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1. Genel Olarak
Yürütmenin, yasamadan kaynaklandýðý ve bu sebeple ona karþý sorumlu
olduðu parlamenter sistemde, parlamentolarýn yasa yapýmýndan sonra en önemli
iþlevi denetimdir. Parlamenter sistemde erkler ayrýmý ilkesi, temel devlet organlarý
arasýnda bir iþbölümü olmasýnýn ötesinde yasama, yürütme ve yargý erklerinin
baðýmsýz bir statüye sahip olmalarý ve birbirlerini dengeleyerek devlet yönetiminin
kötüye kullanýmýnýn engellenmesini amaçlamaktadýr. Bu olgu karþýsýnda
parlamenter sistemin iþleyiþinde ana unsurlardan birinin denetim iþlevi olduðu
ifade edilebilir.
Yürütmenin, yasama iktidarý tarafýndan denetlenmesi, halkýn talep ve
beklentilerine yönelik politika ve programlarý siyasal anlamda uygulamakla
yükümlü olan bir organýn, belirli ilkeler çerçevesinde bu sorumluluklarýný yerine
getirip getirmediðinin kontrolü gereksiniminden kaynaklanmaktadýr. Kural
olarak parlamenter denetimin müeyyidesi, yürütme organýnýn parlamento
önündeki sorumluluðudur.
Parlamenter denetim, 1961 Anayasasýnda Parlamenter denetim yollarý,
1982 Anayasasýnda ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve
denetim yollarý ana baþlýðý altýnda düzenlenmiþtir. Parlamenter denetim
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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 soru, ilk kez 1982 Anayasasýnýn 98. maddesinin ikinci fýkrasýnda
tanýmlanmýþtýr. Anýlan Anayasa hükmünde soru, Bakanlar Kurulu adýna, sözlü
ve yazýlý olarak cevaplandýrýlmak üzere Baþbakan veya bakanlardan bilgi istemekten
ibarettir. þeklinde ifade edilmiþtir.
Anayasanýn 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.
Anayasanýn 98. maddesinin birinci fýkrasýnda
Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araþtýrmasý, genel görüþme,
gensoru ve Meclis soruþturmasý yollarýyla denetleme yetkisini kullanýr.

hükmü yer almaktadýr. Bu baðlamda sorunun, Meclisin, hükümet üzerindeki
denetleme yetkisi yollarýndan biri olduðu görülmektedir. Ancak Anayasanýn
98. maddesinin baþlýðý ve Ýçtüzüðün 96. maddesinde soru için açýkça, bilgi
istemekten ibaret ifadesinin kullanýlmasýndan, soruda bilgi edinmenin asýl,
denetim fonksiyonunun tali olduðu sonucu çýkarýlabilir.
Soru, yazýlý ve sözlü olmak üzere iki kýsma ayrýlýr. Her iki soru çeþidi de,
veriliþ þekilleri bakýmýndan benzerlik gösterir1 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýnca ayný kriterler gözetilerek iþleme alýnýrlar. Ancak önergelerin
cevaplandýrýlmasý bakýmýndan birbirinden farklýlýk arzederler.
Yazýlý soru, bir milletvekilinin hükümetin görev alanýyla ilgili bir konuda
hükümet adýna Baþbakan veya ilgili bakandan bir önerge ile resmi açýklama
niteliðinde yazýlý bilgi almasýný saðlayan anayasal bir bilgi edinme yoludur.2 Bu
1 Sözlü ve yazýlý sorularýn, veriliþ þekilleri bakýmýndan tek farký sözlü soru önergelerinin 100 kelimeyi
geçememesidir. (TBMM Ýçtüzüðü mad. 96/1)
2 Rauf Bozkurt; Þeref Ýba, 100 Soruda Parlamento-Türk Hukukunda Parlamento Hukukuna Giriþ, Ankara,
2006, 3. Baský. s. 208.
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incelemede yazýlý sorularýn Baþkanlýða veriliþi, iþleme alýnmasý ve cevaplandýrýlmasý,
Ýçtüzük ile TBMM uygulamasý çerçevesinde incelenecektir.

2. Soru Önergesinde Taraflar
2.1. Soru Sahibi
Parlamenter bilgi edinme yollarýndan sorunun kimler tarafýndan ve nasýl
iþletilebileceði, Anayasanýn 98. maddesinin son fýkrasýna dayanýlarak Ýçtüzüðün
96. maddesinde düzenlenmiþtir.
Ýçtüzüðün 96. maddesinin 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.
Ýçtüzük koyucu aþýrý bir hassasiyetle bir milletvekili ibaresini sadece ibaresiyle
pekiþtirmiþtir. Bir siyasi parti grubu adýna veya birden fazla milletvekilinin ortak
imzasýyla soru önergesi verilemez. Bu kural hem sözlü soru önergesi hem de
yazýlý soru önergesi için geçerlidir.

2.2. Soru Muhatabý
Bilgi edinme ve denetim yollarýndan sorunun kimlere yöneltilebileceði,
Anayasanýn 98. maddesinin son fýkrasýna dayanýlarak Ýçtüzüðün 96. ve 100.
maddelerinde düzenlenmiþtir.
Ýçtüzüðün 96. maddesi, sorunun muhatabýný açýkça,
Soru, hükümet adýna sözlü veya yazýlý olarak cevaplandýrýlmak üzere,
Baþbakan veya bir bakandan bilgi istemekten ibarettir.

þeklinde belirlemiþtir. Ayrýca Ýçtüzüðün 100. maddesi de,
Baþkanýn, Baþkanlýk Divanýnýn, Baþkanlýk Divaný üyelerinin ve Danýþma
Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleriyle ilgili görevleri
hakkýnda, Baþkanlýktan sözlü veya yazýlý soru sorulabilir.

hükmüyle bazý konularda Meclis Baþkanýna da soru yöneltilebileceðini belirtmiþtir.
Anayasa ve Ýçtüzük hükümlerinden de anlaþýlacaðý üzere sorunun muhatabý
Baþbakan, bakanlar ve TBMM Baþkanýdýr. Bu belirtilenler dýþýnda baþka bir
kuruma veya kiþiye soru önergesi yöneltilmesi mümkün deðildir.
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2.3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý
Soru kurumu iþletilirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý, soru
sahibi milletvekili ile soru muhatabý Baþbakan veya bakan arasýnda aracý rolü
üstlenmektedir. Baþkanlýk, milletvekilleri tarafýndan verilen soru önergelerini
Baþbakan veya ilgili bakana ve soru önergelerine verilen cevaplarý milletvekillerine
iletmektedir. Baþkanlýðýn bu görevi Ýçtüzüðün 96, 97, 98, 99 ve 100. maddelerinde
düzenlenmiþtir. Ýçtüzüðün ilgili hükümlerinde açýkça görüleceði üzere milletvekilleri soru önergelerini, doðrudan Baþbakan veya bakana yöneltemeyecektir.
Ayrýca soru önergelerine verilen cevaplar da muhataplarca doðrudan ilgili
milletvekiline gönderilemeyecektir. Her iki halde de Baþkanlýk aracýlýk etmektedir.
Yazýlý soru önergelerine, Baþbakan veya bakan tarafýndan cevap verilmesiyle
beraber bu cevaplar hakkýnda Baþkanlýk; ilk olarak cevap metnini ilgili
milletvekiline göndermektedir. Ýkinci olarak, cevap TBMM Tutanak Dergisinde
yayýnlanmaktadýr. Tutanak Dergisinde yayýnlanan cevaplar internet ortamýna
aktarýlmaktadýr. Bu durum tüm kamuoyunun bilgilenmesi bakýmýndan da önem
arzetmektedir.

3. Soru Önergesinde Bulunmasý Gereken Þartlar
Ýçtüzüðün 96. maddesinde soru tanýmlanýrken taþýmasý gereken bazý þartlarda
ifade edilmiþtir. Ayrýca Ýçtüzüðün Sorulamayacak konular kenar baþlýklý 97.
maddesiyle soru önergeleri için bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Bu belirtilen temel
maddelerle beraber soru önergeleri þekil ve esas yönünden Ýçtüzük gereðince
bazý özellikler taþýmak zorundadýr.

3.1. Þekle Ýliþkin Þartlar
3.1.1. Soru kurumu, bir önerge ile iþletilebilir. Ýçtüzüðün 96. maddesi
kurumun iþletilme yöntemini açýkça soru;
. bir önerge ile .. bilgi
istemekten ibarettir. þeklinde belirlemiþtir. Böylece bu kapsamda bir bilgiyi
sözlü olarak iþletme imkaný bulunmamaktadýr. Ýçtüzük, soru kurumu iþletmenin
formu olarak önergeyi esas almýþ ve bu konuda sözlü soru veya yazýlý soru
arasýnda bir ayýrýma da gitmemiþtir.
3.1.2. Resmî Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda yazýlý iletiþim, kaðýt kullanýlarak veya elektronik ortamda

