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1. Giriþ
Yasama meclisleri, genel kurullarýn iþ yüklerini azaltmak ve yasama
faaliyetlerini daha hýzlý ve verimli yürütebilmek için ilgili konu alanlarýnda
uzmanlaþmýþ komisyonlar aracýlýðýyla çalýþma yolunu seçmiþlerdir. Bütün meclis
üyelerinin söz konusu çalýþmaya katýlmasý durumunda yasama faaliyetlerinin
týkanmasý kaçýnýlmaz olacaðýndan yasama meclisleri iþ yüklerini iþbirliði usulüyle
komisyonlarla paylaþmak durumunda kalmýþlardýr.1
Yasama meclislerinin içtüzüklerine ya da temel kanunlarýna göre kurulan
ve meclislerin birer iç organý olan komisyonlar, derece itibariyle yasama
meclislerinden ayrýlmaktadýr. Nitekim komisyonlar, onlarý kuran ve onlara görev
ve yetkiler veren bir ana organa, ilgili yasama meclisine, baðlýdýrlar. Dolayýsýyla
komisyonlar asli deðil, baðlý olduklarý yasama meclisinden kaynaklanan yetkilere
sahiptirler.2
Komisyonlar halinde çalýþmanýn en büyük avantajý, daha fazla ve daha
ayrýntýlý çalýþma imkânýnýn bulunmasýdýr. Bunun üyelere maliyeti ise üyelerin
sadece kendi konu alanlarýna dair problemlerle ayrýntýlý olarak ilgilenebilirken
* TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü, AB Uyum Komisyonu Yasama Uzmaný.
E-posta: havvana.yapici@tbmm.gov.tr
1 John P. Roche, Murray S. Stedman, The Dynamics of Democratic Government, New York, 1954, s. 182.
2 M. Tuncer Karamustafaoðlu, Yasama Meclislerinde Komisyonlar, Ajans Türk Matbaasý, Ankara, 1965,
s. 66.
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diðer konu alanlarýndan uzak kalmalarýdýr.3 Bununla birlikte birçok parlamenterin
genel kurul görüþmeleri sýrasýnda sýklýkla konuþma imkânlarý olmadýðýndan
komisyon çalýþmasý, genel kurul aþamasýndaki etkin olmayan katýlýmý telafi eder.
Parlamenterler komisyon çalýþmalarý aracýlýðýyla yasama faaliyetlerine etkin
olarak katýlabilir.4
Yasama meclislerinin yasama sürecinde komisyonlarýn rollerine bakýþ açýlarý
ülkeden ülkeye farklýlýk arz etmektedir. Bu farklýlýklar, her ülkede izlenen siyasal
hükümet sisteminin uygulamada büründüðü biçim ile yerleþmiþ parlamenter
gelenek ve göreneklerden, özetle toplumun sosyal dokusundaki deðiþken
unsurlardan kaynaklanmaktadýr.5 Söz konusu deðiþken unsurlar yasama
komisyonlarýnýn görevleri, türleri ve yasama sürecindeki güçleri üzerinde etkili
olmaktadýr.
Bir kurum olarak yasama meclislerinin kuvvetli veya zayýf olmasýnda ve
kamu politikalarýný etkilemesinde yasama komisyonlarýnýn ne derece hâkimiyet
ve etkinliðe sahip olduklarý göz önüne alýnmaktadýr.6
Bazý yasama meclisleri, komisyonlara yasama yetkisini devrederek kendi
adýna faaliyette bulunma konusunda tam yetki verirken; bazý yasama meclisleri
ise yasama yetkilerini koruyarak yasama sürecinin herhangi bir aþamasýnda
komisyonlara havale etmeksizin kanun önerisini7 kanunlaþtýrabilmektedir. Bu
iki uç dýþýnda, genel uygulama yasama sürecinin genel kurul ile bir veya daha
fazla komisyon arasýnda paylaþtýrýlmasý þeklinde gerçekleþmektedir.
Bu çalýþmada, özellikle Avrupa Birliði (AB) ülkeleri yasama meclislerinde
komisyon aþamasý kaynaklý bazý özel yöntem ve uygulama örnekleri ele alýnarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarýnýn rol ve iþleyiþlerinin
farklý bir bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesi yapýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu baðlamda
öncelikle komisyonlarýn rolleri kanun önerilerinin komisyonlara havale edildiði
aþama ve yasama sürecini baþlatma yetkileri baðlamýnda ele alýnacak daha sonra
komisyon aþamasýndaki özel yöntem ve uygulamalar incelenecektir.

