TBMMnin Bilgi Edinme Yollarýndan
Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandýrýlmasý
Mahmut Bülbül*

1. Genel Olarak
Yasama organýnýn görev ve yetkileri, Anayasanýn 87. maddesi çerçevesinde
temel olarak; parlamenter denetim, kanun yapma ve Meclis iþlemleri yapma
þeklinde üç ana baþlýkta toplanabilir. Parlamenter denetim, TBMMnin en
önemli iþlevlerinden biri olup bu yolla yasama organý, hükümeti siyasal, yargýsal
ve mali açýdan her zaman denetleyebilecektir. Bu sebeple denetim, parlamentolar
da önemli bir iþleve sahiptir.
Parlamenter denetim, 1961 Anayasasýnda Parlamenter denetim yollarý,
1982 Anayasasýnda ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve
denetim yollarý ana baþlýðý altýnda düzenlenmiþtir. Parlamenter bilgi edinme
yollarýndan soru, ilk olarak 1924 Anayasasýnýn 22. maddesinde;
Soru, gensoru ve Meclis soruþturmasý Meclisin yetkilerinden olup bunlarýn
nasýl yapýlacaðý Ýçtüzükte gösterilir.

hükmüyle düzenlenmiþtir. 1961 Anayasasýnýn 88. maddesinde de yer verilen
sorunun tanýmý, ilk kez 1982 Anayasasýnýn 98. maddesinin ikinci fýkrasýnda
yapýlmýþtýr. Anýlan Anayasa hükmü gereði,
soru, Bakanlar Kurulu adýna, sözlü ve yazýlý olarak cevaplandýrýlmak
üzere Baþbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

þeklinde tanýmlanmýþtýr.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Uzman Yardýmcýsý.
e-posta: mahmut.bulbul@tbmm.gov.tr
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1982 Anayasasýnýn 98. maddesinin son fýkrasýnda;
Soru, Meclis araþtýrmasý ve genel görüþme ile ilgili önergelerin verilme
þekli, içeriði ve kapsamý ile cevaplandýrýlma, görüþme ve araþtýrma
yöntemleri Meclis Ýçtüzüðü ile düzenlenir.

hükmü yer almaktadýr. 1982 Anayasasýnýn bu amir hükmü karþýsýnda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 96. maddesiyle;
Soru, kýsa, gerekçesiz ve kiþisel görüþ ileri sürülmeksizin; kiþilik ve özel
yaþama iliþkin konularý içermeyen bir önerge ile hükümet adýna
cevaplandýrýlmak üzere, baþbakan veya bir bakandan açýk ve belli konular
hakkýnda bilgi istemekten ibarettir.

þeklinde daha geniþ bir tanýma kavuþturulmuþtur.
Soru, bilgi edinme araçlarýndan biri olmakla birlikte, hiç kuþkusuz hükümetin
veya bakanlardan birinin uyarýlmasý bakýmýndan önemli rol oynayan siyasi bir
denetim þeklidir.1 Bu denetim, iktidarý kullanan hükümetten somut bilgi almak
ve konuyu hem hükümetin hemde kamuoyunun bilgisine sunarak sorunlarý
gidermeye yöneliktir. Ayrýca soru, kamuoyunda tartýþma zemini oluþturulmasýný,
hükümetin aksayan yönlerinin ortaya konulmasýný, böylece iktidarýn kendisine
ve politikalarýna þekil vermesini saðlar. Ancak Anayasanýn 98. maddesinin
baþlýðý ve içtüzüðün 96. maddesinde soru için açýkça,  bilgi istemekten ibaret
ifadesinin kullanýlmasýndan, soru yönteminde bilgi edinmenin asýl, denetim
fonksiyonunun tali olduðu sonucu çýkarýlabilir.
Soru önergeleri, yazýlý ve sözlü olmak üzere iki kýsma ayrýlýr. Her iki soru
çeþiti de, veriliþ þekilleri bakýmýndan benzerlik gösterir2 ve Baþkanlýkça ayný
kriterler gözetilerek iþleme alýnýrlar. Ancak cevaplandýrýlmasý bakýmýndan
birbirinden farklýlýk arzederler. Bu incelemede sözlü sorularýn cevaplandýrýlmasý
çeþitli yönleriyle ele alýnacak ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar için çözüm
önerileri sunulacaktýr.
Sözlü soru, Bakanlar Kurulunun siyasal sorumluluðu kapsamýndaki faaliyetleri
dolayýsýyla, bir milletvekili tarafýndan iþletilebilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunda açýklama yapýlmasýna olanak saðlayan ve yapýlan açýklama
üzerine önerge sahibi ile muhatap bakan arasýnda bir diyalog ortamý oluþturan
bir bilgi edinme aracýdýr. Sözlü sorularýn yazýlý sorulardan farký cevaplandýrýlýþ
1 Mehmet Pontul/Bekir Sýtký Yalçýn, Türk Parlamento Hukukunda Ýkinci Meclisler, Cumhuriyet Senatosu
Vakfý Yayýnlarý, s. 160.
2 Sözlü ve yazýlý sorularýn, veriliþ þekilleri bakýmýndan tek farký sözlü sorularýn 100 kelimeyi geçememesidir.
(TBMM Ýçtüzüðü mad. 96/1) Sözlü sorular Genel Kurulda okunmaktadýr. Bu hükümle, sözlü sorularýn
görüþülmesi sýrasýnda Genel Kurulda çok fazla zaman harcanmasýnýn önüne geçmek amaçlanmýþtýr.

 Sayý: 3  Ekim-Kasým-Aralýk 2006

7

þeklidir. Bu tür önergeler Genel Kurulda icra organý tarafýndan doðrudan veya
vekaleten ancak sözlü olarak cevaplandýrýlýrlar. Bu þekilde, önergelere verilen
cevaplar ile sorular arasýnda doðrudan bir birliktelik saðlanmakta ve sonuca
ulaþýlmaya çalýþýlmaktadýr.

1.2. Sözlü Soru Önergelerinin Verilmesi
Parlamenter bilgi edinme yollarýndan olan sorunun kimler tarafýndan ve
nasýl iþletilebileceði Anayasanýn 98. maddesinin son fýkrasýna dayanýlarak
içtüzüðün 96. maddesinde düzenlenmiþtir.
Ýçtüzüðün 96. maddesi ile müessesenin iþletilme yöntemi açýkça soru;
bir önerge ile
bilgi istemekten ibarettir. þeklinde belirlenmiþtir. Buna göre
soru bir önerge ile iþletilebilir. Baþka bir ifade ile bu kapsamda mündemiç
bilgiyi sözlü olarak isteme imkaný bulunmamaktadýr. Ýçtüzük, soru müessesesi
aracýlýðýyla istemin formu/þekli olarak önergeyi esas aldýðý gibi bu konuda sözlü
soru veya yazýlý soru arasýnda bir ayrýma gitmemiþtir.
Ayný maddenin ikinci fýkrasý soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafýndan
imzalanýr ve Baþkanlýða verilir. þeklindedir. Bu hükümden de anlaþýlacaðý üzere
soru önergeleri sadece bir milletvekili tarafýndan verilir. Bir baþka ifade ile soru
müessesesi milletvekillerine tanýnmýþ bireysel bir haktýr. Bir siyasi parti grubu
adýna veya birden fazla milletvekilinin ortak imzasýyla soru önergesi verilemez.
Ayný kural hem sözlü soru önergesi hem de yazýlý soru önergesi için geçerlidir.
Sözlü soru önergeleri þekil ve esas yönünden Ýçtüzük gereðince bazý özellikler
taþýmak zorundadýr.
 Þekil bakýmýndan;
a) Yüz kelimeyi geçmemelidir.
b) Herhangi bir belge eklenmemelidir.
c) Baþbakan veya tek bir bakana yöneltilmesi gerekir.
d) TBMM Baþkanlýðýna hitaben verilmesi gerekir.
 Esas bakýmýndan;
a) Kýsa, gerekçesiz ve kiþisel görüþ ileri sürülmeksizin verilmesi gerekir.
b) Kiþilik ve özel yaþama iliþkin konularý içermemelidir.

8

TBMMnin Bilgi Edinme Yollarýndan Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandýrýlmasý

c) Baþka bir kaynaktan kolayca öðrenilmesi mümkün olan konulardan
oluþmamalýdýr.
d) Tek amacý istiþare saðlamaktan ibaret konularý içermemelidir.
e) Konusunun, evvelce Baþkanlýða verilmiþ gensoru önergesiyle ayný
olmamasý gerekir.
Baþkanlýkça, içtüzükte belirtilen nitelikler yönünden incelendikten sonra
içtüzüðe uygun olan soru önergeleri gelen kaðýtlar listesinde3 yayýmlanarak iþleme alýnýrlar ve Baþbakanlýða ve ait olduðu bakanlýða gönderilirler.

