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1. Giriþ
Parlamentonun reformu, parlamentarizmin sorunlarýna çözüm arayýþlarý
baðlamýndaki düþünce ve eylemleri kapsar. Ýçtüzük reformu, bu kapsamdaki en
temel baþlýklardan birisidir.1 Verimlilik ve etkinlik söylemi, ikna yeteneði çok
yüksek terimler olarak, içtüzük reform paketlerinin kalýp (þablon) gerekçeleri
olma yolundadýr.
Yasama organýnýn, verimli bir iþletme gibi çalýþmasýna ve çaðdaþ geliþmelere
ayak uydurmasýna hukuki zemin hazýrlayacak içtüzük yapýsýna kavuþturulmasý
oldukça masum bir stratejik hedeftir. Ancak, her içtüzük deðiþikliðinde ortak
payda haline gelmeye baþlayan altýn gerekçe metinler, iktidar ve muhalefet için
genellikle çok farklý anlamlara gelir. Dolayýsýyla, içtüzük deðiþikliði politikalarýna
iliþkin nesnel analizlerde, gerekçesi ne olursa olsun her deðiþikliðin bir de
muhalefet penceresinden okunmasý kaçýnýlmazdýr.
Türk parlamento tarihinde içtüzük reformu çalýþmalarý hemen her dönemde
güncelliðini koruyan bir konu olmuþtur. Ancak, içtüzük deðiþikliði politikasýnda
hakim eðilim, toptan yeni bir içtüzük yapmak yerine halihazýrdaki içtüzüðün
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omurgasý üzerinde güncel beklentileri karþýlayacak küçük çaplý deðiþikliklerle
durumu idare etme biçiminde istikrar kazanmýþtýr. Osmanlý Parlamentosundan
günümüze kadar uygulanmýþ 15 yasama organý içtüzüðü arasýnda belli ölçüde
devamlýlýk vardýr. Yasama laboratuarlarýnýn çetin testlerinden baþarýyla geçen
yýllarýn eskitemediði kimi içtüzük normlarý, eski içtüzüklerin yenilere býraktýðý
en deðerli miraslar olmuþtur. Öyle ki, parlamenter rejimin kesintiye uðradýðý
dönemlerde görev yapan seçilmemiþ yasama organlarý bile içtüzük geleneðimizin
bu çizgisinden sapmama çabasý içinde olmuþtur.2
Türkiyede yasama organýnýn kuruluþ ve iþleyiþini düzenleyen hukuk kurallarý,
daðýnýk durumdadýr ve sadece içtüzükten ibaret deðildir. Bununla birlikte,
içtüzükte yer alan hükümlerin sadece parlamenter hayata iliþkin olmasý beklenir.
Parlamento hukukunun ana yazýlý kaynaðý niteliðindeki içtüzükler, kural
yapmanýn kurallarýný belirler.
Meclis içtüzükleri, gücü sýnýrlayan, Meclis içi dengeleri gözeten, görüþme
ve oylamalarýn çoðunlukçu deðil, çoðulcu (uzlaþmacý) bir anlayýþla cereyan
etmesini saðlayan güvencelerdir. Ýçtüzükler, Meclis içinden dýþýna taþan ve
iþleyen demokratik mekanizmalara uygun bir hukuki çerçeve sunarak son derece
kritik siyasal iþlevler de görür. Anayasa Mahkemesi 31.1.2002 günlü ve E.
2001/129, K. 2002/24 sayýlý Kararýnda bu yönde çarpýcý deðerlendirmelerde
bulunmuþtur:
Norm yaratýcý niteliðiyle diðer parlamento kararlarýndan ayrýlan
Ýçtüzüðün iktidar-muhalefet iliþkilerinde ve Meclis iradesinin gerçeðe
uygun biçimde yansýtýlmasýnda büyük önem taþýdýðý bir gerçektir.
Normlar hiyerarþisinde en üst noktada yer alan Anayasa, yasalar
gibi Ýçtüzüðün de dayanaðý ve belirleyicisidir. Bu nedenle demokratik bir
devlette meclislerin kendi iç çalýþmalarýný serbestçe düzenleme konusundaki
yetkileri de Anayasa ile sýnýrlýdýr.3

Yüksek Mahkemenin de vurguladýðý gibi, Ýçtüzükler, meclisin kuruluþ ve
iþleyiþini düzenlerken tanýmý gereði olarak Anayasa ile tam bir uyum içerisinde
olmak zorundadýr. 1982 Anayasasý, parlamento hukukunu ilgilendiren konularda
aslýnda, Ýçtüzükte yer almasý gereken kimi hükümleri doðrudan doðruya
düzenlemeyi tercih eden içtüzük karakterli bir anayasadýr. Bu baðlamda, içtüzük
hükümleri, yasama organýyla ilgili olarak Anayasada yer alan çoðu genel nitelikli
normlarýn açýklanmasý ve ayrýntýlarýnýn gösterilmesi iþlevini de görür. Böyle

2 Þeref ÝBA (2007), Osmanlýdan Günümüze Meclis Ýçtüzük Metinleri, TBMM Yayýnlarý, s. 3.
3 Anayasa Mahkemesi Kararý, E. 2001/129, K. 2002/24, 31.1.2002.
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olmakla birlikte, Meclis içtüzükleri, uygulamanýn tüm detaylarýný gösteren statik
ve mükemmel hukuk metinleri deðildir. Parlamentonun çalýþma düzenini
belirleyen temel referans özelliðini taþýyan içtüzük de, sonuçta, bir çerçeve metin
niteliðindedir. Bu bakýmdan, parlamento teamülleri ve emsal uygulamalar,
içtüzüðün býraktýðý boþluklarý doldurmada yol gösterici baþlýca kaynaklardýr.
