından müzakere süreci tümüyle yabana atılamaz ve müzakere süreci ile 
oylama sürecinin birbirlerini bütünleyen iki önemli aşama olduklarını kabul etmek gerekir. 
Bu yüzden de burada oylama konusundaki teamüllerin ortaya konması önem taşımaktadır.

Konuya girerken belirtmek gerekir ki bu konudaki kurallar çok açık gibi 
görünmekle beraber, uygulamada son derece karmaşıktırlar ve bu yüzden de kimi zaman 
anayasa yargısının önüne taşınmışlardır. Oylama konusu toplantı yetersayısı ve karar 
yetersayısı ile de çok yakından ilişkilidir. Bu yüzden toplantı ve karar yetersayısı ile ilgili 
bütün sorunlar oylama konusuna da sirayet edebilmektedir.

Anayasa’da oylama konusu özel olarak düzenlenmemiş sadece belli maddelerinde 
gizli oylama yapılacağı belirtilmiştir884. Anayasa 96. maddesinde ise oylamaların çerçevesini 
çizen toplantı ve karar yetersayısını özel olarak düzenlemiştir. Maddenin son hali şöyledir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye 
tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca 
bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter 
sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları 
oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir 
bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir.

Oylamaya ilişkin hususlar İçtüzüğün 139-149. maddelerinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Oylamalar temel olarak üç başlık altında düzenlenmiştir:

883 Çam, 1982, s. 64-82; Bakırcı, 1994, s. 26.
884 Anayasa’nın gizli oylama yapılmasını zorunlu kıldığı hususlar şunlardır: (1) Kamu Başdenetçisinin seçimi 

(m. 74), (2) Üyelikle bağdaşmayan bir görevi kabul eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesi (m. 84), (3) 
TBMM Başkanının seçimi (m. 94), (4) Meclis soruşturması açılmasına ve soruşturma komisyonu raporu 
üzerine ilgilinin Yüce Divan’a sevkine ilişkin iki ayrı oylama (m. 100), (5) AYM’ye üye seçimi (m. 146), (6) 
Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerin oylanması.

 

 
Şekil 31. Oylama sınıflamaları 

Şimdi bu oylamaların her birine ilişkin teamüller alt başlıklarda incelenecektir. 

(a) İşaretle	  Oylama	  
 İşaretle oylama, oyunu kullanan üyenin belli olduğu, ancak oylama sonrasında 

kimin hangi yönde oy kullandığının kayıt altına alınmadığı bir oylamadır. İçtüzükte 

öngörülen şekliyle işaretle oylama sırasında kimin hangi yönde oy kullandığı bellidir. 

İçtüzüğe göre, işaretle oylama üç biçimde yapılabilmektedir (m. 139/2): 

 1. Üyelerin el kaldırması, 

 2. Tereddüt halinde üyelerin ayağa kalkmaları, 

 3. Beş üyenin ayağa kalkarak önermesi durumunda, salonda olumlu ve olumsuz 

oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları.  Salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin 

ikiye bölünerek sayılmaları yöntemine division denmektedir. Üyeler Başkan’ın sağında 

bulunan “evet” ve solunda bulunan “hayır” bölümlerinde toplandıktan sonra sayılarak 

sonuç elde edilmektedir. Her üç biçimde de oyların sayımı kürsüde görevli Başkanlık 

Divanı üyeleri tarafından yapılmaktadır. Başkan ve divan üyeleri, önce olumlu oyları, 

sonra da olumsuz oyları saymak zorundadırlar. İçtüzüğe göre Başkanlık Divanı üyeleri, 

Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra kendi oylarını Başkan’a bildirirler (m. 

141). İçtüzüğün 146. maddesine göre işaretle oylamada olumlu oylar olumsuz oylardan 

fazlaysa oya konan husus kabul edilmiş sayılır; aksi takdirde reddedilmiş olur. Teamülde 

Oy
la
m
al
ar
	  

İşaretle	  

Yapılış	  açısından	  

El	  kaldırma	  

Ayağa	  kalkma	  

Bölünme	  

Elektronik	  

Zorunluluk	  
açısından	  

Kural	  olmayan	  
tüm	  haller	  

Zorunlu	  

Açık	  

Yapılış	  açısından	  

İsmi	  Kutuya	  atma	  

	  Sesle	  beyan	  

Elektronik	  

Zorunluluk	  
açısından	  

Zorunlu	  

İstem	  

Gizli	  
Zorunlu	  	  

İstem	  
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Şekil 36. Oylamalar 
Şekilden de anlaşılacağı gibi işaretle oylama en çok kullanılan oylama türü iken, 

gizli oylama özellikle Anayasa’nın zorunlu kıldığı özel durumlarda başvurulan istisnai 
bir oylama türüdür.

Oylamaların her biri de kendi içinde çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır885:

Şekil 37. Oylama sınıflamaları
Şimdi bu oylamaların her birine ilişkin teamüller alt başlıklarda incelenecektir.

885 Bu şeklin oluşturulmasında şu kaynaktan esinlenilmiştir: Bakırcı, ed. Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine 
Katılım El Kitabı, 2011, s. 122.

Anayasa'da oylama konusu özel olarak düzenlenmemiş sadece belli maddelerinde 

gizli oylama yapılacağı belirtilmiştir 884 . Anayasa 96. maddesinde ise oylamaların 

çerçevesini çizen toplantı ve karar yetersayısını özel olarak düzenlemiştir. Maddenin son 

hali şöyledir: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının 

en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa 
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye 
tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, 
kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile 
birlikte en çok iki oy kullanabilir. 

Oylamaya ilişkin hususlar İçtüzüğün 139-149. maddelerinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Oylamalar temel olarak üç başlık altında düzenlenmiştir: 

 
Şekil 30. Oylamalar  

Şekilden de anlaşılacağı gibi işaretle oylama en çok kullanılan oylama türü iken, gizli 

oylama özellikle Anayasa'nın zorunlu kıldığı özel durumlarda başvurulan istisnai bir 

oylama türüdür. 

Oylamaların her biri de kendi içinde çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır885: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
884 Anayasa'nın gizli oylama yapılmasını zorunlu kıldığı hususlar şunlardır: (1) Kamu Başdenetçisinin 
seçimi (m. 74), (2) Üyelikle bağdaşmayan bir görevi kabul eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesi (m. 84), 
(3) TBMM Başkanının seçimi (m. 94), (4) Meclis soruşturması açılmasına ve soruşturma komisyonu 
raporu üzerine ilgilinin Yüce Divan'a sevkine ilişkin iki ayrı oylama (m. 100), (5) AYM'ye üye seçimi (m. 
146), (6) Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerin oylanması. 
885 Bu şeklin oluşturulmasında şu kaynaktan esinlenilmiştir: Bakırcı, ed. Sivil Toplum İçin Yasama 
Sürecine Katılım El Kitabı, 2011, s. 122. 
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Şekil 31. Oylama sınıflamaları 

Şimdi bu oylamaların her birine ilişkin teamüller alt başlıklarda incelenecektir. 

(a) İşaretle	  Oylama	  
 İşaretle oylama, oyunu kullanan üyenin belli olduğu, ancak oylama sonrasında 

kimin hangi yönde oy kullandığının kayıt altına alınmadığı bir oylamadır. İçtüzükte 

öngörülen şekliyle işaretle oylama sırasında kimin hangi yönde oy kullandığı bellidir. 

İçtüzüğe göre, işaretle oylama üç biçimde yapılabilmektedir (m. 139/2): 

 1. Üyelerin el kaldırması, 

 2. Tereddüt halinde üyelerin ayağa kalkmaları, 

 3. Beş üyenin ayağa kalkarak önermesi durumunda, salonda olumlu ve olumsuz 

oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları.  Salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin 

ikiye bölünerek sayılmaları yöntemine division denmektedir. Üyeler Başkan’ın sağında 

bulunan “evet” ve solunda bulunan “hayır” bölümlerinde toplandıktan sonra sayılarak 

sonuç elde edilmektedir. Her üç biçimde de oyların sayımı kürsüde görevli Başkanlık 

Divanı üyeleri tarafından yapılmaktadır. Başkan ve divan üyeleri, önce olumlu oyları, 

sonra da olumsuz oyları saymak zorundadırlar. İçtüzüğe göre Başkanlık Divanı üyeleri, 

Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra kendi oylarını Başkan’a bildirirler (m. 

141). İçtüzüğün 146. maddesine göre işaretle oylamada olumlu oylar olumsuz oylardan 

fazlaysa oya konan husus kabul edilmiş sayılır; aksi takdirde reddedilmiş olur. Teamülde 
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(a) İşaretle Oylama
İşaretle oylama, oyunu kullanan üyenin belli olduğu, ancak oylama sonrasında 

kimin hangi yönde oy kullandığının kayıt altına alınmadığı bir oylamadır. İçtüzükte 
öngörülen şekliyle işaretle oylama sırasında kimin hangi yönde oy kullandığı bellidir. 
İçtüzüğe göre, işaretle oylama üç biçimde yapılabilmektedir (m. 139/2):

1. Üyelerin el kaldırması,
2. Tereddüt halinde üyelerin ayağa kalkmaları,
3. Beş üyenin ayağa kalkarak önermesi durumunda, salonda olumlu ve olumsuz 

oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları.  Salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin 
ikiye bölünerek sayılmaları yöntemine division denmektedir. Üyeler Başkan’ın sağında 
bulunan “evet” ve solunda bulunan “hayır” bölümlerinde toplandıktan sonra sayılarak 
sonuç elde edilmektedir. Her üç biçimde de oyların sayımı kürsüde görevli Başkanlık 
Divanı üyeleri tarafından yapılmaktadır. Başkan ve divan üyeleri, önce olumlu oyları, 
sonra da olumsuz oyları saymak zorundadırlar. İçtüzüğe göre Başkanlık Divanı üyeleri, 
Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra kendi oylarını Başkan’a bildirirler (m. 
141). İçtüzüğün 146. maddesine göre işaretle oylamada olumlu oylar olumsuz oylardan 
fazlaysa oya konan husus kabul edilmiş sayılır; aksi takdirde reddedilmiş olur. Teamülde 
işaretle oylamada oyların itiraz olmadığı takdirde sayılmaması esastır. Başkan kendi 
takdirine göre oy kullananların çoğunluğunun hangi yönde oy kullandığını belirlemekte 
ve oylama sonucunu “kabul edilmiştir”, “kabul edilmemiştir” biçiminde açıklamaktadır. 
Oylama öncesinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda, açıklanan oylama sonuçları 
kesindir; bunların değiştirilmesi mümkün değildir. Ancak oylama öncesinde itiraz olması 
durumunda Başkan katip üyelerin de yardımıyla oyları saymaya çalışmakta ve mutabakatla 
belirlenen sonucu açıklamaktadır. Bu durumda Anayasa’nın yukarıda aktarılan 96. maddesi 
gereğince üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası (550/4+1=137.5+1= 138.5) olan 139 
sayısı aranmaktadır. En az 139 oyun belli bir yönde kullanılmış olması koşuluyla kabul 
ya da ret kararının alındığı açıklanmaktadır. Ancak bu 139 sayısı alt sınırdır; oylamada 
her durumda toplantıya katılanların salt çoğunluğu sağlanmış olmalıdır. Örneğin 250 
kişinin katıldığı bir oylamada 139 üyenin oyu yönünde karar alınmış olacaktır. Ancak 300 
üyenin oy kullanması halinde en az 151 üyenin o yönde oy kullanmış olması zorunludur. 
Bu çetrefilli konuya ileride tekrar dönülecektir. Burada sadece bilinmelidir ki oylama 
öncesinde karar yetersayısının aranmasının istenmesi halinde Başkanın bu yetersayısı 
aramak zorunda olmasıdır. Aslında İçtüzükte karar yetersayısının istenmesine ilişkin 
hiçbir hüküm bulunmamaktadır. İçtüzükte yoklamaya ilişkin bir hüküm bulunmaktadır 
ve işaretle oylamaya geçerken 20 milletvekilinin ayağa kalkmak veya önerge vermek 
suretiyle yoklama isteyebilecekleri belirtilmiştir (m. 57). Böyle bir yoklama talebi için 
görüldüğü gibi iki temel koşul bulunmaktadır:

1. Talebin işaretle oylamaya geçilirken yapılması gerekir886,

886 İşaretle oylamaya geçilirken yoklama istemine izin verilmiş olması, diğer oylamalara (açık, gizli) geçilirken 
yoklama istemine neden izin verilmediği sorusunu getirebilir. Bu haklı sorunun cevabı çok basittir: Açık ve 
gizli oylamada kaç adet oyun kullanıldığı oylama sonucunda zaten kayıt altına alınmış durumdadır. Eğer bu 
oylamalarda kullanılan oy sayısı toplantı yetersayısı olan (550/3) 184’ün altında ise, zaten toplantı yetersayısı 
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2. En az 20 milletvekilinin sözlü ya da yazılı isteminin olması gerekir.
Bu durumda İçtüzüğe göre yoklama yapılabilmesi için bu iki koşulun birden varlığı 

gereklidir. Oylama öncesinde bir istemde bulunulmuşsa, ancak istemde bulunanların 
sayısı 20’nin altında ise ya da 20’nin altına düşmüşse yoklama istemi yerine getirilmez. 
Bu durumda eksik sayıda üyenin sözlü olarak istemde bulunmaları, yoklama isteminin 
canlandırılmasına olanak tanır. Bütün bu anlatılanlar yoklamayla ilgilidir ve işlenmekte 
olan konuyla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ancak belirtmek gerekir ki İçtüzükte karar 
yetersayısı istemi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi, buradaki hüküm dışında kıyasen 
uygulanabilecek başka bir hüküm de yoktur. Bundan dolayıdır ki, teamülde,  Genel 
Kurul’da yoklamaya ilişkin hüküm kıyasen uygulanarak karar yetersayısı isteminde 
bulunulabilmektedir. Burada da yoklamada olduğu gibi oylama öncesinde karar 
yetersayısı isteminde bulunulabilmektedir. Ancak burada yoklamadan farklı olarak tek 
milletvekilinin bile karar yetersayısı isteminde bulunmasına olanak tanınmaktadır. Bir 
karar yetersayısı isteme örneği şöyledir:

BAŞKAN- ...  4 üncü maddeyi oylarınıza...
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Karar yetersayısı istiyorum.
BAŞKAN- Tabii efendim. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...

Etmeyeler... Karar yetersayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum.887

Kimi zaman istemden sonra karar yetersayısı bulunabilir:
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
HALUK KOÇ (Samsun)- Karar yetersayısı istiyorum.
BAŞKAN- Karar yetersayısını arayacağım.
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...Kabul etmeyenler...karar 

yetersayısı vardır; madde kabul edilmiştir.888  

Görüldüğü gibi her iki örnekte de madde oya sunulduktan sonra ama henüz 
oylama yapılmadan önce,889 bir milletvekilinin isteği üzerine karar yetersayısı istenmiş 
ve örneklerin birincisinde karar yetersayısı bulunmadığından birleşime ara verilirken, 
ikinci örnekte karar yetersayısı bulunmuştur. Ancak her zaman bu iki durumla 
karşılaşılmayabilir. Kimi zaman katip üyeler de oy kullananları sayabilirler ve sonuçta 
da aynı rakamlara ulaşmayabilirler. Bu gibi durumlarda İçtüzük gereği yapılması gereken 

bulunmadığı ve dolayısıyla karar alınmadığı sonucunu doğuracaktır. İşaretle oylamada ise oylama sonrasında 
kaç oyun kullanıldığını tespit etmenin olanağı yoktur. Bu nedenle işaretle oylamada oy sayısının saptanması 
için hemen oylama öncesinde bu talebin yapılması gerekir. Öte yandan henüz ortada bir oylama yokken 
karar yetersayısı isteminde bulunmanın Genel Kurul’un işleyişini aksatmaktan başka hiçbir yararı yoktur. 
Ancak aşağıda inceleneceği gibi açık ve gizli oylamalarda yoklama istemi yapılmamasının İçtüzüğün 146 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yönünden sorunlu olduğunu belirtmek gerekir.

887 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.06.1992, Dönem: 19, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 84, Oturum: 3, s. 398.
888 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 03.05.2005, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 93, Oturum: 3, s. 60.
889 Bir başka örnekte henüz konuşmalar sürerken karar yetersayısı isteminde bulunulmuş ancak oylama anında 

talep yenilenmediği için karar yetersayısı aranmamıştır. Buna itiraz edilmesi üzerine bir usul tartışması 
açılmış ve tartışma sonunda, karar yetersayısının aranmasına ilişkin istemin konuşmalar bittikten sonra 
yapılması gerektiği, konuşma sürerken istemde bulunulmasının bir sonuç yaratmayacağı belirtilmiştir: 
www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.11.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 15, Oturum: 3, s. 254-259. 
Dolayısıyla istemin konuşmalar bittikten sonra ancak oylama yapılmadan önce yapılması gerekir.
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şey, lehte oy kullananlar ile aleyhte oy kullananların ikiye bölünmesi ve sayımın yeniden 
yapılmasıdır. Nitekim 189. maddenin gerekçesinde bu usulün İtalyan Parlamentosu’ndan 
alındığı ve oylama sonuçlarını tereddütsüz sayabilmek için çok pratik ve yerinde bir 
usul olarak görüldüğü belirtilmiştir.890 Ancak teamüle bakıldığında bu yöntemin hiç 
kullanılmadığı ve bunun yerine son derece tartışmalı yeni bir yöntemin geliştirildiği 
görülmektedir. Gerçekten de uygulamada tartışmalı durumlarda ikiye bölerek sayma 
yöntemi yerine elektronik cihazla işaretle oylama yoluna başvurulduğu görülmektedir. 
Aslında elektronik cihazla oylama İçtüzüğe göre sadece bir açık oylama yöntemidir ve 
işaretle oylamanın elektronik cihazla yapılması İçtüzüğe açıkça aykırıdır. Ancak İba’nın 
belirttiği gibi Türk parlamento hukukunda karar yetersayısı oldukça masum sayılabilecek 
bir obstrüksiyon aracı olarak da kullanılmaya elverişlidir. Örneğin 21. yasama döneminde 
yapılan toplam 446 birleşimde 565 kez karar yetersayısı istenmiş ve bunlardan 204’ünde 
karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime ara verilmiştir.891 Muhtemelen bunların 
bazılarında daha sonraki oturumlarda da karar yetersayısı bulunamadığı için birleşim 
sona erdirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde özellikle siyasal gerginliğin arttığı anlarda, 
bu mekanizmanın engelleme amacıyla daha sık kullanıldığını tahmin etmek güç değildir. 
İşte bu engellemenin çok uzamaması için iktidar gruplarının tercih ettiği yöntem, ikiye 
bölünme gibi zaman alıcı bir yöntem yerine 1 ile 5 dakika arasında sonuçlandırılabilen 
elektronik oylama cihazıyla işaretle oylama yapılmasıdır. Tekrar etmek gerekirse bu 
yöntem İçtüzüğe açıkça aykırıdır ve bu nedenle de 1998 yılına kadar hiç uygulanmamıştır. 
05/10/1998 tarihinde TBMM Başkanı ile Başkanvekillerinin birlikte yaptıkları bir 
toplantıda işaretle oylamanın; ihtilaflı (başkan ve katip üyeler arasında) ve itirazlı 
hallerde elektronik sistemle, diğer hallerde üyelerin el kaldırması suretiyle yapılması 
konusunda mutabakata varılmıştır.892 Şu halde işaretle oylamanın yöntemi konusunda 
bugün uygulanan teamül sadece kısmen İçtüzüğe dayalıdır. Teamülde, işaretle oylama, ya 
el kaldırarak ya da elektronik cihazla yapılmakta olup, İçtüzükte bulunan ikiye bölünme 
ya da ayağa kalkma yöntemleri hiç uygulanmamaktadır.

İşaretle oylamanın elektronik cihazla yapılması İçtüzüğe aykırı olmakla kalmayıp, 
işaretle oylamanın doğasına da uymamaktadır. Yukarıda da açıklandığı gibi işaretle 
oylamayı gizli oylamadan ayıran şey, gizli oylamada, oy kullananın kimliğinin hiçbir 
şekilde bilinememesi ve bu sayede oy kullananın herhangi bir etki altında kalmadan kendi 
hür vicdanına göre oy kullanmasının sağlanmasıdır. Oysa işaretle oylamada, oylamadan 
sonra kimin hangi yönde oy kullandığı bilinmiyorsa da, oylama anında oy kullananların 
kimliği bellidir; her milletvekili diğer bütün milletvekillerinin kullandıkları oyları 
görebilmektedir. İşaretle oylama gelecekte oy kullananların kimliklerinin bilinmemesi 
anlamında gizli oylamaya benziyorsa da, oylama anında kimliklerin gizli olup olmaması 
açısından gizli oylamadan sert biçimde ayrılır. İşaretle oylamada milletvekili grubunun ve 
seçmenlerinin baskısını üzerinde hissederken, gizli oylamada, en azından teorik olarak, 

890 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 409.
891 İba & Bozkurt, 2006, s. 93.
892 TBMM Genel Sekreterliği Arşivi ile Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Arşivinden aktaran: Yapıcı Kaya & 

Kaya, 2014, s. 413.
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milletvekili grup baskısından ya da seçmen baskısından özgürdür; vicdani kanaatlerine 
göre oy verir. İşte işaretle oylama elektronik cihazla yapıldığında gizli oylamaya çok 
yaklaşır ve bu nedenle de işaretle oylamayı elektronik cihazla yapmak, işaretle oylamanın 
niteliğini değiştirici bir sonuç doğurur. Çünkü işaretle oylama elektronik cihazla 
yapıldığında, oy kullananların kimlikleri kayıt altına alınmaz ve bu nedenle işaretle 
oylama bir tür gizli oylamaya dönüşür. Gerçi işaretle oylamanın elektronik cihazla 
yapılabilmesi için ya başkan ve katip üyeler arasında ihtilaf olması ya da itirazlı bir hal 
bulunması gerekir. Başkan ile katip üyeler arasında ihtilaf bulunduğu durumlarda ise 
zaten bir işaretle oylama yapılmış bulunmaktadır ve sadece sonuçları konusunda ortaya 
çıkan ihtilaf nedeniyle elektronik cihaza başvurulmuştur. Başka bir anlatımla elektronik 
oylama cihazıyla yapılacak işaretle oylama öncesinde el kaldırarak bir işaretle oylama 
yapılmıştır ve oy kullananların kimlikleri belli edilmiştir. Bu durumlarda aykırılığın 
kısmen giderildiği söylenebilir. Ancak kimi zamanlarda Başkanlar tereddütlü oldukları 
durumlarda da doğrudan elektronik cihazla işaretle oylama yapmaktadırlar ve bu tür 
oylarda kimse diğerlerinin oyunu görmemektedir. Bu nedenle de bu tür oylamalar gizli 
oylamaya bir hayli yaklaşmaktadır. İşaretle oylamanın gizli oylamaya dönüşmesini 
önlemek için bu tür oylamaları elektronik cihazla yapmamak ve eğer elektronik cihazla 
işaretle oylama yapılacaksa, öncesinde el kaldırarak işaretle oylama yapmak gereklidir.

Elektronik cihazla yapılan işaretle oylama, bir anlamda açık oylamaya da 
yakınlaşmaktaysa da, açık oylamada oy kullananların hangi yönde oy kullandıklarının 
kaydının tutulması anlamında açık oylamadan ayrılır. Ancak elektronik cihazla oylama 
yapılırken çoğu kişi oylamanın işaretle oylama mı yoksa açık oylama mı olduğu 
konusunda tam bir bilgiye sahip değildir. Çoğu kez işaretle oylama yapıldığı halde, 
oylama elektronik cihazla yapıldığı için açık oylama yapıldığı zannedilir.

Bu konuda değinilebilecek son husus, bu tür elektronik cihazla işaretle oylama 
yapıldığı durumlarda pusula gönderen milletvekillerinin durumudur. Elektronik cihazla 
oylama yapıldığı durumlarda elektronik cihaza giriş yapamayan milletvekilleri adları, 
soyadları ve seçim bölgelerini yazdıkları ve imzaladıkları bir pusulayı oylama sırasında 
Başkanlığa göndermektedirler. Başkanlık elektronik cihazdan aldığı çıktıları bu oy 
pusulaları ile karşılaştırarak mükerrer oyları iptal etmek zorundadır. Çünkü milletvekilleri 
kimi zaman sisteme giremediklerini zannettikleri halde sisteme girmiş ve oylarını 
kullanmış olurlar. Ardından Başkanlığa bir pusula göndererek oylarını kullanırlar. 
Başkanlık pusulaların elektronik cihaz sonuçlarıyla karşılaştırmasını yapmak ve mükerrer 
kullanılan oyları ayıklamak zorundadır. Teamülde her zaman bu tür bir karşılaştırma 
yapılmasa da, pusulaların sonucu değiştirme ihtimalinin olduğu kritik oylamalarla önemli 
oylamalarda bu tür bir karşılaştırma yapılır. Ancak bu tür bir karşılaştırma sadece açık 
oylamalarda olanaklıdır. Çünkü elektronik cihazla yapılan işaretle oylamalarda elektronik 
cihazın rakamlar dışında üretebileceği bir çıktı yoktur. Bu durumda da gelen pusulaların 
mükerrer oy olup olmadığını saptama olasılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla işaretle 
oylamanın elektronik cihazla yapılması halinde yanlış sonuçlar alınması ve iradenin 
sakatlanması mümkündür. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından kurgusal bir örnek 
üzerinde düşünelim. Diyelim ki Genel Kurul’da 180 üye bulunsun. Yapılan bir işaretle 
oylamada oylar sayılmış ancak katip üyelerle Başkan arasında ihtilaf çıkmış olsun. İşaretle 
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oylamanın elektronik cihazla tekrarlandığını ve sonuçta 140 kabul, 35 ret oyunun çıktığını 
varsayalım. Bu durumda karar alınmış olacak ve Genel Kurul’un iradesi haline gelecektir. 
Ancak bu oylamada sisteme giremediğini sanan 2 milletvekilinin, aslında sisteme girmiş 
oldukları halde pusula gönderdiklerini varsayalım. Bu durumda aslında kabul oyu sayısı 
138’dir. Ret oylarında herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte kabul oylarında düşme 
olacağı için kararın alınamamış sayılması gerekir. Ancak bu iki milletvekilinin mükerrer oy 
kullandıklarını saptama olanağı bulunmamaktadır, çünkü elektronik sistemin bu oylamada 
üretebildiği tek çıktı oy sayısıdır, kimlerin oy kullandığı belli değildir. Bu örnek sonuçları 
gözler önüne sermek için makul rakamlara dayandırılmıştır. Ancak gerçekte bu rakamlar 
çok daha vahim boyutta olabilir. Örneğin bu tür 50 oy olduğu düşünülecek olursa, iradenin 
çok ciddi biçimde sakatlanacağı öngörülebilir. Diğer taraftan bu oylamalarda elektronik 
cihaza girenlerin kimliklerinin belli olmaması ve pusula gönderenlerin kimliklerinin belli 
olması dikkate alınacak olursa, cihaza girebilenlerle giremeyenler arasında bir eşitsizlik 
yaratılması da kaçınılmaz olur. Bu nedenlerle işaretle oylamanın kesinlikle elektronik 
cihazla yapılamaması; eğer elektronik cihazla yapılacaksa oy pusulası kabul edilmemesi 
gerekir. Nitekim pusula gönderilmesine olanak tanıyan Kararda işaretle oylamalarda 
pusulaların dikkate alınmaması kabul edilmiştir. 05/10/1998 tarihinde TBMM Başkanı ile 
başkanvekilleri ile yapılan toplantıda, yoklama ve açık oylamalarda süresi içinde sisteme 
giremeyen ve yine süresi içinde sisteme giremediğini ifade eden üyelerin oylarının, 
mükerrerliği kontrol edilmek koşuluyla işleme alınacağı, ancak kontrolü mümkün olmayan 
işaretle oylamalarda ve gizli oylamalarda bu taleplerin dikkate alınmaması yönünde 
mutabakata varılmıştır.893 Ancak bu açık dayanak karara rağmen işaretle oylamalarda da 
pusula gönderildiği görülmektedir.

Özetle söylemek gerekirse İçtüzükte öngörülen işaretle oylama şekilleri el 
kaldırma, ikiye bölünme ve ayağa kalkmadır ve bu yöntemler işaretle oylamanın doğasını 
yansıtan yöntemlerdir. Elektronik cihazla yapılan işaretle oylama, gerek açık oylamayla 
karıştırılması, gerek gizli oylamaya dönüşmesi ve gerekse oy pusulaları nedeniyle iradenin 
sakatlanmasına yol açtığından kullanılmamalıdır. Bir tür Başkanlık Divanı kararına dayalı 
bu teamül mutlaka uygulanacaksa, işaretle oylamanın sonucunun tespit edilememesi ve 
böylece ilk oylamada kimliğin belli edilmiş olması durumuna özgü olarak yapılması ve 
oy pusulalarının işleme alınmaması koşullarıyla uygulanması gerekir. Ancak belirtmek 
gerekir ki Genel Kurul’da duruma göre iktidar ya da muhalefet grupları elektronik cihazla 
işaretle oylama yapılmasını savunabilmektedirler. Örneğin 1999 yılında muhalefet, işaretle 
oylamanın elektronik cihazla yapılmasını istemiş ve bu istemin kabul edilmemesi üzerine 
usul tartışması açılmasını istemiştir. Usul tartışmasına konuşan Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener Başkanlık Divanının bu kararının bir İçtüzük kuralı halinde geldiğini ve İçtüzük 
kuralı olarak uygulanması gerektiğini; geçmiş dönemde alınan Divan kararlarının idarede 
devamlılık ilkesi gereğince sonraki dönemlerdeki Divanları da bağladığını ve bu yüzden 
işaretle oylamanın artık elektronik cihazla yapılması gerektiğini ileri sürmüştür. Aynı 
tartışmada Tunceli Milletvekili Kamer Genç önceleri Genel Kurul salonunda elektronik cihaz 

893 TBMM Genel Sekreterliği Arşivi, TBMM Kanunlar ve Kararlar Arşivinden aktaran: Yapıcı Kaya & Kaya, 
2014, s. 153.
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bulunmadığını ve bu yüzden işaretle oylamalarda önemli bir zaman kaybına uğrandığını, 
ancak elektronik cihazın gelmesinden sonra bu cihazın kullanılmaya başlandığını ve bunun 
önemli bir zaman ve kaynak tasarrufu sağladığını; bu uygulamanın teamül ve gelenek haline 
geldiğini ve bu geleneği değiştirmek için ya bir içtüzük değişikliğine gitmek ya da bir usul 
tartışması açarak aksi yönde yeni bir karar almak gerektiğini ileri sürmüştür.894 Yukarıda 
aktarılan işaretle elektronik oylamanın sakıncaları ışığında değerlendirildiğinde bu görüşlere 
katılmanın olanağı bulunmamaktadır. Ne var ki sözkonusu usul tartışmasında konuşan 
iktidar grubu sözcüleri, bu konuda söylenecek çok şey bulunmasına rağmen görüşülen konu 
ile ilgili siyasal nitelikli argümanlara dayanmış ve sonunda Başkan, Başkanlık Divanının bu 
yönde bir kararı değil bir tespiti bulunduğunu belirterek uygulamasını sürdürmüştür. 2010 
yılındaki bir başka uygulamada ise Tunceli Milletvekili Kamer Genç bu defa bir önergenin 
işaretle oylamasının elektronik cihazla yapılmasına itiraz etmiş ve İçtüzüğe göre önergeler 
işari oyla olur. İçtüzüğü mü değiştiriyorsun? Aç, oku! ...takdir yok aç oku diyerek itirazda 
bulunmuştur.895 Belirtmek gerekir ki başka zamanlarda da başka gerekçelerle bu yönteme 
itiraz edilmiştir. Ancak bu yöntem üzerindeki tartışmaların işaretle oylamanın doğası 
üzerinden değil, politik hedefler üzerinden yürütüldüğünü ve teknik bir gözden geçirmeye 
gerek bulunduğunu söylemek gerekir.

İşaretle oylamanın bir başka özelliği sadece oy kullananlara ilişkin bir kaydın 
tutulmaması değil, oy sayısının da kaydının tutulmamasıdır. Dolayısıyla işaretle oylama 
sonucunda bilinen tek şey olumlu oyların olumsuz oylardan fazla ya da az olması ve 
bu sayının karar yetersayısının üstünde olmasıdır. Ancak şüphe üzerine yapılan itiraz 
durumlarında ister sayım üzerine olsun, ister cihazla olsun sayı belli olduğuna göre bu 
sayının açıklanması ve kayıtlara geçmesi yararlı olabilir; şüpheli durumlarda bir tereddüt 
kalmamış olur. Ancak uygulamaya bakıldığında işaretle oylama sonuçlarının hiçbir 
şekilde kayıtlara geçirilmediği görülmektedir.

İşaretle oylama hangi hallerde yapılmaktadır? İçtüzüğe göre, Genel Kurul’da 
oylamalar kural olarak işaretle oylama biçimindedir. İlk olarak İçtüzüğün belli 
maddelerinde oylamanın işaretle yapılacağı açıkça belirtilmiştir ve bu durumlarda işaretle 
oylama yapılması zorunludur. İçtüzüğün ifadesiyle söylenirse İçtüzükte işaret oyuyla 
halledileceği belirtilen hususlarda oylamanın işaretle yapılması zorunludur. Bu hallerde 
bu işaretle oylamanın, istem üzerine, açık ya da gizli oylamaya dönüştürülmesi olanaklı 
değildir. Başka bir anlatımla İçtüzük bir oylamanın işaretle oylama olmasını öngörmüşse, 
bu durumda işaretle oylama dışında bir oylama biçimi hiçbir şekilde uygulanamaz: 
Oylamanın, İçtüzükte işaretle yapılacağı konusunda bir kural bulunduğunda, bu kuralın 
uygulanması zorunludur. İkinci olarak eğer oylama biçimi konusunda, İçtüzükte hiçbir 
kural bulunmamaktaysa, yine işaretle oylama yapılır. Ancak bu defa bir zorunluluk 
yoktur; bu hallerde istem varsa işaretle oylama yerine açık oylama yapılabilir. Başka bir 
anlatımla eğer hangi oylama şeklinin kullanılacağı konusunda hiçbir kural yoksa işaretle 
oylama yapılacaktır, ancak bu durumda oylamadan önce bir açık oylama istemi gelirse, 
oylama açık oylama biçiminde yapılacaktır.

894 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.08.1999, Dönem: 21, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 49, Oturum: 3, s. 31-42.
895 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.07.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 84, Oturum: 8, s. 223.
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Şu halde İçtüzükte işaretle oylama zorunluluğunun bulunduğu ve dolayısıyla 
hiçbir şekilde açık ve gizli oylama yapılamayacak durumlar nelerdir? Bu durumlar 
da kendi içlerinde iki alt gruba ayrılmaktadır. İçtüzük belli konularda hiçbir görüşme 
yapılmamasını istemiş ve bu konularda sadece bir oylama yapılmasını öngörmüştür. 
Bu amaçla da görüşmesiz ve işaret oyuyla ya da görüşmesiz işaret oyu kavramlarını 
kullanmıştır. Aslında görüşmesiz oylama kavramının kullanılmadığı kimi oylamalar da 
doğaları gereği görüşmesiz olmak zorundadır; bu tür konular görüşme yapmaya elverişli 
değildir. Ancak İçtüzük yapıcı burada görüşmesiz yapılacak işaretle oylamaları belirleme 
amacında olmayıp, görüşme yapılma ihtimali olan, ancak görüşme yapıldığı takdirde 
tartışmaları uzaması riski bulunan konularda görüşme yapılmasını yasaklamak istemiştir. 
Bu konular incelendiğinde, oylamanın görüşmesiz işaret oyuyla yapılacağı konuların 
bazılarının, Genel Kurul’da tartışma ve kavgalara neden olma ihtimali olan konular olduğu 
görülür. Bu tartışmaların büyümesini engellemek, gerginliği tırmandırmamak, kavgayı 
önlemek bakımlarından da bu konuda görüşmesiz oylama yöntemine başvurulduğu 
düşünülebilir. Dolayısıyla burada mutlaka işaret oyu ile kararlaştırılacak konular iki ayrı 
altbaşlık altında toplanmıştır:

a. İşaretle oylama yapılması zorunlu olan konular:
1. Siyasal partilerin Başkanlık Divanı’nda kendilerine düşen yerler için 

gösterdikleri aday listelerinin Genel Kurul’ca oylanması (m. 11/4);
2. Başkanlık Divanında boşalma olması halinde, siyasal partiler tarafından aday 

gösterilmesinden sonra bu adayların Genel Kurul tarafından oylanması ( m. 12/son);
3. İçtüzükte, Danışma Kurulunun kararına bağlanmış olan hallerde, Kurul, çağrıda 

bulunamaz ya da oybirliğiyle karar alamazsa; siyasi partiler istemlerini doğrudan Genel 
Kurul’a sunabilirler. Bu istem Genel Kurul tarafından işaret oyuyla oylanır. (m. 19/son) 

4. Danışma Kurulunun teklifi üzerine komisyonların üye sayısının saptanması 
(m. 20/2);

5. Komisyonlarda görev alacak siyasi parti üye listelerinin onaylanması (m. 21/3);
6. Siyasi parti üye oranlarının değişmesi durumunda yeniden üye seçimi (m. 22/4)
7. İçtüzükte belirtilen inceleme süresi içinde (45 gün) komisyonlarda 

sonuçlandırılmayan kanun tasarı, teklif ya da KHK’lerin, Genel Kurulda doğrudan 
görüşülmesine ilişkin istemlerin oylanması (m. 37/2);

8. 48 saatlik süre dolmadan gündeme alma ya da öncelikle görüşme önergesinin 
oylanması (m. 52/2);

9. Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya TBMM çalışma 
yöntemine davet, bir konuyu öne alma ya da geriye bırakma gibi yönteme ilişkin konulardaki 
görüşmeler sonunda oylama yapılması (m. 63/3);

10. Kapalı oturum önergesinin kabulü ile kapalı oturumdan açık oturuma geçiş 
kararları (70/2-son);

11. Kapalı oturum tutanaklarının 10 yıldan önce veya sonra yayınlanması (m. 71/2);
12. Görüşmelerin devamına ilişkin önergelerin kabulü (m. 72/2);



367

13. Bir maddenin diğerinden önce görüşülmesine karar verilmesi (m. 83/1);
14. Değişiklik önergelerinin oylanması (m. 87/son);
15. Genel görüşme açılmasına ya da açılmamasına karar verilmesi (m. 102/son);
16. Meclis araştırması açılmasına ya da açılmamasına karar verilmesi (m. 104/3).

b. Görüşmesiz işaret oyuyla ya da görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanması 
zorunlu olan konular:

17. İçtüzüğe uymadığı için Başkan tarafından sözü kesilen ve bu konudaki 
ikinci uyarıya rağmen, kurallara uymayan milletvekilinin, aynı birleşimde, aynı konuda 
konuşmaktan menedilmesinin Başkan tarafından Genel Kurul’a önerilmesi halinde bu 
önerinin oylanması (m. 66/son);

18. Sataşmadan dolayı söz almak isteyen milletvekilinin isteminin Başkan 
tarafından reddedilmesi üzerine, milletvekilinin isteminde direnmesi (m. 69/son);

19. Tasarı veya önerinin, Genel Kurul’da tümünün oylanmasından önce, belli bir 
maddesinin yeniden görüşülmesi, esas komisyon veya hükümet tarafından istendiğinde 
bu istem, Danışma Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra, oylanması (m. 89);

20. Yirmi milletvekili tarafından yapılan gizli oylama isteminin oylaması (m. 147/2);
21. Milletvekillerinin on günden fazla süreli izin istemlerinin oylanması (m. 151/3);
22. İki ay veya daha fazla izin almış milletvekillerine ödenek ve yolluk verilmesi 

(m. 154);
23. Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan milletvekilinin konuşma hakkının 

yasaklanması( m. 159);
24. Kınama ve geçici olarak meclisten çıkarma cezalarının kararlaştırılması (m. 

