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1. Giriﬂ
Bu çal›ﬂma, ‹spanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi (Cortes GeneralesCongress of Deputies) taraf›ndan 14-25 ﬁubat 2005 tarihleri aras›nda üçüncüsü
düzenlenen Parlamento Yasama Uzmanlar› Seminerindeki sunumlar ve gözlemler
üzerine bina edilmiﬂtir. Amaç Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ü de¤iﬂikli¤inin gündemde oldu¤u bir dönemde farkl› yasama uygulamalar›na dikkat çekmektedir. Mevcut ‹çtüzük de¤iﬂiklik tasla¤›n›n daha çok uygulamadan kaynaklanan sorunlar› gidermeye yönelik oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda ‹spanya parlamentosundaki farkl› uygulamalar yeni bir bak›ﬂ aç›s› sunacakt›r.
Seminerde göze batan ilk husus kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unu ‹spanyolca
konuﬂan Latin Amerika ülkeleri parlamentolar› yasama uzmanlar›n›n teﬂkil
etmiﬂ olmas› olmuﬂtur. 29 ülke aras›nda Avrupa’dan sadece Slovakya, Estonya,
Litvanya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, K›br›s
Rum Kesimi, Rusya ve Türkiye programa davet edildi. Bunlar›n d›ﬂ›nda davet
edilmelerine ra¤men Bulgaristan ve Malta’dan temsilci kat›lmad›. Ayr›ca
Afrika’dan Tunus, Fas ve Cezayir temsilcileri de programa kat›ld›. Kalan 15
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ülke Andorra, Arjantin, Bolivya, Brezilya, ﬁili, Kolombiya, Kosta Rika,
Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti
ve Uruguay’d›r. Bu ülkelerin ortak özelli¤i ‹spanyolca konuﬂuyor olmalar›d›r.
Program›n amac› bir yandan ‹spanya Parlamentosu hakk›nda bilgi vermek
ve di¤er ülke deneyimlerini paylaﬂmak, di¤er yandan da mevcut ülke parlamentolar›n›n bürokratlar› ile dostluk köprüleri kurmakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
benzer programlar›n TBMM taraf›ndan ayr› ayr› olarak Türk Cumhuriyetleri,
Balkanlar, Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri parlamentolar›na yönelik olarak
yap›lmas› düﬂünülebilir.
‹spanya Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki
kanattan oluﬂmaktad›r. Her iki kanad›n da idari ve mali ba¤›ms›zl›¤› olup kendi
içtüzüklerini kendileri yapmaktad›r. Ancak Temsilciler Meclisi Senato’dan
daha fazla güce sahiptir. Örne¤in hükümete güvenoyunu Temsilciler Meclisi
vermektedir. Temsilciler Meclisi Anayasaya göre en az 300 en çok 400 milletvekilinden oluﬂur. ﬁu anda 350 üyeden oluﬂmaktad›r. ‹spanya’n›n nüfusu yaklaﬂ›k
40 milyondur. Her seçim bölgesine en az 2 milletvekilli¤i verilmiﬂ olup kalan
üyelikler nüfusa göre da¤›t›lm›ﬂt›r.
Genel Sekreter Yard›mc›s› Jose Antonio Moreno aç›ﬂ konuﬂmas›nda parlamentolar›n güç kaybetme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu, medyan›n vatandaﬂla hükümet aras›nda ba¤ kurma noktas›nda parlamentonun yerini ald›¤›n›,
parlamentonun güncel sorunlara an›nda çözüm üretememesinin vatandaﬂlar›
baﬂka kanallar aramaya itti¤ini ifade etti. Bu ba¤lamda ‹spanya parlamentosunun
halk›n güvendi¤i kurumlar aras›nda en üst s›ralarda olmad›¤› belirtildi.
‹çtüzük deyince Türkiye’de hemen akla “en çok tart›ﬂ›lan ancak en az
de¤iﬂtirilen metin” ifadesi gelmektedir. Ancak ‹spanya’da da ‹çtüzük üzerinde
yo¤un tart›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Genel Sekreter bu tart›ﬂmalardaki temel
amaçlardan birisinin insanlar› meclise daha da yaklaﬂt›rmak oldu¤unu ifade
etmiﬂtir. ‹çtüzük de¤iﬂikliklerinde sistemin daha etkin ve verimli iﬂlemesi kadar
daha demokratik ve kat›l›mc› olmas› da önemlidir.
Parlamentoda Modernizasyon ‹çin Stratejik Plan yaklaﬂ›m› çerçevesinde
etkin, verimli ve daha kat›l›mc› bir meclis için çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Proje
için 15 milyon euro ayr›ld›. Web ortam›nda vatandaﬂlar›n yasama sürecinde
görüﬂ ve düﬂüncelerini iletebilecekleri çeﬂitli forumlar oluﬂturuldu. Milletvekilleri
için mobil ofisler kurulmas›, elektronik ortamda yasa teklif etme, Baﬂkanl›k
Divan›, Grup üyeleri ve vekilleri zaman zaman web üzerinde bir araya getirme
ve parlamentonun elektronik araçlar kullan›larak idaresi gibi düﬂünceler
tart›ﬂ›lmaktad›r.
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Meclis binalar›nda tarihi ve dini motiflerin çoklu¤u dikkat çekmektedir.
Parlamento duvarlar›nda neredeyse bütün ‹spanya tarihi resim, heykel ve yaz›larla canland›r›lm›ﬂ.