3 Malcolm Shaw, Legislative Committees, World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures, George
Thomas Kurian (ed.) içinde, Congressional Quarterly Inc., Washington D. C., 1998, Vol. 2, s. 786.
4 Malcolm Shaw, Legislative Committees, s. 792.
5 M. Tuncer Karamustafaoðlu, a.g.e., s. 66.
6 Þenol Durgun, Batý Demokrasilerinde ve Türkiyede Parlamenter Yapýlar ve Parlamenterlerin Temsil
Gücü, 2. Baský, Alter Yayýncýlýk, Ankara, 2005, s. 49.
7 Çalýþma kapsamýnda inceleme konusu yasama meclislerinde hükümet ve milletvekilleri ile diðerleri
(örneðin halk giriþimi veya komisyonlar) tarafýndan sunulan öneriler için kullanýlan farklý isimlendirmeler
kullanýlmaksýzýn tümü için kanun önerisi ifadesi kullanýlacaktýr.
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2. Komisyonlarýn Yasama Sürecindeki Rolleri
2.1. Kanun önerilerinin komisyonlara havale edildiði aþama ve
komisyonlarýn rolleri
Yasama sürecinde kanun önerilerinin komisyonlara havale edildiði aþama,
komisyonlarýn rolünün deðerlendirilmesinde önem arz etmektedir. Baþka bir
deyiþle, herhangi bir kanun önerisinin öncelikle genel kurulda mý, yoksa
komisyonda mý görüþüleceði konusu ilgili ülkede komisyona atfedilen rolü büyük
ölçüde ortaya koymaktadýr.
Komisyonlarýn yasama sürecindeki rolü ve etkinliði konusunda ilgili ülkede
uygulanan hükümet sistemi de etkili olmaktadýr. Parlamenter sistemlerde
komisyonlar, baþkanlýk sistemlerindeki komisyonlarla karþýlaþtýrýldýðýnda önemli
bir role sahip deðillerdir. Baþkanlýk sistemlerinde yasama komisyonlarý genellikle
merkezi rolü haizdir. Baþkanlýk sisteminin söz konusu olduðu ülke yasama
meclislerinde kanun önerileri, genel kurula gönderilmeden önce komisyonlarda
görüþüldüðünden, birçok kanun önerisi komisyon aþamasýný baþarýyla
tamamlayamamakta ve genel kurul önüne getirilmemektedir. Benzer þekilde
komisyon aþamasýný tamamlamýþ bir kanun önerisinin genel kurul aþamasýný
geçme olasýlýðý da yüksektir.8
Bu çerçevede yasama komisyonlarý arasýnda uzmanlýða dayanan ve
uzmanlýða dayanmayan komisyon ayrýmý yapýlmaktadýr.9
Uzmanlýða dayanan komisyon sisteminde yasama komisyonlarý bakanlýklarýn
görev alanlarýna paralel bir þekilde oluþturulmakta ve üyeler sürekli olarak
benzer konular üzerinde çalýþtýklarýndan, zamanla o konuda uzmanlaþmaktadýr.
Görüþme konusunda önceliðin genellikle komisyonlarda olduðu uzmanlýða
dayanan komisyon sisteminde kanun önerisi genel kurul öncesinde yasama
komisyonlarýnda görüþülmek üzere gönderilmekte ve ilgili komisyonun raporunun
genel kurulca alýnacak karar üzerinde esaslý etkisi bulunmaktadýr.
Amerikan Kongresinde genel kurul öncesinde gerçekleþen komisyon aþamasý,
yasama sürecinin en önemli aþamasý olarak kabul edilmekte ve bu durum
komisyonlarýn yasama sürecinde baskýn olmasýný saðlamaktadýr. Kanun önerisi
üzerinde, genel kurul görüþmeleri yapýlmadan önce söz konusu iþin komisyonlara
havalesi, komisyonlarýn yasama sürecindeki rolünü güçlendirmektedir.10
8 Daniel M. Shea, Legislative Body Types, International Encyclopedia of Government & Politics, Frank
N. Magill (ed.) içinde, Salem Press Inc., London, 1996, Vol. 1, s. 752.
9 M. Tuncer Karamustafaoðlu, a.g.e., s. 67.
10 Ingvar Mattson, Kaare Strøm, Parliamentary Committees, Parliaments and Majority Rule in Western
Europe, Herbert Döring (ed.) içinde, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1995, s. 284.
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Dolayýsýyla yasama sürecinde komisyonlarýn aðýrlýðý belirleyicidir. Kanun
önerilerinin büyük bir çoðunluðu komisyon aþamasýnda sonlanmakta (ölmekte)
ve bu sebeple komisyonlar kanun mezarlýðý olarak adlandýrýlmaktadýr.11
Amerikan Kongresi yasama komisyonlarýnýn, Ýngiliz Parlamentosu
komisyonlarýna nispeten daha güçlü bir yapýya sahiptir. Bunun sebebinin
komisyon incelemesinin genel kurul görüþmelerinden önce gerçekleþmesi olduðu
söylenebilir.12
Bakanlýklarýn görev alanlarýyla komisyonlar arasýnda paralelliðin olmadýðý
uzmanlýða dayanmayan komisyon sisteminin uygulandýðý ülkelerde kanun
önerisi öncelikle genel kurulda görüþülmektedir. Kanun önerisinin ilkeleri
konusunda genel kurulun kararý açýk veya zýmnî olarak komisyonlar için baðlayýcý
olmakta ve bu þekilde komisyonlarýn yetkileri sýnýrlanmaktadýr. Genel kurulda
genel ilkeleri itibariyle kabul edilmeyen kanun önerileri komisyonlara havale
edilmemektedir.
Kanun önerisinin öncelikle genel kurulda görüþüldüðü ülkelerde söz konusu
görüþme kanun önerisinin genel noktalarýnýn açýklýða kavuþturulmasýna hizmet
etmektedir. Genel ilkelerin belirlendiði bu aþamadan sonra, komisyon bu genel
noktalarda deðil; ancak, kanun önerisinin ayrýntýlarýnda deðiþiklik yapabilir.13
Kanun önerilerinin öncelikle genel kurulda görüþülmesiyle milletvekilleri
tarafýndan geliþigüzel sunulmuþ kanun önerilerinin ayýklandýðý ve zaman kaybýnýn
engellediði söylenebilir.14
Danimarka, Ýrlanda, Ýspanya ve Ýngilterede komisyon görüþmelerinden
önce kanun önerisi üzerinde genel kurul görüþmeleri yapýlmaktadýr. Bu usulün
komisyonlarýn yasama sürecinde üstlendikleri role etkisi ülkeden ülkeye farklýlýk
arz eder.15
Ýngiliz Avam Kamarasýnda komisyonlar, genel kurulda önceden yapýlan
görüþmelerle ciddi olarak sýnýrlandýrýlýr. Avam Kamarasýnda, birinci okuma16
11 Cem Eroðul, Çaðdaþ Devlet Düzenleri (Ýngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), Gözden Geçirilmiþ Beþinci
Basý, Kýrlangýç Yayýnevi, Ankara, 2006, s. 92.
12 Ingvar Mattson, Kaare Strøm, a.g.m, s. 284.
13 Parliaments of the World, A Comparative Reference Compendium, Second Edition, Inter Parliamentary
Union, 1986, Vol. 1, s. 691.
14 M. Tuncer Karamustafaoðlu, a.g.e., s. 232
15 Kaare Strøm, Parliamentary Committees in European Democracies, The New Roles of Parliamentary
Committees, Lawrence D. Longley; Roger H. Davidson (eds.) içinde, Frank Cass, London, 1998, s. 46.
16 Anglo-Sakson anlayýþýný benimsemiþ yasama meclislerinde kanun önerisinin görüþülmesinde art arda
gelen aþamalara karþýlýk gelmek üzere kullanýlan Okuma (reading) terimi, çift meclisli parlamentolarda
üzerinde uzlaþma saðlanmasý için kanun önerisinin her iki mecliste art arda gelen görüþmelerini
vasýflandýrmak için de kullanýlmaktadýr (Parliaments of the World, A Comparative Reference Compendium,
Second Edition, Inter Parliamentary Union, 1986, Vol. 2, s. 921).
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sýrasýnda kanun önerisi bir bakan tarafýndan sunulur ve üzerinde görüþme
yapýlmaksýzýn yayýmlanýr. Ýkinci okuma sýrasýnda kanun önerisinin genel esaslarý
görüþülür. Ýkinci okumayý komisyon aþamasý takip eder. Daha sonraki rapor
aþamasý, genel kurula kanun önerisini tekrar görüþme imkâný saðlar. Komisyon
aþamasýnýn genel kurul görüþmelerinin ardýndan gerçekleþtirilmesi, komisyonlarýn
kanun önerilerini görüþme yetkisini sýnýrlandýrýr. Sonuç olarak, komisyon
görüþmeleri sadece ayrýntýlarýn görüþülmesi ile sýnýrlýdýr.
Diðer yandan Danimarka Yasama Meclisinde komisyonlarýn yetkisinin Ýngiliz
Avam Kamarasýnda olduðu gibi sýnýrlandýrýlmasý söz konusu deðildir.17 Kanun
önerisinin kabul edilebilmesi için komisyon aþamasýnýn bir zorunluluk olarak
öngörülmemiþ olmasý da bunda en büyük etkendir.18 Olaðan yasama yöntemine
iliþkin anayasa kurallarýna göre herhangi bir kanun önerisinin kanunlaþabilmesi
için parlamentoda üç okumadan geçirilmesi gerekmektedir. Ýçtüzükte sözü
edilen üç okumanýn ne þekilde iþleyeceðine iliþkin ayrýntýlý hükümler yer
almaktadýr. Birinci okumada kanun önerisi ayrýntýlarýna girilmeksizin genel
noktalarý itibariyle görüþülmekte ve birinci okuma sonunda genel kurul tarafýndan
ikinci okumaya geçilip geçilmeyeceðinin yaný sýra ikinci okuma öncesinde
komisyona havale edilip edilmeyeceðine de karar verilmektedir.19 Genellikle
parlamento tarafýndan desteklenmeyen kanun önerileri komisyonlara
gönderilmektedir.20
Bu baðlamda komisyonlarýn kanun önerilerini deðiþtirme yetkisi, baðlý
olduklarý yasama meclisine ve bu komisyonlarýn yasama sürecinde oynadýklarý
role göre farklýlýk arz etmektedir. Ülkelerin birçoðunda kanun önerilerini
deðiþtirme konusunda komisyonlarýn geniþ yetkileri vardýr. Bu yetki, kanun
önerisinin içeriðini tamamen deðiþtirerek yeniden düzenlemeyi de kapsamaktadýr.21
Ýngiliz parlamenter geleneðinden etkilenmiþ ülkelerde, komisyonlar nispeten
sýnýrlý yetkileri haizdir ve esas itibarýyla genel kurul aslî yasama birimidir. Bu
ülkelerde komisyonlarýn görevi, özellikle kanun önerisi kapsamlý olduðunda,
konunun ayrýntýlý olarak görüþülmesidir. Kanun önerisinin genel ilkeleri komisyona
havale edilmeden önce genel kurulda belirlenmekte ve komisyonlarýn deðiþiklik
yapma yetkisi bu genel ilkelerin deðiþtirilmesini kapsamamaktadýr.
17 Ingvar Mattson, Kaare Strøm, a.g.m., s.285.
18 Parliaments of the World, A Comparative Reference Compendium, Second Edition, Inter Parliamentary
Union, 1986, Vol.2, s. 972.
19 Erik Damgaard, Denmark, World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures, George Thomas Kurian
(ed.) içinde, Congressional Quarterly Inc., Washington D. C., 1998, Vol. 1, s. 206.
20 Kaare Strøm, a.g.m., s. 46.
21 Ingvar Mattson, Kaare Strøm, a.g.m., s. 284 vd.
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Bazý ülke parlamentolarýnda ise yasama sürecinde genel kurul aþamasýnýn
komisyon aþamasýndan önce gerçekleþmesi konusunda düzenlemeler bulunmakla
birlikte uygulamada kanun önerileri genel kurulda görüþülmeksizin doðrudan
komisyonlara havale edilmektedir. Örneðin Avusturya Yasama Meclisi Ulusal
Konsey kanadýnda yasama süreci ilk okuma ile baþlar. Bu aþamada, görüþme ele
alýnan konunun genel ilkeleri ile sýnýrlýdýr. Kanun önerileri genellikle ilk okuma
olmaksýzýn doðrudan ilgili komisyona havale edilmektedir.22

2.2. Yasama Sürecini Baþlatma Yetkisi ve Komisyonlarýn Rolleri

Genel olarak yasama faaliyetlerinde yasama meclislerinin ve üyelerinin
etkisi düþüþ içinde olmakla birlikte komisyonlar yasama sürecinde oldukça etkin
bir konuma gelmiþlerdir.23 Bazý ülke parlamentolarýnda komisyonlarýn yasama
sürecini baþlatma yetkileri dahi bulunmaktadýr. Örneðin Avusturya, Ýzlanda,
Ýsveç, Ýsviçre, Estonya, Norveç, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti yasama meclisleri
komisyonlarý kanun önerisinde bulunma yetkisine sahiptirler.24 Esas itibariyle
komisyonlarýn kanun önerisinde bulunduðu ülkelerde söz konusu öneriler için
uygulanan usul, diðer kanun önerilerine uygulanan usulden farklý deðildir.
Bununla birlikte komisyonlara kanun önerisinde bulunma yetkisinin
tanýndýðý bazý ülkelerde özel uygulamalarla karþýlaþýlmaktadýr. Örneðin Avusturya
Yasama Meclisinde komisyonlarýn önerileri komisyonda ayrýca bir görüþme
yapýlmaksýzýn genel kurulda ikinci okumaya alýnýr. Fakat diðer tüm konular ön
görüþmenin yapýlmasý için komisyonlara havale edilir veya komisyona havale
edilmeden önce genel kurulda kanun önerisinin genel hükümlerinin tartýþýldýðý
birinci okumadan geçirilir.25 Görüldüðü üzere komisyonlarýn kanun önerisinde
bulunduðu hallerde önerinin niteliði gereði genel kuruldaki birinci okuma
aþamasý ve komisyon aþamasý atlanmýþ olmaktadýr.