Ancak, parlamento teamülleri ve emsal uygulamalar, parlamento hukukunda
bir yandan hukuki istikrar anlamýný taþýrken, öte yandan da ister istemez
statükocu hukuki yaklaþýmý körükler.
Ara dönemlerin kurucu meclis oluþturma geleneði ile askeri yönetimin
ardýndan yeni dönem parlamentosunun, önceki dönemlere ait içtüzüklerin
kendi felsefesine aykýrý olmayan hükümlerinin bir süre uygulanmaya devam
olunmasý geleneðinin kökleri eskilere uzanýr. 23 Nisan 1920 de kurulan TBMM
7 yýl, 1961 sonrasý meclisler 5-12 yýl, 1982 sonrasý meclis ise 13 yýl (1996
deðiþikliklerine kadar) önceki dönem içtüzüklerini uygulamýþlardýr. Gerçekten
de, demokrasiye geçiþ dönemlerinde, usulde devamlýlýk, oldukça ikna edici ve
geleneksel bir hukuki formül niteliði kazanmýþtýr.
Ýçtüzük deðiþikliklerini doðru okumak, bu genel bilgilerin yanýnda özgün
yönleri bulunan baþka bir dizi analitik çalýþmayý da gerektirir. Ýlkin, her içtüzük
deðiþikliðinin yapýldýðý dönemin siyasi tarihini gereði gibi algýlamak þarttýr. Dünya
parlamentoculuðundaki geliþmeler, iç konjonktür ve siyasi hava içtüzük deðiþikliði
politikasýna yön veren parlamento-dýþý deðiþkenler arasýndadýr.
Meclis içtüzükleri, usul hukuku yönü aðýr basan dinamik metinlerdir.
Ýçtüzükler, tanýmý gereði, anayasasýz anlam kazanamaz. Anayasanýn yüzünü
parlamentoya çevirmiþ sözcüsüdür, bir bakýma içtüzük. Dolayýsýyla, anayasal
geliþmeler, Anayasadaki deðiþiklikler, içtüzük deðiþikliði politikalarýnýn temel
parametresidir. Bununla baðlantýlý diðer önemli bir faktör ise anayasa yargýsýdýr.
Anayasa Mahkemesinin iptalleriyle ortaya çýkan durumlara uyum saðlamak için
içtüzük deðiþikliklerinin yapýlmasý zorunlu hale gelmektedir.
Toparlamak gerekirse, içtüzük deðiþikliklerini doðru okumak, içtüzük
yapýcýnýn iradesini gereði gibi algýlayabilmekten geçer. Bunun için her içtüzük
paketinin perde gerisini aralamak, arka planda ne gibi dinamiklerin ve faktörlerin
bulunduðunu araþtýrmak gerekmektedir. Bu baðlamda, içtüzük deðiþikliðine
iliþkin yasama belgeleri (teklif metni, önergeler, gerekçeler, görüþme tutanaklarý,
komisyon raporu v.b) içtüzük yapýcýnýn niyetini okumamýza yarayan baþucu
kaynaklardýr.
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2. Yakýn Dönem Ýçtüzük Miladý: 1996
1982 Anayasasý, parlamento hukukumuzu radikal biçimde etkileyen
hükümler içermekteydi. Yeni benimsenen rasyonelleþtirilmiþ parlamentarizm
teknikleriyle birlikte, Cumhuriyet Senatosu kaldýrýlmýþ ve tek kanatlý yasama
organý yapýsýna geri dönülmüþtü. Dolayýsýyla, parlamento reformu tartýþmalarýnýn
ivme kazanmasý sürpriz deðildi. Reform tartýþmalarýnýn bir bölümü somut olarak
içtüzük deðiþiklikleri, bir bölümü de daha genel ve soyut olarak siyasal rejim
arayýþlarý üzerinde yoðunlaþýyordu.4 Ortaya çýkan yeni içtüzük ihtiyacýna, 1982
Anayasasýnýn bulduðu ve 1961 Anayasasýndaki formüle benzeyen hukuki
çözüm, Geçici Madde 6da düzenlenmiþti:
Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantý
ve çalýþmalarý için kendi içtüzükleri yapýlýncaya kadar, Millet Meclisinin
12 Eylül 1980 tarihinden önce yürürlükte olan Ýçtüzüðünün, Anayasaya
aykýrý olmayan hükümleri uygulanýr.

Buna göre, çift meclisli 1961 Anayasasý döneminde yapýlmýþ olan 1973
tarihli Millet Meclisi Ýçtüzüðü, 1982 Anayasasý yürürlüðe girdikten sonra yaklaþýk
13 yýl boyunca uygulamada kalmýþtýr. Ayrýca, 15.1.1985 tarihli ve 15 numaralý
TBMM Kararý uyarýnca, yeni TBMM Ýçtüzüðü yapýlana kadar, Meclis soruþturmasý
ve Yüce Divana sevk konusunda TBMM Birleþik Toplantýsý Ýçtüzüðünün 3.
kýsmýndaki Anayasaya aykýrý olmayan hükümlerin uygulanmasý benimsenmiþtir.
Yeni bir içtüzük yapýlmasý konusundaki giriþimler ve çalýþmalar hep olmuþ;
ancak sonuçsuz kalmýþtý. Örneðin, Anayasa Komisyonunca kabul edilen ve
rapora baðlanan yeni içtüzük, 18.10.1986 tarihinde Genel Kurul gündeminden
komisyona geri çekilmiþti. Daha sonra Komisyonca yeniden sunulan ve Genel
Kurulda 143 maddesi görüþülen içtüzük teklifi, öylece hükümsüz (kadük)
kalmýþtý. 1991 seçimlerinden sonra baþlatýlan yeni içtüzük çalýþmasý da komisyon
aþamasý tamamlandýðý halde sonuçlandýrýlamamýþtýr.5 Sözü edilen baþarýsýz
deneyimler ýþýðýnda, 1996 seçimlerinin ardýndan toptan yeni bir içtüzük yapmaktan
vazgeçilip 30 maddelik bir içtüzük paketi hazýrlanmýþtýr.