1.3. Sözlü Soru Önergelerinin Hükümsüz Kalmasý ve Geri
Alýnmasý
Soru önergeleri, verildiði yasama dönemi içinde geçerlilik taþýr. Bu nedenle
yasama dönemi sonunda Ýçtüzüðün 77. maddesine4 baðlý olarak hükümsüz olur
ve kadük listesinde5 yayýmlanýrlar. Sözlü soru önergelerinin hükümsüz olmasý
önergenin ancak dönem sonunda ya gündemde ya da iþlemde bulunmasý halinde
mümkündür. Bir baþka ifade ile yasama döneminin sona ermesine raðmen henüz
cevaplandýrýlmamýþ soru önergeleri resen hükümsüz kalýr.
Soru önergeleri cevaplanana kadar her zaman önerge sahibi milletvekilleri
tarafýndan geri alýnabilir. Sözlü soru önergelerinin geri alýnmasý iki halde karþýmýza
çýkmaktadýr.
 Sözlü soru önergeleri iþlemde iken milletvekili tarafýndan geri alýnabilir.
Sözlü soru önergeleri Meclis Baþkanlýðýna verilmesinden gündeme
alýnýncaya kadar iþlemde bulunurlar. Ýþlemde bulunan soru önergeleri
milletvekili tarafýndan bir dilekçeyle6 geri alýnýr. Önerge Baþbakanlýða
ve ilgili bakanlýða gönderilmemiþ ise herhangi bir iþleme gerek kalmadan
3 Gelen kâðýtlar listesi: Baþkanlýða gelen kanun tasarý ve teklifleri, resmî tezkereler ve komisyon raporlarý
ile soru, genel görüþme, Meclis araþtýrmasý, Meclis soruþturmasý ve gensoru önergelerinin yayýmlandýðý
belgedir. Gelen kâðýtlar, tatile rastlamadýðý takdirde, cumartesi ve pazar hariç, her gün yayýmlanýr, Meclis
içerisinde plazma ekranda ilan edilir ve ilk birleþim tutanaðýna eklenir.
4 TBMM Ýçtüzüðü madde 77  Bir yasama döneminde sonuçlandýrýlamamýþ olan kanun tasarý ve teklifleri
hükümsüz sayýlýr. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu tasarý veya teklifleri
yenileyebilirler. / Yasama dönemi baþýnda, önceki dönemde verilmiþ soru, Meclis araþtýrmasý, genel görüþme
ve gensoru önergeleri hükümsüz sayýlýr.
5 Kadük listesi: Yasama dönemi sonunda hükümsüz kalan ve yeni dönemde haklarýnda resen herhangi bir
iþlem yapýlamayan yasama ve denetim iþlerinin yayýnlandýðý listedir.
6 Uygulamada geri alma önergesi yerine, geri alma dilekçesi ifadesi kullanýlmaktadýr. Sözlü soru, önerge
ile harekete geçirilir. Kanýmýzca sözlü soru önergelerinin genel hukuk kaidelerinden usulde ve þekilde
paralellik ilkesi gereðince önerge ile geri alýnmasý gerekir. Bu sebeple geri alma dilekçesi yerine geri alma
önergesi ifadesinin kullanýlmasý daha yerinde olacaktýr
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geri alma Baþkanlýkça uygulanýr. Ancak önerge Baþbakanlýða ve ilgili
bakanlýða gönderilmiþ ve henüz gündeme girmemiþ ise geri alma iþlemi
muhatap Baþbakanlýða veya ilgili bakanlýða bir yazý ile bildirilir ve gelen
kaðýtlarda ilan edilir.
 Sözlü soru önergelerinin gündeme alma iþleminden sonra da soru
önergeleri geri alýnabilir. Gündemde bulunan soru önergeleri milletvekili
tarafýndan bir dilekçeyle geri alýnýr. Kural olarak geri alma dilekçesi
gerekçesiz olmalýdýr. Gündeme giren soru önergelerinin geri alýnmasý
halinde geri alma dilekçesi Genel Kurulda bilgiye sunulur. Önerge
gündemden çýkartýlýr. Geri almanýn Genel Kurulda okunmasýndan
itibaren geri alma iþlemi muhatap Baþbakanlýða veya ilgili bakanlýða
bir yazý ile bildirilir.
Uygulamada geri alma iþlemine daha çok sözlü soru önergelerine yazýlý
cevap verildiði hallerde rastlanmaktadýr.(Bkz. baþlýk 7)

2. Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandýrýlmasý
TBMM Ýçtüzüðünün 98. maddesinde belirtildiði üzere, sözlü soru önergeleri,
önergenin Baþbakanlýða veya ait olduðu bakanlýða sevk tarihinden itibaren beþ
gün sonra gündeme alýnýr. Gündemdeki sýra, önergelerin Baþkanlýða geliþ
tarihlerine göre belirlenir. Gündeme alýnan sözlü soru önergeleri gündem
sýralarýna göre TBMM Genel Kurulunda cevaplandýrýlýr.7
TBMM Ýçtüzüðünün 98. maddesinin ikinci fýkrasý gereðince, sözlü soru
önergelerinin cevaplandýrýlmasý için; Anayasa, kanun ve Ýçtüzük gereði
zorunluluklar hariç olmak üzere, haftanýn en az iki gününde, birleþimin baþýnda
ve birer saatten az olmamak þartýyla, Danýþma Kurulunun önerisi ve Genel
Kurulun onayý ile belli bir süre ayrýlýr.
Ýçtüzüðün bu hükmü karþýsýnda Genel Kurulun, 11.12.2002 tarihli 8.
Birleþimde Genel Kurulun toplantý günlerinden salý gününün denetim konularýna
ayrýlarak, salý ve çarþamba günlerinde birleþimin baþýnda bir saat süreyle sözlü
7 Ýspanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Ýçtüzüðünde, sözlü sorular, Genel Kurulda veya komisyonda
cevaplanmaktadýr. Sözlü soru önergesinin Genel Kurulda cevaplandýrýlmasý isteniyorsa bunun açýkça
belirtilmesi gerekmektedir. Genel Kurulda bir üye sadece bir soru sorabilir. Meclis Baþkaný, Danýþma
Kurulu ile istiþare ederek o hafta kaç sorunun cevaplanacaðýna karar vermektedir. Belirlenen toplam soru
sayýsý gruplara daðýtýlýr. Genel Kurulda önce Baþbakan daha sonra yaþ kýdemlerine göre bakanlar sorularý
cevaplandýrýrlar. (Ýrfan Neziroðlu, Ýspanya Parlamentosunda Yasama Uygulamalarý, Yasama Dergisi, S.
1, s. 140)
8 Her yasama döneminin baþýnda, Genel Kurul gündemini bu þekilde tanzim eden bir Danýþma Kurulu
önerisinin kabul edildiði görülmektedir.
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sorularýn görüþülmesine yönelik Danýþma Kurulu önerisi kabul edilmiþtir.8 Alýnan
bu karar, aksi yönde bir Danýþma Kurulu veya grup önerisi Genel Kurulca kabul
edilmediði müddetçe uygulanmaktadýr.9 Uygulamada kanun tasarý ve tekliflerinin
görüþülme yoðunluðu sebep gösterilerek, sýk sýk Danýþma Kurulu veya grup önerisiyle sözlü sorularýn görüþülmemesine Genel Kurulca karar verilmektedir.10
Bu durum parlamenter denetim araçlarýnýn tam olarak kullanýlmasýna engel
olmaktadýr. Parlamenter demokrasilerde parlamentonun en önemli iþlevlerinden
birisinin parlamenter denetim yolu olduðu düþünülürse, bu denetim yollarýnýn
kullanýlmamasý veya aksak bir þekilde iþletilmesi yasama ve yürütme arasýndaki
dengeyi yürütme lehine bozarak sistemin özüne zarar verecektir.
Kural olarak sözlü soru önergeleri, gündemdeki sýralarýna göre cevaplandýrýlýrlar. Gündemin arka sýralarýnda bulunan bir soru önergesinin öncelikle
cevaplandýrýlmasý içtüzükte düzenlenen istisnalar dýþýnda mümkün deðildir. Bu
istisnalara ileride deðinilecektir.
Genel Kurulda sözlü soru önergelerinin görüþülmeye baþlanmasý üzerine
oturumu yöneten Baþkan gündemin ilk sýrasýndaki soru önergesinin özetini okuyarak bakanýn Genel Kurulda bulunup bulunmadýðýný kontrol eder; bulunuyorsa
cevaplandýrýp cevaplandýrmayacaðýný sorar. Soru önergesi bakan tarafýndan
cevaplandýrýlacaksa öncelikle katip üye tarafýndan önerge metninin tamamý
okunur.11 Sözlü soru önergesinin okunmasýndan sonra Baþkan tarafýndan
muhatap bakan kürsüye davet edilir. Bakanýn hükümet adýna vereceði cevabýn
süresi beþ dakikayý geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile
ilgili olarak müphem kalmýþ noktalarda çok kýsa bir ek açýklama isteyebilir.12
9 22. dönem dördüncü yasama yýlýnda sözlü soru önergeleri, toplam 9 birleþimde cevaplanýrken, 27 kez
Danýþma Kurulu veya grup önerisinin Genel Kurulda kabul edilmesiyle görüþülmeme kararý alýnmýþtýr.
10 TBMMnin 21/2/1989 tarihli 61. birleþiminde, Ýzmir Milletvekili Turan Bayazýt (6/22) esas numaralý sözlü
soru önergesini geri almýþtýr. Geri alma önergeleri kýsa ve gerekçesiz olmasý gerekirken, önergeye kýsa bir
gerekçe eklenmiþtir. Gerekçe Genel Kurulda okunmuþtur. Ýzmir Milletvekili Turan Bayazýt, geri alma
gerekçesinde 16 Þubat 1988 tarihinde gündeme alýnan 3392 sayýlý yasa ile kurulan ilçeler hakkýndaki
(6/22) sayýlý sözlü soru önergem bugün iki yaþýna basmýþtýr. Aradan geçen süre içinde cevaplandýrýlmamasýnýn
nedeni, iktidar grubunun, haftanýn bir gününü denetlemeye ayýrmak suretiyle muhalefetin denetleme
hak ve görevini engellemesidir. ... inancým odur ki, alýþkanlýk haline getirilen ara vermeler olmasa ve
Genel Kurul yasama çalýþmalarýný buna ayrýlan günlerin birkaç saatiyle yetinmeyerek yerine getirse
denetleme iþlevi de saðlýklý bir þekilde yürüyebilecektir. Kaldý ki iktidar grubu arzu ettiði takdirde, bekleyen
tüm sözlü sorularýn en çok 2 birleþimde cevaplandýrýlacaðý bir gerçektir... þeklinde ifade ettiði görüþleriyle
konuyu iþlemiþtir. (TBMM Tutanak Dergisi, 18.D, 2.YY, 23.C, B:61, 21/2/1989, s. 230)
11 Sözlü soru önergesinin yüz kelimeyi geçmemesinin önemi burada ortaya çýkmakta olup kýsýtlý bir sürede
daha fazla soru önergesinin cevaplanmasýna olanak saðlanmýþ olacaktýr.
12 Bu ek açýklama isteðine yönelik sorular, kelime veya süre sýnýrýnýn belirlenmemiþ olmasý nedeniyle çok
uzun olabilmektedir. Sözlü soru önergelerindeki özel durum gereði, kýsýtlý sürede daha fazla soru önergesinin
cevaplanmasýna olanak saðlayan mantýk burada da geçerlilik kazanmalý ve milletvekiline yalnýzca birkaç
dakikalýk süre tanýnmalýdýr.
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Bu ek açýklamayý sadece cevaplandýrýlan soru önergesinin sahibi isteyebilir.13
Muhatap bakan, burada konuyla ilgili ek açýklama talebini o sýrada cevaplandýrabilir veya daha sonra yazýlý bir cevap vereceðini belirtebilir. Ek açýklama
talebine hükümet adýna verilecek cevapla görüþme tamamlanýr. Ýkinci cevap
süresi de beþ dakikayý geçemez.(Ýçtüzük madde 98/3)
Hükümet adýna cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan
sözlü soru önergelerinden birden fazlasýný sýra gözetmeden cevaplayabilir. Bu
hakkýný kullanmak isteyen bakan, önceden (birleþimin baþýnda), birleþimi yöneten Baþkana isteðini bildirir.14 Ancak cevaplandýrýlacak önergelerin ilkinin görüþme sýrasýnýn gelmesi þarttýr. Baþkan bu isteði birleþimi açtýktan sonra derhal
Genel Kurula duyurur.15 Bu duyuru iþlemi Baþkanlýðýn Genel Kurula sunuþlarý
kýsmýnda veya sözlü sorular kýsmýna geçildikten sonra olmak üzere iki þekilde
uygulanabilmektedir. Sýrasý geldiðinde, Baþkanýn talimatý doðrultusunda, soru
önerge metninin tamamý katip üye tarafýndan gündem sýrasýna göre okunur.
Soru önergelerinin okunmasýndan sonra önergeleri cevaplandýracak olan bakan
kürsüye çýkar ve tamamýný cevaplandýrýr. Soru önergelerinin tamamýnýn cevaplanmasýný takiben soru önergesi sahiplerinin ek açýklama isteme haklarý mevcuttur.
Ek açýklama talebine hükümet adýna verilecek cevapla sorular cevaplandýrýlmýþ
olur ve gündemden çýkartýlýr.
13 TBMMnin 22. dönem 4. yasama yýlý, 18/1/2006 tarihli 51. birleþiminde, Saðlýk Bakaný tarafýndan sorularýn
toplu olarak cevaplandýrýlmasýndan sonra ek açýklama kapsamýnda Ýzmir Milletvekili Vezir Akdemir söz
talebinde bulunmuþ ancak oturumu yöneten Baþkan, Sayýn Vezir Akdemir, siz sisteme girmiþsiniz; ama,
sorulan sorularla ilgili sizin sorunuz olmadýðý için, açýklama isteme hakkýnýz da yok. Onun için söz
veremeyeceðim. diyerek söz talebini geri çevirmiþtir.
TBMMnin 20. dönem 2. yasama yýlý, 30/4/1997 tarihli 87. birleþiminde Devlet Bakaný tarafýndan
Ýzmir Milletvekili Zerrin Yeniceliye ait (6/321) esas numaralý soru önergesinin cevaplandýrýlmasýndan
sonra ek açýklama kapsamýnda Ýçel Milletvekili Oya Araslý söz talebinde bulunmuþ ancak oturumu
yöneten Baþkan,  Sayýn Grup Baþkanvekili, biliyorsunuz þu anda sözlü sorularýn görüþmesine baþlamýþ
bulunuyoruz. Bu aþamada, bu tarzda bir soruyu Hükümete yöneltebilmem mümkün deðil. Soru sahibi
Genel Kurul salonunda olsaydý, bu tarzda bir soru yöneltme imkâný vardý. Baþka müzakerelere benzemiyor;
onun için, bu sorunuzu Hükümete yöneltemeyeceðim. diyerek söz talebini geri çevirmiþtir.
14 Muhatap bakan ilgili soru önergelerinin gündemdeki sýralarýný belirterek bir dilekçe verir. Bu dilekçe
dikkate alýnarak sözlü soru önergeleri cevaplandýrýlýr. Örnek bir dilekçe: ( 22.dönem 3.yasama yýlý, 8/3/2005
tarihli 67. birleþim)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
Gündemin Sözlü Sorular kýsmýnýn 1, 2, 10, ..., 483 ve 520nci sýralarýndaki sorularý birlikte cevaplandýrmak
istiyorum.
Gereðini arz ederim.
Ali Babacan
Devlet Bakaný
15 TBMM Ýçtüzüðü madde 98/5. Burada Genel Kurula duyurulmasýndaki kasýt milletvekillerini bilgilendirmektir.
Amaç, milletvekillerinin gündemin geri sýralarýndaki sorularýnýn cevaplandýrýlacaðýný bilerek ona göre
hareket etmesine olanak saðlamaktýr. Yukarýdaki örnek dilekçe doðrultusunda Baþkanýn açýklamasý:
Sayýn Milletvekilleri,
Devlet Bakaný Sayýn Ali Babacan, Gündemin Sözlü Sorular kýsmýnýn 1, 2, 10, ..., 483 ve 520 nci
sýralarýndaki sorularý birlikte cevaplandýrmak istemiþlerdir.
Sayýn Bakanýn bu istemini sýrasý geldiðinde yerine getireceðim. ( 22.dönem 3.yasama yýlý, 8/3/2005
tarihli 67. birleþim)
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Kural olarak gündemdeki soru önergelerinin bir sýra izlenerek, ayrý ve açýkça
cevaplandýrýlmasý gerekir. Ancak konularý ayný olan sözlü soru önergeleri bakan
tarafýndan birleþtirilerek cevaplandýrýlabilir.16

