Plan ve Bütçe Komisyonu:
Geliþimi ve Yasama Sürecindeki Ýþlevi

Ercan Çeliker*

1. Giriþ
Bilindiði gibi parlamentolar 12. yüzyýlda Ýngilterede baþlayan geliþmeler
sonucunda ortaya çýkarak zamanla bu günkü konumlarýný kazanmýþlardýr.
Parlamentolarýn ilk örneklerinin ortaya çýkmasýnda kralýn keyfi vergiler koymasýný
önlemek amacý etkili olmuþtur. Kralýn vergiler konusundaki keyfi tutumu vergi
ödeyen kesimlerin tepkisini çekmiþ, Ýngilterede 1215 tarihli Magna Carta
(Büyük Ferman) ile vergi koymak parlamentonun iznine baðlanmýþtýr. 1688
Ýhtilalinden sonra Bill of Rights (Haklar Yasasý) ile de vergi koymak tümüyle
parlamentonun yetkileri arasýnda yer almýþtýr. Bundan sonraki aþamada
parlamentonun amacý, toplanan vergilerin harcanmasýný denetlemek olmuþtur.
Böylece bütçe hakký doðmuþ, kamu harcamalarýnýn, dolayýsýyla kamu
hizmetlerinin belirlenmesi hakký parlamentoya ait bir hak olarak kabul edilmiþtir.
Kamu gelirlerinin büyük kýsmýný oluþturan vergilerin parlamento kararýyla
toplanabilmesi, bu gelirlerin yine parlamento kararýyla harcanabileceði anlayýþýný
doðurmuþtur. O halde, parlamentolarýn ortaya çýkýþ nedeninin bütçe hakký
olduðu söylenebilir.
Bütçe kanunlarý hukuki bakýmdan birer kanun olmakla beraber kimi
özellikleri nedeniyle diðer kanunlardan ayrýlýrlar. Bütçeler hukuki, iktisadi ve
mali iþlevlerinin yaný sýra siyasi bir iþleve de sahiptirler ki, bu iþlev esas itibarýyla
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Müdürlüðü Yasama Uzmaný.
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iki þekilde kendini gösterir: Birincisi, bütçe kanunlarýnýn görüþülmesi yoluyla
parlamento hükümetin bir yýllýk icraatýný deðerlendirmek fýrsatýný bulur. Bu
bakýmdan bütçe hükümetin parlamento tarafýndan denetlenmesinin önemli bir
aracýdýr. Ýkincisi, bütçenin parlamentoda onaylanmasý anayasa hukukunda bir
tür güven oylamasý anlamý kazanmýþtýr. Demokratik ülkelerde bütçesi kabul
edilmeyen bir hükümetin, parlamentonun güvenini kaybettiði ve bu nedenle
çekilmesi gerektiði anlayýþý yerleþmiþtir. Çünkü bütçe hükümetin mali kaynaklarý
hangi alanlarda kullanacaðýný gösterir ve bütçenin reddi hükümetin politikalarýnýn
benimsenmediði anlamýna gelir. Bu bakýmdan bütçe, hükümetin parlamentonun
onayýna sunmuþ olduðu programýný gerçekleþtirmesinin en önemli aracýdýr.
Ülkemizde 1876 yýlýnda Kanun-u Esasinin kabulü ile parlamentolu hayat
baþlamýþ ve ilk parlamentomuz toplanmýþtýr. I. Dünya Savaþýnýn ardýndan 1920
yýlýnda Ýstanbulun Ýtilaf Devletleri tarafýndan iþgali ve Meclis-i Mebusanýn iþgal
güçleri tarafýndan daðýtýlmasý üzerine, 23 Nisan 1920de Ankarada toplanan
Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini devralmýþtýr. Demek oluyor ki,
ülkemizde zaman zaman kesintiye uðramakla birlikte parlamentonun yüzyýldan
uzun süren bir geçmiþi vardýr. Pek çok ülkede olduðu gibi Türkiyede de
parlamento çalýþmalarýný kendi yaptýðý içtüzük çerçevesinde yürütmektedir.
Ýçtüzüklerde parlamentolarýn etkin ve verimli bir þekilde çalýþabilmeleri için
komisyonlarýn kurulmasý öngörülmüþtür. Devletin üstlendiði hizmetleri
yürütebilmesinin baþlýca dayanaðý olan bütçe kanunlarýný görüþen komisyonlar
ise, ilk günden bu güne özel bir öneme sahip olmuþlardýr. Bütçenin yukarýda
deðinilen öneminden dolayý, parlamentoda görüþülmesi Anayasamýz tarafýndan
diðer kanunlardan farklý düzenlenmiþtir. Bu çerçevede Anayasamýz, bütçenin
Bütçe Komisyonunda görüþüleceðini öngörmüþ, komisyonun üye sayýsýný ve
üyeliklerin daðýlýmýný bizzat belirlemiþ, böylece parlamentonun bütçe hakkýný
kullanmasýnda Plan ve Bütçe Komisyonunu merkezi bir konuma yerleþtirmiþtir.

2. Parlamento Komisyonlarý
Komisyon kelimesi Ýngilizcede commission olarak ifade edilmekte ve
tayin etmek, atamak; vazifelendirmek, görevlendirmek, memur etmek anlamlarýný taþýmaktadýr.1 Kelime ayný zamanda bu görevi yürüten kiþiler topluluðu
anlamýnda da kullanýlmaktadýr. Ancak bu çalýþmadaki anlamýyla komisyon
kavramýnýn karþýlýðý olarak yabancý ülkelerde daha çok komite (Ýngilizcede
committee) kelimesi kullanýlmakta ve meclis ya da kurultayda üyeler arasýndan
1 Ýngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüðü, Redhouse Yayýnevi, Ýstanbul, 1984, s. 189.
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seçilerek kimi konularý inceleyip, varýlan sonuçlarý tartýþýlmak üzere genel kurula
getirmekle görevli alt kurul anlamýna gelmektedir.2 Ülkemizde daha önceleri
komisyon yerine encümen kelimesi kullanýlýyordu. Encümen, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüðünün 1945 tarihli baskýsýnda Kurultay, meclis gibi toplantýlarýn
bazý meseleleri inceleyip hazýrlamak üzere, kendi üyeleri arasýndan ayýrdýðý heyet,
komisyon olarak tanýmlanmýþ ve komisyon ve komite sözcükleri encümen
ile eþ anlamlý kullanýlmýþtýr.3 Görüldüðü gibi Ýngilizcedeki kullanýmýnýn aksine,
Türkçede komisyon ve komite sözcükleri ayný anlamda kullanýlmaktadýr.
Meclisler duruma göre belli sayýda üyenin katýlýmýyla genel kurul olarak
toplanýrlar. Ancak çalýþmalarýný büyük ölçüde komisyonlar eliyle yürütürler.
Yasama organlarýnýn çalýþma yoðunluðunu ve aðýrlýðýný azaltmak, yasama
faaliyetini daha çabuk ve verimli gerçekleþtirebilmek için komisyonlarýn kurulmasýna gerek duyulmuþtur.4 Komisyonlar kanun yapma faaliyetinin en karmaþýk
safhasý olan inceleme safhasýnda görev yaparlar. Bu safhanýn düzgün bir þekilde
iþlemesi için parlamentolarda özel ve sürekli komisyonlar kurulmuþtur.5 Komisyonlar, yasa tasarý ve tekliflerini ayrýntýlý bir þekilde inceleyip tartýþmak suretiyle
olgunlaþtýrýrlar ve böylece genel kurulun daha hýzlý ve saðlýklý karar almasýna
yardýmcý olurlar. Baþka bir deyiþle, komisyonlarýn varlýk nedeni, genel kurulun
üretkenliðini artýrmak ve yapýlan iþin niteliðini yükseltmektir. Parlamento
çalýþmalarýnda etkinlik ve verimlilik saðlamak üzere oluþturulan parlamento
komisyonlarý görüþülecek iþlerin ilk incelemesini yapmak, bir ön tartýþma açmak
ve genel kurul görüþmelerine dayanak olmak üzere bir rapor hazýrlamak gibi
amaçlar güderler. Ancak, komisyonlarýn amacý yalnýzca tartýþmak deðil, meselenin
esasý üzerinde karara varmak, önemli noktalarý birer birer çözmek ve uzlaþma
saðlamaktýr.6
Siyasal sistemde parlamento komisyonlarýnýn iki önemli iþlevinden
bahsedilmektedir: Karar oluþturma ve idarenin denetlenmesi.7 Aslýnda
parlamentolarda yasa tasarý ve tekliflerini görüþen komisyonlarýn yaný sýra
yürütme organýnýn denetlenmesi amacýyla özel komisyonlar kurulmaktadýr.
Bununla birlikte, yasa tasarý ve tekliflerini görüþen komisyonlarýn da belli
ölçülerde denetim iþlevi bulunmaktadýr. Yasa tasarý ve tekliflerinin görüþülmesi
2 Oxford Resimli Ansiklopedik Sözlük, C. 1, Sabah Gazetesi Yayýnlarý, Ýstanbul, 1990, s. 337.
3 Bkz.,Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cumhuriyet Basýmevi, Ýstanbul, 1945, s. 184.
4 Þenol Durgun, Parlementer Yapýlar ve Parlementerlerin Temsil Gücü, Alter Yayýncýlýk, Ankara, 2005, s.
50.
5 M. Tuncer Karamustafaoðlu, Yasama Meclisinde Komisyonlar, A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayýnlarý, Ankara,
1965, s. 9.
6 Þenol Durgun, a.g.e., (2005), s. 50.
7 Þenol Durgun, a.g.e., (2005), s. 49.
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sýrasýnda idareye sorulan sorular ve istenen bilgiler dolaylý olarak idarenin
denetlenmesi anlamýna gelmektedir.
Komisyon sözcüðü, baþka bir kiþi ya da organ tarafýndan belli bir konuda
görevlendirilmiþ olma anlamýný içinde taþýr. Bu durum komisyon denilen
topluluðun kendisine verilen görevler hakkýnda sorumlu olduðu kiþi ya da organa
rapor vermesini gerektirir.8 Öte yandan, komisyonlarýn yetkileri asli olmayýp
parlamentodan kaynaklanan bir yetkidir.9 Bir baþka deyiþle, komisyonlar
parlamento adýna iþ görürler. Görüþülen yasa tasarý ve teklifleri hakkýnda kural
olarak son sözü söyleme yetkisi genel kurulundur. Modern parlamentolar
komisyonlar halinde çalýþmakta ve kanun tasarý ve teklifleri komisyonlarda
olgunlaþtýrýlarak parlamento genel kurulunda sonuçlandýrýlmaktadýr.
Komisyonlar; oluþturulmalarý, üye sayýlarý ve yetkileri ülkeden ülkeye
deðiþmekle birlikte, pek çok ülkede yasa yapým sürecinin temel aktörleri haline
gelmiþlerdir. Günümüzde pek çok ülkede parlamento komisyonlarýna son derece
önemli iþlevler yüklenmiþ ve komisyonlar geniþ yetkilerle donatýlmýþlardýr.
Ülkemizde de ilk içtüzüklerden bu güne kadar Meclisin komisyonlar þeklinde
çalýþmasý öngörülmüþ, ihtiyaca göre bazý yeni komisyonlar kurulurken bazýlarý
kapatýlmýþ, komisyonlarýn sayýlarý, adlarý ve görev alanlarý sürekli olarak deðiþmiþtir.
Bu gün itibariyle TBMMde 17 sürekli komisyon bulunmaktadýr.10