16.5.1996 tarihli ve 424 numaralý TBMM Kararýyla gerçekleþtirilen geniþ
çaplý içtüzük deðiþiklikleri sýrasýnda 1982 Anayasasý ile içtüzük uyumlu hale
getirilmiþtir. Bu bakýmdan 1996 deðiþiklikleri önemli bir milat olmuþtur. 1996
içtüzük reformu ile, eski içtüzükte 161 olan madde sayýsý, deðiþiklik sonrasý
4 Þeref ÝBA (2006), Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Ankara, Turhan Yayýnevi, 1. Baský, s. 100.
5 Bu arada, 22. Dönemde, kapsamlý bir Ýçtüzük deðiþikliði yapmak için 2006da Dönemin Meclis Baþkanýnýn
imzasýyla bir teklif (2/818 esas numaralý Ýçtüzük teklifi) verilmiþ; ancak Anayasa Komisyonunda
görüþmelerine baþlanamadan hükümsüz kalmýþtýr. Teklif Ýçtüzüðün 77. maddesine göre (2/12) esas
numarasýyla içinde bulunduðumuz 23. Dönemde yenilenmiþtir.
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eklenen yeni hükümler nedeniyle 186ya çýkmýþtýr. Madde sayýsýndaki bu artýþ,
büyük ölçüde, meclis soruþturmasýna iliþkin TBMM Birleþik Toplantýsý
Ýçtüzüðündeki hükümlerin, yeni metne taþýnmasýndan kaynaklanmýþtýr.
Öte yandan, 1996 Ýçtüzük reformu, parlamento hukukumuza kimi yeni
kavram ve yöntemler de kazandýrmýþtýr. Bunlarýn baþýnda özel yasama usulünü
düzenleyen Temel kanunlar baþlýklý 91. madde gelmektedir.6 Hemen her
ülkede, hükümet sistemine, parlamento yapýsýna ve geleneklerine göre deðiþik
versiyonlarýyla öteden beri uygulanmakta olan özel yasama yöntemi, ülkemiz
için gecikmiþ bir içtüzük reformu niteliðindeydi.7 Böylece, kanun yapma sürecinde,
yavaþ çalýþan genel yasama yönteminin dýþýna çýkýlarak belli durumlarda özel
yasama yöntemi devreye sokulabilecekti. Aslýnda, sessiz bir içtüzük devrimi
gerçekleþtirilmiþti. Ancak, Danýþma Kurulunda oy birliði saðlanamadýðýndan
bu mekanizma uygulamada iþletilememiþti. Gerçekten, 1996 Yýlýnda gelen temel
kanun düzenlemesi, ilk kez, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayýlý Gümrük Kanununun
görüþmelerinde uygulanabilmiþti. Genel Kurulun onayýna sunulan, Gümrük
Kanununun Ýçtüzüðün 91. maddesi kapsamýnda temel kanun olarak
görüþülmesine yönelik oy birliði saðlanan Danýþma Kurulu önerisi, özel bir
müzakere düzenlemesiydi.8
Bu süreçteki ikinci ve son örnek ise, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk
Medeni Kanunu görüþmelerinde uygulanmýþ ve 1030 maddeden oluþan kanun
kýsa sayýlabilecek bir parlamento zamanýnda yasalaþtýrýlmýþtýr.9
2001 Yýlýnda Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen temel kanun
yolu, bir süre hiç kullanýlmamýþ; 2.7.2005 tarihinde Bankacýlýk Kanunu ile
yeniden uygulanmaya baþlanmýþtýr.

2.1. 7.2. 2001 Tarihli ve 713 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði Kararý
Dönemin koalisyon hükümeti ortaðý siyasi partilerin Grup Baþkanvekillerince
verilen (2/661) esas numaralý TBMM Ýçtüzüðünün Bazý Maddelerinin
6 Madde metni þöyledir: Temel Kanunlar
Madde 91. Temel kanunlarý ve içtüzüðü bütünüyle veya kapsamlý olarak deðiþtiren veya yürürlüðe koyan
tasarý veya tekliflerin Genel Kurulda görüþülmesinde uygulanacak özel görüþme ve oylama usulü tespitine,
Hükümetin, esas komisyonun veya gruplarýn teklifi, Danýþma Kurulunun oybirliði ile önerisi üzerine Genel
Kurulca karar verilebilir.
7 Ozan ERGÜL (2002), "Anayasa Mahkemesinin TBMM Ýçtüzük Deðiþikliðini Ýptal Kararý Iþýðýnda Özel
Yasama Yöntemine Bir Bakýþ", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 51, S.4, 2002, s. 99-130.
8 36 maddelik (aslýnda 240tan fazla madde) tasarý ile birleþtirilerek görüþülen KHK, TBMM Genel
Kurulunda kýsýmlar halinde görüþülmüþ; her kýsýmda ayrý konuþma süreleri tanýnmýþtýr. TBMM Tutanak
Dergisi, D. 21, YY. 2, C. 14, B. 9, 20.10.1999, s. 174-175.
9 TBMM Tutanak Dergisi, Y.Dönemi:21, Y.Yýlý:4, B.9, 18.10.2001, s.211-212.
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Deðiþtirilmesine Dair Ýçtüzük Teklifi, TBMMde oldukça gergin bir siyasi ortamda
görüþülmüþtür.10 Teklifin gerekçesinde, 1996 tarihli ve 424 numaralý TBMM
Kararýyla 1982 Anayasasýna uyum amacýyla gerçekleþtirilen deðiþikliklerin
yetersiz kaldýðý þöyle ifade edilmiþtir:
Ancak, Meclisin daha hýzlý, verimli, etkin ve saðlýklý çalýþabilmesi
için bazý deðiþikliklerin daha yapýlmasý gerekmektedir.../.