163/1).
Tekrar etmek gerekirse bu 24 durumun896 tümünde işaretle oylama yapılması 

zorunludur; bu hallerde istem üzerine başka tür bir oylama yapmak olanaklı değildir. Bu 
konudaki uygulama istikrar kazanmış bir teamüle dönüşmüştür. 1973 İçtüzüğünün ilk 
yıllarında bu konuda bir usul tartışması yaşanmıştır. Tartışmada bir değişiklik önergesinin 
açık oylama ile oylanması istenmektedir. Oysa yukarıda görüldüğü gibi değişiklik 

896 Neziroğlu, Danışma Kurulu önerilerinin oylanması ile kanun tasarı ve tekliflerinin tümü ile maddelerinin 
oylamasını da zorunlu işaretle oylama başlığı altına almıştır. (Neziroğlu, 2008, s. 230-231.) Oysa bu 
saptama kesinlikle doğru değildir. Çünkü 81. madde kanunun tümünün ve maddelerinin oylamasının açık 
oylama şeklinde de yapılabileceğini vurgulu biçimde ortaya koymuştur. Madde eğer oylamanın yapılacağını 
belirtip, açık oylamaya ilişkin hiçbir öngörüde bulunmasaydı bile, genel hükümlere göre istem üzerine açık 
oylama yapılabilirdi. Ancak İçtüzük koyucu bu konuda bir tereddüt oluşmasını önlemek için açıkça istem 
üzerine açık oylama yapılabileceğini öngörmüştür. Dolayısıyla bu düzenlemeyi zorunlu işaretle oylama 
başlığı altında saymak doğru değildir. Diğer taraftan İçtüzüğün 19. maddesi sadece Danışma Kurulunda 
uzlaşma sağlanamaması ya da Kurulun toplanamaması halini düzenlemiştir. Kurulda uzlaşmayla alınan 
kararların oylamasının işaretle oylama şeklinde yapılacağına ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Nitekim 
Neziroğlu da referans olarak İçtüzükte hüküm bulunmadığı hallerde işaretle oylama yapılmasını düzenleyen 
140. maddenin birinci fıkrasını göstermektedir. Ancak m. 140/1’ e tabi olan bir uygulamanın, 140/2’ye tabi 
uygulama altında gösterilmesi doğru olmamıştır.
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önergelerinin oylaması işaretle yapılmak zorundadır ve bu konuda istem üzerine açık 
oylama yapılamaz. Başkanlık 1976 yılında yaşanan bu örnekte açık oylama istemini işleme 
almış, ancak hemen sonrasında tereddüde düşmüştür. Aleyhte konuşan üyeler önergelerin 
işaretle oylanmasının esas olduğunu, ancak istem üzerine açık oylama yapılabileceğini ve 
önemli konularda önerge lehinde ve aleyhinde oy kullananların kayıtlara geçirilmesinin 
sağlanacağını ifade etmişlerdir. Ancak İçtüzüğün bu tür bir açık oylamaya kesinlikle izin 
vermediği anlaşıldığından, açık oylama yapılmamıştır.897 Bundan sonraki uygulamalarda 
işaretle oylamanın zorunlu olduğunun belirtildiği hususlarda işaretle oylama yapılmış ve 
açık oylama istemleri işleme alınmamıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi İçtüzükte öngörülen ana oylama biçimi işaretle oylamadır.  
Belirtilen 24 konuda mutlaka işaretle oylama yapılmaktadır. Ancak işaretle oylama bu 24 
durumla sınırlı değildir. Eğer İçtüzükte açık ya da gizli oylama yapılacağı belirtilmemişse; 
başka bir anlatımla oylamanın şekli konusunda hiçbir hüküm bulunmuyorsa, başvurulacak 
oylama işaretle oylamadır. Ancak yapılacak oylamanın şekli konusunda hiçbir kural 
bulunmamaktaysa, açık oylama istemi olması durumunda açık oylama yapılabilir. Eğer 
oylamanın şekli konusunda hiçbir istem yapılmamışsa, oylama işaretle yapılır. Başka 
bir anlatımla İçtüzük, Anayasa ya da kanunlarda oylama yapılacağına ilişkin bir hüküm 
bulunmaktaysa, ancak oylamanın şekli konusunda bir tercih belirtilmemişse, başka bir 
oylama yapılmasına ilişkin bir istem ortaya çıkmadığı takdirde işaretle oylama yapılır. Bu 
nedenle buradaki işaretle oylama, zorunlu değildir.

(b) Açık Oylama
Açık oylama, hangi üyenin hangi yönde oy kullandığının kayıt altına alındığı bir 

oylamadır. İşaretle oylamanın açık şekilde yapıldığına bakılarak, işaretle oylama, hatalı 
olarak, açık oylama biçiminde adlandırılabilmektedir. Oysa bir oylamanın açık olmasını 
sağlayan şey bu oylamanın açıkta yapılmış olması değil, üyelerin kimliğinin ve oylarının 
tarihe de geçecek biçimde açıklığının sağlanması ve bu amaçla kayıt altına alınmasıdır. 
Yoksa aşağıda inceleneceği gibi oylama kupalarıyla ya da elektronik cihazla açık oylama 
yöntemleri açıklık bakımından gizli oylamayı andırmaktadırlar; oylama esnasında kimin 
ne yönde oy kullandığı belli değildir. Ancak oylama sonrasında, gizli oylamadan farklı 
olarak, tutanakları inceleyen herkes hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığını/
kullanmadığını bilebilir. Bu yönden, ad okunarak yapılan açık oylama işaretle oylamaya 
yaklaşmaktadır. Çünkü oylama esnasında kimin ne yönde oy kullandığı bellidir. Ancak 
işaretle oylamada, oylama sonrasında kimin ne yönde oy kullandığı ya da kaç oy 
kullanıldığı bilinemezken, açık oylamada kimin ne yönde oy kullandığı tarihe geçmiş 
olmaktadır. Bu nedenlerle açık oylama hakkında değerlendirme yaparken, açık oylama 
yöntemlerine değil, açık oylamanın amacına bakmak gerekir.

İçtüzüğe göre açık oylama 3 biçimde yapılabilmektedir (m. 139/3):
1. Üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadlarıyla seçim çevrelerinin yazılı olduğu 

oy pusulalarının kutuya atılması,

897 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 18.05.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 102, Oturum: 1, s. 540-546.
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2. Elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması,
3. Ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa kalkarak 

“kabul”, “çekimser” veya “ret” sözcüklerinden birini yüksek sesle söylemesi.
Oy pusulalarının kutuya atılması yönteminde iki yol izlenebilir. Bunlardan 

birincisine göre, oylar, kürsüde bulunan kutuya atılır. Bu durumda, üyelerin adları sırayla 
okunur; sırası gelen milletvekili, kürsüye giderek oyunu kutuya atar. İkincisine göre, oy 
kutuları özel görevliler (kavaslar) tarafından sıralar arasında dolaştırılır ve milletvekilleri 
sıralara gelen kutulara oylarını atarlar. İkinci yolun, zaman kaybını önlediği söylenebilir. 

Açık oylama yapılacağı durumlarda, bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına 
Genel Kurul’un karar vermesi gerekir. (m. 139/4/ son cümle)

Birden fazla açık oylama yapılması gereken durumlarda, aynı anda birden fazla 
konunun açık oylaması yapılabilir. Bu durumda her oylama için değişik kutu çıkarılır ve 
her konu için o konuyla ilgili kutuya oy atılır (m. 145). Uygulamaya ilişkin şöyle bir örnek 
verilebilir: Birkaç uluslararası antlaşmanın onaylandığı durumlarda, bir antlaşmanın 
görüşmeleri bittiğinde bu antlaşmanın açık oylamasına başlanır. Bu arada bir başka 
antlaşmanın görüşmeleri başlar. Bu görüşmeler de bittiğinde birinci antlaşmanın oylaması 
devam ederken, ikinci antlaşmanın oylamasına da başlanır. Bunun bir tek istisnası 
vardır: içerik bakımından çelişkili olma olasılığı olan maddelerin oylaması aynı anda 
yapılamaz; bunların ayrı ayrı oylanması gerekir(m. 145). Bunun mantıklı bir gerekçesi 
de vardır: Bir maddenin kabul edilmesi ya da edilmemesi bir başka maddenin kabul 
edilmesi veya reddedilmesi ile çelişkili sonuçlar doğuruyorsa, ilk maddenin oylaması 
bitmeden diğer maddeye geçilmesi, sonuçta çelişkili bir durumun ortaya çıkmasına neden 
olabilir. Örneğin milletvekili üye tamsayısının 550’ye çıkmasını öngören bir Anayasa 
değişikliği oylanırken aynı anda karar yetersayısının 276 olmasını öngören bir başka 
madde oylanırsa ve maddelerden biri kabul edilirken diğeri reddedilirse ortaya çelişkili 
bir sonuç çıkacaktır. Dolayısıyla iki maddenin ayrı ayrı oylanması ve birinin sonucu 
alındıktan sonra diğerinin oylamasının yapılması gerekecektir.

Başkan gerekli görürse açık oylamayı oturumun sonuna ya da haftanın belli bir 
gününe bırakabilir.(m. 145/2)

Birden fazla açık oylamanın aynı anda yapılabilmesi ya da bir konu oylanırken 
diğer bir konunun görüşmelerinin yapılabilmesi, açık oylamanın sürekli devam ediyor 
olduğu anlamına gelmez. Başkan oyların kullanıldığının anlaşılması durumunda, 
oylamayı sona erdirir ve oy kupalarını kaldırtır. Bu aşamadan sonra milletvekillerinin oy 
kullanması sözkonusu olamaz. Oylamanın bittiği Başkan tarafından bildirildikten sonra 
oyların Divan Üyeleri tarafından sayım ve döküm işlemleri yapılır ve tutanakla saptanan 
sonuç Başkan tarafından ilan olunur. (m. 144)

Açık oylama alt başlığı altında, kavramsal çözümleme içeren birinci paragraf 
hariç, verilen bütün bilgiler İçtüzükteki kurallara göre olması gereken uygulamalardır. 
Ancak teamülde bu kuralların hiçbirisi uygulanmamaktadır. İstikrar kazanmış teamülde 
tek bir açık oylama yöntemi kullanılmaktadır: Elektronik cihazla açık oylama. Bu 
yöntemin hem ciddi bir zaman tasarrufu sağlaması, hem de daha az zahmetli yöntem 
olması nedeniyle, elektronik cihazın kullanılmaya başlandığı 1990’lı yıllardan beri diğer 
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iki açık oylama yöntemi hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla ne oylamanın 
başka bir güne bırakılması sözkonusu olmakta, ne görüşmeler devam ederken oylama 
sürdürülmekte ve aynı anda birden fazla oylama yapılmakta, ne de hangi yöntemle oy 
pusulası toplanacağına karar verilmektedir. Dolayısıyla da İçtüzükte bu konuya ilişkin 
hükümlerin çoğunun işlevsiz hale geldiğini ve yapılacak bir İçtüzük değişikliğinde 
ayıklanmaları gerektiği söylenebilir.

İçtüzüğe göre açık oylama, zorunlu açık oylama ve istem üzerine açık oylama 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Tıpkı işaretle oylamada olduğu gibi Anayasa, 
İçtüzük ya da kanunlarda bir oylamanın açık oylama şeklinde yapılacağı belirtilmişse, 
o konudaki oylamanın mutlaka açık oylamayla yapılması gerekir. İstem üzerine açık 
oylama ise, zorunlu olmayan işaretle oylama hallerinde yapılabilir. Başka bir anlatımla 
Anayasa, İçtüzük ya da kanun herhangi bir oylama yöntemi öngörmemişse normal 
olarak işaretle oylama yapılacaktır. Ancak en az 15 milletvekilinin istemi üzerine 
işaretle oylama yerine istem üzerine açık oylama yapılabilecektir. Karışıklığa meydan 
bırakmamak için tekrarlamak gerekirse, buradaki istem üzerine açık oylama, zorunlu 
işaretle oylama durumlarında yapılabilecek bir açık oylama değildir; kural bulunmayan 
hallerde yapılması gereken işaretle oylama yerine yapılabilen bir oylamadır. 

Şimdi oylamanın hangi durumlarda zorunlu olarak açık oylama yapılması gerektiği 
açıklandıktan sonra istem üzerine açık oylama halleri incelenecektir.

a. Zorunlu Açık Oylama
İçtüzük, açık oylamanın zorunlu olduğu durumları 142. maddede genel olarak 

tanımlamış ve başka maddelerinde de çeşitli özel zorunlu açık oylama halleri belirlemiştir. 
142. maddeye göre şu hallerde zorunlu olarak açık oylama yapılır:

Genel ve katma bütçe kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişiklik 
tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin değişiklik tasarıları, bu kanunlarda 
bölümler arasında aktarma yapılmasına dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen kanun teklifleri, geçici olarak harcama 
yapılmasına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun tasarılarının tümü; vergi, resim ve 
harçlar konmasına, kaldırılmasına, eksiltilmesine veya arttırılmasına dair kanun tasarısı 
ve tekliflerinin tümü; kesinhesap kanun tasarıları, genel ve katma bütçeli dairelere 
bağlı döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına dair kanun tasarılarının tümü; 
milletlerarası antlaşmaların onaylanması; bu antlaşmalara katılma veya bu antlaşmaların 
belli hükümlerinin yürürlüğe konması hakkındaki katılma bildirilerinin yapılmasının  uygun 
bulunması hakkındaki kanun tasarılarının tümü, uzun vadeli kalkınma planı tasarılarının 
tümü; Anayasanın değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin her bir maddesiyle tümü  ve bu 
İçtüzüğün emredici hükümleriyle belirtilen diğer hususların oylanması..” açık oylama ile 
yapılmaktadır. ( m. 142)

Burada görüldüğü gibi maddeyi özel durumlara uygulamak için uygulayıcılara 
iş düşmektedir. Zorunlu işaretle oylama hallerinde hatırlanacağı gibi, özel olarak 
hangi oylamanın işaretle yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmekteydi. Oysa burada 
uygulayıcılar, kanunda yukarıda belirtilen nitelikte hüküm bulunup bulunmadığını 
saptama ve bu kapsama giren hükümler varsa oylamayı açık oylama şeklinde yaptırmakla 
yükümlüdürler.  İçtüzükte  tanımlanan durumlar 3 başlığa indirgenebilir:
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1. Mali işlere ait kanun tasarı ve teklifleri,
2. Uluslararası antlaşmalarla ilgili tasarılar,
3. Uzun vadeli kalkınma planı tasarıları.
Her üç konu da, önemli toplumsal-siyasal ve ekonomik sonuçları olan konulardır. 

Dolayısıyla siyasal sorumluluğun kimlere ait olduğunun saptanması açısından, olumlu, 
olumsuz ve çekimser oy kullananların belirlenmesi gerekmektedir. Açık oylama yöntemi 
ile bu tür bir belirlemenin yapılması olanaklı hale gelmektedir. 

Başkanlık, teamülde, bu tür hükümler içeren kanun tasarı ve tekliflerini saptamakta 
ve oylamalarının açık oylama şeklinde yapılmasını sağlamaktadır.

Ancak, açık oylamanın zorunlu olduğu durumlar sadece yukarıdaki maddede 
belirtilmemiş, İçtüzüğün başka maddelerinde de, zorunlu işaretle oylamada olduğu 
gibi, açık oylamanın zorunlu olduğuna ilişkin kurallar yer almıştır. Bu durumlar şöyle 
sıralanabilir:

1. Bir kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge verilmişse, Komisyon maddeyi 
değişiklik önergeleri ile birlikte geri isteyebilmektedir. Komisyon bu durumda kabul 
ettiği yeni metnin (aynen ya da değiştirerek) önergelerden önce oylanmasını isteyebilir. 
Bu durumda yapılacak oylama, açık oylamadır (m. 82),

2. Genel veya özel af içeren değişiklik önergelerinin işaretle oylamayla kabul 
edilmesinden sonra, bu tür maddelerin kabulü için gerekli olan beşte üç çoğunluğun 
tespiti için yapılan oylama (m. 92/2),

3. Seçimlerin yenilenmesi kararı (m. 95)
4. Bakanlar Kurulu göreve başlarken yapılan güven oylaması (m. 124/4)
5. Bakanlar Kurulu’nun görev sırasında güvenoyu istemi (m. 125/4)
Bu beş maddeye, teamüle bakarak, altıncı bir maddenin eklenmesi gerekebilir. 

Şöyle ki: İçtüzüğün gensoruda usulü düzenleyen 106. maddesi, gensoru oylamalarına 
ilişkin olarak hiçbir hüküm içermemektedir. Maddenin son fıkrasında ise gensoru 
görüşmelerinin Anayasa’nın 99. maddesi hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir. 
Anayasa’nın 99. maddesine bakıldığında da oylama türüne ilişkin hiçbir hükme 
rastlanmamaktadır. Oysa İçtüzüğün 124 ve 125. maddelerinde Bakanlar Kurulu’nun 
gerek göreve başlarken, gerekse görevdeyken güven istemi üzerine yapılacak güven 
oylamalarının açık oylamayla yapılacağı belirtilmiştir. İçtüzüğün 106 ve Anayasa’nın 99. 
maddesinde oylamaya ilişkin hiçbir hükmün yer almaması, bu konuda kural olarak işaretle 
oylama yapılacağı sonucunu doğurmaktadır. Nitekim gensorunun gündeme alınmasına 
ilişkin oylamalar, Anayasa ve İçtüzükte herhangi bir hüküm yer almadığından işaretle 
yapılmaktadır. Buradan hareketle gensoru oylamalarında istem üzerine açık oylama ya 
da istem üzerine gizli oylama yapılabileceği sonucu çıkarılabilir. Ancak güvensizlik 
önergesinin görüşüldükten sonra oylanması durumunda ne olacaktır? Burada da herhangi 
bir kural bulunmadığı için işaretle oylama mı yapılacaktır? Bu konuda bugüne kadar tek 
uygulama yapılmıştır ve bu uygulama burada anlatılanlara uymamaktadır. 1998 yılında 
yapılan uygulamada tutanaklarda şu ifadelere rastlanmaktadır:
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Sayın milletvekilleri, Anayasanın 99 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, 
bakanın düşürülebilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğunun -yani, 276 kabul 
oyu- kabul oyu gerekecektir. /Anayasada öngörülen bu nitelikli çoğunluğun tespiti için 
güvensizlik önergeleri açık oya sunulacaktır. /Bu konuda, Sayın Gözlükaya, Sayın Saffet 
Arıkan Bedük ve arkadaşlarının, açık oylama yapılsın diye verilmiş bir önergeleri var. 
Zaten, 99 uncu maddeye göre, açık oylama yapılması gereklidir, açık oylama yapılacaktır.898

Yapılan bu alıntı bir kaç hususu ortaya koymaktadır. Öncelikle açık oylama istemi 
içeren bir önerge verildiğine göre, bu konunun tartışmaya açık olduğu kesindir. Eğer Anayasa 
ve İçtüzüğün maddelerine bakılacak olursa, bu konuda bir oylama önerilmediğinden işaretle 
oylama yapılması gerektiği, ancak açık oylama isteminde bulunulabileceği sonucu doğar. 
Ne var ki Başkanlık 99. maddeye göre zaten açık oylama yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
Başkanın bu değerlendirmesinin nedeni öngörülen nitelikli çoğunluğun saptanması için açık 
oylamanın zorunlu olduğunu düşünmesidir. Ancak bu yoruma katılmayı engelleyen çok 
sayıda neden vardır: Gizli oylama da nitelikli çoğunluğun saptanmasını sağlayabildiğine 
göre neden gizli oylama değil de açık oylama yapılmaktadır; gizli ve açık oylama 
arasında açık oylamanın seçilmiş olmasının nedeni nedir? Gizli oylama istemi yapıldığı 
takdirde ne olacaktır? Bu durumda doğası gereği açık oylama yapılacağı için gizli oylama 
istemi işleme alınmayacak mıdır? Açık oylamanın zorunlu olduğu hallerde gizli oylama 
isteminde bulunulamadığına göre, burada açık oylama isteminin zorunlu olduğu sonucu 
nasıl türetilecektir? İçtüzüğün 125. maddesinde de nitelikli bir çoğunluk arandığı halde, 
neden ayrıca açık oylamanın zorunlu olduğu belirtilmiştir? Nitelikli çoğunluk aranması 
açık oylamayı gerektiriyorsa, 124 ve 125. maddelerde ayrıca açık oylama yapılacağını 
söylemeye neden gerek duyulmuştur? Bu gibi sorular, gensoruda herhangi bir önerge 
olmaksızın açık oylamaya gidilmesini oldukça tartışmalı hale getirmektedir. Ancak 1998 
yılında yapılan uygulamaya bakıldığında, teamülde 106. madde gereğince başvurulan 
gensoruda da zorunlu açık oylama yapıldığı görülmektedir. Bu sorunun giderilmesi için 
yapılacak bir İçtüzük değişikliğinde gensoru oylamalarının açık oylamayla yapılacağına 
ilişkin bir hükmün 106. maddeye eklenmesi gereklidir.

Dolayısıyla İçtüzüğün 142. maddesinde sayılan nitelikteki kanun tasarı ve teklifleri 
ile yukarıda belirtilen 5 (ya da 6) konuda oylamanın açık oylama şeklinde yapılması 
zorunludur. Bu konularda gizli oylama ya da işaretle oylama yapılması olanaklı değildir.

b. İstem Üzerine Açık Oylama
İçtüzüğün 143. maddesine göre istem üzerine açık oylama şöyle tanımlanmıştır:

Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması 
zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az onbeş milletvekilinin yazılı istemine 
bağlıdır.

Dolayısıyla açık oylama istemi yapılması iki önkoşula bağlıdır:
1. Oylamanın zorunlu işaretle oylama olmaması,
2. Oylamanın zorunlu gizli oylama olmaması,

898 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 25.11.1998, Dönem: 20, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 24, Oturum: 1, s. 278.
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Eğer zorunlu olarak işaretle ya da gizli oylama  yapılmayacaksa, 15 milletvekili 
yazılı olarak açık oylama isteminde bulunabilir. Ayrıca, açık oylama yapılması istemlerini 
içeren önergelerin oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması gerekir ve 
açık oylama yapılmasını isteyen 15 milletvekilinin, bu istem oylanırken salonda hazır 
bulunmaları gerekir. Açık oylama isteminin yoklama isteminde olduğu gibi sözlü olarak 
yapılması mümkün değildir. İçtüzük bu durumlarda, oylamaya açık oy isteminde bulunan 
üyelerden başlanacağını; önerge sahiplerinden en az 15’inin Genel Kurul Salonunda 
bulunmaması veya bunlardan herhangi birinin oylamaya katılmaması halinde açık 
oylama isteminin düşeceğini belirtmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi açık oylamalar 
teamülde artık elektronik cihazla yapıldığından, oylama yapıldıktan sonra elektronik 
cihazdan çıktı alınması ve açık oylama isteminde bulunan milletvekillerinin oy kullanıp 
kullanmadıklarının tespit edilmesi gerekir. Eğer istemde bulunan milletvekillerinden 
sadece birinin bile oy kullanmadığı tespit edilirse, oylamaya işaretle oylama işlemi 
yapılması zorunludur. Hemen belirtmek gerekir ki bu tür bir saptamanın yapılması çok 
kolay olmadığı gibi, her zaman mümkün olmayabilmektedir.

Bu söylenenleri maddeler halinde şöyle özetlemek olanaklıdır:
a. 15 milletvekilinin açık oylama isteminde bulunması halinde, öncelikle bu 

üyelerin adları okunarak salonda varoldukları saptanır, bunlardan birinin eksikliğinin 
saptanması halinde, istem düşer ve işaretle oylama yapılır. Örneğin 2003 yılındaki bir 
birleşimde tutanaklarda şu ifadelere rastlanmaktadır:

ancak, kanunun maddelerine geçilmesinin oylamasının açık oylama şeklinde 
yapılmasına dair bir önerge vardır. Şimdi, önergeyi okutup, imza sahiplerini arayacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 37 sıra sayılı kanun tasarısının maddelerine geçilmesinin ve 

maddelerinin ayrı ayrı oylamalarının İçtüzüğün 81 inci maddesi (e) bendi uyarınca açık 
oylamayla yapılmasını arz ederiz. 

Önder Sav?.. Burada.
... 
Nadir Saraç?.. Yok. 
BAŞKAN - Önerge düşmüştür. 
Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum.899

Başkan imza sahiplerinin tümünü aramış ve 15 imza sahibi bulamayınca 
önergenin düştüğünü bildirmiş; oylamayı işaretle oylamayla yapmıştır. Bu alıntıda göze 
çarpan bir başka husus, önergede hem maddelere geçilmesinin hem de maddelerin her 
birinin oylamasının açık oyla yapılmasının istenmiş olmasıdır. Bu tür bir işlem mümkün 
olmadığından Başkan doğru bir uygulamayla önergenin sadece maddelere geçilmesine 
ilişkin kısmını esas almıştır.

b. Yeterli imzanın bulunduğu saptandıktan sonra, açık oylamanın üç değişik 
yöntemi bulunduğundan, yine işaretle oylama yöntemi kullanılarak bu yöntemlerin 
hangisinin kullanılacağına karar verilir. Ancak teamül elektronik cihazla açık oylama 
yapılması yönünde istikrar kazanmıştır; bu oylama bir formalitenin yerine getirilmesinden 
ibaret hale gelmiştir.

899 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 06.02.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 32, Oturum: 3, s. 583-584.
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c. Açık oylama, elektronik oylama mekanizmasıyla yapıldığından, açık oylama 
isteminde bulunanların diğer üyelerden önce oy kullanması sözkonusu olmamaktadır. 
Oylama sonucunda, istemde bulunanların oy kullanmadığı anlaşılırsa, oylama, işaretle 
oylama yöntemiyle yapılmış sayılır. Ancak bu denetimin her zaman yapılması kolay 
olmayabilmektedir.

İstem üzerine açık oylamanın uygulamasıyla ilgili olarak çeşitli sorunlar 
bulunmaktadır. Bu sorunlardan birincisi 143. maddede geçen oylamaya geçilmeden önce 
ibaresinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkindir. Olay Genel Kurul’un 2009 yılındaki bir 
birleşiminde yaşanmıştır: 90 sıra sayılı Kanun Tasarısının maddelerinin görüşülmesine 
geçilmesine ilişkin işaretle oylamada iki kez karar yetersayısı bulunamamıştır. Üçüncü 
oylamaya geçilirken oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına ilişkin bir önerge 
verilmiş ancak işleme konmamıştır. Bunun üzerine itiraz edilerek usul tartışması 
açılması istenmiştir. Usul tartışması temel olarak oylamaya geçilmeden önce ibaresi 
konusundaki farklı görüşlere dayandırılmıştır. İktidar grubu, oylamanın başladığını ancak 
sonuçlandırılamadığını ve dolayısıyla talebin oylamaya başlanmadan önce yapılmaması 
nedeniyle işleme konamayacağını ileri sürmüştür. Muhalefet grupları sözcüleri ise her 
oylamanın bağımsız bir oylama olduğunu ve bağımsız sayılması gereken her oylama 
öncesinde bu tür bir istemin yapılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Usul tartışması sonunda 
Başkanlık birinci görüşü benimseyerek açık oylama istemini işleme koymamış ve işaretle 
oylama yaptırmıştır.900 Bu uygulamanın savunulması güçtür. Çünkü açık oylama isteminin 
oylamaya başlanmadan önce yapılmasının zorunlu kılınmasının nedeni, başka bir oylamayı 
yarıda keserek karışıklıklar çıkmasını önlemektir. Gerçekten de oylama başladıktan sonra 
bu tür bir talebin kabul edilmesi halinde, başlamış bir oylamanın durdurulması gerekecektir. 
Oysa yukarıdaki örnekte bu tür bir kesilme sözkonusu değildir; başlamış ancak yeterli 
sonuç elde edilmeden sonuçlanmış bir oylama yeniden yapılacaktır. Başlayacak bu yeni 
oylamadan önce bu tür bir talebin gelmesi, herhangi bir oylamanın kesilmesine neden 
olmayacaktır. Dolayısıyla önemli olan açık oylama isteminin oylamaya başlanmadan 
gelmiş olmasıdır; oylamanın tekrar ediliyor olması buna engel görülmemelidir.

Açık oylamanın uygulamasıyla ilgili olarak karşılaşılan ikinci sorun, açık oylama 
isteminin 143. maddeye göre en az onbeş milletvekilinin istemine bağlanmış olmasıdır. 
1961 Anayasası siyasal parti grubu kurulmasını, siyasal partinin en az on milletvekiline 
sahip olması şartına bağlamıştır. 1973 İçtüzüğünün 18. maddesi de 1982 Anayasası’na 
uygun olarak en az on milletvekili bulunan siyasi partilerin grup kurma hakkına sahip 
olduğunu hüküm altına almıştır. İçtüzük bu sayıyı gözeterek, on milletvekiline çok sayıda 
yetki vermiştir. Örneğin on milletvekili yoklama isteyebilir (m. 58), genel görüşme ya da 
meclis araştırması açılması (m. 100, 102), gensoru önergeleri (m. 107) verebilir. Buradaki 
mantığı anlamak çok kolaydır: İçtüzük kimi hakları siyasal parti gruplarına vermiş, kimi 
hakların siyasi partilerle birlikte, siyasi parti kurma hakkına sahip sayıda milletvekilleri 
tarafından kullanılmalarına olanak tanımış, kimi zaman da siyasi parti yerine, farklı siyasal 
partilerden milletvekillerinin de birlikte hareket etmelerine olanak tanımak amacıyla, 
siyasal parti kurma hakkına sahip sayıda milletvekilinin belli hakları kullanmalarını 

900 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.05.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 95, Oturum: 4, s. 714-726; 
Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 420.
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olanaklı kılmıştır. Ancak İçtüzük birkaç konuşa on sayısını yeterli görmemiş, en az onbeş 
milletvekili aranmasını şart koşmuştur. Örneğin kapalı oturum önergesi verebilmek için 
(m. 71) ya da istem üzerine açık oylama (m. 119) ya da istem üzerine gizli oylama (m. 
123) yapabilmek için onbeş milletvekilinin imzasını şart koşmuştur. 1982 Anayasası 
siyasal parti grubu kurulabilmesini güçleştirmiş ve 1961 Anayasası’ndaki on milletvekili 
koşulunu yirmi milletvekiline çıkarmıştır. Başka bir anlatımla 1982 Anayasası’na göre 
siyasal parti grubu kurabilmek için en az 20 milletvekiline sahip olmak zorunludur. 
İçtüzükte 1996 yılında yapılan değişikliklerin önemli bir amacı da 1961 Anayasası 
döneminde çıkarılmış olan 1973 İçtüzüğünün 1982 Anayasası ile uyumsuzluklarını 
gidermektir. 1996 değişiklikleri sırasında belirtilen amaçla 1973 İçtüzüğünde geçen on ve 
onbeş rakamları 1982 Anayasası’ndaki grup kurabilme sayısına eşitlenmiştir. Başka bir 
anlatımla 1996 değişikliklerinde, 1973 İçtüzüğündeki on ve onbeş rakamları yirmi olarak 
değiştirilmiştir. Bunun tek istisnası bulunmaktadır: 143. maddedeki açık oylama isteminde 
bulunabilecek milletvekili sayısı onbeş olarak korunmuştur. Oysa buna çok benzeyen gizli 
oylama isteminde bulunabilecek milletvekili sayısı da onbeşten yirmiye yükseltilmiştir. 
Bütün bu nedenlerle 143. maddedeki onbeş sayısının unutulduğunu söylemek son derece 
kolaydır. Eğer bu tür bir sayı bilinçli olarak korunmak istenseydi, İçtüzükteki bütün on ve 
onbeş sayıları yirmi olarak değiştirilirken, bu sayının neden korunduğunun bir gerekçesi 
olurdu. Ancak ne gerekçede ne de tutanaklarda bu tür bir gerekçeye rastlanmamaktadır. 
Bu yüzden de teamülde bu onbeş sayısı, İçtüzüğün açık yazımına rağmen, bu sayının 
bir unutkanlıktan kaynaklandığı varsayılarak yirmi olarak uygulanmaktadır. Örneğin 
yukarıda incelenen 2009 yılındaki örnekte açık oylama istemini içeren önergede yirmi 
milletvekilinin imzasının bulunduğu şu sözlerden anlaşılmaktadır:

her ne kadar İçtüzükte 15 yazıyorsa da 20 milletvekili olarak verdik.901 

Benzer şekilde yukarıda aktarılan 2003 yılındaki birleşimde verilen çok sayıda 
açık oylama istemini içeren önergede 20’den fazla imza bulunmuştur. Tutanaklar üzerinde 
yapılan incelemede, 143. maddedeki 15 sayısının uygulamada, yukarıda açıklanan 
gerekçeyle 20 olarak anlaşıldığı görülmektedir.902 Şu halde 143. maddede geçen 15 
sayısının 20 olarak uygulanmasına ilişkin çok güçlü bir teamül bulunduğu söylenebilir.

Bu son saptama açık oylamada karşılaşılan üçüncü sorunla da kısmen ilişkilidir. 
1973 İçtüzüğü’nün 82. maddesinde ...kanunun tümünün veya maddelerinin oylanmasının 
onbeş üye tarafından açık oy istenmemişse, işaretle olur biçiminde bir hüküm 
bulunmaktadır. Aslında yukarıda yapılan genel açıklamalar çerçevesinde bu hükmün 
gereksiz olduğu düşünülebilir. Çünkü daha önce de açıklandığı gibi, genel kurallara göre 
oylama şekline ilişkin hiçbir kural bulunmamaktaysa, oylama işaretle yapılacak, ancak 
bir istem olması halinde açık oylama yapılacaktır. Dolayısıyla 82. maddenin yukarıda 
aktarılan hükmü sadece bir tekrardan ibaretmiş gibi görünmektedir. Bunun bir tekrardan 
ibaret olup olmadığını anlamanın yolu teklifin ilk hali ile gerekçesinin ve değişiklik 
yapıldıysa yapılan değişiklik ile gerekçesinin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. 82. 
maddenin tartışma konusu olan hükmünün teklif metnindeki şekli şöyledir:

901 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.05.2009, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 95, Oturum: 5, s. 724.
902 Örneğin bkz: www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.02.2008, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 67, Oturum: 1,  s. 35.
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Anayasa değişiklikleri hariç maddelerinin oylanması işaretle olur.903

 Dikkat edilirse teklifin ilk halinde sadece maddelerin oylamasından söz edilmiştir; 
tüme ilişkin oylama düzenleme kapsamında değildir. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta 
ise teklifte zorunlu işaretle oylama öngörüldüğü ve bu durumda maddelerin oylamasında 
açık ya da gizli oylamaya başvurulamayacağıdır. Genel Kurul tarafından kabul edilen 
maddede ise kanunun tümü de kapsama alınmıştır. Bundan daha önemlisi, zorunlu işaretle 
oylama, açık oy istenmemesi şartına bağlanmıştır. Bu demektir ki kanunların tümünün ya 
da maddelerinin oylamasında açık oylama ya da işaretle oylama sözkonusu olabilecektir. 
Dolayısıyla teklif hem açık, hem de gizli oylamayı dışlamışken, Genel Kurul açık 
oylamaya olanak tanımış gizli oylamayı dışlamıştır. Başka bir anlatımla, 81. maddede 
oylama konusunun genel hükümlerden ayrı düzenlenmiş olmasının nedeni, kanun tasarı 
ve tekliflerinin tümünün ve maddelerinin oylamasında gizli oylamanın yasaklanmasının 
sağlanmasıdır. Her ne kadar ne tutanaklarda ne de bu değişikliğin nedeni olan önergede904 
bu konuya ilişkin hiçbir açıklama bulunmasa da, mantıksal olarak bunun başka bir nedeni 
olamaz. Çünkü eğer böyle bir amaç olmasaydı maddede ayrıca düzenleme yapmaya da 
gerek kalmazdı; genel hükümlerin uygulanmasıyla diğer bütün sonuçların elde edilmesi 
mümkün olurdu: Hiçbir hüküm bulunmadığından kural olarak işaretle oylama yapılır; 
açık oylamanın zorunlu olduğu hallerde açık oylama ve 20 milletvekilinin istemi üzerine 
açık oylama yapılabilirdi. Ancak hiç bir hüküm olmasaydı başka birşey daha yapılabilirdi: 
açık oylama istemi olmadığında gizli oylama istenebilirdi. İşte yapılan bu düzenlemeler 
bu son olasılığı ortandan kaldırmıştır. Dolayısıyla bu fıkranın amacının kanun tasarı ve 
tekliflerinde gizli oylama yapılmasının engellenmesi olduğu söylenebilir.

1996 değişikliklerinden sonra 81. maddede yer alan düzenlemeye göre, 

kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin oylanması, açık oylamaya 
tâbi işlerden değilse, yirmi üyenin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle yapılır.

Görüldüğü gibi buradaki yenilik açık oylamaya tabi olmayan işlerin eklenmiş 
olmasıdır. Oysa yine yukarıda açıklanan genel hükümler hatırlanırsa, bu eklemenin 
tekrardan ibaret olduğu anlaşılır. Çünkü genel hükümlere göre zorunlu açık oylama 
öngörüldüğü durumlarda zaten başka bir oylama yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla 
1973 İçtüzüğünün öngördüğü düzenlemelerin geçerliliğini sürdürdüğünü söylemek 
gerekir. Bütün bu söylenenlerden çıkan sonuç, kanunların tümünün ve maddelerinin 
oylanmasında bir istisna hariç, genel hükümlerin geçerli olduğudur. Bu istisna, genel 
hükümlere göre kanunun tümünün ya da maddelerinin oylanmasında gizli oylama 
olanaklı iken, yapılan düzenlemeyle getirilen gizli oylama yasağıdır. İçtüzük aslında 
genel hükümleri kullanarak da aynı sonucu elde edebilirdi. Bu fıkranın Anayasa değişiklik 
teklifleri hariç olmak üzere kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün ve maddelerinin 
oylamasında gizli oylama yapılamaz biçiminde düzenlenmesi kafa karışıklığı doğmasını 
önlerdi.

903 Gökçimen & Kocaman, 2012, s. 665.
904 Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı arşivinde yapılan incelemede önergede hiçbir gerekçenin yer almadığı 

görülmektedir.
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Örneğin Neziroğlu’nun şu cümleleri nasıl bir kafa karışıklığı doğduğunu göstermektedir:

Açık oylama istemine ilişkin olarak İçtüzüğün 143’üncü maddesi ile 81’inci 
maddesi arasında bir çelişki varmış gibi gözükse de ilki genel, diğeri özel bir düzenlemedir. 
Açmak gerekirse kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan işlerde işaret oyuna veya gizli oya 
başvurulması Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereği zorunlu değilse açık oylama talebinde 
bulunulabilir. Kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin olarak böyle bir zorunluluk yoktur. Anayasa 
değişikliklerinin gizli oyla yapılması zorunludur. Bunun dışında kalan her türlü kanun tasarı 
veya tekliflerinin tümü veya maddeleri yirmi üyenin istemi halinde açık oylamaya tabidir. 

Dikkat edilirse bu alıntıda 143 ve 81. madde arasında çelişki olmadığı belirtildikten 
sonra, her ikisinin aynı şeyi düzenlediği açıklanmaktadır. Oysa 81. maddedeki 
düzenlemenin amacı burada gizli oylama yapılmasını engellemektir ve bunu dolambaçlı 
yoldan söylediği için kafa karışıklığına yol açmaktadır.

Bu son konuda bir ekleme yapmak gerekir: Bugünkü teamülde istem üzerine 
gizli oylama öyle bir şekilde sınırlanmaktadır ki, bu sınırlamalar uygulandığında zaten 
kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün ya da maddelerinin uygulamasında gizli oylama 
yapılamamaktadır. Aşağıda görülebileceği gibi mevcut teamülde istem üzerine gizli 
oylama yapılamamaktadır ve buna ilişkin hükümlerin hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla istem üzerine gizli oylamaya ilişkin teamül karşısında 81. maddedeki gizli 
oylamayı yasaklayan dolambaçlı hükme de gerek kalmamıştır.