Halka aç›k günlerde ö¤rencilere ve vatandaﬂlara Meclis gezdirilmekte ve
küçük hediyeler verilmektedir. Örne¤in Anayasan›n kabul edildi¤i günün y›l
dönümleri bu özel günlerden birisi olup gelen ziyaretçilere çay, kahve ikram
edilmekte ve çeﬂitli hediyeler verilmektedir.
‹spanya Temsilciler Meclisi en iyi devlet memurlar›n›n çal›ﬂt›¤› bir yer izlenimi vermektedir. Uzmanl›k için, normal bir kariyer meslek için yap›lan
s›nav›n iki kat› zorlukta bir s›nav yap›lmakta ve s›navda 44 ayr› bölümde haz›rlanm›ﬂ sorular sorulmaktad›r. Yasama uzmanlar›n›n birço¤u yabanc› dil bilmekte,
akademik kariyer sahibi olup üniversitelerde ders vermektedir. Uzmanl›k kurumu çok sa¤lam bir konumdad›r. Bir konuda uzman görüﬂü haz›rlan›rken hiçbir
siyasi etki alt›nda kal›nmad›¤› ifade edildi. Di¤er parlamento personelinin de
nitelikleri yüksektir. Örne¤in tercümanlar›n her biri en az iki dilde tercüme
yapabilmektedir.
Meclisin belirledi¤i akredite bas›n mensuplar› listesi var. S›n›rl› yer oldu¤undan sadece bask› say›s› 75 binin üzerindeki gazetelerin muhabirlerine giriﬂ kart›
verilip büro tahsis edilmektedir. Cuma günleri bas›n mensuplar› için o haftaki
parlamento çal›ﬂmalar›n› içeren bir bülten haz›rlan›yor. Meclis TV uydudan
ve kablodan yay›n yapmaktad›r. Bas›n bölümünde medya bilgi bankas› ve bas›n
toplant›s› bilgi bankas› oluﬂturulmuﬂtur. Medya bilgi bankas›nda ülkedeki bas›n
organlar›n›n editörleri, telefon numaralar› gibi çeﬂitli bilgiler yer almaktad›r.
Yasama uygulamalar›na geçmeden önce son olarak Araﬂt›rma Servisinin
yurt d›ﬂ›na giden heyetleri yak›ndan takip ederek sürekli bilgilendirdi¤ini,
gitmeden verilen bilgi dosyalar›n›n yan› s›ra yurtd›ﬂ›na gittikten sonra da
enformasyon deste¤inin devam etti¤ini belirtmekte fayda var.

2. Temel Kurumlar
2.1. Meclis Gruplar›
Temsilciler Meclisinde 8 grup bulunmaktad›r. ‹çtüzü¤e göre Parlamentoda
grup oluﬂturmak için en az 15 üyeye sahip olmak gerekmektedir. Bunun için
TBMM’deki uygulaman›n aksine mutlaka ayn› partiden olmak gerekmiyor.
Zaten gruplar parti grubu de¤il meclis grubu olarak adland›r›lmaktad›r. Ayr›ca
üye say›s› 15’e ulaﬂmasa da en az 5 üyelik kazanm›ﬂ ve aday gösterdikleri seçim
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bölgelerinde en az yüzde 15 oy alm›ﬂ veya ülke genelinde yüzde 5 oy alm›ﬂ bir
veya birden fazla siyasi parti üyeleri grup oluﬂturabilirler. Ancak ayn› parti
üyeleri birden fazla grup kuramazlar. Siyasi parti gruplar› Meclisin ilk
toplant›s›ndan itibaren 5 gün içerisinde Baﬂkanl›k Divan›na baﬂvurmak suretiyle
kurulmaktad›r. Baﬂvuru dilekçesinde grup oluﬂturmak isteyen milletvekillerinin
isimleri ve imzalar› ile grup isminin, grup sözcüsünün ve gerekirse iki sözcü
yard›mc›s›n›n isimleri yer almaktad›r.
Hiçbir gruba mensup olmayan milletvekilleri Meclisin ilk toplant›s›ndan
itibaren 5 günlük süre içerisinde ilgili grubun sözcüsünün onay› ile bir grupla
iliﬂkili olabilirler. Belirtilen süre içerisinde hiçbir gruba üye olmayan milletvekilleri Karma Grup içerisinde yer almaktad›rlar. Bir üye birden fazla grupta yer
alamamaktad›r.
Karma grup hariç bir gruptan baﬂka bir gruba kat›lmak sadece dönem baﬂ›ndaki ilk 5 günde olmaktad›r. Karma Grupta ﬂu anda 4 farkl› siyasi partiden
temsilci bulunmaktad›r. Temsil azl›¤› d›ﬂ›nda normal bir grubun sahip oldu¤u
bütün haklara Karma Grup da sahiptir. Zaman zaman tasar› veya tekliflerin
görüﬂmelerinde kimin konuﬂaca¤› veya sözlü sorular görüﬂülürken kimin soru
soraca¤› konular›nda anlaﬂmazl›k olsa da genel olarak sistem iﬂlemektedir
Temsilciler Meclisi gruplara oda ve gerekli malzeme temininde yard›mc›
olmakta, ayr›ca her gruba bir miktar› sabit ve üstü temsil oranlar›na göre olmak
üzere mali yard›m yapmaktad›r. Yard›m›n miktar› bütçe imkânlar› dikkate
al›narak Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan belirlenmektedir. Mali istisnalar d›ﬂ›nda
bütün meclis gruplar› eﬂit haklara sahiptirler. Grup çal›ﬂanlar› sekretarya iﬂlerini
yürütenler ve uzman personel olmak üzere iki ana gruba ayr›lmaktad›r.