3. Cevaplarýn Taþýmasý Gereken Nitelikler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünde cevaplarýn taþýmasý gereken
nitelikler konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadýr. Ancak Genel
Kurul çalýþmalarýndaki teamül, genel hukuk kaideleri ve içtüzük hükümleri çerçevesinde cevaplarýn esas ve þekil bakýmýndan taþýmasý gereken bazý unsurlar vardýr.
Þekilsel olarak Ýçtüzükte süre haricinde açýk bir düzenleme bulunmamaktadýr.
Cevaplarýn, beþ dakikalýk cevaplandýrýlma süresi ve ek olarak ikinci beþ dakikalýk
cevaplandýrýlma süresi ile beraber on dakikalýk toplam süreyi aþmamasý gerekmektedir.
Soru önergelerinin cevaplandýrýlmasýnda esasa iliþkin þartlar aþaðýdaki
þekilde ifade edilebilir.
3.1. Cevaplarýn, hukuka, ahlaka, adaba, kanuna ve Anayasaya aykýrý ifadeler
içermemesi gerekmektedir. Cevaplar, bir þahsa yönelik, sövme veya hakaret
sayýlabilecek suç niteliðindeki ifadeler taþýmamalýdýr. Anayasadaki açýk hüküm
karþýsýnda, suçluluðu hükmen sabit olmadýðý halde bir þahsa suç isnat edici
söylemleri içermemesi gerekmektedir.
3.2. Cevaplandýrma iþlemi yapan hatibin ve ek açýklama talep eden soru
sahiplerinin konuþma üslubu, TBMM Ýçtüzüðünün 67. maddesinde ifadesini
bulan kaba ve yaralayýcý nitelikli olmamasý ve Ýçtüzüðün 69. maddesinde sayýlan sataþmaya yol açmamasý gerekir.17 Sataþmanýn neyi ifade ettiði Ýçtüzüðümüzde açýklanmamýþtýr. Sözlükte ise sataþma, sataþmak iþi olarak, sataþmak
ise bir kimseyi rahatsýz edecek davranýþta bulunmak, musallat olmak olarak
tanýmlanmýþtýr.18 Burada sataþmanýn muhatabý milletvekili, bir siyasi parti grubu
veya komisyon olabilir. Ayrýca ek açýklama talebi halinde bakan, Baþbakan veya
hükümet olabilir.19
16 TBMMnin 22. dönem 4. yasama yýlý, 18/1/2006 tarihli 51. birleþiminde, Balýkesir Milletvekili Sedat
Pekel, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve Aydýn Milletvekili Mesut Özakcanýn, sözleþmeli saðlýk
personeli sýnavýna iliþkin sözlü soru önergeleri Saðlýk Bakaný Recep Akdað tarafýndan birlikte
cevaplandýrýlmýþtýr.
17 Rauf Bozkurt, Þeref Ýba, 100 Soruda Parlamento, Türk Hukukunda Parlamento Hukukuna Giriþ, 2. Baský,
Ankara, 2004, s. 149.
18 Türkçe Sözlük, Cilt 2, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998.
19 TBMM Ýçtüzüðü madde 69:  Þahsýna sataþýlan veya ileri sürmüþ olduðu görüþten farklý bir görüþ kendisine
atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri, açýklama yapabilir ve cevap verebilir.
/ Açýklama ve cevaplar için Baþkan, ayný oturum içinde olmak üzere söz verme zamanýný takdir eder. /
Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayý konuþmak istediðini Baþkana bildirir. Baþkan, söz verip
vermemek gerektiðini takdir eder. Baþkanlýkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul,
bu konuda görüþmesiz ve iþaret oyuyla karar verir.
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Sataþma dolayýsýyla yapýlacak açýklama ve verilecek cevaplarýn, Ýçtüzüðün
69. maddesinin ikinci fýkrasý gereðince, ayný oturumda yapýlmasý gerekmektedir.
Oturum süresince söz verme zamanýnýn tespiti ise Baþkanýn takdirindedir.
Sataþma soru sahibi milletvekiline veya bakana(hükümet) yönelik ise Baþkan
ayrýca bir süre vermeyip soru-cevap kýsmýnda bu hakký tanýyabilir; soru sahibi
olmayan milletvekiline veya gruba yönelik ise Ýçtüzüðün 69. maddesi gereðince
iþlem yapabilir.
3.3. Gündeme alýnan sözlü soru önergeleri gündemdeki sýralarýna göre
cevaplandýrýlmaktadýr. Bu durum önergenin uzun bir müddet gündemde
kalabilmesine yol açmaktadýr. Uzun bir zaman aralýðý içerisinde gündemde kalan
soru önergeleri için en büyük handikap güncellik sorunudur. Hem sözlü soru
önergeleri, hem de cevaplar bakýmýndan güncellik önemli bir sorun teþkil
etmektedir. Belirli bir zamanla sýnýrlandýrýlan, spesifik bir olayý kurgulayan veya
konusunun artýk mevcudiyeti bulunmayan soru önergeleri güncelliðini
kaybetmektedir. Örnek olarak;
 olasý bir Irak savaþýna iliþkin sözlü soru önergesine savaþ bittikten daha
sonra cevap verilmiþ olmasý,20
 bir kurumda yapýlan atamalara iliþkin soru önergesinin kurum
kapatýldýktan sonra cevaplandýrýlmýþ olmasý,
 güncel olaylara iliþkin soru önergelerinin güncelliðini kaybetmiþ olmasýna
raðmen hala gündemde bulunmasý,21
 bir ile ayrýlan bütçe ödeneðine iliþkin sözlü soru önergesinin, bütçe yýlý
tamamlanmýþ olmasýna raðmen hala gündemde bulunmasý.22
Bu gibi soru önergeleri, resmi olarak cevaplandýrýlmýþ veya cevaplandýrýlacak
olsa bile gerçek manada bir anlam ifade etmeyecek ve bilgi edinme ve denetimin
bir aracý olan soru ile istenilen amaca ulaþýlmamýþ olacaktýr.
Bakanlýk içerisinde soru önergelerinin cevaplarý belli bir birim tarafýndan
hazýrlanýr. Bu birim konu hakkýnda ilgili birimlerden bilgi toplayarak bakana
20 22. dönem içerisinde, 28/2/2003 tarihli Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in (6/253) esas numaralý,
olasý Irak savaþýnda yaþanabilecek saldýrýlardan korunmak için ne gibi önlemler alýndýðýna iliþkin
Baþbakandan sözlü soru önergesi, savaþ bittikten sonra TBMMnin 22/7/2003 tarihli 109. birleþiminde
Ýçiþleri Bakaný tarafýndan cevaplandýrýlmýþtýr. Ýçiþleri Bakaný cevabýnda, Irak bunalýmý, Irak Savaþý artýk
çok geride kaldý. Sayýn Kepenek'in soru önergesinde, Irak bölümü çýkarýldýðý zaman, halen güncelliðini
koruyan bazý konular bulunduðunu da hemen belirtmeliyim  demek suretiyle konuya deðinmiþtir.
21 22. dönemde, 14/5/2004 tarihli Hatay Milletvekili Züheyir Amberin son günlerdeki ekonomik dalgalanmaya
iliþkin (6/1114) esas numaralý sözlü soru önergesi güncelliðini kaybetmiþ olsa bile hala gündemde
bulunmaktadýr.
22 22. dönem içerisinde, 3/1/2005 tarihli Iðdýr Milletvekili Dursun Akdemir'in (6/1392) esas numaralý, 2005
mali yýl bütçesinden Iðdýr iline ayrýlan ödenek miktarýna iliþkin sözlü soru önergesi 28/11/2006 tarihi
itibariyle halen TBMM gündeminde yer almaktadýr.

14

TBMMnin Bilgi Edinme Yollarýndan Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandýrýlmasý

sunar. Bakana sunulan soru önergesinin cevabý gündem sýrasý geldiði takdirde
önergenin cevaplanmasýnda esas veriyi teþkil eder. Ancak önergeye gündemdeki
yeri münasebeti ile çok uzun bir zaman sonucunda sýra gelir ise hazýrlanan cevap
güncelliðini kýsmen veya tamamen kaybetmiþ olabilir. Böyle bir sonucun
doðmamasý için ilgili bakanlýklar tarafýndan TBMM Gündemi sürekli takip
edilmeli ve cevap metinleri güncellenerek bakana sunulmalýdýr.
Sözlü soru önergelerindeki ve cevaplardaki güncellik problemini çözmenin
birincil yolu içtüzük hükmüne baðlý kalarak haftanýn bir gününü, erteleme
yapmadan önergelerin cevaplandýrýlmasýna ayýrmaktýr. Ýkincil olarak, sözlü
soruya konu sýnýrlamasý getirmek, son olarak sözlü soru önergelerine yazýlý cevabý
içtüzük hükmü haline getirerek etkinleþtirmektir. Bu konuya incelemenin
ilerleyen bölümlerinde deðinilecektir.
3.4. Sözlü soru önergelerinin, Genel Kurulda, dolayýsýyla kamuoyu önünde
görüþülüyor olmasý cevabýn içeriðinin soru önergesi ile paralellik taþýmasýný daha
önemli kýlmaktadýr. Ancak bazen cevabýn içeriði ile soru önergesinin konusu
birbiri ile örtüþmeyebilir. Ýçtüzük, bu konuda, Meclis Baþkanlýðýna herhangi bir
yetki tanýmamýþtýr. Meclis Baþkanlýðýna cevabýn içeriði ile ilgili yetki verilmemesinin gerekçesi de, kanýmýzca soru önergelerinin cevaplandýrma zorunluluðunun
bulunmamasýndan veya cevaplandýrmama yaptýrýmýnýn caydýrýcýlýktan uzak
olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Ancak cevabýn içeriðinin sorulan soruyu
karþýlayýp karþýlamadýðýný bizzat soru sahibi milletvekili dile getirebilir ve buna
raðmen cevap alamýyorsa sorusunu yenileyebilir.