3. Plan ve Bütçe Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonunun selefi diyebileceðimiz komisyonlar ülkemizde
ilk Meclisin açýlmasýndan itibaren özel bir öneme sahip olmuþlardýr. Kuþkusuz
bu durum, büyük ölçüde bütçenin ve diðer iktisadi ve mali kanunlarýn devlet
ve toplum hayatýnda taþýdýðý önemden kaynaklanmaktadýr. Bütçeler ve diðer
mali kanunlarla kaynaklarýn daðýtýmý gerçekleþtirilmekte, devlet ve toplum
hayatýna yön verilmektedir. Bu nedenle söz konusu kanunlarý büyük ölçüde
þekillendirecek olan komisyonlar da özel önem taþýmaktadýr. Aþaðýda Plan ve
Bütçe Komisyonunun tarihi geliþimi ve görevleri incelenmektedir.
8 Muhammet Boz, TBMM Yasama Sürecinde Daimi Komisyonlar, Yayýmlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, TBMM,
Ankara, 1994, s. 10.
9 M.Tuncer Karamustafaoðlu, a.g.e., (1965), s. 11.
10 TBMM sürekli komisyonlarý þunlardýr: Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu,
Ýçiþleri Komisyonu, Dýþiþleri Komisyonu; Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; Bayýndýrlýk,
Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu; Çevre Komisyonu; Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu;
Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu, TBMM Hesaplarýný Ýnceleme Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu,
Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Komisyonu, Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Avrupa Birliði Uyum
Komisyonu.
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3.1. Tarihçe
Plan ve Bütçe Komisyonunun günümüzde yerine getirdiði görevler daha
önceleri çeþitli komisyonlar tarafýndan yerine getirilmiþtir. Ülkemizde ilk içtüzük
düzenlemesi olan 13 Mayýs 1877 tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisi
çerçevesinde oluþturulan on beþ encümen11 arasýnda yer alan Muvazene-i Maliyye (Bütçe), Rüsumet (Vergi ve Gümrük) ve Kavanin-i Maliyye (Mali Kanunlar)
encümenlerinin görev alanlarý itibarýyla bu günkü Plan ve Bütçe Komisyonunun
nüvesini teþkil ettikleri söylenebilir. Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisinde
yalnýzca Arzuhal, Layiha (Tasarý) ve Muvazene-i Maliyye Encümenleri ismen
zikredilmiþ, Muvazene-i Maliyye Encümeninin görevleri ayrý bir maddede
düzenlenmiþti. Buna göre Encümen, bütçe ve kesinhesap kanunu tasarýlarý ile
devlet gelir ve giderlerinin artýþýna veya azalýþýna neden olacak kanun tasarý ve
tekliflerini görüþecekti.12
Heyeti Ayan Nizamname-i Dahilisinde ise hiçbir encümenin ismi
zikredilmemiþ, encümenlerin kuruluþu bütünüyle Heyetin kararýna býrakýlmýþtý.
20 Eylül 1877 Tarihli Heyeti Ayan Nizamname-i Dahilisinin Ýkinci Meþrutiyet
döneminde tadil edilmiþ þekline göre encümenler muvakkat, daimi ve encümeni mahsuslar olmak üzere üç türe ayrýlmakta, encümen isimleri tek tek sayýlmakta
ve Maliyye Encümeni daimi encümenler arasýnda yer almaktadýr (m. 15). Söz
konusu maddede Maliye Encümeni, genel bütçe kanun tasarýsý ile kesinhesabý
ve çeþitli mali kanunlarý incelemekle görevli kýlýnmýþtý (m. 22). Ayrýca, daimi
encümenlerin görevleri yasama yýlý sonunda biterken, Maliyye Encümeni bu
kuraldan istisna tutulmuþtu (m. 17). Nizamnamede yalnýzca Maliye Encümeni
üyelerinin Genel Kurulda seçileceði, diðer encümenlerin üyelerinin ise Mecliste
oluþturulmuþ bulunan þubelerce eþit oranda seçileceði öngörülmüþtü (m. 19).
Öte yandan, 22. maddeye göre, encümenlerin üye sayýsý 6dan 10a kadar
olabilecekti, ancak Maliye Encümeninin 10 üyeden oluþacaðý belirtilmiþti.
Üyeler her yasama yýlý sonunda Genel Kurulca gizli oyla seçilmekte ve Encümenin
görevi bir sonraki yasama yýlýnýn baþýnda yenisi seçilene kadar devam etmekteydi.
11 Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisi doðrultusunda oluþturulan encümenler þunlardýr: Muvazene-i
Maliyye (Bütçe), Orman ve Maadin ve Ziraat (Orman, Madenler ve Tarým), Evkaf ve Defter-i Hakani
(Vakýflar ve Devlet Gayrimenkulleri), Arzuhal (Dilekçe), Ticaret, Dahiliyye (Ýçiþleri), Hariciyye (Dýþiþleri),
Rüsumet (Vergi ve Gümrük), Sýhhiyye (Saðlýk), Adliyye (Adalet), Ýlmiyye (Din Ýþleri), Kavanin-i Maliyye
(Mali Kanunlar), Layiha (Tasarý), Maarif (Eðitim) ve Nafia (Bayýndýrlýk) Encümenleri., Bkz., Servet
Armaðan, Memleketimizde Ýçtüzükler, Fakülteler Matbaasý, Ýstanbul, 1972, s. 60.
12 Madde þu þekildedir: Muvazene-i Maliye Encümeni
Yirmi Birinci Madde: Her sene muvazene-i maliye kanunu layihasýnýn tetkiki için azasý þubelerden
intihab olunmak üzere on beþ azadan mürekkep ayrýca bir encümen teþkil olunur. Muhasebe-i katiyye
kanunu varidat ve mesarifat-ý devletin tezyid ve tenkisini intaç edecek hususata dair kanun layihalarýnýn
cümlesi muvazene encümenine havale edilir.
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Maliye Encümeni, genel bütçe kanun tasarýsý ile kesin hesabý ve çeþitli mali
kanunlarý incelemekle görevli kýlýnmýþtý.
Görüleceði üzere Maliye Komisyonu özel düzenlemelere konu olmuþtur.
Bu durum, komisyonlarýn ülkemizdeki tarihsel geliþimleri içinde, önemleri gereði
bütçe ile ve diðer mali iþlerle ilgilenen komisyonlarýn, hep farklý ve ayrýcalýklý
düzenlemelere konu olmasýnýn ve hukuki bakýmdan da diðer komisyonlardan
daha güçlü bir dayanaða sahip olmasýnýn baþlangýçtan itibaren bir kanýtý
niteliðindedir. Bu komisyonlar, mali kaynaklarýn yönlendirilmesindeki etkileri
nedeniyle zaman içerisinde fiilen de diðer komisyonlardan ayrýcalýklý bir konuma
sahip olmuþlardýr.13
13 Mayýs 1877 Tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisinin tadil
edilmiþ þekline göre de Heyet-i Mebusanda her biri onbeþ üyeden oluþan ve bir
yasama yýlý için üyeleri Heyet-i Mebusaný oluþturan beþ þubeden seçilen 16
daimi komisyon kurulmakta, böylece sürekli komisyon sistemine geçilmekteydi.
Buna göre, encümenler bir yasama yýlý için seçilmekte ve görevleri ertesi yasama
yýlý baþlangýcýna kadar devam etmekte idi. Oysa, ilk içtüzükler döneminde encümenler belirli kanun tasarý ve tekliflerini görüþmek üzere seçiliyordu. Kavanin-i
Maliyye (Mali Kanunlar) ile Muvazene-i Maliyye Encümeni (Bütçe), sayýlan
bu 16 encümen arasýnda yer almaktaydý (m. 12). Nizamnamede Kavanin-i Maliyye ve Muvazene-i Maliyye encümeninin oluþumlarý ve çalýþma yöntemlerine
iliþkin ayrýca bir düzenleme öngörülmemiþti. Ancak, Muvazene-i Maliyye Encümeninin görüþme konularý bütçe görüþmelerini düzenleyen ayrý bir maddede
belirtilmiþ böylece görevlerine açýklýk kazandýrýlmýþtý. Buna göre, Meclis-i
Mebusan bütçesiyle ek ödeneðine iliþkin kanun tasarýlarý, bütçe kanunu tasarýlarý,
ek ödenek ve olaðanüstü ödenek talebine iliþkin tasarýlar, Devlet gelir ve giderlerinde artýþ veya azalýþ öngören tasarýlar bu encümene havale edilecekti (m.
83).14 Diðer encümenler de bu kanun tasarýlarýný görüþebilmekle birlikte, ödenek
artýþýna yol açacak düzenleme yapamazlardý.
1920-1927 yýllarýný kapsayan dönemde Plan ve Bütçe Komisyonunun kimi
görevleri Ýktisat ve Maliyye encümenleri tarafýndan yerine getirilmekte idi.
Ýlk TBMM açýldýktan sonra, 26 Nisan 1920 tarihinde alýnan 7 sayýlý Kararla
13 Remzi Çiftepýnar, Yasama Sürecinde Plan ve Bütçe Komisyonunun Yeri ve Etkinliði, Yayýmlanmamýþ
Uzmanlýk Tezi, TBMM, Ankara, 2005, s. 19.
14 Madde þu þekildedir: Muvazene Encümenince Tetkik olunacak Hususat
Madde 83.- Muvazene Encümeninin tetkine havale olunacak hususat berveçh-i atidir.
1-Meclis-i Mebusan Muvazenesiyle tahsisat-ý munzamesi hakkýndaki kanun layihalarý,
2-Muvazene-i Maliyye kanunu,
3-Tahsisat-ý munzame ve tahsisat-ý fevkalade talebini havi olan kanun layihalarý,
4-Varidat ve mesarifat-ý Devletin tezyid ve tenkisini intaç edecek her nevi kanun layiha ve teklifleri.
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Heyeti Mebusan Nizamname-i Dahilisinin deðiþtirilerek uygulanmasý öngörülmüþtü. Mecliste Ýcra Vekilleri Heyetinin görevlerine karþýlýk gelmek üzere on
komisyon oluþturulmuþtu. Bu komisyonlar arasýnda Ýktisat ve Maliyye encümenleri de yer almaktaydý.15 Öte yandan, üye sayýsýnýn artýrýlmasýna iliþkin
1924 yýlýnda alýnmýþ bir kararýn varlýðýndan, Muvazene Encümeninin varlýðýný
bu dönemde de sürdürdüðü anlaþýlmaktadýr.16
Önceki anayasalarda olduðu gibi, 1924 Anayasasýnda da komisyonlara
iliþkin bir düzenleme yer almamýþtýr. Ancak, bu Anayasada bütçeye iliþkin kimi
hükümlere yer verilmiþtir. Anayasanýn 26. maddesinde TBMMnin yasama
fonksiyonu niteliðindeki görevleri arasýnda kanun koymak, kanunlarda deðiþiklik
yapmak, kanunlarý yorumlamak ve kanunlarý kaldýrmak yetkisi ile kanunlara
iliþkin bu fonksiyonlarýn yaný sýra, devletin bütçe ve kesinhesap kanunlarýný
incelemek ve onaylamak yetkisi de sayýlmýþtý. Meclis görüþmelerini, içtüzük
hükümlerine göre yapacaktý. Bu düzenlemeyle bütçe ve kesinhesap kanunlarýnýn
diðer kanunlardan ayrýlan özel bir kanun türü olduðu ilk olarak bu Anayasada
ortaya konmuþtur. Çünkü bütçe ve kesinhesaplar için kanun koymak deðil
incelemek ve onaylamak deyimi kullanýlmýþtýr.17
Heyet-i Mebusan Ýçtüzüðü 1927 yýlýna kadar uygulanmýþ, 2 Mayýs 1927
tarihinde TBMM yeni bir Dahili Nizamname kabul etmiþ ve Heyet-i Mebusan
Nizamname-i Dahilisini yürürlükten kaldýrmýþtýr. TBMM Dahili Nizamnamesinin
22. maddesinde encümenler; Meclis görevlerine karþýlýk gelen encümenler,
bütün hükümet hizmetlerine karþýlýk gelen encümenler ve bakanlýklara karþýlýk
gelen encümenler þeklinde gruplandýrýlmýþ ve Bütçe Encümeni bütün hükümet
hizmetlerine karþýlýk gelen encümen olarak belirlenmiþtir.18 Ayrýca, sadece
15 Meclis katibince adlarý okunan komisyonlar; Adliyye, Dahiliyye, Hariciyye, Ýktisat, Maarif, Maliyye,
Müdafai Milliyye, Nafia, Sýhhiyye ve Þeriyye encümenleridir., Bkz., M. Tuncer Karamustafaoðlu, a.g.e.,
(1965), s. 44.
16 Remzi Çiftepýnar, a.g.e., (2005), s. 22.
17 Remzi Çiftepýnar, a.g.e., (2005), s. 23.
18 22. maddede encümenler þu þekilde gruplandýrýlmýþtý:
Meclis vazifeleri ile mütenazýr encümenler:
1.Arzuhal Encümeni ( 25 aza, iki muvazzaf katip);
2.Divaný Muhasebat Encümeni ( 20 aza, bir muvazzaf katip);
3.Meclis Hesaplarýnýn Tetkiki Encümeni ( 10 aza, bir muvazzaf katip);
4.Meclis Kütüphanesi Encümeni (5 aza, bunlardan birini Riyaset Divaný, Ýdare Amirleri arasýndan
ayýrýr. Bu Encümene Kütüphane Müdürü katiplik eder);
5.Teþkilatý Esasiye Encümeni ( 20 aza, bir muvazzaf katip);
Dahili Nizamname iþleri bu encümene havale olunur.
Bütün Hükümet hizmetleri ile mütenazýr encümenler:
6.Bütçe Encümeni (35 aza, bir kalem müdürü ile muavini, bir baþ katip, muavini ve bir memur);
Bu Encümen kendine bir de Reisvekili intihabeder.
Umumi bütçe mazbatasýnýn yazýlmasý ve müdafaasý ile mükellef bir mazbata muharririnden baþka bu
Encümen bir veya muhtelif dairelerin bütçe mazbatasýný yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hususi
mazbata muharrirleri dahi intihabedebilir.
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Bütçe Encümeni için bir baþkan vekili seçileceði öngörülmüþ diðer komisyonlar
için baþkan vekili seçilmesi öngörülmemiþtir.19 Öte yandan Nizamnameye,
Bütçe Encümeni üyelerinin diðer encümenlere üye olamayacaðýna iliþkin bir
hüküm konulmuþtu (m. 39). Diðer encümenlerin üyeleri ayný zamanda bir baþka
encümene de üye olabiliyordu. Bakanlýklara karþýlýk gelen komisyonlar arasýnda
Ýktisat Encümeni ile Maliye Encümeni de bulunmakta idi. Encümenlere karþýlýk
gelmeyen dairelerle ilgili tasarý ve teklifler mali konulara iliþkin iseler Bütçe ve
Maliye Encümenlerinde, diðer konulara iliþkin iseler Dahiliye Encümeninde
görüþülecekti (m. 39).
1927 yýlýnda kabul edilen TBMM Dahili Nizamnamesinin Bütçe Encümeninin görevlerine iliþkin 126. maddesi þu þekildedir:
Madde 126.- Bütçe Encümeninin tetkik edeceði iþler þunlardýr:
1. Meclis ve merbutatý (baðlý kuruluþlarý) bütçesi ile munzam tahsisatý
(ek ödenek) hakkýndaki kanun layihalarý;
2. Muvazenei Umumiye Kanunu;
3. Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat (olaðanüstü ödenek), ve fasýllar
arasýnda münakale (aktarma) talebin havi kanun tasarýlarý;
4. Devlet varidatýnýn (gelirlerinin) veyahut masarifatýnýn artýrýlmasýný
veya eksiltilmesini intac edecek her nevi kanun layiha ve teklifleri,
5. Muvazenei Umumiye kanunlarýna ve dördüncü fýkradaki kanunlara
müteallik bütün tefsir taleplerinin tetkiki.