Meclis içtüzü¤ü 1982’de kabul edildi¤inde genel düﬂünce gruplar›n
güçlendirilmesi ﬂeklinde idi. O nedenle halen içtüzükte milletvekilleri üzerindeki
grup disiplinine iﬂaret eden birçok madde bulunmaktad›r. Örne¤in milletvekillerinin idari birimlerden rapor ve bilgi isteyebilmesi ait olduklar› grup temsilcisinin iznine ba¤l›d›r. Yine içtüzü¤ün 110’uncu maddesine göre milletvekilleri
de¤iﬂiklik önergelerini grup sözcüsüne imzalatmak zorundad›r. Genel Kurulda
zaten ﬂah›s ad›na konuﬂma hakk› bulunmamaktad›r. Milletvekilleri sadece grup
ad›na konuﬂabilmektedir. ‹ktidar partisine mensup bir milletvekili uygulaman›n
bu derece kat› olmad›¤›n›, gruplar›n milletvekillerinin yapt›¤› iﬂten haberdar
olmas› için bu düzenlemenin var oldu¤unu, yaz›l› ve sözlü sorularda tekrar›n
önlenmesi için bunun gerekti¤ini, oylamada çok nadir grup karar› ald›klar›n›
ifade etmiﬂtir. Ayn› temsilci bir soru üzerine adaylar›n belirlenmesi s›ras›nda
nas›l bir meclis grubu oluﬂturmak istediklerinden hareketle seçim yap›ld›¤›n›
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dile getirdi. Türkiye’de oldu¤u gibi parti lideri ayn› zamanda grup baﬂkan›
konu-mundad›r.

2.2. Baﬂkanl›k Divan› (Büro)
Temsilciler Meclisinin sevk ve idaresi Meclis Baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda
dört baﬂkanvekili ve dört kâtip üyeden oluﬂan Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. Divan›n görevleri aras›nda Meclisin idaresi ve iﬂlerin yürümesi
için gerekli kararlar›n ve tedbirlerin al›nmas›, Temsilciler Meclisinin bütçe
tasla¤›n›n haz›rlanmas›, bütçenin uygulanmas›n›n denetlenmesi ve bu konuda
her y›l sonunda Genel Kurula rapor sunulmas›, Temsilciler Meclisi ile ilgili
harcamalara izin verilmesi, her türlü parlamenter doküman›n de¤erlendirilip
kabul edilebilirli¤i veya edilmezli¤ine karar verilmesi, Genel Kurul ve komisyonlar›n gündem s›ralamas›n›n haz›rlanmas›, görüﬂmelerin düzenlenmesi gibi görevler yer almaktad›r. Tasar› veya tekliflerin komisyonlara havalesine de Büro
taraf›ndan karar verilmektedir. Baﬂkanl›k Divan› baz› kararlar› Dan›ﬂma Kurulundan görüﬂ ald›ktan sonra almaktad›r.

2.3. Daimi Temsilciler Kurulu (Permenant Deputation)
Bu kurul Meclis Baﬂkan› ve parlamentodaki oranlar›na göre grup temsilcilerinden oluﬂmaktad›r. Kurulda iki baﬂkan yard›mc›s› ve iki kâtip üye bulunmaktad›r. Baﬂkan, iki meclis grubu veya üyelerinin beﬂte biri taraf›ndan toplant›ya ça¤r›lan bu kurul Meclis tatilde iken, feshedilmiﬂse veya görev süresi dolmuﬂsa, Meclisin baz› yetkilerini (hükümete kanun hükmünde kararname ç›karma yetkisi verilmesi ve savaﬂ vs. gibi ola¤an üstü durumlarda Meclis ad›na
karar almak gibi) kullanmaktad›r. Kurul s›n›rl› yetkilere sahip mini bir Meclis
hüviyetindedir. Kurulun ayr›ca Meclisi ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rma yetkisi
vard›r. Seçimlerin ard›ndan yeni oluﬂan Meclis, varsa ara dönemde al›nm›ﬂ
kararlar konusunda bilgilendirmektedir. Kurulun çal›ﬂma usulü ve toplant›
düzeni ‹çtüzükte Genel Kurul için koyulmuﬂ kurallara tabidir.

2.4. Dan›ﬂma Kurulu
Dan›ﬂma Kurulu meclisteki gruplar›n sözcülerinden oluﬂmaktad›r. Toplant›lar›na Temsilciler Meclisi baﬂkan› baﬂkanl›k etmektedir. Baﬂkan kendili¤inden,
iki grubun iste¤i üzerine veya Temsilciler Meclisi üye say›s›n›n beﬂte biri say›da
üyenin talebi üzerine Dan›ﬂma Kurulunu toplant›ya ça¤›rmaktad›r. Dan›ﬂma
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Kurulunun toplant›lar›ndan hükümet de haberdar edilmekte ve isterse bir hükümet temsilcisi dan›ﬂman› ile birlikte toplant›lara kat›lmaktad›r. Toplant›lara
ayr›ca en az bir baﬂkan vekili ve bir katip üye ile Baﬂkanl›k Divan›n›n Genel
Sekreteri olarak seçilen katip üye kat›lmak zorundad›r. Kararlar a¤›rl›kl› oy
(genel kuruldaki temsili oran›nda) ile al›nmaktad›r.