.. Ýçtüzük deðiþikliði teklifimizde; ülkenin ihtiyacý olan kanunlarýn
mümkün olduðunca çabuk çýkarýlmasý, bunu teminen de, kanunlarýn
görüþülmesi prosedürüne dair maddelerin deðiþtirilmesi amaçlanmýþtýr.11

Teklifin Genel Gerekçesinden alýnan bu ifadelerden açýkça görüldüðü gibi,
bu içtüzük deðiþikliðine yasa-yapým sürecinin hýzlandýrýlmasý hedefi damgasýný
vurmuþtur. Yasama organlarýnýn, daha çok kanun yapmasýna yol açan nesnel
faktörleri irdeleyen Beymenin, süreli yürürlükte kalan ve deneysel kanun türlerinin yaygýnlaþmasý ile normlarýn küreselleþmesi ve Avrupalýlaþmasý12 nedenleri,
Türkiye özelinde de çok doðru ve açýklayýcýdýr. ABye tam üyelik süreci de
bunlara ilave edildiðinde, Türkiyede yasama organýnýn kanun yapma performansý
belirgin biçimde yükseliþ eðilimine girmiþtir. Ýþte, bu tür nedenlerin zorladýðý,
daha az zamanda daha çok yasa yapma hedefine yönelen 713 Numaralý Kararla
gerçekleþtirilen baþlýca deðiþiklikler þunlardýr:
 Soru/Cevap Süresi
TBMM Ýçtüzüðünün 60. maddesinde yapýlan deðiþiklikle, Genel Kurul
çalýþmalarýnda zamanýnýn rasyonel kullanýlmasý gereði de dikkate alýnarak;
görüþmeler sýrasýnda hükümet ve komisyona soru-cevap süresinin 10 dakika ile
sýnýrlandýrýlmasý öngörülmüþtür.
 Komisyon Raporlarýnýn Okunmamasý
Ýçtüzüðün 79. maddesi uyarýnca, Genel Kurulda görüþmelerine baþlanacak
olan Komisyon raporunun okunup okunmamasý Genel Kurulun oyuna
sunulmaktaydý. Raporun okunmasý genellikle reddedilmekteydi ama, konuya
iliþkin oylama, toplantý ve karar yetersayýsý istemlerine mesnet teþkil ederek bir
obstrüksiyon taktiði olarak çalýþtýrýlabilmekteydi.

10 TBMM Genel Kurulundaki görüþmeler sýrasýnda yaþanan arbedede bir milletvekili (Þanlýurfa Milletvekili
Fevzi Þýhanlýoðlu) geçirdiði kalp krizi sonucu ölmüþ: bundan dolayý bazý milletvekilleri yargýlanmýþtýr.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 21., YY. 3, C. 54, B. 51, 30.1.2001.
11 Anayasa Komisyonu Raporu, Y. Dönemi:21, Y. Yýlý:3, S. Sayýsý:586, s. 1.
12 Klaus von BEYME (2000), Parliamentary Democracy, Macmillan Press, London, s.95.
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Ýçtüzüðün 79. maddesi yeniden düzenlenerek, komisyon raporlarýnýn
okunmamasý net biçimde öngörülmüþ; ancak bu raporlarýn kaç numaralý sýra
sayýsý olarak bastýrýlýp daðýtýldýklarýnýn Baþkanlýkça ifade edileceði kurala
baðlanmýþtýr.13
Komisyon raporlarýnýn okunup okunmayacaðý hakkýndaki oylama, dolaylý
bir obstrüksiyon yolu olarak azýmsanmayacak sýklýkta kullanýlmýþtýr. Örneðin,
söz konusu içtüzük deðiþikliðinin gerçekleþtirildiði 21. Yasama Dönemi 2. Yasama
Yýlýnda 16 kez; Dönem boyunca ise toplam 23 kez bu oylama yapýlmýþtýr.
 Kanun tasarý ve tekliflerinin Genel Kurulda Görüþülmesinin
hýzlandýrýlmasý,
TBMM Ýçtüzüðünün genel yasama yöntemini düzenleyen 81. maddesi,
tasarý ve teklif görüþmelerinin hýzlandýrýlarak TBMMnin verimliliðinin artýrýlmasý
amacýyla yeniden düzenlenmiþtir.
Kanunlaþma sürecinde parlamento zamanýndan tasarruf yapmak üzere;
 Tasarý veya teklifin tümü üzerindeki 10 dakikalýk soru-cevap iþlemiyle
yetinilmesi maddeler üzerinde soru-cevap yapýlmamasý,
 Tasarý veya teklifleri yürürlük ve yürütme maddeleri ile uluslar arasý
anlaþmalarýn onaylanmasýnýn uygun bulunduðuna iliþkin tasarýlarýn
maddeleri üzerinde görüþme açýlmamasý ve önerge verilememesi,
 Açýk oy istemlerinin 20 üye tarafýndan yapýlabilmesi,
 Maddeler üzerindeki konuþma sürelerinin; siyasi parti gruplarý, hükümet
ve komisyon için beþer dakikaya indirilmesi,
öngörülmüþtü. Ayrýca, Ýçtüzüðün 87. maddesi deðiþtirilerek, her madde üzerinde
komisyon ve hükümetçe birer; milletvekillerince Anayasaya aykýrýlýk önergeleri
dahil en fazla 3 önerge sýnýrlamasý getirilmiþti.