Bir Parlamenter Denetim Yolu Olarak TBMMde Yazýlý Soru

31

yapýlýr. Ýçtüzüðe göre, soru bir önerge ile verilir. Önerge, yazýlý kaðýt, takrir3
demektir. Uygulamada da soru önergeleri kaðýt kullanýlarak iþletilmektedir.
Kaðýtla yapýlan yazýþmalarda el yazýsý, daktilo veya bilgisayar kullanýlýr. Soru
önergeleri için elektronik ortamda yapýlan yazýþma usulü uygulanmamaktadýr.
Ancak alt yapýnýn tam olarak oluþturulmasýyla beraber önergelerin elektronik
ortamda verilmesi saðlanýrsa hem zaman hem de ekonomik olarak büyük bir
kazanç saðlanmýþ olacaktýr.
Soru için yazýlý ve kaðýtla yazýþma usulü öngörülmesi sebebiyle Baþkanlýða
doðrudan veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrýca resmi yazýþma
kurallarýna göre faks ile de iþlem yapýlabilmektedir.4 Bu sebeple önerge, içeriðine
ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilmelidir. Bu durumda faks ile
gönderilen önergelerin, aslýnýn beþ gün içerisinde Baþkanlýða gönderilmesi
gerekmektedir.
3.1.3. Soru önergesinin Baþkanlýða hitaben verilmesi gerekir. Soru metninin
TBMM Genel Sekreterliðine, Baþbakanlýða veya ilgili bakanlýk adýna deðil
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA hitaben verilmesi
gerekir.
3.1.4. Soru önergesinin Baþbakana veya tek bir bakana yöneltilmesi gerekir.
(Bkz. Bölüm 2.2)
3.1.5. Soru önergeleri, Meclis Baþkanlýðýna hitaben yazýldýðý için ve Baþkanlýk
üst makam olduðu için arz ederim þeklinde bitirilmesi gerekmektedir.5 Nitekim
2 Aralýk 2004 tarihli Resmi Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkýnda
Yönetmelikte belirlenmiþ bulunan resmi yazýþma kurallarýna göre, alt makama
yazýlan yazýlar rica ederim, üst ve ayný düzey makamlara yazýlan yazýlar arz
ederim, üst ve alt makamlara daðýtýmlý olarak yazýlan yazýlar arz ve rica ederim
biçiminde sonlandýrýlýr.
3.1.6. Soru önergelerine herhangi bir belge eklenemez. Bir rapor, resim,
dergi, gazete kupürü veya kitap belge kapsamýnda deðerlendirilebilir. Önergelerin,
Baþkanlýða teslim edilmesiyle beraber, Baþkanlýk önergenin bir suretini muhatap
3 Bkz. www.tdk.gov.tr, önerge kelimesi, Eriþim Tarihi: 26.01.2007.
4 2 Aralýk 2004 tarihli ve (2004/8125) karar sayýlý Resmî Yazýþmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkýnda Yönetmelik madde 5/2. Kâðýtla yapýlan resmî yazýþmalarda daktilo veya bilgisayar kullanýlýr.
Bu tür yazýþmalar, yazýnýn içeriðine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapýlan
yazýþmalarda, yazýda belirtilen hususlarda hemen iþlem yapýlabilir, ancak bunlarýn beþ gün içerisinde resmî
yazý ile teyidinin yapýlmasý gerekir.
5 Uygulamada resmi yazýþma kurallarýnýn dýþýnda bazý ifadeler ile karþýlaþýlmaktadýr. Örneðin, saygýlarýmla,
hürmetlerimle,  talep ediyorum gibi.
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bakanlýða göndermektedir. Belge eklenmesi usul ekonomisine aykýrý olabileceði
gibi sonuç olarak önergedeki konuyu Baþbakanlýk veya ilgili bakanlýk araþtýrarak
gerekli aydýnlatmayý cevabýn verilmesi sýrasýnda zaten yapacaktýr.
3.1.7. Soru önergelerinin, önergeyi veren milletvekili tarafýndan bizzat
imzalanmasý gerekmektedir. Ýmzanýn nereye ve nasýl atýlacaðý konusunda resmi
yazýþma kurallarýný baz almak yararlý olacaktýr. Resmi yazýþma kurallarýna göre,
metnin bitiminden itibaren iki/dört aralýk boþluk býrakýlarak yazýyý imzalayacak
olan makam sahibinin adý, soyadý ve unvaný yazý alanýnýn en saðýna yazýlýr. Ýmza
ad ve soyadýn üzerine býrakýlan boþluða yetkili kiþi tarafýndan adý ve/veya soyadý
yazýlarak atýlýr.
Resmi yazýþma kurallarýnýn yaný sýra soru önergelerinde farklý bir usul
uygulanmaktadýr. Önergede hitap kýsmýndan sonra bir baþlýk metni yer alýr. Bu
metinde sorunun muhatabý olan Baþbakan veya bakan, önergenin dayanaðý,
yazýlý mý sözlü mü olduðu belirtilir. Bu metin bitiminden itibaren iki/dört aralýk
boþluk býrakýlarak yazýyý imzalayacak olan milletvekilinin adý, soyadý ve unvaný
yazý alanýnýn en saðýna yazýlýr ve ad ve soyadýn üzerine býrakýlan boþluða imza
atýlýr. Ýmzanýn alt kýsmýnda sorular yer alýr. Önergenin birden fazla sayfadan
oluþmasý halinde diðer sayfalarýn da paraf edilmesi gerekmektedir.
Uygulamada soru önergeleri için resmi yazýþma kurallarýna pek uyulmadýðý
görülmektedir.

3.2. Esasa Ýliþkin Þartlar
3.2.1 Bilgi Edinme Unsurunu Taþýmasý
Bilgi edinme ve denetim yollarýndan olan soru, Anayasanýn ve Ýçtüzükteki
tanýmý ve kelimenin lafzýnda barýnan esas unsur, bilgi almaktýr. Bu sebeple bilgi
alma unsurunun dýþýna çýkýlarak siyasal amaçla yýpratýcý ifadelerden kaçýnmalý,
þahsi fikir ve deðerlendirmelerden uzak bir tutum sergilenmelidir.6

3.2.2. Kiþisel Görüþ, Kiþilik ve Özel Yaþama Ýliþkin Konular
Ýçtüzükte soru kurumunun kiþisel görüþ ileri sürülmeksizin hazýrlanacak
bir önergeyle iþletilebileceði ifade edilmiþtir. Bu hükümdeki açýk ifade karþýsýnda
6 Ergun Özbudun, Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükümeti Murakabe Vasýtalarý, Ankara, 1962,
AÜHFY, s. 23.
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soru önergelerinde kiþisel görüþ ileri sürülmemesi gerekir. Soru kurumu, belirli
bir konuda bilgi edinmek içindir. Bilgi edinme ile bir konuda görüþ açýklama,
yorum yapma farklý þeylerdir. Soru sahibi bilgi edinmeden ziyade kendi görüþünü
kabul ettirme arayýþý içerisinde ise, buradaki amaç siyasal niteliklidir. Sonuç
olarak böyle bir durumda soru sahibi için bilgi almanýn öncelikli amaç olmadýðý
söylenebilir.
Soru önergelerinin kiþilik ve özel yaþama iliþkin konularý içermemesi gerekir.
Kiþilik haklarý, herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn insana insan olmasý sebebiyle
tanýnan haklar topluluðudur. Kiþilik haklarý, þahsýn kiþi olmasý sebebiyle sahip
olduðu hak ve fiil ehliyetinin yaný sýra, þahsýn hayatý, bedeni bütünlüðü, þeref
ve haysiyeti, sýrlarý, özel yaþamý ve þahsa baðlý diðer tüm deðerlere þamil haklarýn
tamamýný kapsar. Kiþilik haklarý hukuk düzeni tarafýndan korunmuþtur. Bu
koruma düzenine baðlý olarak, Ýçtüzük bilgi edinmenin sýnýrýný belirlerken kiþilik
ve özel yaþama iliþkin konularý kapsam dýþý býrakmýþtýr. Önergenin kiþilik ve
özel yaþama iliþkin konularý içermemesi hususu, muhatap Baþbakan veya bakaný
kapsadýðý gibi üçüncü þahýslarý da içermektedir.
Soru kurumu, parlamento adabý ve nezaketi çerçevesinde iþletilmelidir.7

3.2.3. Kýsa ve Gerekçesiz Önerge
Ýçtüzük, kýsa ve gerekçesiz bir önerge ile soru kurumunun iþletilebileceðini
ifade etmiþtir. Bu hükümdeki açýk ifade karþýsýnda soru önergeleri kýsa olmalý
ve önergede gerekçe ileri sürülmemelidir. Ýçtüzükte belirtilen kýsalýk ve
gerekçesizlik ilkelerini Anayasanýn 98. maddesinde soru . bilgi istemekten
ibarettir. þeklinde ifade edilen taným ile birlikte deðerlendirmek gerekir. Bu
baðlamda kýsa olmadan kasýt, dolaylý anlatýma girerek ifade edilmek istenilenin
ayrýntýlarýyla anlatýlmamasý, meramýn kýsaca ifade edilmesidir.8 Ayrýca parlamenter
denetim yollarýndan genel görüþme, Meclis araþtýrmasý ve gensoru önergeleri
için beþ yüz, sözlü soru önergeleri için yüz kelime sýnýrý bulunmasýna karþýn yazýlý
soru önergeleri için Ýçtüzükte metnin uzunluðu konusunda yalnýzca kýsa olmasý
bakýmýndan bir sýnýrlama getirilmiþtir. Uygulamada birkaç sayfadan oluþan yazýlý
soru önergeleri ile karþýlaþýldýðýndan kýsa niteliðinin nerede sona ereceðinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu sorunu çözmek için teorik olarak 500 kelime
sýnýrýnýn yazýlý soru önergeleri için de geçerli olmasý yerinde olacaktýr.9
7 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 25.
8 Uygulamada soru önergelerinin çoðunluðu, giriþ veya gerekçe niteliðinde bilgi içermektedir. Verilen
bilgiden sonra soru yöneltilmektedir.
9 Rauf Bozkurt/ Þeref Ýba, a.g.e., s. 208.
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3.2.4. Açýk ve Belli Konu
Anayasada soru için kullanýlan bilgi istemek ibaresi, Ýçtüzüðün 96. maddesinin
birinci fýkrasýnda geçen  soru,
açýk ve belli konular hakkýnda bilgi
istemekten ibarettir. hükmü ile anlaþýlýr hale getirilmiþtir.
Ýçtüzüðün 96. ve 97. maddelerinde soru kurumunun sýnýrlarý çizilerek
belirlendiðinden buradaki açýk ve belli konular ifadesinden önergenin
konusunun belirli ve anlaþýlýr olmasý gerektiðinin kastedildiði söylenebilir. Bir
baþka ifade ile önergeyi cevaplandýracak olan muhatap için önergede dile
getirilen hususlar muðlak olmamalý, ne tür bilginin istendiðinin anlaþýlabilmesi
için özel bir gayret ve çalýþma gerektirmemeli veya yorumlamaya ihtiyaç
duyulmamalýdýr.

3.2.5. Sorulamayacak Konular
Ýçtüzüðün Sorulamayacak konular kenar baþlýklý 97. maddesine göre,
baþka bir kaynaktan kolayca öðrenilmesi mümkün olan, tek amacý istiþare
saðlamaktan ibaret olan ve konusu evvelce Baþkanlýða verilmiþ gensoru önergesiyle
ayný olan sorularýn Baþkanlýkça kabul edilmeyeceði ifade edilmiþtir.
Baþka bir kaynaktan kolayca öðrenilmesi mümkün olan konularla ilgili
sýnýrlama getirilmesindeki amaç, gereksiz zaman ve emek kaybýnýn önüne
geçmektir. Ancak uygulamada bir kurumun internet sitesine girilerek kolayca
öðrenilebilecek bilgilerin dahi soru yoluyla istendiði görülmektedir.
Önergenin tek amacý istiþare saðlamaktan ibaret konulardan oluþmamasý
gerekir. Soru önergesi, milletvekilinin kendi düþüncelerinin onaylanmasýna veya
danýþma amaçlý ise burada, bilgi edinme deðil de istiþari bir durum var demektir.
Önergenin konusunun, evvelce Baþkanlýða verilmiþ gensoru önergesiyle
ayný olmamasý gerekir. Bu hüküm, 1973 tarihli Ýçtüzük deðiþikliði teklifinde yer
almamasýna raðmen Millet Meclisi Anayasa Komisyonu tarafýndan Belçika
Ýçtüzüðü baz alýnarak metne dahil edilmiþtir.10 Genel Kurul görüþmeleri sýrasýnda
bu hüküm aleyhine görüþ belirtenlerin temel gerekçesi milletvekilleri haklarýnýn
sýnýrlandýrýlmayacaðý yönünde olmuþtur. Ancak bu hüküm lehine görüþünü
açýklayan:11
10 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 3, YY. 4, C. 29, 4.12.1972, B.13, (763 S. Sayýlý Komisyon Raporu s.
31.)
11 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 3, YY. 4, C. 30, 14.12.1972, B. 2, s. 213-218.
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 Ýçel Milletvekili Turhan Özgüner, bir konu gensoru önergesi olarak
Meclise gelmiþ ise bu konu uzun uzun konuþulacak ve tartýþýlacak
demektir. O halde tartýþýlacak bir konuda soru önergesi yöneltmenin
de sakýncalý olacaðýný ifade etmiþtir.
 Hatay Milletvekili Talat Köseoðlu, sözlü sorular ile yazýlý sorular
bakýmýndan bu konunun ayrýlmasý gerektiðini ve sadece sözlü sorular
bakýmýndan bu hükmün uygulanmasýnýn yerinde olacaðýný belirtmiþtir.
Buna gerekçe olarak, sözlü sorular ile gensorunun genel kurulda
görüþüldüðünü ve sonuçta bir tekerrürlüðün olmamasý gerektiðini ifade
etmiþtir.
Görüþmeler sonucunda parlamenter denetim mekanizmalarýndan olan soru
kurumunun tam olarak iþletilmesi yönünde kanaat sergilenmiþ ve gensoru ile
soru kurumuna kaynak olan konular bakýmýndan soru aleyhine bir sýnýrlama
getirilmiþtir.
Gensoru, hükümetin genel politikasý, ya da bir bakanýn kendi bakanlýðýnda
izlediði politika ve siyasal tercihler hakkýnda parlamento tarafýndan yapýlan
etkili bir denetim þeklidir. Görüþmeler sonunda salt çoðunlukla saðlanan
güvensizlik oylarý üzerine, Baþbakanýn, Bakanlar Kurulunun veya bir bakanýn
düþürülmesi sonucunu doðurabilmektedir. Gensoru bir denetim yolu olmasýnýn
yaný sýra bünyesinde bilgi edinme unsurunu da barýndýrýr. Gensoruya sebep olan
konu Genel Kurulda tüm delil ve bilgilerin taraflarca ortaya konulmasýyla sonuçlanacaktýr. Dolayýsýyla soru ile elde edilmek istenen gayeye evleviyetle ulaþýlmasý
sebebiyle daha önce gensoru önergesi verilmiþ bir konuda soru yöneltilememesi
yerinde bir düzenlemedir.