3. Komisyon Aþamasýndaki Özel Yöntem ve Uygulamalar

Komisyonlardaki özel yöntem ve uygulamalar; komisyonlara yasama yetkisi
tanýnmasý, komisyon aþamasýnýn geniþletilmesi, komisyon görüþmelerinin
sýnýrlandýrýlmasý ve komisyon aþamasýnýn atlanmasý olarak sýralanabilir.
22 European Parliament- Directorate General for Research, Comparision of Organizational and Administrative
Arrangements in EU National Parliaments, Working Paper, BUDG 110 EN, Luxembourg, Aralýk 2000,
s. 20.
23 Ozan Ergül, Anayasa Mahkemesinin TBMM Ýçtüzük Deðiþikliðini Ýptal Kararý Iþýðýnda Özel Yasama
Yöntemine Bir Bakýþ, AÜHFD, C: 51, S: 4, 2002, s. 119.
24 Ingvar Mattson, Kaare Strøm, a.g.m., s.284.; Avrupa Araþtýrma ve Dokümantasyon Merkezi (ECPRD)nin
Legislative Authority of Parliamentary Committees baþlýklý 597 numaralý sorusuna ilgili yasama
meclislerinin cevaplarý, http://www.ecprd.org/ecprd/pub/about_en.do, (Eriþim Tarihi: 4.7.2007).
25 Parliaments of the World, A Comparative Reference Compendium, Second Edition, Inter Parliamentary
Union, 1986, Vol.1, s. 36.
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3.1. Komisyonlara Yasama Yetkisi Tanýnmasý-Yasama Yetkisi
Delegasyonu
Bazý ülkelerde yasama komisyonlarýnýn yetkileri, ilgili konunun genel kurulda
görüþülmesi gerekmeksizin kanunlaþtýrýlabilmesini saðlayacak derecede
geniþletilmiþtir. Bu konuda Ýtalya ve Ýspanya parlamentolarýndaki yasama yetkisi
delegasyonu uygulamalarý örnek teþkil etmektedir.
Ýtalyan komisyon sistemi, Avrupadaki diðer parlamenter rejimlerdeki komisyon
sistemlerine nispeten yasama sürecinde daha baskýndýr.26 Anayasa, komisyon
sistemine iliþkin olarak doðrudan hükümler ihtiva etmektedir.27 Ýtalyan Anayasasý,
komisyonlarda görüþülecek iþlerin niteliðine göre üç tür yasama yöntemi28
öngörmektedir: Bu yasama yöntemlerinden birincisi Anayasada regular procedure
for consideration olarak ifadesini bulan olaðan yasama yöntemidir. Söz konusu
yöntem, komisyonlarda gerçekleþtirilen inceleme aþamasý ve genel kurulda
gerçekleþtirilen karar aþamasý olmak üzere iki aþamadan oluþmaktadýr. Burada
komisyon incelemeyi yapmakta, genel kurul ise kanun önerisi üzerinde karar
vermektedir.
Komisyonlarýn iki tür toplantý yapmasý mümkündür: Ýlk tür toplantý, belirli
bir kanun önerisini müzakere etme ve genel kurula sunulmaya hazýr hale getirmeyi amaçlayan toplantýdýr (sede referente). Ýkinci tür toplantý ise kanun önerisini
görüþerek kanunlaþtýrmayý öngören toplantýdýr (sede deliberante veya sede legislativo).
Komisyonlarýn kanun yapabilme yetkisine iliþkin olan yöntem sözü edilen ikinci
tür toplantýya dayanmakta ve bu yöntemin iþlemesiyle çok sayýda sýradan yasama
iþlemi komisyon düzeyinde tamamlanmaktadýr. Bu yöntem uygulanarak
parlamentonun daha hýzlý bir þekilde ve daha fazla hizmet vermesi saðlanmaktadýr.29
Ýtalyan sisteminin özgün niteliðini ortaya koyan sözü edilen yöntem komisyonlarýn bazý konularda kanun yapabilme yetkisine dayanýr. Ýtalya Yasama Meclisi
Temsilciler Meclisi Ýçtüzüðünün30 92. maddesine göre, Baþkan; genel ilgiye
(general interest) iliþkin olmayan konulardaki kanun önerileri konusunda daimi
ve özel komisyonlardan birinin, görüþme ve kabul ile ilgili olarak yasama yetkisi
(legislative capacity) ile hareket etmesini önerebilir. Söz konusu öneri, gelecek
26 Vincent Della Sala, The Permanent Committees of the Italian Chamber of Deputies: Parliament at
Work?, Legislative Studies Quarterly, S. 18, 1993, s. 157.
27 Malcolm Shaw, Committees in Legislatures, Legislatures, Philip Norton (ed.) içinde, Oxford University,
New York, 1990, s. 254.
28 Bu yöntemlerden hangisinin izleneceðine Meclis Baþkaný karar vermektedir.
29 Ýlter Turan, Parlamentolarýn Etkinliði ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMMnin Etkinliði, Ýlter
Turan (koordinatör) içinde, TESEV Yayýnlarý, Ýstanbul, 2000, s.18; Vincent Della Sala, The Permanent
Committees of the Italian Chamber of Deputies: Parliament at Work?, s. 161.
30 Ýtalya Yasama Meclisi Temsilciler Meclisi Ýçtüzüðünün ilgili maddeleri için bkz. http://english.camera.it,
(Eriþim Tarihi: 4.7.2007).
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oturumun gündemine alýnýr ve öneriye itiraz edilmesi durumunda konu genel
kurulda iþaretle (ellerin kaldýrýlmasý suretiyle) oya sunulur. Önergeye hükümet
veya meclis üyelerinin onda biri tarafýndan muhalefet edilmesi durumunda
oylama yapýlmaz ve kanun önerisi, rapor komisyonuna31 havale edilir.
Söz konusu yöntem hükümetin rýzasýna dayanýr ve her iki aþama, inceleme
ve karar aþamalarý, tamamýyla Temsilciler Meclisinin yasama (legislative) ve
Senatonun müzakere (deliberating) komisyonu adýný verdiði komisyonlarda
gerçekleþir.32 Böylece, Meclisin bir kanadýnýn komisyonu tarafýndan yasama
yöntemine uygun olarak kabul edilen bir tasarý, diðer kanadýn genel kuruluna
inmeden yine bir komisyon tarafýndan onaylanarak kanunlaþmaktadýr. Bu tür
yasama yönteminde inceleme ve karar aþamalarý birleþmektedir.33 Yasama
iþlevinin çoðunu genel kurul deðil, komisyonlar gerçekleþtirmekte ve bu yöntem
sayesinde parlamentonun hýzlý çalýþmasý saðlanmaktadýr. Ýtalya Yasama Meclisinde
kanunlaþan kanun önerilerinin yüzde yetmiþ beþinin yasama meclislerinin genel
kurulunda sözde bir görüþme bile olmaksýzýn kanunlaþtýðý göz önünde
bulundurulursa bu yöntemin önemi anlaþýlacaktýr.34 1948-1996 yýllarý arasýnda
çýkarýlan 11.444 kanundan 7031i, diðer bir deyiþle yüzde altmýþtan fazlasý
komisyonlar tarafýndan kanunlaþtýrýlmýþtýr.35
Bu yöntem, hakkýnda aciliyet yöntemi36 uygulanan kanun önerileri için de
uygulanabilir. Ancak kanun önerisinin son oylamasýna kadar hükümet, üye

31 Anayasa ve içtüzük hükümleri gereðince, kanun önerilerinin komisyonlara havalesi üç þekilde
gerçekleþtirilebilmektedir:
a) Raporlama havalesi: Raporlama için komisyona havale yapýlmasý durumunda kanun önerisi
komisyonda görüþülür ve gerekirse deðiþtirilebilir. Genel kurula gönderilmeden önce tümü üzerinde
oylama yapýlýr.
b) Taslak hazýrlamak üzere havale: Komisyon kanun önerisini oylanacak þekilde hazýrlar ve genel
kurul kanun önerisini tümüyle kabul veya reddedebilir. Genel kurula sadece son oylama aþamasý kalýr.
c) Yasamaya iliþkin havale: Bu durumda komisyon kanun önerisini kabul veya reddedebilir. Maddelerin
ayrý ayrý kabulünün ardýndan tümü üzerinde oylama yapýlýr. Bu durumda genel kurulda oylama yapýlmaz.
Kanun önerisi komisyona ayný zamanda görüþ bildirmek üzere havale edilebilir. Bu durumda komisyonun
görüþü tavsiye niteliði taþýmaktadýr.
32 Maria Sofia Corciulo, Italy, World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures, George Thomas
Kurian (ed.) içinde, Congressional Quarterly Inc., Washington D. C., 1998, Vol. 1, s. 365.
33 Ozan Ergül, a.g.m., s. 120.
34 Malcolm Shaw, Committees in Legislatures, s. 254.
35 Vincent Della Sala, The Italian Parliament: Chambers in a Crumbling House, Parliaments and
Governments in Western Europe, Philip Norton (ed.) içinde, Frank Cass Publishers, London, 1998, s.
86.
36 Aciliyet yöntemiyle görüþülmesine karar verilen kanun önerileri açýsýndan kanunlaþma sürecindeki bazý
aþamalar olaðan yasama yöntemine göre daha kýsaltýlmýþ olarak uygulanmaktadýr. Örneðin, ilgili kanun
önerisi konusunda kendisinden görüþ istenen komisyonlar, olaðan yasama yönteminde sekiz gün içerisinde
görüþ bildirebilecekken; aciliyet yönteminde üç gün içerisinde görüþ bildirebilmektedirler. Ayrýca olaðan
yasama yönteminde komisyonlar raporlarýný kanun önerisinin görüþülmeye baþlanmasýndan itibaren iki
ay içerisinde; aciliyet yönteminde ise bir ay içerisinde parlamentoya sunmak durumundadýrlar.
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tamsayýsýnýn onda biri veya komisyonun üye sayýsýnýn beþte biri tarafýndan talep
edildiðinde ilgili iþ komisyondan geri çekilebilir.
Anayasanýn 72. maddesi, yöntemin uygulanmasý konusunda bir sýnýrlama
getirmiþ bulunmaktadýr. Buna göre, söz konusu yöntemin uygulanacaðý kanun
önerilerinin öncelikle çekiþmeli bir durumunun olmamasý gerekmektedir. Bunun
yaný sýra anayasal konular, seçim reformlarýna iliþkin konular, mali nitelikteki
tasarýlar, milletlerarasý antlaþmalarýn onaylanmasýna veya yasama yetkisinin
devrine iliþkin konularda yukarýda anlatýlan olaðan yasama yöntemi uygulanacaktýr. Bunun anlamý, bu konularla ilgili olarak komisyonlara yasama yetkisi
delegasyonunun yapýlamayacaðýdýr. Ayrýca, yöntemin uygulandýðý kanun
önerilerinin daha çok önemsiz ve genellikle seçim bölgeleriyle ilgili özel amaçlara
hizmet eden kanun önerileridir.37 Bu yöntemin uygulanmasýnda beklenti;
komisyonlarýn önlerine gelen iþi ayrýntýlarýyla incelemeleri ve genel kurul
zamanýndan tasarruf edilerek genel kurulda genel politika sorunlarýna hitap
edilebilmesinin saðlanmasýdýr.38
Ýtalya Yasama Meclisinde uygulanan bu yöntem, önemli bazý istisnalarý
olmakla birlikte, genel kurullarýn yasama faaliyetinin dýþýnda tutulduðu bir
durum olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu yöntemle temel nitelikte olmayan ve
Mecliste bu þekilde kanunlaþmasý konusunda mutabakat bulunan kanun
önerilerinin meclis gündemini iþgal etmesi de önlenmiþ olmaktadýr.39
Üçüncü yasama yöntemi ise yukarýda anlatýlan iki yöntemin karmasý
niteliðinde bir yöntemdir. Bu yöntemde, kanun önerisi bir komisyon (drafting
committee) tarafýndan hazýrlanmakta ve genel kurula sevk edilmektedir. Ancak
genel kurul aþamasýnda herhangi bir deðiþiklik yapma olanaðý bulunmamaktadýr.40
Yasama yetkisi delegasyonu uygulamasýnýn söz konusu olduðu diðer bir ülke
Ýspanyadýr. Ýspanya Anayasasýnýn 75. maddesinde41 öngörülen yöntemle Meclis,
yasama komisyonlarýna hükümet veya milletvekilleri tarafýndan sunulan kanun
önerilerinin kabulü konusunda yetki verebilir. Söz konusu yöntemde, genel
yasama yönteminde Meclis genel kurulunda yapýlan son görüþme ve oylama
aþamalarý yapýlmamaktadýr.