4. Sözlü Soru Önergelerini Cevaplayan Taraf
Soru önergeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna hitaben
yazýlmakta ve yalnýzca Baþbakana veya bir bakana yöneltilmektedir. Kural olarak
soru önergesinin muhatabý, hükümet adýna Baþbakan veya bir bakandýr.
Uygulamada Baþbakana yöneltilen sözlü soru önergeleri, Baþbakan yardýmcýlarý
veya görev alanýyla ilgili veya ilgisiz bir bakan tarafýndan cevaplandýrýlabilmektedir.23 Bir bakana yöneltilen sorularda ise ilgili bakan veya vekalet býraktýðý
herhangi bir bakan önergeyi cevaplandýrmaktadýr. Soru önergeleri Baþbakanýn
veya bakanýn þahsý dikkate alýnarak yöneltilmeyip bakanlýðýn görev alaný baz
alýnarak sorulmaktadýr.24
23 22. dönem içerisinde (6/397) esas numaralý, Ýzmir Milletvekili Ahmet Ersinin Balçova jeotermal merkezi
ýsýtma sisteminin yapýmýna iliþkin Baþbakandan sözlü soru önergesi, Ýçiþleri Bakaný tarafýndan
cevaplandýrýlmýþtýr.
24 11/1/1988 tarihinde, Balýkesir Milletvekili Önder Kýrlý, Millî Savunma Bakaný Ercan Vuralhan tarafýndan
yanýtlanmasý dileðiyle Dýþiþleri Bakanlýðýnda idari Daire Baþkaný olduðu dönemde yapýlan zýrhlý araç ve
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Bir bakanýn görevden ayrýlmasý durumunda o bakana ait soru önergelerini
yeni atanan bakan cevaplandýrmaktadýr.25 Örnek olarak, 59. hükümetteki
Devlet Eski Bakaný Güldal Akþite yöneltilen sözlü soru önergeleri, yerine atanan
Devlet Bakaný Nimet Çubukçu tarafýndan cevaplandýrýlmýþtýr.26
TBMM Baþkanlýðý, bir milletvekilinin birbirinin týpa týp ayný olan soru
önergesinin birden fazla bakanlýða yöneltilmesi durumunda, soru önergelerinin
ya Baþbakanlýða yada tek bir bakanlýða yöneltilmesi gerektiði gerekçesiyle iþleme
almamaktadýr.27 Bu uygulama, içtüzüðün 96. maddesinin birinci fýkrasýnda geçen
Baþbakan veya bir bakandan ibaresinden kaynaklanmaktadýr.
Soru önergesinde muhatap olarak gösterilen bakan kendisine yöneltilen
sorularý cevaplandýrmaktadýr. Diðer bakanlýklara yöneltilen sorulara vekalet
dýþýnda cevap verememektedirler. Ancak soru önergelerinin anayasal bilgi
edinme araçlarýndan biri olmasý ve konunun açýkça izah edilerek kamuoyunun
aydýnlatýlmasý gerekliliði, ayný konudaki soru önergelerinin gündem sýrasý dikkate
alýnmaksýzýn cevaplandýrýlmasýný gerektirmektedir. Konularý ayný olmakla beraber
birden fazla bakanlýða (farklýlaþtýrýlarak) yöneltilen sözlü soru önergeleri
bakýmýndan, gündemdeki sýrasýna göre ilkini cevaplandýran bakanýn, gündem
sýrasý gözetmeden bu konuya iliþkin diðer soru önergelerini de cevaplandýrmasýnýn
mümkün olmasý gerekir. Burada görev alanýyla ilgili bir konuyu, sözlü soru
önergesinde adý geçmeyen bir bakanýn cevaplandýrmasý Ýçtüzüðe aykýrý gibi
gözükebilir. Ancak TBMM Ýçtüzüðünün 96. maddesi soru kurumunu,
hükümet adýna cevaplandýrýlmak üzere, baþbakan veya bir bakandan
açýk ve belli konular hakkýnda bilgi istemekten ibaret

olarak tanýmlamýþtýr. Ayný þekilde Ýçtüzüðün sözlü sorunun gündeme alýnmasý
ve cevaplandýrýlmasý kenar baþlýklý 98. maddesi de, hükümet adýna verilecek
cevaptan bahsetmektedir. Hükümet adýna cevap tabirinin geniþ yorumlanarak,
siyasal sorumluluðun sahibi hükümetin bir bakaný ayný konudaki kendisine
yöneltilmeyen sorularý da cevaplayabilmelidir. Bu durum ayný zamanda soru
önergelerindeki güncellik sorununu çözmede yararlý olacaktýr. Çünkü gündem
sýrasý gözetmeden birden fazla önergenin cevaplandýrýlmasý süreci hýzlandýracaktýr.
gereç alýmlarýyla ilgili iddialara iliþkin sözlü soru önergesi yöneltmiþtir. Meclis Baþkanlýðý, önerge her ne kadar
Ercan Vuralhan ile ilgili bulunsa da konu Dýþiþleri Bakanlýðýný ilgilendirdiði için soruyu gündemden
çýkartmýþtýr. Baþkanlýðýn bu tutumu üzerine bir usul tartýþmasý açýlmýþtýr. Bu usul tartýþmasýnda konunun
Milli Savunma Bakanlýðýnýn görev alanýna girmediði ve Dýþiþleri Bakanlýðýna yöneltilmesi gerektiði kabul
edilmiþtir. (TBMM Tutanak Dergisi, D. 18, YY. 1, C. 2, B. 17, 3/2/1988, s. 123-132)
25 Uygulama da soru önergelerinin katip üye tarafýndan okunmasý sýrasýnda, önergede görevden ayrýlan
bakanýn adý geçiyor ise sadece unvan okunmakta, isim telafuz edilmemektedir.
26 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 4, C. 108, B. 48, 4/1/2006, s. 182-197.
27 Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Denetim Bürosu arþivi.
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Sorumluluðun sahibi ve soru önergesinin muhatabý hükümet olunca verilen
cevaplar da hükümeti baðlayýcý olacaktýr. Bu sebeple her bakanýn vermiþ olduðu
cevap hükümetin cevabý olacaktýr.

5. Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandýrýlmasýnda
Kapalý Oturum
Soru, Anayasada belirtilen bilgi edinme ve denetim yollarýnýn spesifik
görünümlü aracýdýr. Soru önergelerinde esas olan önerge sahibi milletvekilinin
aydýnlatýlmasýdýr. Ancak cevaplandýrma iþlemi Genel Kurulda yapýlmakta ve
TBMM Televizyonundan canlý olarak yayýnlanmaktadýr. Bu baðlamda sözlü
soru önergelerinin cevaplandýrýlmasý sýrasýnda, gizli kalmasý gereken bilgiler
verilecekse, verilen bilgilerin kamuoyunda hemen duyulmamasýnda iç veya dýþ
politika açýsýndan kamu yararý varsa, kapalý oturum yapýlabilmelidir.
TBMM Ýçtüzüðü, 1996 tarihli kapsamlý deðiþiklikten önce;
hükümet üyesi kamu yararý sebebiyle soruya isterse gizli oturumda cevap
verebilir.28

hükmü doðrultusunda gizli oturum yapabilmek yetkisini tanýmaktaydý. 1996
tarihli ve 424 sayýlý Kararla bu hüküm madde metninden çýkarýlmýþtýr. Bu hükmün madde metninden çýkarýlmýþ olmasý sözlü soru önergelerinin cevaplandýrýlmasý sýrasýnda gizli oturum yapýlabilmesine engel teþkil etmemelidir. Çünkü Ýçtüzüðün
kapalý oturumlar kenar baþlýklý genel hüküm niteliðindeki 70. maddesine dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Baþbakanýn veya bir bakanýn
veya bir siyasî parti grubunun, yahut yirmi milletvekilinin yazýlý istemi üzerine
kapalý oturum yapabilecektir.
Kapalý oturum yapýlmasýna karar verilirse sözlü soru önergeleri kapalý oturumda cevaplanýr. Kapalý oturum yapýlmasýna gerek duyulmaz ise cevaplandýrma
iþlemleri aleni olarak yapýlýr. Söz konusu görüþmelerin tutanaklarý kâtip üyelerce
veya Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenograflar tarafýndan tutulur.
Kapalý oturum sýrasýndaki görüþmeler hakkýnda, kapalý oturumda bulunanlar
ve bulunma hakkýna sahip olanlar tarafýndan hiçbir açýklama yapýlamaz. Görüþme
tutanaklarý on yýl boyunca devlet sýrrý olarak saklanýr.
28 1973 tarihli ve 584 sayýlý kararlý TBMM Ýçtüzüðü madde 97/6.
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6. Sözlü Sorunun Yazýlý Soruya Çevrilmesi
Sözlü soru önergeleri gündeme giriþ sýralarýna göre cevaplandýrýlýrlar. Alýnan
genel karar ve parlamento teamülü gereðince, kural olarak haftanýn en az iki
gününde sözlü soru önergeleri cevaplandýrýlmaktadýr. Genel Kurul gündeminde
sözlü soru önergelerinin görüþmelerine, birinci sýradan ve gündemdeki sözlü
soru önergesinin özeti okunmak suretiyle baþlanýr. Baþkan tarafýndan özeti
okunan soruyu cevaplandýracak bakanýn bulunmamasý veya cevaplandýrmak
istememesi halinde sözlü soru önergesinin cevaplandýrýlmasý ertelenir. Birinci
defa ertelenmesinden sonra gündemdeki sözlü soru önergesine ait özetin son
kýsmýna (1) iþareti konur.
Sözlü soru önergelerinin cevaplandýrýldýðý bir sonraki birleþimde tekrar
okunan önergeyi, cevaplandýracak bakanýn bulunmamasý veya cevaplandýrmak
istememesi sebebiyle ikinci kez ertelenir. Ýkinci defa ertelenmesinden sonra,
gündemde sözlü soru önergesi özetinin son kýsmýna (2) iþareti konmaktadýr.
TBMM Gündeminde bulunan ve cevaplandýrýlmasý iki kez ertelenen soru
önergesi, soru önergelerinin cevaplandýrýldýðý bir sonraki birleþimde tekrar
okunur. Genel Kurulda üçüncü defa okunan ancak cevaplandýrýlmayan sözlü
soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 98. maddesinin altýncý
fýkrasý gereðince, üç birleþim içinde cevaplandýrýlmayan sözlü sorular yazýlý soruya
çevrilir29, hükmü gereðince yazýlý soruya çevrilir.30 Bu iþlem Baþkanlýkça resen
yapýlmaktadýr.
Sözlü soru önergesinin yazýlý soruya çevrilmesi halinde, önerge sahibine
talebi halinde beþ dakikayý geçmemek üzere söz hakký verilir. Ancak istemin
ayný birleþimde olmasý þarttýr. Sözlü soru önergesinin yazýlý soruya çevrilmesiyle
birlikte, önerge gündemden çýkarýlýr ve yazýlý sorularýn tabi olduðu usul
doðrultusunda iþleme alýnýr.
Sözlü soru önergesinin yazýlý soru önergesine çevrilmesiyle beraber yazýlý
soru önergeleri için geçerli olan on beþ günlük cevaplandýrma süresinin baþlangýcý
da önem taþýr. Burada karþýmýza iki durum çýkar. Ýlki Genel Kurulda sözlü
sorunun yazýlý soruya çevrildiði tarih, ikinci olarak bu durumun Baþbakanlýk
veya ilgili bakanlýða bildirildiði tarihin baz alýnmasýdýr. Uygulamada sözlü soru
29 Buradaki üç birleþim, sýrasý gelen soru önergesinin okunduðu ve cevaplanmasý gerektiði halde cevaplandýracak
bakanýn hazýr bulunmadýðý birleþimleri ifade eder.
30 Örnek olarak, Genel Kurulun 4 Ocak 2006 tarihli 48. Birleþiminde, gündemin birinci sýrasýndaki Balýkesir
Milletvekili Sedat Pekel'in (6/809) esas numaralý sözlü soru önergesi okunmuþ, soruyu cevaplandýracak
bakan bulunmamýþ ve önerge üç birleþim içinde de cevaplandýrýlmadýðýndan, Ýçtüzüðün 98. maddesinin
son fýkrasý uyarýnca yazýlý soruya çevrilmiþtir.
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önergesinin yazýlý soru önergesine çevrildiðinin Baþbakanlýða veya ilgili bakanlýða
bildirildiði tarih dikkate alýnarak süre baþlatýlmaktadýr. Ancak dikkat edilmesi
gereken önemli bir nokta gözden kaçýrýlmamalýdýr. Çünkü sözlü soru önergesini
cevaplandýrmayan bakan ile yazýlý soruya çevrilen önergeyi cevaplandýracak
olan bakan ayný bakandýr. Sorunun cevaplandýrýlmamasýna prim vermek yerine
denetimin iþlerliðini saðlayýcý tedbirler almak yerinde bir uygulama olacaktýr.
Bu durumda sözlü soru önergesinin yazýlý soruya çevrildiði tarih dikkate alýnarak
süre bu tarihten itibaren baþlatýlmalýdýr. Çünkü önerge daha önce ilgili bakana
gönderilmiþ bulunmaktadýr.
Üç birleþimde cevaplandýrýlmayan sözlü soru önergelerinin yazýlý soruya
çevrilerek gündemden çýkarýlmasý ve soru sahibine beþ dakikalýk söz hakký
verilmesi kýsmen yerinde bir düzenlemedir. Ancak soru sahibi milletvekiline
tanýnan söz hakkýnýn o birleþimde veya sonraki birleþimde tanýnmasýnýn uygun
olacaðý düþünülmektedir. Aksi takdirde böyle bir uygulama muhatap bakandan
ziyade, son birleþimde bulunamayan soru sahibi milletvekiline müeyyide
uygulamak anlamý taþýr.
Aþaðýdaki tabloda son üç yasama dönemine ait, Meclis Baþkanlýðýna verilen
ve yazýlý soruya çevrilen sözlü soru önergeleri gösterilmiþtir.
Yazýlý Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeleri
20. Dönem