Ýçtüzük Teklifinin, kanunlaþma sürecinin kýsaltýlmasý hedefine varma
yolunda çok gözü kara bir ruhla hazýrlandýðý belliydi. Ancak, TBMM Genel
Kurulundan geçen halinde, yasa yapým hýzýnýn öngörülenden bir vites daha
düþürülmüþ olduðu görülmektedir.14
13 79. Maddenin yeni hali þöyledir: Kanun tasarý ve tekliflerinin kabulüne veya reddine dair esas komisyon
raporlarý ile, araþtýrma, soruþturma ve diðer komisyon raporlarý; görüþmelerine baþlanýrken, Genel Kurulda
okutulmaz. Ancak, bu raporlarýn kaç numaralý sýra sayýsý olarak bastýrýlýp daðýtýldýklarý Baþkanlýkça ifade
edilir.
14 Ýçtüzük Teklifinin ilk halinde, tasarý veya teklifin maddelerine geçilmesinin benimsenip benimsenmediðinin
oya sunulmasýndan sonra (üzerinde önerge verilen maddeler hariç) maddelerin okunmamasý, görüþülmemesi
ve oylanmamasý öngörülmüþtü. Anayasa Komisyonu Raporu, Y. Dönemi:21, Y. Yýlý:3, S. Sayýsý:586, s. 45.
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Yasalaþma sürecini çabuklaþtýrmaya yönelik olarak ayný Ýçtüzük Kararýyla
yapýlan en tartýþmalý reform ise, Ýçtüzüðün 91. maddesinde gerçekleþtirilen
deðiþiklikle mekanizmayý daha iþler hale getirmek amacýyla yeniden düzenlen
özel yasama yöntemidir. Deðiþik 91. Madde hükmü þöyledir:
Temel kanunlarý, Ýçtüzüðü ve ülkenin ekonomik ve teknolojik
geliþimi ile doðrudan ilgili yeniden yapýlanma kanunlarýný bütünü ile veya
kapsamlý olarak deðiþtiren veya yürürlüðe koyan tasarý veya tekliflerin
Genel Kurulda görüþülmesinde uygulanacak özel görüþme ve oylama
usulü ile maddeler üzerinde önerge verilip verilmeyeceðinin tespitine;
Hükümetin, esas komisyonun veya gruplarýn teklifi, Danýþma Kurulunun
önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebileceði gibi, Danýþma Kurulunda
oybirliði saðlanamamasý halinde siyasi parti gruplarýnýn önerisi üzerine
Genel Kurulca üye tamsayýsýnýn beþte üç çoðunluðunun oyu ile karar
verilebilir.15

Söz konusu içtüzük deðiþikliði kararý, Anayasa Mahkemesine götürülmüþtür.
Anayasa Mahkemesi, sert sayýlabilecek deðerlendirmeler ve gerekçelerle Kararý
kýsmen iptal etmiþtir.
713 numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði Kararýnýn anayasaya aykýrýlýðý savýyla iptali
ve ayrýca 5. maddesinin yürürlüðünün durdurulmasý istemiyle Ahmet Ýyimaya,
Mehmet Ali Þahin ve 115 milletvekili tarafýndan Anayasa Mahkemesine yapýlan
baþvurunun ilk cümlesi;
Dava konusu içtüzük deðiþikliðinin niteliði ve içeriði; demokratik
parlamenter rejimimiz, anayasal düzenimiz ve meclis iç hukuku bakýmýndan
hayati derecede önem taþýmaktadýr.16

þeklindedir.
Baþvuru Kýsmýnda, temel kanunlara iliþkin deðiþiklik sivil darbe olarak
nitelendirilmiþtir.
Anayasa Mahkemesi,
 Soru-cevap süresinin 10 dakika ile sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin deðiþikliði,
demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez bularak Anayasanýn
2 ve 87. maddelerine aykýrýlýðý17,
15 TBMM Ýçtüzüðünün Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesine Dair Karar, Karar No:713, 07.02.2001 (Resmi
Gazete:09.02.2001-24313)
16 Anayasa Mahkemesi Kararý, E. 2001/129, K. 2002/24, 31.1.2002,.
17 Mahkeme, iptal gerekçesinde þu deðerlendirmeyi yapmýþtýr: Yasama iþlevi yerine getirilirken, iktidarmuhalefet diyaloðu içinde meclis iradesinin yansýtýlmasýnda yapýlan konuþmalar kadar bir aydýnlanma
ve bilgilenme aracý olan sorularýn önemi yadsýnamaz. Özellikle teknik düzenlemeler içeren tasarý ve
tekliflerin konuya yabancý üyelerce anlaþýlabilmesi büyük ölçüde soru-cevap yoluyla saðlanabilir. Anayasa
Mahkemesi Kararý, E. 2001/129, K. 2002/24, 31.1.2002.
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 Tasarý veya teklifleri yürürlük ve yürütme maddeleri ile uluslar arasý
anlaþmalarýn onaylanmasýnýn uygun bulunduðuna iliþkin tasarýlarýn
maddeleri üzerinde görüþme açýlmamasý ve önerge verilememesi
yönündeki deðiþikliði,
 Maddeler üzerindeki konuþma sürelerinin beþer dakikaya düþürülmesini
öngören deðiþikliði,
 Maddeler üzerinde Hükümet ve komisyonca birer, milletvekillerince
Anayasaya aykýrýlýk önergeleri dahil en fazla 3 önerge limiti18,
 Temel kanunlara iliþkin Ýçtüzüðün 91. maddesinde yapýlan deðiþikliði19,
Anayasanýn 2 ve 87. maddelerine aykýrýlýklarý gerekçesiyle iptal edilmiþtir.