3.2.6. Anayasa ve Kanunlara Aykýrý Konular
Anayasanýn 138. maddesinin mahkemelerin baðýmsýzlýðý kenar baþlýklý
3. fýkra hükmü,
Görülmekte olan bir dava hakkýnda Yasama Meclisinde yargý yetkisinin
kullanýlmasý ile ilgili soru sorulamaz, görüþme yapýlamaz veya herhangi
bir beyanda bulunulamaz.

þeklindedir. Görülmekte olan bir dava, iddianamenin mahkemeye verilmesi ve
kararla sonuçlanacaðý aþamayý kapsayan süreci ifade eder. Bu süreç bir yasama
kýsýtýný teþkil eder. Esasen, Anayasanýn görülmekte olan bir dava hakkýnda
yasama organýna yasakladýðý husus, sadece, yargý yetkisinin kullanýlmasý ile ilgili
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soru sorulmasý, görüþme yapýlmasý ve beyanda bulunulmasýdýr.12 Bu Anayasa
hükmünde de açýkça görüleceði üzere yargý yetkisinin kullanýlmasý konusunda
yasama meclisinde13, Baþbakana veya bir bakana soru önergesi yöneltilemeyecektir.14
4982 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanununun Üçüncü Bölümünde sayýlan;
Devlet sýrrýna iliþkin bilgi ve belgeler, ülkenin ekonomik çýkarlarýna iliþkin bilgi
ve belgeler, istihbarata iliþkin bilgi ve belgeler, idari soruþturmaya iliþkin bilgi
ve belgeler, adli soruþturma ve soruþturmaya iliþkin bilgi ve belgeler, özel hayatýn
gizliliði, haberleþmenin gizliliði, ticari sýr15 konularýnda bilgi talebinde bulunmak
mümkün deðildir.
213 sayýlý Vergi Usul Kanunun Vergi mahremiyeti kenar baþlýklý 5. maddesi
uyarýnca vergi mükelleflerinin þahýslarýna, muamele ve hesap durumlarýna,
iþlerine, iþletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ait sýrlarý veya gizli kalmasý
gereken diðer hususlar açýklanamaz.16

3.2.7. Kaba ve Yaralayýcý Söz
Ýçtüzüðün Konuþma üslubu kenar baþlýklý 67. maddesinin ikinci fýkrasýnda,
Baþkanlýða gelen yazý ve önergelerde kaba ve yaralayýcý sözler varsa,
Baþkan, gereken düzeltmelerin yapýlmasý için, o yazý veya önergeyi sahibine
geri verir.

hükmü yer almaktadýr. Madde kenar baþlýðý ve birinci fýkra hükmü dikkate alýnarak bir yorum yapýldýðý takdirde bunun sadece Genel Kurul için geçerli olduðu
sonucu çýkarýlabilir. Ancak uygulamada bu hüküm geniþ yorumlanmakta ve
Genel Kurul dýþýnda da Baþkanlýða gelen yazý ve önergeler için de uygulanmaktadýr.
12 Erdal Onar, Meclis Araþtýrmasý, Ankara, 1977, s. 100.
13 Ýstanbul Milletvekili Hasan Aydýnýn kamuoyunun yakýndan takip ettiði bazý davalara iliþkin (7/16019)
esas numaralý soru önergesine, Adalet Bakaný 22.8.2006 tarihli cevap metninde, Anayasa 138. madde
gereðince cevap verilemeyeceðini ifade etmiþtir.(Bkz. www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-16019c.pdf)
14 Habip Kocaman, Yargýya Ýntikal Eden Olaylarda Yasama Kýsýtý, Yasama Dergisi, S. 1, s. 7-10.
15 Bursa Milletvekili Kemal Demirelin BOTAÞa borcu bulunan kurum ve kuruluþlara iliþkin (7/18898)
esas numaralý soru önergesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný, 4.1.2007 tarihli cevap metninde, soru
ticari sýr kapsamýnda deðerlendirildiðinden ayrýntýlý cevap verilmediðini belirtmiþtir.
(www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-18898c.pdf)
16 Ýstanbul Milletvekili Mehmet Sevigenin bir þahsýn vergi beyannamelerine iliþkin (7/8060) esas numaralý
yazýlý soru önergesine, Maliye Bakaný, 21.10.2005 tarihli cevap metninde, soruya vergi mahremiyeti
gerekçesiyle cevap verilmediðini belirtmiþtir. (Bkz. www2.tbmm.gov.tr/d22/7/7-8060c.pdf)
17 Ýçtüzük md.67/1. Genel Kurulda kaba ve yaralayýcý sözler söyleyen kimseyi Baþkan derhal, temiz bir dille
konuþmaya, buna raðmen temiz bir dil kullanmamakta ýsrar ederse kürsüden ayrýlmaya davet eder. Baþkan,
gerekli görürse, o kimseyi o birleþimde salondan çýkartabilir.
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3.2.8. Yürütmenin Görev Alaný
3.2.8.1. Baþbakan, görev ve yetkisi çerçevesindeki tüm konulardan siyasal
olarak sorumludur. Bu sorumluluk kapsamýnda deðerlendirilebilecek tüm soru
önergelerinin muhatabý öncelikli olarak Baþbakandýr. Bunun yaný sýra bakanlar
kendi görev alaný dahilindeki soru önergelerinin muhatabýdýr. Ancak Ýçtüzüðün
sorularla ilgili hükümlerinde görev alaný ifadesi kullanýlmamýþtýr. Bu ifadeye
dayalý olarak sorularýn bakanlýklarýn görev alanýna göre daðýlýmý tartýþma konusudur. Uygulamada bakanlýklar konunun kendi görev alanýna girmediði gerekçesiyle
sorularý iade etmektedirler. Baþkanlýk, iade edilen soru önergelerinde muhatap
deðiþikliði yaparak soruyu ilgili bakanlýða yöneltmektedir. Ancak bir soru
önergesinin farklý bakanlýðýn görev alanýyla ilgili olmasý sebep gösterilerek Baþkanlýkça iþleme alýnýp alýnmayacaðý veya iþleme alýnacaksa resen muhatap deðiþikliði yapýlýp yapýlamayacaðý sorunu üzerinde durulmasý gereken bir konudur.
Bakanlýklarýn görev alaný ile ilgili olarak soru yöneltilmesi konusunda,
Ýçtüzükte her hangi bir düzenleme olmamasýna raðmen konu Genel Kurulda
tartýþma olanaðý bulmuþtur. 11.1.1988 tarihinde, Balýkesir Milletvekili Önder
Kýrlý, Millî Savunma Bakaný Ercan Vuralhan tarafýndan yanýtlanmasý dileðiyle
Dýþiþleri Bakanlýðýnda Ýdari Ýþler Daire Baþkaný olduðu dönemde yapýlan zýrhlý
araç ve 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. Usul tartýþmasý sýrasýnda Baþkanlýðýn gerekçesi görev alanýna girmediði þeklinde olmuþtur. Usul
tartýþmasý sonucunda yapýlan oylama18 ile birlikte, konunun Milli Savunma Bakanlýðýnýn görev alanýna girmediði ve Dýþiþleri Bakanlýðýna yöneltilmesi gerektiði
Genel Kurul kararý ile kabul edilmiþtir.19 Olayda bakanlýklar arasýndaki görev
sorunu, usul tartýþmasý sonucu karara baðlanan bir parlamento kararýyla çözümlenmiþtir. Ancak önemli olan usul tartýþmasý sonucu alýnan parlamento kararýnýn
geleceðe þamil olarak uygulanýp uygulanamayacaðýdýr. Burada iki ihtimal üzerinde
durulabilir.
 Ýlk olarak bu parlamento kararý sadece o olaya iliþkin olarak kabul
edilebilir. Ve söz konusu karar baþka bir olaya uygulanamaz. Bu görüþün
gerekçeleri þu þekilde özetlenebilir. Bu parlamento kararýna sonraki
birleþimde, yasama yýlýnda veya dönemde uyulmamasýnýn yaptýrýmý
yoktur. Ne zaman ve hangi konuda Genel Kurul kararýnýn alýndýðýnýn
18 TBMM Ýçtüzüðü md. 63/3.
19 TBMM Tutanak Dergisi, D. 18, C. 2, 3/2/1988, B. 17, O. 1, s. 123-132.
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takibi mümkün deðildir. Geleceðe etkisi olmayan o anki bir kararýn
sonradan baðlayýcýlýðýnýn olmasý düþünülemez.
 Ýkinci olarak, bu karar her ne kadar sadece geliþen bir olay için usul
olarak tartýþýlmýþ ve buna dayalý olarak bir parlamento kararý alýnmýþ
ise de alýnan bu kararýn benzeri olaylarda da uygulanmasý gerekmektedir.
Parlamento hukukunda yorum yasaklanmamýþtýr. Kanýmýzca bu durum
olayla baðlantýlý gibi gözükse de Baþkanlýðýn görev alaný kapsamýndaki gerekçesinin
diðer durumlar için de baðlayýcý olmasý yerinde olacaktýr. Çünkü Ýçtüzükte
olmayan bir hükmün( bir boþluðun) alýnan bir Genel Kurul kararýyla baðlantýlý
olarak benzer olaylarda uygulanmasýný engelleyecek bir durum bulunmamaktadýr.
Her ne kadar Ýçtüzükte görev alaný ifadesi yer almamýþ olsa bile uygulama,
yukarýda anýlan parlamento kararýný teamül haline getirecektir.20
Yukarýda da açýkça ifade edildiði gibi soru, konusu görev alaný ile ilgili
bulunan bakana yöneltilmelidir. Aksi halde önerge iþleme alýnmamalýdýr.21
3.2.8.2. Yürütmenin diðer kanadý olan Cumhurbaþkanýna soru yöneltilmesi
konusunda her hangi bir düzenleme bulunmamaktadýr. Ýçtüzükte soru önergesinin
muhatabý açýkça belirtilmiþtir.22 Ýçtüzükteki bu açýk ifade karþýsýnda Cumhurbaþkanýna soru yöneltilememesi gerekmektedir.23 Ancak konuyu Cumhurbaþkanýn
tek baþýna yaptýðý ve ortak yaptýðý iþlemler bakýmýndan ayrý ayrý deðerlendirmek
gerekir.
20 1927 tarihli Dahili Nizamnamenin yürürlükte olduðu dönemlerde, Ýçtüzük maddelerinin dipnotunda
açýklama biçiminde notlar yer almaktaydý. Ýçtüzük notlarý olarak adlandýrabileceðimiz bu metinlerde
yöntemsel konularda açýklamalar bulunuyordu. Ýçtüzük notlarý 1973 tarihli Ýçtüzükte kaldýrýlmýþtýr. Ancak
usule iliþkin bazý konularda alýnan parlamento kararlarýnýn not edilebileceði ve uygulamaya yön verecek
deðiþikliklerin iþlenebileceði benzeri bir usul öngörülebilir. (Bkz. Rauf Bozkurt / Þeref Ýba, a.g.e, s. 55-56.)
21 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 25-26.
22 Bkz. Yukarýda Bölüm 2.2
23 Uygulamada Cumhurbaþkanýna veya Cumhurbaþkaný ile ilgili olarak Baþbakana soru yöneltildiði durumlarla
da karþýlaþýlmaktadýr. Örnek olarak;
 Çorum Milletvekili Hasan Latif Sarýyücenin, Cumhurbaþkanýnýn yurt gezilerinde yaptýðý
incelemelere iliþkin Baþbakandan yazýlý soru önergesi (7/383). Soru önergesi Devlet Bakaný Seyfi Öztürk
tarafýndan cevaplandýrýlmýþtýr. (Bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 2, 4.3.1968, B. 57, O. 1, s. 176177)
 Kahramanmaraþ Milletvekili Ýbrahim Öztürkün, Cumhurbaþkanýmýzýn 22.12.1971 tarihli
Milliyet gazetesine vermiþ olduðu demecine iliþkin Baþbakandan yazýlý soru önergesi (7/806). Soru önergesi
Baþbakan Nihat Erim tarafýndan cevaplandýrýlmýþtýr. (Bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 3, 10.3.1972,
B. 58, O. 1, s. 220-221)
 Sinop Milletvekili Yaþar Topçunun, Cumhurbaþkanýnýn ABD gezisine iliþkin Dýþiþleri Bakanýndan
yazýlý soru önergesi(7/1562). Soru önergesi Dýþiþleri Bakaný Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafýndan
cevaplandýrýlmýþtýr. ( Bkz. TBMM Tutanak Dergisi, D. 18, C. 50, 4.3.1968, B. 23, O. 1, s. 64-71)
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 Cumhurbaþkaný tek baþýna yaptýðý iþlemler bakýmýndan mutlak anlamda
sorumsuzdur. Bu sebeple bu iþlemler bakýmýndan hiç kimseye soru
önergesi yöneltilmemesi gerekir.
 Cumhurbaþkanýnýn ortak yaptýðý iþlemler bakýmýndan sorumluluk,
imzasý bulunan Baþbakan ve ilgili bakandadýr. Bu sebeple önergenin
muhatabý yine hükümet olacaktýr.
3.2.8.3. Genel idari esaslara göre idari kurum ve kuruluþlar hükümetin
görev alaný kapsamýnda deðerlendirilebilecektir. Ancak 1980li yýllardan
baþlayarak, devlet tüzelkiþiliði dýþýnda, belli bir hizmet alaný ile sýnýrlý olarak
düzenleme ve organizasyon yapan, denetleme ve yaptýrým uygulama yetkilerine
sahip kýlýnan devlet içinde devlet24 olma niteliðine sahip, klasik idari
örgütlenmenin dýþýnda yer alan kurum ve kurullar ortaya çýkmýþtýr. (Örnek
olarak, BDDK, Rekabet Kurumu, Kamu Ýhale Kurumu, Merkez Bankasý, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu, vb.) Baðýmsýz idari otoriteler olarak tanýmlanan bu
tür kuruluþlar kendi karar, denetim ve çalýþma düzenlerine göre ve siyasal
tercihlerin dýþýnda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ayrýca anayasal anlamda
özerkliðe sahip bulunan Yüksek Öðretim Kurumu, üniversiteler gibi özerk
kuruluþlar da bu kapsamda deðerlendirilebilir. Siyasal yapýnýn deðiþmesi bu
kurumlarda deðiþikliðe yol açmamaktadýr. Bu tür idari yapýlarda hükümetin
sorumluluðu ya çok sýnýrlý yada hiç bulunmamaktadýr. Bu tür kurumlarý ilgilendiren
konularda hükümete soru önergesi yöneltilip yöneltilemeyeceði de tartýþýlmasý
gereken bir durumdur.
Soru önergelerinin muhatabýnýn Bakanlar Kurulu olduðu Anayasada açýkça
belirtilmiþtir. Bu baðlamda, Meclisin, Bakanlar Kurulu üzerindeki denetleme
yetkisinin kapsamý þüphesiz görev ve sorumluluðu kapsamýndaki konularla
sýnýrlý olacaktýr. Bakanlar Kurulunun görev ve siyasal sorumluluðu Anayasanýn
112. maddesinde ifade edilmiþtir. Buna göre,
Baþbakan, Bakanlar Kurulunun baþkaný olarak, bakanlýklar arasýnda
iþbirliðini saðlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.
Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Ayrýca ilgili maddenin üçüncü fýkrasýnda,
Baþbakan, bakanlarýn görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak
yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