21. Dönem

22. Dönem (4üncü
Yasama Yýlý Sonu)

Gelen

1261

1980

2475

Yazýlý soruya çevrilen
sözlü soru önergesi

414

424

136

1996daki Ýçtüzük deðiþikliðinden sonra getirilen bu uygulama oransal
olarak en fazla 20. dönemde kendini göstermektedir. 22. dönemde çok fazla
rastlanýlmadýðý ve cevaplandýrýlan önerge sayýsýnýn diðer dönemlere nazaran
bariz þekilde arttýðý görülmektedir.
Sözlü soru önergelerinin yazýlý soruya çevrilmesi Genel Kurulda görüþülme
sýklýðý ile birebir ilintilidir. Eðer sözlü soru önergeleri her hafta görüþülürse sayý
artacak, Genel Kurul kararýyla görüþülme ertelenirse bu sayý biraz azalacaktýr.
Ayrýca tek parti iktidarý, parlamentonun çalýþma sürekliliði ve halka hesap
verilebilirlik gibi etmenler bu oraný aþaðýya çekmektedir.
Sözlü soru önergelerinin cevaplandýrýlmayýþý çeþitli sebeplere dayanabilir.
Bu sebeplerin bir kýsmýný aþaðýdaki þekilde sayabiliriz;
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 önergenin Genel Kurulda cevaplandýrýlmasý siyasi açýdan, iç veya dýþ
güvenlik açýsýndan uygun olmayabilir,
 cevabýn hazýrlanmasý soru önergelerinin cevaplanacaðý üç birleþime
yetiþmeyebilir,
 teknik bir konu olmasý sebebiyle Genel Kurulda cevaplandýrýlmasýnýn
istenen neticeyi vermeyeceði düþünülebilir.31
Unutulmamalý ki sözlü soru önergeleri cevaplandýrýlma zorunluluðuna tabi
deðildir; veya öngörülen yaptýrýmýn caydýrýcýlýðý yoktur. Bu sebeple gerekçesiz
olarak üç birleþimde de soru önergeleri cevaplandýrýlmayabilir. Zaten uygulamada
herhangi bir gerekçe bildirilmemektedir.
1973 tarihli Millet Meclisi Ýçtüzüðünün ilk halinde,
soru sahibi iki cevap gününde hazýr bulunmazsa; izin, hastalýk veya görev
dýþýnda özrü ne olursa olsun, soru düþer.

hükmü yer almakta iken, 1996 tarihinde 424 sayýlý Kararla yapýlan deðiþiklik
sonucunda, soru sahibinin Genel Kurulda bulunmamasý, sorunun cevaplandýrýlmasýný engellemeyecek hale getirilmiþtir.32 Ýçtüzükte, soru sahibi milletvekilinin
bulunmamasý yerine muhatap bakanýn bulunmamasý durumuna sonuç
baðlanmýþtýr. 1996 tarihli Ýçtüzük deðiþikliðinin alt komisyon görüþmelerinde
komisyon üyeleri üç kez cevaplandýrýlmayan önergelerin yazýlý soruya çevrilmesi
konusundaki çekincelerini þu þekilde ifade etmiþlerdir.33
 Ýstanbul Milletvekili Ali Oðuz, üç birleþimde cevaplandýrýlmayan sözlü
sorularýn gündemden kaldýrýlmasýnýn doðru olmadýðýný, üç birleþimde
de cevaplandýrýlmamasýnýn sorumlusunun soru sahibi olmamasý gerektiði
ve bakanýn mutlaka önergeyi cevaplandýrmasý gerektiði, aksi bir
durumun olmasý halinde, soru müessesesinin iþlemez hale geleceðini
ifade etmiþ ve deðiþikliðe karþý çýkmýþtýr.
 Ankara Milletvekili Seyfi Oktay, böyle bir düzenlemenin denetimden
kaçmak anlamýna geleceðini, böyle bir düzenleme konulsa bile zorunlu
cevap verilmesinin saðlanmasýna yönelik düzenleme yapýlarak, cevap
verilmemesinin önüne geçilmesi gerektiðini belirtmiþtir.
Belirtilen çekincelerin yaný sýra düzenlemenin lehine tavýr sergileyen;
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, bu düzenlemenin yerinde olduðunu
31 Sadece tablolardan oluþan bir cevap metninin Genel Kurulda cevaplandýrýlmasý saðlýklý sonuç doðurmayabilir.
32 TBMM Ýçtüzüðü madde 98/4.
33 1996 tarihli Ýçtüzük Deðiþikliði Anayasa Komisyonu Görüþmeleri (Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü
arþivi)
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ve asýl bu düzenleme ile sözlü soru önergelerine bir hayatiyet kazandýrýlacaðýný,
çünkü bu yolla önergelerin hükümsüz kalmasý önlenerek, soru sahibine beþ
dakikalýk söz hakký verilmesinin önemli bir müeyyide olacaðý görüþünü belirtmiþtir.
Görüþmeler sonucunda parlamenter denetim mekanizmalarýndan olan soru
kurumunun tam olarak iþletilmesi yönünde kanaat sergilenmiþ ve istenen
sonucun saðlanabilmesi için siyasi müeyyidelerin uygulanarak etkin bir kurum
yapýlanmasý oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr.
Sözlü soru önergelerinin yazýlý soruya çevrilmesinin, istenen etkinliði tam
olarak saðlayýp saðlayamayacaðý önemli bir konudur. Yazýlý soru önergesine
çevrilen sözlü soru önergeleri bakýmýndan düþünülmesi gereken önemli bir
nokta da yazýlý soru önergelerine cevap verilip verilmediðidir. Acaba yazýlý soru
önergeleri için mekanizma tam olarak iþletilebilmekte midir ki sözlü soru
önergeleri bu kanala yönlendirilmektedir. Bunu izah edebilmek için son altý
dönemin yazýlý soru önergelerindeki cevaplandýrmayý oransal olarak ele almakta
fayda vardýr.
Aþaðýdaki tabloda son altý yasama dönemine ait, Meclis Baþkanlýðýna verilen
ve cevaplanan yazýlý soru önergeleri ile cevaplandýrma oraný gösterilmiþtir. (22.
dönem devam ettiði için 1791 adet soru önergesi iþlemde bulunmaktadýr. Bu
soru önergeleri çýkartýlarak oran tespit edilmiþtir. Ayrýca süresi içerisinde
cevaplandýrýlmayýp gelen kaðýtlarda ilan edilen 4346 adet yazýlý soru önergesinin
büyük bir kýsmýna sonradan cevap gönderilmesine raðmen bu cevaplar da
oranlamada dikkate alýnmamýþtýr.)34
Yazýlý Soru Önergelerinde Cevaplandýrma
17.
Dönem