3. Yasama Süreci
1978 y›l›nda kabul edilen ‹spanya Anayasas›n›n 66’nc› maddesinden 96’nc›
maddesine kadar olan hükümler Meclisin yetkileri ve çal›ﬂma esaslar› hakk›ndad›r. Temsilciler Meclisi ve Senatonun görev süreleri dört y›ld›r. Anayasaya göre her iki kamara da Eylül ay›ndan Aral›k ay›na ve ﬁubat ay›ndan Haziran ay›na ve her ay üç hafta olmak üzere 7 ay toplanmaktad›r. Ola¤anüstü toplant›
mümkündür. Anayasan›n 87’nci maddesine göre Hükümet, Temsilciler Meclisi
ve Senato, Bölge Meclisleri ve en az 500.000 imzayla olmak üzere vatandaﬂlar
kanun önerisi verme hakk›na sahiptirler.

3.1. Kanun Tasar›lar›
Kanun tasar›lar› gerekçeli olarak Temsilciler Meclisine geldikten sonra
Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan bast›r›lmakta ve de¤iﬂiklik önergeleri için bir tarih
belirlendikten sonra ilgili komisyonlara havale edilmektedir. Tasar› bas›ld›ktan
sonra milletvekilleri ve meclis gruplar› 15 gün içerisinde önergelerini yaz›l›
olarak Komisyonun Baﬂkal›k Divan›na (Divan Komisyon baﬂkan›, iki baﬂkan
yard›mc›s› ve iki katip üyeden oluﬂur) iletmek zorundad›r. Önergeler, önerge
sahibi milletvekilinin üyesi oldu¤u parti grup sözcüsü veya sözcü vekili taraf›ndan
imzalanmak zorundad›r. Önergeler tasar›n›n tümü veya maddeleri üzerinde
olabilir. Tasar›n›n tümü üzerindeki önergeler tasar›n›n ruhunun, prensiplerinin,
zamanlamas›n›n uygunlu¤unu sorgulayarak hükümete geri gönderilmesini
öngörmekte veya tamamen yeni bir metin teklik etmektedir. Bu tür önergeler
sadece meclis gruplar› taraf›ndan verilebilmektedir. Maddeler hakk›nda verilen
önergeler ekleme, ç›kartma veya düzeltme ﬂeklide olabilir. Gider art›r›c› ve
gelir azalt›c› önergelerin görüﬂülmesi hükümetin iznine ba¤l›d›r. Bu tür önergeler
Alt Komisyon taraf›ndan Meclis Baﬂkan› arac›l›¤›yla hükümete gönderilir.
Hükümet 15 gün içerisinde konu ile ilgili görüﬂ bildirmek zorundad›r. 15 gün
içerisinde görüﬂ bildirilmemesi halinde hükümetin izin verdi¤i kabul edilir.
Tasar›n›n tümü üzerinde önerge verilmesi için belirlenen sürenin dolmas›ndan sonra genel kurulda tümü üzerinde görüﬂmeler baﬂlar. Komisyon baﬂkan›
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tümü üzerindeki önergeleri gündeme girmek üzere Meclis baﬂkan›na iletir. Genel Kurulda tasar›n›n tümü üzerindeki görüﬂmelerin tamamlanmas›n›n ard›ndan
tasar›n›n hükümete iadesini öngören önergeden baﬂlayarak önergeler oya sunulur. Tasar›n›n geri gönderilmesi önergesinin kabul edilmesiyle tasar› reddedilmiﬂ
olur. Tasar› reddedilmezse di¤er süreci tamamlamak üzere komisyona gönderilir.
Komisyon tasar›n›n metnine ve verilen önergelere göre bir veya birkaç
üyeden oluﬂan bir alt komisyon oluﬂturur. Alt Komisyon 15 günlük süre içerisinde tasar› metni ve verilmiﬂ olan önergeler hakk›nda raporunu haz›rlamak zorundad›r. Bu süre tasar›n›n önemine ve karmaﬂ›kl›¤›na ba¤l› olarak Komisyonun
Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan uzat›labilir.
Alt Komisyonun raporunu tamamlamas›n›n ard›ndan tasar› komisyonda
madde madde görüﬂülür. Her maddeyle ilgili olarak önerge sahipleri ve komisyon
üyeleri konuﬂma hakk›na sahiptirler. Tasar›n›n Komisyonda görüﬂmesi s›ras›nda
komisyon üyeleri taraf›ndan, verilen önergelerle tasar›n›n ilgili maddesi aras›nda
bir orta yol bulmay› amaçlayan önerge verebilirler. Gramer ve di¤er teknik hatalar› düzeltmek amac›yla da bu aﬂamada önerge verilebilir.