þeklinde Baþbakanýn görev ve siyasal sorumluluðu genel olarak tanýmlanmýþtýr.

24 Metin Günday, Ýdare Hukuku, 8. baský, Ankara, 2003, s. 503.
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Bakanlarýn görev ve sorumluluðu da ayný maddenin ikinci fýkrasýnda
Her bakan, Baþbakana karþý sorumlu olup ayrýca kendi yetkisi içindeki
iþlerden ve emri altýndakilerin eylem ve iþlemlerinden de sorumludur.

þeklinde yer almýþtýr. Anayasa ya doðrudan ya da kanuni düzenlemeye izin
vererek hükümetin görev ve sorumluluðunun kapsamýný belirlemiþtir. Bu
baðlamda soru kurumu, Meclisin hükümet üzerindeki denetleme yetkisi olduðu
düþünüldüðünde bu tür kurumlarla ve görev alanlarý ile ilgili soru önergelerinin
hükümete yöneltilmemesi gerekir. Ancak uygulamada bu tür kurumlar herhangi
bir bakanlýkla iliþkili hale getirilmektedir. Soru önergeleri iliþkili olan bu bakanlýða
yöneltilmektedir.

4. Soru Önergelerinin Ýþleme Alýnmasý
4.1. Evrak Kayýt
Soru önergelerinin milletvekili tarafýndan hazýrlanmasýyla beraber ilk iþlem,
TBMM Genel Evrak ve Arþiv Müdürlüðünde evrak kaydý alarak iþlemlerin
baþlatýlmasýdýr. Ancak Ýçtüzüðe göre gerekli olmamakla birlikte, genellikle her
siyasi partinin grup iç yönetmeliðinde yasama ve denetimle ilgili önergelerin,
parti grup baþkanlýðýndan geçirilmesi ile ilgili hükümler yer almakta ve
milletvekillerinin bu hususu göz önünde bulundurarak önergeleri baðlý bulunduðu
gruba vermesi gerekebilmektedir. Bu durumda siyasi parti grubuna verilen önergeler grup tarafýndan Genel Evrak ve Arþiv Müdürlüðüne intikal ettirilecektir.
Siyasi parti gruplarýnýn böyle bir yöntem uygulamasýndaki gerekçe ise gruba
mensup milletvekillerinin tek baþýna yaptýklarý yasama ve denetim faaliyetlerinden
haberdar olmaktýr.
Genel Evrak ve Arþiv Müdürlüðü, Baþkanlýða gelen soru önergelerini ilgili
idari birim olan Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðüne göndermektedir.

4.2. Soru Önergelerinin Ýncelenmesi ve Ýade Edilmesi
Soru önergeleri, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðünde Anayasa ve Ýçtüzük
hükümleri (Any. md.138/3, Ýçt. md. 67/2, 96, 97, 98, 99 ve100) açýsýndan
incelenmektedir. Ýçtüzük hükümlerine göre yapýlacak inceleme, önergelerde
bulunmasý gereken þekil ve esasa yönelik þartlara göre olacaktýr.
Ýçtüzüðün Soru kenar baþlýklý 96. maddesinin son fýkrasý,
Baþkan, Ýçtüzük þartlarýna uygun gördüðü önergeleri gelen kâðýtlar
listesinde yayýmlar ve Baþbakanlýða veya ait olduðu bakanlýða gönderir.
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þeklindedir. Bu hüküm çerçevesinde Baþkanýn soru önergeleri üzerinde inceleme
yapma yetkisi mevcuttur. Baþkan, soru önergelerini temel norm olan Anayasa
ve Ýçtüzük hükümleri çerçevesinde incelemeye tabi tutmaktadýr. Anayasa ve
Ýçtüzüðe aykýrý bulunan önergeler iþleme alýnmamaktadýr.
Ýncelenen soru önergelerinden Anayasa ve Ýçtüzük þartlarýna uygun olmayanlar
Baþkan tarafýndan bir yazý ekinde soru sahibine gerekçeli olarak iade edilmektedir.
Ýade edilen soru önergeleri, Ýçtüzük þartlarýna göre gerekli düzeltmeler yapýlarak
milletvekili tarafýndan tekrar verilmesi durumunda iþleme alýnabilmektedir.

4.3. Ýþleme Koyma ve Gelen Kaðýtlar Listesine Alma
Ýçtüzüðün 96. maddesinin son fýkrasýna göre Ýçtüzük þartlarýna uygun
görülen önergeler gelen kaðýtlar listesinde yayýmlanmak suretiyle iþleme alýnýrlar.
Ýþleme alýnan yazýlý soru önergesine (7/ .) esas numarasý verilir. Gelen kaðýtlar
listesinde25 soru önergesi sahibinin adý, soyadý, seçim çevresi önergenin konusunu
yansýtan kýsa özeti, Baþkanlýða geliþ tarihi ve muhatap hükümet üyesinin unvan
(Devlet bakanlarýnýn adý ve soyadý da eklenir.) bilgileri yer almaktadýr.