Görüldüðü üzere, Bütçe Encümeni esas itibariyle bütçe kanunu tasarýlarýný
görüþmekte, ancak devlet gelir ve giderlerinde artýþ veya azalýþ meydana getirecek
kanun tasarýlarý da Encümene havale edilmektedir.

Vekaletlerle mütenazýr encümenler (Alfabe sýrasýyla)
7.Adliye Encümeni (25 aza, bir muvazzaf katip);
8.Çalýþma Encümeni (15 aza, bir muvazzaf katip);
9.Dahiliye Encümeni (30 aza, bir muvazzaf katip);
Bu Encümen lüzum görüldükçe bir reisvekili intihabeder.
10.Gümrük ve Ýnhisarlar Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
11.Hariciye Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
12.Ýktisat Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
13.Maarif Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
14.Maliye Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
15.Milli Müdafaa Encümeni (25 aza, bir muvazzaf katip);
16.Münakalat Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
17.Nafia Encümeni (250aza, bir muvazzaf katip);
18.Sýhhat ve Ýçtimai Muavenet Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
19.Ticaret Encümeni (20 aza, bir muvazzaf katip);
20.Ziraat Encümeni (25 aza, bir muvazzaf katip);
19 Ayrýca, Dahiliye Encümeninin gerek duyulmasý halinde bir baþkanvekili seçeceði öngörülmüþtü.
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1961 yýlýnda kabul edilen Milli Birlik Komitesi Ýçtüzüðüne göre20 komite
dört komisyon halinde çalýþmaktaydý ve bunlardan birisi de 10 üyeli Ýktisat
Komisyonuydu. Komisyon; Maliye, Sanayi, Tarým, Ticaret, Gümrük ve Tekel
Bakanlýklarýnýn hizmetlerinin koordinasyonu ve denetlenmesi ile görevli kýlýnmýþtý.
Daðýtýlan TBMM Bütçe ve Sayýþtay komisyonlarýna kanunlarla verilmiþ olan
görevlerle, bütçe ve iktisadi kamu kuruluþlarý ile ilgili ve Sayýþtay Baþkanlýðýnýn
çalýþma konusuna giren iþleri yapmak üzere de bu Komisyon görevlendirilmiþti.
Ayrýca, bu dönemde Bütçe Komisyonu da varlýðýný sürdürmüþtür. 1961 yýlýna
ait bütçe kanunu tasarýsý ile katma bütçelerin, Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler
Meclisinden seçilecek onar üyeden kurulu bir Bütçe Komisyonunda incelenerek
Kurucu Meclisin birleþik toplantýsýnda görüþülüp kabul edileceði belirtilerek,
Bütçe Komisyonu kurulacaðýna iliþkin bir düzenleme yapýlmýþ21, Temsilciler
Meclisi Ýçtüzüðünde de bu Kanuna atýf yapýlarak, söz konusu Komisyona katýlacak
üyelerin gizli oyla ve seçim sonucunda en fazla oy alanlar arasýndan sýrasý ile
seçileceði, bu seçimin ilk toplantýdan itibaren en geç üç gün içinde yapýlacaðý
ve isimlerin MBK ye bildirileceði hükme baðlanmýþtý. Bu dönemde Temsilciler
Meclisinde bir de Maliye Komisyonu bulunmakta idi. Kurulmuþ olan komisyonlarla
karþýlanamayan dairelerle ilgili teklifler, mali iþlerden ise Maliye Komisyonu ile
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen temsilci üyelerden oluþan Karma
Komisyonda görüþülecekti.
1961 yýlýnda kabul edilen Kurucu Meclis Ýçtüzüðüne göre, Bütçe Komisyonu
10 üyeden oluþmakta ve üyeleri Temsilciler Meclisi tarafýndan gizli oyla
seçilmekteydi. 27 Aralýk 1963 Tarihli Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünde Bütçe
ve Plan Komisyonu, görevleri bütün kamu faaliyetleriyle ilgili komisyonlar
içerisinde düzenlenmiþti. Belli kamu faaliyetleriyle ilgili komisyonlar arasýnda
da Mali ve Ýktisadi Ýþler Komisyonu yer almakta idi. Maliye, Enerji, Ticaret ve
Sanayi, Gümrük ve Tekel Bakanlýklarýyla karþýlýklý olarak kurulmuþ bulunan bu
komisyon adý geçen bakanlýklara iliþkin tasarý ve teklifler ile diðer iþleri görüþmekteydi. Belli kamu hizmetlerine karþýlýk gelmeyen dairelerle ilgili tasarý ve
teklifler, mali iþlerle ilgili iseler Plan Komisyonunda görüþülecekti. Plan kavramýnýn
anayasaya girmiþ olmasý nedeniyle buna iliþkin düzenleme Ýçtüzükte yer almýþtý.
Ayrýca, Ýçtüzükte Plan Komisyonuna yapýlacak havaleler ve Komisyonun görevleri
ayrý bir madde olarak düzenlenmiþti. Plan Komisyonu üyeleri baþka bir komisyona
20 27 Mayýs 1961 askeri müdahalesinden sonra geçici bir süre yasama görevi, Milli Birlik Komitesi, Temsilciler
Meclisi ve her ikisinin birlikte toplanmasýyla oluþan Kurucu Meclis tarafýndan yerine getirilmiþtir. Ancak
her meclis/kurul ayrý çalýþtýðýndan, çalýþma yönteminin belirlenmesi gereksinimi doðmuþ ve üç ayrý içtüzük
çýkarýlmýþtýr.
21 12 Haziran 1960 Tarihli ve 1 Sayýlý Geçici Kanuna Ek Kurucu Meclis Teþkili Hakkýnda 157 sayýlý Kanun,
RG, 16.12.1960, S.10682.
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seçilememekteydi. Plan Komisyonu, Bütçe Karma Komisyonuna Cumhuriyet
Senatosundan seçilen onbeþ üyeden oluþuyordu.
Plan Komisyonunun görevleri 16.10.1962 tarihli ve 77 sayýlý Uzun Vadeli
Planýn Yürürlüðe Konmasý ve Bütünlüðünün Korunmasý Hakkýnda Kanunla
ayrýntýlý biçimde tanýmlanmýþ olduðu için Bütçe Komisyonuyla görevleri arasýnda
çýkacak uyuþmazlýklar kanuni bir dayanaða kavuþturulmuþ ve çözümü kolaylaþtýrýlmýþtý. Plan Komisyonu özel bir kanunla kurulduðundan, karma komisyonlar
hakkýnda da genel hükümler getirildiðinden Plan Komisyonu ve Bütçe Karma
Komisyonu Millet Meclisi Ýçtüzüðünün ilk halinde sayýlan komisyonlar arasýnda
yer almamýþtý. Esasen Bütçe Karma Komisyonu dayanaðýný doðrudan Anayasadan
alýyordu. Anayasanýn 94 üncü maddesine göre, karma komisyon 35 milletvekiliyle
15 senatörden oluþacaktý. Ayrýca, komisyonun kuruluþunda iktidar grubuna
veya gruplarýna en az otuz üyelik verilmek þartýyla siyasi parti gruplarýnýn ve
baðýmsýzlarýn oranlarýna göre temsili saðlanacaktý. Bu dönemde Cumhuriyet
Senatosunda ve Millet Meclisinde birer Plan Komisyonu kurulmuþtu. 77 sayýlý
Kanunun 2. maddesinde Plan Karma Komisyonunun Anayasanýn 94. maddesine
göre kurulan Bütçe Karma Komisyonu üyelerinden oluþacaðý öngörülmüþtü.
Ayrýca, söz konusu Kanunun 3. maddesine göre, Millet Meclisi Plan Komisyonu,
TBMM Bütçe Karma Komisyonuna Millet Meclisinden seçilen 35
milletvekilinden, Cumhuriyet Senatosu Plan Komisyonu da Bütçe Karma
Komisyonuna Senatodan seçilen 15 üyeden oluþacaktý. Baþka bir deyiþle,
TBMMde ayný üyelerden oluþan bir Plan Karma Komisyonu bir de Bütçe Karma
Komisyonu bulunuyordu. Bu karma komisyonlar varlýklarýný 1980 yýlýna kadar
devam ettirmiþlerdir.
Millet Meclisi Ýçtüzüðünde 17 Mart 1977 tarihli ve 641 sayýlý Kararla
yapýlan deðiþiklikle Millet Meclisinde Sayýþtay Genel Uygunluk Bildirimlerini
görüþmek üzere bir de Sayýþtay Komisyonu kurulmuþtur. 1982 Anayasasýyla
kesinhesaplarýn Bütçe Komisyonunda görüþüleceði düzenlendiðinden, Sayýþtay
Komisyonu kaðýt üzerinde kalmýþ ve 20 Þubat 1992 tarihli ve 163 sayýlý Kararla
kaldýrýlarak, yerine Çevre Komisyonu kurulmuþtur.
1982 Anayasasýnýn yürürlüðe girmesinden sonra Bütçe ve Plan komisyonlarýnýn birleþtirilmesi, daha doðrusu 77 sayýlý Kanunu yürürlükten kaldýran
30.10.1984 tarihli ve 3067 sayýlý Kalkýnma Planlarýnýn Yürürlüðe Konmasý ve
Bütünlüðünün Korunmasý Hakkýnda Kanunla bu Komisyonun görevlerinin de
Bütçe Komisyonuna verilmesi ve Komisyonun isminin Plan ve Bütçe Komisyonu
olarak deðiþtirilmesiyle bu görevlerin hepsi Plan ve Bütçe Komisyonuna verilmiþtir.
25 Eylül 1980 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Yasama
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Görevleri Ýçtüzüðünün ilk halinde düzenlenmemiþ olan bütçenin görüþülmesine
iliþkin hükümler 1981 yýlýnda konulmuþ ve Bütçenin MGK Genel Sekreterliðince
teþkil edilecek Bütçe-Plan Komisyonunda görüþüleceði, KÝTlerin denetimini
de bu komisyonun yapacaðý hükme baðlanmýþtýr. Diðer komisyonlarýn ise adlarý
sayýlmamýþ sadece ihtisas komisyonlarýnýn kurulabileceði belirtilmiþtir. Danýþma
Meclisinin 1981 yýlýnda kabul ettiði Ýçtüzükte komisyonlar arasýnda Bütçe-Plan
Komisyonu ve Mali Ýþler Komisyonuna yer verilmiþti. 1982 Anayasasý ile yeni
içtüzük yapýlýncaya kadar 1973 tarihli Ýçtüzüðün kullanýlacaðý öngörülmüþtü
(Geçici Madde 6).
Gerek Cumhuriyetten önceki anayasalarýmýzda gerekse Cumhuriyet dönemindeki ilk anayasamýz olan 1924 Anayasasýnda komisyonlara iliþkin hükümler
yer almýyordu. 1961 Anayasasýnýn 94. maddesinde ise, bütçenin görüþülmesi
için bir karma komisyon oluþturulmasý öngörülmüþtü. Genel ve katma bütçe
kanunu tasarýlarý ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor 35 milletvekiliyle
15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden oluþan bir karma komisyona verilmekteydi.
Parlamentonun iki meclisten oluþmasý bütçenin belli bir süre içerisinde çýkarýlmasý
ve kalkýnma planýyla uyumlu olmasý zaruretleri dolayýsýyla özellik arz eden bütçe
kanunu tasarýlarýnýn görüþme ve kabul usullerinde farklý bir sisteme ihtiyaç
duyulmuþ ve bu gerekçeyle bu düzenlemeye iliþkin hüküm anayasa buyruðu
olarak düzenlenmiþti. Böylelikle bütçe ile ilgili komisyonun üye sayýsý ve oluþum
tarzý ile ilgili hükümler, dolayýsýyla bir Meclis ihtisas komisyonuna iliþkin
hükümler, hukukumuzda ilk defa Anayasa metinlerinde yer almaya baþlamýþtýr.