Kanun tasar› ve tekliflerinin Genel Kurulda görüﬂülüp havale için Baﬂkanl›k
Divan›na gönderilmesinin ard›ndan de¤iﬂiklik önergeleri için bir zaman dilimi
belirlenmektedir. Bütün önergeler bu zaman içerisinde verilmelidir. Komisyon
ve genel kurul aﬂamas›nda sadece teknik düzeltme amaçl› önergeler kabul
edilmektedir. Dolay›s›yla komisyon aﬂamas›nda alt komisyon önergeleri önceden
al›p çal›ﬂmakta, üst komisyonun bilgisine sunmaktad›r. TBMM Genel Kurulunda
ilgili madde okunurken verilen ve kabul edilme ihtimali yüksek önergelerin
iﬂleme al›nmas›ndaki telaﬂ dikkate al›nd›¤›nda ‹spanya Temsilciler Meclisindeki
uygulaman›n en büyük avantaj›n›n önergelerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde de¤erlendirilmesine imkân vermesi oldu¤u görülecektir. Komisyonda önergesi reddedilen
milletvekilinin ›srarc› olmas› halinde önergesi Genel Kurula taﬂ›nmakta ve
orada tekrar görüﬂülmektedir. Belirlenen sürenin sona ermesinden sonra teknik
düzeltmeler d›ﬂ›nda hem komisyon hem de Genel Kurul aﬂamas›nda önerge
kabul edilmemektedir.
Komisyon raporunun tamamlan›p Meclis Baﬂkan›na gönderilmesinden
sonraki 48 saat içerisinde meclis gruplar› muhalif görüﬂleri olup olmad›¤›n›,
komisyonda verdikleri ancak reddedilen önergeleri genel kurulda tekrar görüﬂmek isteyip istemedikleri hususlar›n› yaz›l› olarak Meclis Baﬂkan›na bildirirler.
Genel Kuruldaki görüﬂmeler hükümet üyesi bir bakan›n ve komisyonun
böyle bir karar› varsa bir komisyon üyesi taraf›ndan komisyon raporunun sunumu ile baﬂlar. Konuﬂmalar›n süresi ve görüﬂme usulü Dan›ﬂma Kurulunun görüﬂü
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al›narak Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan ayarlan›r. Genel Kuruldaki görüﬂmelerin
tamamlanmas›n›n ard›ndan e¤er muhalif bir görüﬂ veya de¤iﬂiklik önergesi
kabul edilirse tasar› Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan veya komisyonun iste¤i üzerine
komisyona geri verilir. Komisyon 1 ay içerisinde Genel Kurulda kabul edilen
önergeler do¤rultusunda yeni bir metin haz›rlar ve bu metin görüﬂmesiz olarak
genel kurulda oylanarak kabul edilir veya reddedilir.

3.2. Kanun Teklifleri
TBMM’deki uygulaman›n aksine ‹spanya parlamentosunda bir milletvekilinin tek baﬂ›na kanun teklif etme yetkisi yoktur. Kanun teklifi verebilmesi için
kendisi d›ﬂ›nda 14 milletvekilinin daha imzas›n› (toplam 15 imza) almak zorundad›r. Bunun istisnas› grup sözcüleridir. Grup sözcüleri tek imza ile kanun
teklifi verebilmektedirler. Kanun tasar›lar› gibi kanun teklifleri de gerekçeli
olarak verilmek zorundad›r. Kanun teklifleri verildikten sonra Meclis taraf›ndan
bast›r›larak görüﬂ için hükümete gönderilir. Hükümet 30 gün içerisinde olumsuz
görüﬂ bildirmezse teklif Genel Kurul gündemine girer. Görüﬂmeler baﬂlamadan
önce teklif hakk›nda hükümet taraf›ndan bildirilen bir görüﬂ varsa bu görüﬂ
Genel Kurulun bilgisine sunulur. Teklifin tümü üzerindeki görüﬂmelerden sonra gündeme al›n›p al›nmamas› oya sunulur. Gündem al›nmas›na karar verilirse
Baﬂkanl›k Divan› hangi komisyona gidece¤ine karar verir ve önerge verme
iﬂleminin ne zaman baﬂlayaca¤›n› ilan eder. Bu aﬂamada teklifin geri gönderilmesini içeren önergeler kabul edilmez. Bundan sonraki süreç kanun tasar›lar› ile
ayn›d›r. Sadece genel kurulda teklifi, teklif sahibi milletvekili veya grup sözcüsü
savunur.
Meclis üst yönetimi Genel Kurulun iﬂ yükünü hafifletmek için çareler aramaktad›r. Onlara göre yasama faaliyeti büyük ölçüde komisyonlarda bitmeli,
Genel Kurul daha çok topluma konu ile ilgili genel mesajlar vermelidir. O nedenle de mevcut uygulama ve yeni aray›ﬂlar›n merkezinde yasama faaliyetlerinin
mutfak çal›ﬂmas›n›n tamamen komisyonlarda yap›lmas› ve genel kurula nihai
metinlerin gelmesi düﬂüncesi vard›r.
TBMM’deki “temel kanun” uygulamas›na benzer olarak ‹spanya Temsilciler
Meclisi ‹çtüzü¤ün 150 nci maddesine göre Genel Kurul, Baﬂkanl›k Divan›n›n
önerisi üzerine Dan›ﬂma Kuruluna da dan›ﬂarak baz› kanunlar› do¤rudan ve
bölümlerini görüﬂmeden bütün olarak görüﬂüp kabul edebilmektedir.
Bütçe Kanunu tasar›s› normal tasar›lardan farkl›l›k arzetmektedir. Genel
Kurulda özellikle önceki y›l bütçesinin nerelere harcand›¤›, nas›l harcand›¤›
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konusunda yo¤un tart›ﬂmalar olmaktad›r. Meclis bütçede bir bakanl›¤a tahsis
edilen paray› azalt›p di¤er bakanl›¤›n bütçesini artt›ramaz. Ancak bir bakanl›k
bütçesi içerisindeki da¤›l›ma müdahale edebilir. Örne¤in Savunma Bakanl›¤›n›n
bütçesinin k›s›l›p ilgili miktar›n Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesine aktar›lmas›
yönündeki bir önerge iﬂleme al›nmaz. Ancak Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesi
içerisinde üniversitelere ayr›lan pay›n azalt›l›p ilkö¤retime ayr›lan pay›n art›r›lmas› yönünde bir önerge kabul edilebilir.