4.4. Muhatapla Yazýþma
Gelen kaðýtlar listesinde yayýmlanmak suretiyle iþleme alýnan soru önergeleri
Baþbakanlýða veya ait olduðu bakanlýða gönderilirler. Ayrýca hükümetin genel
siyasetini yürütmesi sebebiyle tüm soru önergeleri bilgi amaçlý olarak Baþbakanlýða
gönderilir.

5. Soru Önergelerinin Hükümsüz Olmasý ve Geri
Alýnmasý
Soru önergeleri, verildiði yasama dönemi için geçerlilik taþýr. Bu nedenle
yasama dönemi sonunda Ýçtüzüðün 77. maddesi gereði hükümsüz olur ve kadük
listesinde26 yayýmlanýrlar.27 Yazýlý soru önergelerinin hükümsüz olmasý ancak
25 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
liste.
26 Kadük listesi: Yasama dönemi sonunda hükümsüz kalan ve yeni dönemde haklarýnda resen herhangi bir
iþlem yapýlamayan yasama ve denetim iþlerinin yayýnlandýðý listedir.
27 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
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dönem sonunda iþlemde bulunmasý halinde mümkündür. Baþka bir ifade ile
yasama dönemi sona ermesine raðmen henüz cevaplandýrýlmamýþ ve iþlem süreci
devam eden soru önergeleri resen hükümsüz kalýr.
Soru önergeleri iþlemde iken her zaman önerge sahibi milletvekilleri
tarafýndan geri alýnabilir. Yazýlý soru önergeleri Baþkanlýða verilmesinden
cevaplanýncaya veya süresi içerisinde cevaplandýrýlmadýðý gelen kaðýtlar listesinde
yayýmlanýncaya kadar iþlemde bulunurlar. Ýþlemde bulunan soru önergeleri
milletvekili tarafýndan bir dilekçeyle geri alýnýr. Yazýlý soru önergelerinin geri
alýnmasý üç halde karþýmýza çýkmaktadýr:
 Önerge henüz gelen kaðýtlar listesinde yayýnlanmayarak Baþbakanlýða
veya ilgili bakanlýða gönderilmemiþ ise geri alma Baþkanlýkça resen
uygulanýr ve baþka bir iþlem yapýlmaz.
 Önerge gelen kaðýtlar listesinde yayýnlanmýþ ancak Baþbakanlýða veya
ilgili bakanlýða gönderilmemiþ ise geri alma iþlemi sadece gelen kaðýtlar
listesinde ilan edilmek suretiyle nihayete erdirilir. Muhatap Baþbakanlýða
veya ilgili bakanlýða bildirilmez.
 Önerge gelen kaðýtlar listesinde yayýnlanýp Baþbakanlýða veya ilgili
bakanlýða gönderilmiþ ise geri alma iþlemi ayrýca muhatap Baþbakanlýða
veya ilgili bakanlýða bir yazý ile bildirilir ve gelen kaðýtlar listesinde ilan
edilir.

6. Yazýlý Sorularýn Cevaplandýrýlmasý
6.1. Yazýlý Soru Önergelerinin Cevabýnýn Hazýrlanmasý
Yazýlý soru önergelerinin, Baþbakanlýk veya ait olduðu bakanlýða sevki
tarihinden itibaren en geç on beþ gün içinde cevaplandýrýlmasý gerekmektedir.
Yazýlý soru önergelerine cevap, baþbakanlýk veya ilgili bakanlýðýn bir birimi
tarafýndan hazýrlanarak Baþbakana veya bakana sunulmaktadýr. Baþbakanlýða
yöneltilen soru önergelerine cevap genellikle bizzat Baþbakanlýk tarafýnda
hazýrlanmamakta, konuyla ilgili olan bakanlýða havale edilmektedir.28 Ýlgili
bakanlýklarda ya hukuk müþavirlikleri ile strateji geliþtirme daire baþkanlýklarý
yenileyebilirler./Yasama dönemi baþýnda, önceki dönemde verilmiþ soru, Meclis araþtýrmasý, genel görüþme
ve gensoru önergeleri hükümsüz sayýlýr.
28 Uygulamada genellikle Baþbakana yöneltilen soru önergelerine Baþbakan cevap vermemekte, konuyla
ilgili bakan cevap vermektedir.
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bu konuda tam yetkili olarak cevabý hazýrlamakta yada bakanlýk bünyesinde
kurulan konuyla ilgili bir birim tarafýndan hazýrlanmaktadýr.
Yazýlý soru önergelerinin cevabý hazýrlanýrken muhatap bakanlýkça dikkat
edilmesi gereken en önemli husus süreye uyulmasýdýr.
Baþbakanlýk veya ilgili bakanlýk önergenin kendisine geliþiyle beraber
önergede yer alan konunun kendi görev alanýyla ilgili olup olmadýðýný dikkate
almak durumundadýr. Kendi görev alanýyla ilintili deðil ise durumun bakan
imzasýyla cevaplandýrma süresi içerisinde TBMM Baþkanlýðýna yazýlý olarak
iletilmesi gerekir. Burada bakanlýk yetkili gördüðü diðer bakanlýða doðrudan da
gönderebilir. Ancak cevaplandýrma süresinin baþlangýcý bakanlýkça ilgili bakanlýða
soru önergesinin gönderildiði tarihten itibaren baþlar ve yazýþmalar bu tarih baz
alýnarak yapýlýr.
Önergede yer alan konu, muhatap bakanlýkla birlikte birden fazla bakanlýðýn
görev alanýna giriyor ise ilgili bakanlýklar ile yazýþma yaparak bütüncül bir cevap
hazýrlanmasý gerekir. Ayný konudaki soru önergeleri için ortak cevap hazýrlanmasý
mümkündür.

6.2. Ek Süre Talebi
Yazýlý soru önergelerinin cevaplandýrýlmasý sýrasýnda cevabýn hazýrlanmasý
uzun bir zaman dilimini alacaksa veya birimler arasý yazýþmalar gereði süre yeterli
olmayacaksa Ýçtüzüðün 99. maddesi gereði bir aylýk ek süre talebinde bulunulabilir.
Ek süre talebinde bulunabilmek için herhangi bir gerekçe göstermeksizin sadece
TBMM Baþkanlýðýna yazýlý olarak ek süre talep edildiðinin bildirilmesi yeterli
olacaktýr.
Önergenin süresi içerisinde cevaplandýrýlmadýðý gelen kaðýtlar listesinde
yayýmlanacaðý aþamaya kadar ek süre talebinde bulunmak mümkündür. Bu hak
sadece yazýlý soru önergeleri için geçerli olup sözlü soru önergeleri için ek süre
talebinde bulunulamaz. Çünkü sözlü soru önergeleri için cevaplandýrýlma süresi
öngörülmemiþtir.
Baþbakanlýða sorulan sorularda koordinatör bakanlýk veya ilgili bakanlýk,
ek süre talebinde bulunabilecektir.

6.3. Sürelerin Durmasý
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalýþmalarýný tatil ve araverme hallerinde
belli bir süre erteler. Danýþma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca baþka
bir karar alýnmadýkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer
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ve 1 Ekim günü kendiliðinden toplanýr. TBMM onbeþ günü geçmemek üzere
çalýþmalarýný erteleyebilir. Ýçtüzüðün 183. maddesi gereðince, Ýçtüzükte gösterilen
süreler, aksi, Anayasa, kanun veya Ýçtüzükte belirtilmedikçe, tatil sýrasýnda
iþlemez. Belirtilen kural gereðince sorular için geçerli olan süreler tatilde iþlemez.
Uygulamada bu hüküm aravermeyi kapsayacak þekilde geniþ yorumlanmaktadýr.
Cevaplandýrma süresi bu döneme denk geldiði takdirde süreler duracak, Meclisin
çalýþmaya baþlamasýyla beraber kaldýðý yerden iþlemeye devam edecektir.
Meclisin olaðanüstü toplanmasý durumunda toplantý çaðrýsýna konu iþ
Genel Kurulda görüþülür. Burada her ne kadar parlamento çalýþmýþ olsa bile
olaðanüstü toplantýya konu iþin görüþmeleri devam ettiði sürece Meclis araþtýrma
ve soruþturma komisyonlarý veya diðer komisyonlara havale edilen iþlerin
görüþülmesi gibi süreli iþler için süreler çalýþmaz.29 Bu sebeple süreli iþlerden
olan yazýlý sorular için de olaðanüstü toplantý döneminde süre iþlemeyecektir.

6.4. Hazýrlanan Cevap Metni ve Üst Yazý
Yazýlý soru önergelerine cevap, ya bizzat bakanlýk ya da baðlý veya ilgili
kuruluþ tarafýndan hazýrlanmaktadýr. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan cevaplarda
bakan bizzat cevabýn altýna imzasýný atarak; baðlý veya ilgili kuruluþlar tarafýndan
hazýrlanan cevaplar ise, baðlý veya ilgili kuruluþun en yüksek amiri tarafýndan
hazýrlanarak muhatap bakanlýða gönderilmekte, muhatap bakanlýk ise bunu ek
yaparak bir üst yazý ile gönderebilmektedir.
Soru önergelerine esas teþkil eden cevaplarýn, resmi yazýþma kurallarý
çerçevesinde hazýrlanmasý gerekir.
6.4.1. Üst yazýnýn hitap kýsmýnýn, TBMM Genel Sekreterliðine veya
milletvekili adýna deðil  TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
BAÞKANLIÐINA þeklinde olmasý gerekir.
6.4.2. TBMM Baþkanlýðýna hitaben verilen cevaplarda Baþbakan veya ilgili
bakanýn kendi imzalarýnýn bulunmasý þarttýr. Yazýlý soru önergelerinin cevaplarý
için Ýçtüzükte ilgili bakanýn imzasýnýn þart olduðu konusunda kesin bir hüküm
bulunmamaktadýr. Ancak bakan, bakanlýðýn yürüttüðü hizmet alanýnda devlet
tüzelkiþiliðini temsil eder. Ýdare hukuku ilkelerine göre, bakan, yetki ve
sorumluluðu altýndaki iþleri bizzat yerine getiremeyeceði için bazý yetkilerini
yetki veya imza devri yoluyla emrindeki yüksek memurlara býrakabilir. Fakat
29 Ýrfan Neziroðlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Olaðanüstü Toplanmasý: Sorunlar ve Öneriler, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, 2005, s.18.
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bakan siyasal nitelikli yetkilerini asla devredemez. (Örnek olarak, Bakanlar
Kurulu toplantýsýna katýlmak, baþka bir bakana vekalet etmek vb.) Sorulara,
bizzat bakanýn kendisinin cevap vermesi (sözlü soru önergelerinin bizzat bakan
tarafýndan cevaplandýrýlmasý gibi) onun siyasal sorumluluðunun gereðidir.
Hükümet adýna verilecek bir cevabýn siyasal sorumluluðu olmayan bir idari
personel tarafýndan verilmesi mümkün deðildir.
Bir bakanýn diðer bir bakana vekalet ettiði durumlarda vekalet eden bakan
vekaleti belirtir þekilde önergeyi cevaplayabilir.
Yazýlý soru önergesinde adý geçen bakanýn deðiþmiþ olmasý halinde yeni
atanan bakan, selefinin yerine önergeyi cevaplandýrabilir. Çünkü tüm sorular
hükümet adýna cevaplandýrýlmak üzere ilgili bakana yöneltilmektedir.
6.4.3. Üst yazýda soru önergesinin sahibi ve soru önergesinin esas numarasý
kesinlikle belirtilmelidir. Üst yazýya ekli cevabi metinlerde, üst yazýdaki bilgiler
ile cevabi metindeki bilgilerin tam olarak örtüþmesine dikkat edilmesi gerekir.
Uygulamada karþýlaþýlan bazý durumlar bu konuyu önemli kýlmaktadýr. Örnek
olarak; cevaba yanlýþ numara verilmekte, cevapta numara hiç kullanýlmamakta,
cevaptaki numara ile üst yazýdaki numara birbirini tutmamakta, üst yazýdaki
soru sahibi ile cevaptaki soru sahibi farklýlýk arzetmekte, vb.
6.4.4. Cevaplar resmi yazýþma kurallarý ýþýðýnda hazýrlanmalýdýr. Faks veya
elektronik posta yoluyla verilen cevaplar kabul edilmemektedir. Ancak ivedilik
durumuna göre, beþ gün içerisinde aslýnýn Baþkanlýða gönderilmesi þartýyla faks
ile gönderilen cevaplara iþlem yapýlabilmelidir.30
6.4.5. Normal yazýya göre ayrý ve özel prosedüre tabi olan, korunmasý
gereken yazýlara gizlilik dereceli yazýlar denir. Gizlilik dereceli yazýlar; kiþiye özel,
hizmete özel, gizli ve çok gizli þeklinde sýnýflandýrýlabilir. Yazýlý soru önergelerinin
cevabýnýn böyle bir kayýt taþýmamasý gerekir. Çünkü yazýlý soru önergesine
verilen cevap, soru metniyle birlikte Baþkanlýkça alýndýðý günkü veya bir sonraki
birleþim tutanaðýnýn arkasýna eklenmek suretiyle TBMM Tutanak Dergisinde
yayýmlanýr. Tutanak Dergisinde yayýmlanmasýyla beraber TBMMnin web
sitesinde de ilan edilir.
Uygulamada yazýlý soru önergeleri Baþbakanlýða veya ilgili bakanlýða gönderilirken, verilecek cevabýn gizli veya özel kaydýný taþýmamasý gerektiði vurgulanmaktadýr. Ancak buna raðmen gizli kayýtlý cevap metinleriyle karþýlaþýlmaktadýr.