3.2. Günümüzde Plan ve Bütçe Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu diðer Meclis komisyonlarýndan farklý olarak,
kuruluþu Anayasa ile düzenlenmiþ bir komisyondur. Yukarýda da deðinildiði
üzere, 1961 Anayasasýnýn 94. maddesinde bütçenin görüþülmesinin yaný sýra,
Bütçe Karma Komisyonunun oluþumuna iliþkin hükümlere de yer verilmiþti.
Ayný þekilde, 1982 Anayasasýnýn 162. maddesi, bütçenin Bütçe Komisyonunda
görüþüleceðini hükme baðlamýþ ve Komisyonun üye sayýsý ve üyeliklerin parti
gruplarý arasýnda nasýl daðýtýlacaðýný düzenlemiþtir. Buna göre, Komisyon 40
üyeden oluþmaktadýr ve üyeliklerin en az 25i iktidar grubu veya gruplarýna
aittir. Diðer üyelikler partilerin milletvekili sayýsýna göre daðýtýlýr (m. 162).
Ancak iktidar grubuna düþen üyelik sayýsý partinin TBMMdeki üye sayýsýna
göre 25ten fazla da olabilir. Öte yandan iktidarda bir azýnlýk hükümeti bile
bulunsa 25 üye iktidar partisinden olacaktýr. Deðindiðimiz bu hüküm Anayasanýn
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95. maddesinde yer alan, Ýçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarýnýn, Meclisin
bütün faaliyetlerine üye sayýsý oranýnda katýlmalarýný saðlayacak yolda düzenlenir
þeklindeki genel kuralýn istisnasýný oluþturmaktadýr. Bu istisnanýn amacý,
hükümetin genel siyasetinin bir aracý olan bütçenin bütünlüðünün ve tutarlýlýðýnýn
bozulmasýný önlemektir. Böylece Bakanlar Kurulu için güven oylamasý niteliðini
kazanmýþ olan bütçenin görüþülmesinde Hükümete önemli bir üstünlük
saðlanmakta ve hükümetin bütçe kanunu yanýnda diðer kanunlar aracýlýðýyla
da iktisadi ve mali politikalarýný gerçekleþtirmesi bir ölçüde kolaylaþtýrýlmýþ
olmaktadýr. Ýçtüzüðün 20. maddesine göre Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kamu
Ýktisadi Teþebbüsleri Komisyonu dýþýnda kalan komisyonlarýn üye sayýlarý Danýþma
Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenmektedir.22
Komisyonun üyeliðe iliþkin bir baþka özelliði de diðer komisyonlarýn aksine
baðýmsýzlarýn da güçleri oranýnda temsil edilmesidir. Bu uygulama 1961 Anayasasý
ile baþlatýlmýþtý. Ýçtüzük gereði diðer komisyonlarda baðýmsýzlara üyelik verilmez.
Anayasanýn yukarýda deðindiðimiz hükmü doðrultusunda, TBMM Ýçtüzüðü
Meclis çalýþmalarýnda siyasi parti gruplarýnýn temsiline önem vermiþtir.
Belirtilmesi gereken bir baþka husus da Plan ve Bütçe Komisyonu ve Dilekçe
Komisyonu üyelerinin ayný anda diðer Meclis Komisyonlarýnda görev alamayacaklarýdýr. Esasen, ilk içtüzük düzenlemelerinden bu güne kadar komisyon üyelerinin
diðer komisyonlara da üye olabilecekleri öngörülmüþ, böylece bu kiþilerin
uzmanlýklarýndan mümkün olduðunca çok yararlanýlabilmesi amaçlanmýþtýr.
Ancak, 1927 yýlýnda kabul edilen Ýçtüzükle Bütçe Encümeni üyeleri bu uygulamadan istisna tutulmuþ ve uygulama bu güne kadar sürdürülmüþtür. Ýçtüzükte,
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliði ile diðer belirtilen görevlerde bulunanlar için
diðer komisyonlara üye olunamayacaðý belirtilirken Meclis Komisyonlarý tabiri
kullanýlmýþtýr. Bu ifadeden, sadece daimi komisyonlarýn kastedildiði yorumu
yapýlarak geçici komisyonlara üyeliðin yasaklanmadýðý sonucu çýkarýlmýþtýr.
Nitekim, uygulamada Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri geçici komisyonlara
üye olabilmektedir.
Belli alanlarda uzmanlaþmýþ milletvekillerinin Komisyon üyeliðine seçilmesine
özen gösterilmektedir. Komisyonda ekonomi/maliyecilerin aðýrlýðý söz konusudur.
Ýkinci önemli grubu mühendisler oluþturmaktadýr. 20., 21. ve 22. Dönemlerde
üye daðýlýmýna bakýldýðýnda üyelerin; yüzde 28,3ünün maliyeci/ekonomist,
yüzde 27,5inin mühendis, yüzde 14,2sinin sanayici/iþadamý, yüzde 9,2sinin
öðretim üyesi, yüzde 5,8inin hukukçu, yüzde 5,8inin týp doktoru, yüzde 5inin
22 Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Komisyonunun üye sayýsý yasayla belirlenmiþtir.
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özel sektör yöneticisi, yüzde 4,2sinin de diðer meslek kökenli olduklarý görülmektedir.23 Komisyonun bir diðer özelliði de bakan yetiþtiren komisyon olarak
anýlmasýdýr. 1995-2002 yýllarý arasýnda kurulan hükümetlerde Plan ve Bütçe
Komisyonu üyeliði yapmýþ olan toplam 43 bakanýn görev yapmýþ olmasý bu
nitelendirmeyi haklý kýlmaktadýr.24
Öte yandan, baþtan itibaren Bütçenin ve Bütçe Encümeninin taþýdýðý
önemden dolayý bu encümene destek hizmeti saðlamak üzere özel bir idari birim
kurulduðu görülmektedir. Oysa, diðer komisyonlar için özel bir idari örgütlenmeye
gidilmemiþ, bu komisyonlara destek hizmeti Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü
tarafýndan saðlanmýþtýr. 1927 tarihli Ýçtüzüðün 22. maddesinde, Bütçe Encümeninde bir kalem müdürü ile muavini, bir baþkatip ve muavini ve bir memur; diðer
encümenlerde ise birer muvazzaf katip bulunacaðý öngörülmüþtü. Nitekim, 1929
yýlýnda 1452 sayýlý Kanunla Bütçe Encümeninde bir Baþkatipliðin kurulmuþ olduðunu görüyoruz. 1937 yýlýnda çýkarýlan 3158 sayýlý Kanunla Baþkatiplik yerine
Þeflik kurulmuþ, 1943 yýlýnda kabul edilen 4448 sayýlý Kanunla bu Þeflik, Müdürlük olarak yeniden örgütlenmiþtir. Son olarak, 13.10.1983 tarihli ve 2919 sayýlý
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði Teþkilat Kanunu ile Daire Baþkanlýklarýnýn kurulmasý üzerine Bütçe Müdürlüðü, Kanunlar ve Kararlar Dairesi
Baþkanlýðýna baðlanmýþtýr.

