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Degerli basın mensupları; 

Toplantıyı teşrillerin izden ötürü hepinize ayrı ayrı teşek

kürlerimi sunarım . Koçıuşmamın başında hepinizi sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere 21 Ekim 1991 genel seçimleri ile oluşturu

lan ı 9 uncu dönem yasama meclisi alınan erken genel seçim 

kararı nedeni ilc çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 

Yaklaşık dört tam yıl süren I 9 uncu dönem çalışmalarının 

genel nitelikli bir değerlendirmesini yapmak, olumlu ve olum

suz yanları ile bu dönem içerisinde gerçekleştirilen yasama 

ça lışınal arı konusunda bilgi vermek ve önümüzdeki çal ı şına 

döneminde yasama çalışınalarına değişik bir ı çe rik , daha faz

la bir hız ve yeni bir ivme kazandırmak yolunda alınmas ı ge

reken önlemler konusundaki görüşlerimi siz lere iletmek isti

yorum. 

Degerli arkadaşlarım; 

TBMM'nin I 9 uncu dönem çalışmaları ile ilgili değerlen

dirınelcrimi iki ayrı noktada odaklaştırmak isterim. Bunlar

dan birincisi bu dönem içerisinde yapılan yasama etkinlikle

rine ilişkin sayısal bilgileri aktarmak ve yapılan çalışmaların 

niteliksel ve niceliksel bir e l eştirisini yapmaktır. Konuşma

mın ikinci odak noktası ise bu son dönemde yaşan ılan dar

boğazlar ve karşılaşılan sıkıntılardan çıkarılmas ı gereken 

dersler ve, bu derslere dayalı olarak, gelecekte daha etken ve 

daha verimli yasama dönenılerinin ortaya çıkmasına olanak 

sağlayacak 'yasama reformu· konusundaki görüşlerimi Türk 

kamuoyunun ve siz lerin bilgisine sunmak olacaktır. 
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Değerli basın mensupları; 

Kasım I 99 I -Aralık I 995 tarihleri arasını kap sayan I 9 

uncu dönem yasam a çalı şmalar ı içinde gerçe kleş tiril en yasa

m a e tkinlikle rı şunlar olmu ştur. 

ÇİZELGE 1 

BİRLEŞİM SAYlSI, ÇALIŞMA SÜRESİ VE TUTANAKLAR 

Yasama Yılı ~ Süre rsaat-Dak.l Tutanak (Sayfa) 

ı. 9 7 5 74"03" 19 322 

2. 13 1 683"43" 2 1 776 

3. 13 1 7 19'35" 19 795 

4 . 149 024'20" 33 098 

5. 4 2 186'39" 5 4 13 

TOPLAM 550 3 188'20" 99 404 

Değerli arkadaşlarım; 

Yakl aşık 4 yıl süren 19 unc u dönem çalı şm a l arı s ıras ııı da 

toplam 550 birlcşım ya pılmış . bu birleşimle r top l a nı 3 188 

saat 20 dakik a sürmü ş ve birlcşimlerde tu tula n lu tanaklar 

99 404 sayfaya ulaşmış tır. 

ÇİZELGE 2 

Y ASALAŞTlRMA ÇALIŞMALARI 

Ii!ı:i! Önerilen Yasalaşan İade Gündemd~ Komis~onda 

Kanun ı asa rı s ı .W -J 290 2--1 117 1--1--l 

KHK 30 ı (*) :ı.-; 21 2--15 

Kanun ı ck l ifi ı _-;~n 153 -ll 210 171 

Kesin hesap 50 -ll{ 2 

(*) 212 adedi ge1 ·en dihımıden intikal 
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Bu dönemde gerçekleştırilen yasama çalışmaları Ise 2 sa

yılı çizelgede yer almaktadır. Çizelgede de bellrtildiğl üzere, 

bu dönem ıçınde hükümet tarafından 599 'kanun tasarısı' 

Meclis'e sevkedilmiş ve bunlardan 290'ı yasalaşmıştır. Tasa

rıların I 44'ü komisyon aşamasında kalmış ve komisyon ça

lışmalarını tamamlayan 137'sl Ise gündeme alınmıştır. 