30 Ayrýntýlý açýklama için bkz. yukarýda Bölüm 3.1.2.

46

 Sayý: 4  Ocak-Þubat-Mart 2007

6.5. TBMM Baþkanlýðýnca Cevaplar Üzerinde Yapýlan Ýþlemler
Yazýlý soru önergelerine verilen cevaplar, Baþbakanlýk veya ilgili bakanlýk
eliyle Meclis Baþkanlýðýna sunulur. Önergeye verilen cevap Baþkanlýkça derhal
soru sahibi milletvekiline iletilir. Cevap ayrýca soru metniyle birlikte Baþkanlýkça
alýndýðý günkü veya bir sonraki birleþim tutanaðýnýn arkasýna eklenmek suretiyle
Tutanak Dergisinde yayýmlanýr ve TBMMnin web sitesinde de ilan edilir.
TBMMnin tatilde olmasý veya ara verme durumunda cevaplar Meclisin açýldýðý
ilk birleþimin Tutanak Dergisinin sonuna eklenir. Ancak önerge cevaplarý
milletvekillerine tatilde veya aravermede olsa bile derhal gönderilir.
Cevap metinlerinin Tutanak Dergisinde yayýnlanmasýnýn temel gerekçesi
TBMM Ýçtüzüðünün 99. maddesinde geçen amir hükümdür. Uygulamada
bakanlar tarafýndan verilen cevaplar Tutanak Dergisinde yayýmlanýrken cevabýn
aslý ve ekleri ayrý ayrý deðerlendirilmektedir. Cevabýn aslý, sayfa sayýsý dikkate
alýnmaksýzýn Tutanak Dergisinde yayýmlanmakta olup, cevaba yapýlan ekler
hacimli ise bu duruma iþaret edilerek, ekler yayýmlanmamakta ve dosyasýnda
muhafaza edilmektedir.31

6.6. Yazýlý Sorularýn Cevaplarýnda Bulunmasý Gereken Nitelikler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünde yazýlý soru önergelerine verilen
cevaplarýn taþýmasý gereken nitelikler konusunda herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadýr. Ancak cevaplarýn esas ve þekil bakýmýndan bazý nitelikleri
taþýmasý gerekir. Þekilsel olarak bir önceki bölümde belirtildiði gibi resmi yazýþma
kurallarý tam olarak dikkate alýnmalýdýr.
Soru önergelerinin cevaplanmasýnda esasa iliþkin þartlar, genel hükümler
ve Ýçtüzükteki bazý þartlar çerçevesinde deðerlendirilebilir;
6.6.1. 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 ifadelerin yer almamasý gerekmektedir.

31 Cevaplarda kelime sýnýrlamasý bulunmamaktadýr. Uygulamada onlarca sayfadan oluþan cevaplar ile
karþýlaþýlabilmektedir. Cevaplara yapýlan ekler yüzlerce sayfayý bulabilmekte yada kitap þeklinde
olabilmektedir.
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6.6.2. Yazýlý soru önergeleri konusunda Anayasa ve sair mevzuat gereðince
devlet sýrrý veya ticari sýr kapsamý ile vergi mahremiyeti gereði yasaklýlýk kýsýtý
mevcut ise bu tür cevaplarýn bu durumlar dikkate alýnarak hazýrlanmasý gerekir.32
6.6.3. TBMM Ýçtüzüðünün 96. maddesinin amir hükmü gereðince, kiþisel
ve özel yaþama iliþkin konularda soru önergesinin yöneltilmemesi gerekmektedir.
Kiþisel veya özel yaþama iliþkin konu Baþbakanýn veya bakanýn þahsýyla alakalý
olabileceði gibi herhangi bir þahsa yönelik de olabilir. Bu tür soru önergeleri
Baþkanlýkça yapýlan ilk incelemede genellikle iade edilmektedir. Bazý durumlarda
soru önergesi içeriðinin bir kýsmý kiþisel veya özel yaþama iliþkin olsa bile,
Baþkanlýk müsamahalý davranarak önergenin bakanlýklara yöneltilmesine karar
vermektedir. Muhatap bakanlýklar bu tür önergeleri kiþisel veya özel yaþama
iliþkin olmayan kýsýmlara iliþkin olarak cevaplayabilmelidir.
6.6.4. Yazýlý soru önergeleri ile bu önergelere verilen cevaplar birbiri ile
tam olarak örtüþmeyebilir. Uygulamada cevaplarýn soruyu tam olarak
karþýlamamasý, soruyla ilgisiz konular içermesi durumlarý ile karþýlaþýlmaktadýr.
TBMM Ýçtüzüðü, Baþkanlýða soru önergeleri üzerinde bir inceleme hakký
tanýmasýna raðmen cevaplar üzerinde bu hakký tanýmamýþtýr. Bu konuda soru
sahibi milletvekili cevapta karþýlanmayan konular için tekrar soru yöneltebileceði
gibi, ilgili bakanýn siyasal sorumluluðunu gerektiren gensoru yoluna önayak
olarak, siyasi parti grubu veya yirmi milletvekili imzasýyla bu müesseseyi iþletebilir.
6.6.5. Yazýlý soru önergelerinin Baþbakana yöneltilmesi durumunda, önergeyi
Baþbakanýn bizzat cevaplamasý gerekmemektedir. Çünkü soru, hükümet adýna
Baþbakan veya bakandan bilgi istemektir. TBMMnin 3.2.1988 tarihli 17.
Birleþiminde sorularla ilgili olarak açýlan usul tartýþmasýnda bu konuya açýklýk
getirilmiþtir. Meclis Baþkanlýðýnca Genel Kurula sunulan sonuç,
Anayasa ve içtüzüðe göre soru müessesesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
icra organýný yani hükümeti denetlemesi için konmuþ bir yoldur./Hükümetin veya bir bakanlýðýn denetimi demek, Bakanlar kurulunun veya
bir bakanýn icraatlarýnýn denetimi demektir. Münhasýran Baþbakanýn
veya bir bakanýn þahsýný ve þahsiyetini hedef alan, onun bakanlýk icraat
ve faaliyetleri dýþýndaki tasarruflarýnýn denetimi demek deðildir.