(c) Gizli Oylama
Gizli oylama, oylamanın yapıldığı anda ve sonrasında oy kullananın kimliğinin ve 

hangi yönde oy kullandığının bilinmediği, bilinmek istense dahi bilinemediği ve bilinme 
ihtimalinin de bulunmadığı bir oylama türüdür. Bu tanım biraz açılırsa gizli oylama 
hakkında daha kolay fikir edinilebilir. Gizli oylamada oy kullananın kimliği kayıtlarda 
yer almaz. Kimin oy kullandığının bilinmemesi yetmez, oy kullananın ne yönde oy 
kullandığı hiçbir şekilde (1) bilinmez, (2) bilinemez ve (3) ne yönde oy kullanıldığının 
bilinmesinin hiçbir ihtimali yoktur. Bu üç unsurun üçü de çok önemlidir ve her biri 
farklı bir yönü ifade eder. Kullanılan oyun yönünün bilinmemesi, gizli oylamada genel 
kuraldır. Oyun yönünün bilinememesi ise, oylamada kullanılacak araçlarda bulunması 
gereken nitelikleri gündeme getirir: Oylamada öyle araçlar kullanılmalıdır ki oylamayı 
yapan kurum istese dahi bu araçlardan elde ettiği çıktılarla oy kullananın hangi yönde 
oy kullandığını saptayamamalıdır. Bu bağlamda elektronik oylama cihazı böyle bir 
araç olmadığından, daha açık söylemek gerekirse, oylamayı yaptıranın oy kullananların 
kimliğini saptamak istemesi halinde, cihazı bu yönde programlamak olanaklı olduğundan, 
gizli oylamaya elverişli bir araç değildir. Son olarak hangi yönde oy kullandığının bilinme 
ihtimalinin olmaması, oy kullanan açısından önemlidir: Kullanılan araç ne olursa olsun, 
oyunu kullanan kullandığı oyun saptanabileceği yönünde bir endişe taşıyorsa, böyle bir 
algısı varsa, gizli oylama sakatlanmış olur. Çünkü fiili oy kullanımı sırasında önemli olan 
gerçekten bur tür bir tehdidin varlığı değil, oy  kullananın bu tür bir tehdidin varlığına 
ilişkin algısıdır. Oy kullanan kişinin tamamen kendi vicdanının sesine göre karar 
verebilmesi için her türlü dışsal baskıdan özgür kılınması zorunludur. Bu yüzden de ne 
oylama anında ne de sonrasında hiç kimsenin, oy kullananın hangi yönde oy kullandığını 
bilmemesi, istese de bilememesi ve bilme ihtimalinin olmaması gerekir. Bu bağlamda 
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içtüzük değişiklikleri sırasında dile getirilen bir düşüncenin incelenmesi zorunludur. 
Bu düşünce gizli oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını önermektedir. 
Gizli oylama, belli bir sistemin kurulmasını ve her bir kişinin oyunu ayrı kullanması 
gerektirdiğinden zaman alıcı bir oylamadır. Oysa elektronik cihazla oylama 3-5 dakika 
gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. Elektronik cihazın, işaretle oylamada 
olduğu gibi, oy kullananın kimliğini kayıt altına almaması, bu şekilde programlanması 
mümkündür. Dolayısıyla bu düşüncede olanlar, mevcut usulle gizli oylama yaparak 
zaman kaybetmek yerine, gizli oylamayı elektronik cihazla yaparak ciddi bir zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlamayı önermektedirler. Bu düşüncede haklılık payı olmakla birlikte, 
elektronik cihazla gizli oylamanın bu çalışmada tanımlanan gizli oylamanın ruhuna aykırı 
olduğu söylenmelidir. Çünkü elektronik ortamda oy kullanan kişi, elektronik cihazın 
kimlikleri kayıt altına almamak üzere programlandığını bilmesine rağmen, bu konuda 
en küçük bir endişe taşıyorsa, oyunu başka türlü kullanabilecektir. Burada önemli olan 
böyle bir ihtimalin olması değil; oy kullanan kişinin bu tür bir ihtimalin de bulunduğu 
yönünde bir algısının olmasıdır.905 Böyle bir ihtimal elektronik olarak sıfırlansa bile, oy 
kullanan böyle bir kuşku taşıyorsa, vicdanının sesine göre değil, gelecek tepkilere göre 
oy kullanabilecektir. Bir tek oy kullanan kişi bile bu düşünceyle oy kullanmışsa, gizli 
oylama sakatlanacaktır. Çünkü kimi zaman tek bir oy bir oylamanın sonucunun tam 
aksi yönde olabilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla gizli oylamanın bu tür bir ihtimali 
tamamen ortadan kaldırması gerekir. Elektronik cihazla gizli oylama bu nedenle bir gizli 
oylama yöntemi olarak düşünülmemelidir.

İçtüzükte gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden 
kutuya atılması biçiminde tanımlanmıştır (m. 139). Hemen ardından üzerinde hiçbir 
işaret bulunmayan yuvarlakların ne anlama geldiği açıklanmıştır: 

Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy anlamına gelir.

Başında belirtmek gerekir ki İçtüzüğün gizli oylamayı düzenleyen 147. maddesi 
son derece sorunlu bir maddedir ve maddenin ikinci fıkrası, bugünkü teamülde yürürlükten 
kaldırılmıştır. Maddenin sorunlu oluşu gizli oylamayı düzenlemesine rağmen gizli 
oylamayı tanımlamamasından başlamaktadır. Gerçekten de maddenin birinci fıkrası gizli 
oylamanın hangi hallerde yapılacağını belirlemek yerine hangi hallerde yapılamayacağını 
belirlemektedir. Yukarıda sözü edilen uygulanmayan ikinci fıkra ise istem üzerine gizli 
oylamayı tanımlamaktadır. Zorunlu gizli oylamayı bulmak için bir başka maddeye; 
İçtüzüğün 143. maddesine bakmak gerekmektedir. Sözkonusu 143. maddeye göre 
Anayasa, Kanun ve İçtüzüğün gizli ya da işaretle oylama yapılmasını zorunlu kılmadığı 
durumlarda açık oylama isteminde bulunulabilir. Bu maddenin yorumundan Anayasa, 
İçtüzük ve kanunlarda gizli oylama yapılacağını belirttiği hususlarda zorunlu olarak gizli 
oylama yapılacağı sonucu doğmaktadır. Başka bir anlatımla bu düzenlemelerde gizli 
oylama yapılacağı belirtilmişse, herhangi bir şekilde başka bir oylama yapmak mümkün 
değildir. Bu yoruma göre Anayasa ve İçtüzük gereğince aşağıdaki konularda zorunlu 
olarak gizli oylama yapılmaktadır:

905 Oy kullanan kişi kuşkusuz oyunu kullanırken, yani ekrana basarken gözetlenip gözetlenmediği endişesini de 
taşıyacaktır.
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Şekil 38. Zorunlu gizli oylama halleri
Burada görüldüğü gibi gizli oylamanın zorunlu olduğu haller Anayasa’nın 

kendisi tarafından belirlenmiştir ve İçtüzük Anayasadaki gizli oylamaların bazılarını 
tekrar etmiştir. Başka bir anlatımla İçtüzük Anayasa’nın öngördüğü konular dışında 
hiçbir konuda gizli oylama öngörmemiştir; bütün gizli oylamalar Anayasa buyruğudur.906 
Anayasa’nın öngördüğü bu 6 durum dışında Genel Kurul’da zorunlu gizli oylama 
yapılamaz. Hemen söylemek gerekir ki teamül, istem üzerine gizli oylamayı ortadan 
kaldırdığından, bütün gizli oylama halleri de bundan ibarettir. Ancak aslında İçtüzüğün 
istem üzerine gizli oylamayı yasaklamadığını ve istem üzere gizli oylamayı düzenleyen 
147. maddenin ikinci fıkrasının unutkanlık eseri olmadığını belirtmek gerekir. Şimdi bu 
konudaki görüşler ile düzenlemeler incelenecektir.

Neziroğlu tutanakları da inceleyerek ikinci fıkranın tamamen hükümsüz kaldığı 
ve kaldırılması gerektiği gerçeğinin gözden kaçtığının düşünülebileceğini belirtmektedir. 
Neziroğlu şunları söylemektedir:

...Başkanvekilinin olayı netleştirmek için Anayasa Komisyonu başkanına yeni 
düzenlemeyi okuduktan sonra “yani nerede açık oy var, orada gizli oy yapılamayacağı 
hükmünü getiriyor, tamam, doğru değil mi efendim?” şeklindeki sorusuna Komisyon 
Başkanı Cevdet Akçalı “Evet, tamam efendim” şeklinde cevap vermiştir.907 

Neziroğlu bu sözlere dayanarak ikinci fıkranın gereksiz olduğu ve kaldırılması 
gerektiği sonucuna ulaşmaktadır. Ancak Neziroğlu konuşmanın, tutanağın aynı sayfasında 
yer alan önceki kısmını görmezden gelmektedir:

BAŞKAN- Sayın Komisyon, evvelki tüzükten daha değişik bir şekil mi arz ediyor?

906 İçtüzükte Anayasa’da öngörülmeyen iki gizli oylama öngörülmüştür, ancak bunlar Genel Kurul’da değil 
komisyonlarda yapılan oylamalardır ve konumuza girmemektedir. Bu haller komisyon başkanlık divanlarının 
(başkan, başkanvekili, sözcü ve katip) seçimleri ile dokunulmazlıklara ilişkin hazırlık komisyonunun başkan 
ve katibinin seçimi (m. 24/3, 132/2)

907 Neziroğlu, 2008, s. 185.

yürürlükten kaldırılmıştır. Maddenin sorunlu oluşu gizli oylamayı düzenlemesine rağmen 

gizli oylamayı tanımlamamasından başlamaktadır. Gerçekten de maddenin birinci fıkrası 

gizli oylamanın hangi hallerde yapılacağını belirlemek yerine hangi hallerde 

yapılamayacağını belirlemektedir. Yukarıda sözü edilen uygulanmayan ikinci fıkra ise 

istem üzerine gizli oylamayı tanımlamaktadır. Zorunlu gizli oylamayı bulmak için bir 

başka maddeye; İçtüzüğün 143. maddesine bakmak gerekmektedir. Sözkonusu 143. 

maddeye göre Anayasa, Kanun ve İçtüzüğün gizli ya da işaretle oylama yapılmasını 

zorunlu kılmadığı durumlarda açık oylama isteminde bulunulabilir. Bu maddenin 

yorumundan Anayasa, İçtüzük ve kanunlarda gizli oylama yapılacağını belirttiği 

hususlarda zorunlu olarak gizli oylama yapılacağı sonucu doğmaktadır. Başka bir 

anlatımla bu düzenlemelerde gizli oylama yapılacağı belirtilmişse, herhangi bir şekilde 

başka bir oylama yapmak mümkün değildir. Bu yoruma göre Anayasa ve İçtüzük 

gereğince aşağıdaki konularda zorunlu olarak gizli oylama yapılmaktadır: 

 
Şekil 32. Zorunlu gizli oylama halleri 

Burada görüldüğü gibi gizli oylamanın zorunlu olduğu haller Anayasa'nın kendisi 

tarafından belirlenmiştir ve İçtüzük Anayasadaki gizli oylamaların bazılarını tekrar 

etmiştir. Başka bir anlatımla İçtüzük Anayasa'nın öngördüğü konular dışında hiçbir 

konuda gizli oylama öngörmemiştir; bütün gizli oylamalar Anayasa buyruğudur.906 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
906 İçtüzükte Anayasa'da öngörülmeyen iki gizli oylama öngörülmüştür, ancak bunlar Genel Kurul'da değil 
komisyonlarda yapılan oylamalardır ve konumuza girmemektedir. Bu haller komisyon başkanlık 

TBMM	  Başkanı'nın	  Seçimi	  

• AY.	  m.	  94/4;	  İÇT.	  m.	  10/3	  

Milletvekilliği	  ile	  bağdaşmayan	  bir	  görevi	  sürdürmekte	  ısrar	  eden	  milletvekilinin	  üyeliğin	  düşmesi	  kararı	  

• AY.	  m.	  84/3;	  İÇT.	  m.	  137/4	  

Anayasa	  değişiklik	  teklielerinin	  tümünün,	  maddelerinin	  ve	  önergelerinin	  oylanması	  	  	  

• AY.	  m.	  175/1;	  İÇT.	  m.	  94	  

Meclis	  soruşturması	  açılıp	  açılmamasına	  ve	  soruşturma	  açılması	  halinde	  soruşturma	  komisyonu	  raporuna	  
ilişkin	  oylamalar	  

• AY.	  m.	  100/1,	  3;	  İÇT.	  m.	  108/3,	  112/3	  

Kamu	  Başdenetçisinin	  Seçimi	  

• AY.	  m.	  74/5	  

Anayasa	  Mahkemesine	  Üye	  Seçimi	  

• AY.	  m.	  146/2	  
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET AKÇALI (Adana)- Eski 138 nci 
maddenin aynen tekrarıdır.

....
BAŞKAN- Bir tertip hatası olabilir diye dikkatinizi çektim.
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET AKÇALI (Adana)- Hayır, bir tertip 

hatası yoktur.908

Şu halde sorunun asıl cevabı Neziroğlu’nun alıntı yaptığı kısmın hemen 
öncesindeki konuşmadır. Maddenin ne anlama geldiği son derece açık biçimde ifade 
edilmiştir: eski 138. maddenin aynen tekrarı. Komisyon Başkanı bu açıklamadan sonra bir 
açıklama gereği duymamış ve Başkanın ifadelerine katıldığını bildirmiştir. Bu durumda 
yapılması gereken ilk şey Dahili Nizamnamenin 138. maddesine bakmaktır. Eğer Dahili 
Nizamnamenin 138. maddesi belirsizliği ortadan kaldırıyorsa, 1973 İçtüzüğünün 123. 
maddesini bu doğrultuda yorumlamak en kestirme çözümdür. Çünkü düzenlemeyi 
yapan Komisyonun temsilcisi, eski düzenlemenin bu konuda tekrar edildiğini ifade 
etmiştir. Dahili Nizamnamenin 138. maddesine göre açık oylama istenebilen hususlarda 
onbeş milletvekilinin istemi üzerine gizli oylama yapılabilir. Neziroğlu’nun belirttiği 
gibi bu maddenin anlamı, açık oylama yapılan her konuda gizli oylama yapılabilmesi 
bakımından netti.909 Dolayısıyla düzenlemeyi yapan Komisyon Başkanının ifadelerine 
göre 138. madde tekrar edildiğine göre, istem üzerine açık oylama öngörülen her durumda 
istem üzerine gizli oylama yapılabileceğini kabul etmek gerekir. Komisyon Başkanının 
bu sözleri yerine, hiçbir açıklama içermeyen ve Başkanvekilinin sözlerine onay veren 
sözlerini dayanak olarak almak doğru görünmemektedir.

Kuşkusuz istem üzerine gizli oylamanın “yanlışlık eseri” İçtüzükte kalmamış 
olduğunu gösteren başka kanıtlar da bulunabilir. Bu konudaki kanıtlardan ikincisi 1973 
İçtüzüğünün 123. maddesinin gerekçesidir. Her ne kadar Neziroğlu 147 maddenin 
(123. madde) gerekçesinde açıklayıcı bir hüküm bulunmadığını belirtse de, 189-207. 
maddelere ilişkin (madde sıralaması değiştiğinden 123. madde bu maddeler içindedir; 
123. madde teklifin 205. maddesidir.) olarak toplu bir gerekçenin bulunduğu ve kısa da 
olsa bu gerekçe içinde açıklayıcı bir hüküm olduğu görülmektedir. Sözkonusu gerekçede 
aynen şu ifadelere rastlanmaktadır:

Bundan başka, açık oylamanın istem üzerine yapıldığı hallerde, açık oylamayı gizli 
oylamaya çevirme imkanını veren hatalı tatbikatın tekrar edilmesi önlenmiştir.910

Gerekçe son derece açıktır ve maddenin neden yeniden yazıldığını kuşkuya yer 
bırakmayacak şekilde göstermektedir. Başka bir anlatımla bu gerekçe şu soruya yanıt 
vermektedir: Komisyon Başkanının ifade ettiği gibi eski madde aynen tekrar edilmişse, 
neden eski maddenin aynen yazılması yerine, yeni bir madde yazılmıştır? Bu gerekçe 
soruyu yanıtlamaktadır: Eski uygulamanın sürdürülmesi amaçlanmıştır, ancak açık 
oylama istemi bulunan durumlarda gizli oylama yapılmasına olanak tanıyan hatalı 
uygulamanın ortadan kaldırılması için madde yeniden yazılmıştır. Başka bir anlatımla 

908 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 15.12.1972, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 4, Birleşim: 21, Oturum: 1, s. 724.
909 Neziroğlu, 2008, s. 185.
910 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 431.
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maddenin yeniden yazılmasının nedeni, istem üzerine gizli oylamayı ortadan kaldırmak 
değil, istem üzerine açık oylama talebinin bulunduğu hallerde, istem üzerine gizli oylama 
talebi yapılmasını engellemektir. Bu durumda istem üzerine gizli oylama ancak şu 
hallerde yapılabilir:

1. İşaretle oylamanın zorunlu olmaması,
2. Açık oylamanın zorunlu olmaması,
3. Konunun, kanunun tümünün ya da maddelerinin oylaması olmaması,
4. Aynı konuda bir açık oylama isteminde bulunulmamış olması,
5. En az 20 milletvekilinin istemde bulunması,
6. Bu istemin Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olması,
halinde istem üzerine gizli oylama yapılabilir. 
Madde bu şekilde anlaşıldığında, İçtüzüğün 81. maddesinde oylamaya ilişkin özel 

düzenleme yapılmasının nedeni de anlaşılabilir. Çünkü eğer istem üzerine gizli oylama 
yanlışlık eseri İçtüzük metninde bulunuyor olsaydı, İçtüzüğün 81. maddesinde oylamayla 
ilgili özel düzenleme yapmaya gerek kalmazdı; genel hükümlerin uygulanmasıyla aynı 
sonuç elde edilebilirdi. İstem üzerine gizli oylamanın yanlışlık eseri olarak İçtüzükte yer 
aldığı kabul edildiğinde, İçtüzüğün 81. maddesinde hiçbir hüküm yer almasaydı, genel 
hükümlere dayanarak işaretle oylamaya gidilecek ve açık oylama istemi olduğunda açık 
oylama yapılacaktı. Zaten istem üzerine gizli oylama yapılamayacağı için de, ayrıca 
bir düzenleme yapılmasına gerek olmayacaktı. Oysa İçtüzük yapıcı yukarıda açıklanan 
gerekçelerle, istem üzerine gizli oylamayı kaldırmak istememiştir ve bu nedenle de 81. 
maddede istem üzerine gizli oylamayı yasaklayan özel bir düzenleme yapmıştır. Çünkü 
İçtüzük yapıcı kanunların görüşülmesinde istem üzerine gizli oylama yapılmasını 
istememiştir. Genel Kurul’un en çok görüştüğü işler kanunlardır ve kanunlarda gizli 
oylamaya izin verilmesi halinde, kanun görüşmelerinin uzaması ve yasama sürecinin 
tıkanması sözkonusu olabilirdi. İçtüzük yapıcı bu endişeyle kanunların görüşülmesini 
düzenleyen 81. maddede oylama konusunu özel olarak düzenlemiş ve istem üzerine 
gizli oylama yapılmasını dolaylı bir yöntemle yasaklamıştır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinde istem üzerine gizli oylama yapılamaz 
gibi bir hüküm bu amaca daha elverişli olabilirdi. Ancak mevcut düzenleme de dolaylı 
olmakla birlikte aynı amaca ulaşmayı sağlamaktadır. Bu yüzden de 81. maddede yer 
alan düzenleme tekrardan ibaret bir düzenleme olmadığı gibi amaçsız bir düzenleme de 
değildir. Ne var ki 147. maddenin ikinci fıkrasının istem üzerine gizli oylamanın sözkonusu 
olamayacağı biçiminde yorumlanması, 81. maddedeki özel düzenlemeyi de gereksiz ve 
amaçsız kılmaktadır. Başka bir anlatımla 147. maddenin ikinci fıkrasında yer alan istem 
üzerine gizli oylamanın yok sayılmasıyla, 81. maddenin oylamaya ilişkin düzenlemesi de 
dolaylı olarak yok sayılmış olmaktadır: 81. maddedeki özel düzenlemenin yaptığı şeyi, 
147. maddenin ikinci fıkrasının yokluğu sağlamış olmaktadır; istem üzerine gizli oylama 
yapılması olanaksız olunca, kanun görüşmelerinde istem üzerinde gizli oylama yapılmasını 
yasaklayan özel düzenlemeye de gerek kalmamaktadır. Bu yöntemle kanunlarda istem 
üzerine gizli oylama yapılması çifte düzenlemeyle engellenmiş olmaktadır. Bütün bu 
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nedenlerle, 81i ve 147. maddenin birbirleriyle ilişkili olarak incelenmeleri durumunda da 
istem üzerine gizli oylamanın içtüzükte korunduğu ve İçtüzükte yanlışlıkla yer almadığı 
sonucunu elde etmeye katkı sağlamaktadır.

Yukarıda gerekçeli olarak savunulan, ancak mevcut teamüle aykırı olan görüşün 
doğrulanması için yapılabilecek bir başka şey 147 maddenin ikinci fıkrasına dayalı olarak 
yapılan uygulamalara bakmaktır. Bu konudaki uygulamalara bakmadan önce söylemek 
gerekir ki, bugünkü teamüle yapılan itirazlar ve yapılan farklı uygulamalar da, teamülün 
kesinlikle gözden geçilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 1993 yılındaki bir görüşmede 
bu konuda bir usul tartışması açılmış ve tartışmada bugünkünden farklı görüşler dile 
getirilmiştir. Bu tartışmada dikkat çeken nokta, itiraz eden milletvekillerinin kuralı 
doğru anlamış oldukları ancak Başkanlığın da bugünkü gibi anlamadığıdır. Başka bir 
anlatımla 1993 yılındaki uygulamada taraflardan hiçbirisi147. maddenin ikinci fıkrasının 
unutkanlık ya da yanlışlık eseri olduğunu düşünmemektedir. İtiraz eden milletvekilleri, 
doğru biçimde ortada bir açık oylama önergesi bulunmuyorsa, gizli oylama isteminde 
bulunulabileceği; açık oylama isteminde bulunulmuşsa gizli oylama isteminde 
bulunulamayacağını ileri sürmektedirler. İtirazcı milletvekilleri ortada açık oylama istemi 
içeren bir önerge bulunmadığından, gizli oylama istemlerini içeren önergelerinin işleme 
konması gerektiğini savunmaktadırlar. Başkanlık ise daha önceden aynı konuda bir açık 
oylama yapıldığını ve geçmişte de olsa bu konuda bir açık oylama istemi bulunduğunu; 
geçmişte açık oylama isteminde bulunulmuş bir konuda gizli oylama isteminde 
bulunulamayacağını iddia etmektedir:

...daha önce Çekiç Güç ile ilgili Meclis müzakereleri esnasındaki müteaddit 
uygulama -ki, Refah Partisi ve Anavatan Partisi mensubu sayın üyeler tarafından verilmiş 
bulunan, oylamanın, açık oylama şeklinde yapılması önerisi ve kabul görerek bu şekilde 
açık oylamayla karara bağlanmış bulunması- muvacehesinde, İçtüzük gereği, açık oylama 
yapılan hallerde gizli oylama yapılamayacağı hükmüne uyarak, bu önergeyi işleme koyma 
imkânım bulunmadığını arz ediyorum.911 

Bu durumda karşımıza birçok soru çıkmaktadır: (1) Daha önce hiç oylama 
yapılmayan bir konuda, istem üzerine gizli oylama yapılabilecek midir? (2) Bir konuda 
açık oylama yapmak, artık o konunun zorunlu açık ya da işaretle oylama konusu olduğunu 
mu gösterir? (3) Açık oylama yapılan bir konuda bir daha gizli oylama yapılamayacağına 
göre, konunun aynı konu olup olmadığına nasıl ve kim tarafından karar verilecektir? 
(4) Çok eski tarihlerde yapılan bu tür açık oylamalar nasıl saptanacak ve sonradan 
bu konuda açık oylama bulunduğunun saptanması durumunda yapılan istem üzerine 
gizli oylama geçersiz mi sayılacaktır? Bu gibi sorular artırılabilir. Ancak bu kadar çok 
soru sorulabilmesinin nedeni, yapılan uygulamanın zorlama bir uygulama olmasından 
kaynaklanmaktadır. Hiç kuşkusuz bir konuda istem üzerine açık oylama yapmak sadece 
o konuya özgüdür ve gelecekteki uygulamaların bundan etkilenmesi sözkonusu olmaz; 
aksine bir uygulama hem İçtüzüğe hem de oylama kavramının doğasına aykırı olur. 
Nitekim itiraz ederek usul tartışması isteyen milletvekilleri maddenin doğru uygulamasını 
açık bir şekilde ortaya koymaktadırlar:

911 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.06.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 117, Oturum: 1, s. 257.
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Açık oylama kararı alınsaydı dediğiniz 
doğru, açık oylama olurdu; ama daha önceki oylamalarda alınmış olan açık oylama 
kararının altı ay sonra da tatbik edilmesi mümkün değildir. Eğer zatı âlinizin dediği İçtüzük 
hükmüne göre, burada, böyle bir açık oylama kararı alırsak doğrudur; ancak öyle bir karar 
alınmazsa bizim verdiğimiz önergenin işleme konulması lazım.912

Bu doğru ve haklı itiraza rağmen Başkan Bir konu görüşülürken, Genel Kurulda 
İçtüzük kurallarına uygun biçimde açık oylama istenebilirse ve bu da kabul görür de 
açık oylama yapılmış olursa, o konuda, sonra gizli oylama istenemez. diyerek tutumunu 
sürdürmüştür. Ancak işin ilginç yanı Başkan gerekli araştırmayı yaptıktan sonra bir 
tesadüf eseri olarak geçmişte aynı konuda açık oylama yapıldığını açıklamıştır. Bu 
demektir ki bu tesadüf olmasa, gizli oylama istemi işleme konacaktır. Uygulamaları 
tesadüflere bağlamanın yanlışlığının tartışılacak bir yönü bulunmamaktadır.

Genel Kurul’da 2003 yılında aynı konuda yapılan bir başka usul tartışması, 
yukarıda dile getirilen doğru itirazı görmezden gelerek, 147. maddenin ikinci fıkrasının 
tümüyle işlemez olarak tescil edilmesine yol açmıştır. Her şeyden önce belirtmek gerekir 
ki tartışma yanlış bir eksende yürütülmüştür ve yanlış eksende yürütülen bu tartışmadan 
yanlış sonuçlar çıkarılmıştır. Görüşme konusu olan 308 sıra sayılı Kanun Teklifinin 
tümünün oylamasıdır ve kanunların tümünün oylaması İçtüzüğün 81. maddesindeki özel 
hüküm kapsamındadır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi 81. maddedeki oylamaya 
ilişkin düzenlemenin asıl amacı, kanunların oylamasında gizli oylama yapılmasını 
önlemektir. Dolayısıyla gizli oylama isteminin işleme konmamış olması doğrudur, ancak 
işleme almamanın 81. madde hükümlerine dayandırılması gerekirken 147. maddenin 
ikinci fıkrasına dayandırılması yanlış olmuştur. Bu yanlışlığın nedeni muhtemelen gizli 
oylama isteminin 147. maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış olmasıdır. İstemin kabul 
edilmemesi üzerine usul tartışması açılması isteyerek usul tartışmasında söz alan Oya 
Araslı şunları söylemektedir:

OYA ARASLI (Ankara) -... İçtüzüğünün 147 nci maddesi, gerçekten, iki fıkrası 
birbiriyle çok fazla uyum halinde görülmeyebilen bir madde. Birinci fıkrasında ileriye 
sürülen kuralları okuduğunuz zaman ve Sayın Başkanın bize önerdiği yorumla birleştirdiğiniz 
zaman, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının uygulanmasına imkân kalmamaktadır; yani, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hiçbir şekilde, talep üzerine gizli oylama yapabilmesine 
imkân kalmamaktadır. Halbuki, 147 nci madde, gizli oylama imkânından bahsetmektedir. 
Hukukta bir hak tanınıyorsa, onun kullanılabilir olması gerekir; onun kullanılmasına 
imkân veren bir yorum yapılması gerekir. Tanıdığınız bir hakkı ortadan kaldıran, onu 
kullanılmaz hale getiren bir yorum, hukuk mantığıyla bağdaştırılamayacak bir yorumdur. 
Bundan önce eğer bu yoruma uymayan birtakım uygulamalar yapılmışsa, o, hukukun bu 
genel ilkesinden, bu çok doğal anlayışından uzak yorumlar olmuştur. ...Ben, bir İçtüzüğün 
verdiği bir hakkı kullanılamaz hale getiren bir yorumla bu olayı sonuçlandırmayı, doğrusu, 
hukuk mantığıyla bağdaştıramıyorum.913

912 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.06.1993, Dönem: 19, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 117, Oturum: 1, s. 257.
913 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.12.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 32, Oturum: 8, s. 358.
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Araslı son derece yerinde bir tespitle hukukta bir hak tanınıyorsa onun 
kullanılabilir olması gerektiğini söylemekteyse de iki fıkranın birbiriyle çok fazla uyum 
halinde görülmeyebileceğini söylemekle, bu konuda yanlış çıkarsamalar yapılmasına 
kapı aralamaktadır. Nitekim Araslı’dan hemen sonra söz alan Faruk Çelik Araslı’ya da 
atıfta bulunarak şunları söylemektedir:

FARUK ÇELİK (Bursa) - ...İçtüzüğün 147 nci maddesinin ikinci fıkrası ile birinci 
fıkrası arasında ciddî bir çelişki var. Sayın Araslı, burada, bunu ifade ettiler....Şimdi, takdir 
edersiniz ki, biz, burada, bir İçtüzük değişikliği yapmıyoruz, bir İçtüzük düzenlemesi de 
yapmıyoruz. Mevcut, meri, elimizdeki İçtüzüğe göre ve uygulamalara göre bir karar almak 
durumundayız.914

Çelik, Araslı’ya atıfta bulunarak iki fıkra arasında çelişki olduğunu ileri sürmekte 
ve bu çelişkiyi gidermenin yerinin burası olmadığını ima ederek, çelişki giderilinceye 
kadar uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak yukarıda 
ayrıntılı olarak açıklandığı gibi iki fıkra arasında hiçbir çelişki yoktur ve 1993 yılında 
yapılan uygulamada muhalefet tarafından bu durum dile getirilmiştir. 2003 yılındaki 
tartışma bu açından 1993’teki tartışmadan bir geriye gidişi ifade etmektedir.

İstem üzerine gizli oylamanın yukarıdaki gibi ayrıntılı olarak incelenmemesi 
halinde, Neziroğlu’nun yaptığı gibi fıkranın aslında çıkarılması, ama çıkarılmadığı için ona 
bir anlam yüklenmesi gerektiği915 gibi bir sonuca ya da bizim bir başka yerde yaptığımız 
gibi istem üzerine gizli oylamanın uygulama alanının dar olduğu916 gibi bir sonuca ulaşmak 
mümkündür. İki fıkra arasındaki çelişkiyi gidermek için kimi zaman maddedeki yazımdan 
hareketle belli sonuçlar türetmek olanaklıdır. Maddenin birinci fıkrası şöyledir: 

veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut 
açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz.

Burada cümle parçalanacak olursa şu sonuç elde edilebilir:
(1) Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu hallerde,
(2) Açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde,
gizli oylama yapılamaz. Bu durumda İçtüzük uyarınca açık oylamanın zorunlu 

olduğu durumda ve açık oylamanın Anayasa ve kanun gereğince istem üzerine yapıldığı 
hallerde gizli oylama yapılabilir gibi bir sonuç doğmaktadır. Ancak bu tür bir sonuç 
üzerinde durmaya bile değmez, çünkü bu tür bir yorum İçtüzükte öngörülmüş sistemi 
tümüyle ortadan kaldırdığı gibi anlamsızdır da, çünkü Anayasa ve kanunlarda açık 
oylama istemi düzenlenmemiştir. Bütün anlamsızlığına rağmen bu yorumun burada 
incelenmiş olmasının nedeni, konuya bütünlüğü içinde bakmadan ulaşılacak sonuçların 
hangi boyutta yanlışlıklar içerebildiğini göstermektir. Burada Anayasa komisyonu 
başkanının, eski 138. maddenin tekrar edildiğine ilişkin beyanı, gerekçede yer alan açık 
oylama isteminin yapıldığı hallerde oylamayı gizli oylamaya dönüştürme gibi hatalı 

914 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.12.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 32, Oturum: 8, s. 359.
915 Neziroğlu, 2008, s. 185.
916 Bakırcı, 2000, s. 181.
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bir uygulamanın önlenmesi amacı, ilk usul tartışmasında muhalefet milletvekillerince 
yapılan itirazlar dikkate alınarak maddenin uygulamasının şu şekilde olması gerektiği 
söylenebilir:

1. Kanun tasarı ve tekliflerinin maddeleri ve tümü üzerinde 81. madde hükümleri 
dolayısıyla istem üzerine gizli oylama yapılamaz.

2. Zorunlu işaretle oylama halinde gizli oylama yapılamaz.
3. Zorunlu açık oylama halinde gizli oylama yapılamaz.
4. Anayasa, İçtüzük ve kanunlarda oylamaya ilişkin herhangi bir kural 

bulunmaması halinde açık oylama ve gizli oylama isteminde bulunulabilir. 
Açık oylama isteminde bulunulmuşsa, öncelik açık oylama istemine aittir; 
bu durumda gizli oylama yapılamaz. Ancak açık oylama isteminin olmadığı 
durumlarda gizli oylama isteminde bulunulabilir. Dolayısıyla zorunlu 
oylamanın sözkonusu olmadığı durumlarda istem üzerine açık oylama ya da 
istem üzerine gizli oylama yapılması eşit şansa sahiptir. Ancak açık oylama 
talebinde bulunulmuşsa, artık gizli oylama talebinde bulunulamaz.

5. İstem üzerine açık oylamadan farklı olarak istem üzerine gizli oylamada istemin 
yapılmış olması yeterli değildir. İstem üzerine gizli oylama yapılabilmesi için bu 
konudaki istemin kabul edilmiş olması gerekir. Gizli oylama istemi bu nedenle 
işaretle oylama yapılır ve işaretle oylama sonucunda istem kabul edilirse gizli 
oylama yapılır.

Yukarıda da değinildiği gibi kanunların tümünün ve maddelerinin oylanmasında 
istem üzerine gizli oylama yapılmasının 81. maddede yasaklanması Meclisin oylamalara 
gereğinden fazla zaman ayırmasını önleme amacını taşımaktadır. Nitekim oylama ile ilgili 
maddelerin toplu gerekçesinde oylama vesilesiyle Meclisin vaktinin israfını doğuracak 
hareketlerin önlenmesinden917 söz edilmektedir. Başka bir anlatımla 81. maddede 
istem üzerine gizli oylama, belirtilen gerekçe doğrultusunda Meclisin vaktinin israfını 
önlemek amacıyla yasaklanmıştır. Ancak israfı önlemek için alınan önlem bununla sınırlı 
değildir. İstem üzerine gizli oylamanın, Genel Kurul’un onayına tabi kılınması da bu 
amacı taşımaktadır. Çünkü böyle bir onayın gerekmemesi halinde, sürekli gizli oylama 
isteyerek Meclis çalışmalarının tıkanmasına neden olabilirdi. Oysa bu tür bir Genel 
Kurul onayı arandığında, önce bir işaretle oylama yapılarak Genel Kurul’un gizli oylama 
yapılıp yapılmaması konusunda bir oylama yapılması istenmektedir. Bu oylama kısa süre 
içinde yapılabilen bir işaretle oylamadır. Dolayısıyla parlamentoda çoğunluğa sahip parti/
partiler istemedikçe zaten gizli oylama yapılması olanaklı değildir. Bu yüzden de 147. 
maddenin ikinci fıkrasını işlevsiz kılacak bir yorumun pratikte de bir yararı olmayacaktır.

Bu konuda son olarak 1973 İçtüzüğünün 147. maddesinde çelişkili olduğu ileri 
sürülen düzenlemenin neden bu şekilde yapıldığı ile ilgili soruya cevap aramak, sorunun 
aydınlatılmasına yardımcı olabilir. Bu konudaki çıkış noktası, 1973 İçtüzüğünün 
oylamalarla ilgili gerekçesinde yer alan açık oylamayı gizli oylamaya çevirme imkanı 
veren hatalı tatbikatın tekrar edilmesinin önlenmesine ilişkin ifadelerdir. Tutanaklar 

917 Yapıcı Kaya & Kaya, 2014, s. 431.
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üzerinde yapılan incelemede 1962 yılında yukarıda yakınılan türde bir uygulamaya 
rastlanmıştır. Olayda bir kanun tasarısı üzerinde hem açık oylama hem de gizli oylama 
önergeleri verilmiştir. Başkan her iki tür önergeleri okuttuktan sonra hangi tür oylama 
yapılacağı hakkında oya başvurmak zorunda olduğunu bildirmiştir. Usul hakkında söz 
isteyen Manisa Milletvekili Şevket Reşit Hatipoğlu 15 milletvekili tarafından açık 
oylama istendiği takdirde oylamanın açık yapılmasının zorunlu olduğunu söylemiştir. 
Başkan o dönemde yürürlükte olan Dahili Nizamnamenin 138. maddesindeki açık reyin 
tatbik olunabileceği hususlarda azadan onbeşi gizli rey usulünün tatbikini isterlerse 
bunun icrası Heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara mütevakkıftır. şeklindeki hükmü 
hatırlattıktan sonra, açık oylamaya gidildiğine göre gizli oylamaya yönelik önergeyi oya 
sunmak zorunda olduğunu ifade etmiştir. Başkan bundan sonra gizli oylama istemini oya 
sunmuş ve bu önerge kabul edildiği taktirde gizli oylamaya; gizli oylama istemini içeren 
önerge kabul edilmediği takdirde açık oylamaya gidileceğini bildirmiştir.918 Görüldüğü 
gibi burada aynı anda iki talep geldiğinde hangi oylamanın yapılacağı sorunu ortaya 
çıkmıştır ve örnekte Başkan önceliği gizli oylamaya vermiştir. Bunun da mantıklı bir 
tarafı vardır: Gizli oylama yapılabilmesi için gizli oylama istemine ilişkin olarak Genel 
Kurul’un bir karar vermesi gerekmektedir; Genel Kurul bu istemi kabul etmezse açık 
oylama yapılacaktır. Açık oylama isteminin kabulü için ayrıca oylamaya gerek yoktur. 
Görüldüğü gibi Dahili Nizamname döneminde kurallar aşağı yukarı aynı olmakla birlikte, 
eğilim gizli oylamaya öncelik verme şeklinde olmuştur. İşte 1973 İçtüzüğü bu eğilimi 
değiştirmek ve önceliği açık oylamaya vermek için maddeyi yeniden düzenlemiştir. 
Aslında düzenlemelerde bir değişiklik yoktur; aynı anda hem açık hem de gizli oylama 
talebi olması durumunda, açık oylamanın öncelikli olduğu konusuna açıklık getirilmiş, 
buna vurgu yapılmıştır. Anayasa komisyonu başkanının yapılan düzenlemenin 138. 
maddenin tekrarı olduğu yönündeki beyanları burada anlatılanlarla birebir örtüşmektedir. 
Ancak yukarıda açıklandığı gibi zaman içinde bu defa tam tersi yönünde bir eğilim 
ortaya çıkmış ve önceleri önceden açık oylama yapılmış konularda istem üzerine gizli 
oylama yapılamayacağı; daha sonraları istem üzerine açık oylama yapılabilen hallerde 
istem üzerine gizli oylama yapılamayacağı yönünde bir eğilim güçlenmeye başlamıştır. 
Bugünkü teamülde istem üzerine gizli oylama yapılmasının olanağı bulunmamaktadır. 
Bu teamülün yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gözden geçirilmesinde yarar 
bulunmaktadır.