37 Hilary Partridge, Italian Politics Today, Manchester University Press, Manchester, 1998, s. 34.; Ozan
Ergül, a.g.m., s. 120den naklen.
38 Vincent Della Sala, The Italian Parliament: Chambers in a Crumbling House, s. 86.
39 Ozan Ergül, a.g.m, s. 121.
40 Maria Sofia Corciulo, a.g.m., s. 365.
41 Spanish Constitution and Standing Orders of the Congress, Genel Secretariat of the Congress Publishing
Department, Madrid, 2002, s.39.
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Genel kurul, her zaman komisyonda kabul edilmesi öngörülmüþ kanun
önerisinin genel kurulda görüþülmesi ve kabul edilmesi konusunda karar
alabilmektedir.42
Yasama yetkisi delegasyonu yöntemi, Ýspanya Yasama Meclisi Temsilciler
Meclisi Ýçtüzüðünün Komisyonlara Tam Yasama Yetkisi baþlýklý Beþinci
Bölümün 148. ve 149. maddelerinde43 düzenlenmiþtir. Temsilciler Meclisi
Ýçtüzüðünün 148. maddesine göre, yasama yetkisi delegasyonu Anayasada bu
yöntemle görüþülebileceði öngörülmüþ olan kanun önerilerinde uygulanabilecektir.
149. maddede ise genel kurulun yasama yetkisi delegasyonu yoluyla komisyonda
kanunlaþtýrýlmasý öngörülen kanun önerisinin tekrar genel kurulda görüþülmesi
ve oylanmasý yönünde karar alabilmesine imkân tanýnmaktadýr. Genel kurulda
tekrar görüþme yapýlmasýna iliþkin önerge, üzerinde görüþme yapýlmaksýzýn
oylanmaktadýr.
Anayasa deðiþiklikleri ve uluslararasý iliþkilerle ilgili kanunlar ile organik
kanunlar ve bütçe kanunlarýnda sözü edilen yöntem uygulama alaný
bulmamaktadýr. Yöntemin uygulanamayacaðý diðer bir alan, Temsilciler Meclisi
Ýçtüzüðünün 149. maddesinin ikinci fýkrasýnda ortaya konulmaktadýr. Bu hükme
göre, Senato tarafýndan veto edilen veya deðiþtirilen kanun önerileri genel
kurulda kabul edildiðinden yasama yetkisi delegasyonuna konu olmamaktadýr.
Ýspanya Yasama Meclisi Senatosu Ýçtüzüðünün 130. maddesinde44 de
komisyonlara yasama yetkisi delegasyonu konusu düzenlenmektedir. Bu hükme
göre, Büronun (Bureau)45, siyasi parti gruplarýnýn veya yirmi beþ senatörün
önerisi üzerine Senato, hükümet veya milletvekilleri tarafýndan sunulan kanun
önerilerinin genel kurulda görüþülmeksizin ilgili yasama komisyonunda görüþülerek
kanunlaþtýrýlmasýna karar verebilir. Söz konusu önerge ilgili kanun önerisinin
ilan edilmesini takip eden on gün içerisinde verilebilir.
Ýspanya Yasama Meclisinde genel kurul teknik tartýþmalardan ziyade daha
genel ve siyasi mesajlarýn verildiði bir zemin olarak algýlanmaktadýr.46 Bu
42 Spanish Constitution and Standing Orders of the Congress, Genel Secretariat of the Congress Publishing
Department, Madrid, 2002, s.39.
43 Spanish Constitution and Standing Orders of the Congress, Genel Secretariat of the Congress Publishing
Department, Madrid, 2002, s. 208- 209.
44 Spanish Constitution and Standing Orders of the Senate, Genel Secretariat of the Senate Publishing
Department, Madrid, 2002, s.258.
45 Büro; Meclis Baþkaný, iki Baþkan yardýmcýsý ve dört kâtip üyeden oluþur. Senatonun yürütme organýdýr.
En önemli yetkileri, parlamenter konular ve iç çalýþma düzeniyle ilgilidir. Büro; yazýþmalarý ve dokümanlarý
deðerlendirmekte, Meclis faaliyetlerini planlamakta, genel kurul ve komisyon toplantýlarýnýn programýný
yapmakta ve farklý senato organlarýnýn iþlerini koordine etmektedir.
46 Ýrfan Neziroðlu, Ýspanya Parlamentosunda Yasama Uygulamalarý, Yasama Dergisi, S. 1, 2006, s. 137.
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baðlamda yasama yetkisi delegasyonu yöntemi, genel kurulda siyasi önemi haiz
konulara odaklanýlabilmesini saðlamakta ve kanun önerilerinin büyük bir
kýsmýnda uygulama alaný bulmaktadýr.
Ýspanya Yasama Meclisinde uygulanan ve komisyonlara yasama sürecinde
geniþ yetki veren bu yöntem, Ýtalya Yasama Meclisinde uygulanan ve yukarýda
anlatýlan yöntem ile birlikte çalýþmamýza konu ülkelerin yasama meclislerinde
komisyonlarýn yasama sürecinde güçlendirilmesi konusunda en uç örnekler
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

3.2. Komisyon Aþamasýnýn Geniþletilmesi
Bazý ülkelerde ise komisyon aþamasýnýn geniþletilmesi yoluna gidilmektedir.
Almanya Yasama Meclisinde komisyonlar yasama sürecinde baðýmsýz rol
oynamakla birlikte özerk karar alma yetkileri bulunmamaktadýr. Komisyonlar
Meclis Genel Kurulunda oylanmak üzere tavsiye niteliðinde kararlar alabilmektedir. Komisyon aþamasýnda kabul edilen deðiþikliklerin büyük çoðunluðu
ayrýntýlara iliþkindir.47 Ancak Ulusal Meclisin faaliyetleri esas itibariyle komisyonlardaki çalýþmalara dayanmaktadýr.
Ulusal Meclisin 1995te Ýçtüzükte yaptýðý deðiþiklikler sonrasýnda, kamu
açýlýmlý komisyon toplantýlarý (extended public committee meetings) yöntemi
getirilmiþtir.48 Ýstisnai durumlarda, müzakere kamuya açýk olarak yapýlmaktadýr.
Ýçtüzük, komisyon toplantýlarýnýn kural olarak kamuya açýk olarak yapýlmayacaðýný
öngörmektedir. Ancak komisyon belli bir konunun görüþmeleri veya görüþmenin
belli kýsýmlarýnda kamuyu kabule karar verebilmektedir. Bunun anlamý gazeteci,
baský gruplarý ve ilgili diðer partilerin görüþmeye katýlýmda serbest olmalarýdýr.
Kamu açýlýmlý komisyon toplantýlarýnda ise belli konularýn kamuya açýk
olarak görüþülmesi deðil, ayný zamanda kamunun komisyonun son toplantýsýna
kabul edilmesi söz konusu olabilmektedir. Buradaki amaç, kamu ve basýna yasama görüþmeleri ve parlamento usulleri konusunda açýlým saðlamak ve yasamanýn
özel detay ve içeriði konusunda bilgi vermektir. Bilgilendirme sadece komisyon
aþamasýný kapsamakta ve genel kurulda böyle bir usul öngörülmemektedir. Kamu açýlýmlý komisyon toplantýsýnda kamu müzakeresi yapýlmýþsa, genel kuruldaki
47 Thomas Saalfeld, The German Bundestag: Influence and Accountability in a Complex Environment,
Parliaments and Goverments in Western Europe, Philip Norton (ed.) içinde, Frank Cass, London, 1998,
s. 60.
48 The German Bundestag-Functions and Procedures-, Neue Darmstadter Verlagsanstalt (NDV),
Rheinbreitbach, 1999, s. 94.
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görüþmelerin bir kýsmý atlanabilmektedir. Kamu açýlýmlý komisyon toplantýsýna
sadece sorumlu komisyon deðil, ilgili konuda görüþlerini açýklamak isteyen
komisyonlar da katýlabilmektedir. Bu arada ifade etmek gerekir ki, kamu açýlýmlý
komisyon toplantýsý sadece komisyonun tavsiye kararýný vermesi ile sonuçlanan
son görüþme ile baðlantýlý olarak yapýlabilir. Son görüþme yapýlmadan önce ise,
komisyon kanun tasarýsýnýn her bir maddesini müzakere etmiþ bulunmaktadýr.
Hollanda Yasama Meclisi Temsilciler Meclisi49 kanadýnda genel kurul
görüþmelerini hafifletmek için komisyon aþamasýnda Sözlü Müzakere Yöntemi
(Oral Consultation Procedure) adý verilen bir yöntem benimsenmiþ bulunmaktadýr.
Komisyonda yöntem esas itibarýyla yazýlý olmakla birlikte, sözlü müzakere
yöntemi, hükümet temsilcilerine doðrudan soru sorulabilmesini saðlamakta ve
bu þekilde kanun önerisinin hukuki ve teknik tüm yönleri görüþülebilmektedir.
Bu yöntemin amacý, genel kurul görüþmelerinin kanun önerisinin sadece temel
siyasi yönleriyle sýnýrlandýrýlmasý ve komisyonlarda teknik yönlerin
görüþülebilmesinin saðlanmasýdýr. Komisyonlarda sözlü müzakere yöntemi
uygulanmasý durumunda, genel kuruldaki konuþma süreleri sýnýrlanabilmektedir.
Eðer kanun önerisi konusunda siyasi herhangi bir uyuþmazlýk söz konusu deðilse,
komisyonda sözlü müzakere yapýldýktan sonra, genel kurul kanun önerisini
görüþme yapmaksýzýn kabul edebilmektedir.50
Görüldüðü üzere Almanya Yasama Meclisinde komisyondaki son görüþme
aþamasýnda, komisyon toplantýlarýna normal koþullarda katýlmalarý söz konusu
olmayan kamunun toplantýlara katýlýmý saðlanarak kamu müzakeresi yapýlabilmektedir. Hollanda Yasama Meclisinin Temsilciler Meclisi kanadýnda komisyon
aþamasýnda normal koþullarda yapýlmayan sözlü müzakere yönteminin uygulandýðý
durumlarda ise genel kurul görüþmelerinin dahi sýnýrlandýrýlmasý söz konusu
olabilmektedir.