4. Komisyonun Ýþlevleri
Plan ve Bütçe Komisyonun en önemli görevi aþaðýda da deðinileceði üzere
bütçe kanun tasarýlarýný görüþmektir. Esasen, mali konulara iliþkin tasarý ve
teklifler eskiden beri Plan ve Bütçe Komisyonunun selefleri sayýlabilecek komisyonlar tarafýndan görüþülmekteydi. Ancak, Komisyonun görev alaný kanun
tasarý ve tekliflerinin görüþülmesiyle sýnýrlý kalmamýþ, zaman içinde giderek
geniþlemiþtir. 1961 Anayasasýyla birlikte planlý kalkýnmanýn benimsenmesi ve
Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarýnýn uygulamaya konulmasý Meclisin her iki kanadýnda
Plan Komisyonu adýyla ayrý birer komisyon kurulmasý sonucunu doðurmuþtu
Böylece Komisyonun görevleri arasýna Kalkýnma Planýnýn görüþülmesi de girmiþti.
Öte yandan, 21.7.1967 tarihli Sayýþtay Kanunu Sayýþtay birinci baþkan ve üyelerinin önseçiminin Bütçe Karma Komisyonunca yapýlmasýný öngörüyordu. Bu
görev, tek meclisli sisteme geçilmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasýyla
bu Komisyona verilmiþtir. Son yýllarda çeþitli kanunlarla Komisyonun yürütme
organý tarafýndan bilgilendirilmesi konusunda düzenlemeler yapýlmýþtýr.
23 Remzi Çiftepýnar, a.g.e., (2005), s. 74.
24 Remzi Çiftepýnar, a.g.e., (2005), s. 73.
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Komisyonun bu günkü görevleri aþaðýdaki þekilde özetlenebilir:
- Anayasanýn 162. ve 163. maddeleri ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyarýnca Bütçe Kanunu Tasarýlarýný görüþmek.
- Anayasanýn 164. maddesi ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
uyarýnca Kesinhesap Kanunu Tasarýlarýný görüþmek.
- Komisyona havale edilen kanun tasarý ve teklifleri ile kanun hükmünde
kararnameleri ve tezkereleri görüþmek.
- Anayasanýn 166. maddesi ile 3067 sayýlý Kalkýnma Planlarýnýn Yürürlüðe
Konmasý ve Bütünlüðünün Korunmasý Hakkýnda Kanun uyarýnca
kalkýnma planlarýný görüþmek.
- 832 sayýlý Sayýþtay Kanununun 5. ve 6. maddeleri uyarýnca Sayýþtay 1
inci Baþkanýnýn ve üyelerinin ön seçimini gerçekleþtirmek.
- 832 sayýlý Sayýþtay Kanununda TBMMye sunulmasý öngörülen çeþitli
konulara iliþkin Sayýþtay raporlarýný görüþmek.
- Çeþitli kanunlar uyarýnca bilgilenme toplantýlarý düzenlemek.

4.1. Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarýlarý
Ülkemizin de dahil olduðu Kýta Avrupasý sistemini benimseyen ülkeler
gurubunda parlamentolar, bütçe hakkýný esas itibariyle bütçe tasarýsýnýn
görüþülmesi ve onanmasý safhalarýnda kullanmaktadýrlar. Parlamento, bütçeyi
görüþüp onamak için yaptýðý incelemeler ve araþtýrmalar sýrasýnda gelir ve
giderlerin temeli ile ilgili siyasi tasarruflarda bulunmuþ olmaktadýr. Bütçeyi her
sene yeni baþtan onamak, zaruri olarak kabinenin gelir ve gider politikasýný bir
daha gözden geçirmek, hükümeti adeta genel bir sorguya çekmek imkaný
saðlamaktadýr. Diðer demokratik ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de uygulama
bu þekilde gerçekleþmekte ve bütçenin özel bir önem kazanmasý bu siyasi denetim
iþlevinden kaynaklanmaktadýr. Nitekim ülkemizde 1. Meþrutiyet döneminde
toplanan ilk Mecliste bütçe görüþmeleri sýrasýnda hükümete ve padiþaha yönelik
eleþtirilerin artmasý üzerine, Meclisin feshedildiði ve seçime gidilerek yeni bir
Meclis oluþturulduðu ifade edilmektedir.25 Parlamentolar, denetimini yaptýklarý
yürütmeyi, güvenoyu vererek göreve getirmiþlerdir. Güvenoyu verirken temel
aldýklarý kriter, yürütmenin programýdýr. Dolayýsýyla programlarý çerçevesinde
25 Recai Galip Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatlarý: Türkiyenin Siyasi Geliþmesi, 1. Kitap: Osmanlý
Devletinin Kuruluþundan Yýkýlýþýna Kadar, Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Yayýný, Ýstanbul, 1977., s. 175-187.
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hareket edip etmediklerini izlemek, parlamentolarýn sahip olduðu doðal bir
haktýr. Bütçe görüþmeleri bu hakkýn kullanýlmasýnýn en etkin yollarýndan biridir.
Çünkü hükümet programýnýn yýllýk dilimlerini bütçe aracýlýðýyla parlamento
onayýna sunmaktadýr.
Bütçe kanununun parlamentoda görüþülmesi, yasama organýnýn kamu
maliyesini kontrolde kullandýðý en önemli araçtýr. Bütçenin önemli ekonomik
ve siyasal politika aracý olmasý, bu konuda hükümete geniþ yetkiler verilmesini
zorunlu kýlmýþtýr. Bütçe hazýrlýðýnda hükümete tanýnmak istenen inisiyatif,
ayrýca bütçenin tartýþýlmasý sýrasýnda Meclisin yetkilerinin azaltýlmasýný da
yanýnda getirmiþtir. Bu sonuca bütçe ile ilgili Anayasa hükümleri incelendiðinde
de varýlabilir. Anayasanýn; TBMMnin görevlerini sayan 87. maddesi, kanunlar
için kanun koymak deyimini kullandýðý halde, bütçeler için görüþmek ve kabul
etmek deyimini kullanarak aradaki farký belirgin bir biçimde vurgulamýþtýr.
TBMMde bütçe görüþmeleri yapýlýrken hükümet güçlü kýlýnmýþtýr. Meclis görüþmelerinde Bütçe Komisyonuna çok önemli bir rol verilmiþtir. Bütçenin Mecliste
görüþülmesi için ayrýlan 75 günlük sürenin 55 günü Bütçe Komisyonuna ayrýlmýþtýr. Bütçe Komisyonunun, bütçe tasarýlarýný deðiþtirmek konusunda Meclis
Genel Kurulundan daha yetkili kýlýndýðýný belirtmek gerekir. Çünkü, Bütçe
Komisyonu gerek kamu harcamalarýný, gerek kamu gelirlerini arttýrýp eksiltebilecek
önerilerde bulunabilirken, Meclis Genel Kurulunda gider arttýrýcý ve gelir azaltýcý
önerilerde bulunulmasý, Anayasaya göre mümkün deðildir.
Anayasanýn bütçenin görüþülmesi ile ilgili 161., 162. ve 163. maddeleri
birlikte ele alýndýðýnda, þu süreç karþýmýza çýkmaktadýr: Devletin ve kamu iktisadi teþebbüsleri dýþýndaki kamu tüzelkiþilerinin yýllýk harcamalarýna izin veren
bütçe kanunu tasarýsý Bakanlar Kurulunca hazýrlanýr, mali yýl baþýndan en az
yetmiþ beþ gün önce TBMMye sunulur ve bütçe kanunu tasarýsý, 55 gün içerisinde Bütçe Komisyonunda incelenir. Bütçe Komisyonunun kabul edeceði metin,
TBMM Genel Kurulunda görüþülür ve mali yýl baþýna kadar karara baðlanýr.
Ancak, TBMM üyeleri Genel Kuruldaki görüþmeler sýrasýnda gider artýrýcý ve
gelirleri azaltýcý önerilerde bulunamazlar. Görüldüðü gibi, bütçe tasarýsýnýn
yasama organýndaki görüþülmesi sýrasýnda komisyon gerekiyorsa gelirleri azaltýp
giderleri artýrabilmekte, bir baþka deyiþle konuya daha teknik düzeyde yaklaþabilmekte iken, Genel Kurulun denetimi daha çok siyasal nitelik taþýmaktadýr.
Ayrýca, genel ve katma bütçelerle verilen ödeneklerin harcanabilecek miktarýn
sýnýrýný gösterdiði, bu sýnýrýn Bakanlar Kurulu Kararý ile aþýlabileceðine dair
bütçelere hüküm konulamayacaðý, Bakanlar Kuruluna KHK ile bütçede deðiþiklik
yapma yetkisi verilemeyeceði, cari yýl bütçesindeki ödenek artýþý öngören
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deðiþiklik tasarýlarýnda ve cari ve ileriki yýl bütçelerine mali yük getirecek nitelikteki kanun tasarý ve tekliflerinde belirtilen giderleri karþýlayabilecek mali kaynak
gösterilmesinin zorunlu olduðu hüküm altýna alýnmýþtýr.
Bütçe tasarýlarý 17 Ekimde Meclise sunulmaktadýr. Komisyonda görüþmeler
ise aþaðý yukarý 15 gün sonra baþlamakta, yaklaþýk 20 gün içinde sonuçlandýrýlmaktadýr. Ýlk birleþim Maliye Bakanýnýn sunuþ konuþmasý ile baþlamaktadýr. Bu
konuþmada; dünyadaki geliþmeler, Türkiyedeki geliþmeler, bir önceki yýl
kesinhesabý, içinde bulunulan yýl bütçesinin gerçekleþme oranlarý, yeni bütçenin
hedefleri, bütçe büyüklükleri, memur aylýklarýnýn artýþ oraný, uygulanan ve uygulanacak vergi sistemi ve uygulamaya sokulacak yeni vergiler hakkýnda bilgiler
yer almaktadýr. Bakanýn sunuþ konuþmasýnýn ardýndan Komisyon bütçe görüþmelerinin esas ve usulleri hakkýnda karar vermektedir (konuþma süresi, komisyon
baþkanýna bütçe görüþme programda deðiþiklik yapma yetkisi verilmesi gibi).
Ýlk birleþim böylece sona ermekte ve Komisyon üyelerinin bütçe ve bütçe ile
ilgili dokümanlarýný inceleyebilmelerini saðlamak amacýyla bir haftalýk ara
verilmektedir. Maliye Bakanýnýn sunuþunun ardýndan yapýlan ilk toplantýda
bütçe ve kesinhesap kanunu tasarýlarýnýn tümü üzerinde görüþme yapýlmaktadýr.
Bir gün süren bu toplantýda hükümeti Maliye Bakaný temsil etmektedir. Görüþmeler, Bakan sunuþunu önceki birleþimde yapmýþ olduðu için doðrudan Komisyon
üyelerinin söz hakký ile baþlamaktadýr. Bu konuþmalarda bütçe ve kesinhesaplar
hakkýnda görüþ ve eleþtiriler dile getirilmekte, ülkenin genel ekonomik durumuyla
ilgili deðerlendirmeler yapýlmakta ve hükümetin ekonomi politikalarý baþta
olmak üzere bütün uygulamalarý tartýþýlmaktadýr. Bakanlýklarýn bütçelerinin
görüþülmesi sýrasýnda hükümeti, ilgili bakan temsil etmektedir. Bütçe tasarýlarýnýn
oylamasý programlar (yeni uygulamaya geçilen analitik bütçe sistemi ile birlikte,
fonksiyonlar) itibariyle yapýlmaktadýr. Tüm kurum ve kuruluþlarýn bütçe ve
kesinhesaplarý kabul edildikten sonra genel ve katma bütçe kanunu tasarýlarý
ve kesinhesap kanunu tasarýlarýnýn maddeleri görüþülmekte, en son gelir bütçesi
ve gelir kesinhesabý oylandýktan sonra toplantýlar sona ermektedir. Toplantýlarýn
ardýndan komisyon raporu hazýrlanmakta ve bütçeler ile cetvellerde yapýlan
deðiþiklikler doðrultusunda tasarýlar yeniden tanzim edilip bastýrýlmakta ve
Genel Kurul görüþmelerine hazýr hale getirilmektedir.
Son yýllarda uygulanan sýký maliye politikalarý nedeniyle Komisyon tarafýndan
bütçede yapýlan artýþlar oldukça sýnýrlý düzeydedir. 2001-2005 döneminde
bütçeler üzerinde ortalama 78 önerge verilmiþtir. Bu dönemde önergelerle
gerçekleþtirilen ödenek artýþý ise ortalama binde 2 düzeyindedir.
Anayasanýn 164. maddesine göre, kesinhesap kanunu tasarýlarý kanunda
daha kýsa bir süre öngörülmemiþ ise, ilgili olduklarý mali yýlýn sonundan baþlayarak
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en geç yedi ay sonra TBMMye sunulmak durumundadýr. Kesinhesap Kanunu
Tasarýsýnýn sunulmasýndan itibaren yetmiþbeþ gün içinde Sayýþtay, genel uygunluk
bildirimini Meclise sunmak zorundadýr. Kesinhesap Kanunu Tasarýsý Bütçe
Komisyonunda Bütçe Kanunu Tasarýsý ile birlikte görüþülmek durumundadýr.
Komisyon her iki kanun tasarýsýný birlikte görüþerek Genel Kurula birlikte sunar.
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile mali sistemde köklü deðiþiklikler yapýlmýþtýr.26 Bu Kanunla bütçenin ve
kesinhesabýn kapsamý geniþletilerek Parlamentonun mali yönden daha geniþ
bir alaný denetlemesine imkan saðlanmýþtýr. Artýk, daha önce bütçeleri Meclis
tarafýndan belirlenmeyen pek çok kamu kurum ve kuruluþunun bütçe ve
kesinhesaplarý TBMM tarafýndan karara baðlanacaktýr. Dolayýsýyla genelde
TBMMnin, özelde ise Plan ve Bütçe Komisyonunun bütçe sürecindeki iþ yükleri
artmýþtýr. 5018 sayýlý Kanun, TBMM adýna denetim yapan Sayýþtayýn denetim
alanýný da geniþlettiðinden, Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alaný da
geniþlemiþ olmaktadýr. Söz konusu Kanuna göre, kamu kuruluþlarýnýn faaliyet
raporlarý ve Sayýþtayýn hazýrlayacaðý Dýþ Denetim Genel Deðerlendirme Raporu,
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan deðerlendirilecektir.
5018 sayýlý Kanun gereðince kamu idarelerinin faaliyet raporlarý Sayýþtay
tarafýndan TBMMye sunulacaktýr. Böylece kamu kaynaðýnýn elde edilmesi ve
kullanýlmasýnda Ýdarenin sorumluluðu TBMM tarafýndan deðerlendirilebilecektir.
Söz konusu Kanunun geçici 4. maddesinde Kanunla getirilen mali yönetim ve
kontrol sistemine uyum saðlamak üzere TBMM Ýçtüzüðünde gerekli deðiþikliklerin
yapýlacaðý öngörülmektedir. Nitekim kapsamlý bir içtüzük deðiþikliði teklifi
hazýrlanarak TBMM Baþkanlýðýna sunulmuþtur.27 Teklifin 98. maddesiyle
Ýçtüzüðün 179. maddesinin deðiþtirilmesi öngörülmekte ve Merkezi yönetim
bütçe kanunu tasarýsý ve eklerini, 178. madde gereðince komisyonlar tarafýndan
hazýrlanan idarelerin bütçeleriyle ilgili raporlarý, Plan ve Bütçe Komisyonunun karar
vermesi halinde kamu harcama veya gelirlerinde artýþ veya azalýþ gerektiren kanun
tasarý ve tekliflerini görüþmek, incelemek ve deðerlendirmek üzere Bütçe Alt
Komisyonunun; Kesinhesap kanunu tasarýsý ve ekinde yer alan belgeleri, 178. madde
gereðince idarelerin kesinhesaplarý ve faaliyet raporlarý hakkýnda komisyonlar tarafýndan
hazýrlanan raporlarý, genel uygunluk bildirimini ve ilgili kurumlar tarafýndan Türkiye
Büyük Millet Meclisine her yýl sunulan raporlar ile Sayýþtay tarafýndan sunulan diðer
raporlarý görüþmek, incelemek ve deðerlendirmek üzere Kesinhesap Alt Komisyonunun kurulmasý öngörülmektedir. Alt Komisyonlarýn üye sayýsý Plan ve Bütçe
26 RG, 24/12/2003, S. 25326.
27 Bkz., http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0818.pdf
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Komisyonunca belirlenecek, üyeleri, siyasi parti gruplarý ile baðýmsýzlarýn Plan
ve Bütçe Komisyonundaki temsil oranlarý dikkate alýnarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan seçilecek ve bir yasama döneminde iki kez seçim yapýlacaktýr.
Alt komisyonlarýn baþkanlarý ise kendileri tarafýndan seçilecektir. Böylece, Plan
ve Bütçe Komisyonu aracýlýðýyla TBMMnin yürütmeyi denetleme iþlevini daha
etkili bir biçimde gerçekleþtirmesi saðlanacaktýr.
Ayrýca, söz konusu deðiþiklik teklifinin Ýçtüzüðün 178. maddesini deðiþtiren
97. maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkanlýðýnýn, merkezi yönetim
bütçe kanunu tasarýsýnýn kamu idareleriyle ilgili bölümü ile bu idarelerin
kesinhesaplarýný, idare faaliyet raporlarýný ve Sayýþtay tarafýndan Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulan diðer raporlar hakkýnda ilgili komisyonlarýn, mahalli
idareler genel faaliyet raporu hakkýnda da Ýçiþleri Komisyonunun görüþleri
alýnmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna göndereceði öngörülmektedir.