(d) Oylamalarda çeşitli durumlar: Vekaleten oy
Vekaleten oy, çeşitli nedenlerle toplantılara katılamayan milletvekilinin yerine, 

bir başka milletvekilinin oy kullanması anlamına gelir. Arsel, modern anayasalarda 
hastalık, görevli olarak başka yerde bulunma, gezi vb. durumlar için geçerli olmak üzere, 
milletvekillerinin birbirleri yerine oy kullanabilmelerinin düzenlenmiş bulunduğunu ve 
bu oy kullanma biçiminin, bu durumlarda yararlı olabileceğini belirtmektedir.919  İçtüzükte, 

918 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.12.1961, Dönem: 12 (1), Yasama Yılı: 1, Birleşim: 27, Oturum: 2, s. 440-444.
919 Arsel, 1965, s. 184.
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vekaleten oya ilişkin bir kurala rastlanmamaktadır. Bunun, 1961 Anayasası’nda vekaleten 
oya ilişkin hiçbir bir kural olmayışından kaynaklandığını söylemek olanaklıdır. 1982 
Anayasası, Toplantı ve karar yetersayısı başlıklı maddesinde, şöyle bir kural koymuştur:

Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları 
oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir 
bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy kullanabilir. ( m. 96/2)

Bu düzenlemeye bakarak, 1982 Anayasası’nın vekaleten oyu kısmi olarak 
düzenlemiş olduğunu söylemek olanaklıdır. Çünkü sadece Bakanlar Kurulu üyeleri 
birbirleri yerine oy kullanılabilmekte ve her bakan, sadece bir başka bakanın yerine oy 
kullanabilmektedir. Hem anayasalarda hem de İçtüzükte milletvekillerinin birbirleri 
yerine oy kullanmalarına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, milletvekillerinin vekaleten 
oy kullanamadıklarını söylemek gerekir. Bu durumda konunun sadece bakanlar yönünden 
incelenmesi gerekir.

Bakanların birbirleri yerine vekaleten oy kullanabilmeleri konusunda karşılaşılan 
ilk sorun TBMM dışından atanan bakanların, bir başka bakan yerine oy kullanabilmeleri 
sorunudur. Anayasa’nın 112. maddesi bakanlar kurulu üyelerinden milletvekili 
olmayanların hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir. Maddeye göre bunlar;

1. TBMM önünde andiçerler,

2. Milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar,

3. Yasama dokunulmazlığına sahip olurlar,

4. TBMM üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.

Görüldüğü gibi milletvekili olmayan bakanlar özlük hakları ve yükümlülükleri 
açısından milletvekilleri ile aynı koşullara tabidirler. Ancak yasama yetkisi bakımından 
milletvekilleri ile milletvekili olmayan bakanların farklılaştıklarını kabul etmek gerekir. 
Milletvekili olmayan bakanların kanun teklif etmek, oy kullanmak gibi yetkilerinin 
olmadığını kabul etmek gerekir. Dışardan atanan bakanların oy hakkına sahip olduklarını 
iddia etmek, sistemin ciddi şekilde yara almasına neden olabilir. Çünkü bu durumda 
çoğunluk sorunu olan hükümetlerin bakanlarını dışarıdan seçerek, Mecliste sahip 
olmadıkları bir çoğunluğu Meclis dışından sağlamaları gibi bir sonuçla karşılaşılabilir. 
Diğer taraftan böyle bir durumda üye tamsayısının ne olduğunu bilmenin imkanı olmaz; 
üye tamsayısı bakanlık sayısı kadar artabilir. Bu gibi nedenlerle milletvekili olmayan 
bakanların TBMM üyelerinin sahip olduğu bazı haklara sahip oldukları kabul edilmekle 
birlikte, bunların Meclis üyesi olmadıklarını söylemek gerekir. Meclis üyesi olmayanların 
oy kullanmaları da sözkonusu olamaz. Diğer taraftan oy kullanma hakkına sahip olmayan 
bir bakanın, oy kullanma hakkına sahip bir bakana vekaleten oy kullanması da söz 
konusu olamaz. Bu yüzden de Anayasa’nın yukarıda aktarılan vekalete ilişkin hükmünü, 
milletvekili olan bir bakan ancak milletvekili olan bir başka bakan yerine oy kullanabilir 
şeklinde anlamak gerekir. Bu yüzdendir ki dışarıdan atanan bakanların, elektronik oylama 
cihazında isimleri tanımlanmamıştır.
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Vekaleten oy konusunda karşılaşılan ikinci sorun vekaletin şekli ve süresi 
konusudur. Teamül doğru biçimde, vekaletin yazılı olması şeklindedir. Bu yazılı vekaletin 
süresine ilişkin olarak herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla bir 
bakan başka bir bakana süresiz olarak kendisi yerine oy kullanma yetkisi verebilir. Bu 
konuda 1983 yılında bir usul tartışması yaşanmış ve itiraz eden milletvekilleri tarafından 
bir bakanın sadece belli bir oturum için bir bakana yetki verebileceği, bir bakanın ayrı ayrı 
tüm bakanlara süresiz olarak vekalet veremeyeceği ileri sürülmüştür. Usul tartışmasında 
buna cevap veren Bakan durumu şöyle özetlemiştir:

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AK/BULUT (Erzincan)—... Anayasamızın 96 ncı 
maddesi daha evvel Meclislerimizde tatbikatı olmayan bir usulü ihdas etmiştir. Burada 
güdülen bir amaç vardır; tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
Mecliste bulunamaması halinde, bulunamayanların, düğer arkadaşlarına vekâlet vermesini 
ve bu suretle, kendi yerlerine, o arkadaşların oy kullanmasını amaçlamıştır; Bunu da 
sınırlamıştır. Bir bakan, ancak diğer 1 arkadaşı için oy kullanabilecektir; yani neticede 
2 oy kullanıma hakkı getirilmiştir. Amaç budur... Bunun bir diğer tefsiri de, Bakanlar 
Kurulu üyelerinin hepsinin Meclis müzakerelerde bulunamayacağı hallerin kabulüdür. 
Şimdi, yapılan şey nedir? Bizler, diğer arkadaşlarımıza vekalet veriyoruz, yetki veriyoruz; 
bulunamadığımız birleşimlerde bizin yerimize oy kullanabilirsiniz diyoruz.920

Bu açıklamalar üzerine bu konunun Başkanlık Divanında tartışıldıktan sonra bir 
çözüm üretilmesi önerilmiştir. Muhtemelen bu öneri doğrultusunda, çok kısa bir süre 
sonra TBMM Başkanlık Divanı 06.12.1985 tarihli ve 70 sayılı kararını almıştır. Buna 
göre Bakanlar kendileri adına oy kullanmak üzere genel bir vekalet verebilmektedirler. 
Bu amaçla TBMM Başkanlığına şöyle bir yazı gönderilmektedir:

Başkanlık Divanımızın 6 Aralık 1985 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca TBMM’nin 
katılmadığım oturumlarında aşağıda adları yazılı Bakanlardan biri adıma oy kullanmaya 
yetkilidir. Bilgilerinize arz ederim.921 

Bakanlar bu genel vekalete rağmen kimi özel konularda, kendileri adına oy 
kullanmak üzere bir başka bakana yetki verebilmektedirler. Bu konularda oturmuş 
teamüle ilişkin olarak herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Bakanların birbirleri yerine oy kullanmalarına ilişkin olarak karşılaşılan üçüncü 
sorun, gizli oylamalarda vekaleten oy sorunudur ve daha başından bu sorunun çok 
ciddi bir sorun olduğunu söylemek gerekir. Sorun şudur: Bakanların birbirleri yerine oy 
kullanmalarına ilişkin kural gizli oylamalarda da geçerli midir? Anayasaya bakıldığında 
bu konuda bir sınırlama bulunmadığı görülür. İçtüzük ise vekalet konusunda tamamen 
sessizdir. Dolayısıyla Anayasa ve İçtüzükteki kurallara bakarak bu konuda bir sınırlama 
bulunmadığını söylemek gerekir. Nitekim teamülde Anayasa ve İçtüzüğe bakılarak bu 
konuda bir sınırlama bulunmadığından hareketle, gizli oylamalarda da bakanların birbirleri 
yerine vekaleten oy kullanmalarına izin verilmektedir. Örneğin 2010 yılında Milli Eğitim 
Eski Bakanı Hüseyin Çelik hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmamasına ilişkin 
gizli oylamada Başkan şu açıklamayı yapmıştır:

920 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 20.11.1985, Dönem: 17, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 31, Oturum: 2, s. 528-533.
921 Neziroğlu, 2008, s. 435-436, 1. dipnot.
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Vekaleten oy kullanacak bakanlar da, yerine oy kullanacakları bakanın ilinin 
bulunduğu bölümde oylarını kullanacaklardır.922 

Bundan bir gün sonra Anayasa Mahkemesine üye seçimi dolayısıyla yapılan gizli 
oylamada çok sayıda bakanın birbirleri yerine vekaleten oy kullandığı görülmektedir.923 
Oysa 2010 yılında bu iki örnekten önce 1982 Anayasası’nda kapsamlı sayılabilecek 
değişiklikler öngören 5982 sayılı Kanunun görüşmelerinin başlangıcında Başkan 
tarafından gizli oylamalarda vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak yukarıda aktarılan 
cümle tekrar edilince, buna şu sözlerle itiraz edilmiştir:

HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – ... biraz evvel okuduğunuz metinde sayın 
bakanların yerine vekâleten oy kullanmadan bahsettiniz, oysa Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da, malumunuz burada mektupla oy kullanma, 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve gizli oyda bir kişinin bir başkası adına 
oy kullanabilmesinin mümkün olmadığı söylendi. Geçmiş uygulamalarınızı bilmem ama 
Anayasa Mahkemesinin bu kararı olduğu sürece artık, burada olmayan bakan adına bir 
başkasının vekâleten oy kullanması da mümkün değildir. Eğer aksi bir düşüncede iseniz bu 
yönde usul tartışması açılmasını talep ediyoruz.924

Bu itiraz üzerine Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ bugüne kadar yapılmış bütün 
anayasa değişiklik tekliflerinde vekaleten oy kullanıldığını ifade etmiş ve bundan sonra 
herhangi bir usul tartışması açılmamıştır. İlginç olan nokta bir sonraki 89. Birleşimde de 
bakanların vekaleten oy kullanacaklarına ilişkin açıklama yapılmış, ancak bundan sonra aynı 
anayasa değişikliklerinin görüşüldüğü 90-103. birleşimlerde çok sayıda gizli oylama yapılmış 
olmasına rağmen, vekaleten oy kullanılacağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmamıştır. Ancak 
bu açıklamanın yapılmamış olmasının, vekaleten oy kullandırılıp kullandırılmadığı ile ilgili 
olarak bir anlamı yoktur. Bu bölümün gizli oylama yöntemine ilişkin açıklamanın içinden 
çıkarılmış olması, başlangıçta yapılan itirazın dikkate alındığı anlamına gelebileceği gibi, 
bu konuda tartışma yapılmasını engellemek için yapıldığı anlamına da gelebilir.925 Ancak 
durum ne olursa olsun bu tartışma bu konuda bir itirazda bulunulduğu ve bu itirazın bir 
dereceye kadar yerinde görüldüğü sonucunu türetmek mümkündür. Buna rağmen teamülün 
aksi yönde olduğunu ve yukarıda aktarılan bundan sonraki örneklerde gizli oylamalarda 
vekaleten oy kullanımının sürdürüldüğünü söylemek gerekir.

Yukarıdaki alıntıda sözü edilen AYM kararında (E. 2008/33, K. 2008/113) gizli 
oylamaya ilişkin olarak şu saptamalarda bulunulmuştur:

Gizli oy ilkesi, seçmenin, seçme hakkını hiçbir etki ya da baskı altında kalmaksızın 
özgür iradesiyle kullanmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Gizli oyun amacı 
seçmeni oy verirken her türlü çevre etkisinden uzaklaştırmaktır. /Anayasa Mahkemesi’nin 
kimi kararlarında belirtildiği gibi serbest oy ilkesi seçmenin hiçbir yasa dışı el atmaya, 

922 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 12.10.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 5, Oturum: 4, s. 397.
923 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 13.10.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 6, Oturum: 1, s. 36.
924 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.04.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 88, Oturum: 4, s. 923.
925 Anamuhalefet partisinin sözkonusu Anayasa değişikliklerini içeren kanun teklifine karşı AYM’de açtığı 

E. 2010/49, K. 2010/87 numaralı davanın itiraz dilekçesinde, gizli oylamada vekaleten oy kullanıldığına 
ilişkin bir iddia ileri sürülmediğine bakarak, iktidarın anayasa değişikliklerini riske atmamak bakımından bu 
oylamada vekaleten oy kullandırmadığı sonucunu türetmek akla yatkın görünmektedir.
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baskıya ve etkiye kapılmadan oyunu kullanmasıdır. Serbest seçim, oyların bu ortamda 
kullanıldığı seçimdir. Oy kullanmayı etkileyecek, seçmenin özgür iradesini saptırabilecek 
her tür etkileme baskı sayılır. Seçmeni dolaylı da olsa, olumlu ya da olumsuz etkiye açık 
tutacak her girişimin önlenmesi gerekir...mektupla oy kullanma yöntemi, seçmenin oyunu 
kullanırken aile üyelerinden ve sosyal çevresinden gelebilecek her türlü etkiye açık olması 
nedeniyle seçmenin  iradesini  korumaya elverişli bulunmamaktadır. ...İptalleri gerekir.

Bu Karar her ne kadar TBMM’deki oylamalara ilişkin değil ise de, gizli oylama 
hakkında bir fikir vermektedir. Nitekim AYM de gizli oylamayı Anayasa’nın herhangi bir 
hükmüne ya da bir kanun hükmüne dayalı olarak değil, gizli oylamanın doğasına dayalı 
olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada da gizli oylama milletvekilinin tümüyle kendi vicdani 
kanaatlerine göre oy kullanabilmesi için, kimliğinin bilinmediği ve bilinme ihtimalinin 
olmadığı bir oylama yöntemi olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla ister genel seçimler olsun, 
ister TBMM’deki bir oylama olsun, ister herhangi bir yerdeki herhangi bir gizli oylama 
olsun, hepsinin tek amacı, oy kullananın hiçbir baskı altında kalmadan oy kullanmasının 
sağlanmasıdır. TBMM’deki gizli oylamada vekaleten oy kullanma, gizli oylamanın 
doğasına diğerlerinden daha fazla aykırıdır. Çünkü burada bir bakan, yerine başka 
bir bakan oy kullanmaktadır ve adına oy kullanılan bakanın kullanılan oya müdahale 
etme yetkisi yoktur. Parlamenter sistemlerde bulunan disiplinli parti yapısı nedeniyle 
milletvekillerinin parti politikalarına aykırı davranamayacakları göz önüne alındığında, 
bir bakan adına bu şekilde kullanılan oyun tümüyle parti politikaları doğrultusunda 
belirleneceği konusunda hiçbir kuşku duyulamaz. Bu da kullanılan oyun bir etki yönünde 
kullanıldığı sonucunu doğurur ki bu da gizli oylamanın tanımına uygun düşmemektedir. 
Bu nedenlerle vekaleten oylamada gizli oy kullanılabilmesi ile ilgili teamülün gözden 
geçirilmesinde yarar vardır.

Vekaleten oy konusunda karşılaşılan bir başka sorun, vekaleten oy-yoklama 
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Kural olarak belirtmek gerekir ki yoklamada vekalet 
olmaz.926 Bu nedenledir ki toplantı yetersayısı istendiğinde her milletvekili bizzat sisteme 
girmek zorundadır; toplantıda bulunmayan bir bakan yerine onun vekili olan bir bakan 
Başkanlığa varlığına ilişkin pusula gönderemez. Bunun nedeni çok açıktır: Yoklama bir 
toplantının başlayabilmesi için, öngörülen sayıda milletvekilinin Genel Kurul’da hazır 
bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla yapılmaktadır. Asgari 184 milletvekili Genel 
Kurul’da fiilen hazır bulunmadığı takdirde toplantının başlayabilmesi sözkonusu olamaz. 
Anayasada verilen yetki oy kullanmaya ilişkin bir vekalettir ve bu oyun kullanılabilmesi 
yeterli sayı bulunarak toplantının açılmış olması koşuluna bağlıdır. Ancak bu açıklığına 
rağmen kimi zaman yoklamada da vekalet kullanıldığı görülmektedir. Örneğin 2007 
yılında yapılan bir yoklamada Başkan elektronik sisteme giremeyip adlarını pusulaya 
yazarak Başkanlığa gönderen milletvekili ve bakanları saptamaya çalışmaktadır. 
Başkan bakanlardan Binali Yıldırım’ın ismini okuyarak salonda bulunup bulunmadığını 
saptamaya çalışırken, Yıldırım’ı göremeyince Vekalet ediyor, Sayın Bakan vekaleten...
şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bunun üzerine yoklamada vekalet olmadığına ilişkin 
itirazlarda bulunulmuştur.927 Bundan daha ilginç bir uygulama 2010 yılında yaşanmıştır. 

926 Neziroğlu, 2008, s. 436.
927 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 08.11.2007, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 18, Oturum: 3, s. 367.
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Toplantıda bir uluslararası oylamanın açık oylaması yapılmış ve oylama sonucunda 
185 oy (183 kabul, 2 ret) kullanıldığı açıklanmıştır. Bunun üzerine Başkanvekili Sadık 
Yakut tarafından tasarının kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklanmıştır. Ancak bundan 
sonra birleşime ara verilmiş ve bu arada oylar yeniden gözden geçirilince 185 oydan 
3’ünün vekaleten kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda Genel Kurul salonunda 
bulunan milletvekili sayısının, toplantı yetersayısı olan 184’ten az yani 182 olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine oylamanın toplantı yetersayısı bulunmadığından 
gerçekleştirildiği sonucuna varılarak oylama928 tekrar edilmiştir. Bu oylamada da toplantı 
yetersayısı bulunmadığından birleşim kapatılmıştır.929 Ancak bundan sonraki birleşimde 
bu uygulamanın da hatalı olduğu yönünde itirazda bulunulmuş ve itiraz üzerine usul 
tartışması açılmıştır. İtirazda oylamalarda önemli bir yanlışlık olduğu takdirde İçtüzüğün 
13. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması gerektiği; kanunun kabul edildiğine açıklama 
yapıldıktan sonra Başkanın bu sonucu kendiliğinden değiştiremeyeceği belirtilmiştir. 
Gerçekten de İçtüzüğün 13. maddesi oylamalarda önemli bir yanlışlık olduğu iddiası 
üzerine Başkana, (1) usul tartışması açmak ve gerekirse oya başvurarak düzeltme yapmak; 
(2) yanlışlığın birleşimden sonra anlaşılması halinde Meclis Başkanının Başkanlık 
Divanını toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırma seçeneklerini sunmuştur. Yanlışlık 
birleşim içinde anlaşıldığına göre yapılması gereken şey, önce bir usul tartışması açmaktır. 
Ancak Başkan bir usul tartışması açmadan oylamayı tekrarlamıştır. Sonraki günde yapılan 
usul tartışması sonucunda da Başkan, Divan tarafından bir inceleme üzerine 3 Bakanın 
vekaleten oy kullandığının ve toplantı yetersayısının bulunmadığının anlaşıldığını; bunun 
üzerine usul tartışması açmaya gerek görmeden oylamanın tekrarlandığını bildirmiştir.930 
Oysa ki Divanın inceleme yapması, yanlışlığın birleşimden sonra anlaşılması koşuluna 
bağlanmıştır. Yanlışlık birleşim devam ederken saptandığına göre Divanın karar vermesi 
yerinde olmamıştır. Özetle söylemek gerekirse, vekaletle kullanılan oylar, toplantı 
yetersayısı hesabında da dikkate alınınca, hatalı bir uygulama ortaya çıkmış ve bu hatadan 
dönmek için çok sayıda başka yanlışlık yapılmıştır. Şu halde vekaletin yoklamada geçerli 
olmadığına ilişkin teamülün, yerleşik bir teamül olsa bile uygulanmasında sıkıntılar 
yaşanan bir teamül olduğunun kabul edilmesi gerekir.

(e) Oylamalarda çeşitli durumlar: Toplantı yetersayısı
Yukarıda oylamalar incelenirken, dikkat edilirse, kimi zaman zorunlu olarak 

toplantı yetersayısı ve karar yetersayısı gibi konulara da girilmiştir. Bu durum, sözü 
edilen konuların birbirinin içine geçmiş olmasından ve kimi zaman bir kavramı diğer 
kavram aracılığıyla yürürlüğe sokma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Ancak başka 
bir çalışmada931 ayrıntılı olarak incelenmiş olan bu konulara, burada, sadece teamüller 
bakımından değinilecek ve bu teamüllerin açıklanmasında gerekli olduğu ölçüde ayrıntıya 
girilecektir.

928 Toplantı yetersayısı bulunamayınca, toplantı yetersayısı aranacağına yeniden oylama yapıldığına dikkat 
edilmelidir. 

929 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 23.11.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 19, Oturum: 3, s. 139.
930 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24.11.2010, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 20, Oturum: 3, s. 380-385.
931 Bakırcı, 2000, s. 127-190.
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TBMM Genel Kurulunun toplantı yetersayısı Anayasa’nın 96. maddesinde, 550 olan 
üye tamsayısının 1/3’ü (184) olarak tanımlanmıştır. Anayasa’da, daha önce ayrıntılı olarak 
incelenmiş olan AYM’nin 367 kararına bir tepki olarak değişiklik yapılmış ve TBMM’nin 
yapacağı seçimler dahil, bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacağı 
öngörülmüştür. Böylece TBMM’nin istisnasız olarak 184 milletvekili ile toplanması 
Anayasa’da açık hale getirilmiş ve herhangi bir tereddüde yer bırakılmamıştır. Dolayısıyla 
bugünkü teamülde toplantı yetersayısı arandığında 184 sayısına ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Bütün bu açıklığına rağmen 184 sayısından ne anlaşılması gerektiği kimi 
yönlerden tartışma konusu olabilmektedir. Önceki başlık altında incelendiği gibi, 
vekaletle oy kullanma hakkına sahip olanların kullandıkları oylar, toplantıda var sayılmayı 
gerektirmemektedir. Zaman zaman bu tür hesaplamalar yapılmışsa bile, daha sonra 
hatadan dönülmüş ve vekaletle oy kullananlar toplantı yetersayısından düşülmüştür.

Vekaletle oydan başka 184 sayısının hesaplanmasında sorun doğuran bir başka 
uygulama, toplantıyı yöneten Başkanın ya da başkanvekilinin 184 sayısına dahil olup 
olmadığıdır. Anayasa’nın 94. maddesi Başkan ve oturumu yöneten başkanvekilinin 
oy kullanmalarını yasaklamıştır. Başka bir anlatımla TBMM Başkanının herhangi bir 
oylamada; oturumu yöneten başkanvekillerinin ise sadece yönettikleri oturumlarda 
oy kullanmaları yasaklanmıştır. Bunun nedeni, Genel Kurul’un tarafsız bir şekilde 
yönetilmesini sağlamaktır. Bu durumda oy kullanma hakkında sahip olmayan Başkan 
ya da başkanvekili toplantıda var sayılacak mıdır? Başkan ve başkanvekili olmadan 
toplantı sürdürülemeyeceğine göre, eğer bunlar toplantı yetersayısının hesabında dikkate 
alınacaklarsa 184 sayısı yerine 183 sayısı aranacaktır. Çünkü oturumu yöneten başkanın 
elektronik cihaza girerek yoklamaya katılma imkanı da yoktur, buna gerek de yoktur: 
Başkan zaten herkesin gözü önündedir. Dolayısıyla eğer Başkan ya da oturumu yöneten 
başkanvekili toplantı yetersayısına dahil edileceklerse, elektronik cihazdan 183 sonucu 
alındığında ya da gönderilen pusulalarla birlikte 183 sayısına ulaşılıyorsa, 184 sayısının 
bulunduğu varsayılacaktır. Bu durumda yanıtlanması gereken soru Başkanın ya da oturumu 
yöneten başkanvekilinin toplantı yetersayısında hesaba katılıp katılmayacaklarıdır. Bu 
konuda dayanak olarak kullanılabilecek iki araç bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
İçtüzüğün 146. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, ikincisi AYM’nin 1966 
yılında vermiş olduğu bir karardır. Aslında bu karar ile sözkonusu cümle arasında da 
bir ilişki bulunmaktadır. İçtüzüğün, aşağıda da değinilecek olan 146. maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi şöyledir:

Genel Kurul’da bulunup da oya katılmayanlar yetersayıya dahil edilirler.

Buradaki yetersayı, toplantı yetersayısı değil, karar yetersayısıdır, çünkü maddenin 
başlığı karar yetersayısıdır. Şu halde karar yetersayısı hesaplanırken toplantıda bulunup 
oy kullanmayanlar hesaba katılmak zorundadır. Kural bu kadar açık olunca, toplantıya 
katılıp geçersiz, boş ve çekimser oy kullananların da yetersayıya dahil edilmeleri 
konusunda hiçbir kuşku kalmamaktadır. Çünkü toplantıya katılıp hiç oy kullanmayan üye 
bile hesaba dahil ediliyorsa, toplantıda geçersiz, boş ve çekimser oy kullanan üyenin de 
toplantıya katılmış sayılacağı ve dolayısıyla karar yetersayısı hesabında dikkate alınacağı 
kesindir. Burada durumu tartışmalı olan hiçbir toplantıda oy kullanamayan TBMM 
Başkanı ile oturumu yöneten ve oturumu yönettiği için oy kullanamayan başkanvekilinin 
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durumudur. Bunların her ikisi de oy kullanamadıkları halde, karar yetersayısında hesaba 
katıldıklarında, karar yetersayısının bulunmasını güçleştirici etki doğurmaktadırlar. 
Örneğin toplantıda 400 üye + TBMM Başkanı + oturumu yöneten başkanvekili bulunsun. 
Eğer Başkan ve başkanvekili hesaba katılmazsa, karar için gerekli yetersayı 201’dir. 
Ancak bunlar hesaba katıldıklarında karar yetersayısı 202’ye çıkmaktadır. Bu yüzden 
de Başkan ve başkanvekilinin hesaba katılması, karar yetersayısını güçleştirici bir etkiye 
sahiptir. Öte yandan bunun siyasal anlamı, karar almaya yansıtılamayan iki iradenin, 
alınan kararda bir etkisinin bulunmasıdır. Çünkü bunların isteseler de oy kullanmaları 
mümkün değildir; Anayasa gereği bunların oy kullanması yasaklanmıştır. Karar 
yetersayısı konusunda bu tür bir kuşkulu durum doğmasına rağmen, toplantı yetersayısı 
açısından bakıldığında durum değişir. Çünkü toplantı yetersayısının kullanılan oylarla bir 
ilişkisi bulunmayıp fiilen toplantıya katılanların toplamından oluştuğu kesindir ve başkan 
ile başkanvekili toplantıya katılanlar içinde hesaplanınca, toplantı yetersayısı üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptirler. Toplantıyı yöneten başkanvekili ile TBMM Başkanı 
elektronik cihaza giremeseler de, toplantıda bulundukları herkes tarafından görülür, bilinir: 
Elektronik cihazda, TBMM Başkanının da toplantıda bulunup bulunmamasına göre 182 
ya da 183 sayısının bulunması yetersayının bulunduğu sonucunu doğurur. Dolayısıyla 
bunlar toplantıya katıldıkları halde, toplantıda yok sayılmaları mümkün değildir. Başkan 
ve başkanvekili toplantı yetersayısında hesaba katılınca, karar yetersayısı hesabına 
zorunlu olarak girmektedirler, çünkü karar yetersayısı toplantıya katılanlar üzerinden 
hesaplanmaktadır. Bu yüzden de TBMM Başkanı ve oturumu yöneten başkanvekili 
oylamaya katılmasalar da hem toplantıya katılanların hesaplanmasında, hem de karar 
yetersayısının hesaplanmasında dikkate alınmış olurlar: Karar yetersayısı üzerinde 
olumsuz; toplantı yetersayısı üzerinde olumlu etkiye sahip olurlar. İçtüzüğün 146. 
maddesindeki Genel Kurulda bulunanlar kapsamına girdikleri için oya katılmayanlar 
(aslında katılamasalar da) kategorisi içinde değerlendirilerek, hem toplantı yetersayısı, 
hem de karar yetersayısı hesabına dahil edilirler. AYM’nin 1966 yılında vermiş olduğu 
bir karar bu uygulamayı desteklemektedir. Üstelik AYM’nin sözkonusu kararını 
verdiği dönemde, İçtüzükte, Mahkemenin kendisine dayanak olarak alabileceği Genel 
Kurulda bulunup da oya katılmayanlar yetersayıya dahil edilirler türünde bir kural 
bulunmamaktadır ve Mahkeme bu yüzden Genel Kurul’da bulunup da oy kullanmayanları, 
geçersiz ve boş oy kullananları karar yetersayısı hesabına katmamaktadır. Mahkeme bu 
dönemde karar yetersayısının hesabında bu kadar sınırlayıcı iken oylamaya katılamayan 
Başkan ve başkanvekilini hesaba kattığına göre, 146/2/2 gibi açık bir hükmün bulunduğu 
bir dönemde bunları hesaba katmamak olanaksızdır. Mahkeme sözkonusu E. 1964/26, K. 
1966/1 ve 13/1/1966 günlü kararında şunları söylemektedir:

...önergenin kabulü 74 kabul, 2 ret 2 çekimser; 78 üyenin açık oylamaya katılması ile 
olmuştur...Cumhuriyet Senatosu enaz üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanabilir...üye 
tamsayısı 185 olduğuna göre toplantı yeter sayısı 93 tür. Yeter sayının nasıl hesaplanacağına 
İçtüzüğün 108 inci maddesinin 6 sayılı bendi ışık tutmaktadır. Burada toplantıda bilfiil 
bulunanların değil yalnız oy verenlerin yetersayı hesabında nazara alınacaklarına dair açık 
işaret vardır. Oturuma Başkanlık eden ve oylamaya katılması yasaklanmış bulunduğu için 
oy vermeyen üyenin, yeter sayının hesabında var sayılması gereklidir. Böyle olunca yukarıda 
söz konusu edilen önergenin karara bağlanması sırasında toplantıya katılanların sayısı 
sadece 79 u bulur. Bu toplam Anayasanın ve İçtüzüğün öngördüğü yeter sayının altındadır.



394

teklifi açık oylamaya konulmuş Başkan 92 üyenin olmaya katıldığını 85 üyenin 
kabul, 3 üyenin çekimser ve 4 üyenin red oyu verdiğini açıklamıştır. Sorulan bir soru Üzerine 
başkan vekili “sayın Başkan burada; 93. Ben buradayım oy kullanmıyorum 94.” cevabını 
vermiştir. 

İçtüzüğün 146. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, yukarıda aktarılan 
AYM kararı ile birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:

ü	Toplantıda bulunup da oya katılmayanlar karar yetersayısının hesabında 
dikkate alınmasa bile, oturumu yöneten başkanvekili ile TBMM Başkanının 
hesapta dikkate alınmaları gerekir. Çünkü TBMM Başkanı ile oturumu yöneten 
başkanvekili yasaklandığı için oy kullanamamaktadırlar.

ü	Toplantıda bulunup da oya katılmayanlar karar yetersayısının hesabında dikkate 
alındıklarında, toplantıya katıldıkları konusunda kuşku bulunmayan TBMM 
Başkanı ile oturumu yöneten başkanvekilinin hesapta dikkate alınmaları 
gerektiği konusunda hiçbir kuşku olamaz.

ü	Oturum bizzat TBMM Başkanı tarafından yönetiliyorsa, toplantı yetersayısı 
aranırken elektronik cihaz sonucu ve pusula toplamının 183’ü bulması 
yeterlidir: Başkanla birlikte toplam 184’e ulaşmış olur.

ü	Oturum başkanvekili tarafından yönetiliyorsa ve TBMM Başkanı salonda 
değilse, bir önceki paragrafta söylenenler geçerlidir.

ü	Oturum başkanvekili tarafından yönetiliyorsa ve TBMM Başkanı da salonda 
ise değişik durumlar ortaya çıkar: Açık ve gizli oylamalarda karar yetersayısı 
hesaplanırken Başkanın hesaba katılması olanaklı olmaz, çünkü Başkan oy 
kullanamadığından varlığı tespit edilemez. İşaretle oylamada da kural olarak 
Başkanın hesaba katılması olanaklı olmaz. Ancak işaretle oylamaya geçilirken 
yoklama istenirse, Başkan elektronik cihaza giremese bile, toplantıda 
bulunanlar içinde hesaplanması gerekir. Toplantı yetersayısı bulunduktan sonra 
yapılacak işaretle oylamada, Başkan karar yetersayısı hesabına katılmış olur. 
Yoklamalarda, Başkanın hesaba katılması gerekir. Çünkü Başkan oylamaya 
katılamadığı için elektronik cihazda tanımlanmamıştır ve bu yüzden de 
yoklamaya katılamamaktadır. Oturumu yönettiğinde, oturumu yönettiği için 
hesaba katılır; oturumu yönetmediğinde, salonda varlığı saptanabiliyorsa 
toplantı yetersayısı hesabında dikkate alınması gerekir. Bu durumda yukarıdaki 
örnekte (sayın Başkan burada; 93, Ben buradayım oy kullanmıyorum 94) 
yapıldığı gibi elektronik cihaz sonucu ile pusulalar toplamı 182’ye ulaştığında 
toplantı yetersayısı sağlanmış olur: Elektronik cihaz +pusulalar, 182+oturumu 
yöneten başkanvekili + oturumu yönetmeyip salonda bulunan Başkan=184.

Toplantı yetersayısı ya da 184 sayısı ile ilgili bir başka sorun, bu sayının hangi 
yöntemle saptanacağıdır. Toplantı yetersayısını saptamanın teamülde iki yöntemi 
bulunmaktadır. İçtüzüğe dayalı bu yöntemler müşahede yöntemi ve yoklama yöntemidir. 
Yoklama yöntemi sayıya dayalı bir yöntem olduğundan kesinlik içerirken, müşahede 
yöntemi varsayıma dayalı bir yöntem olduğundan tartışma yaratabilir. Başkan birleşimi 
açtığında bir gözlem yaparak 184’ten fazla bir sayı bulunup bulunmadığı konusunda bir 
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tahminde bulunur. Yaptığı tahminde 184’ten fazla üyenin salonda bulunduğu kanısında 
ise, yoklama yapmaya gerek kalmadan açılışı yapar. Genel Kurul’un bu şekilde açılışına 
uygulamada müşahede ile açılış denir.932 Müşahede ile açılış yapıldığında, Genel Kurul 
salonunda 184 üye olmasa bile, 184 üyenin olduğu karine olarak kabul edilir ve bir 
dahaki yoklamaya kadar bunun aksini ispatlamanın olanağı yoktur. Yoklama ile açılış 
yapıldığında ise sayı bellidir ve yukarıda belirtilen ayrıntılı hesaplar yapıldıktan sonra 
184 sayısına ulaşılmışsa birleşim açılır. Burada da bir sonraki yoklamaya kadar bunun 
aksini ispatlama olanağı yoktur. İçtüzüğe göre birleşim devam ederken yeniden bir 
yoklama yapılmasının şartı işaretle oylama yapılmasıdır: İşaretle oylamaya geçilirken 
20 milletvekilinin istemi üzerine yoklama yapılabilir. Dolayısıyla toparlanacak olursa, 
İçtüzükte toplantı yetersayısını saptamak için öngörülmüş iki yöntem müşahede ve 
yoklamadır. Müşahede sadece birleşimin başında kullanılabilirken, yoklama hem 
birleşimin başında hem de işaretle oylamaya geçilirken yapılabilir. İçtüzükteki bu 
kurallara rağmen, teamülde toplantı yetersayısının saptanmasına ilişkin başka yöntemlerin 
de kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemler açık ve gizli oylamadır. İçtüzükte bu konuda 
bir kural bulunmamasına rağmen, yorum yapılarak bu kuralın türetildiği söylenebilir. Bu 
yorum şöyledir: İçtüzük işaretle oylamaya geçilirken yoklamaya izin vermiştir, çünkü 
işaretle oylamada olumlu oylarla olumsuz oylar sayılmakta ve bu oylara göre karar 
verilmektedir. İşaretle oylamada Genel Kurul’da bulunanların sayısını bilmenin olanağı 
yoktur. Bu yüzden de bu konuda bir tereddüt varsa, öncelikle yapılacak istem üzerine bu 
tereddüdün giderilmesi gerekir. Ancak açık oylama ve gizli oylamada kaç oy kullanıldığı 
bellidir ve burada ortaya çıkan sonuçlar toplantı yetersayısının bulunup bulunmadığını 
gösterir. Daha açık söylemek gerekirse, teamülde açık ve gizli oylamaya aynı zamanda 
yoklama gözüyle bakılmaktadır. Açık ya da gizli oylama sonucunda toplamda 184 oy 
çıkmamışsa toplantı yetersayısının yokluğu işlemi yapılır. Bu muhakeme tarzı son derece 
güçlüdür. Çünkü gerçekten de tutanaklara bakıldığında oy toplamının 184’ten az olması 
halinde kararın toplantı yetersayısı olmadan alınmış olabileceği kuşkusu doğacaktır. Ancak 
İçtüzüğün 146. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi dikkate alındığında açık ve 
gizli oylamanın yoklama sayılıp sayılamayacağı konusunda ciddi bir şüphe belirir. Çünkü 
Genel Kurul salonunda bulunup da oylamaya katılmayan milletvekilleri bulunabilir ve 
bu milletvekillerinin açık ya da gizli oylama sonuçlarında görünmeleri mümkün değildir. 

932 Müşahede ile açılışın milletvekillerinin devamsızlığı açısından da sonuçları vardır. Bu tür bir açılış yapıldığında 
aslında salonda ne kaç kişinin bulunduğu bilinmektedir, ne de katılanların kimliği ile bir bilgi bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu şekilde açılmış olan bir toplantıda, toplantıya katılsın ya da katılmasın her milletvekilinin, 
toplantı salonunda bulunduğunu iddia etme hakkı doğmaktadır. Tersinden bakıldığında, bu tür bir açılış 
yapıldığında hiçbir milletvekiline toplantıya katılmadığı söylenemez; çünkü toplantıya kimin katılmadığına 
ilişkin olarak elde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda her milletvekilinin o günkü toplantıya katıldığı 
kabul edilir ve o günkü birleşimde yapılacak başka yoklamalarda milletvekilinin bulunmaması, o gün 
devamsız olduğunun kanıtı sayılamaz. Başka bir anlatımla müşahede ile açılan birleşimlerde, daha sonra 
yapılacak yoklamaların hiçbiri milletvekillerinin devamsızlığını etkilemez; bu yoklamalar sadece toplantının 
devam edip etmemesine yönelik bir sonuç doğururlar. Yoklama ile açılan toplantılarda ise milletvekilinin 
yoklamaya katılmamış olması, o gün yok sayılmasına neden olur ve onun devamsızlık cetveline işlenir. 
Ancak bu durumda da o gün yapılan yoklamaların herhangi birinde bulunan bir milletvekili, o gün Genel 
Kurul’da varsayılır. 
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Şimdi daha önce aktarılan bir örnek üzerinden düşünelim: Oylama sonucunda 185 oy 
tespit edilmiş ancak daha sonra 3 oyun vekaleten oy olduğu anlaşılmıştı. Bu durumda 
toplantıda bulunan üye sayısı 182’ye düşmüş ve bu nedenle oylama tekrar edilmişti. 
Oysa toplantıya katılıp oylamaya katılmayan bir tek üyenin bile varlığı söz konusuysa, bu 
oylamada toplantı yetersayısının bulunmuş olduğu kabul edilmeliydi. Çünkü bu durumda 
toplantıya katılan ancak oylamaya katılmayan bir kişiyle birlikte toplantıya katılanların 
sayısı 183’e ulaşmaktadır. Toplantıya başkanlık eden ancak oy kullanması yasak olduğu 
için oy kullanamayan başkanvekili de hesaba katıldığında sayı, toplantı yetersayısı olan 
184’e ulaşmaktadır. Ancak yukarıda da görüldüğü gibi Genel Kurul’da bu tür bir arayışa 
girilmemiş ve açık oylama sonuçlarından hareketle toplantı yetersayısının bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Belirtmek gerekir ki İçtüzük açık ve gizli oylama öncesinde 
yoklama yapılmasına olanak tanımamakla, toplantıda bulunan milletvekillerinin gerçek 
sayısını saptamayı engellemiştir. Dolayısıyla açık ya da gizli oylamada toplantıda bulunup 
da oy kullanmayanları saptamak da olanaksızdır. Bu yüzden İçtüzüğün 146. maddesinin 
ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, teamülde bu yönden uygulanamaz durumdadır: Cümlenin 
öngördüğü gibi toplantıda bulunup da oy kullanmayanların karar yetersayısına dahil 
edilmesi mümkün olmamaktadır. Burada şunu eklemek gerekir ki sadece açık ve gizli 
oylamalarda değil işaretle oylamalarda da toplantıya katılıp da oy kullanmayanların karar 
yeter sayısına eklenmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü zaten işaretle oylamalarda oylar 
çoğu kez sayılmamakta; sayıldığında ise olumlu oy-olumsuz oy karşılaştırması yeterli 
görülmektedir. İşaretle oylama öncesinde yoklama istenmişse, yoklamada toplantıya 
katılan sayı belli olmasına rağmen, işaretle oylama sonucunda sadece olumlu oy-olumsuz 
oy hesabı yapıldığından, toplantıya katılıp da oya kullanmayanlar hesaplamalara dahil 
edilmemektedir.