Ancak, 91. maddenin yürürlüðünün durdurulmasý istemini ise reddetmiþ ve
kamu düzenini tehdit ve kamu yararýný ihlal edici hukuksal boþluk ortaya
çýkacaðý nedeniyle iptal hükmünün Kararýn, Resmi Gazetede yayýmlanmasýndan
baþlayarak 3 ay sonra yürürlüðe girmesine karar vermiþtir.

2.2. 3.10.2001 Tarihli Anayasa Deðiþikliklerinin Getirdikleri
1982 Anayasasýnda gerçekleþtirilen 6. deðiþiklik, 3.10.2001 tarihli ve 4709
numaralý Anayasa Deðiþikliði Kanunu ile olmuþtur. Biri geçici madde olmak
üzere 36 maddeden oluþan anayasa deðiþikliði paketinde, özelikle 5 madde
doðrudan doðruya Meclisle ilgili olup TBMM Ýçtüzüðünde reform sayýlabilecek
esaslý deðiþikliklerin yapýlmasýný zorunlu kýlýyordu.20
 Cumhurbaþkanýnca kýsmen geri gönderme yolu,
Yasa yapým sürecine iliþkin köklü bir reform ile, Cumhurbaþkanýna kanunlarýn
yayýmlanmasýný kýsmen uygun bulmama gerekçesiyle bir daha görüþülmek üzere
Meclise geri gönderme yetkisi verilmiþtir.
Anayasanýn 89. maddesinde yapýlan deðiþiklik, yasama etkinlikleriyle ilgili
zaman kaybýný azaltmayý amaçlamýþtýr. Çünkü, Mecliste uzun çalýþmalar sonucu
18 Yüksek Mahkeme gerekçede, Yasama Meclisi üyelerinin görev ve yetkilerinin amacýna uygun biçimde
kullanýlmasýnýn aþýrý derecede zorlaþtýrýlmasý veya ortadan kaldýrýlmasý durumunda ise, Anayasanýn 87.
maddesi çerçevesinde yasama iþlevinin tam olarak yerine getirildiðinden söz edilemez diyerek 3 önergeyi
yetersiz bulmuþtur.
19 Yüksek Mahkeme gerekçede,  Dava konusu kural, belirlilik, genellik, soyutluk ve öngörülebilirlik
özellikleri taþýmamasý nedeniyle yasama yetkisinin amacýna uygun biçimde kullanýlmasýna elveriþli olmadýðý
gibi hukuk devleti ilkesiyle de baðdaþmamaktadýr. deðerlendirmesini yapmýþtýr.
20 Þeref ÝBA (2001), Altýncý ve Yedinci Anayasa Deðiþiklikleri Çerçevesinde TBMM Ýçtüzüðünün Durumu,
Mülkiye Dergisi, Cilt: XXV, sayý:231, s.289-2304.
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kabul edilen kanunlarýn bir veya birkaç maddesi nedeniyle bile olsa
Cumhurbaþkaný tarafýndan geri gönderilmesi durumunda, komisyonlar ve Genel
Kurul, geri gönderilen kanunu, tümü ve bütün maddeleriyle yeniden ve ilk
kanunlaþmadaki ayný usulle görüþmek zorundaydý.
Anayasanýn 89. maddesine son cümleden önce gelmek üzere eklenen
Cumhurbaþkanýnca kýsmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet
Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüþebilir. Cümlesi, yasamada usul
ekonomisi gerekçesiyle, yasama organýnýn etkin ve verimli iþlemesi yönündeki
artýk klasikleþen hedefe yönelmiþtir.
Ayný anayasa deðiþikliði paketiyle, Anayasanýn 94. maddesinde deðiþiklik
yapýlarak, 10 günü aday saptama; 10 günü seçim olmak üzere toplam 20 gün
olan TBMM Baþkanýnýn seçim süresi, 5 günü adaylýk süresi; 5 günü seçim olmak
üzere toplam 10 güne indirilmiþtir. Bu deðiþiklik ise, parlamento yönetim
otoritesinin baþý olan Meclis Baþkaný seçimini hýzlandýrmaya yöneliktir.
En önemli parlamenter denetim yollarýndan olan Meclis soruþturmasý
konusunda da önemli yenilikler getirilmiþtir. Anayasanýn 100. maddesinde
yapýlan deðiþiklikle, Meclis soruþturmasý açýlýp açýlmamasýna iliþkin Genel
Kuruldaki oylamanýn gizli yapýlmasý, Meclis soruþturmasý komisyonu raporlarýnýn
TBMM Baþkanlýðýna sunulduðu tarihten itibaren 20 gün içinde görüþülmesi
öngörülmüþtür.
Öte yandan, Anayasanýn 87. maddesinde yapýlan deðiþiklikle, TBMMnin
genel ve özel af ilaný için üye tamsayýsýnýn beþte üç çoðunluðu (en az 330) ile
karar alabilmesi hükme baðlanmýþtýr.
Ayrýca, siyasi partilerin, seçim kanunlarýný siyasal avantaj veya istismar
konusu yapmalarýný önlemeye dönük Seçim kanunlarýnda yapýlan deðiþiklikler,
yürürlüðe tarihten itibaren bir yýl içinde yapýlacak seçimlerde uygulanmaz.
fýkrasý, anayasanýn 67. maddesine son fýkra olarak eklenmiþtir.

2.3. 10.12.2002 tarihli ve 750 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði
Kararý
Anayasa Mahkemesi, 713 numaralý TBMM Kararý hakkýnda verdiði iptal
hükmünün (E. 2001/129, K. 2002/24) Kararýn, Resmi Gazetede yayýmlanmasýndan baþlayarak 3 ay sonra yürürlüðe girmesini öngörmüþtü. Böylece, iptal
nedeniyle ortaya çýkan hukuki boþluðun doldurulmasý amacýyla, Anayasa
Mahkemesi kararýnýn Resmi Gazetede yayýmlandýðý 18.6.2002 tarihinden
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baþlayarak 3 ay içinde yeni içtüzük düzenlemesi yapýlmasý zorunlu hale gelmiþti.