4.2. Kalkýnma Planlarý
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra savaþýn etkilerini ortadan kaldýrabilmek
amacýyla bütün Batý ülkelerinde topyekün ve dengeli kalkýnma politikalarý
benimsenmiþ, bu çerçevede orta ve uzun vadeli kalkýnma planlarý uygulamaya
konulmuþtur. Türkiyede de 1960 yýlýnda Milli Birlik Komitesinin kabul ettiði
91 sayýlý Kanunla Devlet Planlama Teþkilatý kurulmuþ, 1961 Anayasasý ile planlý
kalkýnma anayasal düzenleme konusu olmuþ, 1962 yýlýnda 77 sayýlý Kanun ile
Planýn Mecliste nasýl görüþüleceði düzenlenmiþ, 1963 yýlýnda I. Beþ Yýllýk
Kalkýnma Planýnýn kabulüyle de planlý kalkýnma uygulamalarý baþlamýþtýr.
Bugüne kadar sekiz adet beþ yýllýk plan uygulamaya konulmuþtur. 2001-2005
yýllarýný kapsayan Sekizinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýndan sonra hazýrlanmasý
gereken dokuzuncu planýn hazýrlanmasý bir yýl ertelenmiþ, beþ yýllýk planlama
uygulamasýndan vazgeçilmesi sonucunda yedi yýllýðýna hazýrlanan Dokuzuncu
Kalkýnma Planý 28 Haziran 2006da TBMM tarafýndan kabul edilmiþtir.
77 sayýlý Uzun Vadeli Planýn Yürürlüðe Konmasý ve Bütünlüðünün Korunmasý
Hakkýnda Kanunun 1. maddesi, planýn Plan Karma Komisyonunda görüþüleceðini
öngörmekteydi. Kanunda ayrýca bu karma komisyonun Bütçe Karma Komisyonu
üyelerinden kurulu olduðu belirtilmekteydi. Cumhuriyet Senatosunca kabul
edilen plan bir kez de Plan Karma Komisyonunda görüþülerek Millet Meclisinin
onayýna sunuluyordu.
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1982 Anayasasý da 166. maddesinde planlamaya iliþkin hükümlere yer vermiþtir. Anayasa planýn hazýrlanmasý, TBMM tarafýndan onaylanmasý, uygulanmasý,
deðiþtirilmesi ve bütünlüðünün korunmasýna iliþkin hususlarýn kanunla
düzenleneceðini öngörmüþ, bunun üzerine 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayýlý
Kalkýnma Planlarýnýn Yürürlüðe Konmasý ve Bütünlüðün Korunmasý Hakkýnda
Kanun kabul edilmiþtir.28 Kalkýnma planlarý yýllýk programlar, yatýrým programlarý
ve yýllýk bütçeler aracýlýðýyla gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu nedenle bütçe
ve plan arasýnda sýký bir iliþki bulunmaktadýr. 3067 sayýlý Kanunun 3. maddesine
göre, TBMM komisyonlarý kendilerine havale edilen kanun tasarý ve tekliflerini
kalkýnma planýna uygunluklarý bakýmýndan incelemek ve plana aykýrý bulduklarýný
reddetmek durumundadýrlar.
3067 sayýlý Kanuna göre, kalkýnma planlarý Plan ve Bütçe Komisyonunca
görüþülerek TBMM Genel Kurulunun onayýna sunulmaktadýr. Bakanlar Kurulu
tarafýndan kabul edilip TBMMye sunulan Plan, yirmidört saat içinde Plan ve
Bütçe Komisyonunun gündemine alýnýr. Gündeme alýndýktan sonra üyeler
tarafýndan incelenebilmesi için beþ gün ara verilir. Plan Komisyona havalesinden
itibaren en çok yirmi gün içinde karara baðlanarak Genel Kurula sunulur.
TBMM Genel Kurulu Planý en çok sekiz gün içinde karara baðlar. Plan, gerek
Komisyonda gerekse Genel Kurulda aralýksýz olarak ve bölümler halinde görüþülür.