3.3. Komisyon Görüþmelerinin Sýnýrlandýrýlmasý
Yasama sürecinde komisyon aþamasýndaki özel uygulamalar kapsamýnda
en geniþ uygulama, komisyon görüþmelerinin sýnýrlandýrýlmasýdýr. Komisyon
görüþmelerinin sýnýrlandýrýlmasý; komisyon görüþmeleri için belli bir sürenin
belirlenmesi, komisyondaki konuþma sürelerinin sýnýrlandýrýlmasý, genel kurulun
49 Hollanda Yasama Meclisi, Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kanatlý bir parlamentodur.
50 Hollanda Yasama Meclisi Adalet Komisyonunda görev yapan Arthur de Grootdan elektronik posta
yoluyla edinilen bilgidir. (Ýlgili yasama meclislerinde çalýþanlardan elektronik posta yoluyla alýnan bilgiler
için bkz. Havvana Yapýcý, Özel Yasama Yöntemleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði, Yayýnlanmamýþ
Uzmanlýk Tezi, TBMM Genel Sekreterliði, Ankara, 2005).
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komisyon olarak toplanmasý veya komisyondaki belli aþamalarýn atlanmasý
þeklinde gerçekleþmektedir.
Ýngiliz Yasama Meclisinde anayasal nitelikte olan, kamu harcamasý gerektiren
ya da üzerinde hiç tartýþma olmaksýzýn kanunlaþabilecek nitelikte olan örneðin
tek maddelik kanunlar için özgün bir komisyon incelemesi yöntemi
kullanýlabilmektedir. Bu durumda Meclisin ilgili kanadý bütün üyeleriyle
komisyonCommittee of the Whole Houseolarak toplanabilmektedir. Genel
kurulun komisyon olarak toplandýðý bu uygulamada baþkan bulunmadýðýndan
katý usul kurallarý uygulanmadan konunun kanunlaþtýrýlmasý mümkün
olmaktadýr.51 Bu yöntemin uygulanmasýnýn sebebi bu yolla her parlamento
üyesinin kanun önerisinin görüþmelerine katýlabilmesinin saðlanmasýdýr. Ýçtüzükte
1960 yýlý öncesinde yapýlan usul deðiþiklikleri öncesinde vergiye iliþkin olan
veya harcamaya yetki veren bütün kanun önerileri bu yöntemle görüþülmekteydi.
1993 yýlýnda Maastricht Antlaþmasýnýn komisyon aþamasý da bu yöntemle
gerçekleþtirilmiþtir.52 Görüþmelerin hýzla sonuçlanmasýný saðlayan bu yöntem,
ABD Kongresinde de uygulama olaný bulmaktadýr.53
Ýngiliz Yasama Meclisinde komisyon aþamasýnda giyotin (guillotine) uygulamasý
da söz konusu olabilmektedir. Bu uygulamada kanun önerisinin her maddesi
için önceden belirlenmiþ olan bir zaman ayrýlmakta ve süre tamamlanýnca
görüþmeler kesilmektedir. Önceleri fazla uygulama alaný bulmayan söz konusu
yöntem son yýllarda yoðun olarak uygulanmaktadýr.54
Ýngilterede komisyon aþamasýnda görüþmelerin sona erdirilmesinde
uygulanan bir diðer yöntem olan olaðan kapatma yöntemine göre, herhangi bir
milletvekilinin görüþmelerin sona erdirilmesi yönünde verdiði önergenin yirmi
milletvekili tarafýndan kabul edilmesi halinde, görüþmeler sona erdirilmektedir.55
Sona erdirme önergesinin baþkan tarafýndan meclis yönteminin kötüye kullanýmý
ya da muhalefetin haklarýnýn ihlali olarak yorumlanmamasý gerekmektedir.56
Diðer yandan programlama önergeleriyle, bir tasarýnýn mecliste geçireceði
aþamalarýn tümü veya bazýlarý için, üzerinde anlaþýlmýþ bir çalýþma takvimi
hazýrlanabilmektedir. Programlama önergesi daimi komisyonda kanun önerisinin
51 Cem Eroðul, a.g.e., s. 12.
52 Iain Mclean; Alistair Mcmillan, Oxford Concise Dictionary of Politics, Oxford University Press, New
York, 2003, s. 92-93.
53 Cem Eroðul, a.g.e., s. 95-96.
54 Cem Eroðul, a.g.e, s. 13.
55 Colin F. Padfield, British Constitution Made Simple, W. H. Allen & Company Ltd., London, 1972, s.
81, Ozan Ergül, a.g.m., s. 124ten naklen.
56 Erksine May, Parliamentary Practice, Twenty-first Edition, Butterworths, London, 1989, s. 405.
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görüþmelerine iliþkin ise daimi komisyonda bir programlama alt komisyonu
atanýr. Bu komisyon, komisyon baþkaný ve yedi üyeden oluþur. Programlama alt
komisyonu, programlama komisyonu gibi kanun önerisini bölümlere ayýrýr ve
her bölümün görüþüleceði süreyi belirler. Alt komisyonunun yaptýðý düzenlemenin
daimi komisyon tarafýndan kabul edilmesi durumunda ancak uygulanmasý söz
konusu olmaktadýr.57 Ýngilterede 1986 yýlýna kadar varlýðýný sürdürmüþ bir
yöntem olan kanguru yöntemi de görüþmelerin hýzlandýrýlmasýný amaçlamaktadýr.
Bu yönteme göre, tasarý komisyonda ise komisyon baþkaný tasarýnýn önemli
gördüðü bölümlerini görüþmek üzere seçebilir. Böylece, sadece seçilen bölümler
üzerinde görüþme yapýlýr. Diðer bölümler üzerinde görüþme yapýlmaz.58 Diðer
bir deyiþle, bazý maddelerin tüm tasarýyý temsil ettiði varsayýmý altýnda hareket
edilmektedir. Bunlar kabul edildiði takdirde tüm tasarý kabul edilmiþ sayýlmaktadýr.
Bu yöntem 27 Þubat 1986da gerçekleþtirilen deðiþiklikle uygulamadan kaldýrýlmýþtýr.59
Avusturya Yasama Meclisinde yasama sürecinin en temel özelliði, Ulusal
Konsey Genel Kurulunda oylama yapýlmadan önce konunun komisyon
aþamasýnda görüþülmesidir. Bu aþamanýn amacý, zaman kýsýtý olmayan küçük
bir gruptan oluþan ve konu üzerinde bilgili olan temsilcilerin konuyu görüþebilmesi
fýrsatýnýn tanýnmasýdýr. Uzmanlar da bu görüþmelere davet edilebilir. Son karar
ise genel kurulda alýnýr. Ancak genel kurulda alýnan karar, komisyonda alýnan
karardan nadiren farklý olmaktadýr. Nitekim, komisyonlarýn siyasi oluþumu genel
kurulun siyasi oluþumunu yansýtmaktadýr.
Avusturya Yasama Meclisinde, yasama sürecinde komisyon aþamasý bir
zorunluluk olarak karþýmýza çýkmaktadýr.60
Avusturya Yasama Meclisi Ulusal Konsey Ýçtüzüðü61 komisyon görüþmeleri
ve raporun sunulmasý için bir süre belirlenmesini mümkün kýlmaktadýr. Ýçtüzüðün
43. maddesine göre, Ulusal Konsey her zaman Baþkanýn veya bir üyenin önerisi
üzerine komisyonun raporunu sunmasý için bir süre belirleyebilir. Bu öneriler
Ulusal Konsey gündemine alýnýr. Öneri konusunda herhangi bir uyuþmazlýk
olmazsa, Baþkan gündeme alýndýðý birleþimin sonunda öneriyi oya sunar. Öneri
üzerinde uyuþmazlýk söz konusu olursa, önergeler görüþmelerin sonunda oylanýr.
Belirlenen süre, bitiminden önce Ulusal Konsey tarafýndan uzatýlabilmektedir.
57 Factsheet P10 ( Procedure Series), Programming of Government Bills, House of Commons Information
Office, http://www.parliament.uk/factsheets, s. 1, (Eriþim Tarihi: 4.7.2007).
58 Colin F. Padfield, a.g.e., s. 81, Ozan Ergül, a.g.m., s. 124ten naklen.
59 Erksine May, a.g.e, s. 409.
60 Parliaments of the World, A Comparative Reference Compendium, Second Edition, Inter Parliamentary
Union, 1986, Vol.1, s. 566.
61 Avusturya Yasama Meclisi Ulusal Konsey Ýçtüzüðünün ilgili maddeleri için bkz.,
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=1033,657755&_dad=portal&_schema=PORTAL,
(Eriþim Tarihi: 4.7.2007).
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Sözü edilen yöntem, Federal Konsey Ýçtüzüðünün62 45. maddesine göre,
Avusturya Yasama Meclisinin diðer kanadý olan Federal Konseyde de uygulama
alaný bulmakta ve bu kapsamda komisyonun raporunu sunmasý için bir süre
belirlenebilmektedir. Bu sürenin bitiminden sonra, komisyon yazýlý olarak raporu
sunmasa da konu üzerindeki görüþmeler sürenin bitimini takip eden ilk birleþimde
gerçekleþtirilir. Böylece, kanun önerisi komisyon aþamasýný geçmeksizin
kanunlaþabilmektedir.
Avusturya Yasama Meclisi Ulusal Konsey Ýçtüzüðünün 41/6. maddesinde
öngörülen komisyonlar ve alt komisyonlarda uygulanacak yöntem kurallarýna
göre, komisyondaki görüþmeler sýrasýnda, komisyon baþkanýnýn önerisi üzerine
bazý görüþmelerde üçte iki çoðunlukla her üyenin konuþma süresi sýnýrlandýrýlabilir.
Ancak hiçbir durumda bu süre on beþ dakikadan az olamaz. Konuþma süresinin
sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin söz konusu düzenlemeler, nadiren uygulama alaný
bulmaktadýr.63 Ulusal Konsey Ýçtüzüðünün 41/7. maddesine göre konu üzerinde
söz isteyen en az üç üyenin konuþmasýný müteakiben görüþmelerin sona ermesine
iliþkin önerge (a motion to close debate) komisyon baþkaný tarafýndan oya sunulabilir. Bununla birlikte görüþmelerin sona erdirilmesi önergesinin oya sunulmasýna
kadar söz istemiþ olan üyelerin konuþma haklarý saklýdýr.
Parlamentoda bazen gece boyunca süren komisyon toplantýlarý olmaktadýr.
Bunun temel nedeni muhalefet partileri konuþmacýlarýnýn saatlerce konuþarak
yasama faaliyetini engellemeleridir. Bu durum Ýçtüzüðün görüþmelerin sona
erdirilmesi ve konuþma sürelerinin sýnýrlandýrmasýna iliþkin 41/6. ve 41/7.
maddelerine raðmen mümkün olmaktadýr. Nitekim görüþmelerin sona erdirilmesi
veya konuþma sürelerinin sýnýrlandýrmasýna iliþkin kararlar için gerekli olan
üçte iki çoðunluk genellikle koalisyon partilerince saðlanamamaktadýr.64 Yöntemin
uygulanmasýnýn basit çoðunluk veya hükümet iradesine býrakýlmayýp nitelikli
çoðunluðun gerekli görülmesi dikkate deðerdir.
Finlandiya Yasama Meclisinde kanun önerisi konusunda pozisyonunu bir
raporla ortaya koyan komisyon, kanun önerisinin aynen veya deðiþtirilerek
kabulünü önerebileceði gibi kanun önerisini reddedebilir. Genel kurula gönderilen
kanun önerisi burada iki okumadan geçer. Birinci okumada kanun önerisi genel
olarak görüþülür. Bu görüþmeyi, maddeler üzerinde görüþme ve oylamanýn
yapýldýðý ayrýntýlý görüþme izler. Ancak kanun önerisi birinci okuma sýrasýnda
62 Avusturya Yasama Meclisi Federal Konsey Ýçtüzüðünün ilgili maddeleri için bkz.,
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=1033,657755&_dad=portal&_schema=PORTAL,
(Eriþim Tarihi: 4.7.2007).
63 Avusturya Yasama Meclisinde görevli Dr. Susanne Bachmanndan elektronik posta yoluyla edinilen
bilgidir.
64 Avusturya Yasama Meclisinde görevli Dr. Susanne Bachmanndan elektronik posta yoluyla edinilen
bilgidir.
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genel kurul tarafýndan komisyonun önerdiði þekilde deðiþtirilirse, bu aþamada
Büyük Komisyon (Grand Committee)65 olarak adlandýrýlan komisyona havale
edilir.
Komisyonlarda görüþmeler kanun önerisinin ön görüþmesi ve son görüþmesi
olmak üzere iki aþamada gerçekleþtirilir. Ön görüþmede, hazýr bulunan uzmanlar
dinlenir ve kanun önerisi üzerinde genel bir görüþme yapýlarak konunun genel
noktalarý konusunda karar verilir. Komisyon katibinin raporu hazýrlamasýný
takiben kanun önerisinin son görüþmesine geçilir. Bu aþamada da genel görüþme
yapýlýr ve kanun önerisinin detaylarý konusunda son karar verilir. Ancak ön
görüþme sýrasýnda komisyon oybirliði ile son görüþme aþamasýnýn yapýlmamasý yönünde
karar alabilir. Komisyonlarýn kanun önerilerini görüþmesi genellikle bir veya iki
ay sürmektedir. Ancak aciliyet arz eden kanun önerilerinde gerektiðinde görüþme
birkaç gün içerisinde tamamlanabilmektedir.66
Görüldüðü üzere Finlandiya Yasama Meclisinde komisyondaki çalýþmalarýn
kýsaltýlabilmesi için komisyon aþamalarýndan biri olan son görüþme aþamasý
atlanabildiði gibi aciliyet arz eden iþlerde her iki aþama (ön görüþme ve son
görüþme) birkaç gün içerisinde tamamlanabilmektedir.
Ýspanya Yasama Meclisi Temsilciler Meclisi Ýçtüzüðünün 43. maddesinde
komisyonlarýn herhangi bir konu üzerinde çalýþmalarýný iki ay içerisinde gerçekleþtireceðine dair hüküm bulunmaktadýr. Söz konusu hükmün bazý istisnalarý
da ayný maddede düzenlenmiþtir. Ýstisna, komisyonlarýn çalýþmalarýný yapabilecekleri azamî sürenin, Baþkanlýk Divaný tarafýndan uzatýlmasý ya da kýsaltýlmasý
durumudur. Sözü edilen maddede, ifade edilen istisnai durumlarýn neler olabileceðine iliþkin olarak ise herhangi bir düzenleme bulunmamaktadýr.