Toplantı yetersayısının saptanması yöntemlerine ilişkin olarak yukarıda söylenenler 
şöyle özetlenebilir:

ü	İçtüzükte toplantı yetersayısını saptama konusunda iki yöntem, yani müşahede 
ve yoklama öngörülmüş olmakla birlikte, teamülde açık ve gizli oylama da 
yoklama işlemi görmektedir. Dolayısıyla teamülde  toplantı yetersayısının (1) 
Müşahede, (2) Yoklama, (3) Açık ve gizli oylama ile saptandığını söylemek 
gerekir.

ü	Açık ve gizli oylamanın yoklama olarak kabul edilmesi nedeniyle, İçtüzüğün 
146. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin uygulama kabiliyeti 
bulunmamaktadır; açık ve gizli oylamaya katılmayanların toplantı ve dolayısıyla 
karar yetersayısının hesabında dikkate alınması mümkün olmamaktadır.

ü	İşaretle oylamada olumlu ve olumsuz oyların karşılaştırılması suretiyle sonuç 
belirlendiğinden ister yoklama yapılsın, ister yapılmasın sözkonusu cümlenin 
uygulama alanı bulunmamaktadır.

ü	Sözkonusu 146. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi burada belirtilen 
konularda uygulama alanı bulamamakla birlikte, aşağıda incelenecek alanlarda 
uygulama alanı bulabilmektedir.
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Toplantı yetersayısı ile ilgili bir başka sorun bu 184 sayısının sürekliliğinin 
sağlanma zorunluluğunun olup olmadığıdır. Başka bir anlatımla toplantı yetersayısı 
olan 184 sayısının sürekli olarak bulunması zorunluluğu var mıdır? Bu sayının sürekli 
olarak denetlenmesi olanaklı ve gerekli midir? Bir toplantıda 184 kişilik bir katılım 
olup olmadığını saptamanın yolu birleşimin açılmasında müşahede ya da yoklama ve 
daha sonraki aşamalarda işaretle oylamaya geçilirken yoklama ile açık ve gizli oylama 
sonuçları olduğuna göre şu sonuca ulaşmak mümkündür. Birleşim bir kez açıldıktan 
sonra oylama yapılmadığı sürece, toplantı yetersayısını kontrol etmenin olanağı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla birleşimin açılmasından ilk oylamaya kadar geçecek süre 
içinde ya da oylamanın birinden diğerine geçecek süre içinde toplantı yetersayısının 
184’ün altına düşmesi mümkündür ve bu sürelerde toplantı yetersayısının olup olmadığını 
denetlemek mümkün olmadığından, sayının 184’ün altına düşmesine karşı yapılacak 
herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bu yüzden de Genel Kurul’da oylama yapılmayan 
sürelerde sayının çoğu kez 184’ün altına düştüğü gözlemlenmektedir. Milletvekilleri 
bu süre içinde seçmenleriyle görüşme, konuşma hazırlama, çalışmalarını sürdürme 
gibi amaçlarla ya kulislere ya da kendilerine tahsis edilen odalara gidebilmektedirler.  
Teziç’in de belirttiği gibi, bazı konular görüşülürken, toplantı yetersayısının çok 
altında bir sayı ile toplantının sürdürülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Örneğin bütçenin 
görüşülmesi sırasında, çok az sayıda üyenin varlığıyla yetinilmesi görüşülen konunun 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bütçe görüşmeleri çok uzun sürmektedir ve bu 
görüşmeler belli bir zaman dilimi içinde sonuçlandırılmak zorundadır. Dolayısıyla sürekli 
olarak toplantı yetersayısı aramak görüşmeleri güçleştirebilirdi. 933 Diğer taraftan her 
milletvekilinin her alanda uzman olması beklenemez ve TBMM’de görüşülen konuların 
önemli bir kısmı uzmanlık gerektiren konulardır. Dolayısıyla milletvekillerinden uzman 
olmadıkları bir konuya katkı yapmalarını beklemenin ya da onlardan görüşmelerde hazır 
bulunmalarını beklemenin bir yararı yoktur. Bu gibi durumlar İçtüzükte de dikkate alınmış 
ve toplantı yetersayısının varlığı/yokluğunu saptamak için yoklama yapılması yukarıda 
aktarılan koşullara bağlanmıştır: Genel Kurul’da bir oylama olmadığı sürece 184 sayısı 
aranmamakta ve bu sürede esnek davranılmaktadır. Bunun da ötesinde Genel Kurulda 
siyasal parti grupları arasında uzlaşma olduğu durumlarda oylamalarda bir bu çoğunluğa 
gerek duyulmamaktadır. Genel Kurul’da uygulanan genel oylama biçimi işaretle oylama 
olduğundan ve işaretle oylamada oylar çoğunlukla sayılmayıp fazla oylar hangi yöndeyse 
o yönde karar verilmiş sayıldığından, oylama esnasında bile 184 sayısının aranmasına 
gerek görülmeyebilmektedir. Ancak açık ya da gizli oylama yapılacağı zaman, oylar 
sayılacağından ve sayılan oylar 184’ün altında olduğunda, açık oylama yoklama hükmünde 
sayılarak toplantı yetersayısının olmadığı sonucu çıkarılacağından, 184’ün üstünde bir 
sayının Genel Kurul’da hazır bulunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden de açık 
ya da gizli oylama yapılacaksa siyasal parti grupları üyelerine gönderdikleri gündemlerde 
açık ya da gizli oylama yapılacağını bildirmektedirler. Yine siyasal parti grupları arasında 
uzlaşma olmadığında ve özellikle gerilimli dönemlerde, muhalefet partisi grupları 184 
sayısının bulunmamasını bir obstrüksiyon aracı olarak kullanmak isteyeceklerinden, 
iktidar grubunun 184’ün üstünde bir sayıyı Genel Kurul’da bulundurmaya gayret ettiği 

933 Teziç, 1980, s. 163-165.
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gözlemlenmektedir. İktidar grubu/grupları bu durumlarda iletişim araçlarıyla üyelerine 
ulaşarak Genel Kurul’da bulunmaları konusunda uyarıda bulunmaktadırlar. Özetle 
söylemek gerekirse, Genel Kurul’da toplantı yetersayısı 184 olmakla birlikte, bu sayının 
her zaman bulundurulması gerekmez. Bu sayıda zaman içinde dalgalanmalar görülebilir. 
Açık ya da gizli oylama olmadığı ve işaretle oylamalar sırasında siyasal gerginlik 
bulunmadığı sürece 184’ün altındaki sayılarla çalışmalara devam edilmesi mümkündür. 
Bu sorun birkaç kez AYM’de çeşitli vesilelerle dava konusu olmuştur. AYM’nin önüne 
gelen davanın birisinde olaylar şöyle gelişmiştir: Başkan yoklama yaparak çoğunluğun 
varlığını saptadıktan sonra gündemin ikinci sırasındaki işin görüşmelerine başlanmıştır. 
Görüşmeler bittikten sonra açık oylama işlemine başlanmış ve oylama işlemi sürerken 
dava konusu olan üçüncü sıradaki işin görüşmelerine geçilmiştir. Bu iş işaretle oylamayla 
karma komisyona gönderilmiş ve ardından beşinci sıradaki işin görüşmelerine geçilmiştir. 
Bu işin açık oylaması bir sonraki birleşime bırakılarak altıncı sıradaki işin görüşmeleri 
tamamlanmış ve işaretle oylama yapılarak teklif kanunlaştırılmıştır. Bu arada birinci 
ve dördüncü sıradaki işlerin görüşülmesi komisyon ve hükümet bulunmadığından 
ertelenmiştir.934Özetle altı işten ikisinin görüşmeleri ertelenmiş, iki işle ilgili olarak 
işaretle oylama yapılmış, bir işin açık oylaması ertelenmiş ve bir işin de açık oylaması 
görüşmelerin sonunda tamamlanmıştır. Görüşmelerin sonunda açık oylama sonuçları 
açıklanmış ve oylamaya 84 üyenin katıldığı açıklanmıştır. Bunun üzerine Başkan toplantı 
yeter sayısı bulunmadığından oylamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağını bildirmiş 
ve yine çoğunluk bulunmadığı için birleşimi kapatmıştır. Burada belirtmek gerekir ki 
bu olayın yaşandığı sırada, toplantıya katılıp da oy kullanmayanların yetersayıya dahil 
edilmelerine ilişkin İçtüzük kuralı henüz yürürlüğe girmemiştir ve bu yüzden açık 
oylamanın yoklama sayılmasına hiçbir engel bulunmamaktadır. AYM bu dönemde verdiği 
E. 1972/24, K. 1973/21 sayılı ve 08/05/1973 günlü kararında şunları söylemektedir:

27/10/1971 günü saat 15 te başlayan 185 inci Birleşim açılınca Başkan ad okumak 
yoliyle yoklama yapmış ve çoğunluğun bulunduğunu tutanağa geçirmiştir. Gündemin 2 
nci sırasında “bazı orman suçlarının affı ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının 
düşürülmesi” ne 3 ncü sırasında ise dava konusu kurala ilişkin kanun teklifleri yer almaktadır. 
2 nci sıradaki işin görüşülmesi bitirilerek “kupaların sıralar arasında gezdirilmesi yoliyle” 
açık oylamaya geçilmiş; yine o sırada 3 üncü sıradaki iş görüşülerek Senato değiştirisinin 
benimsenmemesi ve Karma Komisyona gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Gündemin 5 
nci sırasındaki iş görüşülürken Başkan açık oylama işleminin bittiğini; 6 ncı sırada ki iş 
görüşüldükten sonra da açık oylama sonucunu bildirmiş oylama ya 84 üyenin katıldığını 
ve gelecek birleşim oylamanın tekrarlanacağını söyleyerek çoğunluğun bulunmadığının 
anlaşıldığı gerekçesiyle oturuma son vermiştir.

Açık oylama sonucu ancak açık oylama işleminin bittiği andaki durumu kesinlikle 
ortaya koyar. Bunun, daha öncesi bakımından güvenilir kanıt olarak benimsenmesine 
olanak yoktur. Çünkü aradan bir süre geçtikten sonra yetersayının kalmamış olması dava 
konusu kurala ilişkin teklifin Karma Komisyona gönderilmesinin kabul edildiği sırada da 
toplantı ve karar yetersayısının bulunmadığı anlamına gelemez. Birleşim başında yolunca 
yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu saptandığına, Karma Komisyona gönderme konusu 
görüşülürken yetersayı olup olmadığında Başkanlık Divanınca tereddüde düşülmediği gibi 
üyeler de yetersayı olmadığını ileri sürmediğine göre o sırada yetersayının bulunduğunu 
kabul etmek yerinde olur.

934 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.10.1971, Dönem: 14 (3), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 185, Oturum: 1, s. 740-781.
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Burada dikkat edilecek olursa AYM açık oylamayı hem yoklama saymakta hem 
de saymamaktadır. Çünkü oylamanın yapıldığı anda toplantıya katılanların tümü oy 
kullanmamış olabilirler. Dolayısıyla da aslında kullanılan oylar toplantı yetersayısından 
daha düşük olmakla birlikte, salonda başka üyelerin de bulunabileceği dikkate alınarak 
oylama sonuçlarının toplantıda bulunanlar hakkında bir fikir vermeyeceği söylenebilirdi. 
Ancak o dönemde 146. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi henüz yürürlüğe 
girmemiş bulunduğu için, AYM böyle bir çıkarım yapmamıştır. Mahkeme salonda 
bulunan herkesin oy kullandığı varsayımı ile toplantı yetersayısının olmadığına karar 
vermiştir. Dolayısıyla bir yönden açık oylama, yoklama işlevi görmüştür. Ancak açık 
oylama kısmen de yoklama işlevi görmemiştir. Çünkü AYM bu açık oylamayı yoklama 
kabul etmiş olsaydı, açık oylamanın yapılmasından sonraki bütün işlemleri, yeterli sayı 
bulunmadan yapılan işlemler olduğu için, geçersiz sayması gerekirdi. Mahkeme oylamayı 
yoklama hükmünde saymadığı için, açık oylama sonuçlarının sadece o andaki durumu 
yansıttığını ve daha sonrasını yansıtmayacağını kararlaştırmış; bundan sonraki işlemlerde 
toplantı yetersayısının olduğunu varsaymıştır. AYM’nin açık oylamayı hem yoklama 
hükmünde görmesine hem de yoklama hükmünde görmemesine neden olan etmen, 
TBMM Başkanlığının bir yorumundan da kaynaklanmaktadır. Şöyle ki Başkanlık açık 
oylama sonuçlarını aldıktan sonra sadece karar yetersayısının bulunup bulunmadığına 
bakabilir ve toplantı yetersayısını aramayabilirdi. Bu durumda açık oylama hiçbir şekilde 
yoklamaya dönüşmezdi. Başkanlığın AYM’nin de kararına dayanaklık eden bu uygulaması 
daha sonra da devam etmiş ve açık oylama yoklama sayılmaya devam etmiştir. Oysa 
146. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlüğe girdikten sonra açık oylamanın 
yoklama sayılması hukuken doğru bir uygulama değildir: Toplantı yetersayısı ayrı şeydir, 
oylama sonuçları ayrı şeydir; her ikisinin örtüşmesi Genel Kurul’da bulunan her üyenin 
oy kullanmasına bağlıdır. Oysa durum bu değildir, salonda bulunup da oy kullanmayan 
üyelerin varlığı her zaman mümkündür.

Bu Kararla ilgili olarak ayrıca belirtmek gerekir ki bugün için açık oylamalar 
elektronik oylama cihazıyla yapıldıklarından, oylama işlemi çok uzun sürmemekte 
ve oylama kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Dolayısıyla açık oylama sonuçlarının 
alınmasından sonra toplantı yetersayısı bulunamamışsa, sonraki işin görüşülmesine 
geçilmemekte ve oylama tekrarlanmaktadır. İkinci oylamada da toplantı yetersayısı 
bulunamazsa, birleşim kapatılmaktadır. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki açık oylama 
sonuçlarının yoklama işlemi görmesine ilişkin dönüştürme, İçtüzükte dayanağı olmayan 
bir işlemdir ve son derece tartışmalıdır.

Nitekim AYM bir başka kararında açık oylama sonuçlarının toplantı yetersayısı 
hakkında fikir verebilecek sonuçlar olmadığını söylemektedir. Mahkeme E. 1968/58, 
K. 1958/53 sayılı ve 14/11/1968 günlü kararında toplantı yetersayısını saptamanın tek 
yolunun yoklama olduğunu ve yoklamanın da sadece belirli bir anda Genel Kurul’da 
bulunanların sayısını saptadığını belirtmektedir. Olay şudur: Genel Kurul’un sözkonusu 
birleşimi yoklamayla açılmıştır. Sunuşlardan sonra bir kanun tasarısının açık oylamasına 
geçilmiş ve oylama sürerken yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar 
görüşülmeye başlanmıştır. 39 dokunulmazlık raporu görüşüldükten sonra öncelikle 
görüşülmesi istenen bir tasarı görüşülmüştür. Daha sonra bir milletvekili hakkındaki 
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dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesine başlanmıştır. İlk dosyada dokunulmazlığın 
kaldırılmamasına karar verilmiş ve ilgili milletvekili hakkındaki ikinci raporun 
görüşmelerine başlanmıştır. Bu rapor üzerine dokunulmazlığın kaldırılmasına karar 
verilmiştir. Daha sonra yoklama istenmiştir ve yoklama sürerken açık oylama sonuçları 
açıklanmıştır. Başkan açık oylamada toplantı yetersayısının olmadığını açıkladıktan 
sonra yoklamada da toplantı yetersayısının bulunmadığı anlaşılmış ve birleşim 
kapatılmıştır.935 Aslında bu olay da yukarıdakine benzerdir ve dava konusu edilen olay, 
toplantı yetersayısı olmadığı anlaşılan açık oylamadan sonra yapılan işlemlerin geçerliliği 
dava konusu edilmektedir. Mahkeme burada da daha önceki kararına paralel biçimde 
açık oylamada toplantı yetersayısının olmamasının daha sonraki işlemler üzerine etkili 
olamayacağını kararlaştırmıştır. Mahkeme burada daha önceki kararına ek olarak iki şey 
daha yapmıştır: Bu olayda oylamadan sonra yoklama yapılmış ve toplantı yetersayısının 
olmadığı anlaşılmıştır. Mahkeme, toplantı yetersayısının olmayışının önceki işlemler 
üzerinde de etkili olamayacağını ima etmiştir. Mahkeme bundan daha önemlisi burada 
açık oylamanın yoklama hükmünde olamayacağını kararlaştırmıştır. Ancak buna rağmen, 
bu açık oylamaya da yoklama işlemi yapmış ve toplantı yetersayısı olmadığından 
gelecek toplantıda oylamanın tekrarlanacak olmasıyla ilgili olarak herhangi bir yorumda 
bulunmamıştır. Mahkeme Kararında şunları söylemektedir:

“...Kesinlikle bilinen, bu işin görüşülüp karara bağlandığı 21/10/1968 günlü 95. 
birleşimin başında yetersayı bulunduğu, ilgili milletvekiline ilişkin ..3.raporun görüşülmesi 
sırasında yetersayının bulunmadığıdır. Çünkü sözü geçen birleşimde yalnız iki kez yoklama 
yapılmıştır. Yoklama sonuçlarının da ancak yoklamanın yapıldığı anı yansıttığında şüphe 
yoktur. Aynı birleşimde bir kanun tasarısının açık oylamasına gidilmiş ve bu oylamada 
çoğunluk sağlanamadığı tespit olunmuştur. Yalnız açık oylama işleminin bittiği anla iptali 
istenen kararın alındığı zaman arasında mesafe bulunduğu gibi esasen bir açık oylamanın, 
belirli bir süre içinde oya katılanların sayısını belirtmekten öte ve hele toplanma yeter 
sayısı hakkında kesin ve açık fikir verebilecek bir anlamı olmayacağı ortadadır./İki 
yoklama arasında görüşmeye katılanların sayısında vakit vakit dalgalanmalar olabileceği 
ve görüşülen konunun ilgi çekiciliğine göre toplantı salonunda bulunanların çoğalacağı 
veya seyrekleşeceği düşünülebilir. Bununla birlikte yeter sayıya ilişkin iddiaları kesinlikle 
destekleyecek tek delilin yoklama  sonuçları olduğunda kuşku yoktur. ...Milletvekilinin...
Başkanlık Divanını uyarmamaları o sıralarda ortada bir yetersayı sorununun 
bulunmadığını ayrıca gösterir. ...3/357 sayılı rapor  üzerinde görüşme açıldıktan sonra 
İçtüzük hükümlerine uygun olarak yoklama isteminde bulunması yetersayı konusundaki 
iddiaları ile bağdaşmayacak ve iddiaların yersizliği kanısını doğuracak bir tutumdur.”

Yukarıdaki Karardan da anlaşılabileceği gibi, AYM, açık oylama işlemini kısmen 
yoklama saymadığı için, açık oylama sonucunda toplantı yetersayısının bulunmadığı 
saptanmış olmasına rağmen, oylamadan sonra yapılan işlemleri geçersiz saymamıştır. 

İşin ilginç yanı AYM’nin 146. maddedeki toplantıya katılıp oylamaya katılmayanlar 
yetersayıya dahil edilirler biçimindeki değişik hükmüne rağmen, bu değişiklikten önceki 
içtihadını aynen korumuş olmasıdır. Her ne kadar Mahkeme, açık oylama ile yoklamanın 
farklı şeyler olduğunu ve açık oylama sonuçlarının hiçbir şekilde toplantıya katılanların 
sayısını yansıtmadığını belirtse de, açık oylamanın yoklama hükmünde sayılmasına 

935 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 21.10.1968, Dönem: 13 (2), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 95, Oturum: 1, s. 1007-1058.
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ilişkin uygulamaya değinmemektedir. 1976 yılındaki olay şöyle gelişmiştir: Gündemde 
bulunan 8 adet işin görüşmeleri tamamlanmış ve açık oylamalarına başlanmıştır. Açık 
oylamalar sürerken 171 sıra sayılı bir Kanun tasarısının görüşmeleri sürdürülmüş ve 
tamamlanmıştır. Ancak 171 sıra sayılı Tasarının son oylamasından önce açık oylama 
sonuçları gelmiştir. Açık oylama sonuçlarına göre karar yetersayısı bulunmakla birlikte, 
toplantı yetersayısı bulunmamaktadır. Başkan bunun üzerine açık oylama sonuçlarını 
açıkladıktan sonra, çoğunluk olmadığı için bu tasarıların oylamalarının tekrarlanacağını 
bildirmiş ve sonunda da bu sonuçların çoğunluk olmadığını gösterdiğini açıklamış; bu 
gerekçeyle de Birleşimi kapatmıştır.936 AYM’ye açılan davada açık oylama sonuçlarının 
toplantı yetersayısı olmadığını gösterdiği ve bu nedenle de 171 sıra sayılı tasarının, 
toplantı yetersayısı olmadan görüşüldüğü ileri sürülmüştür. AYM bu konuda 1976 yılında 
İçtüzükteki yeni kurala rağmen eski içtihadını sürdürmüştür. 1973 İçtüzüğünün yürürlüğe 
girmesinden sonra Mahkeme, E. 1976/27, K. 1976/51 sayılı ve 18, 22/11/1976 günlü 
Kararında şunları söylemektedir:

Burada, önce çözülmesi gereken sorun, çeşitli tasarılar için yapılan açık 
oylamalarda ortaya çıkan sonuçların, söz konusu yasa tasarısının kanunlaşmasındaki 
etkisinin ne olabileceğine ilişkin bulunmaktadır..../ ...120. maddenin sözü edilen fıkrası, 
toplantıya katılan Milletvekillerinin oylarını kullanamayacakları zamanı göstermiş, 
122. maddenin birinci fıkrası ise oylanan hususların Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilmiş sayılması için gereken “karar yetersayısını” saptayıcı kuralları getirmiş 
bulunmaktadır. 122. maddenin son tümcesi de, Genel Kurulda bulunup da oya 
katılmayanları, toplantı yetersayısında değil karar yetersayısında yok kabul etmiştir. 
Demek ki, oylamada çıkan oy pusulaları sadece karar yetersayısını saptamakta, toplantı 
yetersayısını yansıtmamaktadır. / Açık oylamanın yapıldığı sırada Genel Kurul salonunda 
hazır bulunan kimi milletvekillerinin herhangi bir nedenle oylarını kullanmamış, ya da 
kullanamamış olmaları olasılığı gözden uzak tutulmamalıdır. Hele böyle birden fazla 
hususa ilişkin açık oylamanın birarada ve aynı zamanda yapılması halinde bu durumlar 
daha da belirgin biçimde ortaya çıkabilir...birleşimi açtıktan sonra Başkan tarafından, 
toplantı yetersayısının bulunmadığı hususunda bir tereddüt gösterilmemiş, böylece, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 58. maddesinde öngörülen yöntemle de toplantı yetersayısının yokluğu 
hakkında bir saptama yapılmamıştır./Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, sadece çeşitli 
tasarılar için yapılan açık oylamalarda bu tasarılara ilişkin karar yetersayılarını yansıtan 
sonuçlara dayanarak, söz konusu tasarının tümünün görüşüldüğü 89. birleşimde toplantı 
yetersayısının da bulunmadığı söylenemez. 

Mahkemenin Demek ki, oylamada çıkan oy pusulaları sadece karar yetersayısını 
saptamakta, toplantı yetersayısını yansıtmamaktadır. biçimindeki saptaması kesinlikle 
doğrudur, ancak uygulamanın buna uygun yapılmadığı da açıktır. Çünkü yukarıda 
sözü edilen açık oylamalara 124-167 arasında üye oy kullanmıştır. Eğer bu rakamlar 
toplantı yetersayısını değil karar yetersayısına dahil oy sayısını yansıtıyorsa, karar 
yetersayısının alt sınırı 450/2/2=113 olduğuna göre, karar yetersayısının bulunduğunu 
kabul etmek gerekir. Bunun da ötesinde, açık oylama sonuçları toplantı yetersayısını 
yansıtmıyorsa, Başkanın yetersayı bulunmadığı gerekçesiyle Birleşimi kapatmasının 
da bir açıklaması olamaz. Çünkü toplantı yetersayısının olup olmadığını saptamak için 

936 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 17.06.1975, Dönem: 15 (4), Yasama Yılı: 2, Birleşim: 89, Oturum: 1, s. 18-38.
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herhangi bir yoklama yapılmamıştır ve karine olarak Birleşim açılırken yapılan yoklama 
sonuçlarının geçerli olduğunu; toplantı yetersayısının varlığını devam ettirdiğini kabul 
etmek gerekmektedir. Dolayısıyla her ne kadar İçtüzük kuralı değişmiş olsa da ve 
AYM’ de bu değişikliği Kararında açıkça ifade etse de, sonuç eski uygulamanın aynen 
sürdürülmesidir. Kuşkusuz burada AYM’nin bu uygulamayı benimseyip benimsemediği 
bilinmemektedir. Mahkemenin bu konudaki tutumu, açık oylaması yapılmış olan işlerden 
birinin dava konusu edilmiş olması halinde ortaya çıkabilirdi. Mahkeme bu sonuçlara 
bakarak, karar yetersayısı bulunduğuna ilişkin bir karar verseydi, o zaman İçtüzük 
değişikliğini uygulamaya yansıttığı söylenebilirdi. Oysa burada Mahkeme’nin önüne 
gelen olayda başka bir konuya itiraz edilmektedir. AYM bugüne kadar bu konuda herhangi 
bir karar vermediğinden AYM ile ilgili yapılacak yorumlar birer spekülasyondan öteye 
geçemez. Ancak uygulama ile ilgili olarak teamülün şu şekilde kurumsallaşmış olduğu 
söylenebilir: Açık oylama sonuçları kısmen yoklama hükmündedir, kısmen yoklama 
hükmünde değildir: İşin kendisi için yoklama hükmündedir; başka işler bakımından 
yoklama hükmünde değildir.

AYM bir başka kararında bir yoklama isteminin yerine getirilmemiş olmasını, 
toplantı yetersayısı bulunmadığı yönünde bir varsayım olarak kabul etmiş ve yoklama 
isteminin yapılmasından başlayarak yapılan bütün işlemleri geçersiz saymıştır. Mahkeme 
1978/14, K. 1979/6 sayılı ve 23/1/1979 günlü kararında şunları söylemektedir:

a) 3/7/1975 günlü, 72. Birleşimde beş Cumhuriyet Senatosu Üyesi ayağa kalkarak 
çoğunluğun olmadığını öne sürmüşler ve yoklama yapılmasını istemişlerdir. Ancak, 
Başkan, söz isteyen kimi üyelere söz vererek görüşmeleri sürdürmüş, yoklama isteyen 
üyelerden birinin itirazı üzerine de: “Efendim, bu muamelelere devam etmek gerçekten 
mümkün değildir. Ancak, ben o isteminizi geri aldığınız mülâhazası ile...”biçiminde 
karşılık vermiş, sanki yoklama istenmemiş gibi görüşmeleri sürdürerek Sosyal İşler 
Komisyonu raporunun görüşmelere esas alınmasını oylamış, başka tasarılar hakkındaki 
oylama sonuçlarını açıklamıştır. Yoklama isteğine ilişkin tartışma sırasında Başkan : 
“Belki vazgeçmişsinizdir mülâhazası ile işleme devam ettim.” diyerek itirazı karşılamak 
istemiş, sonunda yoklama yapılmış ve çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından oturumu 
kapatmıştır. Yoklama istemi karşısında Başkanın tutumu ve izlediği yol ve yapılan yoklama 
sonucu, yoklamanın istendiği andan başlayarak birleşimde yetersayının bulunmadığını 
kanıtlamaktadır./ İçtüzüğün 52. maddesinin son fıkrasında, “Oturum esnasında yetersayı 
olup olmadığında Başkanlık Divanı tereddüt eder veya üyelerden beşi sözle veya yazılı 
olarak yetersayı olmadığını ileri sürerse yoklama yapılır.” denilmektedir. Bu hüküm, 
Anayasa’nın 86. maddesindeki kuralın uygulanmasını sağlayan bir nitelik göstermektedir 
ve bu nedenle savsaklanması olanaksızdır. Olayda toplantı yetersayısının Genel Kurulda 
bulunup bulunmadığı konusunda ciddi bir kuşku vardır. Böyle durumlarda görüşmeler 
hemen kesilip Meclis iradesinin oluşmasını sağlayacak yetersayının bulunup bulunmadığı 
saptanmalıdır. Yöntemince öne sürülen yoklama isteğine karşın, Başkanın görüşmeleri 
sürdürmesi, İçtüzüğe ve Anayasa’ya aykırıdır.

b) Öte yandan, Anayasa’nın 86. maddesinde : “Her meclis üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır ve Anayasa’da başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verir.”hükmü yer almaktadır. Bu kuraldan çıkan anlam şudur: Üye 
tamsayısının salt çoğunluğu olmadan yapılan toplantıda Meclis iradesinin belirlenmesine 
olanak yoktur. Böyle bir toplantıda görüşülen ve kabul edilen metinler de Meclis iradesinin 
ürünü olamaz./ Yukarıda (a) bendinde açıklanan durum karşısında, ivedilik kararının 



403

alındığı oturumda, Anayasa’nın 86. maddesinde yazılı toplantı yetersayısının bulunmadığı 
sonucuna varmak gerekir. Toplantı yetersayısı olmayan oturumda alınan ivedilik kararına 
dayanılarak tasarının iki kez yerine bir kez görüşme yoluyla yasalaştırılması İçtüzüğe ve 
Anayasa’nın 86. maddesine aykırıdır. Böyle bir yöntemle sürdürülen görüşme sonunda 
ortaya çıkan metnin, yasa koyucunun serbest iradesini yansıtmadığı için iptali gerekir.

Bu dört AYM kararından çıkan sonuçlar şunlardır:
● Toplantı yetersayısını saptamanın tek yolu yoklamadır. Yoklama talebinin 

yerine getirilmemesi, toplantı yetersayısının bulunmadığı sonucunu doğurur.
● Yoklama sonuçları, bir sonraki yoklamaya kadar geçerliliğini sürdürür. Bu süre 

içinde katılanların sayısında artmalar ve azalmalar olabilir.
● Açık oylama, kısmen yoklama anlamına gelir. Açık oylamada toplantı 

yetersayısının bulunmaması, oylamanın daha sonra tekrarlanmasını gerektirse 
de, toplantı yetersayısı bulunmadığı ileri sürülerek daha sonraki işlemlerin 
geçerlilikleri üzerinde etkide bulunamaz.

● Açık oylamada toplantı yetersayısının bulunmaması, sadece açık oylama anında 
toplantı yetersayısı bulunmadığını gösterir ve yeniden yoklama yapılıncaya 
kadar ilk yoklama geçerliliğini korur.

Bugünkü teamül AYM’nin yukarıda sözü edilen kararlarına dayalıdır. Aradaki 
tek fark, açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasından dolayı sonuçların anında 
elde edilebilmesi ve oylamanın tekrarlanmasıdır. Tekrarlanan oylamada da toplantı 
yetersayısı bulunamayınca toplantı yetersayısı bulunmadığından birleşim kapatılmaktadır. 
Geçmişteki AYM İçtihatlarına ve uygulamalara dayalı bu teamülün İçtüzüğün 146/2/2 
maddesi karşısında gözden geçirilmesi ve açık oylama sonuçlarının yoklama hükmünde 
sayılmasından vazgeçilmesi gerekir. Nitekim sözkonusu fıkra hükmünün yürürlüğe 
girmesinden sonra verilen AYM kararlarında açık oylamanın yoklama hükmünde olmadığı 
saptaması açıkça yapılmıştır. Bu konudaki AYM kararları aşağıda karar yetersayısı başlığı 
altında incelenecektir.

(f) Oylamalarda çeşitli durumlar: Karar yetersayısı
Karar yetersayısı, Genel Kurul’un belli bir konuda olumlu ya da olumsuz bir karar 

alabilmesi için gerekli olan asgari oy sayısıdır. Burada dikkat edilmesi gereken ilk şey, 
kararın olumlu ya da olumsuz olmasının bir önemi yoktur. Onaya sunulan bir işin kabulü 
(olumlu) için de reddi (olumsuz) için de karar yetersayısının sağlanmış olması gerekir. 
Gerekli sayıya ulaşılamadığı taktirde yapılması gereken şey, karar alınamamış olduğu 
için oylamanın karar alınıncaya kadar tekrarlanmasıdır. Bugün için karar yetersayısı üye 
tamsayısının dörtte birinin bir fazlası olan 139 olduğu için, 139 sayısı oluşmadığında 
bir karar alınması mümkün değildir. Bu sayı oluşmadığında, istem reddedilmiş olmaz, 
karar alınamamış olur. Dolayısıyla karar alınamaması ile ret kararının birbirinden ayrı 
kavramlar olduğunu söylemek gerekir. Ret kararı alındığında, ortada bir karar vardır ve 
bu kararla istem reddedilmiş olur. Oysa yeterli sayıda irade ortaya çıkmayınca bir ret 
kararından değil, karar alınamamasından söz etmek gerekir. Örneğin kamuoyunda 1 Mart 
Tezkeresi olarak bilinen tezkerenin oylamasına 533 üye katılmış ve bu üyelerin 264’ü 
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kabul, 250’si ret ve 19’u çekimser oy kullanmıştır. 533 üyenin salt çoğunluğu 267’dir. Bu 
durumda karar alınamamış olduğu halde Başkan salt çoğunluk sağlanamadığını belirterek 
birleşimi kapatmıştır.937 Burada karar alınamamış olduğu için yapılması gereken şey 
oylamanın tekrarlanması iken, tezkere bir daha gündeme getirilmemiş ve ret işlemine tabi 
tutulmuştur.938 Teziç de bu sonuca bakarak evet oylarının fazlalığına rağmen tezkerenin 
reddedildiğini ve bu sonucun AYM’nin 1996 yılında verdiği üç karardaki dar yorumdan 
kaynaklandığını belirtmektedir.939 Teziç’in bu yorumuna katılmanın olanağı yoktur; bu 
yorumun geçerliliği halinde çekimser oyları hesaba katmamak gerekmektedir ki, bunun 
herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu yüzden de AYM’nin dar yorum yaptığı 
söylenemez.940

İkinci olarak özel bir çoğunluk arandığı durumlarda, bu özel çoğunluğa 
ulaşılamadığında, ret kararı alınmamış olmasına rağmen, öneri işlemden düşer. Bu 
işlemin sonucu ret kararı ile aynıdır. Çünkü işlemden düşme halinde de, ret halinde de 
istem kabul edilmemiş olur. Dolayısıyla bu hallerde istemin kabul edilmediği açıklanır ve 
kabul edilmeme, her ne kadar ret işleminden farklıysa da aynı sonucu doğurur. 

Karar yetersayısı konusunda dikkat edilmesi gereken üçüncü şey, karar 
yetersayısının sabit olmadığı ve toplantıya katılan üye sayısı arttıkça, karar yetersayısının 
da katılan üye sayısına orantılı olarak arttığıdır.

Anayasa’nın 96. maddesinde karar yetersayısı şöyle tanımlanmıştır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yetersayısı hiçbir şekilde üye 
tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

937 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 01.03.2003, Dönem: 22, Yasama Yılı: 1, Birleşim: 39, Oturum: 5, s. 133.
938 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Bakırcı, TBMM’nin Askeri Güç Kullanılması ve Kabulüne İlişkin 

Tezkereyi Görüşme Yöntemi Üzerine, 2005.
939 Teziç, 2013, s. 54.
940 Bu konunun geçmişten beri tartışmalara neden olan bir konu olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin Meclis-i 

Mebusan’da 1915 yılında yapılan bir birleşimde bunun tersi bir olay yaşanmıştır. Ayıntab (Gaziantep) Mebusu 
Ali Cenan Bey görüşülen konuyla ilgili olarak ret oyu bulunmadığı için kabul edilmiş sayılması gerektiğini 
ifade etmiştir. Ali Cenan Bey şunları söylemektedir: Burada ekseriyet mevcutken, bir kanun müzakere 
olunmuş, azadan bir kısmı her ne sebeple olursa olsun, rey vermekten istinkaf etmiş. Bu, kanunu reddetmek 
değildir. Eğer reddetmiş olsalardı, red cihetinde de bir ekseriyet olmak lâzım gelirdi. Binaenaleyh, tekrar 
müzakereye hacet yoktur. Kanun, kabul edilmiştir. Alıntının iddiası şudur: Bir önerinin reddedilebilmesi için 
yeterli sayıda ret oyu aranmalı, yeterli sayıda ret oyu yoksa kabul edilmiş sayılmalıdır. Trabzon Mebusu 
Servet Bey bu iddiaya şu cevabı vermiştir: Ali Cenani Beyefendiye cevap vermek istiyorum. Buyuruyorlar 
ki, red reyi veren olmadığından, müzakereye hacet yoktur. Bendeniz bunu muvafıkı mantık görmüyorum. 
Çünkü bu Meclisin küşadı için bir nisab var, o da. Azayı mevcudenin nısfından bir ziyadesidir. Binaenaleyh, 
işbu nisabı kanuniyi iktisap eden Mecliste nisabın ekseriyetiyle verilen kararın makbul olması lâzımdır. 
Eğer Meclisin mevcudu 250 ise 126 kişi ile Meclis açılabilir ve bunun 64’ü ile verilecek kararlar, makbul 
ve muteber olur. Bu tartışma sonunda Reis (Başkan) yeniden oylama yapılmasının gerekli olup olmadığı 
konusunda bir oylama yapmış ve oylama yapılmasının gerekli olduğuna karar verilince de yeniden oylama 
yapmıştır. www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 24 Kanunuevvel 1331 (1915), Devre: 3, İçtima Senesi: 2, İnikad: 15, 
Celse: 1, s. 298-299.
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Bu durumda toplantıya katılan üye sayısı -toplantı yetersayısının üstünde olmak 
koşuluyla- kaç olursa olsun, karar yetersayısının alt sınırı 139’dur. Toplantı yetersayısı 
bulunmak koşuluyla 139 üyenin belli yönde oy kullanmadığı bir oylamada karar alınmış 
olmaz. Toplantı yetersayısının da üstünde üyenin mevcut bulunduğu birçok durumda 
karar yetersayısı bulunamadığı için karar alınamayabilir. Örneğin toplantıya 280 
milletvekilinin katıldığı bir toplantıda 138 kabul, 137 ret, 5 çekimser oy kullanıldığında 
katılım bir hayli yüksek olmasına rağmen karar alınamamış olacaktır.

Karar yetersayısına ilişkin olarak bazı AYM kararları üzerinde aşağıda durulacaktır. 
Burada Anayasada, başkaca bir hüküm yoksa ibaresi üzerinde durmak gerekir. Bu 
ibarenin tersinden çıkan sonuç, Anayasa’da başkaca bir hüküm olduğu durumlarda bu 
özel hükümlerin uygulanacağıdır. Dolayısıyla bu durumları genel karar yetersayısının 
istisnaları olarak kabul etmek gerekir. Karar yetersayısına ilişkin bu istisnalar ya da özel 
karar yetersayısı aranan durumlar şunlardır:

Şekil 39. Özel Karar yetersayısı gerektiren durumlar

Yukarıda sayılan 9 durum dışında, toplantı yetersayısı olmak koşuluyla, 139 
üyenin belli bir yönde oy kullanmasıyla karar alınmış olur.