Öte yandan, 3.10.2001 tarihli ve 4709 numaralý Anayasa Deðiþikliði Kanununun
bazý maddeleri, doðrudan doðruya Meclisin çalýþma düzeni ve dolayýsýyla da
parlamento hukukunu yakýndan ilgilendiren düzenlemeler içermekteydi. Kýsacasý,
içtüzük deðiþikliði yapýlmasý yönünde iki yandan gelen baskýlar ortaya çýkmýþtý.
Anayasa Mahkemesinin verdiði 3 aylýk süre 18.9.2002 tarihinde dolmuþ
ancak TBMM tarafýndan süresi içinde gereken düzenlemeler yapýlamamýþtýr.
10.12. 2002 tarihli ve 750 numaralý TBMM Kararýyla yapýlan Ýçtüzük
deðiþikliði, sadece acil düzenlemelere yer veren kýsa bir pakettir ve yukarýda
sözü edilen iki ihtiyacý tümüyle karþýlamaktan uzaktýr. Bu Karar, iptal edilen 81
ve 87. maddelerdeki hükümler ve 60. maddedeki iptal hükmüyle ilgili
düzenlemeleri kapsamaktadýr.
750 numaralý karar ile;
 Tasarý ve teklifin tümü üzerindeki soru-cevap süresinin 20 dakikaya,
madde üzerindekinin 10 dakikaya çýkarýlmasý,
 Maddeler üzerindeki konuþma sürelerinin gruplar, hükümet ve komisyon
için 10ar, þahýslar için 5er dakikaya yükseltilmesi,
 Milletvekillerince her madde hakkýnda verilebilecek önerge sayýsýnýn,
anayasaya aykýrýlýk önergeleri dahil, 7ye çýkarýlmasý21,
öngörülmüþtür.
Þu halde, 750 numaralý TBMM Kararý, Anayasa Mahkemesinin uyarýlarýný
dikkate almak zorunda olan TBMMnin, daha önce kýsaltýlmýþ bulunan genel
yasama yöntemiyle yasalaþtýrma sürecinin yeniden uzatýlmasý anlamýna
gelmektedir.

2.4. 10.4.2003 tarihli ve 766 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði Kararý
TBMM Ýçtüzüðünde son anayasa deðiþikliklerine uyumu saðlayacak
düzenlemelerin yapýlmasý ve Anayasa Mahkemesinin iptal edilen hükümlerin
yeniden düzenlenmesi zorunluluðu devam etmekteydi. Ýþte, 766 numaralý Karar
bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazýrlanmýþtýr.22

21 Ancak, her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakký saklý tutulmuþtur.
22 Anayasa Komisyonu Raporu, Y.Dönemi:22, Y.Yýlý:1, S.Sayýsý:116, s. 2.
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Yürürlük ve yürütme maddeleri dýþýnda 8 maddeden oluþan içtüzük deðiþikliði
paketinde yer alan belli baþlý düzenlemeler þunlardýr:
 TBMM Baþkanlýðý adaylýðý ve seçim süresini (10 gün) kýsaltan
Anayasanýn 94. maddesindeki deðiþikliðe uyum saðlamak üzere TBMM
Ýçtüzüðünün 10. maddesinde geçen 10 gün ibareleri beþ gün olarak
deðiþtirilmiþtir.
 Cumhurbaþkanýnca kýsmen geri gönderilen kanunlarýn, Mecliste
istendiðinde kýsmen görüþülebilmesine yönelik olarak Anayasanýn 89.
maddesiyle getirilen yeni yasama usulünün komisyon aþamasýnda nasýl
iþleyeceðine netlik kazandýrmak üzere, Ýçtüzüðün 35. maddesine yeni
bir fýkra eklenmiþtir.23
 Cumhurbaþkanýnca kýsmen geri gönderilen kanunlarýn, Mecliste
istendiðinde kýsmen görüþülebilmesine yönelik olarak Anayasanýn 89.
maddesiyle getirilen yeni yasama usulünün Genel Kurul aþamasýndaki
uygulamasý, Ýçtüzüðün, kanun tasarý ve tekliflerinin Genel Kurulda
görüþülmesini düzenleyen 81. maddesine eklenen yeni bir fýkrayla
düzenlenmiþtir.24
 Genel Kuruldaki özel yasama yöntemini düzenleyen ve Anayasa
Mahkemesince iptal edilmiþ olan Ýçtüzüðün 91. maddesi, iptal gerekçesi
dikkate alýnarak yeniden düzenlenmiþtir. 713 sayýlý Ýçtüzük deðiþikliði
kararýyla 91. maddede yapýlan düzenleme, Anayasa Mahkemesince,
temel kanun ile ülkenin ekonomik ve teknolojik geliþimi ile doðrudan ilgili
yeniden yapýlanma kanunlarýnýn taným ve kapsamlarýnýn açýk olmadýðý,
her iþe ayrý bir yasama usulü ortaya çýkabileceðinden hükmün, belirlilik,
genellik, soyutluk ve öngörülebilirlik özellikleri taþýmamasý nedeniyle,
yasama yetkisinin amacýna uygun biçimde kullanýlmasýna elveriþli
olmadýðý gibi hukuk devleti ilkesiyle de baðdaþmadýðý gerekçeleriyle
iptal edilmiþtir.25 Ýptal kararý ýþýðýnda yapýlan yeni düzenleme þöyledir:
23 Fýkra þöyledir:  Komisyonlar, Cumhurbaþkanýnca yayýmlanmasý kýsmen uygun bulunmayan ve bir daha
görüþülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunlarýn sadece uygun bulunmayan
maddelerini görüþebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüþme açýlýr. TBMM
Ýçtüzüðü, Ankara, Temmuz 2007, s. 34.