Bu dönemde 89 yenı 'kanun hükmünde kararname' yüce 

Meclis'e sevkedilmiş ve geçen dönemden Intikal eden 212 ka

nun hükmünde kararname ile toplam sayı 301 'e ulaşmıştır. 

Bunlardan 35'1 ı 7 ayrı kanun ile yasalaştırılmıştır. 

Milletvekillerlncc, aynı dönem ıçınde, 1 583 'kanun tekli

fi'nde bulunulmuş ve bunlardan 153'ü 57 ayrı yasa ile yasa

laşmıştır. 

Aynı dönem ıçınde Intikal eden 50 'kesin hesap' tasarısın

dan 48'1 ı ı ayrı yasa ilc yasalaşmıştır. 

Bunların dışında. yüce Meclis bu çalışma dönemi ıçınde bl

rı lçtüzük değişikliği olmak üzere 246 'TBMM Kararı' almıştır. 

Yasama çalışmalarının bir başka bölümünü oluşturan 

'Başbakanlık Tezkereleri' ile ilgili çalışmalar çerçevesinde ya

sama dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda. 18 Inci 

dönemden Intikal edenlerle birlikte. toplam 299 tezkere işle

me konulmuştur. Bunlardan 9'u 8 milletvekilinın yasama do

kunulmazlığının kaldırılması ile sonuçlanmış. 2'sl gündeme 

alınmış, 171 ·ı dönem sonuna ertelenmiş. 44'ü hükümete ge

rı verilmiş ve 73 dosya ile ilgili Işlemlerde karma komisyon 

aşamasında kalmıştır. 
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Ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili 8 tezkereden 

6'sı komisyondad ır ; 1 ·ı hükümete geri gönderilmiş ve 1 tanc

sı de gündeme alınmıştır. 

Degerli basın mensupları; 

TBMM çalışmalarının en önemli bölümlerinden birini 

oluşturan 'komisyon çalışmaları• ilc ilgili ıstatistikse l bilgi 

de Çlzclgc 3'de yer almaktadır. 

ÇİZELGE 3 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Komisyon Toplantı Sayısı Karar Sayısı 

Anayasa 

Adalet 

Milli Savunma 

İ çış l e ri 

Dış i ş l eri 

Milli Egitim 

Sanayı. Teknoloji ve Ticaret 

Bayındırlık. imar . Ulaştırma 

ve Turızm 

Tarım. Orman ve Köyişleri 

Saglık 

TBMM Hesap inceleme 

Plan ve Bütçe 

Çevre 

insan Hak l arı İn ce leme 

TOPLAM 

93 

98 

44 

40 

51 

35 

56 

35 

50 

39 

20 

227 

6 

88 

882 
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Çizelgede de bclirtildigı üzere İçtüzük uyarmca kurulmuş 

bulunan komisyonlar dönem boyunca 882 toplantı yapmış ve 

bu toplantılardan alınan karar sayısı ı 006'ya ulaşmıştır. 

Anayasanın ı 65 ınci maddesı uyarınca kamu iktisadi te

şebbüslcrlni yüce Meclis adına denetlernek yetkisine sahip 

olan 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu' ise ı 987 ila 

ı993 yıllarına ilişkın bilanço, sonuç hesap ve çalışma rapor

larını denetlernek üzere 46 alt komisyon kurmuştur. Komis

yon. alt komisyonlardan gelen raporları görüşmek üzere 106 

toplantı yapmıştır. Bu çalışmalarla 1 065 adet KİT ile mües

sese ve baglı ortaklıkların denetimi yapılmıştır. Bunlardan 88 

kuruluşun hesapları aklanmamış, 89 kuruluşun hesapları 

koşullu olarak aklanmış, 53 ı kuruluşun hesapları ise aklan

mıştır. Ayrıca. genel görüşmeye tabi 357 kuruluşun da gö

rüşmeleri yapılmıştır. 