3.3. Komisyonlar
Komisyonlar fiilen yasaman›n mutfa¤› konumundad›r. Genel Kurul teknik
tart›ﬂmalardan ziyade daha genel ve siyasi mesajlar›n verildi¤i bir zemin olarak
alg›lanmaktad›r. ‹spanya’ya özgü oldu¤u ifade edilen bir uygulamaya göre Anayasan›n 74’üncü maddesi gere¤ince Temsilciler Meclisi ve Senato, daimi komisyonlara kanun kabul etme yetkisini verebilmektedir. Böylece tasar› Genel Kurula gitmeden kanunlaﬂmaktad›r. Bu uygulamadaki amaç baz› kanunlar›n h›zla
yasalaﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
Gruplar Meclis Baﬂkan›na yaz›l› bilgi vermek ﬂart›yla bir veya birkaç Komisyondaki temsilcisini veya temsilcilerini de¤iﬂtirebilmektedir. Komisyon
üyelerinin yedekleri bulunmakta ve gruplar zaman zaman üyelerini de¤iﬂtirmektedir. Örne¤in D›ﬂiﬂleri Komisyonunda tar›mla ilgili bir konu görüﬂülecekse
mevcut bir üyenin yerine tar›m konusunda uzman baﬂka bir üye görevlendirilmekte ve bu üye komisyon üyesiyle ayn› haklara sahip olmaktad›r. Komisyon
toplant›s› s›ras›nda as›l üye ç›k›p yerine yedek üye gelmekte, as›l üye geldikten
sonra tekrar yedek üye toplant›dan ayr›lmaktad›r.
Komisyonlarda yap›lan yasama faaliyetlerinin yüzde seksen-doksan›n›
hükümet üyelerine sorulan sorular oluﬂturmaktad›r. Kalan bölümü de kanun
tasar› ve tekliflerinin görüﬂülmesi oluﬂturmaktad›r. Bu haliyle denetim faaliyetlerinin büyük ölçüde komisyonlarda gerçekleﬂtirildi¤i söylenebilir.
Komisyonlarda Baﬂkan, iki Baﬂkan yard›mc›s› ve iki katip üyeden oluﬂan
bir Baﬂkanl›k Divan› bulunmaktad›r.
Komisyonlar, Meclis baﬂkan›n›n uygun görüﬂü ile Komisyon baﬂkan› taraf›ndan, iki parti grubu taraf›ndan veya üyelerin beﬂte birinin imzas›yla toplant›ya
ça¤r›lmaktad›r. Meclis Baﬂkan› herhangi bir komisyonu toplant›ya ça¤›r›p toplant›ya baﬂkanl›k edebilir. Benzer ﬂekilde hükümet üyeleri de komisyon toplant›lar›na kat›l›p konuﬂma yapabilirler ancak sadece üye olduklar› komisyonlarda
oy kullanabilirler.
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Komisyonlar›n gündemi Meclis baﬂkan›na dan›ﬂmak kayd›yla (Baﬂkanl›k
Divan›n›n alm›ﬂ oldu¤u kararlar dikkate al›narak) ilgili komisyonun baﬂkanl›k
divan›nca belirlenmektedir. Gündem Komisyon baﬂkan›n›n önerisi, iki grup
veya komisyon üyelerinin beﬂte birinin istemi üzerine Komisyon karar› ile
de¤iﬂtirilebilmektedir.
‹çtüzükte aksi bir hüküm yoksa Komisyonlar kendilerine havale edilen iﬂi
en fazla iki ay içerisinde sonuçland›rmak zorundad›r. Baﬂkanl›k Divan› bu
süreyi uzat›p k›saltabilir.
Daimi Komisyonlar yasama komisyonlar› ve yasama d›ﬂ› komisyonlar olmak
üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Yasama komisyonlar›n›n say›s› 17’dir. Yasama alan›
d›ﬂ›ndaki komisyonlar ise Kurallar Komisyonu, Üyelerin Statüleri Komisyonu
ve Dilekçe Komisyonudur. Bu komisyonlardan Kurallar Komisyonu Meclis
Baﬂkan›, Baﬂkanl›k Divan›n›n di¤er üyeleri ve üye say›lar› oran›nda meclis
gruplar›n›n atam›ﬂ oldu¤u milletvekillerinden oluﬂmaktad›r. Bu komisyonun
temel görevi ‹çtüzük baﬂta olmak üzere Meclis’le ilgili kurallar›n yorumlanmas›
ve de¤iﬂtirilmesi konusunda görüﬂ bildirmektir.
Meclis üyeleri ile ilgili her türlü araﬂt›rma Üyelerin Statüsü Hakk›ndaki
Komisyon taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu komisyon her gruptan bir temsilciden
oluﬂmaktad›r. Ayr›ca çeﬂitli konularda araﬂt›rma yapmak üzere geçici denetim
komisyonlar› kurulmaktad›r.
Komisyon toplant›lar› halka aç›k de¤ildir ancak gizli oturumlar hariç Meclis taraf›ndan önceden belirlenen akredite gazeteciler taraf›ndan takip edilebilmektedir. Üyelerin Statüsü ile ilgili Komisyonun toplant›lar› her ﬂartta gizli
yap›lmaktad›r.