Karar yetersayısı ilk bakışta kolay hesaplanabilir bir kavrammış görünmesine 
rağmen, çok sayıda etmenin dikkate alınma zorunluluğundan dolayı son derece çetrefilli 
bir kavramdır ve bu yüzden de bu konuda AYM’ne başvuru yapılmasına; AYM’nin de 
birçok iptal kararı vermesine neden olmuştur.

AYM’ nin karar vermek zorunda olduğu durumlardan biri toplantıya katıldığı oy 
verenlerin durumu ya da toplantıya katılanlar ibaresinden ne anlaşılması gerektiği ile 
ilgilidir. Yukarıda açıklandığı gibi 1973 İçtüzüğü’nün 146. maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesinde toplantıya katılıp da oy kullanmayanların karar yetersayısı hesabında 

 
Şekil 33. Özel Karar yetersayısı gerektiren durumlar 

Yukarıda sayılan 9 durum dışında, toplantı yetersayısı olmak koşuluyla, 139 üyenin 

belli bir yönde oy kullanmasıyla karar alınmış olur. 

Karar yetersayısı ilk bakışta kolay hesaplanabilir bir kavrammış görünmesine rağmen, 

çok sayıda etmenin dikkate alınma zorunluluğundan dolayı son derece çetrefilli bir 

kavramdır ve bu yüzden de bu konuda AYM'ne başvuru yapılmasına; AYM'nin de birçok 

iptal kararı vermesine neden olmuştur. 

AYM' nin karar vermek zorunda olduğu durumlardan biri toplantıya katıldığı oy 

verenlerin durumu ya da toplantıya katılanlar ibaresinden ne anlaşılması gerektiği ile 

ilgilidir. Yukarıda açıklandığı gibi 1973 İçtüzüğü'nün 146. maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesinde toplantıya katılıp da oy kullanmayanların karar yetersayısı hesabında 

dikkate alınacakları öngörülmüştür. Ancak bu kuralın İçtüzük hükmü haline 

getirilmesinden önce, konu AYM'nin önüne gitmiş ve AYM bu tür bir kural 

bulunmadığından tam ters yönde kararlar vermiştir. 

Olay şudur: Cumhuriyet Senatosunun 88. Birleşiminde Tapulama Kanunu Tasarısı 

oya konulmuş ve üye tamsayısı 185 olan Senato’da 70 üye oylamaya katılmıştır. 

Senatonun toplantı yetersayısı üye tamsayının salt çoğunluğu olan 93'tür. Dolayısıyla 

toplantı yetersayısı bulunamadığından oylama bir sonraki güne ertelenmiştir. Sonraki gün 

yapılan oylamaya 86 üye katılmış ve Tasarı katılan 86 üyeden 57’sinin olumlu oyunu 

• m.	  74	  
•  1	  ve	  2.tur:	  2/3,	  367;	  3.	  tur:	  ½,	  276;	  4.	  tur:	  son	  oylamaya	  kalan	  iki	  adaydan	  en	  çok	  oy	  alan	  aday	  Kamu	  Başdenetçisi	  Seçimi	  

• m.	  84	  
•  1/2=276	  

Devamsız	  Milletvekilinin	  Üyeliğinin	  
Düşmesi	  	  

• m.87	  
•  3/5=330	  Genel	  ve	  Özel	  Af	  İlanı	  	  

• m.	  94	  
•  1	  ve	  2.tur:	  2/3,	  367;	  3.	  tur:	  ½,	  276;	  4.	  tur:	  son	  oylamaya	  kalan	  iki	  adaydan	  en	  çok	  oy	  alan	  aday	  TBMM	  Başkanı	  Seçimi	  	  

• m.	  99	  
•  1/2=276	  Kabul	  

Gensoru,	  Bakanlar	  Kurulu	  &	  Bakanın	  
Düşürülmesi	  	  

• m.	  100	  
•  1/2=	  276	  Meclis	  Soruşturması	  Yüce	  Divan'a	  Sevk	  	  

• m.	  111	  
•  1/2:	  276	  Ret	  Güven	  İsteminin	  Reddi	  	  

• m.	  146	  
•  1.tur:	  2/3,	  367;	  2.	  tur:	  ½,	  276;	  3.	  tur:	  son	  oylamaya	  kalan	  iki	  adaydan	  en	  çok	  oy	  alan,	  139+	  Anayasa	  Mahkemesi'ne	  Üye	  seçimi	  	  

• m.	  175	  
•  3/5=330,	  2/3=367	  Anayasa	  Değişiklikleri	  
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dikkate alınacakları öngörülmüştür. Ancak bu kuralın İçtüzük hükmü haline getirilmesinden 
önce, konu AYM’nin önüne gitmiş ve AYM bu tür bir kural bulunmadığından tam ters 
yönde kararlar vermiştir.

Olay şudur: Cumhuriyet Senatosunun 88. Birleşiminde Tapulama Kanunu 
Tasarısı oya konulmuş ve üye tamsayısı 185 olan Senato’da 70 üye oylamaya katılmıştır. 
Senatonun toplantı yetersayısı üye tamsayının salt çoğunluğu olan 93’tür. Dolayısıyla 
toplantı yetersayısı bulunamadığından oylama bir sonraki güne ertelenmiştir. Sonraki 
gün yapılan oylamaya 86 üye katılmış ve Tasarı katılan 86 üyeden 57’sinin olumlu 
oyunu alarak kanunlaşmıştır. Mahkeme konuya ilişkin E. 1964/38, K. 1965/59 sayılı ve 
16/11/1965 günlü Kararında şunları söylemiştir:

Tasarının görüşülmesi tamamlandıktan sonra, 88 inci birleşimde 15 üye, tasarının 
tümünün açık oya konulmasını teklif ettiklerinden açık oylamaya başvurulmuş 70 üyenin 
oylamaya katıldığı, 56 kabul 10 red, 4 çekimser oy verildiği görülmüştür. Bu durum 
karşısında başkan, yeter sayı bulunmadığından, ikinci kez oylamaya sunulacağını söylemiş 
...ve yetersayı olmadığından ertesi günkü toplantıda yeniden oylayacağını, o zaman ne 
olursa olsun kabul edileceğini bildirmiştir. 89 uncu birleşiminin öğleden sonraki oturumunda 
Başkan “Tapulama Kanunu tasarısının oylamasına geçiyoruz.” demiş, ...Oylama işlemi 
bitince Başkan sonucu aynen şöyle bildirmiştir : “Oya 86 üye iştirak etmiştir. 57 kabul, 23 
red, 6 çekimser, l boş, binaenaleyh ikinci oylama olduğu için nisap aranmıyacak, Kanun 57 
oyla kabul edilmiştir..../Cumhuriyet Senatosunun üye tam sayısı 185 dir. ...oylamanın sözü 
geçen maddeye uygun sayılabilmesi için oylamaya, yeter sayı olan 93 üyenin katılmış olması 
gerekirdi Oysa oylamaya sadece 86 üyenin katıldığı Başkanın beyanından anlaşılmaktadır. 
Bu durum karşısında, kanunun Cumhuriyet Senatosunda kabulü hakkındaki kararın, 
Anayasa’nın 86 ncı maddesine aykırı olarak verildiği sonucuna varılmaktadır.

Cumhuriyet Senatosunun 89 uncu birleşimine ait tutanağın 567 nci sayfasının, oya 
katılmayanlar sütununda adları yazılı yedi üyeden birinin, adları tesbit edilemeyen dört 
arkadaşı ile birlikte ayağa kalkarak yoklama isteğinde bulunduğu, bir başka üyenin, oyların 
zarflara konulmasını teklif ettiği ve beşinin oylamadan evvel ve oyların tasnifi esnasında 
söz alıp konuştukları, tutanak kayıtlarında görülmektedir. Bu üyelerin oylamanın yapıldığı 
toplantıda bulundukları kabul edilerek hesaba katılmaları halinde yeter sayı doksan üçe 
varır. Fakat bu üyelerin, oyların verilmesi sırasında toplantıda bulundukları kesinlikle sabit 
değildir. Oylar verilirken geçici bir süre için de olsa toplantıyı terketmiş olabilirler Kaldı ki, 
bu üyelerin oylama boyunca toplantıda hazır bulundukları farzedilse dahi, açık oylamaya 
katılmadıklarından, yeter sayıya giremezler. /Gerçekten Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
“açık oya başvurma şekli” kenarbaşlığını taşıyan 108 inci maddesinin 6 numaralı bendinde 
“kararın, lehte ve aleyhte bulunanların adedine göre belli olduğu, çekimserlerin adedinin 
oy üzerinde tesir icra etmediği ve fakat sadece yeter sayıya dahil oldukları, iptal edilmiş oy 
pusulalarının, çekimser oyu sayılarak yeter sayıya dahil oldukları” açıklanmıştır. İçtüzük 
böylece, yalnız oy verenlerin yeter sayı hesabına katılmalarını öngörmektedir. İçtüzüğün 
bu hükümlerine göre, oylama sırasında toplantıda fiilen bulunsalar bile, ov vermiyenlerin 
yeter sayıya katılmaları mümkün değildir. Eğer aksi düşünülmüş olsa idi, karar verme yeter 
sayısının tesbiti gibi Meclis çalışmalarının önemli bir safhasına ilişkin olan bu hususun 
İçtüzükte açıkça belli edilmesi gerekirdi....kanunun tümünün iptali gerekmektedir.

Kararda açıkça görüldüğü gibi toplantıya katılıp oy kullanmayanlar ne toplantı 
yetersayısı hesabında, ne de karar yetersayısı hesabında dikkate alınmamakta ve adeta yok 
sayılmaktadırlar. Bunun nedeni Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 108. maddesinin sadece 
çekimser ve iptal edilmiş (geçersiz-boş) oy pusulalarının toplantı yetersayısı hesabında 



407

dikkate alınacaklarına ilişkin hükmüdür. Sözkonusu İçtüzük çekimser ve iptal edilmiş oy 
pusulalarının yetersayı hesabında dikkate alınacaklarını belirtmiş olmakla, oy pusulası 
kullanmayanların yetersayı hesabında dikkate alınmayacaklarını ima etmiş olmaktadır. 
Çekimser ve iptal edilmiş oylar toplantı yetersayısı hesabına dahil edildiklerinde, bir 
taraftan toplantı yetersayısını sağlamak konusunda pozitif bir etkiye sahip hale gelmekte, 
ancak diğer taraftan belli bir yönde kullanılması gereken oy sayısını artırdıkları için 
karar yetersayısı üzerinde negatif etkiye sahip olmaktadırlar. Oysa toplantıya katılıp da 
hiç oy kullanmayanlar ne karar ne de toplantı yetersayısı üzerinde hiçbir etkiye sahip 
değildirler. AYM verdiği kararda toplantıya katılıp da oy kullanmayanların, toplantıya 
katıldıklarının belgeli olması halinde bile, hesaplarda dikkate alınmayacaklarını açıkça 
ifade etmektedir. Çünkü yukarıda sözü edilen birleşimde bu milletvekillerinin varlığı 
açıkça belgelenmiş olmasına rağmen (bir milletvekili yoklama talebinde bulunmuş, 
beş milletvekili konuşmuş, bir milletvekili oyların zarflara konmasını teklif etmiştir), 
oylamaya katılmadıkları için hesaba katılmaları mümkün olmamıştır.

AYM bu Kararını 1969 yılında biraz daha ileri götüren bir karar vermiştir. 
Mahkeme E. 1968/69-79 birleşik, K. 1969/1 sayılı ve 2/1/1969 günlü kararında beş 
Cumhuriyet Senatosu üyesinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararının iptaline 
ilişkin olarak şunları söylemektedir:

Başkan açık oylama sonucunu belli ederken : “Yasama dokunulmazlıktan hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu oylamasına 126 sayın üye katılmış, bunlardan 55 
kabul, 64 ret, 3 çekimser, 2 boş, 2 adet de geçerli olmayan oy çıkmıştır.” demektedir. Ancak 
açık oylama sonucunu belli eden T.B.M.M. Tutanak Müdürlüğünce onanlı altı sayfalık 
cetvelde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de adlan belirtilmek suretiyle raporu kabul edenler 
55, reddedenler 64, oya katılmayanlar 59, çekimserler 3, geçerli sayılmayan oylar 2 olarak 
gösterilmiştir. Başkanın boş çıktığını söylediği iki oydan burada söz edilmemektedir./
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün açık oya başvurmayı düzenleyen 108. maddesine göre bu 
çeşit oylamalarda üzerinde her üyenin adı yazılı beyaz kırmızı ve yeşil renkli oy pusulalarının 
kullanılması zorunluğu vardır. Karar, lehte ve aleyhte bulunanların sayısına göre belli olur. 
Çekimserlerin sayısı oyu etkileyemez; yalnız yeter sayıya girer. İptal edilmiş oy pusulaları 
çekimser sayılarak yeter sayıya dahil edilir. İçtüzüğün 108. maddesi uyarınca kullanılan oy 
pusulaları renklerine ve üzerlerindeki üye adlarına göre yukarıda değinilen cetvelde bir bir 
değerlendirilmiştir. Durum böyle olunca, Başkan “boş” dediği oyların da rengi ve üzerinde 
kullananın adı bulunmayan kâğıt parçalarından başka bir şey olabileceği düşünülemez. Açık 
oylamada bu çeşit pusulaların yeter sayı hesabında nazara alınmasına İçtüzük hükümleri 
elverişli değildir. Demek ki oylamaya katılanlar bir başka deyimle oylama sırasında 
toplantıda bulunmuş sayılmaları gerekenler Başkanın açıkladığı gibi 126 değil 124 üyedir.

Mahkeme bu Kararında bir oyun geçersiz ve boş sayılabilmesi için de İçtüzükte 
tanımlanan formata uygun olması gerektiğini ve bu formata uygun olmayan oyların 
kağıt parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve  yetersayı hesabında dikkate 
alınamayacaklarını belirtmektedir. Bu durumda toplantıya katılıp oy kullanmayanlar 
kavramı biraz daha genişlemiş olmaktadır: Uygun formatta oy kullanmayanlar da oy 
kullanmamış ve toplantıya katılmamış sayılacaklardır. Mahkemenin bu Kararını biraz 
zorlama içerdiği için eleştirmek gerekir. Çünkü Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
mantığı, toplantıda bulunup da herhangi bir şekilde oy kullananları yetersayı hesabına 
dahil etmek ancak hiç oy kullanmamış olanları, toplantıya katılsalar bile yok saymaktır. 
Bu mantık uygulamada da savunulabilir bir mantıktır: Oya katılmış olmak toplantıya 



408

katılımın gerçekleştiğinin en belirgin işaretidir ve burada kullanılan oylar rahatlıkla 
katılımın kanıtı olarak kabul edilebilir; ayrıca bir araştırmaya gerek olmaz. Oysa 
toplantıya katıldıkları halde oya katılmayanları saptamak her zaman çok kolay değildir: 
Üye konuşma yapmış, ya da oy kullanmak dışında çeşitli işlemlerde bulunmuş olabilir, 
ancak oylama esnasında salonu terk etmiş olabilir. Dolayısıyla toplantıda bulunanları 
bu tür yöntemlerle saptamaya kalkışmak hem çok zordur, hem de hatalar yapılmasına 
yol açabilir. Bu yüzden de sözkonusu İçtüzük oylamayı, toplantıya katılmanın bir kanıtı 
olarak almış ve oylamaya katılan herkesin yetersayı hesabına alınmasını öngörmüştür; 
kullanılan oyun çekimser, geçersiz ya da boş olmasının önemi bulunmamaktadır. AYM 
bu Kararında biraz zorlama bir yorum yaparak boş oyların bile bir şekli olduğunu ve bu 
şekle sahip oyların yetersayı hesabında dikkate alınmayacaklarını öngörmüştür.

AYM’nin bu karar öncesinde, 1966 yılında verdiği ve yukarıda aktarılan E. 
1964/26, K. 1961/1 sayılı ve 13/1/1966 günlü kararı buradaki eleştiriyi haklı kılmaktadır. 
Çünkü sözkonusu Kararında Mahkeme Oturuma Başkanlık eden ve oylamaya katılması 
yasaklanmış bulunduğu için oy vermeyen üyenin, yeter sayının hesabında var sayılması 
gereklidir. diyerek oylamaya katılmadıkları halde oturuma başkanlık eden başkanvekili 
ile Başkanın yetersayıya dahil edilmelerinin yolunu açmıştır. Toplantı yetersayısı konusu 
incelenirken üzerinde durulduğu için bu kararın üzerinde tekrar durulmayacaktır. Ancak 
burada şuna dikkat çekmek gerekir ki Mahkeme, İçtüzükte açık bir hüküm bulunmamasına 
rağmen, İçtüzüğün mantığını gözeterek oturumu yöneten başkanvekili ile Başkanın 
yetersayıya dahil edilmelerini uygun bulmuştur. Dolayısıyla bu Karar çerçevesinde 
bakılınca bir önceki Kararda boş oy pusulalarının, formatları uygun olmadığı gerekçesiyle 
hesaba katılmamalarında isabet bulunmamaktadır.

Hem toplantı yetersayısı kavramı açıklanırken, hem de karar yetersayısı kavramı 
açıklanırken görüldüğü gibi toplantıya katılanlar ibaresi son derece sorunlu bir kavramdır 
ve sıkça tekrarlanan 146/2/2 maddesi bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla getirilmiştir. 
Bu cümleye rağmen uygulamanın bu şekilde yürütüldüğü söylenemez. Bunun nedeni, 
Neziroğlu’nun işaret ettiği gibi Genel Kurul’da bulunup da oy kullanmayanları tespit etmenin 
güçlüğü veya olanaksızlığıdır. Neziroğlu bu konuda yapılabilecek olan şeyin katip üyeler 
tarafından salonda bulunanların sayılması olduğunu, ancak bunun hem sorun doğrucu hem 
de güç olduğunu belirtmektedir.941 Gerçekten de bu zorluğundan ve yaratacağı sorunlardan 
ötürü Genel Kurul’da bulunup da oylamaya katılmayanların hesaplara dahil edilmediklerini 
söylemek gerekir. Bu güne kadar bunun aksine bir örnek yaşanmışsa da bu örneğin de bir 
sonuç doğurmadığını belirtmek gerekir. 2007 yılında AYM’nin 367 Kararı olarak bilinen 
meşhur kararını vermesine neden olan olay, Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Seçim öncesinde 
muhalefet partisi sözcüleri Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk turda aranacak olan 2/3 
çoğunluğun aynı zamanda toplantı yetersayısı olduğunu ve toplantı yetersayısı olmadan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine başlanamayacağını ifade etmişlerdir. Bu amaçla toplantının 
yoklamayla açılması gerektiği ve 367 sayısı bulunmadan seçimin başlayamayacağı 
ifade edilmiştir. Bu itirazlara rağmen oturumda yoklama yapılmamış ve seçim işlemine 
başlanmıştır. Ancak toplantının sonuna doğru Başkan, her ihtimale karşı toplantıda bulunup 
da oy kullanmayanları saptamaya girişmiş ve bu amaçla şunları söylemiştir: 

941 Neziroğlu, 2008, s. 263.
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  BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Tekrar 
soruyorum. /Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanıyoruz. Oy 
kullanma bir görev olduğu kadar, en başta önemli bir haktır. Bu sebeple, milletvekillerimizin 
oy kullandıkları sırada Genel Kurul’da bulunduklarını tespit ettiğim bir kısım milletvekili 
arkadaşlarımın isimlerini okuyarak onların da oy kullanma konusunda dikkatlerini çekmek 
istiyorum. Bağımsız milletvekillerimiz: Sayın Ülkü Güney, Sayın Süleyman Bölünmez, 
Sayın Göksal Küçükali, Sayın Fuat Geçen, Sayın Hamza Albayrak. Anavatan Partisi sayın 
milletvekilleri: Hasan Özyer ve Miraç Akdoğan. Doğru Yol Partisi sayın milletvekilleri: 
Ümmet Kandoğan ve Mehmet Eraslan. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Milletvekili Esat 
Canan ve salonda bulunduklarını tespit ettiğim bir kısım milletvekillerinden Cumhuriyet 
Halk Partisi sayın milletvekilleri Ahmet Küçük, Sayın Yaşar Tüzün, Sayın Haşim Oral, 
Sayın Şevket Arz, Sayın Rasim Çakır, Sayın Erdoğan Yetenç ve görüşlerini ifade ettikten 
sonra Genel Kuruldan ayrıldığını bildiğim Sayın Kemal Anadol da oy kullanma haklarını 
kullanabilirler. O yüzden bir müddet kendilerini bekleyeceğim.942

Yukarıda açıklanan AYM Kararları ve teamül ışığında bu alıntıdaki türde bir 
saptamanın yapılmasının gerekli ve yararlı olmadığı söylenebilir. Nitekim birleşimin 
yoklama yapılmadan açılmış olması da, teamülün sürmekte olduğunu gösterir. Ancak 
tartışmasız olan şey, o günkü birleşimde yapılacak oylamanın Ülkenin o dönemdeki 
siyasal gündeminde çok önemli bir yer tutması ve bu nedenle bir ihtimal de olsa 
doğabilecek sorunların önlenmesi amacıyla bu tür bir tespitle toplantıda bulunup da oy 
kullanmayanların tespitine çalışılmış olduğudur. Dolayısıyla bunu sonuç doğurmayan bir 
istisna olarak kabul etmek gerekir.

Yakın zamandaki bu örnek de göstermiştir ki toplantıya katılıp oy kullanmayanların 
yetersayı hesabında dikkate alınmaları son derece güçtür ve bu nedenle de bu kişilerin 
teamül haline gelmiş hesaplamalarda dikkate alınmadıkları söylenebilir. Bunun tek 
istisnası, oy kullanmaları yasaklanmış olan Başkan ve oturum yöneten başkanvekilleridir. 
Başkan ve oturumu yöneten başkanvekilleri, kendi ellerinde olmayan nedenlerle oy 
kullanamadıkları ve toplantıya katıldıkları bir çaba gerektirmeksizin ispatlanabildiği için 
yetersayı hesabında dikkate alınırlar. Dolayısıyla Neziroğlu’nun belirttiği İçtüzüğün 146. 
maddesinin ikinci fıkrasındaki toplantıya katılıp da oya katılmayanların yetersayıya dahil 
edilecekleri şeklindeki kuralın fazlaca bir anlamının olmadığı943 biçimindeki saptamasının 
teamülü tam olarak yansıtmadığı söylenebilir. Çünkü bu cümle en azından Başkan ve 
oturumu yöneten başkanvekilinin oylamaya katılmadıkları halde toplantı yetersayısına 
dahil edilmelerine olanak tanımaktadır. 

Burada son olarak çekimser, boş ve geçersiz oylar üzerinde durulacaktır. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü çekimser, boş ve geçersiz oyların yetersayı hesabında 
dikkate alınacağını hüküm altına almıştır. Ancak Millet Meclisi İçtüzüğünde bu konuda 
bir boşluk bulunduğundan, bu konuda Anayasa Komisyonu’na görüş sorulmuş ve 
Komisyon şu görüşü bildirmiştir:

“1. Anayasanın 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında zikredilen ‘toplantıya 
katılanlar’ ibaresinden fiilen Genel Kurul Salonunda bulunup da oya katılanlar 
kastedilmektedir.

942 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 27.04.2007, Dönem: 22, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 96, Oturum: 1, s. 79.
943 Neziroğlu, 2008, s. 263.



410

2. Anayasanın 86 ncı maddesinin aynı fıkrasında zikredilmiş olan ‘toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu’ ibaresinden ise herhangi bir kararın istihsalinde behemehal 
açık oylamaya katılanların, kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlası olan  226 olması 
meşruttur. Açık oylama sonucu kabul veya red oylarından hangisi fazla ise karar o şekilde 
tecelli eder. Çekimser kalanlar, açık oylama sonunda kabul veya red oylarından fazla 
olan tarafın iradesi istikametinde oylama sonucunun tecellisini peşin olarak kabul etmiş 
sayılırlar. İptal edilen oylar da çekimser oy hükmündedir.

Millet Meclisi Başkanı Genel Kurul Salonunda bulunuyorsa her halde toplantıya 
katılanlar arasında sayılmak ve oya iştirak edemeyeceği halde toplantı nisabı içinde 
mütalaa edilmek gerekir.944

Bu yorumlama biçimiyle, çekimserler ve geçersiz oy kullananlar, sadece toplantı 
yetersayısına değil karar yetersayısına da dahil edilmektedirler. Bu oylar, kabul veya 
ret oylarından hangisi fazlaysa, o yönde verilmiş varsayılmaktadır. Diğer bir anlatımla, 
çekimser kalmak, çoğunluğun istencini kabul etmek anlamında yorumlanmakta ve fazla 
olan oylar tarafında varsayılmak anlamına gelmektedir. Bu yorum biçiminin, karar 
yetersayısını bulmada kolaylık sağladığı söylenebilir. Anayasa ve İçtüzükte yüksek karar 
yetersayısı aranmış olması, özellikle koalisyon ve azınlık hükümeti dönemlerinde karar 
alınmasını oldukça güçleştirmektedir. Bu nedenle yasamanın çalıştırılabilmesi için, böyle 
bir yorum kullanılmış bulunmaktadır. Ancak bu yorumun İçtüzüğe dayanmadığı kabul 
edilmelidir. Çünkü İçtüzükte çekimser ve hatta boş - geçersiz oyların belli bir yönde 
kullanılmış sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Diğer taraftan İçtüzüğün 
146. maddesindeki Genel Kurul’da bulunup ta oya katılmayanlar yetersayıya dahil 
edilirler hükmü karşısında Komisyonun yukarıda aktarılan ‘toplantıya katılanlar’ 
ibaresinden fiilen Genel Kurul Salonunda bulunup da oya katılanlar kastedilmektedir. 
cümlesi geçerliliğini tümüyle yitirmiştir. Ne var ki İçtüzükteki değişikliğe rağmen Genel 
Kurul’da Anayasa Komisyonu’nun 1966 yılında verdiği görüş doğrultusunda işlem 
yapılınca konu AYM’nin önüne götürülmüş ve AYM E. 1996/19, K. 1996/13 sayılı ve 
14.05.1996 günlü Kararında konuyu değerlendirmiştir. Olay şudur: TBMM, 12. 03. 1996 
tarih ve 398 sayılı kararıyla, Rize Milletvekili Mesut Yılmaz Başkanlığında kurulan 
hükümete güvenoyu vermiştir. Bu oylamanın sonuçları şöyledir: 207 ret, 80 çekimser 
ve 257 kabul. Başkanlık, bu sonuçlara göre hükümetin güvenoyu aldığını açıklamıştır. 
AYM’ye yapılan başvuruda, bu işlemin eylemli bir içtüzük kuralı niteliğinde olduğu ve 
denetim kapsamına alınarak anayasaya aykırılığının saptanması gerektiği belirtilmiştir. 
AYM konuya ilişkin olarak verdiği kararında şöyle demektedir :

“Bakanlar Kurulu göreve başlarken yapılacak güven oylamasının Meclis 
çalışmaları içinde yer aldığı ve buna ilişkin düzenlemelerin Anayasa’nın uygulamaya 
geçirilmesi yönünden bir içtüzük konusu olduğu açıktır. Millet Meclisi’nin 12 Eylül 
1980’den önce yürürlükte bulunan 5.3.1973 günlü içtüzüğünün 105. maddesinde de, 
“Hükümet programının görüşülmesi; göreve başlarken güvenoyu konuları düzenlenmiş, 
maddenin son fıkrasında da “Güvenoyu verenlerin sayısı, güvensizlik oyu verenlerden 
fazlaysa Bakanlar Kurulu güven almış olur” kuralına yer verilmiştir. Anayasa’nın “Toplantı 
ve karar yeter sayısı” başlıklı 96. maddesinin ilk fıkrasında ise ‘Anayasada, başka bir 
hüküm yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır 

944 Anayasa Komisyonunun 04.05.1966 tarih ve 9 sayılı yazısı.
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ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir 
şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.’ denilerek bu konuda 
genel bir düzenleme getirilmiştir. Anayasa’da özel bir kurala yer verilmediğinden Bakanlar 
Kurulu göreve başlarken yapılacak güven oylamasında da bu kurala uyulması gerektiğinde 
duraksamaya yer yoktur....Dava konusu karar ile yapılan uygulama, ‘eylemli bir içtüzük 
düzenlemesi’ niteliğindedir./..İçtüzüğün 115. maddesinde ancak bir oy türü olarak anılan 
‘çekimser oy’un Anayasa’nın 96. maddesindeki kabul ya da red oylarına ekleneceği 
konusunda bir açıklık bulunmaması karşısında, karar oluşumunda dikkate alınmayacağı 
ortadadır./...Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu aldığına ilişkin dava konusu karar, oylamaya 
katılan 544 milletvekilinin salt çoğunluğuna ulaşamayan 207 red, 80 çekimser oya karşı 
257 kabul oyu ile alınmıştır. Oysa Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu almış sayılabilmesi için 
toplantıya katılan 544 üyenin yarısının bir fazlası olan 273 kabul oyu gerekirdi. Yeni bir 
içtüzük kuralı niteliğindeki bu karar Anayasa’nın 96. maddesine aykırıdır. Bu nedenle, iptal 
edilmelidir.

Açık ve gizli oylamada çekimser ile boş ve geçersiz oylar sözkonusu olabilir. Ancak 
işaretle oylamada bu tür oyların varlığı tartışmalıdır. Hatta işaretle oylamalarda boş ve 
geçersiz oyların kesinlikle sözkonusu olamayacağı söylenebilir. AYM  bu konuyla ilgili 
olarak E. 1971/52, K. 1972/1 sayılı ve 3/2/1972 günlü kararında şu yorumu yapmaktadır :

“...Bununla birlikte işari oylamada da çekinser oy verilebileceği kabul edilse 
dahi ilgilinin çekinserliğini belirtmesi ve Başkanın oylama sonucunu bildirirken durumu 
açıklaması gerekir. Bu da tabiatıyla Tutanak Dergisinde görünür. Oylamaya katılmamanın 
çekinserlik sayılması düşünülemez ve savunulamaz. / 1478 sayılı Kanuna ilişkin teklifin 
maddelerine geçilmesinin oylanmasında, Tutanak Dergisine göre ve yukarıda belirtildiği 
üzere, 41 kabul, 39 red oyu verilmiştir. Çekinser yoktur. Kesin olarak beliren, oylamaya 
yalnız 80 kişinin katılmış bulunduğudur. Bu durum oylamaya geçildiği sırada Genel Kurulda 
toplantı yetersayısının bulunmadığını da gösterir. Genel Kurulda bulunup da oylamaya 
girmeyen milletvekillerini, böyleleri varsa, yetersayıya katmanın olanağı yoktur. Çünkü 
milletvekilinin toplantıya katılışı ancak oylamaya girmesiyle hukuki etki ve değer kazanır.”  

Teamüle bakıldığında da işaretle oylamada sadece olumlu ve olumsuz oyların 
sayıldığı ve oylar hangi yönde fazlaysa o yönde karar verildiğinin açıklandığı 
görülmektedir. Genel uygulamada oy kullananların tam sayısı tespit edilmemekte, göz 
kararıyla bir durum saptaması yapılmakta ve kabul edenler-kabul etmeyenler, kabul 
edilmiştir-edilmemiştir şeklinde bir açıklama yapıldığı görülmektedir.

(05) Görüşme yöntemine ilişkin çeşitli teamüller
Görüşme yöntemine ilişkin teamüller bu çalışmanın değişik bölümlerinde dağınık 

biçimde yer almaktadır. Sözkonusu başlıklar altında ayrıntılı sayılabilecek bir incelemeye 
tabi tutulan teamüllerin kimi yönleri, kafa karışıklığını önlemek için ihmal edilmiştir. İşte 
bu başlık altında, sözü edilen ihmal edilmiş yönler mümkün olduğunca ayrıntılı olarak 
incelenmeye çalışılacaktır.

(a) Genel Kurulda Birleştirme Yasağına ilişkin teamül
İçtüzüğün 35. maddesi komisyonların birbirleriyle ilgili gördükleri teklif ve 

tasarıları birleştirerek görüşmelerine olanak tanımaktadır. TBMM’de uygulanan genel 
teamüllerden biri, komisyonlardaki görüşmeler sırasında yöntemle ilgili boşluk ortaya 
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çıktığında, Genel Kurul’da uygulanan kuralların komisyonlarda kıyasen uygulanmasıdır. 
Öte yandan İçtüzük komisyonlardaki görüşme sürecini ayrıntılı olarak belirlemediğinden, 
komisyonlar çalışmalarında büyük oranda Genel Kurul’un çalışma yöntemini örnek 
almaktadırlar. Ancak bazı durumlarda İçtüzük komisyonların yetkisini açıkça belirlerken, 
aynı konuda Genel Kurul’a yetki vermemiştir. Bu durumda Genel Kurul komisyona 
verilmiş yetkiyi kıyasen uygulayabilir mi? Bu sorunun yanıtı olumsuzdur. Komisyon 
yetkili olmadığı halde Genel Kurul’a verilmiş yetkileri kıyasen kullanabilirken, Genel 
Kurul komisyonların yetkisini kıyasen kullanması mümkün değildir. Kural olarak Genel 
Kurul kendisine İçtüzükte verilmiş olan yetkileri kullanmak zorundadır. İşte İçtüzüğün 
35. maddesi komisyonlara birleştirme yetkisi vermişken, Genel Kurul için aynı yetkiden 
söz edilmemiştir. Bu nedenle de Genel Kurul’un kanun tasarı ve tekliflerini birleştirerek 
görüşemeyeceği söylenebilir. Belli zamanlarda usul tartışmaları yapılmasına rağmen, 
tasarı ve tekliflerin Genel Kurul’da birleştirilememesi yönünde güçlü bir teamül olduğu 
söylenebilir. 1972 yılında yaşanan bir usul tartışmasında Genel Kurul’da görüşülmekte 
olan bir kanun tasarısı ile komisyonda bulunan iki kanun teklifinin birleştirilerek 
görüşülmesi istenmektedir. Başkan bu önergeyi işleme koyamayacağını belirttikten sonra 
usul tartışması açmış ve daha sonra kabul edilen bir önerge üzerine tasarı komisyona geri 
verilmiş ve komisyonda birleştirme yapılmasına olanak tanınmıştır.945

Bu usul tartışmasında birleştirme önergesinin işleme alınmamasının en güçlü 
gerekçesi, tasarının Genel Kurul’da olması, birleştirilmesi öngörülen tekliflerin ise 
komisyonda olmasıdır. Sonuçta Genel Kurul’da birleştirme yapılamadığı için, birleştirme 
işleminin olanaklı kılınması için tasarı komisyona gönderilmiştir. Tasarı ya da tekliflerin 
her ikisi de Genel Kurul’da ise birleştirme olanaklı mıdır? Yukarıda yapılan açıklamalar 
doğrultusunda, Genel Kurul’da birleştirme yetkisi bulunmadığı için, Genel Kurul’da 
birleştirme yapılamaması gerekmektedir ve teamülde de bu tür bir birleştirme işlemi 
yapılmamaktadır. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa yapılması gereken iş iki tasarı ya da 
teklifin de komisyona geri çekilmesi ve birleştirmenin orada yapılmasıdır.

Genel Kurul’da birleştirme yapılamaması, özel bir durumda sorun çıkaracak 
niteliktedir ve bu özel durumla ilgili olarak Genel Kurul’da bir usul tartışması yaşanmış 
ve güçlü savlar dile getirilmiştir. Bu özel durum doğrudan gündeme alınan bir teklifin 
görüşülmekte olan bir tasarı ya da teklifle birleştirilmesidir. Kural olarak bu tür bir 
birleştirmenin yapılmaması gerektiği açıktır. Ancak 1976 yılında yaşanan bir usul 
tartışmasında, birleştirme yönünde güçlü savlar dile getirilmiştir. İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, komisyonların Genel Kurul adına faaliyette bulunduklarını; komisyonların 
Genel Kurulun verdiği görevlerini zamanında yerine getirmemeleri halinde, Genel 
Kurul’un komisyona verdiği yetkiyi kendisinin kullanacağını; bu durumda komisyon 
gibi hareket edecek olan Genel Kurul’un komisyona ait yetkileri de kullanabileceğini 
belirtmektedir. Genel Kurul’da bu tür bir durumda birleştirme yetkisinin olmadığını 
söylemek, diğer tasarı ve teklifler birleştirilme şansına sahipken, doğrudan gündeme 
alınan bir teklif ya da tasarının birleştirilme şansına sahip olmadığını kabul etmek 

945 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 02.10.1972, Dönem: 14(3), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 140, Oturum: 1, s. 146-151.



413

demektir ki bu da aynı nitelikteki metinlere farklı işlemler uygulamak sonucunu 
doğurmaktadır.946 Bu savlara belki bir de şunu eklemek gerekmektedir: Bu tür teklifler 
komisyonlara geri de çekilemedikleri için birleştirme işleminin iyice olanaksızlaştığını 
kabul etmek gerekir. Ancak bu argümanlara rağmen önerge işleme alınmamış ve usul 
tartışması sonucunda birleştirme işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konudaki teamülün 
en güçlü teamüllerden biri olduğunu söylemek gerekir: Genel Kurul’da hiçbir koşulda 
birleştirme yapılamaz.

(06) Temel Kanuna ilişkin teamüller

İçtüzüğün 91. maddesinin başlığı temel kanunlar başlığını taşımaktadır. Maddenin 
başlangıcına bakıldığında, Fransa, İspanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinde bulunan 
temel kanunlara benzer bir düzenleme yapıldığı izlenimi doğsa da, maddenin devamında 
oradaki düzenlemelerin tam tersinin amaçlandığı görülmektedir. Dolayısıyla durumun 
tam olarak kavranabilmesi için teorik bir çözümleme yapılması yerinde olacaktır. 