ÇİZELGE 4 

DİLEKÇE KOMiSYONU ÇM.IŞMALARI 

Yasama Yılı Dilekçe Sayısı Karar Sayısı ~~ 

Önceki+ I ı 604 ı 068 

2. 977 ı 226 

3. 579 570 

4. 761 ı 134 

5. 144 170 
--

TOPLAM 4 325 4168 170 90 

Bir başka önemli komisyonumuz olan Dilekçe Komisyo

nu'na ise çalışma dönemi içinde 4 325 dilekçe gelmiş ve Ko

misyon bunlarla ilgili olarak 4 168 karar almıştır. 
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Değerli basm mensuplan; 

Yüce M eclisin yasama çalışmaları yanında çalışmalarının 

bir başka önemli bölümünü 'denetim' çalışmalar ı oluştur

maktadır. 'sözlü soru', 'yazılı soru', •genel görüşme öner

gesi', 'meclis soruştunnası' ve 'meclis araştınnası' şeki ll e

rinde gerçekleşen I 9 uncu dönem denetleme çalışmaları ile 

ilgili bilgilerı de özet olarak sizlere aktarmak isterim. 

Bu dönemde 1 824 sözlü soru önergesi verilmiştir. Bun

lardan 276·s ı cevaplandırılm ı ş. 264'ü düşmüş. 268'i geri alın

m ış . 21 ·ı ış lemden kaldırı lm ı ş. 995 '1 ise gündemde bulun

maktad ı r. 58 sözlü soru önergesi ise İçtüzüge göre gerekli ko

şu ll arı taşımadıkları ıçın ger i çevr i l miştir. 

Aynı dönemde 7 53 I yazılı soru önergesi verilmiştir. 

Bunlardan 6 537'si cevaplandırı l nıış. 652 adedi sözlüye çev

rilmiş. 27'si geri alınmış. 38'! ışlemden kaldırılmış ve 240'ı ge

rekli koşullar ı taşımadık l ar ı için iş lemden kaldırılm ı ştır. 277 

soru önergesi ise iş leınde bu l unmaktad ı r. 

Verilen genel görüşme önerges i sayısı 69'dur. Bunlardan 

39'u kabul edilmiş. 3'ü reddedilmiş ve 27'si gündemdedir. 

Genel görüşmeler sonucunda siyasi partilerin anlaşması ilc 9 

bildi r i yayınlanm ışt ı r. 

Çalışma dönemı içinde verilen meclis soruştunnası 

önergesi 25'tır. Bunlardan Ts ı kabul edilmiş. 1 6'sı reddedil

miş. 2'si yeter li imza kalmadıgından ışlemden kaldırılmışt:r . 

Kurulan Meclis Soruşturma Komisyon larının tümü çalı şına

l arın ı tamamlam ış ve rapor l arın ı vermişlerdir. Beş komisyon 

tarafından haz ı r lanan rapor Genel Kuru lda görüşülınüş ve 
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bu görüşmelerde ı Yüce Dlvan'a 'sevk' ve 4 Yüce Divan'a 'sev

kc gerek olmadığı' kararı verilmiştir. Komisyon raporlarından 

2'si Ise gündemde bulunmaktadır. 

Verilen meclis araştırması sayısı ise 24 Tdlr. Bunlardan 

ı5'! reddedilmiş, 2'si genel görüşmeye çevrilmiş ve 2'si geri 

alınmıştır. Kabul edilen 52 önergeden 38'1 birleştırilcrck 24 

komisyon kurulmuştur. Bu komisyonlardan ı 8'1 raporunu 

vermiş ve ı ı·ı görüşülmüştür. Çalışmalarım tamamlamayan 

komisyon sayısı 6'dır. Konu ilc ilgili ı 76 önerge ise gündem

de bulunmaktadır. 