þeklinde olmuþtur.33 Verilen her cevabýn hükümeti baðlayýcý nitelikte olmasý
sebebiyle herhangi bir bakanýn cevap vermesi mümkündür.
32 Uygulamada her konuda soru önergesi yöneltilmektedir. Örnek olarak bazý þahýslarýn banka hesaplarý,
vergi borçlarý, yýllara dayalý olarak vergi beyannameleri veya güvenlikle ilgili konularda. Bu tür soru
önergelerine bakanlýklarýn, kýsýtlama gerekçesini belirterek cevap vermediði görülmektedir. Yukarýda
belirtildiði üzere devlet sýrrý ve ticari sýr kapsamýndaki konularý Baþkanlýk dikkate alarak inceleme
yapmalýdýr.
33 TBMM Tutanak Dergisi, D.18, C. 2, YY. 1, 3.2.1988, B.17, O. 1, s. 123-132.
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6.6.6. Demokratik ve þeffaf yönetimin gereði olan eþitlik, tarafsýzlýk ve
açýklýk ilkelerine uygun olarak kiþilerin bilgi edinme hakkýný kullanmalarýna
iliþkin esas ve usulleri düzenlemek amacýyla 9/10/2003 tarihli 4982 sayýlý Bilgi
Edinme Hakký Kanunu kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir. Bu Kanuna göre,
kamu kurum veya kuruluþlarý, bu Kanunda yer alan istisnalar dýþýndaki her türlü
bilgi veya belgeyi baþvuranlarýn yararlanmasýna sunmak ve bilgi edinme
baþvurularýný etkin, süratli ve doðru sonuçlandýrarak cevap vermek zorundadýrlar.
Bilgi edinme hakký ile soru önergeleri birbirine benzer gibi gözükse de aralarýnda
bazý farklýlýklar mevcuttur;
 Herkes bilgi edinme hakkýna sahiptir. Ancak soru önergesini sadece
milletvekilleri kullanabilir.
 Bilgi edinme hakký doðrudan ilgili kamu kurum ve kuruluþuna yapýlýrken,
soru önergesi TBMM Baþkanlýðý aracýlýðýyla Baþbakana veya bakana
yöneltilmektedir.
 Bilgi edinme hakkýnda dilekçelerin, onbeþ gün veya otuz gün içinde
cevaplanmasý gerekir. Soru önergelerinin ise on beþ gün (on günlük
tekit süresi veya bir aylýk ek süre) içerisinde cevaplandýrýlmasý gerekir.
Bilgi edinme hakký dilekçelerinin cevaplandýrýlmasý halinde uygulanacak
yaptýrým düzenlenmiþken34, soru önergelerinde cevaplandýrmama durumunda,
cevaplandýrmama halinin gelen kaðýtlar listesinde ilan edilmesinden baþka,
düzenlenmiþ herhangi bir yaptýrým bulunmamaktadýr.
Milletvekilleri tarafýndan soru önergeleri Bilgi Edinme Kanununa dayalý
olarak cevaplanmasý veya bilgi edinme hakkýna dayalý olarak yazýlý veya sözlü
olarak cevaplandýrýlmasý þeklinde olmak üzere bazý ifadelerle verilebilmektedir.
Bilgi edinme hakkýna dayalý olarak sorulan sorularýn doðrudan muhatabýna
ulaþtýrýlmasý mümkün olmasý münasebetiyle Baþkanlýða bu tür dilekçelerin
verilmesi mümkün deðildir. Bu durumda milletvekilleri tarafýndan bilgi edinme
hakkýna dayalý olarak sorulan bu tür dilekçeleri, TBMM Baþkanlýðý Ýçtüzüðün
96. maddesine göre iade etmekte veya düzeltilmesi talep edilmektedir. Çünkü
Bilgi Edinme Hakký Kanunu çerçevesindeki bilgi talepleriyle ilgili TBMM
Ýçtüzüðünde her hangi bir kayýt bulunmamaktadýr. Her þahýs bu hakký doðrudan
34 Bilgi Edinme Hakký Kanunu md. 5/1. Kurum ve kuruluþlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dýþýndaki her
türlü bilgi veya belgeyi baþvuranlarýn yararlanmasýna sunmak ve bilgi edinme baþvurularýný etkin, süratli
ve doðru sonuçlandýrmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Ayný kanunun
ceza hükümleri içeren 29/1 maddesi Bu Kanunun uygulanmasýnda ihmâli, kusuru veya kastý bulunan
memurlar ve diðer kamu görevlileri hakkýnda, iþledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza
kovuþturmasý gerektirmesi hususu saklý kalmak kaydýyla, tâbi olduklarý mevzuatta yer alan disiplin cezalarý
uygulanýr.
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kullanabildiðine göre milletvekilleri de kullanabilecektir. O halde bu tür
dilekçelerde Baþkanlýðýn aracý olmasý mümkün deðildir.
6.6.7. Baþbakanlýk veya bakanlýklarýn, soru önergelerine Ýçtüzük þartlarýný
ileri sürerek cevap vermeme yetkisinin olup olmadýðý önemli bir konudur.
Uygulamada bazý soru önergelerinin Anayasanýn 138. maddesine, TBMM
Ýçtüzüðünün 96 veya 97. maddelerine aykýrý olduðu gerekçesiyle bakanlýklar
tarafýndan cevaplandýrýlmadýðý görülmektedir.35 Ancak bu cevaplandýrmama
gerekçesini içeren yazý cevap olarak kabul edilmektedir.
Ýçtüzük, soru önergelerinin taþýmasý gereken nitelikleri belirtmiþ, önergelerin
Ýçtüzüðe uygun olup olmadýðýný deðerlendirme ve tespit yetkisini, bu hükümle
münhasýran TBMM Baþkanýna tanýmýþtýr. TBMM Baþkanýna tanýnan bu yetkinin
bakanlýklar tarafýndan kullanýlmasý mümkün deðildir. Belirtilen sebeple bu tür
yazýlý açýklamalarýn da cevap olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

7. Süresi Ýçinde Cevaplandýrýlmayan Sorulara Sonradan
Gönderilen Cevaplar
Yazýlý soru önergelerinin onbeþ günlük cevaplandýrma süresinde cevaplandýrýlmamasý veya ek süre talebinde bulunulmamasý durumunda TBMM Baþkaný,
Baþbakanýn veya ilgili bakanýn dikkatini çekerek on günlük kesin ve son bir
süre verir. Yazýlý soru önergeleri yukarýda belirtilen süreler dahilinde cevaplandýrýlmak zorundadýr. Bu süreler içerisinde cevap hazýrlanarak sunulmaz ise soru
önergesinin cevaplandýrýlmadýðý gelen kaðýtlar listesinde ilan edilir.
Gelen kaðýtlar listesinde, süresi içinde cevaplandýrýlmayan yazýlý soru
önergeleri baþlýðý altýnda önergenin esas numarasý, önergenin özeti ve önergenin
muhatabý olan Baþbakanlýk veya ilgili bakanlýk belirtilir.
Gelen kaðýtlar listesinde yayýnlamanýn anlamý yazýlý soru önergesi için
Ýçtüzükte belirlenen sürelerin tamamlanmasýdýr. Bu nedenle süresinde cevaplandýrýlmadýðý gelen kaðýtlar listesinde yayýmlanan soru önergelerine sonradan
verilen cevap hukuki bakýmdan sonuç doðurmaz. Çünkü önergeler için öngörülen
süreç tamamlanmýþtýr.
35 Konya Milletvekili Atilla Karta ait (7/3411) esas numaralý yazýlý soru önergesine verilen cevapta önergenin
TBMM Ýçtüzüðünün 96. maddesine aykýrý olduðu gerekçesiyle cevap verilmediði belirtilmiþtir. Denizli
Milletvekili Mehmet U. Neþþara ait (7/13530) esas numaralý yazýlý soru önergesine verilen cevapta
önergenin TBMM Ýçtüzüðünün 96 ve 97. maddelerine ve Anayasanýn 138. maddesine aykýrý olduðu
gerekçesiyle cevap verilmediði belirtilmiþtir.
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Uygulamada Baþbakan veya bakanlar yazýlý soru önergelerine süre bittikten
sonra da cevap vermektedirler. Süresi içinde cevaplandýrýlmayan yazýlý soru
önergelerine sonradan cevap verilmesi çok sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Ancak
bu cevaplarýn büyük oranda soru önergesinin gelen kaðýtlar listesinde
yayýmlandýktan kýsa bir süre sonra veriliyor olmasý bu konuda bazý çýkarýmlarýn
yapýlmasýna yol açmaktadýr. Bunlarý kýsaca sýralarsak:
 Öncelikle soru muhatabý bakanlýklarýn süreleri yeterince dikkate
almadýklarý,
 Bakanlýklar, baðlý veya ilgili kuruluþlar arasýnda yapýlan yazýþmalarýn
uzun süre almasýna raðmen ek sürenin bilinmediði veya kullanýlmadýðý,
 Ýçtüzükte düzenlenen sürelerin yeterli olmadýðý,
söylenebilir.
TBMM Baþkanlýðý bu tür sorulara cevap verilmesi durumunda cevabýn bir
suretini soru sahibi milletvekiline bilgi amaçlý vermekte, cevabýn aslýný ise arþive
kaldýrmaktadýr.

8. Yazýlý Sorularýn Etkinliði
Parlamenter denetimin kaynaðýnda, hukuk devleti ilkesine dayalý demokratik
bir yönetim saðlama amacý bulunmaktadýr. Seçmenler tarafýndan belli bir süre
için yönetime getirilen hükümet keyfi uygulamalardan uzak ve ülke çýkarlarý
doðrultusunda yönetim sergilemek durumundadýr. Hükümet iktidarý kullanýrken
keyfi hareket edemez. Yasama organýnýn denetimi ile her zaman karþý karþýyadýr.
Parlamentonun bilgi edinme ve denetim yollarýndan olan yazýlý soru, bir
milletvekili tarafýndan iþletilebilmesi sebebiyle çok sýk kullanýlan bir parlamenter
denetim aracýdýr. Belirli bir konuda soru yöneltilerek hükümet veya konuyla
ilgili bakan uyarýlmýþ olur.36 Ayrýca bazý sorular sebebiyle hükümet veya bir
bakan siyaseten zor durumda kalabilir. Belli bir konuda bilgi istemek bile bir
anlamda hükümeti denetlemek anlamý taþýyabilir.37 Yazýlý soru önergelerinde,
somut olaylara, yerel, grupsal sorunlara, bireylerin kamu ile iliþkilerinde
karþýlaþtýklarý münferit sorunlara daha fazla yer verilmektedir. Güncellik konusu,
yazýlý sorular bakýmýndan fazla bir sorun teþkil etmemekte, çünkü sözlü soru
önergelerine göre daha kýsa sürede cevaplandýrýlmaktadýr.
36 Mehmet Pontul/Bekir Sýtký Yalçýn, Türk Parlamento Hukukunda Ýkinci Meclisler, Cumhuriyet Senatosu
Vakfý Yayýnlarý, Ankara, 1982, s. 160.
37 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2000, s. 414-417.

51

Bir Parlamenter Denetim Yolu Olarak TBMMde Yazýlý Soru

Ülkemizde siyasal denetim yollarý dönemler bazýnda farklý uygulamalara
sahne olmuþtur. Tek parti iktidarý döneminde muhalefet bilincinin olmamasý
sebebiyle parlamento denetiminden ziyade parti içi denetimden söz etmek
mümkündür. Soru kurumunu tam olarak izah edebilmek için yazýlý sorularýn
1961 Anayasasýndan itibaren ülkemizdeki uygulamasýný görmek yararlý olacaktýr.
1961 Anayasasý döneminde parlamento, Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosu olmak üzere çift meclisli bir yapýya sahiptir. Soru, hem Millet Meclisi
hem de Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünde düzenlenmiþtir. Cumhuriyet Senatosu
Ýçtüzüðünde sorunun muhatabý yine Baþbakan veya ilgili bakandýr.
Cumhuriyet Senatosunda, 26.10.1961-11.8.1980 tarihleri arasýnda Baþkanlýða
toplam 2049 adet yazýlý soru önergesi verilmiþtir. Baþkanlýða gelen yazýlý soru
önergelerinin 1961 adedi cevaplandýrýlmýþtýr.38 Cevaplandýrma oraný ise %95.7dir.
Aþaðýdaki tabloda da görüleceði üzere, yine ayný dönemde Millet Meclisi
üyeleri tarafýndan toplam 6449 adet yazýlý soru önergesi verilmiþtir. Baþkanlýða
gelen bu soru önergelerinin 5339 adedi cevaplandýrýlmýþtýr. Cevaplandýrma
oraný ise % 82.7dir.
Tablo 1. Millet Meclisi Yazýlý Soru Önergeleri (1961 Anayasasý Dönemi).
DÖNEM

1. Dönem
(12. Dönem)
(1961-1965)

2. Dönem
(13. Dönem)
(1965-1969)

3. Dönem
(14. Dönem)
(1969-1973)

4. Dönem
(15. Dönem)
(1973-1977)

5. Dönem
(16. Dönem)
(1977-1980)

Gelen

800

1232

1771

1745

901

Cevaplanan

693

1031

1515

1461

639

Cevaplandýrma
Oraný %

86.6

83.6

85.5

83.7

70.9

Yukarýdaki tabloda görüleceði üzere parlamenter denetim yollarýndan olan
soru kurumu 1961 Anayasasý döneminde çok kullanýlan bir yapýya sahip deðildir.
Millet Meclisi dönemleri içerisinde cevaplandýrma oraný en yüksek dönem,
%86.6 ile 12. dönemdir. Cevaplandýrma oranýnýn en düþük olduðu dönem ise
%70.9 ile 16. dönemdir.
1982 Anayasasý tek meclisli bir parlamento öngörmüþtür. Aþaðýda 22.
yasama dönemi öncesine ait yazýlý soru önergeleriyle ilgili istatistiki bilgiler yer
almaktadýr.
38 Mehmet Pontul/Bekir Sýtký Yalçýn, a.g.e, s. 161.
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Tablo 2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yazýlý Soru Önergeleri.