“Kod kanun, temel kanun ve çerçeve kanun” kavramları, çoğu kez birbirine 
karıştırılan ve bu nedenle bazı ikincil yanlışlıkların türemesine neden olan kavramlardır.947 
Bu kavramsal karışıklık, kimi kez, kavramların farklı anlamlarda ya da birbirleri yerine 
kullanılmasından, kimi kez de kavramlar arasındaki sınırın belirginleştirilmemiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de çerçeve kanun, kimi zaman daha kapsayıcı 
olan kanun ya da temel kanun anlamında kullanılmaktadır. Kimi zaman temel kanun ile 
kod kanun aynı anlamda kullanılmakta ve çerçeve kanun kavramı bunların karşısına 
konmaktadır. Dolayısıyla, çerçeve kanun-kod kanun ayrımının ortaya konabilmesi için 
öncelikle temel kanun ile kod yasa arasındaki farkın açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu 
amaçla Fransa’daki ve İspanya’daki organik yasa948 (loi organique) kavramına kısaca 
göz atmakta yarar vardır. Fransa’da anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar ile olağan 
kanunlar arasında üçüncü bir kanun türü vardır: Organik kanun olarak adlandırılan bu 
kanunlar, hem anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlardan, hem de olağan kanunlardan 
farklı bir yöntemle görüşülürler. Genellikle kamu güçlerinin örgütlenişine ve işleyişine 
ilişkin olan bu kanunlar, aslında bir tür anayasa kuralı niteliğindedirler. Zaten, organik 
kanun çıkarılabilmesi için anayasada açık bir hüküm bulunması zorunludur. Diğer bir 
anlatımla, organik kanun sadece anayasanın yetki verdiği konularda çıkarılabilmektedir. 
Örneğin Fransız Anayasasının 25. maddesi, meclislerin görev süresinin, üye sayısının, 
ödeneklerinin seçilme koşullarının, seçilmeye engel durumların ve üyelikle bağdaşmayan 
işlerin organik bir yasayla belirleneceğini öngörmektedir. Ülkemizdeki temel kanundan 
farklı olarak, organik kanunların görüşme yöntemi de Anayasayla belirlenmiş 
durumdadır. Anayasanın 46. maddesine göre organik kanunlar sunulmalarından itibaren 

946 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.03.1976, Dönem: 15(4), Yasama Yılı: 3, Birleşim: 73, Oturum: 1, s. 80-83.
947 Bu başlık altındaki temel bilgileri şu kaynaktan alınmıştır: Bakırcı, Kod Yasa-Çerçeve Yasa Ayrımı Üzerine, 2005.
948 Gürbüz, Fransızcası “loi organique” olan ve İngilizceye “organic act” biçiminde çevrilen kavramı, “bütünsel 

yasa” biçiminde çevirmektedir. Bütünsel yasa, “loi organique” kavramını karşılamamaktadır. Bu nedenle bu 
makalede Eroğul’un kullandığı “organik yasa” biçimindeki çeviri kullanılmıştır.
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15 gün geçmedikçe görüşülemezler. İki meclis arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması 
durumunda “mekik”949 yoluna gidildiğinde, millet meclisinin son kararı verebilmesi için 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Senatoyu ilgilendiren ya da Fransa’da 
oturan Avrupa Birliği vatandaşlarına seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmesine 
ilişkin organik yasalarda her iki meclisin aynı metin üzerinde anlaşması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu yasalarda, yasamanın yürütmeyi yetkilendirmesi olanaksızdır. 
Organik yasalar, yayınlanmadan önce Fransız Anayasa Konseyinin öndenetimine 
sunulurlar950. Burada dikkat edilecek olursa, organik yasanın ne olduğu anayasa 
tarafından tanımlanmıştır. Eroğul’un dediği gibi, organik yasalar “genellikle, kamu 
örgütlerinin örgütlenişine ve işleyişine ilişkin”dirler. İspanya Anayasası da Fransa’dakine 
benzer biçimde organik yasa ya da temel yasa kavramına yer vermiştir. Anayasanın 81. 
maddesine göre organik yasalar şunlardır.951

1. Temel hak ve kamusal özgürlüklerin kullanımına ilişkin yasalar,

2. Özerklik Statüsü ile ilgili yasalar,

3. Genel seçim sistemi,

4. Anayasayla açıkça belirlenmiş olan diğer yasalar.

İspanya’da organik kanunlar Anayasayla sayılmakla kalmamış bu kanunların 
önemi dikkate alınarak bunlara çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Örneğin temel kanunla 
düzenlenmesi gereken alanlarda Yasama Kararnamesi (YK) ya da KHK çıkarılması 
yasaklanmıştır. Anayasa organik kanunların ve bunların değiştirilmesinin son oylamasında, 
Kongre üye tamsayısının salt çoğunluğunun aranmasını zorunlu kılmıştır. Diğer taraftan 
İçtüzük bunu tamamlayarak organik kanunların olağan yasama yöntemlerine tabi olarak 
görüşülmesini zorunlu kılmış ve dolayısıyla bu kanunların acil görüşme yöntemiyle 
görüşülmesini yasaklamıştır (m. 131). Dolayısıyla organik kanun, Anayasada tanımlanan, 
önemi dolayısıyla KHK ya da YK konusu olamayacak, kabulü̈ sırasında belli bir ağırlıklı 
çoğunluk aranacak ve hızlı görüşülemeyecek kanundur denebilir. Avusturya’da da 
anayasal yasa adı altındaki kanunların görüşme yöntemi bakımından organik kanuna 
benzediği söylenebilir. Anayasal yasalar, normlar hiyerarşisinde anayasa kurallarına denk 
olmakla ve bu yönüyle Fransa ve İspanya’daki organik kanundan ayrılmakla birlikte, 
hızlı görüşme yöntemine tabi tutulamamak bakımından organik kanuna yaklaşır.952

16. 5. 1996 tarihli ve 424 sayılı TBMM Kararı ile 1973 İçtüzüğüne eklenen 
maddelerden biri “Temel Kanunlar” başlıklı 91 inci maddedir. Madde metni şöyledir:

949  Yasanın kabulü için her iki meclisin de onayı gereklidir. Meclisler arasında uzlaşmazlık çıktığında sorunun 
çözülmesi için Meclisler arasında mekik yöntemi başlatılmaktadır. Meclisler metni bu durumda (genellikle) 
ikişer defa görüşürler. Uzlaşmazlık yine sürüyorsa Başbakan tarafından bir karma komisyon kurulması ve 
sorunun burada çözülmesi istenebilir. (Ayrıntı için bakınız: Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, 1997, s. 141-142.)
950 Anayasanın 61. maddesine göre diğer yasaların da yayınlanmadan önce Anayasa Konseyinin öndenetimine 

sunulmaları olanaklıdır. Ancak bunun için Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da meclislerden birinin başkanının 
talebi gerekir. (Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, 1997, s. 142-143)

951 Bakırcı, 2014, s. 50-51.
952 Bakırcı, 2013, s. 1193-1194.
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“Temel kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya 
yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda görüşülmesinde uygulanacak özel 
görüşme ve oylama usulü tespitine Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, 
Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebilir.”

Bu kural, Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamadığından işlerlik kazanamamış 
ve TBMM’nin 7.2.2001 günlü, 713 sayılı kararıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Temel kanunları, İçtüzüğü ve ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimi ile doğrudan 
ilgili yeniden yapılanma kanunlarını bütünü ile veya kapsamlı olarak değiştiren veya 
yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda görüşülmesinde uygulanacak özel 
görüşme ve oylama usulü ile maddeler üzerinde önerge verilip verilemeyeceğinin tespitine 
Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, Danışma Kurulunun önerisi üzerine 
Genel Kurulca karar verilebileceği gibi, Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamaması 
halinde siyasi parti gruplarının önerisi üzerine Genel Kurulca üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğunun oyu ile de karar verilebilir.

Buradaki ana değişiklik, Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi zorunluluğunun, 
Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde siyasi parti gruplarının önerisi 
üzerine Genel Kurulca üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyu ile de karar 
verilebil”mesi olanağına dönüştürülmesidir. Böylece temel kanunun belirlenmesinde 
bütün siyasi parti gruplarının uzlaşamadığı durumlarda, iktidar partisi grubu/gruplarına 
temel kanunu belirleme yetkisi verilmektedir.

Ancak madde, Anayasa Mahkemesi’nin E. 2001/129, K. 2002/24 sayılı ve 
31.1.2002 günlü kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi sözkonusu kararında 
şunları söylemektedir:

“Dava konusu 91. maddeyle temel kanunları, İçtüzüğü ve ülkenin ekonomik ve 
teknolojik gelişimi ile doğrudan ilgili yeniden yapılanma kanunlarını bütünüyle veya 
kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı ve tekliflerin Genel Kurul’da 
görüşülmesinde uygulanacak özel görüşme ve oylama usulünün çerçevesi çizilip esasları 
belirlenmemiş, bunun, tasarı ve tekliflerin her biri için özel olarak Genel Kurul’ca saptanması 
öngörülmüştür. Böylece, sözü edilen tasarı ve tekliflerin tümü veya maddeleri hakkında 
görüşme yapılıp yapılmayacağı, soru-cevap işlemine olanak sağlanıp sağlanmayacağı, 
ne kadar süre ile konuşma yapılacağı, önerge verilip verilmeyeceği, tasarı veya tekliflerin 
tümünün oylanmasından önce, maddelerinin oylanıp oylanmayacağı gibi hususlar Genel 
Kurul’ca karara bağlanacak ve bu hususlar sadece belirli bir tasarı veya teklifin görüşme 
ve oylama usulü için geçerli olacaktır./ Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, 
siyasal iktidarı sınırlamak ve devlet faaliyetlerini kurallara bağlamakla istikrara da hizmet 
eder. Bu istikrarın özü ise hukuki güvenlik ve öngörülebilirliktir. Bunu gerçekleştirmenin 
başlıca yolu ise kural konulmasını gerektiren durumlarda bunların genel, soyut, 
anlaşılabilir ve sınırlarının belirli olmasını sağlamaktır./ Öte yandan, milletvekillerinin 
Anayasa’nın 87. maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri ve yetkilerini 
kullanabilmeleri yasama faaliyetlerine etkili biçimde katılmaları ile olanaklıdır. Bunu 
sağlamanın ön koşulu ise Meclis çalışmalarını düzenleyen İçtüzük kurallarının “belirlilik”, 
“genellik”, “soyutluk” ve “öngörülebilirlik” özelliklerine sahip olmasıdır./ Dava konusu 
91. maddede belirtilen “temel kanun” ve “ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimi ile 
doğrudan ilgili yeniden yapılanma kanunları”nın kapsamına açıklık getirilmemesi, 
pek çok yasanın bu kapsam içinde düşünülmesine neden olabilecektir. Ayrıca, maddede 
öngörülen her tasarı veya teklife özgü biçimde uygulanacak görüşme ve oylama usulü 
önceden bilinemeyeceğinden objektiflik sağlanamayacaktır./Bu durumda, dava konusu 
kural, belirlilik, genellik, soyutluk ve öngörülebilirlik özellikleri, taşımaması nedeniyle 
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yasama yetkisinin amacına uygun biçimde kullanılmasına elverişli olmadığı gibi hukuk 
devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır./Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. ve 87. 
maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

TBMM, 10. 04. 2003 tarih ve 766 sayılı Kararının çerçeve 4 üncü maddesiyle, 
iptal edilmiş bulunan 91 inci maddeyi yeniden düzenlemiştir. 766 sayılı Kararla kabul 
edilen madde şöyledir:

Temel kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle ve kapsamlı olarak değiştiren veya 
yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda bölümler halinde görüşülmesine 
ve her bölümün hangi maddelerden oluşacağına, Hükümetin, esas komisyonun veya 
grupların teklifi, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebileceği 
gibi, Danışma Kurulunda oy birliği sağlanamaması halinde siyasî parti gruplarının önerisi 
üzerine Genel Kurulca üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun oyu ile karar verilebilir. 
Bu takdirde bölümler, maddeler okunmaksızın ayrı ayrı görüşülür ve oylanır. Bölümler 
üzerinde verilen önergelerin kabulü halinde o bölüm kabul edilen önergeler ile birlikte 
oylanır./ Bölümlerin görüşülmesinde maddelerin görüşülmesine ilişkin hükümler uygulanır.

Bu düzenleme de Anayasa Mahkemesinin E. 2003/30, K. 2003/38 sayılı ve 
29.4.2003 günlü kararıyla iptal edilmiştir. Kararda belirtildiği gibi, dava konusu 91. 
maddede, daha önce iptal edilen düzenlemeden farklı olarak, ülkenin ekonomik ve 
teknolojik gelişimi ile doğrudan ilgili yeniden yapılanma kanunları ibaresi yer almamış, 
özel görüşme ve oylama usulü, temel kanunların ve İçtüzüğün bütünüyle veya kapsamlı 
olarak değiştirilmesiyle sınırlı tutulmuş ve eski düzenlemede olduğu gibi temel kanun 
tanımı yapılmamıştır. Ayrıca, belirtilen metinlerin bölümler halinde görüşülmesine ve 
her bölümün hangi maddelerden oluşacağına Genel Kurul tarafından karar verilmesine 
ve bu durumda bölümlerin maddeler okunmaksızın ayrı ayrı görüşülüp oylanmasına, 
bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü halinde de o bölümün kabul edilen 
önergeler ile birlikte oylanmasına olanak tanınmıştır. Yine eski düzenlemeden farklı 
olarak, bir yasanın temel kanun olarak kabul edilebilmesi için, (Danışma Kurulunda 
oybirliği sağlanamaması halinde) siyasal parti grubu önerisinin üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğu ile kabul edilmesi koşulu getirilmiştir. Böylece bir yasanın temel yasa 
olmasına, Genel Kurulun ağırlıklı çoğunlukla karar vermesi öngörülmekte ve temel 
kanunun belirlenmesi konusunda kısmi bir uzlaşma aranmaktadır. Anayasa Mahkemesi 
sözkonusu iptal kararında şunları söylemektedir:

91. madde ile temel kanunlara ilişkin tasarı ve tekliflerin görüşülme ve oylanmasında 
özel bir usul benimsenerek Genel Kurul’da bölümler halinde görüşülmesi ve her bölümün 
hangi maddelerden oluşacağı hususunun Genel Kurul’un kararına bağlı tutulmasının 
öngörülmesi, bu tasarı ve tekliflerin nitelik ve nicelik bakımından geniş kapsamlı olduğunu 
göstermektedir. Bu bağlamda, 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 taşıması bir yasanın temel yasa olarak kabulünün göstergesidir. 
Bu tür kapsamlı yasal düzenlemelere ilişkin tasarı ve tekliflerin, madde sayılarının fazlalığı 
nedeniyle Genel Kurul çalışmalarının aksamadan yürütülebilmesi için özel görüşme ve 
oylama usulüne bağlı tutulmalarına gerek duyulabilir. Belirtilen durumlar dışında özel 
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görüşme ve oylama usulünün yaygınlaştırılmasına neden olabilecek düzenlemeler ise, 
milletvekillerinin yasama etkinliklerine gereği gibi katılmalarına olanak vermeyeceğinden 
demokratik hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmayacağı gibi Anayasa’nın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin görev ve yetkileriyle ilgili 87. maddesi yönünden de sakıncalar doğurur. 
Bu tür anayasal sorunlara neden olunmaması için özel görüşme ve oylama usulüne 
ilişkin esasların açıklıkla belirlenmesi gerekir./ Öte yandan, dava konusu düzenleme ile 
kimi tasarı ve tekliflerin bölümler halinde oylanması öngörülerek maddelerin ayrı ayrı 
oylanması engellenmektedir. Böylece, milletvekillerinin bir bölüm içinde yer alan kimi 
maddeler için ret ya da kabul yönünde oy kullanmalarına olanak tanınmamaktadır. 
Oysa, oy kullanma yetkisi demokratik olmayan yöntemlerle sınırlandırıldığında, yasama 
işlevinin amacı doğrultusunda yerine getirildiğinden söz edilemez./ Temel kanunların veya 
içtüzüğün bir kaç maddesinin değiştirilmesinin öngörülmesi kapsamlı değişiklik olarak 
nitelendirilemeyeceğinden, bununla madde sayısı gözetildiğinde görüşülmesi uzunca bir 
süre alabilecek yasal düzenlemelerin amaçlandığı anlaşılmaktadır./Açıklanan nedenlerle, 
dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve 87. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Anayasa Mahkemesinin bu ikinci iptal kararından sonra yeni bir değişiklik teklifi 
Anayasa Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula gönderilmiştir. Komisyonda kabul 
edilen yeni düzenleme şöyledir:

Kapsamlı kanunların görüşülmesi
Madde 91. - Toplumsal hayatın geniş bir alanını düzenleyen ve kapsayan kuralları 

bir araya getiren, içerdiği hükümler nedeniyle kendi alanındaki mevzuata uyulması gereken 
usul ve esaslar ile bu alanda mevzuatın yönelmesi gereken esasları sistematik ve belirli 
bir düzen içerisinde gösteren, o alandaki kanunlar arasında ve bunların uygulanmasında 
birlikteliği sağlamayı amaçlayan Kanunların ve İçtüzüğün, en az 40 maddesini değiştiren 
veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda görüşülmesinde uygulanacak 
özel görüşme ve oylama usulü tespitine, Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, 
Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebilir./Danışma 
Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde, bu kapsamdaki kanunların bölümler halinde 
görüşülmesine ve her bölümün en çok 15 maddeyi geçmemek kaydıyla hangi maddelerden 
oluşacağına hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi üzerine Genel Kurulca 
karar verilebilir. Bu takdirde bölümler, maddeler okunduktan sonra ayrı ayrı görüşülür 
ve bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanır. Bölümlerin görüşülmesinde ve önerge sayısı ile 
işlemlerinde, madde hakkındaki hükümler uygulanır. Ancak, bölümler üzerindeki önergeler 
sadece veriliş sırasına göre okunur ve işlemleri yapılır. Bölümler üzerinde birden fazla 
madde değişikliğini içeren önergeler verilebilir, bu önergelerdeki her madde hakkındaki 
değişiklikler ayrı ayrı oylanır. 81 inci maddenin diğer hükümleri saklıdır.

Görüldüğü gibi komisyon tarafından kabul edilen yeni düzenlemede maddenin 
başlığı da temel kanun olmaktan çıkarılmış ve temel kanun, içerikte yapılmak isteneni 
ifade eden doğru bir adlandırmayla kapsamlı kanunun görüşülmesine dönüştürülmüştür. 
Bir yasanın kapsamlı yasa sayılabilmesi için en az 40 maddeli olması önkoşulu 
getirilmiştir. Ancak bu maddenin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, Anayasa 
Mahkemesinin yukarıda belirtilen E. 2003/30, K. 2003/38 sayılı ve 29.4.2003 günlü 
Kararının gerekçesi açıklandığından maddenin anayasaya aykırılığını gidermek 
bakımından, bu düzenlemeden vazgeçilmiş ve Anayasa Mahkemesinin çizdiği çerçeve, 
tanım olarak olduğu gibi maddeye aktarılmıştır. Anayasa Mahkemesi Kararı dikkate 
alınarak hazırlanan ve TBMM’nin 30/06/2005 tarih ve 855 sayılı Kararıyla kabul edilen 
düzenleme şöyledir:
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“Temel Kanunlar
Madde 91- a) 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 arası maddeler arasındaki bağlantıların korunması 
zorunluluğunun bulunması; önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama 
usulüne bağlı tutulması gibi özellikleri taşıyan kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya 
kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda 
bölümler halinde görüşülmesine ve her bölümün en çok otuz maddeyi geçmemek kaydıyla 
hangi maddelerden oluşacağına hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, 
Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebilir. Bu 
takdirde bölümler, maddeler okunmaksızın maddenin görüşülmesindeki usule göre ayrı 
ayrı görüşülür ve bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanır./Milletvekilleri, esas komisyon 
veya hükümet değişiklik önergeleri verebilir. Milletvekilleri tarafından, Anayasaya aykırılık 
önergeleri dahil her madde için iki önerge verilebilir./Bölümler üzerindeki soru-cevap 
süresi onbeş dakika ile sınırlıdır./ 81 inci maddenin diğer hükümleri saklıdır./ b) Danışma 
Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde siyasi parti gruplarının önerisi üzerine de (a) 
bendinde belirtilen yasama yönteminin uygulanmasına Genel Kurulca karar verilebilir.

Bu düzenleme daha sonra yeniden AYM’nin önüne götürülmüş ve AYM esas 
itibarıyla düzenlemeyi uygun bulsa da siyasi parti gruplarına önerge hakkı tanınmamış 
olmasını Anayasa’ya aykırı bulmuş ve sözkonusu cümleyi E. 2005/74, K. 2005/73 sayılı 
ve 26.10.2005 günlü kararı ile iptal etmiştir. Bunun üzerine TBMM 31/1/2007 tarihli 
ve 884 sayılı kararıyla maddeye bugün de yürürlükte olan son şeklini vermiştir. Madde 
bugün şöyledir:

Temel kanunlar
MADDE 91– a) 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 kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren 
veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda bölümler halinde görüşülmesine 
ve her bölümün en çok otuz maddeyi geçmemek kaydıyla hangi maddelerden oluşacağına 
Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, Danışma Kurulunun oybirliği ile önerisi 
üzerine Genel Kurulca karar verilebilir. Bu takdirde bölümler, maddeler okunmaksızın 
maddenin görüşülmesindeki usule göre ayrı ayrı görüşülür ve bölümdeki maddeler ayrı 
ayrı oylanır./ Milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilir. 
Milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil madde üzerinde iki önerge 
verilebilir. Ancak, her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme 
hakkı saklıdır./ Yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı 
önergeler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme açılır ve 
bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir./Bölümler üzerindeki soru-cevap süresi, 
onbeş dakika ile sınırlıdır./Diğer hükümler saklıdır./ b) Danışma Kurulunda oybirliği 
sağlanamaması halinde siyasî parti gruplarının önerisi üzerine de (a) bendinde belirtilen 
yasama yönteminin uygulanmasına Genel Kurulca karar verilebilir.

Görüldüğü gibi son düzenleme bir önceki düzenlemeden çok büyük farklılıklar 
taşımamaktadır, büyük ölçüde önceki düzenlemenin tekrarı niteliğindedir.
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Özetle 1996 yılında İçtüzüğe eklenen temel yasa düzenlemesi işlerlik 
kazanamadığından 2001 yılında değişikliğe uğratılmış ve 2002 yılında Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Madde 2003 yılında yeniden düzenlenmiş ve 
ikinci kez iptal edilmiştir. 2005 yılında dördüncü kez kabul edilen madde AYM tarafından 
üçüncü kez iptal edilmiştir. Son olarak 2007 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte 
olan düzenlemenin yukarıda aktarılan organik kanunlarla bir benzerliği yoktur. Burada 
amaçlanan şey, aslında komisyonun metnindeki başlıkta ifade edildiği gibi, kapsamlı 
kanunların hızlı şekilde görüşülmesini sağlamaktır.

Sabuncu, temel yasa, içtüzük ve kapsamlı değişiklik getiren bazı yasaların uzun ve 
ayrıntılı olabileceklerini; dolayısıyla bunların Genel Kurulda görüşülmesinin çok zaman 
alabileceğini ve bu nedenle de bu yasaların özel görüşme yöntemiyle görüşülmesine 
izin verildiğini belirtmektedir.953 Gerçekten de maddenin 1996 yılından 2007 yılına 
kadar olan serüveni dikkatlice incelendiğinde, amacın başlıkta belirtildiği gibi temel 
yasaların görüşülmesi olmadığı görülmektedir. Bu görüşme yönteminin uygulanmasına 
neden olan yapılacak değişikliğin uzun bir görüşme süresini gerektirip gerektirmediğidir. 
Yukarıda aktarılan Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metinde bu durum çok açık 
görülmektedir. Nitekim Komisyon metninde maddenin başlığı da temel kanun yerine 
kapsamlı kanunların görüşülmesi olarak değiştirilmiştir. Buradaki amaç, özel önemdeki 
bir yasanın, özel görüşme yöntemiyle görüşülmesini sağlamak değildir. Kanunların 
hacimli olması halinde, mevcut görüşme yöntemine ilişkin kurallar uygulandığında, çok 
önemli miktarda zaman gerekebilir. Bu zaman miktarı kimi zaman aylarla ve yıllarla ifade 
edilebilir. İşte bu tür büyük hacimli kanunları hızlı görüşebilmek için öngörülen yöntem, 
temel kanun yöntemidir ve bu kavram aslında yapılmak istenen şeyi ifade etmemektedir. 
Çünkü Avrupa örneklerinde temel kanun ya da organik kanun hızlı görüşülmesi olanaklı 
olmayan ve belli bir süreci izlemesi zorunlu olan kanun olarak tanımlanmaktadır. 
Burada ise tam tersine temel kanun hızlı görüşülecek kanun demektir. Temel kanunun 
belirlenmesinde içeriğinin hiçbir önemi yoktur. Nitekim birden çok alanda düzenleme 
yapan torba kanunlar bile çoğunlukla temel kanun olarak görüşülmektedir. Dolayısıyla 
maddenin başlangıcında ifade edilen bir hukuk dalını sistematik olarak değiştirmek, genel 
ilkeler içermek...vs. temel kanun uygulamasında geçerliliği olmayan ibarelerdir. Temel 
kanun kararını verecek olan Genel Kurul çoğunluğudur; Genel Kurul’da çoğunluğu 
sağlayan her siyasal parti her kanun tasarısı ya da teklifini temel kanun olarak görüştürme 
imkanına sahiptir. Bu yüzden de maddenin başlığının hızlı görüştürme kararı olarak 
değiştirilmesinde yarar vardır. 

Temel kanunla ilgili olarak yerleşik hale gelen teamül şöyledir: İktidar grupları 
temel kanun olarak görüştürmek istedikleri kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin önerilerini 
Danışma Kurulu’na götürmekte ve burada uzlaşma sağlanamaması halinde bu önerileri 
Genel Kurul’a taşımaktadırlar. Bu öneride tasarı ya da teklifin kaç bölüm olarak 
görüşüleceği, her bölümde kaç madde olacağı, her bölümün hangi maddeleri kapsayacağı 
yer almaktadır. Danışma Kurulu’nun ya da Danışma Kurulu’nda karar alınamaması 
halinde siyasi parti grup önerisinin Genel Kurul’da kabul edilmesiyle bir tasarı ya da 

953 Sabuncu, 2005, s. 187.
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teklif temel kanun olarak görüşülmektedir. Temel kanunlarla diğer kanunların görüşülme 
yöntemi arasındaki en temel fark, temel kanunlarda her bir bölümün bir madde olarak 
görüşülmesidir. Örneğin eğer bir bölüm 25 maddeden oluşuyorsa, 25 madde görüşmesi 
yerine tek bir madde görüşmesi yapılmaktadır. Böylece 25 kez tekrarlanan bir işlem 
teke indirilmiş ve zaman tasarrufu sağlanmış olmaktadır. Temel kanunların görüşülme 
yönteminin olağan görüşme yönteminden ikinci farkı  soru cevap süresidir. Maddeler 
üzerinde görüşme yapılırken görüşmeler bittikten sonra 10 dakikalık soru cevap işlemi 
yapılırken, temel kanunlarda bu süre 15 dakikadır; her bölümün görüşmeleri bittikten 
sonra 10 dakika yerine 15 dakikalık soru cevap işlemi yapılmaktadır. Temel kanunları 
görüşme yöntemi ile olağan görüşme yöntemi arasındaki üçüncü ve son fark önerge 
sayısı konusundadır. Olağan görüşme yönteminde her madde üzerinde en fazla 7 önerge 
verilebilirken, temel kanunlarda her madde üzerinde en fazla 2 önerge verilebilmektedir. 
Ancak aşağıda inceleneceği gibi bu önerge sayısı grup sayısına ve önergelerin verilme 
zamanına bağlı olarak katlanabilmektedir. Bu üç husus dışında temel kanun üzerindeki 
görüşme yöntemi olağan görüşme yönteminin aynısıdır: Metnin tümü üzerindeki bir 
görüşmeden sonra (Siyasi parti grupları, hükümet ve komisyon 20 dakika, şahsı adına iki 
milletvekili 10’ar dakika konuştuktan sonra) 20 dakikalık bir soru cevap işlemi yapılır. 
Daha sonra her bir bölüm bir madde olarak görüşüldükten sonra (Siyasi parti grupları, 
hükümet ve komisyon 10 dakika, şahsı adına iki milletvekili 5’er dakika konuştuktan 
sonra) 15 dakika soru cevap işlemi yapılır. Arkasından maddeler üzerinde önerge işlemi 
yapılır. Her bölüm bu şekilde görüşüldükten sonra, metnin tümü yeniden oya sunulur; 
kabul edilirse kanunlaşır. Şimdi görüşmeler sırasında rastlanan teamüllere değinilebilir.

(a) Bölümlerdeki madde sayısına ilişkin teamüller
Temel kanun olarak görüşülmesine karar verilen bir metin maddeler halinde değil 

bölümler halinde görüşülür. Her bölüm en fazla otuz madde içerebilir. Ancak otuz madde 
üst sınırdır; bölümlerde 30’dan az maddeden az sayıda madde olabilir. Her bölümün 
eşit sayıda madde içermesi de gerekmez; bunun imkanı da yoktur. Çünkü tasarı ya da 
tekliflerdeki madde sayısı her zaman eşit sayıda maddeyi içerecek biçimde bölünmeye 
olanak tanımaz. Öte yandan doğası gereği temel kanun olarak görüşülmesine karar verilen 
metinlerdeki bölüm sayılarının madde sayılarına göre artıp azalacağı söylenebilir. Ancak 
madde sayısı ile bölüm sayısı arasındaki orantı her zaman aynı olmayabilir. Örneğin 150 
maddelik bir tasarı, her bölümdeki madde sayısının 30 olması halinde 5 bölümden, madde 
sayısının 15 olması halinde 10 bölümden oluşacaktır. Bölüm ve madde sayısına ilişkin 
olarak bir değerlendirme yapabilmek için aşağıda 2007- 2009 yılları arasındaki bir dönem 
ile 2010 yılından çarpıcı örnekleri kapsayan bölümlemeler tablo halinde gösterilmiştir:

Danışma Kurulu 
Kararı Tarih/Sayı

Siyasi Parti Grubu 
Önerisi Tarih

Sıra 
Sayısı

Madde 
Sayısı

Bölüm
 Sayısı

Bölümlerdeki Madde 
Sayısı

20.11.2007-16 33 32 2 17, 15
20.11.2007-16 47 65 3 20, 28, 17
20.11.2007-16 34 27 2 16, 11
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25.12.2007-19 56 654 22 1-21=30’ar, 22= 24
29.1.2008 90 51 2 22, 29
29.04.2008 216 28 2 14, 14

13.05.2008-34 220 60 2 30, 30
16.07.2008 249 34 2 17,17
24.06.2008 255 83 3 30, 30, 23
08.07.2008 96 1535 52 1-50=30’ar, 51, 52=20
15.07.2008 237 25 2 15, 10
15.07.2008 269 56 2 28, 28

11.11.2008-42 253 39 2 20, 19
27.01.2009-51 322 40 2 20, 20
17.02.2009-Yok 329 57 2 30, 27

26.05.2009 293 41 2 20, 21
26.05.2009 239 24 2 12, 14
26.05.2009 126 31 2 15, 16
26.05.2009 131 61 3 30, 28, 3
26.05.2009 321 649 22 1-21=30’ar, 22= 19
26.05.2009 324 96 4 27, 25, 18, 26
26.05.2009 383 27 2 15, 12
26.05.2009 385 51 2 22, 29
27.05.2010 502 14 2 7, 7
13.07.2010 526 14 2 7, 7
08.06.2010 508 20 2 10, 10
30.06.2010 506 15 2 9, 6
13.07.2010 523 24 2 12, 12

 
Tablo 1. Temel kanunların bölünmesine ilişkin örnekler
Yanlış sonuçlara ulaşılmasını önlemek bakımından birkaç noktanın altının 

çizilmesinde yarar vardır. İlk olarak yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi 1973 
İçtüzüğüne 1996 yılında giren temel kanun maddesi defalarca iptal konusu olmuş ve 
defalarca yeniden düzenlenmiştir. Son olarak 2007 yılında kabul edilerek uygulamaya 
başlanan maddenin, ancak bu yıldan sonra yaygın biçimde uygulanmaya başladığını 
söylemek gerekir. Dolayısıyla temel kanun uygulamasına ilişkin incelemenin 2007 
yılından itibaren başlatılması uygun olur. İkinci olarak temel kanun uygulamasının 
giderek daha fazla yaygınlaştığını söylemek gerekir. Tabloda bu sonuç görünmeyebilir, 
çünkü sonraki yıllarda uygulamanın genelleşmesi, örnek sayısını artırmıştır. Örneklerin 
tümünün tabloya alınması, tablonun hacmini aşırı düzeyde genişletebilir ve inceleme 
yapılmasını güçleştirebilirdi. Dolayısıyla 2007 yılının sonlarından 2009 yılının ortalarına 
kadar yapılan bütün uygulamalara tabloda yer verilmiş ancak sonraki yıllara ilişkin olarak 
sadece çarpıcı örneklere yer verilmiştir. 2009’dan sonra uygulamaların sayısının bir hayli 
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kabardığını söylemek gerekir. Üçüncü tespit, bir önceki tespitle ilişkilidir. Bu tespit 
göreli olarak az sayıda madde içeren metinlerin de artık temel kanun olarak görüşülmeye 
başlanmasıdır. Aslında yukarıda aktarılan temel kanun anlayışı, madde sayısı çok fazla olan 
ve görüşülme şansı az olan kanunların çıkmasına olanak tanımak amacını taşımaktadır. 
Dolayısıyla çok fazla zaman kaybı doğurmayacak az sayıda madde içeren metinlerin 
temel kanun olarak görüşülmemesi gerekir. Nitekim ilk uygulamalarda genellikle 30’da 
fazla maddesi olan metinlerin temel kanun olarak görüşüldükleri görülmektedir. 20-30 
arası maddeye sahip temel kanun sayısı son derece sınırlı kalmıştır. Oysa sonraki yıllarda 
14-15 maddeli kanunların da temel kanun olarak görüşülmeye başladıkları görülmektedir. 
Bu da temel kanun sayısının giderek artmakta olmasının nedenlerinden birisidir. Bu 
konuda Genel Kurul’da kimi zaman tartışma da yaşanmaktadır. Örneğin 2014 yılındaki 
bir birleşimde bu konuda şunlar söylenmiştir:

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, İç Tüzük 91’e göre, hakikaten, 15 
maddelik olan bir teklifi temel kanun olarak göstermek ancak Temel’in aklına gelebilir! 
Yani, bu Meclis her şeyi sulandırmak, her şey çabuk çıksın diye 15 maddeyi de temel kanun...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, efendim, İç Tüzük’ün 91’inci 
maddesi temel kanunun hangi hâllerde düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Hangi yasa 
teklifleri veya tasarıların temel kanun kabulüyle görüşüleceği ayrıntılı bir şekilde 91’inci 
maddede belirtilmiştir. Bu kabulün arkasında yatan temel neden şudur: Yüzlerce, binlerce 
maddeden oluşan kanun tasarı veya teklifleri olabilir. Bunları diğer tasarı veya teklifler 
gibi görüşürsek Parlamento aylarca bunları görüşmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla, 
böyle kısa bir yolu benimseyelim ki Parlamento böyle bir zaman kaybına girmesin. Asıl ana 
neden budur, bunun gerisinde yatan neden budur. 91’inci madde bu nedenin açıklamasıdır. 
Geçmişte, 23’üncü Parlamento döneminde toplam 3 bin maddeye ulaşan, Türk Ticaret 
Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve bunların uygulanmasına ilişkin 
kanunlardan oluşan beş kanunu üç günde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul etmiştik. 
Temel kanunun kabulünü bile bir kenara bırakarak süratle görüşmüştük.954

Bu açıklamalara cevaben yapılan açıklamalarda geçmişte de benzeri uygulamaların 
yapıldığı ve bu yüzden 91. maddeye aykırı bir husus bulunmadığı belirtilmiştir. Bu 
uygulamanın bir teamül haline geldiği, sadece 10-15 maddesi bulunan metinlerin de 
temel kanun olarak görüşüldüğü doğrudur. Ancak bu teamülün 91. maddenin ruhuna 
uygun olduğunu söylemek güçtür. Çünkü bu eğilim giderek her metnin temel kanun 
olarak görüşülmek istenmesiyle sonuçlanabilir. Oysa maddede amaçlanan, gereken fazla 
zaman nedeniyle görüşme şansı bulunmayan kanunların daha kısa sürelerde çıkarılmasını 
sağlamaktır. Her kanunu bu yöntemle görüşmek, istisna olması gereken bir uygulamayı 
genel uygulamaya dönüştürür.

Tablonun incelenmesinden ortaya çıkan dördüncü eğilim, İçtüzüğün bölümler 
halinde görüşülmeyi öngörmüş olması nedeniyle bir metnin tek bir bölüm halinde 
görüşülmediğidir. Buna tek bölüm yasağı teamülü denebilir. Madde sayısı az da olsa 
temel kanunların en az iki bölümden oluştukları ve bu nedenle madde sayısı azaldıkça 
bölümlerdeki madde sayısının da azaldığı görülmektedir. Madde sayısı arttıkça 
bölümlerdeki madde sayısının da artması söz konusudur. Tablonun incelenmesinden çıkan 

954 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.04.2014, Dönem: 24, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 74, Oturum: 3, s. 44-46.
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sonuç en az iki bölüm olması ve her bölümde 30’a aşan madde olmaması koşullarıyla 
her bölümün azami sayıda madde içerdiği görülmektedir. Örneğin 96 maddeyi üç bölüm 
halinde görüşmek olanaklı olmadığından, bölüm sayısı 4’e çıkarılmış ve her bölümdeki 
madde sayısı azaltılmıştır. 61 maddeli bir temel kanunda ise 61 maddeyi iki bölümde 
görüşmek olanaklı olmadığından, bölüm sayısı 3’e çıkarılmış ancak her bir bölümdeki 
madde sayısını azaltmak yerine üçüncü bölüm 3 maddeyle sınırlı tutulmuştur. Tablolara 
ancak dolaylı olarak yansıyan beşinci husus, tasarı ve teklif metnindeki sistematiğin 
her zaman gözetilme şansının olmadığıdır. Gerçekten de çok uzun teklif ve tasarılar 
30’ar maddeli çok sayıda bölümden oluştuklarından, teklif ve tasarının kendi içindeki 
sistematiğine uyulmamaktadır: Tasarının bir bölümündeki maddeler, temel kanunun iki 
ya da daha fazla bölümünde görüşülebilmektedir. Dolayısıyla kanunun sistematiği ile 
temel kanun bölümlerinin bu durumlarda uyuşması sözkonusu olmaz. Ancak kimi zaman, 
özellikle de bölümlerdeki madde sayısının 30’un bir hayli altında kaldığı durumlarda, 
tasarı ya da teklifin sistematiğine de uyulmaya çalışıldığı ve temel kanunun bölümleri ile 
görüşülen metnin bölümleri arasında bir paralellik kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Altıncı bir husus yine kanun tekniği bakımından önemlidir. Parlamento hukukumuzsa 
sayıları giderek artmakta olan torba kanunlar, görüşme sürecini hızlandırmak amacıyla 
kanun tekniğini de bir hayli zorlamaktadırlar. Çoğu kez bir çerçeve madde içinde çok 
sayıda maddede değişiklik yapıldığı ve hatta aynı fıkra içinde birden fazla kanunda 
değişiklik yapılabildiği görülmektedir. Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında aynı 
maddenin ya da fıkranın içinde de olsa, her bir değişiklik üzerinde ayrı bir madde olarak 
görüşme açılmaktadır. Bu durumlarda temel kanunların bölümlemesi de buna uygun 
yapılmakta, bir çerçeve madde birden fazla madde sayılarak görüşülmektedir. Yukarıdaki 
tabloda bu sonucu görmek olanaklı değildir, çünkü tablo bu hesaplamalar yapıldıktan 
sonraki son durumu göstermektedir. Örneğin tabloda yer alan 329 sıra sayılı Kanunun 
tabloda görünen madde sayısı 57’dir. Oysa tasarının madde sayısı 35’tir. Aradaki ciddi 
farkın nedeni Tasarının 33. maddesinin 19 fıkrasında 19 ayrı kanunda değişiklik yapması 
ve bir maddenin 19 madde olarak görüşülmesidir. Aslında 33. maddeye bakıldığında bir 
madde olarak görüşülen kimi fıkralarının bir kanunun değişik maddelerini düzenlediği 
ve ayrı madde olarak görüşülmeleri gerektiği ileri sürülebilir. Ancak uygulamada bu 
gibi durumlarda çoğu kez bu tür ayrımların ihmal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla 
bu yöntemle, madde sayısı çerçevenin içine giydirilerek azaltılmakta ve yasama süreci 
bu kez de bu yönden bir miktar kısaltılmaktadır. Kuşkusuz kanun tekniği bakımından 
bu tür bir tekniği savunmanın olanağı bulunmamaktadır. Tablonun incelenmesinden 
elde edilebilecek yedinci ve son sonuç temel kanun olarak görüşmeye ilişkin kararların 
önceleri uzlaşma ile alınması dolayısıyla Danışma Kurulu kararlarının öne çıkmasına 
rağmen, sonraki dönemlerde siyasi grup önerilerinin öne çıkmasıdır.

(b) Esas bakımından temel kanunlara ilişkin teamüller
Bu başlığın girişinde uzun uzadıya açıklandığı gibi, temel kanunla ilgili 91. 

maddenin 1996 yılından 2007 yılına kadar geçirdiği serüvende Avrupa’daki organik 
kanun örnekleri göz önüne alınmamış ve temel kanun bir hızlı görüşme yöntemi olarak 
tasarlanmıştır. Böyle bir anlayış sözkonusu olduğunda maddenin başlangıcındaki şu 
ifadelerin gereksiz olduğu kendiliğinden ortaya çıkar: 
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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 kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya 
yürürlüğe koyan tasarı veya teklifler...