4.3. Kanun Tasarý ve Teklifleri ile Kanun Hükmünde
Kararnameler
Mali konulara iliþkin tasarý ve tekliflerin eskiden beri Plan ve Bütçe Komisyonunun selefleri olan komisyonlar tarafýndan görüþüldüðüne daha önce deðinilmiþti.
Örneðin, Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisinin tadil edilmiþ þeklinde
Muvazene-i Maliyye Encümeninin görüþme konularý bütçe görüþmelerini
düzenleyen ayrý bir maddede belirtilmiþ böylece görevlerine açýklýk kazandýrýlmýþtý.
Buna göre; Meclis-i Mebusan bütçesi ile ek ödeneklerine iliþkin kanun tasarýlarý,
Bütçe Kanunu Tasarýsý, ek ödenek ve olaðanüstü ödenek talebine iliþkin tasarýlar,
Devlet gelir ve giderlerinin artmasý ya da azalmasý sonucunu doðuran tasarý ve
teklifler bu Komisyonda incelenmekte idi. Ayný görevler 2 Mayýs 1927 tarihli
TBMM Nizamname-i Dahilisi ile de Muvazene Encümenine verilmiþti.
Plan kavramýnýn anayasaya girmiþ olmasý nedeniyle buna iliþkin düzenleme
Ýçtüzükte yer almýþ ve Ýçtüzükte Plan Komisyonuna yapýlacak havaleler ve
Komisyonun görevleri ayrý bir madde olarak düzenlenmiþtir. Bu madde 77 sayýlý
28 RG, 6/11/1984, S. 18567.
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Kanuna uygun olarak hazýrlanmýþtý. Buna göre; Baþkanlýðýn uzun vadeli planla
ilgili gördüðü tasarý ve teklifler en son olarak Plan Komisyonuna havale edilmekteydi. Ayrýca kanun tasarý ve tekliflerinin havalesi, hükümetin veya Genel Kurulun lüzum göstermesi halinde de en son olarak Plan Komisyonuna yapýlmaktaydý.
Bu iþlerden baþka kamu harcama veya gelirlerinde artýþ veya azalýþ gerektiren
kanun tasarý veya tekliflerini veya belli maddeleri bu niteliði taþýyan kanun tasarý ve tekliflerinin ilgili maddelerini inceleme görevi de Plan Komisyonuna verilmiþti. Vergi ve resimlerle ilgili kanun tasarý ve teklifleri, vakýflarla ve mali iþlerle
ilgili kanun tasarý ve teklifleri de Plan Komisyonu tarafýndan incelenmekteydi.
Komisyonun kesinhesap kanun tasarýlarýnýn incelenmesi ve Sayýþtay tarafýndan
yürürlükteki kanunlar gereðince verilen raporlarý görüþmek ve bu raporlardaki
görüþler hakkýnda bir rapor düzenleyerek vermek görevleri de vardý. Bu raporlar
Genel Kurulda sadece genel görüþme konusu yapýlabilmekteydi.
77 sayýlý Kanunda Komisyonun görüþeceði iþlerin kapsamý bir hayli geniþ
tutulmuþtu. Ayrýca Komisyon diðer komisyonlarýn rapor ve metinlerinde
yürürlükteki uzun vadeli plana aykýrý bulduðu hususlarý belirtmek ve metni
uzun vadeli plana uygun þekle sokmakla görevliydi. Bu durumda Genel Kuruldaki
görüþmelerde Plan Komisyonu raporu esas alýnmaktaydý. Genel ve katma bütçe
tasarýlarý ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, ek ödenek ve aktarma
tasarý ve teklifleri Karma Bütçe Komisyonunda, bunun dýþýnda kalan bütçe ile
ilgili tasarýlar ile teklifler ise Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonunda
görüþülecekti (m.3).
77 sayýlý Kanun 3067 sayýlý Kanunla yürürlükten kaldýrýlmýþ, ancak, bu
Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülecek tasarý ve tekliflere iliþkin
hükümleri hemen hemen ayný biçimde yeni Kanunda da yer almýþtýr (m. 3).
Maddenin ikinci fýkrasýnda, TBMM Baþkanlýðýnýn kalkýnma planýyla ilgili
gördüðü tasarý ve teklifleri en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edeceði belirtilmektedir. Ayrýca yasa tasarý ve teklifleri, Hükümetin veya Genel
Kurulun lüzum göstermesi halinde de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecektir. Maddenin üçüncü fýkrasýnda ise, Komisyonun bunlardan baþka, kamu
harcama veya gelirlerinde artýþ veya azalýþ gerektiren yasa tasarý veya tekliflerini
ya da sadece belli maddeleri bu niteliði taþýyan tasarý veya teklifleri inceleyeceði
öngörülmektedir.
Daha önce de deðinildiði gibi, Anayasanýn 162. maddesinde bütçe kanunu
tasarýlarýnýn, 164. maddesinde de kesin hesap kanunu tasarýlarýnýn Bütçe Komisyonunda (Ýçtüzükteki adýyla Plan ve Bütçe Komisyonu) görüþüleceði hükme
baðlanmýþtýr. Ayrýca, 3067 sayýlý Kalkýnma Planlarýnýn Yürürlüðe Konmasý ve
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Bütünlüðün Korunmasý Hakkýnda Kanunun 3. maddesinde hangi konularýn
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþüleceði düzenlenmektedir. Maddenin ikinci
fýkrasýnda, TBMM Baþkanlýðýnýn kalkýnma planýyla ilgili gördüðü tasarý ve
teklifleri en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edeceði belirtilmektedir.
Ayrýca yasa tasarý ve teklifleri, Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum göstermesi
halinde de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecektir. Maddenin üçüncü
fýkrasýnda ise, Komisyonun bunlardan baþka, kamu harcama veya gelirlerinde
artýþ veya azalýþ gerektiren yasa tasarý veya tekliflerini ya da sadece belli maddeleri
bu niteliði taþýyan tasarý veya teklifleri inceleyeceði öngörülmektedir.
Bu düzenlemelerin yaný sýra, TBMM Ýçtüzüðünün 20. maddesinin gerekçesi
hangi konularýn hangi Komisyonlara havale edileceðini düzenlemektedir. Buna
göre, Plan ve Bütçe Komisyonu, Baþkanlýkça, Hükümetçe veya Genel Kurulca
kalkýnma planý ile ilgili görülen kanun tasarý ve tekliflerini; kamu harcama veya
gelirlerinde artýþ veya azalýþý gerektiren kanun tasarý ve tekliflerini; veya sadece
belli hükümleri bu niteliði taþýyan kanun tasarý ve tekliflerinin söz konusu
hükümlerini; vakýflar, milli emlak, vergi, resim, harçlarla ilgili kanun tasarý ve
tekliflerini; genel ve katma bütçe kanun tasarýlarýný, cari yýl bütçesindeki ödenek
artýþýný öngören deðiþiklik tasarýlarý ile cari ve ileriki yýl bütçelerine mali yük
getirecek nitelikteki kanun tasarý ve tekliflerini, kesinhesap kanun tasarýlarý ile
genel ve katma bütçeli dairelere baðlý döner sermayelerin kesinhesaplarýnýn
onaylanmasýna dair kanun tasarýlarýný; mali iþlerle ve gümrüklerle ilgili diðer
kanun tasarý ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri ve Sayýþtay
tarafýndan kanun gereðince verilen raporlarý inceler.
Görüldüðü gibi Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alaný bir hayli geniþtir.
Devlet bütçesine gelir getiren ya da bütçeden harcama yapýlmasýný gerektiren
her türlü kanun tasarý ve teklifi Komisyonun görev alanýna girmektedir.
Komisyonun görüþtüðü tasarý ve teklifler kabaca aþaðýdaki þekilde gruplandýrýlabilir:
- Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarýlarý,
- Vergi, harç, katký payý, fon ve benzeri mali yükümlülükler getiren tasarý
ve teklifler,
- Bütçeye yük getiren tasarý ve teklifler,
- Yeni kamu kuruluþu kurulmasýna, kamu kuruluþlarýnýn birleþtirilmesine
veya kaldýrýlmasýna iliþkin tasarý ve teklifler,
- Kadro ihdasýný veya iptalini öngören tasarý ve teklifler,
- Kamu personelinin özlük haklarýna iliþkin tasarý ve teklifler,

26

 Sayý: 2  Temmuz-Aðustos-Eylül 2006

- Sosyal güvenliðe iliþkin tasarý ve teklifler,
- Ýktisadi ve mali nitelikteki uluslararasý anlaþmalarýn onaylanmasýnýn
uygun bulunmasýna iliþkin tasarýlar,
- Özelleþtirme uygulamalarýna iliþkin tasarý ve teklifler.
Hemen hemen bütün kanunlarýn mali boyut taþýdýðý düþünülürse Komisyonun görev alanýnýn geniþliði daha iyi anlaþýlabilir. Uluslar arasý anlaþmalarýn
onaylanmasýnýn uygun bulunmasýna yönelik tasarýlar dýþýnda kalan tasarý ve
tekliflerde Komisyon çoðunlukla esas komisyon olarak belirlenmektedir. Bu
haliyle Komisyon iktisadi ve mali politikalarýn belirlenmesinde, mali kaynaklarýn
yönlendirilmesinde oldukça önemli bir iþlevi yerine getirmektedir.
Plan ve Bütçe Komisyonu görev alanýnýn geniþliðine baðlý olarak yasa yapma
sürecinde bir hayli etkin bir komisyondur. Örneðin, 21. Yasama Döneminde
TBMM Baþkanlýðýna sunulan toplam 1796 adet kanun tasarý ve teklifinin 891
adedi, yani yaklaþýk %50si esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmiþtir. Bu oran uluslar arasý anlaþmalarýn onaylanmasýnýn uygun
bulunmasýna iliþkin tasarýlar dýþarýda býrakýldýðýnda yaklaþýk % 60 olmaktadýr.29
Öte yandan, ayný dönemde TBMMde kabul edilen 386 adet kanunun 134
adedi, yani % 35i esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmüþtür. Ancak, uluslar arasý anlaþmalarýn onaylanmasýnýn uygun bulunmasýna
iliþkin kanunlar dýþarýda býrakýldýðýnda bu oran yaklaþýk % 56 olmaktadýr.
Plan ve Bütçe Komisyonu kanun tasarý ve tekliflerinin görüþülmesi sýrasýnda
alt komisyon kurulmasý yöntemini oldukça sýk kullanmaktadýr. Bu durum büyük
ölçüde Komisyona havale edilen tasarý ve tekliflerin hacimli olmalarýndan ve
oldukça teknik konularý düzenlemelerinden kaynaklanmaktadýr. Örneðin, 22.
Yasama Döneminin ilk üç yasama yýlýnda Komisyonun hazýrladýðý 148 adet
raporun 30 adedi, yani aþaðý yukarý beþte biri alt komisyon çalýþmalarýna
dayanmaktadýr. Geriye kalan raporlar çoðunlukla nispeten az maddeli ve karmaþýk
olmayan tasarý ve tekliflere iliþkindir. Komisyonun tasarý ve teklifleri deðiþtirme
oraný da bir hayli yüksektir. Örneðin, Komisyonun alt komisyon kurarak görüþtüðü
tasarýlar arasýndan seçilen ve toplam madde sayýlarý 377 olan 11 tasarýda alt
komisyon metni üzerinde toplam 180 önerge; alt komisyon kurulmaksýzýn görüþülen ve toplam madde sayýlarý 621 olan 11 tasarý üzerinde 207 önerge kabul
edilmiþtir.