18.
Dönem

19.
Dönem

20.
Dönem

21.
Dönem

22.
Dönem
(4. Yasama
Yýlý Sonu)

Gelen

2232

2202

7550

6950

8240

16177

Cevaplanan
Yazýlý soru
önergesi

1737

1356

6619

4729

6697

9941

Cevaplandýrma
oraný %

77.8

61.5

87

68

81

69

34 Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Denetim Bürosu arþivi.
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Yukarýdaki oranlamada da görüleceði üzere yazýlý soru önergeleri zaten
istenilen seviyede cevaplandýrýlmamaktadýr. Bu durumda tam olarak iþletilemeyen
bir denetim yoluna yönlendirme yapmak ayný zamanda bu kurumu iþlevsizleþtirmek anlamý taþýr.
Normal yazýlý soru önergelerinin bile tam olarak cevaplandýrýlmadýðý bir
durumda yazýlý soruya çevrilen sözlü soru önergelerinin cevaplandýrýlýp cevaplandýrýlmadýðý konusu, önem arzetmektedir. Sözlü soru önergeleri için böyle bir
düzenleme yapýlmasýndaki gerekçe belirtilirken önergelerin hükümsüz kalmasýnýn
önleneceði, bu yola hayatiyet kazandýrýlacaðý belirtilmiþtir. Ancak düzenleme
istenileni gerçekleþtirememiþtir. Sonuç olarak, Genel Kurulda üç birleþimde
cevaplandýrýlmayan sözlü soru önergeleri yazýlý soruya çevrildikten sonra bile
büyük ölçüde cevaplandýrýlmamaktadýr.

7. Sözlü Soruya Yazýlý Cevap
Parlamento hukuku geliþmekte olan bir hukuk dalýdýr. Bu sebeple sürekli
bir geliþim ve deðiþim seyri izlemektedir. Kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý, iþlenmemiþ
alanlarý ve ilk defa karþýlaþýlan durumlarýn çokluðu bu hukuk dalýnda yasal
düzenlemelere, teorik ve bilimsel çalýþmalara ihtiyaç duyulduðunu göstermektedir.
Teamüller ise, parlamentoda en büyük kaynak olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Sözlü soru önergeleri ile yazýlý soru önergelerinin esas ayýrýcý unsuru cevaplandýrýlýþ þeklidir. Sözlü soru önergeleri gündem sýrasýna göre ve mutlaka Genel
Kurulda cevaplandýrýlýr. Ýçtüzükte, sözlü soru önergelerinin cevaplandýrýlma
þekli belirtilmiþ ve bunun dýþýnda herhangi bir usul öngörülmemiþtir. Ancak
uygulamada çok sýk karþýlaþýlmakta olan bir durum da sözlü soruya yazýlý cevap
verilmesidir.
Meclis Baþkanlýðýnca önergelerin muhataplarýna sevkinden itibaren Baþbakan
veya ilgili bakan önergeye yazýlý cevap verebilmektedir. Görüntü itibariyle bu
durum, sözlü soru önergelerinin doðasýna aykýrý olsa da, yazýlý cevap gönderilen
sözlü soru önergelerinin Genel Kurulda cevaplandýrýlmasý sýrasýnda, yazýlý
cevaplarýn kürsüde tekrarlanmasý konuyu önemli kýlmaktadýr. Ayrýca parlamento
çalýþmalarýnda sözlü soruya yazýlý cevap yönteminin uygulama kabiliyeti bulduðu
da görülmektedir.35
35 Genel Kurulun 4/1/2006 tarihli 48. birleþiminde, Maliye Bakaný sözlü sorularý cevaplandýrýrken dört adet
sözlü soruya yazýlý cevap verildiðinden bahisle bu cevapla yetinmiþtir. Baþkanlýk bu durum karþýsýnda ilgili
bakaný uyarmamýþtýr. Soru sahibi milletvekilleri de ek açýklama talebinde bu duruma itiraz etmemiþtir.
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Sözlü soru önergelerine yazýlý cevap verildiðinde, bu cevaplar soru sahibi
milletvekiline bir dilekçeyle beraber gönderilmektedir. Bu dilekçe, soru sahibine
cevabý kabul ediyorsa gündemdeki soru önergesini geri almada kolaylýk saðlamaya
yöneliktir. Ancak soru sahibi önergesini geri almak zorunda deðildir.
Soru önergesi sahibi milletvekili, sözlü soruya yazýlý cevabý yeterli görerek
kabul ediyorsa gündemdeki soru önergesini geri alabilir. Geri alýnan soru
önergelerine ait dilekçe okunmak suretiyle Genel Kurulun bilgisine sunulur ve
gündemden çýkartýlýr. Gündemden çýkartýlan önergelerin muhataplarýna
Baþkanlýkça yazýlý olarak bilgi verilir. Bu þekilde geri alýnan sözlü soru önergeleri
cevaplandýrýlmýþ sayýlmaz.
Aþaðýdaki tabloda görüleceði üzere; son döneme ait, cevaplanan sözlü soru
önergeleri ile yazýlý cevap gönderilen sözlü soru önergelerinin rakamsal dökümü
gösterilmiþtir. 22. dönem öncesinde konuyla ilgili ayrýntýlý kayýtlar tutulmadýðýndan
sadece bu dönem gösterilmiþtir.

Yazýlý Cevap Gelen Soru Önergeleri
22. Dönem (4üncü Yasama Yýlý Sonu)
Gelen

2475

Cevaplanan

956

Yazýlý cevap gelen

56

Görüleceði üzere, sözlü soru önergelerine yazýlý cevap verilmesi istisna
olmaktan çýkmýþ ve olaðan olarak kullanýlan bir usul görünümü kazanmýþtýr.
Aksi örneklere rastlanmakla birlikte çoðunlukla muhatap bakanlýklarca verilen
cevaplar önerge sahibi milletvekilince kabul edilmemekte ve soru önergeleri
geri alýnmamaktadýr. Ancak yazýlý olarak verilen cevap ile Genel Kurulda verilen
sözlü cevabýn ayný olmasý bu konuda yeni bir düzenleme yapýlmasýný gerekli
kýlmaktadýr.
Kanýmýzca sözlü sorulara yazýlý cevap kabul edilmeli, bu cevap genel kurulun
bilgisine sunulmak suretiyle aleniyet kazandýrýlmalý ve sözlü soru önergesi
gündemde kalmaya devam etmelidir. Gündemdeki bu soru önergesinin sýrasý
geldiðinde, yazýlý cevap verildiði belirtilmeli (güncelliðini kaybetmiþ ise
güncellenmeli) ve sadece müphem kalmýþ noktalara yönelik kýsa soru-cevap
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yöntemi uygulanmalýdýr. Yasama dönemi sonunda gündem sýrasý gelmediði için
cevaplandýrýlmayan bu önergeler yazýlý cevap verilmesi münasebetiyle
cevaplandýrýlmýþ sayýlmalýdýr. Bu þekilde sözlü sorularýn doðasýna aykýrý bir durum
oluþturulmuþ olsa bile, soru önergelerinde bilgi edinme unsuru öne çýkartýlarak
katý bir þekilciliðin önüne geçilmiþ olunacaktýr. Böylece sözlü sorularýn etkinliði
artýrýlmýþ olacaktýr.