19 uncu dönem çalışmaları sırasında 42 gensonı önerge

sı verilmiştir. Bunlardan 3'ü ışlemden kaldırılmış, 2'si geri 

alınmış ve 3Tsi reddedilmiştir. 

Meclis çalışmalarının cşgüdümleştırilmcsı amacıyla çalış

ma yapaı1 Danışma Kunılu Ise aynı dönem ıçınde 204 öneri

yi Genel Kurul'a sunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Açıklamalarımın bu bölümünde çok genel çızgileriyle yü

ce Parlamentomuzun dış ilişkilerine de değinmek ısterim. BI

lindiği gıbı, soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra 

uluslararası sistemde ve bölgesel dengelerde değişiklikler 

meydana gelmiş ve. bunun sonucunda da, özellikle Ortado
gu, Balkanlar ve Kafkasya bölgelerınde Istikrarsızlık. belir

sizlik, etnik ve. bazen de, yayılınacı temele dayanan çatışma

lar ortaya çıkmıştır. 

Bu bölgelerin merkezinde yer alan ülkemızın stratejik 

öneml ve bölgesinde istikrar unsuru olarak özel bir konuma 
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sahip oldugu daha iyi an laşılmış ve etkin ligi ve agırlıgı büyük 

ölçüde artmıştır. 

Bunun sonucunda, yürütme organının yanısıra, hem ulu

sal ve hem de uluslararası kamuoyu üzerinde etkisi olan 

TBMM Türk dış politikasının olu şturu lması ve uygulanına

sında daha etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Gerçekten. I 9 

uncu dönemde TBMM'nin uluslararası ilişkileri geçmiş yılla

ra oranla dinamizm ve çok yönlülük kazanmıştır. 

Bu dönemde, önceki yıllarda bu amaçla kurulmuş olan 

gruplara ek olarak 'Avrupa Güvenlik ve İşbirligi', 'Karade

niz Ekonomik İşbirligi' ve 'Batı Avrupa Birligi Teşkilatı' 

parlamenter asaınb l e l erinde ülkemizi temsil etmek üzere üç 

parlamento grubu daha kurulmuştur. 

Yüce Meclis, Sovyetler Birligi'nin dagılması il c oluşan 

Türk Cumhuriyetlerinin uluslaraı·ası sistem le bütünleşmele

rinin kolaylaşması için her türlü çabayı göstermiş ve bu yol

da önemli başarılar elde etmiştir. 

Bunun yanısıra 'Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu' 

Bosna sorununun uluslararası platforma taşınınasında ve 

Türkiye'n in bakış açısının açıklanmasında önemli yarar lar 

saglamıştır. 

Öte yandan. daha önceki yasama dönemlerinde kurulan 

I 9 'dostluk grubu' parlaınentolararası ikili ili şk il er i geliştirme 

yolundaki çal ışmaların ı bu dönem içinde de devam etti rmiş

tir. 18 ayrı dostluk grubunun kuruluş çal ı ş ınaları da devam 

etmek tc d ir. 
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Bu arada kıvançla belirtmel iyim ki, 'Parlamentolararası 

Birlik' 95 inci Genel Kurulunu 15-20 Nisan 1996 tarihleri 

arasında istanbul'da gerçekleştıreccktir. Yaklaşık I 300 dele

genin katılacagı bu önemlı toplantı ülkemizin tanıtım ı ve PAB 

içindeki etkinliginin artırımı için önemli bir fırsat olacaktır. 