3.4. Komisyon Aþamasýnýn Atlanmasý
Bazý ülkelerin yasama meclislerinde istisnaî olarak komisyon aþamasýnýn
atlanabildiði görülmektedir.
Almanya Yasama Meclisinde kanun önerileri genel kurulda genellikle üç
okumadan geçirilmektedir. Birinci okuma sýrasýnda görüþme, sadece Council of
65 Finlandiya Yasama Meclisinde ilgili bakanlýklarýn sorumluluk alanlarýyla paralel çalýþan komisyonlar
yanýnda genel kurul tarafýndan zaman zaman kanun önerilerinin havale edildiði Grand Committee
bulunmaktadýr. Grand Committee, kanun önerilerini görüþme ve Avrupa Birliði iþlerini yürütme
fonksiyonlarýný yerine getirmektedir.
66 Finlandiya Parlamentosu resmi internet sayfasýnda komisyonlar kýsmýna bkz.,
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/committees/index.htx, (Eriþim Tarihi: 4.7.2007).
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Elders67 tarafýndan tavsiye edildiðinde veya parlamento gruplarýndan biri
tarafýndan talep edildiðinde söz konusu olabilmektedir. Görüþme yapýlýp yapýlmadýðýna bakýlmaksýzýn, kanun önerisi birinci okumanýn sonunda Ulusal Meclisin
bir veya daha fazla komisyonuna havale edilir. Ancak istisnaî durumlarda, Ulusal
Meclis komisyon aþamasýnýn atlanmasýna karar verebilir. Örneðin, kanun önerisi
çok basitse ve partilerin alacaðý pozisyonlar baþlangýçta belliyse komisyon aþamasý
atlanabilmektedir. Bu yola baþvurulmasý, Ulusal Konseyin üçte iki çoðunluðunun
oyuyla ikinci okumaya doðrudan geçilmesinin kararlaþtýrýlmasý durumunda söz
konusu olabilmektedir.
Almanya Yasama Meclisinde komisyon aþamasýnýn atlanmasý yönteminin
nadiren uygulama alaný bulduðu ve genel uygulamanýn kanun önerisinin ilgili
komisyonda ayrýntýlý olarak incelenmesi yönünde olduðunu da ifade etmek
gerekmektedir.
Ýspanya Yasama Meclisinde de Tek Okuma Yöntemiyle (Single Reading
Process) komisyon aþamasý yapýlmaksýzýn konu genel kurulda tümüyle oylanarak
kabul edilebilmektedir. Bu yöntem, niteliði gereði komisyon aþamasýný
gerektirmeyen konularda uygulanmaktadýr.
Ýspanya Yasama Meclisinin her iki kanadýnda, Temsilciler Meclisi ve
Senatoda, Tek Okuma Yöntemi uygulanmaktadýr. Bu yönteme iliþkin hükümler,
meclislerin her bir kanadýnýn içtüzüklerinde yer almaktadýr.
Temsilciler Meclisi Ýçtüzüðünün 150. maddesine68 göre görüþülmekte olan
herhangi bir kanun önerisinin niteliði gerektirirse, Büronun önerisi üzerine
Sözcüler Kuruluna69 danýþýldýktan sonra, Genel Kurulda tek okuma yönteminin
uygulanmasýna karar verilebilir. Bu durumda tüm metin üzerinde görüþme ve
tek oylama yapýlýr. Oylamanýn sonucu olumlu olursa, metin kabul edilmiþ olur
ve Senatoya gönderilir.
Senato Ýçtüzüðünün 129. maddesine70 göre, Temsilciler Meclisi tarafýndan
gönderilen kanun önerilerinin niteliðine göre, Büronun önerisi üzerine ve
Sözcüler Kurulu dinlendikten sonra Genel Kurul, kanunun tek okuma yöntemi
67 Yaþlýlar Kurulu olarak isimlendirilebilecek olan Council of Elders, bizdeki Baþkanlýk Divaný ve Danýþma
Kurulu karmasý görevler yerine getiren bir parlamento kurumu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Council of
Elders, Ýçtüzükte görevi Ulusal Konseyin iç iliþkilerini yönetmek olarak gösterilen karma bir danýþma
organýdýr. Meclis Baþkaný, baþkan yardýmcýlarý ve parlamento gruplarýnýn büyüklüklerine göre atanan
yirmi üç Ulusal Konsey üyesinden oluþmaktadýr.
68 Spanish Constitution and Standing Orders of the Congress, Genel Secretariat of the Congress Publishing
Department, Madrid, 2002, s. 209.
69 Parlamento gruplarýnýn sözcüleri Sözcüler Kurulunu oluþturmaktadýr.
70 Spanish Constitution and Standing Orders of the Senate, Genel Secretariat of the Senate Publishing
Department, Madrid, 2002, s. 257.
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uygulanarak doðrudan görüþülmesine karar verebilir. Tek okuma görüþmelerinde,
on beþ dakikayý geçmeyen lehte ve aleyhte konuþmalarýn ardýndan siyasi parti
gruplarý, on dakikayý geçmeyecek þekilde görüþlerini ortaya koyarlar.
Ýspanya Yasama Meclisinde tek okuma yönteminden geçerek kanunlaþan
öneriler, tüm kanun önerilerinin yüzde beþine karþýlýk gelmektedir.71
Avusturya Yasama Meclisi Ýçtüzüðünde komisyon aþamasýna iliþkin olarak
kýsaltýlmýþ yöntem (summary procedure) öngörülmüþtür. Ýçtüzüðün 28(a)
maddesinde düzenlenmiþ olan söz konusu yönteme göre devlet antlaþmalarýna
iliþkin olan tasarýlar hakkýnda Baþkan tarafýndan Baþkanlar Konferansýna
(Conference of Chairmen)72 danýþýlmasýný müteakiben komisyonda görüþülmeksizin
genel kurulun gelecek oturumlarýndan birinde görüþülmesi genel kurula
önerilebilmektedir. Baþkanýn söz konusu önerisine itiraz olmasý durumunda ise
tasarý ilk görüþme (preliminary debate) için komisyona havale edilir.73