Burada D›ﬂiﬂleri Komisyonuna de¤inmekte fayda var. Bu komisyon ilgili
kanun tasar› ve tekliflerinin görüﬂülmesi d›ﬂ›nda ülkenin d›ﬂ politikas›n›n belirlenmesinde etkin bir rol oynamaktad›r. Komisyon bünyesinde D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›nda reform yap›lmas› konusunda bir alt komisyon kurulmuﬂtur. Komisyon
ayr›ca bir konuda devlet politikas› oluﬂturulmas› için de çaba harcamaktad›r.
Bunun en somut örne¤i ABD’nin Irak iﬂgalidir. Komisyon dönemin iktidar›
ile muhalefetinin görüﬂleri aras›nda ‹spanya devletinin d›ﬂ politikas› olarak bir
orta yol bulmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

3.4. Genel Kurul
Meclis Genel Kurulu fiziki olarak TBMM eski Senato salonuna benzemektedir. Duvarlar ve tavan neredeyse tamamen dini motifler içeren resimlerle
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kapl›d›r. Bu haliyle ilk bak›ﬂta duvarlar›n kilise duvar›n› and›rd›¤›n› söylemek
abart› olmaz. Ayr›ca Baﬂkanl›k Divan›n›n arka k›sm›nda ‹spanyan›n tarihi
kahramanlar›na ait iki adet heykel bulunmaktad›r.
Genel Kurulun normal çal›ﬂma dönemleri Eylül ay›ndan Aral›k ay›na ve
ﬁubat ay›ndan Haziran ay›na kadar olan dönemdir. Bu dönemler d›ﬂ›nda Meclis
özel gündemle Hükümet, Daimi Temsilciler Kurulu ve üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤unun talebi üzerine Baﬂkan taraf›ndan toplant›ya ça¤r›lmaktad›r.
Genel Kurul Sal›, Çarﬂamba, Perﬂembe ve Cuma günleri toplanmaktad›r.
Oturumlar kural olarak halka aç›kt›r.
Genel Kurul gündemi Dan›ﬂma Kurulunun uygun görüﬂü ile Baﬂkan taraf›ndan belirlenmektedir. Hükümet belli bir oturumda–di¤er süreci tamamlam›ﬂ
olmas› kayd›yla–bir iﬂin öncelikle görüﬂülmesini isteyebilmektedir. Gündem
Meclis Baﬂkan›n›n, iki grubun veya toplam üye say›s›n›n beﬂte biri üyenin
talebi üzerine Genel Kurul taraf›ndan de¤iﬂtirilebilmektedir.
Gerek Genel Kurul gerekse komisyonlarda görüﬂmeler, toplant› ça¤r›s›n›n
ilgili dokümanlarla birlikte üyelere gönderilmesinden itibaren 48 saat geçmedikçe
baﬂlayamaz. Görüﬂmelerde ilk söz Karma Grup temsilcisine verilmektedir.
Gazeteciler oturum boyunca Genel Kurula girip kendilerine ayr›lan bir
köﬂeden resim alabilmektedir. O bölüm d›ﬂ›na geçmeleri yasakt›r. Milletvekilleri
parti gruplar›na göre oturuyor ve her zaman ayn› yerde oturuyor. Baﬂbakan ve
bakanlar kendi gruplar›n›n en ön s›ras›nda oturmaktad›r. En sa¤da Baﬂbakan,
onun yan›nda s›ras›yla en yaﬂl› bakandan baﬂlayarak bakanlar oturuyor. Ancak
yer olmad›¤› için en genç birkaç bakan muhalefet grubunun önünde oturmaktad›r.
Genel Kurula milletvekillerinden baﬂka yasama uzmanlar› ve Baﬂkan›n
aç›k bir ﬂekilde görevlendirdi¤i kiﬂiler girebilmektedir. Kürsüde baﬂkan›n yan›nda baﬂkan yard›mc›lar›, katip üyeler ve onlar›n en solunda da Genel Sekreter
oturmaktad›r. Genel Sekreterin genel kurula iniyor olmas›, Meclisteki bütün
iﬂ a¤›rl›¤›n›n odak noktas›n› yasama iﬂlerinin oluﬂturdu¤unun güzel bir göstergesidir.
Oylamada hiçbir ﬂekilde vekâlet kabul edilmiyor. Oylama s›ras›nda baﬂkan
kimseye söz vermemekte ve kap›lar kapat›larak hiçbir ﬂekilde üyelerin salona
girmesine veya ç›kmas›na müsaade edilmemektedir.
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4. Denetim
Sorular yaz›l› olarak Baﬂkanl›k Divan›na veriliyor. Divan taraf›ndan gerekli
inceleme yap›ld›ktan sonra sorunun ‹çtüzükteki ﬂartlara uyup uymad›¤›na ve
kabul edilip edilmeyece¤ine karar veriliyor. Sadece bir soru kabul ediliyor.
Sorunun cevab›n›n nas›l istendi¤ine dair bir bilgi yoksa yaz›l› cevap istendi¤i kabul ediliyor. Ayr›ca sözlü cevab›n Genel Kurulda verilmesine dair bir
not yoksa soru ilgili Komisyonda cevapland›r›l›yor. Genel Kurulda sözlü olarak
cevapland›r›lmas› isteniyorsa bunun soruyu soran milletvekili taraf›ndan aç›kça
ifade edilmesi gerekiyor. Genel Kurulda bir üye sadece bir soru sorabiliyor. Bunun için Baﬂkanl›k Divan› taraf›ndan belirlenen sürede soruyu vermek gerekiyor,
ki bu süre sorunun görüﬂülece¤i oturumun bir hafta öncesinden fazla ve 48
saatten az olamaz.