Yukarıda vcrdlgim sayısal degerierden de açıklıkla anlaşı

lacagı üzere, 19 uncu dönem oldukça yogun yasama etkinlik

lerinden oluşmaktadır. Hatta, açıklıkla belirtilmelidir ki, elde 

eelilen sonuçlar daha önceki yasama dönemleri ile karşılaştı

rılclıgıncla bu dönemele gcrçeldcştirilcbilenlcrln önceki yıllara 

oranla daha yüksek oranda oldugu görülmektedir . Yüce Par

lamentomuzun 19 uncu dönem üyelerinin ıçten ve özverlli 

çalışmaları ilc elde edilen bu olumlu sonuç hepimizi memnun 

ve mutlu kılınalıcl ı r. TBMM'ne, bu çalışına dönemının son ay

larında Başkanlık yapmak onuruna ulaşmış bir kimse olarak 

bu mutlulugu ıçimele duyuyor ve bu olumlu sonucun ortaya 

çıkmasına katkıda bulunan tüm parlamenter arkadaşlarıma 

en içten duygularımla teşekkür ediyorum. 

Elele eclildıgınc Içtenlikle inandıgım bu olumlu sonuca 

karşın bazı çevreler tarafından öne sürülen ve yasama etkin

liklerının Istenilen düzeye ulaşaınamış oldugunu iddia eden 

bazı savların var oldugunu da biliyorum. Bu yoldaki görüş ve 

eleştırileri anlayış ve hoşgörü ile karşılamakla birlikte çogu

nun haklı sayılması olanaklı olmayan görüşlere dayandıgını 

ve abartılı sonuçlara vardıklarını da söylemek zorundayıın. 

Bazı durumlarda sorunlar büyüteç altına alınarak 'agrandize· 

edilmekte; ancak, sonuçta varılan yargı ve degerlendirmeler 

gerçek durumu yansıtmamaktadır. 

-ll-

TBMM KUTUPHANESI



teme karşı yabancılaşmalarıdır. Bu bağlamda parlamenterle

rimiz yasama etkinliklerine yeteri kadar katkıda bulunama

manın sıkıntısını yaşamaktad ırl ar. 

Buna benzer şe kild e, meclis araştırm a ve soru şturma ko

mısyonlarının çal ışmalarının genellikle bir rapor hazırlamak

tan ibaret konuma gelmesi ve hazırlanan raporların siyasal. 

yönetsel ve hukuksal açılardan istenilen etk il erı ve sonuçları 

yaratamaması da biraz önce belirtmeye ve vurgulamaya ça

lıştığım olguyu pekiştiren bir başka unsur olarak ortaya çık 

maktadır. 

Bunlara ek olarak. gerek yasaların komisyonlarda ve ge

nel kurulda görüşülmesi sırasında zamanın daha verimli bir 

şek ilde kullanılmasına olanak verecek çalışma süreçlerin in 

ve karar alma koşullarının İçtüzü k 'te yeterınce düzenlenınc

miş olması ve gerekse yok lamaların ve oylamaların an lams ız 

şekilde uzun ve zaman alıcı bir şekilde yerine getırilmekte ol

ması TBMM çalışmalarında verimliliğin istenilen düzeyde 

gerçekleşememesıne yol açmaktad ır . 

Aynı şekild e. yaz ılı ve sözlü soru lar ve bunların yanıtlan

masına ili şkin sistemin de kimi olumsuzluklar ı Içinde barın

dırdığını içtenlikle belirtmek Isterim. 

Keza. komisyon çal ı şmaları da benzer nitelikli aksama ve 

gecikme sonucunu yaratan bazı unsurlara sahiptir. 

Öte yandan. bilgisayarlaşmanın yeterince gelişmemiş ol

ması. dokümantasyon sistemindeki eksik likler ve milletvekil

liğ i danışmanlığı sıs temınden Istenilen olumlu sonuçlarm alı

namamış olması da yasama çalışmalarında isten ilen ölçüde 

verim lilik düzeyıne ulaşılmasıııı engelleyici rol oynayabilmek

tedlr. 
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Değerli basm mensupları; 

Belirtmeye çalıştığ;ım bu sorunlar. aslında. yasama etkin

liklerine yeni bir içerik ve kapsam kazandırılmasının ve böy

lelikle de Türk demokratik rejiminin daha güçl ü kılınmasıııın 

yol ve yöntem lerini de Içermektedir. 