4. TBMM Uygulamasý
TBMMde bakanlýklarýn hizmet alanlarý ile komisyonlar arasýnda büyük
ölçüde paralellik olduðu ve kanun önerilerinin öncelikle komisyonlarda
görüþüldüðü göz önünde bulundurulursa uzmanlýða dayanan komisyon
sisteminin uygulandýðý açýktýr.
TBMMde komisyon aþamasý, yasama sürecinin ilk ve önemli ayaðýný teþkil
etmekte ve kanun teklif ve tasarýlarý komisyonlarda olgunlaþtýrýlarak genel
kurula sunulmaktadýr.74
Komisyonlar kanun teklif edememektedirler. Bunun tek istisnasý, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 92. maddesinde düzenlenen Adalet Komisyonunun ölüm cezasýnýn yerine getirilmesinin onaylanmasý veya onaylanmamasý
yönünde kanun teklifi hazýrlamasýdýr. Ancak ölüm cezasýnýn kaldýrýlmasý ile
birlikte sözü edilen hükmün de uygulama alaný kalmamýþtýr.
TBMM komisyonlarýnýn yasama sürecindeki rolü baðlamýnda Ýçtüzüðün
37. maddesinde düzenlenen doðrudan genel kurul gündemine alýnma konusu
71 Ýspanya Parlamentosundan Clara J. Fernandez- Carnicerodan elektronik posta yoluyla edinilen bilgidir.
72 Baþkan, baþkanvekilleri ve parlamento grubu baþkanlarýndan oluþur ve danýþma organý olarak Baþkana
yardýmcý olur.
73 European Parliament- Directorate General for Research, Comparision of Organizational and Administrative
Arrangements in EU National Parliaments, Working Paper, BUDG 110 EN, Lüksembourg, Aralýk 2000,
s. 19.
74 Fahri Bakýrcý, TBMMnin Çalýþma Yöntemi, Ýmge Kitabevi, Ankara, 2000, s. 361.
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ile istisnai olarak komisyonlarda uygulama alaný bulan görüþmelerin kifayeti
konularýnýn ele alýnmasý gerekmektedir.
Esas komisyonlarýn kendilerine havale edilen kanun tasarý ve teklifleriyle
kanun hükmünde kararnameleri, Ýçtüzüðün 37. maddesi gereðince havale
tarihinden itibaren kýrk beþ gün içinde sonuçlandýrmasý gerekmektedir. Tali komisyonlarýn inceleme süresi on gün olup bu süre TBMM Baþkanlýðýnca kýsaltýlabilir
ya da komisyonun talebi halinde on gün uzatýlabilir.
Esas komisyonlar tarafýndan süresi içerisinde sonuçlandýrýlmayan kanun
tasarý ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin doðrudan Genel Kurul
gündemine alýnmasýna hükümet veya teklif sahiplerinin talebi üzerine Genel
Kurul tarafýndan karar verilebilmektedir. Görüldüðü üzere komisyonlarýn herhangi
bir kanun tasarý veya teklifi ile kanun hükmünde kararnameyi görüþmemiþ
olmalarý, bunlarýn kanunlaþmalarýný engelleyememektedir.
21. Dönemde Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu Teklifi ve Ýçel Adýnýn
Mersin Olarak Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Teklifi olmak üzere iki teklif
doðrudan gündeme alýnarak kanunlaþmýþtýr. 22. Dönemde ise Afyon Ýli Sincanlý
Ýlçesinin adýnýn Sinanpaþa Olarak Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Teklifi,
Siyasi Partiler Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi ve
Yükseköðretim Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi olmak
üzere üç kanun teklifi ile Merkezi Finans ve Ýhale Biriminin Ýstihdam ve Bütçe
Esaslarý Hakkýnda Kanun Tasarýsý doðrudan gündeme alýnarak kanunlaþmýþtýr.75
Görüldüðü üzere doðrudan gündeme alýnarak kanunlaþan kanun teklifi ve
tasarýsý sayýsý oldukça düþüktür. Komisyonlar aðýrlýklý olarak kanun tasarýlarýný
görüþtüklerinden doðrudan gündeme alýnma talebi genellikle kanun teklifleri
için söz konusu olmaktadýr. 22. Dönemde doðrudan gündeme alýnarak kanunlaþtýrýlan Merkezi Finans ve Ýhale Biriminin Ýstihdam ve Bütçe Esaslarý Hakkýnda
Kanun Tasarýsý ise bu anlamda istisnaî bir duruma iþaret etmektedir.
2 Mayýs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dâhili Nizamnamesinin
103. maddesinde76 konunun lehinde, aleyhinde ve hakkýnda en az ikiþer kiþiye
söz verilmesinin ardýndan görüþmenin kifayetinin oya konulmasý düzenlenmiþtir.
75 http://tbmm.gov.tr adresinden 25.6.2007 tarihi itibariyle sýrasayýlarý sorgulanarak ilgili sonuçlara
ulaþýlmýþtýr.
76 Madde 103Lâyiha veya teklifin müzakereye baþlanmasýnda Reis, Heyet-i Umumiye mütalaa beyan
etmek isteyenlere söz verir.
Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hakkýnda söz isteyenlerden en az ikiþer mebus iradý kelam
etmeden müzakerenin kifayeti reye konamaz.
Madde 104Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerinden yalnýz birine ruhsat
verilir.
Ondan sonra iþari reye müracaat olunur.
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Konu 27 Þubat 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünün 56. maddesinde77
de benzer þekilde düzenlenmiþtir. Komisyon aþamasýyla ilgili olarak herhangi
bir düzenleme olmamakla birlikte görüþmelerin kifayeti komisyon aþamasýnda
da uygulama alaný bulmuþtur.
Millet Meclisi Ýçtüzüðü Teklifinde konu, görüþmelerin yeterliði baþlýðý
altýnda aþaðýdaki þekilde düzenlenmiþtir:
Madde 95Görüþülen asýl konu hakkýnda altý kiþi konuþmadan
yeterlik önergesi üzerinde iþlem yapýlmaz.
Yeterlik önergesinin okunmasýndan sonra, yeterlik aleyhinde
konuþmak istiyen bir kiþiye söz verilir. Bu konuþma, beþ dakikayý geçemez.
Genel Kurul, yeterliðe iþaretle oylama suretiyle karar verir.

Komisyon görüþmelerinde konu, 73. madde olarak, yine görüþmelerin
yeterliði baþlýðý altýnda düzenlenmiþ ve Teklif metnine Her halde grup sözcüleri
dýþýnda en az iki milletvekili konuþmuþ olmalýdýr. fýkrasý ikinci fýkra olarak eklenmiþtir.
Genel kuruldaki görüþmelerde de deðiþikliðe uðrayan söz konusu madde aþaðýdaki
þekilde kabul edilmiþtir:
Madde 72Tüzükte baþkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her
siyasî parti grubunun gruplarý adýna ve iki üyenin kendileri adýna birer
defa konuþma haklarý vardýr. Bu konuþmalar yapýldýktan sonra görüþmelerin
devam etmesine dair önerge verilmemiþse, Baþkan görüþmelerin
tamamlandýðýný bildirir.
Görüþmelerin devam etmesine dair önerge verilmiþ ve bu önerge de
Genel Kurulun iþaret oyuyla kabul edilmiþ ise, birinci fýkra gereðince
siyasî parti gruplarýna ve milletvekillerine ikinci defa konuþma hakký
doðar.