Meclis Baﬂkan› Dan›ﬂma Kurulu ile istiﬂare ederek o hafta gündeme kaç
soru alaca¤›na karar veriyor. Daha sonra toplam soru say›s› gruplar aras›nda
bölünüyor. Genelde küçük gruplar›n bir oturumda sadece bir soru sorma haklar›
oluyor. Genel Kurulda sorulacak sorularda o dönem içerisinde hiç soru sormam›ﬂ
milletvekillerinin sorular›na öncelik veriliyor.
Görüﬂmelerde Baﬂkan önce soru sahibine söz veriyor ve ilgili milletvekili
sorusunu soruyor. Soru sahibi hükümetin cevab›n› yeterli bulmazsa tekrar ek
bir aç›klama yapma hakk›na sahiptir. Bu aç›klaman›n ard›ndan hükümet de
bir aç›klama yapabilir ve sorunun görüﬂmesi sona erer. Genel Kurulda önce
Baﬂbakan birkaç soru cevapland›r›yor. Daha sonra yaﬂ k›demlerine göre bakanlar
sorular› cevapland›r›yor. Soruyu soran üye de, cevaplayan üye de bunu yerinden
ve aya¤a kalkarak yap›yor. Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere sorunun
bir sonraki birleﬂimde cevapland›r›lmas›n› isteyebilir.
Hükümet yaz›l› sorulara yay›mland›ktan sonra 20 gün içerisinde cevap
vermek zorundad›r. Bu süre makul bir gerekçe olmak ﬂart›yla hükümetin talebi
ve Baﬂkanl›k Divan›n›n karar› üzerine 20 gün daha uzat›labilir. E¤er hükümet
bu sure içerisinde cevap vermezse soru sahibinin talebi üzerine Baﬂkan, sözlü
olarak cevapland›r›lmak üzere soruyu ilgili komisyonun ilk toplant›s›n›n
gündemine koyar ve durumdan hükümeti haberdar eder.

5. Sonuç
Bu çal›ﬂmada ‹spanya Parlamentosunun özellikle Temsilciler Meclisi
kanad›ndaki yasama uygulamalar› incelenmiﬂtir. ‹çtüzük de¤iﬂikli¤inin gündemde
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oldu¤u bir dönemde ‹spanya örne¤indeki farkl› uygulamalara dikkat çekilmiﬂtir.
Orada çal›ﬂan bir sistemi aynen al›p Türkiye’de çal›ﬂmas›n› beklemek do¤ru
olmaz. Her ülkenin kendine özgü farkl› parlamenter gelenekleri vard›r ve
‹çtüzükler biraz da bunlar›n sonucu oluﬂmuﬂtur. Ancak baﬂka ülkelerdeki farkl›
uygulamalar en az›ndan “bizde nas›l olur?” sorusunu akla getirmesi bak›m›ndan
incelemeye de¤erdir. ‹spanya örne¤inde özellikle önerge süreci, sözlü sorular›n
cevapland›r›lmas›, komisyonda kanun kabul edilmesi ve tatilde bir çeﬂit genel
kurul iﬂlevini gören Daimi Temsilciler Kurulu üzerinde çal›ﬂmaya de¤er uygulamalard›r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Say›n Baﬂkan› Bülent Ar›nç, 14 Ekim 2005
tarihli bas›n toplant›s›nda ‹çtüzük de¤iﬂikli¤i çal›ﬂmalar›n›n amac›n› “kat›l›mc›,
verimli ve h›zl›” bir ‹çtüzük olarak belirlemiﬂtir. Kat›l›mc›l›kla h›zl›l›k aras›nda
bir denge kurulmas› pek de kolay olmamaktad›r.
‹çtüzük çal›ﬂmalar›ndaki en büyük ç›kmaz iktidar ve muhalefetin mevcut
konumlar› aç›s›ndan olaya yaklaﬂmalar› riskidir. Örne¤in iktidar partisi daima
iktidarda kalacak gibi olaya yaklaﬂ›p mümkün oldu¤u kadar “engelleme” olarak
tan›mlad›¤› muhalefetin kat›l›m›n› önlemeye ve yasama sürecini h›zland›rmaya
çal›ﬂ›rken muhalefetin de hiç iktidar olmayacakm›ﬂ gibi süreci yavaﬂlatmaya
odaklanmas› halinde çal›ﬂmalar›n uzamas› ve sonuç al›namamas› muhtemeldir.
Baﬂka bir ifadeyle ‹çtüzük de¤iﬂikli¤i yine en çok konuﬂulan ancak en az yap›lan
iﬂ olarak kalmaya devam eder.
Mevcut ‹çtüzük de¤iﬂiklik tasla¤› bir iki istisna d›ﬂ›nda uygulamadan kaynaklanan sorunlar› gidermeye yöneliktir. Bu haliyle bile oldukça önemli bir
ürün olan taslak, farkl› ülkelerdeki yasama uygulamalar› dikkate al›narak zenginleﬂtirilebilir. Ayr›ca milletvekillerine uygulanacak bir anket ile sistemin onlar
aç›s›ndan aksayan yönleri tespit edilebilir.