Yüce Meclis 1996 Ocak ayı içinde başlayacak olan yen i 

yasama dönemi çalışmalarına hız. etkenlik ve verim lilik ka

zand ıracak iç düzenlemelerini bir an önce gerçekleşlirmcyc 

öncelik vermelidir . 

'Yasama organı reformu' anlamına gelebilecek ve bu şe

k ilde yorumlanabilecek bir yeniden yapılanma ilc TBMM ken

di ıç bünyesini esaslı ölçüde değ;ışıme konu etmelidir. 

Bu bağ;lamda. aşağ;ıda belirtmeye çalışacağ;ım iyileştirme 

önlemlerine yeni yasama dönemi baş l angıcında özel bir özen

le eğ;il mek gerekmektedir: 

• Yasalaştırma sürecinin yeniden düzenlenmesi. 

• Komisyon çalışmalarının yeniden düzenlenmesi. 

• Yoklama süreçlerinin yeniden düzenlenmesi. 

• Görüşme ve oylamaya ilişkin kural. koşul. süreç ve yön

temlerin yeniden düzenlenmesi. 

• Mecl is araştırma ve soruşturma komisyonu raporlarının 

işlevsel sonuçlar üretmesinin güvence altına alınması. 

• Yazı lı ve sözlü soru sısteminin daha etkili bir konuma 

getirilmesi. 

• Elektronik oy verme ve yoklama sistemlerine işlerlik ka

zandırı lması. 

• TBMM çalışmalarında şeffaflığ;ın tam anlamı ile gerçek

l eştirllmeslni ve yurttaşların TBMM çalışmalarına. bilgi ve bel

gelerine kolaylıkla ulaşma hak larının güvence altına alınma

sın ı sağ;layacak düzeniemelerin uygulama alanına konu l ması. 
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• Bilgisayarlaşmanın ve verı atomasyonunun yaygınlaştı
rılması. uluslararası iletişim sıstemlerinden yararlanılması ve 
bu sıstemlerle bütünleşme çalışmalarına ağ;ırlık verilmesi. 

• Siyasal parti ve milletvekilliğ;t danışmanlığ;ı sisteminin 
yeniden oluşturulması. 

• Mtlletveklllertne teknik destek hizmetleri vermek üzere 
TBMM Araştırma. İnceleme ve Dokümantasyon Birtmlnin ku
rulması, 

ve 
• TBMM Genel Sekreterllğ;trılrı yerıiden örgütlerıdirilmesi 

ve bırımlerinin kurumsal gellşme çalışmalarına konu edilmesi. 
Değerli basın mensuplan; 

Yukarıda belirtmeye çalıştığ;ım temel konularda yapılacak 
düzenlemeler bir anlamda 'yasama reformu' anlamına gel
mektedir. Türkiye'de bir yasama reformu yapılmasına kesin 
gereksinim olduğ;una içtenlikle Inanıyorum. Yeni yasama dö

nemi çalışmalarına bu çalışmalarla başlanmasını ve yasama 
etktnllklerlrıtrı daha verimli ve etkili kılınmalarını sağ;layan 
önlemlerin bir an önce yürürlüğ;e konulmasını demokratik re
jlmtmtzlrı gelişmesi ve lşlerliğ;e kavuşması açılarından yaşam
sal önemde gördüğ;ümü bir kez daha vurgulamak Istiyorum. 

Sözlerime son verirken, geçen yasama dönemine özvertll 
katkılarıyla anlam ve zengınlik kazandırarı tüm parlamento 

üyelerine burada bir kez daha teşekkürlertml sunuyor ve bun
dan sonraki yaşamlarında kendilerine başarılar d!ltyorum. 

Basın toplantısını teşrtflertnizden ötürü sizlere de teşek
kür ediyor ve en ıçten sevgi ve saygılarımı surıuyorum. 

Hoşça kalınız ... ---·---
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