Maddede ilk düzenlemesinden itibaren herhangi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
Genel kurul çalýþmalarý baþlýklý Üçüncü Kýsýmda Görüþmelerin tamamlanmasý
baþlýðý altýnda yapýlan düzenlemede, müzakerenin kifayeti yerine müzakerelerin
devamý hakkýnda önerge verilmesi söz konusudur. Her siyasî parti grubunun
gruplarý adýna ve iki üyenin kendileri adýna birer defa konuþma haklarýný
kullanmalarýyla birlikte görüþmeler tamamlanmakta ve görüþmelerin devam
edebilmesi için bu yönde önerge verilmesi gerekmektedir.
77 Madde 56Meselenin leh ve aleyhine irad-ý kelam ettikten sonra her mebus müzakerenin kifayetini
talep edebilir.
Müzakereye hitam verilmesinin aleyhine söz isteyenler bulunursa, içlerinden yalnýz bir mebusa ruhsat
verilir. Bâdehu reye müracaat olunur.
Ekseriyet hakkýnda Reis ve kâtiplerce iþtibah hasýl olursa, bir kere daha reye müracaat edilir. Ve yine
hall-i iþtibâh olunamaz ise, müzakereye devam olunur. Müzakereye hitam verilmesi ekseriyetle karargir
olduktan sonra madde-i mebhusenin leh ve aleyhine irâd-ý kelâm etmek üzere kimseye ruhsat verilmeyip,
ancak meselenin reye suret-i vazý hakkýnda irad-ý kelâm etmek isteyenlere verilir.
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Dolayýsýyla 5.3.1973 tarihli ve 584 sayýlý Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ýçtüzüðünde görüþmelerin kifayeti ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadýr. Bununla birlikte görüþmelerin kifayeti konusu, hakkýn suiistimalini
hukukun korumayacaðý þeklindeki genel hukuk ilkesine 78 dayanýlarak
komisyonlarda istisnaî olarak uygulama alaný bulmaktadýr. Müzakerelerin kifayeti
komisyon aþamasýnda Baþkan tarafýndan resen oya sunulabildiði gibi herhangi
bir milletvekilinin sunduðu önerge üzerine de müzakerelerin kifayeti konusu
oya sunulabilmektedir. Ayný gerekçeden hareketle komisyonlarda zaman zaman
konuþma ve soru-cevap süreleri ile sunulabilecek önerge sayýlarýnýn belirlenmesi
yönünde düzenlemeler yapýldýðý da görülmektedir.
Anayasa deðiþikliði teklifi üzerinde Anayasa Komisyonunda 5.5.2007de
yapýlan toplantýda 1600 önerge sunulmasýnýn ardýndan görüþme usulü ile ilgili
olarak sunulan aþaðýdaki önerge kabul edilerek görüþmeler bu usul çerçevesinde
gerçekleþtirilmiþtir:79
Anayasa Komisyonu Baþkanlýðýna
Görüþmekte olduðumuz Anayasanýn Bazý Maddelerinin
Deðiþtirilmesine Ýliþkin Kanun Teklifinin Komisyonumuzda görüþülme
usulünün aþaðýdaki þekilde olmasýný arz ve teklif ederiz.
Metin Kaþýkoðlu
Suat Kýlýç
Kerim Özkul
Düzce
Samsun
Konya
a) Maddeler üzerindeki konuþma süresinin 5er dakika ile
sýnýrlandýrýlmasýný,
b) Her madde üzerinde komisyon üyelerinin en fazla bir önerge
vermesini, önerge sahibine önergesini savunmak üzere en fazla 5 dakika
süre verilmesini,
c) Ýçtüzüðün 87/5 fýkrasýna aykýrý önergelerin iþleme alýnmamasýný,
Arz ve teklif ederiz.

Ýçtüzüðün 60. maddesinin altýncý fýkrasýnda milletvekillerinin hükümetten
veya komisyondan soru sormak isteyenler için, yerlerinden soru sorma hakký
verilmekle birlikte bu sorular için herhangi bir süre kýsýtlamasý getirilmediði ve
78 Bkz. Anayasa deðiþikliði üzerinde Anayasa Komisyonunda 4.5.2007de yapýlan toplantý tutanaklarý, s.
97.; 22.11.2001 tarih ve 4721 sayýlý Türk Medenî Kanunu Md. 2/2.
79 Bkz. Anayasa deðiþikliði üzerinde Anayasa Komisyonunda 5.5.2007de yapýlan toplantý tutanaklarý, s.
114.
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bunun hak suiistimallerine sebep olduðu yönünde Hatay Milletvekili Ali Günayýn
söylemine karþý Fazilet Partisi Grubu adýna konuþan Ýstanbul Milletvekili Ýsmail
Kahraman söz konusu düzenlemenin daha demokratik müzakere, çoðulcu
demokrasiye daha yaklaþma, fikir hürriyetinin önünü açma ve dayatmacýlýðý
engellemek için kaldýrýldýðýný, çoðunluðun müzakereler kâfidir dediðinde, azýnlýðýn
sesini kýsmýþ olacaðýný ve yeni Ýçtüzükte olmayan düzenlemenin ne komisyonlarda,
ne Genel Kurulda uygulanacaðýný ifade etmiþtir.80 Cumhurbaþkaný seçimine
iliþkin Anayasa Deðiþikliði Teklifinin Anayasa Komisyonu görüþmeleri sýrasýnda
da verilen kifayet önergesi karþýsýnda komisyon aþamasýnda kifayet önergesinin
söz konusu olamayacaðý muhalefet partisi milletvekillerince ifade edilmiþtir.81
Görüldüðü üzere muhalefet partileri esas itibariyle karþý olduklarý kanun tasarý
ve tekliflerinde sözü edilen iddiayla görüþmeleri kilitleyebilmektedirler. Ayný
þekilde sözü edilen uygulama, üzerinde yeterince görüþme yapýlmamýþ olan
konularda komisyon aþamasýnýn bir an önce tamamlanmasý amacýyla görüþmelerin
kifayetinin istenmesi ve komisyon çoðunluðu aracýlýðýyla bunun kabul edilmesinin
saðlanmasý yoluyla iktidar partilerine mensup milletvekillerince de kötüye
kullanýlmaya müsait bulunmaktadýr.

5. Deðerlendirme
Bu çalýþmada özellikle AB ülkeleri yasama meclislerinde komisyon aþamasýnda
söz konusu olan özel yöntem ve uygulamalar ele alýnmaya çalýþýldý. Yasama
meclisleri kendi ülkelerinin özel koþullarý paralelinde komisyon aþamasýnda
birtakým özel yöntem ve uygulamalar oluþturma yoluna gitmiþlerdir. Söz konusu
uygulamalar, komisyonlara yasama yetkisi tanýnmasý, komisyon aþamasýnýn
geniþletilmesi, komisyon aþamasýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve komisyon aþamasýnýn
atlanmasý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu uygulamalardan bir kýsmý yasama
sürecinin hýzlandýrýlmasýna, bir kýsmý ise komisyon aþamasýnýn ve dolayýsýyla
yasama sürecinin daha katýlýmcý olmasýna ve derinlemesine yürütülmesine
hizmet etmektedir.
Ýtalya ve Ýspanya yasama meclislerinde söz konusu olan komisyonlara yasama
yetkisi tanýnmasý uygulamasýyla kanun önerilerinin genel kurulda görüþülmeksizin
doðrudan komisyonlarda kanunlaþabilmesi saðlanmakta ve bu þekilde genel
kurul zamanýndan tasarruf edilmektedir.
80 TBMM Tutanak Dergisi, http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem21/yil1/bas/b050m.htm, (Eriþim Tarihi:
4.7.2007)
81 CHPnin Direniþi 5+5in Hýzýný Kesti, Radikal Gazetesi, 5.5.2007, s. 4.
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Komisyon aþamasýnýn geniþletilmesi anlamýnda Almanya Yasama Meclisinde
uygulanan kamu açýlýmlý komisyon toplantýlarý ve Hollanda Yasama Meclisinde
uygulanan sözlü müzakere yöntemleri yasama sürecinde katýlýmý artýrmaktadýr.
Söz konusu iki uygulamanýn yapýlmasý genel kurul görüþmelerini de etkilemektedir.
Yasama meclislerinin genelinde uygulama alaný bulan komisyon aþamasýnýn
sýnýrlandýrýlmasý kapsamýnda; görüþmeler için belli bir süre belirlenebilmekte,
üyelerin konuþma süreleri ya da komisyon aþamasýndaki her bir bölüm için
ayrýlan süre sýnýrlandýrýlabilmekte, komisyon aþamasýndaki bazý bölümler
atlanabilmekte veya genel kurul komisyon olarak toplanabilmektedir. Genel
kurulun komisyon olarak toplanmasý, daha fazla üyenin komisyon aþamasýna
katýlýmýný saðlasa da komisyon aþamasýnýn geniþletilmesi uygulamasý kapsamýnda
deðerlendirilmemiþtir. Bunun nedeni ise genel kurul komisyon olarak
toplandýðýnda daha esnek çalýþýlarak kanun önerisinin görüþmelerinin daha
hýzlý gerçekleþtirilebilmesidir.
Almanya, Ýspanya ve Avusturya yasama meclislerinde ise bazý hallerde komisyon
aþamasý gerçekleþtirilmeksizin kanun önerilerinin kanunlaþtýrýlmasý mümkündür.
Komisyonlara yasama yetkisi tanýnmasý ve komisyon aþamasýnýn atlanmasý
uygulamalarý, komisyonlardaki özel yöntem ve uygulamalar kapsamýnda en uç
örnekleri teþkil etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünde kanun tasarý ve tekliflerinin
genel kurul süreci ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmiþ olmakla birlikte komisyon
aþamasý ayrýntýlý bir þekilde düzenlenmemiþ bulunmaktadýr. Burada yasamanýn
mutfaðý fonksiyonunu icra eden komisyonlarýn sýký þekil þartlarýna baðlý olmaksýzýn
görüþmelerini yapmasý düþüncesinden hareket edildiði ifade edilebilir. Bu þartlarda
acil olan konularda kanun teklifi ve tasarýlarýnýn kapsamlarýna göre bir-iki
günden bir haftaya kadar hýzlý bir þekilde kanunlaþtýrýlabildikleri görülmektedir.
Bununla birlikte Medeni Kanun ve Ceza Kanunu gibi kapsamlý kanunlarýn
komisyon görüþmelerinin daha uzun sürdüðü görülmektedir. Bu tür kanun
önerilerinde uygulama alaný bulan ve Ýçtüzüðün 91. maddesinde Temel kanunlar
baþlýðý altýnda düzenlenen özel görüþme ve oylama yöntemi ise genel kurul
görüþmelerine iliþkin olup bu yöntemin komisyonda uygulanmasýna iliþkin
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadýr. Sözü edilen yöntemin komisyon
aþamasý için öngörülmemiþ olmasýnýn altýnda yasama sürecinin en önemli ayaðý
olan komisyonlarda konunun derinlemesine incelenip olgunlaþtýrýlabilmesine
imkân tanýnmasý amacýnýn yattýðý söylenebilir.
Bununla birlikte komisyon aþamasýnda görüþmelerin engellenmesine iliþkin
olarak istisnaî olarak uygulama alaný bulan görüþmelerin kifayeti konusunun
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komisyon aþamasý için düzenlemeye kavuþturulmasý gerekmektedir. Bu düzenlemede komisyon aþamasýnda verimliliðin saðlanmasý ile azýnlýk ve çoðunluk
haklarý arasýndaki hassas denge gözetilmelidir.
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