Bu ifadelerin hiçbir anlamı yoktur, çünkü bu özelliklerin hiçbirini taşımasa bile, 
herhangi bir kanun temel kanun olarak görüşülebilir: Temel kanun olmanın tek koşulu, 
Genel Kurul’un temel kanun kararı vermiş olmasıdır. Genel Kurul toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verdiğinden, Genel Kurul’da çoğunluğa sahip her siyasal parti 
istediği her konuyu temel kanun olarak görüştürebilir. Ancak buna rağmen Genel Kurul’da 
kimi zaman çeşitli itirazların yükseldiği görülebilmektedir. Örneğin 2006 yılındaki bir 
birleşimde çeşitli kanunlarda başlığını taşıyan kanunların temel kanun olamayacakları ve 
bunun hakkın suiistimali olduğu belirtilmiştir:

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, İç Tüzük’ ün suiistimali efendim, 
91’ıncı madde olabilir mı? Çeşitli kanunlarda” diyor, temel kanun olur mu?...Adı bile 
temele aykırı böyle bir şey olur mu?955

Maddenin ilk bölümü ve Avrupa’daki temel kanun örnekleri dikkate alındığında 
bu tür bir itiraz doğru görünmekle birlikte, maddenin sonraki bölümü ve bu bölüm 
doğrultusunda gelişen teamül dikkate alındığında bu itiraza yer olmadığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim sözkonusu itirazın henüz teamülün oluşmaya başladığı 2006 yılında yapıldığı ve 
sonraki yıllarda bu tür itirazlarla fazlaca karşılaşılmadığı görülmektedir.

Esasla ilgili olarak karşılaşılan bir başka sorun KHK’lerin temel kanun olarak 
görüşülüp görüşülemeyecekleri sorunudur. 2010 yılında bu konuda bir usul tartışması 
açılması istenmiştir. Başkan yaptığı açıklamada KHK’lerin İçtüzüğün 90. maddesi 
gereğince kanunların görüşülmesi için konan kurallara göre görüşüldüğünü ve bu konuda 
çok sayıda örnek bulunduğunu belirtmiştir. Bu açıklamalara yapılan itirazlar üzerine usul 
tartışması açılmış ve tartışmada şu düşünceler dile getirilmiştir:

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Öte yandan İç Tüzük’ümüzün 91’inci maddesi 
nelerin temel kanun olarak görüşüleceğini emredici biçimde düzenler. İç Tüzük 91, 
kanunların temel kanun olarak görüşüleceğini söyler, kanun hükmünde kararnameler 
temel kanun olarak görüşülemez. Böyle bir yaklaşım açıkça Anayasa’ya ve İç Tüzük’e 
aykırı.... Kanun maddeleri Genel Kurulda teker teker görüşülür, o maddelere teker teker 
önergeler verilir ama siz bunu İç Tüzük’e göre bir temel kanun gibi, Ticaret Kanunu gibi, 
Borçlar Kanunu gibi binlerce, beş yüz, altı yüz maddelik kanun gibi yirmi maddelik bir 
kanunu temel kanun olarak getirip bunu sadece iki bölüm adında görüşürseniz, bunun adı 
kanun yapmak değildir, bunun adı olayı geçiştirmektir; bunun olayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi milletvekillerinin kanun hakkında görüşme hakkını gasbetmektir. Bu, kanun yapma 
tekniğine aykırıdır.

 KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; efendim, 
Başkanlık Divanı bu yolda hatalı bir uygulama yapıyor. Bakın, 91’inci madde ve 90’ıncı 

955 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 29.11.2006, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 25, Oturum: 5, s. 328.
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maddede... Bakın, 91’inci maddede, zaten çok istisnai olarak temel kanun kabul edilmesi 
gereken konular çok muğlak sayılmış. Anayasa Mahkemesinin de bu yönde kararı var. 
Orada, temel kanun niteliği taşıyan kanunlar ile İç Tüzük bütünüyle veya bölümler 
hâlinde görüşülebilir. Fakat 90’ıncı maddede, kanun hükmünde kararnameler, varsa 
değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle görüşülür; bölünerek, ayrı ayrı metinler hâlinde 
getirilemez ve değiştirilemez. Dolayısıyla kanun hükmünde kararnameler” ayrı bir 
kavramdır, bunun kanun tasarısı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Yapılan konuşmalar dikkatlice incelendiğinde, iki ayrı iddia taşıdıkları 
görülmektedir. Birinci iddia sadece borçlar kanunu gibi kapsamlı kanunların temel kanun 
olarak görüşülebileceğine, temel kanun olabilecek konuların istisnai olduğuna ilişkin genel 
bir iddiadır ve aslında 91. maddenin başındaki uygulanmayan hükümlerin uygulanması 
gerektiğine dayalıdır. İkinci iddia ise KHK’lerin temel kanun olarak görüşülemeyeceğine 
ilişkindir. Ancak Başkanlığın yaptığı açıklamada görüldüğü gibi KHK’ler kanunların 
görüşülme yöntemine tabi kılındıklarından temel kanun olarak görüşülmelerinde 
hiçbir sakınca görülmemiştir. Usul tartışmasından sonra herhangi bir karar alınmamış 
ve açıklama yapılmamış; uygulama aynı şekilde sürdürülmüştür. Dolayısıyla teamülde 
KHK’lerin de temel kanun olarak görüşülebildikleri görülmektedir.

Özetle söylemek gerekirse, bütün kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’ler içeriklerinden 
ve kapsamlarından bağımsız olarak temel kanun olarak görüşülme şansına sahiptirler. 
Bunun tek koşulu Genel Kurul’da çoğunluğa sahip olan siyasal partinin görüşülmekte olan 
metni temel kanun yöntemiyle görüşmek istemesidir.

(c) Temel kanunlarda söz ve önerge işlemi
Temel kanunlarda ortaya çıkan sorunlardan biri, olağan görüşme yöntemi ile 

temel kanunların görüşme yöntemine ilişkin sürecin farklı anlarda başlamasından 
kaynaklanmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi Genel Kurul gündemine giren bir işin 
daha gündeme girmesinden önce, metnin bastırılıp dağıtılması anından itibaren önerge 
verilebilmekte, söz talebinde bulunulabilmekteydi. İçtüzüğe göre her madde üzerinde 
7 önerge verilebilmekte ve her madde üzerine gruplar ve şahıslar adına söz talebinde 
bulunulabilmekteydi. Ancak temel kanun kararı alındıktan sonra, artık maddeler üzerinde 
7 yerine 2 önerge verilmesi gerekir ve artık maddeler üzerinde değil bölümler üzerinde söz 
talebinde bulunulması gerekir. Bu durumda soru şudur: Kanunlar bastırılıp dağıtıldıkları 
sırada, temel kanun olamayacaklarına ve temel kanun olacakları bilinemeyeceğine 
göre her madde üzerinde verilmiş söz taleplerinin ve önergelerin durumu, temel kanun 
kararı alındıktan sonra ne olacaktır? Bu söz talepleri ve önergeler geçerliliklerini 
sürdürecekler midir? Yoksa artık yeni bir görüşme yöntemi belirlendiğinden yeni söz 
talepleri ve önergeler mi gerekecektir? Bu sorunun yanıtı basittir: Her madde üzerinde 
görüşme yapılmayacağına göre, maddeler üzerindeki söz taleplerinin iptal edilmesi ve 
yeni söz taleplerinin alınması gerekir. Aksi takdirde Başkanlık ya takdir kullanarak ya da 
kurayla söz talepleri arasından seçim yapmak zorunda kalacaktır ki, bu da siyasal parti 
gruplarının tercihlerini göz ardı etmek anlamına gelecektir. Öte yandan aynı şey önergeler 
hakkında da söylenebilir. Gruplar ve milletvekilleri, oluşan yeni durumda önerge hakkı 
sınırlandığı için, yeni bir tercih yapma hakkına sahip olmalıdırlar. Bu sorun 2006 yılında 
bir usul tartışması konusu olmuş ve Başkanlık yukarıda söylenenleri kısmen uygulamıştır. 
Başkanlık söz talepleri ile ilgili olarak şunları söylemektedir:
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Bu tasarıların her bir maddesi için, milletvekillerinin talebi üzerine söz kaydı 
yapılmıştır; ancak, alınan karar gereğince, tasarılar bölümler halinde görüşüleceğinden, 
daha önce maddeler üzerinde alınan sözler işleme konulmayacaktır. Tasarıların bölümleri 
üzerinde şahısları adına söz isteyen milletvekillerine istem sırasına göre söz verilecektir.956

Başkanlık söz talepleri konusunda bu doğru uygulamaya rağmen önergeler 
konusunda paralel bir uygulama yapmamıştır. Başkanlık bu durumlarda daha önce verilen 
7 önergeden ilk  2’sini işleme almış ve 5 önergeyi işlemden kaldırmıştır. Muhalefet bu 
konuda bir usul tartışmasını istemişse de usul tartışmasının sonunda Başkan tutumunun 
değişmediğini bildirerek aynı yöntemle görüşmeleri sürdürmüştür.957 Şu an yürürlükte 
olan kural geçerli olsaydı, bu durum büyük sorun oluşturmayabilirdi. Çünkü AYM’nin 
iptal gerekçesini açıklamasından sonra 2007 yılında yapılan düzenlemede, siyasi parti 
gruplarına her durumda birer önerge hakkı güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla bütün 
önerge hakkını bir siyasal parti grubu doldurmuşsa, bile diğer gruplar önerge verdiklerinde 
bu önergeler işleme alınır; önerge sayısı fazla olan grubun önergeleri, teke düşünceye kadar 
sırasıyla işlemden kaldırılır. Ancak bu değişikliğin yapılmasından önceki düzenlemede 
siyasal parti gruplarına bu tür bir hak tanınmamıştı ve dolayısıyla önerge sayısı 7’den 
2’ye düşünce tek bir grup iki önerge hakkını da birlikte kullanabiliyordu. Oysa kanun 
temel kanun yöntemiyle değil olağan görüşme yöntemiyle görüşüldüğünde her siyasal 
parti grubunun bir önerge hakkı güvence altına alınmıştı. Dolayısıyla metnin eğer olağan 
yöntemle görüşülecek olsaydı her siyasal parti grubu önerge hakkı kullanabilirken, temel 
kanun yöntemine karar verildiğinde en fazla bir ya da iki grubun önerge vermesine olanak 
tanınmış olmaktaydı. Önerge hakkı bir grup tarafından kapatılmış olduğunda, diğer 
hiçbir grubun hiçbir önerge verme hakkı olmamaktaydı. İşte o dönemde yapılan usul 
tartışması bu açıdan çok önemliydi. Çünkü eğer usul tartışması sonucunda, temel kanun 
kararı alındıktan sonra daha önce verilmiş önergelerin geçersiz olacağı ve her partinin, 
tıpkı söz talebinde olduğu gibi, yeniden önerge verme hakkına sahip hale geldiği kabul 
edilseydi, sorun kısmen giderilmiş olurdu ve önerge hakkının diğer gruplar tarafından 
kullanılmasına bir kapı aralanmış olurdu. Ancak Başkanlığın o dönemdeki bu uygulaması, 
kapatma önergelerinin bir parti tarafından verildiği durumlarda, diğer grupları önerge 
hakkından tümüyle yoksun bırakmıştır. Bu durum AYM’nin iptal kararının gerekçesinin 
açıklanmasından sonra yapılan yeni düzenlemeyle giderilmiştir. Çünkü yeni düzenlemede, 
her siyasi parti grubuna her halükarda bir önerge hakkı verilmiştir. Dolayısıyla verilen eski 
önergeler işlemden kaldırılmasa bile, siyasal parti grupları yeni düzenlemeyle bir önerge 
verme hakkı elde etmişlerdir. Ancak AYM’nin bu kararı olmasaydı, önerge hakkının 
sınırlandırılmış olması ve dolayısıyla demokratik hakların kullanımının engellenmesi 
sözkonusu olacaktı ve dolayısıyla sözlerde yeni başvuruyu, önergelerde eski önergeleri 
esas alan bu çift yönlü uygulamanın eleştirilmesi gerekir. Nitekim bu uygulama da AYM 
kararından sonra değiştirilmiş ve bir metnin temel kanun olarak görüşülmesine karar 
verildikten sonra, eski önergelerin işlemden kaldırılması ve yeniden önerge verilmesi 

956 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.09.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 125, Oturum: 1, s. 82.
957 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 19.09.2002, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 125, Oturum: 1, s. 83-88.
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uygulaması başlamıştır. Bugünkü teamülde siyasal parti grupları ve milletvekilleri, bir 
metnin temel kanun olarak görüşülmesi kararının verildiği anı takip etmekte ve Başkanlık 
Kürsüsü ‘nün önünde bekleyerek bu konudaki kararın alınmasında hemen sonra yeni söz 
taleplerini ve önergelerini Başkanlığa ulaştırmaktadırlar.

Temel kanunlarda önerge sayısının 2 ile sınırlandırılmış olması, bir başka sorun 
doğurmuştur: Genel Kurul’da çok sayıda siyasal parti grubu ve bağımsız olması durumunda 
parti grupları ve bağımsızlar önerge hakkını kullanamayacak mıdır? Daha önce incelenen 
olağan görüşme yönteminde önerge sınırı 7 idi ve önceden önerge vermemiş siyasal parti 
gruplarının sonradan önerge vermeleri halinde, en son verilen önergeler düşürülmekte ve 
bu önergeler işleme alınmaktaydı. Önerge sınırı 2’e indirilince önceden verilen tek bir 
önergenin düşürülmesi sözkonusu olabilir, çünkü önergelerinden biri düşürülen grubun da 
bir önerge verme hakkı vardır ve bu nedenle bir önergesi işlemde tutulmuştur. İçtüzükte 
2007 yılında yapılan değişiklikle, 2 olan önerge sayısının siyasal parti grupları sözkonusu 
olduğunda aşılabileceği öngörülmüş ve siyasal parti gruplarının bir önerge verme hakları 
saklı tutulmuştur. Dolayısıyla temel kanunlarda 2 olan önerge sınırının, 10 grup olması 
halinde 10’a ulaşacağını söylemek gerekir; bu konuda herhangi bir kuşku bulunmamakta 
olup uygulama da bu yöndedir. Bu konudaki tartışma bağımsız milletvekilleri ile grup 
kuramayan siyasal partilere mensup milletvekillerinin vereceği önergelerin durumudur. 
Bu konuda 2012 yılında bir usul tartışması yaşanmıştır. İtirazla bulunan milletvekilleri, 
bağımsızlar ile grubu olmayan milletvekillerinin 2 önerge haklarının bulunduğunu ve 
önerge sayısının grup sayısına göre artması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu durumda 
4 siyasal parti grubunun olduğu bir Genel Kurul’da, önerge sınırının her durumda 6 
olduğunu kabul etmek gerekir. Bağımsızların gruplardan önce önerge vermiş olup 
olmamaları durumu değiştirmez. Bu yorumun biraz zorlama bir yorum olduğunu 
söylemek gerekir. Çünkü ilk 2 önerge sayısının hesaplanmasında siyasal parti gruplarının 
dışarıda tutulmasını gerektiren bir dayanak bulunmamaktadır. Tam tersine İçtüzüğün 
91. maddesinin gerekçesinde siyasi parti gruplarına mensup milletvekillerinde madde 
üzerinde önerge verilmemesi halinde bağımsız sayılan milletvekillerince de iki önerge 
verilebilecektir. denilerek, bağımsız milletvekilleri tarafından önerge verilmesi, siyasi 
parti grupları tarafından önerge verilmemesi şartına bağlanmıştır. Gruplar tarafından 
önerge verilmesi halinde, bağımsızların önerge verme haklarının ortadan kalktığını kabul 
etmek gerekir. Neziroğlu, sözkonusu düzenlemenin uygulamaya başlamasından önce 
yaptığı yorum ve öneride, önerge hakkının siyasal parti grupları tarafından kullanılması 
halinde bağımsızların önerge veremeyeceklerini, ancak ilk bir ya da iki önergenin 
bağımsızlar tarafından verilmiş olması halinde  bu önergelerin işleme alınmaları 
gerektiğini söylemektedir.958 Bu yorum biçimi bağımsızları ve dolayısıyla muhalefeti 
koruyan bir yorum olduğunu kabul etmek gerekir. Neziroğlu’nun bu önerisi daha sonra 
teamüle dönüşmüş ve istikrar kazanmıştır. İşte 2012 yılındaki usul tartışması, aslında 

958 Neziroğlu, 2008, 412.
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biraz zorlama olan bu yorumu biraz daha zorlamakta ve bağımsızların her durumda 2 
önerge verme hakkına sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bu tartışma sonunda Başkanlık 
tarafından yapılan açıklamada şu haklı tespitler yapılmaktadır:

Gerekçeden anlaşılan, önerge hakkının, ancak parti gruplarına mensup 
milletvekilleri tarafından kullanılmaması hâlinde bağımsız ve grubu olmayan siyasi 
partilerin milletvekillerince kullanılabileceğidir. Siyasi parti gruplarına mensup 
milletvekillerince iki ve daha fazla önerge verilmiş olması hâlinde, bağımsızlarla grubu 
olmayan siyasi partilerin önerge vermesi mümkün değildir. Ancak, uygulamada, bağımsız 
milletvekilleri ile grubu olmayan siyasi partilerin lehine bir yorum yapılmış ve önergeler 
geliş sırasına göre sıralanarak ilk iki önergenin bağımsızlar ya da grubu olmayan siyasal 
partiler tarafından verilmesi hâlinde bu önergeler işleme alınmıştır. Aslında, İç Tüzük’ün 
gerekçesinde de açıklandığı gibi, ilk iki önergeden sonra siyasi parti grupları tarafından 
iki önerge verilmiş olması hâlinde, bu önergelerin iki önerge sınırlamasıyla sınırlanması 
nedeniyle işlemden kaldırılması gerekirdi. Dolayısıyla, Başkanlığımızın uygulamasının 
bağımsız milletvekilleri ile grubu olmayan siyasi partilerin haklarını korumaya yönelik 
olduğu görülmektedir. Durum böyleyken, ilk iki önerge hakkının gruplara mensup 
milletvekilleri tarafından kullanılmasından sonra da bağımsızlardan ve grubu olmayan 
siyasi partilerden gelecek önergelerin işleme alınmasının zorunlu olduğunu söylemek ne İç 
Tüzük hükmüne ne hükmün gerekçesine ne de Başkanlığımızın zaten bağımsızlar lehine olan 
uygulamasına uymamaktadır. Bu nedenle önergeleri işleme alma imkânı bulunmamaktadır, 
dolayısıyla görüşüm değişmemiştir.959

Başkanlığın bu açıklamasından da anlaşılabileceği gibi, İçtüzüğün 91. maddesindeki 
önerge hakkına ilişkin kural bağımsız milletvekillerinin lehine genişletici bir yorumla 
uygulanmaktadır ve aslında maddede önerge sayısı 2 ve en fazla siyasal parti gruplarının 
sayısı ile sınırlanmıştır. Başka bir anlatımla sınır 2’dir, ancak siyasi parti gruplarının 
sayısı 2’yi aştığında, sınır siyasal parti gruplarının sayısıdır. Teamül ise, ilk iki önergenin 
bağımsızlar tarafından verilmesi koşuluyla sınırı 2+ grup sayısı biçiminde istikrar 
kazanmıştır. Burada bu yorum dolayısıyla 87. ve 91. maddeler arasında bir çelişki oluştuğunu 
da belirtmek gerekir. Daha önce 87. maddenin uygulaması incelenirken, önerge sayısının 
7 olduğu ve 7 sayısının hiçbir şekilde aşılamadığı belirtilmişti. Oysa buradaki genişletici 
yorum uygulanmış olsaydı, 87. maddede de önerge sayısının 7 + grup sayısına eşitlenmesi 
gerekirdi. Bu genişletici yorum 87. maddede kullanılmadığı için bazı durumlarda 91. madde 
gereğince işleme alınan önerge sayısı, 87. madde gereğince işleme alınan önerge sayısını 
aşabilir. Örneğin TBMM’de 6 siyasal parti grubunun olduğunu düşünelim. 87. maddedeki 
7 sınırlaması aşılamayacağından, verilebilecek önergelerin üst sınırı 7’dir. Oysa 91. madde 
gereğince 2 sınırı aşılabildiğinden verilebilecek önerge sayısı 2+6=8’e ulaşmaktadır. Hatta 
bir genelleme yapmak gerekirse şu söylenebilir, siyasal parti grubu sayısı 6 ve üstü olduğu 
her durumda, 91, maddeye göre, 87. maddede olduğundan daha fazla önerge verilebilir. Bu 
sonuç 91. maddede genişletici bir yorum kullanılmasından ve bu yorumun 87. maddeye 
uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu konuda bir yanlış anlama oluşmasını 
önlemek için tekrarlamakta yarar vardır ki, 91. madde gereğince bağımsızlar ve grup 

959 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 28.03.2012, Dönem: 24, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 84, Oturum: 2, s. 729-730.
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kuramayan siyasal parti mensuplarının önerge hakkını kullanabilmeleri, gruplardan önce 
önerge vermiş olmaları şartına bağlıdır; siyasi parti grupları ilk iki önergeyi verdikten sonra 
sözkonusu milletvekillerinin önerge hakları kalmaz.

Temel kanunlarda önergelere ilişkin bir başka sorun, daha önce de değinilen, 
geçici madde ihdasına ilişkin önergeler konusunda ortaya çıkmıştır. 2011 yılında yaşanan 
bir usul tartışmasında geçici maddelerle ilgili olarak da 2 önerge sınırlamasının geçerli 
olduğu bildirilmiş ve Mecliste 4 siyasal parti grubu bulunduğundan geçici madde ihdasına 
ilişkin önerge sayısının en fazla 6’ya çıkabileceği belirtilmiştir. 960 Bu yorumun kabul 
edilebilir olduğu görülse de, belirtmek gerekir ki özellikle torba kanunlar sözkonusu 
olduğunda, bu sayı çok fazla aşılabilmektedir. Yukarıda bu konuda ayrıntılı bilgi verildiği 
için tekrarlanmayacaktır.

960 www.tbmm.gov.tr/tutanaklar, 09.02.2011, Dönem: 23, Yasama Yılı: 5, Birleşim: 62, Oturum: 8, s. 532.
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SONUÇ YERİNE
Bu çalışmanın giriş bölümünde ileri sürülen Türk Parlamento Hukukunun teamül 

bakımından fakirliği tezi, çalışma boyunca ortaya konan ritüel ve teamül örnekleriyle, en 
azından zayıflatılmıştır. Çalışma boyunca gösterildiği gibi Türk Parlamento Hukukunda, 
boşluk, doldurucu, yorumlayıcı ve mevcut kuralları ilga edici ritüel ve teamüllerin her 
üçüne de rastlanmıştır.

Kuşkusuz bu ritüel ve teamüllerin oluşumu ve tekrarlanmaları ile ilgili olarak yapılan 
saptamalar, bir asırlık tutanakların gündelik olarak gözden geçirilmesini gerektirmektedir. 
Her günkü tutanağın içinde TBMM Genel Kurulu’nun o günkü gündeminde yer alan 
ve görüşmelerini yaptığı birçok konu bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, ne 
kadar devasa bir malzeme ile karşı karşıya olunduğu tahmin edilebilir. Bütün bu zengin 
malzemeyi gözden geçirmek ve her bir teamül ve ritüel için aynı işi tekrarlamak çok zor 
bir iştir; hele indeksi bulunmayan bir tutanak sisteminde bu tür bir  çalışmanın hatasız, 
eksiksiz ve tatmin edici biçimde yapılması olanaksızdır. TBMM tutanaklarının yer aldığı 
web sayfasında bu tür bir tarama için yeterli sayılabilecek bir indeksin bulunmadığını 
kabul etmek gerekir. Bu durumda gerekli tutanaklara ulaşabilmek için kestirme yöntemler 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bazı teamüller için bunu yapmak kolay olmuştur. Örneğin 23 
Nisan Ritüelini saptamak için 23 Nisan günlerine ait tutanakları incelemek yeterli olmuştur. 
Kimi zaman 23 Nisan törenlerine ilişkin kararın ne zaman alındığını araştırmak gerekse 
de, bu gereksinimin karşılanması fazlaca bir uğraşı gerektirmemiştir: 23 Nisandan geriye 
doğru birkaç günlük tutanak taranınca, ilgili günün tutanağına ulaşılmıştır. Kimi zaman 
ilgili tutanaklara ulaşmak için daha önce yapılmış başka bir çalışmanın bulgularından 
yararlanılmıştır. Örneğin yabancı konukların Genel Kurul’da konuşmaları ile ilgili olarak, 
yine TBMM Web sayfasında hazırlanmış olan bir başka bağlantı üzerinden konuşma 
listesine ulaşılmış ve sözkonusu tarihlerdeki tutanaklar incelenmiştir. Ancak her zaman 
bu tür yöntemlerin bulunması olanaklı olmamıştır. Bu durumlarda belli dönemlerden belli 
günler tesadüfi olarak ya da belli bir olasılık hesabı yapılarak taranmış ve bu tarama 
sonucu bulunan örnekler aktarılmıştır. Bu arada yeri gelmişken belirtmek gerekir ki 
1908’den günümüze bütün tutanakların internet ortamında ulaşılabilir olması sayesinde, 
burada her başlık altında incelenen konunun 1908’den günümüze kadar detaylı biçimde 
incelenmesi olanaklı hale gelmiştir ve bu çalışmada olabildiğince ayrıntıya inilerek 
incelenmeye çalışılan konuların yeni baştan daha detaylı bir inceleme konusu olması 
mümkündür. Bu çalışma, bu tür daha detaylı çalışmalar kılavuzluk edebilecek niteliktedir. 
Diğer taraftan bu çalışma bu tür çalışmaların yapılması ihtiyacını gözler önüne sermiştir. 
Tutanak metinlerinin hacimce çok yüklü miktarda olması ve indeks sisteminin bu tür 
bir çalışmanın gereksinimlerine karşılık vermemesi nedeniyle, bu çalışma hiç kuşkusuz 
geliştirilmeye muhtaç kalacaktır. Çalışmadaki bulguların çok daha iyi örneklerle 
desteklenmesi olanağı vardır. Hatta belki saptanan kimi eğilimlerin aksine uygulamaları 
da bulmak mümkündür. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bu çalışma bu alanda derli toplu 
olarak yapılmış ilk çalışmadır ve bundan sonra bu alanda yapılan çalışmalar için önemli 
sayılabilecek bir alt yapı hazırlamıştır. Bugüne kadar uygulanan teamül ve ritüeller aşağı 
yukarı bu çalışmada yer almıştır. Bundan sonraki çalışmalar muhtemelen yeni gelişen 
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teamülleri saptayacaktır. Ancak bu alanda yapılacak yeni çalışmalarda, bu çalışmanın 
eksiklerini giderecek örnekler her zaman bulunabilir ve bu çalışma geliştirilmeye elverişli 
bir çalışmadır.

Bu çalışmanın yürütülmesi sırasında ritüel ve teamüllere uygun örnekler 
bulunmaya çalışılırken, Türk siyasal yaşamının açıklanmasına katkı yapabilecek önemli 
bulgulara da rastlanmıştır. Bu nedenle, bu çalışmayı sadece ritüel ve teamüllere ilişkin 
örneklerden oluşan bir çalışma saymamak gerekir. Gerçekten çalışma başından sonuna 
kadar incelendiğinde başka disiplinlerin ilgilenebileceği bir hayli malzeme içerdiği 
görülecektir. Örneğin Cumhurbaşkanlarının TBMM’de açılış konuşmaları yapmalarına 
ilişkin ritüel incelenirken 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile ilgili değerlendirmelerde 
kullanılabilecek önemli verilerin saptandığı görülecektir: Dönemin lideri Kenan Evren 
açılış konuşmasını açılıştan bir kaç gün sonra yapmasına rağmen, hiçbir itirazda 
bulunulmamıştır. Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla daha sonraki yıllarda da 
Evren’in açılış konuşması yapmaması dolayısıyla kendisine sitemde bulunulmuştur. 
Bu bilgiler hem siyaset bilimciler için hem de sosyologlar ve psikanalistler için önemli 
bilgiler sayılabilir. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı bütçesi tamamlandıktan sonra 
gönderilen orduya selam ritüelinin izlenmesi, tarihsel değerlendirmelerde yapılan birçok 
hatanın önüne geçebilir.

Çalışmada her teamülü gidilebildiği kadar geriye giderek gelişimini izleme 
çabası gösterilmiştir. Ancak çalışmanın hacminin aşırı derecede genişlemesini önlemek 
için de belli sınırlarda durulmuş ve daha ileri araştırmalara alan açılmıştır. Teamüller 
geriye giderek izlendiğinde, yasamaya ilişkin teamüllerin dönemin siyasal, kültürel ve 
toplumsal havasına göre şekillendiği görülmüştür. Dolayısıyla bulgulara bu yönden 
bakıldığında da önemli sonuçlar üretilmesi mümkündür. Örneğin Anayasa ve İçtüzüğün 
süreye bağlı işleri düzenleyen özel gündem konusu incelenirken, belli dönemlerde süreye 
bağlı işlerin süresinde görüşülemediği görülmüştür. Bu dönemlerin, siyasi istikrarsızlığın 
yüksek olduğu ve TBMM’nin, istikrarlı çoğunluklar oluşmadığı için toplanamadığı 
dönemler olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla buradan Anayasa tarafından öngörülmüş 
sürelere uymama teamülünün, aslında siyasal istikrarsızlıkla bağlantılı olduğu sonucunu 
kolaylıkla çıkarmak mümkündür. Yine yeni bir İçtüzüğün çıkarıldığı dönemde engelleme 
amaçlı olmayan usul tartışmalarının sayısının arttığı ve doğru bir yasama yöntemi 
belirlenmesi konusunda yapıcı çok sayıda müzakere yürütüldüğü görülmektedir. Döneme 
bakıldığında bu dönemin henüz kutuplaşmanın tam olarak keskinleşmediği bir dönem 
olduğu görülecektir. 1970’lerden 1980’lere doğru gelirken bu anlayıştan uzaklaşıldığı ve 
iktidarın giderek muhalefeti susturmayı ve muhalefetin de iktidarı her ne pahasına olursa 
olsun engellemeyi amaçlamaya başladığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın 
bulgularını kullanarak yasama yöntemleri ile siyasal istikrar/istikrarsızlık arasında bu tür 
bağlantılar kurulması olanaklı hale gelmiştir. Yine 1970’li yılların başında usul tartışmaları 
daha doğru bir yasama yönteminin belirlenmesi amacıyla yapılırken, 2000’li yıllardan 
sonra engelleme amaçlı usul tartışmalarının egemen olmaya başladığı görülmektedir.



433

Çalışmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu, Genel Kurul’daki nezaketin de 
siyasal kutuplaşmayla bağlantılı olduğudur: 1940’larda bir başkanvekili, çok fazla söz 
vermesinden dolayı eleştirilince kürsüden ayrılıp başkanvekilliğinden istifa ederken, 
1980’lerden sonra çok daha ağır sözlerin kullanılmaya başlanmasına rağmen herhangi bir 
tepki verilmemektedir. Dolayısıyla gün geçtikçe Genel Kurul’daki üslubun bozulmaya 
doğru evrildiği sonucunu çıkarmak yanlış olmaz.

Kuşkusuz bu çalışma sadece diğer disiplinlere malzeme sağlama amacı 
taşımamaktadır. Hata bu özelliğinin, onun ana amacı olmadığını da söylemek gerekir. 
Bu çalışma yukarıda söylenenlerden daha çok TBMM Genel Kurulu’nun etkin ve 
verimli bir işleyişine çok yönlü bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İlk olarak bu 
çalışma TBMM Genel Kurulu’nun işleyişinde teamüllerin, İçtüzükten daha az önemli 
olmadığını göstermiştir. Gerçekten de işleyişe ilişkin en temel kuralların bile, İçtüzükte 
yazdığı şekliyle değil, oluşan teamüllere göre uygulandığı görülmektedir. Teamüller kimi 
zaman kurala aykırı olabilmekte, kimi zaman bir boşluğu doldurmakta, kim zaman da 
hiç olmayan bir kuralı ihdas etmektedirler. Dolayısıyla Genel Kurul’un işleyişi ile ilgili 
olarak İçtüzüğe bakan birisi, birçok defa İçtüzük’ te kural bulamamakta ve kendisinin 
İçtüzüğü bilmediği için kuralı saptayamadığı hissine kapılmaktadır. Oysa gerçekte 
İçtüzük’te ya kural bulunmamaktadır, ya da farklı bir kural bulunmaktadır. Örneğin siyasi 
parti grup önerilerinin ya da Danışma Kurulu önerilerinin Genel Kurul’da usul tartışması 
konusu edildiklerini çoğu kişi bilmez ve bunun bilinmemesi de çok doğaldır. Bunun 
bilinebilmesi için Danışma Kurulu kararlarının nasıl evrildiğinin, siyasal parti gruplarına 
öneri getirme hakkının nasıl verildiğinin ve bu tür önerilerin görüşülme yönteminde 
döneme bağlı olarak meydana gelen gelişmelerin neler olduğunun bilinmesi gerekir. Bu 
bilgilere sahip olabilmek için ise bu çalışmada yapıldığı türden bir tutanak çalışmasının 
yapılması gerekir. Herkesin bu tür bir araştırma yapması beklenemeyeceğine göre ve 
bunu beklemek de gerekmediğine göre bu bilgilere sahip olmamak son derece doğaldır. 
Öte yandan bu tür bilgilere ulaşacak toplu bir kaynak da bulunmamaktadır. Bugüne 
kadar yazılmış anayasa hukuku ve parlamento hukuku kitaplarının bazılarında bu konuda 
çeşitli bilgilere rastlanabilmekle birlikte, bu bilgilerin çoğu kez ihtiyacı karşılayamadığını 
belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu çalışmanın teamüller alanındaki önemli bir boşluğu 
doldurduğu düşünülmektedir. 

İkinci olarak İçtüzüğün uygulaması konusunda tereddütler oluştuğunda bu 
tereddütlerin giderilmesi için zaman zaman usul tartışmaları açıldığı görülmektedir. 
Bu usul tartışmalarından beklenen yararın elde edilebilmesi için geçmişte bu konuda 
yapılmış başka usul tartışmalarının, uygulamaların ve teamüllerin bilinmesi gerekir. 
Kimi zaman aynı konu daha önce AYM’nin önüne gitmiş olabilir ve AYM bu konuda 
bir değerlendirme yapmış olabilir. Dolayısıyla usul tartışmasından önce bütün bu 
geçmiş usul tartışmaları, uygulama örnekleri, teamüller ve AYM kararlarının gözden 
geçirilmesi halinde, çok daha hızlı yol alınması, aynı argümanların tekrarlanmaması ve 
sağlıklı çözümler bulunması olanaklı hale gelir. Örneğin İçtüzüğün 49 ve 52. maddeleri 
arasındaki uyumsuzluğun 1973 yılından başlayarak sorun oluşturduğu bilinmektedir. Bir 
tasarı ya da teklifin dağıtılmasından başlayarak 48 saat geçmeden gündeme alınması 52. 
maddede düzenlenmiştir. Ancak maddenin ilk uygulamalarında bu konuda 49. madde 
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hükümlerinin uygulanması, 48 saat geçmeden gündeme alma hususlarının Danışma 
Kurulu’nda tartışılması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu itirazla üzerine kimi zaman bu 
tür kararların Danışma Kurulu tarafından alındığı görülmüştür. 1992 yılında ise bunun 
tersine itirazda bulunarak Danışma Kurulu’nun bu konuda yetkili olmadığı ve dolayısıyla 
49. maddenin uygulanamayacağı ileri sürülmüştür. Konu AYM’nin önüne gitmiş ve 
AYM yapılan uygulamanın İçtüzüğe aykırı olduğunu saptamış ve uygulamayı eylemli 
içtüzük değişikliği olarak adlandırmıştır. Daha sonra bu eylemli değişikliğin Anayasa’ya 
uygunluğunu araştırmış ve Anayasa’ya aykırılık görmemiştir. Bu durumda bu konuda 
1992 yılından beri eylemli bir içtüzük kuralı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak 
yakın zamanlarda bu konuda yeniden bir usul tartışması açıldığı ve konunun yeniden 
tartışmaya açıldığı görülmüştür. Oysa burada özetlenen geçmiş bilinseydi, muhtemelen 
bu tür bir tartışmaya gerek kalmayacaktı; bu geçmiş bilinmesine rağmen tartışma 
açılsaydı, çok daha güçlü argümanlara dayanacaktı. Dolayısıyla bu çalışmanın bu tür usul 
tartışmalarından önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

Üçüncü olarak bu çalışma ilk defa TBMM’de uygulanan ritüelleri ayrıntılı ve 
derli toplu olarak ortaya koymuştur. TBMM’nin kuruluşu olan 1920 yılından bugüne 
kadar çok sayıda ritüel oluşmuş ve hiçbir kurala dayanmadan gelişmiştir. Bu ritüellerden 
kimileri zaman içinde kaybolmuş, kimileri de kurumsallaşmıştır. Bu çalışma hem 
bu ritüelleri saptayarak ortaya koymuş, hem de zaman içinde nasıl evrildiklerini, 
kurumsallaştıklarını, ortadan kalktıklarını göstermiştir. Böylece bir taraftan bugün artık 
uygulanmayan ritüeller kayıt altına alınırken, diğer taraftan uygulanmakta olan ritüellerin 
hangi ihtiyaçtan doğdukları, zaman içinde hangi nedenle değişime uğradıkları ve bugün 
nasıl uygulandıkları gösterilmiştir. Böylece çalışma hem bir belgesel niteliği kazanmış, 
hem de uygulayıcılara yol gösteren bir kaynak olmuştur. Bu çalışmadaki bilgiler esas 
alınarak ritüellerde değişikliğe gidilmesi, kimi ritüellerin kaldırılması ve yeni ritüeller 
ihdas edilmesi mümkün olacaktır.

.
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EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

Fahri BAKIRCI

Fahri BAKIRCI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma yöntemine ilişkin kurallar, Anayasa, İçtüzük 
ve kanunlarda düzenlenmiştir. Anayasa, çalışma yönteminin genel çerçevesini 
belirlerken, İçtüzük, ayrıntıya ilişkin kuralları içermektedir. Kanunlar ise kimi özel 
durumlarda ve özellikle de vatandaşların Meclisle ilişkilerini içeren konularda belirli 
hükümlere yer vermektedirler.

Yöntemle ilgili bir bilgi için başvurulacak ilk kaynağın, ayrıntıları düzenleyen İçtüzük 
olduğu söylenebilir. Ancak, üç farklı durumda, İçtüzüğün uygulamaları karşılamadığı 
görülebilir.

İlk olarak, Meclis’teki, örneğin ilk defa 1985 yılında başlayan 23 Nisan kutlamaları 
gibi kimi törensel nitelik taşıyan uygulamaların, İçtüzük’te hiçbir dayanağının 
bulunmadığı görülmektedir.

İkinci olarak, İçtüzük’teki kimi kuralların yeterince açık olmadıkları ve bu kuralların 
yorumlanmasıyla ve uzlaşmaya varılmasıyla belli bir teamüle ulaşıldığı bilinmektedir.

Üçüncü olarak, İçtüzük’teki açık kurallara rağmen, kimi zaman eylemli içtüzük 
değişikliklerinin gerçekleştirildiği ve istikrar kazandığı; uygulamayı bu eylemli 
değişikliklerin yönlendirdiği görülmektedir.

Dolayısıyla bu üç durumda da yazılı kaynaklara bakarak bir yön bulmak mümkün 
olmayabilir ya da bulunan yön mevcut uygulamayla örtüşmeyebilir. Bu tür durumlarda 
Başkanlık Divanı Kararları, Danışma Kurulu önerileri, usul tartışmaları, tutanaklar, 
eski içtüzük kuralları ve eski uygulamalar, madde gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi 
kararları, doktrin gibi parlamento hukuku kaynaklarına başvurarak araştırma yapmak 
gerekebilir.

Elinizdeki kitap, boşluğu gidermeye ve mevcut uygulamaların dayanağını saptamaya 
çalışmaktadır. Çalışmanın en belirgin niteliği, genelde yapıldığı gibi İçtüzük’ten 
yola çıkarak uygulamaları açıklamak yerine, uygulamadan yola çıkarak kuralları/
kuralsızlığı saptamaya çalışmasıdır. Çalışmamız tarihsel bir bakış açısıyla, zaman 
içindeki uygulamanın ve ilişkili kuralın/kuralsızlığın nasıl evrildiğini saptamaya 
çalışmakta ve dolayısıyla hem uygulayıcılara, hem de parlamento hukuku alanında 
çalışan akademisyenlere rehberlik etme amacını taşımaktadır.