DÖNEM

17. Dönem

18. Dönem

19. Dönem

20. Dönem

21. Dönem

Gelen
Cevaplanan

2232
1737

2202
1356

7550
6619

6950
4729

8240
6697

Cevaplandýrma
Oraný %

77.8

61.5

87

68.7

81

1982 Anayasasý döneminde cevaplandýrma oranýn en yüksek olduðu dönem
% 87 ile 19. dönem, en düþük olduðu dönem ise % 61.5 ile 18. dönemdir.
TBMMde 18. yasama döneminden (1991) itibaren yazýlý soru önergelerinde
oransal olarak büyük bir artýþ mevcuttur. Bu artýþýn bir benzeri de 22. yasama
döneminde gerçekleþmiþtir. 1982 Anayasasý yasama dönemlerini incelerken 22.
dönemi ayrýca incelemek bu bakýmdan yararlý olacaktýr.
Aþaðýda 22. yasama dönemine ait yazýlý soru önergeleriyle ilgili istatistiki
bilgiler yer almaktadýr. Ayrýca süresi içerisinde cevaplandýrýlmayýp gelen kaðýtlar
listesinde ilan edilen 6441 adet yazýlý soru önergelerinin büyük bir kýsmýna
sonradan cevap gönderilmesine raðmen bu cevaplar dikkate alýnmamýþtýr.39
Tablo 3. Yazýlý Soru Önergeleri (22. Yasama Dönemi)
DÖNEM

22. Dönem (6/3/2007 tarihi itibariyle)

Gelen

21069

Cevaplanan

13439

Geri Alýnan
Gelen Kaðýtlara Girmeden Geri Alýnan

28
10

Ýade
Süresi Ýçinde Cevaplanmayýp Gelen Kaðýtlarda yayýnlanan

6740
6441

Ýþlemde

1084

Cevaplandýrma oraný %

% 63.78

Görüleceði üzere içerisinde bulunduðumuz 22. dönemde yazýlý soru önergeleri
sayýsal bakýmdan diðer dönemlere nazaran bariz þekilde fazladýr. Soru önergelerinin
içerikleri bakýmýndan, bir ile baðlý hemen hemen tüm yerleþim birimlerinin her
türlü (yol, su, saðlýk ocaðý, proje vb.) sorunlarýyla ilgili olarak hazýrlanan matbu
form þeklindeki önergelerde yalnýzca yerleþim adý ile iþ, sorun veya proje adý
39 Ýstatistik TBMM Baþkanýndan yazýlý soru önergelerini de kapsamaktadýr.
40 Buradaki sayý Baþkanlýk tarafýndan esas numarasý verildikten sonra iade edilen yazýlý soru önergelerini
kapsamaktadýr. Esas numarasý verilmeden iade edilen yazýlý soru önergelerini kapsamaz.
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deðiþtirilerek yüzlerce soru önergesi tek bir bakanlýða yöneltilmektedir.41 Ayrýca
bir konuyla ilgili olarak hazýrlanan matbu form þeklindeki önergenin tüm bakanlýklara yöneltilmesi de soru sayýsýný arttýran bir etmen olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Bu gibi önergelere Baþbakanlýk veya ilgili bakanlýk ya hiç cevap vermemekte
veya tümüne birden ortak bir cevap vermektedir. Bu tür yüzlerce soru önergesine
hiç cevap verilmemesinin veya süresi geçtikten sonra verilmesinin siyasi sakýncasý
hükümet açýsýndan, sorularýn cevaplandýrýlma oranýnýn düþmesidir.42
Tablo 4. 22. Yasama Döneminde en Çok Yazýlý Soru Yöneltilen Bakanlar (6/3/2007 itibariyle).
Bakanlýklar

Gelen Soru Toplamý

Toplam Ýçindeki Oraný %

Ýçiþleri Bakaný

4866

% 23

Baþbakan

3190

% 15

Milli Eðitim Bakaný

1608

% 7.6

Saðlýk Bakaný

1563

% 7.4

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný

1108

% 5.2

22. yasama döneminde Ýçiþleri Bakanýna yöneltilen sorularýn diðer bakanlara
nazaran ciddi bir þekilde fazla olmasýnýn sebebi Ardahan Milletvekili Ensar
Öðütün birçok ildeki köylerin yol ve su sorunlarýna iliþkin 2730 adet soru
önergesini Ýçiþleri Bakanýna yöneltmesidir. Sorularýn içeriðine bakýldýðýnda daha
çok yerel sorunlara iliþkin olduðu göze çarpmaktadýr.

41 19. Dönemde, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler tarafýndan, Ankaranýn hemen hemen tüm yerleþim
yerlerini kapsayacak matbu form þeklinde yaklaþýk 1500 adet yazýlý soru önergesi verilmiþtir. (Þeref Ýba,
Parlamenter Denetim Yollarý, Etkinliði ve Susurluk Örneði, Ankara, 1997, Birinci Basým, s. 68)
 22. Dönem 4. Yasama Yýlýnda, Ardahan Milletvekili Ensar Öðüt tarafýndan, bazý illerdeki köylerin
yol ve su sorunlarýna iliþkin 1374 adet yazýlý soru önergesi verilmiþtir. Bu önergelerin, köy adý deðiþtirilerek
matbu form þeklinde hazýrlandýðý görülmektedir. (TBMM 22. Dönem 4. Yasama Yýlý, 30.6.2006 tarihli
171 numaralý gelen kaðýtlar listesi )
42 Mahmut Bülbül, TBMMnin Bilgi Edinme Yollarýndan Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandýrýlmasý,
Yasama Dergisi, S. 3, Ekim-Kasým-Aralýk, 2006, s. 5-26.

54

 Sayý: 4  Ocak-Þubat-Mart 2007
Tablo.5. 22. Yasama Döneminde Yazýlý Soru Önergelerinin Partiler Arasýnda Daðýlýmý.43

Partiler
AK PARTÝ
CHP
ANAVATAN

Toplam (6.3.2007 Ýtibariyle)

Toplam içindeki oraný %

885

% 4.2

17416

% 82.6

899

% 4.2

DYP

1070

%5

SHP

51

% 0.2

GENÇ PARTÝ

87

% 0.4

LDP

70

% 0.3

BAÐIMSIZ
TOPLAM

591

% 3.1

21069

% 100

Yukarýdaki tabloda görüleceði üzere, iktidarda bulunan partiye mensup
milletvekillerinin doðrudan bakanla temasa geçmesi sebebiyle çok az soru
önergesi yönelttikleri, buna karþýn muhalefetin daha sýk bu yola baþvurduðu
görülmektedir.
Muhalefete mensup milletvekillerinin yaklaþýk % 95e yakýn bir oranda
hükümete soru önergesi yönelttikleri görülmektedir. Bu da denetimin,
parlamentonun hükümeti denetlemesinden ziyade muhalefetin hükümeti
denetlemesi þeklinde olduðu söylenebilir.
Soru önergelerinin asli unsuru bilgi edinme temeline dayalýdýr. Ancak bilgi
edinmeden ziyade hükümeti bunaltmaya, popülist amaç gütmeye yönelik
önergelerle de karþýlaþýlmakta, önergenin cevabýnýn verilip verilmeyeceði soru
sahibi tarafýndan da önemli görülmemektedir. Çünkü bu tür soru önergeleri
TBMM Baþkanlýðýna verilirken ayný zamanda basýna da verilmekte ve istenen
sonuç zaten alýnmaktadýr.
Belirtilen bu sebeplerin yaný sýra, iktidarda bulunan siyasi parti ile muhalefet
siyasi partileri arasýnda siyasal anlamda kesin çizgilerin bulunmasý, toplumun
katmanlarý arasýnda iletiþim araçlarýnýn yaygýn olarak kullanýlmasý, küreselleþme
ve teknolojik geliþim ile beraber siyasal partilerin halka ulaþmasýnýn her geçen
gün artmasý, iktidarý kullanan siyasi partilerin seçimden seçime deðil her an
halka hesap verebilme anlayýþýnýn yerleþmiþ olmasý gibi sebepler de soru
önergelerindeki artýþýn sebepleri arasýnda gösterilebilir.
43 Ýstatistik, milletvekilinin soru önergesini Baþkanlýða verdiði tarihteki parti baðlýlýk durumuna göre düzenlenmiþtir.
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Soru önergelerinin cevaplandýrýlma zorunluluðu bulunmamaktadýr. Süresi
içerisinde cevaplandýrýlmayan yazýlý soru önergeleri bakýmýndan Ýçtüzükte
öngörülen tek yaptýrým, Baþkanlýðýn bu önergelerin cevaplandýrýlmadýðýný ilan
etmesidir. Ancak cevaplandýrýlmayan bu önergeler siyasal sonuç doðurabilir.
Nitekim zaman zaman muhalefet bu durumu iktidara karþý siyasal bir argüman
olarak kullanabilmektedir.

9. Sonuç
Parlamenter denetimin etkin ve verimli olarak iþletilmesi siyasal sistemin
yapýsýyla birebir ilintilidir. Yürütme ile yasamanýn iç içe geçtiði durumlarda
parlamenter demokrasinin saðlam temellere baðlý olduðunu söylemek zordur.
Bu durumda denetim, muhalefetin hükümeti denetlemesi þeklinde tezahür
edebilmektedir. Özellikle bu durum soru kurumundaki bilgi edinme unsurunun
politik bir amaçla baský aracý olarak kullanýlmasýna yol açmaktadýr.
Ülkemizde soru ile ilgili olarak en önemli sorun, bu yöntemin þahsi siyasi
amaçla kullanýlabiliyor olmasýdýr. Geliþmiþ ülkelerde ise soru yöntemi iktidarýn
denetlenmesi bakýmýndan önemli bir iþleve sahiptir. Kiþisel siyasi amaçla
yöneltilen sorulara hükümet tarafýndan verilen cevaplar da tatmin edici
olmamaktadýr.
Sorularda enflasyonist bir süreç oluþturan istatistiki soru önergeleri yerine
asýl gayesi bilgi edinme amacý taþýyan önergelere önem verilmelidir. Yazýlý sorunun
daha etkin bir denetim aracý olarak kullanýlabilmesi için hem milletvekillerinin
hem de hükümetin daha duyarlý olmasý gerekmektedir. Öncelikle önergelerde
nitelik ön plana çýkarýlmalýdýr. Önergelerdeki nitelik cevaplardaki niteliði de
etkileyecektir. Nitelik arttýðý takdirde cevaplanma oraný da buna paralel olarak
artacaktýr.
Parlamenter denetimin etkinliðinin saðlanabilmesi kýsmen Ýçtüzük deðiþikliði
ile giderilmeye çalýþýlabilir. Ancak bu kesinlikle yeterli olmayacaktýr. Çünkü
etkin denetim, parlamenter mekanizmalarýn iþletilmesinde suiistimal edici
davranýþlarýn önüne geçmekle baþlar.
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