29 Uluslar arasý anlaþmalarýn onaylanmasýnýn uygun bulunmasýna dair yasa tasarýlarý genellikle yürürlük ve
yürütme maddeleri dýþýnda 1-2 maddelik tasarýlar olup, görüþülmesi fazla zaman almayan tasarýlardýr.
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4.4. Sayýþtay Tezkereleri
Sayýþtay Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna inceleme, denetleme ve
sorumlularýn hesap ve iþlemlerini hükme baðlama görevlerini yerine getiren
anayasal bir kamu kuruluþudur. Anayasanýn 160. maddesinde Sayýþtayýn merkezi
yönetim bütçesi kapsamýndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarýnýn bütün
gelir ve giderleri ile mallarýný Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna denetlemek ve
sorumlularýn hesap ve iþlemlerini kesin hükme baðlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme baðlama iþlerini yapmakla görevli olduðunu hükme baðlamýþtýr.
Öte yandan, 832 sayýlý Sayýþtay Kanununun30 28. maddesinde Sayýþtayýn,
denetimine tabi kuruluþlarýn hesap ve iþlemlerinin incelenmesi sonucunda
gerekli gördüðü hususlara dair Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor vereceði
hükme baðlanmýþtýr. Söz konusu Kanunun 88. maddesinde ise, Sayýþtayýn
inceleme ve denetleme sýrasýnda mevzuata aykýrý bulduðu hesap ve iþlemler
hakkýnda Sayýþtay Genel Kurulunca gerek duyulmasý halinde, kendi mütalaasýný
da eklemek suretiyle bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendireceði
öngörülmüþtür. Ayrýca, söz konusu Kanunun ek 2. maddesinde, Sayýþtay Kanunu
ile Bütçe Karma Komisyonuna verilen görevlerin Plan ve Bütçe Komisyonunca
yerine getirileceði ve TBMMye sunulan raporlarýn genel görüþme konusu
yapýlacaðý belirtilmektedir. Anýlan Kanunun ek 10. maddesinde ise, Sayýþtay
raporlarýnýn Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþüleceði ve Komisyon önerisi ile
birlikte TBMM Genel Kuruluna sunulacaðý hükme baðlanmýþtýr.
Sayýþtay yukarýda belirtilen hükümler çerçevesinde hazýrladýðý raporlarý bir
tezkereyle birlikte TBMM Baþkanlýðýna sunmakta ve bu tezkereler TBMM
Baþkanlýðýnca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmektedir. Genel mahiyetteki
Sayýþtay raporlarýna iliþkin Sayýþtay tezkerelerine bu güne deðin gereken önemin
verildiði söylenemez. Komisyonun yoðun gündemi nedeniyle Sayýþtay tezkereleri
görüþülememiþtir. Ancak, 22. Dönemde önemli bir geliþme olarak bir Sayýþtay
tezkeresinin Komisyonda görüþülerek karara baðlandýðýný belirtmek gerekir.
Esasen, kamu mali yönetiminde yapýlan köklü deðiþikliklerle Sayýþtay denetiminin
etkinliðinin artýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu geliþmeye paralel olarak, önümüzdeki
yýllarda TBMMnin de denetim faaliyetlerine daha fazla zaman ayýrmasý söz
konusu olabilecektir.
Söz konusu deðiþikliklere uyum saðlamak üzere hazýrlanan ve yukarýda da
deðindiðimiz içtüzük deðiþiklik teklifinde faaliyet raporlarý dýþýnda kalan diðer
raporlarýn, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan resen veya komisyonlarca talep
edilmesi halinde, görüþleri alýnmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
30 RG, 27/2/1967, S. 12538.
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Baþkanlýðýnca ilgili komisyonlara gönderilebileceði öngörülmektedir (Teklifin
Ýçtüzüðün 180. maddesini deðiþtiren 99. maddesi). Maddede ayrýca, Plan ve
Bütçe Komisyonunda görüþülerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulan Sayýþtay raporlarýnýn genel görüþme konusu yapýlacaðý düzenlenmiþtir.
Sayýþtay tarafýndan sunulan ve yasama döneminin sonuna kadar Plan ve Bütçe
Komisyonunda ve Genel Kurulda görüþülmeyen diðer raporlar ise, arþive
kaldýrýlmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna gönderilecektir.
Ancak, bu raporlar, takip eden yasama döneminde siyasi parti gruplarý veya en
az yirmi milletvekili tarafýndan yenilenebilecektir.

4.5. Sayýþtay Birinci Baþkan ve Üyelerinin Ön Seçimi
Plan ve Bütçe Komisyonu 21.7.1967 tarihli Sayýþtay Kanununun 5., 6. ve
ek 8. maddeleri uyarýnca Sayýþtay Birinci Baþkan ve üyelerinin ön seçimini
yapmaktadýr. Adaylarýn deðerlendirilmesi ve Genel Kurula sunulacak adaylarýn
seçilmesi için ad çekme yoluyla, Komisyon üyeleri arasýndan partilerin ve
baðýmsýzlarýn güçleri oranýnda temsil edildiði onbeþ kiþiden oluþan bir ön seçim
komisyonu kurulur. Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný kendi partisinin
kontenjanýndan katýlarak bu onbeþ kiþinin arasýnda yer alýr ve ön seçim
komisyonuna baþkanlýk eder. Ön seçim komisyonu Genel Kurula sunulmak
üzere Sayýþtayda boþ bulunan üyelik sayýsýnýn iki katý kadar adayý ilgili kanun
hükümlerine göre seçer.

4.6. Bilgi Edinmeye Yönelik Faaliyetler
Son yýllarda yapýlan kimi düzenlemelerle ülkedeki iktisadi ve mali bazý
alanlardaki geliþmeler konusunda çeþitli kamu kuruluþlarýnýn Plan ve Bütçe
Komisyonunu bilgilendirmesi öngörülmüþtür. Bu geliþme, ciddi ekonomik ve
mali krizler yaþayan ülkemizde bütün toplum adýna baðlayýcý kararlar alma
yetkisine sahip bulunan TBMMnin ekonomik ve mali politikalarla bunlarýn
etki ve sonuçlarý hakkýnda ilk elden bilgi sahibi olma isteðiyle açýklanabilir. Öte
yandan, bu düzenlemeler, aðýrlýklý olarak ekonomik ve mali konulara iliþkin
yasa tasarý ve tekliflerini görüþen Plan ve Bütçe Komisyonunun saðlýklý bilgilere
dayanarak karar verme isteðinin bir göstergesi olarak da deðerlendirilmelidir.
Söz konusu düzenlemeler aþaðýda belirtilmiþtir:
- 1211 sayýlý Merkez Bankasý Kanununun 42. maddesi uyarýnca Merkez
Bankasý uygulanan para politikasý hakkýnda yýlda iki defa yapýlan
toplantýlarla Komisyonu bilgilendirmektedir.
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- 4743 Sayýlý Malî Sektöre Olan Borçlarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun 7. maddesi,
kurul, üst kurul ve bunlara baðlý kurumlarýn faaliyetlerine iliþkin olarak
yýlda bir defa Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendireceklerini öngörmektedir. Bu hüküm gereðince üst kurullar faaliyet raporlarýný Komisyona
göndermektedir.
- 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanunun 14. maddesi, Hazineden sorumlu bakanýn yýlda
bir defadan az olmamak üzere Devlet borcu ve Hazine garantilerinin
uygulama sonuçlarýyla ilgili olarak Komisyonu bilgilendireceðini ve üçer
aylýk dönemlere iliþkin Kamu Borç Yönetimi Raporlarýnýn Komisyona
gönderilmek üzere TBMM Baþkanlýðýna sunulacaðýný hükme baðlamýþtýr.
Bu hüküm gereðince Kamu Borç Yönetimi Raporlarý Komisyona
sunulmaktadýr.

5. Sonuç
Parlamentolarýn kurumsallaþma sürecinde komisyonlar büyük önem
taþýmaktadýr. Ýþ yükünün zamanla artmasý sonucunda üretkenliði artýrmak, etkili
ve verimli bir yasama faaliyeti gerçekleþtirebilmek amacýyla parlamento komisyonlarý kurulmuþtur. Parlamentolarýn geliþmesine paralel olarak komisyonlar da sürekli olarak geliþmiþtir. Öyle ki, kimi ülkelerde bazý yasalar nihai olarak komisyonlarda karara baðlanmakta, Genel Kurulda görüþülmemektedir. Ülkemizde
parlamentolu hayatýn baþlangýcýndan itibaren komisyonlar kurulmuþ, yasama
faaliyetinin gerçekleþtirilmesinde komisyonlar merkezi bir konum kazanmýþlardýr.
Günümüzde kanunlarýn büyük ölçüde komisyonlarda þekillendiði bir gerçektir.
Bütçe kanunun öneminden dolayý, bütçeyi görüþecek parlamento komisyonu
da baþlangýçtan itibaren özel bir öneme sahip olmuþ, zamanla Anayasal düzenleme
konusu yapýlmýþtýr. Plan ve Bütçe Komisyonunun görevleri de büyük ölçüde
Anayasa ve yasalarla düzenlenmiþtir. Bütçe Kanunu ve kalkýnma planý gibi
temel metinler Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülmektedir. Ayrýca, 3067
sayýlý Kanun Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alanýný oldukça geniþ düzenlemiþ,
Ýçtüzüðün ilgili maddesinin gerekçesinde de bu düzenlemeye paralel ifadelere
yer verilmiþtir. Günümüzde ekonomik ve mali konularda, kamunun örgütlenme
anlayýþýnda yaþanan hýzlý deðiþme Plan ve Bütçe Komisyonunun iþ yükünü daha
da artýrmýþtýr. Öte yandan, kamu mali sisteminde yapýlan köklü deðiþiklikler
doðrultusunda Komisyonun denetim iþlevi daha da güçlenecek, bu durum ilave
iþ yükü getirecektir.
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Komisyonun artan iþ yükü karþýsýnda, Plan ve Bütçe Komisyonundan ayrý
olarak bir de Maliye Komisyonu kurulmasýnýn yararlý olacaðý belirtilmektedir.
Ýdare faaliyet raporlarýnýn ise, kurulacak bir Sayýþtay Komisyonu ile Plan ve
Bütçe Komisyonunun oluþturacaðý Karma Komisyonda görüþülmesi önerilmektedir.31 Daha önce de deðinildiði üzere, önceleri Bütçe Komisyonunun yaný sýra
bir de Maliye Komisyonu bulunmaktaydý. Ayrýca, Sayýþtay Komisyonu da bir
ara kurulmakla birlikte iþlevsiz kalmýþtý. Ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunun
kimi görevlerinin kurulacak ayrý bir komisyona devredilmesi halinde tasarý ve
tekliflerin esas ve tali komisyonlara havalesi daha da önem kazanacaktýr. Bu
durumda, esas ve tali komisyonlar arasýndaki iliþkilerin yeniden düzenlenmesi
ve bunlarýn yetkilerinin ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmesi gerekecektir. Çünkü
bütçe disiplininin saðlanabilmesi ve maliye politikasýnýn baþarýya ulaþabilmesi,
mali konularýn bütünlük içerisinde ele alýnmasýný gerektirmektedir. Böyle bir
durumda tali komisyonlarýn kendilerine havale edilen tasarý ve tekliflerin hangi
maddelerini görüþebilecekleri Baþkanlýkça belirtilmesi, buna karþýlýk tali
komisyonca yapýlan düzenlemenin esas komisyon tarafýndan deðiþtirilememesi
öngörülebilir. Uyuþmazlýk halinde ise bir karma komisyon kurulabilir. Ancak,
bu durumda yasa yapma süresinin uzamasý kaçýnýlmazdýr. Parlamentonun artan
iþ yükü karþýsýnda yasalarýn görüþülmesi sürecinin uzamasý ise baþlý baþýna bir
tartýþma konusudur.
Komisyonun çalýþmalarýnda etkinlik saðlamak üzere düþünülebilecek bir
baþka çözüm yolu da Ýçtüzükte deðiþiklik yapýlmak suretiyle Plan ve Bütçe
Komisyonu bünyesinde sürekli alt komisyonlarýn kurulmasýdýr.32 Nitekim,
yukarýda da deðinildiði üzere, 2006 yýlýnda hazýrlanan Ýçtüzük Deðiþikliði
Teklifinde Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde sürekli olarak bütçe ve
kesinhesap alt komisyonlarýnýn kurulmasý öngörülmektedir.33 Bu düzenleme,
Komisyonun iþ yükünü hafifletmekten ziyade, TBMMnin bütçe hakkýný etkin
bir þekilde kullanmasýný saðlamaya yöneliktir. Bütçenin ve harcamaya iliþkin
diðer kanunlarýn ayný komisyonda bütüncül bir bakýþ açýsýyla ele alýnmasýyla
parlamentolarýn doðuþunun en önemli nedeni olan bütçe hakký gereði gibi
kullanýlmýþ olacaktýr.

31 Nahit Yüksel, Türk Parlamento Hukukunda Bütçe Komisyonu, Sayýþtay Dergisi, Ocak-Mart 2005, S.
56, s. 21.
32 Türkiyede bu güne kadar uygulanmamakla birlikte, parlamento komisyonlarýnýn kendi içlerinde sürekli
alt komisyonlar kurmasý Amerika Birleþik Devletlerinde oldukça yaygýn bir uygulamadýr., Bkz., William
J. Keefe, Morris S. Ogul, The American Legiuslative Process (Congress and The States), Prentice Hall
, Englewood, Cliffs, New Jersey, 1993, s. 183-185.
33 Bkz., http://www2.tbmm.gov.tr/d22/2/2-0818.pdf
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