8. Sonuç ve Deðerlendirme
Yasama organýnýn hükümetten bilgi edinmesi ve onu denetlemesi anayasa
ve içtüzükte gösterilen yöntemlerle olmaktadýr. Parlamentonun bilgi edinme
ve denetim yollarýndan olan soru, bir milletvekili tarafýndan iþletilebilmesi
sebebiyle çok sýk kullanýlan bir parlamenter denetim aracýdýr. Soru kurumunu
tam olarak izah edebilmek için ülkemiz uygulamasýný görmek yararlý olacaktýr.
Aþaðýda son üç döneme ait sözlü soru önergelerine ait istatistikler yer
almaktadýr. 22. dönem 4. yasama yýlý ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu verileri
sýnýrlandýrmanýn amacý karþýlaþtýrma yaparken daha saðlýklý sonuçlar elde
edebilmeye yöneliktir. Çünkü deðerlendirmeye alýnan diðer yasama dönemleri
5. takvim yýlýný bulamamýþtýr. Ayrýca 22. dönemde 5. yasama yýlýnýn halen devam
ettiði dikkate alýnýrsa istatistikte yer alan rakamlar daha fazla olacaktýr. ( Ýstatistik
TBMM Baþkanýndan sözlü sorularý da kapsamaktadýr.)36
Aþaðýdaki istatistikte de görüleceði üzere sözlü soru önergeleri tam olarak
cevaplandýrýlmamaktadýr. Soru önergelerinin cevaplandýrýlmamasýnýn ise hukuki
olarak ciddi bir yaptýrýmý bulunmamaktadýr. Cevaplandýrýlmamanýn sonucu,
siyasal bakýþ açýsýyla hükümetin prestij kaybetmesidir. Özellikle 1924 Anayasasý
döneminde siyasal sorumluluk açýsýndan gensoru kurumu iþletilemediðinden,
sözlü soru yöntemi en önemli muhalefet aracý olmuþtur.37
36 Ýstatistikte yer alan kavramlar:
Gelen: Dönem içerisinde gelen ve iþleme alýnan önerge sayýsýný ifade eder.
Cevaplanan: Dönem içerisinde cevaplanan önerge sayýsýný ifade eder.
Geri alýnan: Gündeme girdikten sonra soru sahibi milletvekili tarafýndan geri alýnan önergeyi ifade
eder.
Hükümsüz kalan: Dönem sona erdiðinde iþlemden kaldýrýlan önergeleri ifade eder.
Ýþlemden kaldýrýlan: Milletvekilinin vefatý veya üyeliðin düþmesi vb. sebeplerle önergenin iþlemden
kaldýrýlmasýný ifade eder.
Gelen Kaðýtlara Alýnýp Ýade Edilen: Esas numarasý verildikten sonra içtüzüðe uygun olmadýðý sebebiyle
Baþkanlýkça iade edilen önergeleri ifade eder.
Gündemde: Önergenin gündemde olduðunu belirtir.
Ýþlemde: Önergenin veriliþinden itibaren gündeme gireceði aþamaya kadarki önergeleri ifade eder.
37 Rahmi Kumaþ, Parlamentonun Boyutlarý, Ýstanbul, 1985, s. 137.
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Sözlü Soru Önergeleri
20. Dönem

21. Dönem

Gelen

1261

1980

Cevaplanan

353

466

956

Geri alýnan

185

278

267

Yazýlý soruya çevrilen

414

424

136

-

5

11

309

758

-

Ýþlemden kaldýrýlan

-

30

-

Gelen kaðýtlara alýnýp iade edilen

-

19

10

Gündemde

-

-

346

Ýþlemde

-

-

749

Gündeme girmeden geri alýnan
Hükümsüz kalan

22. Dönem (4üncü
Yasama Yýlý Sonu)
247538

Sözlü soru önergelerine yönelik yukarýdaki tablo incelendiðinde, bulunduðumuz 22. dönemde sözlü soru önergesi sayýsal bakýmdan diðer dönemlere
nazaran bariz þekilde fazladýr. Bunun sebepleri irdelendiðinde karþýmýza bazý
sonuçlar çýkmaktadýr;
 Matbu form þeklinde hazýrlanan soru önergelerinin de sayýsal rakama
etkisi çok fazladýr. Yalnýzca yerleþim adý ile iþ, sorun veya proje adý
deðiþtirilerek yüzlerce soru önergesi yöneltilmektedir.39 Ayrýca bir
konuyla ilgili olarak hazýrlanan matbu form þeklindeki önergenin tüm
bakanlýklara yöneltilmesi de soru sayýsýný artýran bir etken olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.40 Bu gibi önergelere Baþbakanlýk veya ilgili
bakanlýk ya hiç cevap vermemekte veya tümüne birden tek bir cevap
vermektedir. Bu tür yüzlerce soru önergesine hiç cevap verilmemesinin
siyasi sakýncasý hükümet açýsýndan, sorularýn cevaplandýrýlma oranýnýn
düþmesidir.
38 Uygulamada muhalefete mensup milletvekillerinin iktidar partisi milletvekillerine nazaran daha çok sözlü
soru önergesi verdikleri görülmektedir. 22. dönemde, 30/9/2006 tarihi itibariyle (4. yasama yýlý sonu),
2475 adet sözlü soru önergesi verilmiþtir. Bu sözlü soru önergelerinin, 81 adedi Adalet ve Kalkýnma Partisi,
2231 adedi Cumhuriyet Halk Partisi, 29 adedi Anavatan Partisi, 127 adedi Doðru Yol Partisi, 4 adedi
Sosyal Demokrat Halk Partisi ve 3 adedi baðýmsýz milletvekilleri tarafýndan verilmiþtir. (Kanunlar ve
Kararlar Müdürlüðü, Denetim Bürosu arþivi)
39 TBMM 22. Dönem 4. yasama yýlýnda, Ardahan Milletvekili Ensar Öðüt tarafýndan, bazý illerin köylerinin
yol ve su sorunlarýna iliþkin 734 adet sözlü soru önergesi verilmiþtir. Bu önergelerin, ilçe ve köy adý
deðiþtirilerek matbu form þeklinde hazýrlandýðý görülmektedir. (TBMM 22. dönem 4. yasama yýlý, 30/6/2006
tarihli 171 numaralý gelen kaðýtlar listesi)
40 Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Denetim Bürosu Arþivi.

 Sayý: 3  Ekim-Kasým-Aralýk 2006
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 Soru önergelerinin esas amacý bilgi edinmedir. Ancak bilgi edinmeden
ziyade hükümeti bunaltmaya, seçmenlere veya genel olarak kamuoyuna
mesaj vermeye yönelik önergelerle de karþýlaþýlmaktadýr. Bu tür önergelerin cevabýnýn verilip verilmeyeceði soru sahibi tarafýndan da önemli
görülmeyebilir. Çünkü bu tür soru önergeleri TBMM Baþkanlýðýna
verilirken ayný zamanda basýna da verilmekte ve bir ölçüde amaca
ulaþýlmaktadýr.
Sözlü sorularýn Genel Kurulda cevaplanmasý ve bu süreçteki televizyon
yayýný da sorularý esas amacýndan uzaklaþmasýna hizmet edebilmektedir. Çünkü
televizyon yayýný ile birlikte sorulardaki bilgi edinme unsuru yerini propagandaya
býrakabilmektedir. Soru kurumu, çok sýk kullanýlmasýna raðmen sýrf siyasi
düþüncelerle veya hükümeti bunaltmaya yönelik olmasý münasebetiyle saðlýklý
olarak iþletilememektedir. Öyle ki bazý sorularýn cevabý sorunun içinde yer
almakta veya soru sahibi için sorunun ifade tarzý, cevabýndan daha çok önem
taþýmaktadýr.
Yukarýda belirtilen durumlar ve konu sýnýrý olmamasý, her türlü konunun
genel kurul gündeminde taþýnmak istenmesi, sürekli erteleme yaparak güncellikten
uzaklaþmak sözlü soru kurumunu iþlevsizleþtirmektedir.
Sözlü soru yolunun tam olarak iþletilebilmesi amacýyla bazý düzenlemelerin
yapýlmasý gerekmektedir. Öncelikle terim karmaþasýna son verilerek, sözlü
sorular deyimi sözlü cevaplý sorular þeklinde düzeltilmelidir. Sözlü soru
önergelerinin konusu yazýlý soru önergelerine göre daha dar tutularak popülist
amaçlý, bilgi edinmeden ziyade hükümeti bunaltmaya yönelik her konuya ait
sorularýn Genel Kurulda cevaplanmasýnýn önüne geçilmelidir.
Ýçtüzük hükmüne baðlý kalarak haftanýn en az iki gününün birer saatini,
erteleme yapmadan denetime ayýrmak parlamenter denetimi etkin kýlacaktýr.
Denetimin etkin olduðu bir durumda parlamento da etkin olacaktýr.
Soru bir bilgi edinme aracý olduðuna göre, sözlü soru önergelerine yazýlý
cevap kabul edilmeli, Genel Kurulun bilgisine sunulmak veya Tutanak Dergisinde
yayýnlanmak suretiyle bu cevaba aleniyet kazandýrýlmalýdýr.
Sözlü soru önergelerine etkinlik kazandýrabilmek için önergenin yazýlý
soruya çevrilmesi uygulamasý ya kaldýrýlmalý ya da bu konuda deðiþiklik
yapýlmalýdýr. Yapýlmasý gerekenleri birkaç baþlýk altýnda sýralamak mümkündür:
Ýlk olarak sözlü soru önergeleri üç birleþim içerisinde cevaplandýrýlmýyorsa ayný
bakanlýða yöneltmek yerine Baþbakanlýða yöneltmek yararlý sonuç doðurabilir.
Ýkinci olarak bazý Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan müzakereli sözlü soru
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önergesine benzer bir usul öngörülebilir. Müzakereli sözlü soru önergelerinin
Genel Kurulda görüþülmesinin en büyük yararý tartýþma zemini oluþturmasýdýr.
Hükümet, siyasi parti gruplarý ve milletvekilleri tarafýndan yapýlan açýklamalar
sonucunda istenen sonuca ulaþýlmýþ olacaktýr. Üçüncü olarak Genel Kurulda
üç kez okunduðu halde cevaplandýrýlmayan sözlü soru önergeleri konuyla
baðlantýlý ihtisas komisyonlarýnda belirlenen bir saatte görüþülebilir. Bu þekilde
bir usulün öngörülmesi sözlü soru önergelerinin cevaplandýrýlma yüzdesini de
artýracaktýr.
Anayasal anlamda, kanun yapmak ne kadar önemli ise; parlamenter denetim
de o kadar önemlidir. Denetim, yasama organýnýn anayasal bir görevidir. Kanunlaþma sürecinin yoðunluðu denetimin aksamasýna yol açmamalýdýr.
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