24 81/ son hükmü þöyledir: Cumhurbaþkanýnca yayýmlanmasý kýsmen uygun bulunmayan ve bir daha
görüþülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunlarýn sadece uygun bulunmayan
maddelerinin görüþülmesine kanunun görüþmelerine baþlamadan önce Genel Kurulca görüþmesiz karar
verilebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan maddelerle ilgili görüþme açýlýr. Kanunun tümünün
görüþülmesine karar verilmesi durumunda ise Kanun yukarýdaki fýkralara göre görüþülür. Kanunun
tümünün oylamasý her halde yapýlr. TBMM Ýçtüzüðü, Ankara, Temmuz 2007, s. 53.
25 Anayasa Mahkemesi Kararý, E. 2001/129, K. 2002/24, 31.1.2002.
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Temel kanunlarý ve Ýçtüzüðü bütünüyle veya kapsamlý olarak
deðiþtiren veya yürürlüðe koyan tasarý veya tekliflerin Genel Kurulda
bölümler halinde görüþülmesine ve her bölümün hangi maddelerden
oluþacaðýna, Hükümetin, esas komisyonun veya gruplarýn teklifi, Danýþma
Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebileceði gibi, Danýþma
Kurulunda oy birliði saðlanamamasý halinde siyasi parti gruplarýnýn önerisi
üzerine Genel Kurulca üye tamsayýsýnýn beþte üç çoðunluðunun oyu ile
de karar verilebilir. Bu takdirde bölümler, maddeler okunmaksýzýn ayrý
ayrý görüþülür ve oylanýr. Bölümler üzerinde verilen önergelerin kabulü
halinde o bölüm kabul edilen önergeler ile birlikte oylanýr.
Bölümlerin görüþülmesinde maddelerin görüþülmesine iliþkin
hükümler uygulanýr.26

Üçüncü kez yapýlan bu düzenlemenin de Anayasa Mahkemesinin vizesinden
geçmesi güç görünüyordu. Çünkü, düzenlemede, özel yasama usulüne konu
edilebilecek kanunlarýn neler olduðu ve kapsamý yine yeterince net deðildi.
Ayrýca, mekanizmanýn iþleyiþini düzenlemeye çalýþan kurallardaki kimi belirsizlikler
hala varlýðýný koruduðundan, soyut ve standart bir norm koyulamamýþtý.
 4709 sayýlý Anayasa deðiþikliði paketinin 28. maddesiyle, Anayasanýn
87. maddesi deðiþtirilerek TBMMnin af yetkisiyle ilgili Anayasanýn
14. maddesine baðlý sýnýrlama kaldýrýlmýþ ve böylece Meclise, Anayasanýn
Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanýlmamasý kenar baþlýðýný
taþýyan 14. maddesinde sayýlan fiillerden dolayý da af kararý alabilme
yetkisi tanýnmýþtýr. Ancak, konu yönünden saðlanan bu geniþlemeye
karþýlýk, TBMMnin af kararý alma usulünü zorlaþtýran bir þekil kuralý
getirilmiþtir. Buna göre, TBMM genel ve özel af ilaný kararý alabilmek
için beþte üç nitelikli çoðunluk (330) oyu gerekmektedir. Bu karar
yetersayýsýnýn hangi aþamalarda aranacaðý ve konunun detaylarý,
Ýçtüzükte yoktu. Daha evvel, TBMMnin af yetkisi Ýçtüzükte hiç
düzenlenmemiþti. Anayasaya uyum saðlayacak düzenlemelere Ýçtüzükte
yer verilmesi amacýyla, Ýçtüzüðün 92. maddesine fýkra eklenmiþtir. Buna
göre, af ilaný kararý için gerekli olan beþte üç çoðunluk, hem ilgili
maddede hem de tasarý veya teklifin tümünün oylamasýnda aranacaktýr.
Öte yandan, af içeren bir deðiþiklik önergesinin kabulü halinde, af için
gerekli karar yetersayýsýný aramak üzere bu önergenin oylamasý açýk
oyla tekrarlanacaktýr.
 Meclis soruþturmasý açýlýp açýlmayacaðýnýn gizli oylama yoluyla karara
baðlanmasýný öngören Anayasa deðiþikliðine uyum saðlamak üzere,
26 TBMM Ýçtüzüðünde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Karar, Karar no: 766, Karar tarihi:10.4.2003, (Resmi
Gazete:12.4.2003-25077).
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Ýçtüzüðün 108. maddesinde paralel düzenleme yapýlmýþtýr. Ayrýca, 110.
maddenin sonuna eklenen cümle, 112. maddede gerçekleþtirilen ek ve
deðiþiklikler, en etkili parlamenter denetim yolu niteliði taþýyan Meclis
soruþturmasýnýn, deðiþik etkilerden uzak bir þekilde iþleyiþini hýzlandýrmayý
amaçlamýþtýr. Deðiþik 112/1. hükmü þöyledir:
Soruþturma komisyonu raporu, Baþkanlýða verildiði tarihten itibaren
on gün içinde bastýrýlarak hakkýnda soruþturma açýlmasý istenen Baþbakan
veya bakana derhal gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine
daðýtýlýr. Rapor, üyelere daðýtýmýndan itibaren on gün içinde görüþülür.

Bu yeni hükümde geçen27 hakkýnda soruþturma açýlmasý istenen Baþbakan
veya bakana ibaresi doðru bir anlatým deðildir. Çünkü, hakkýnda Meclis soruþturmasý
açýlmasý ve dolayýsýyla Meclis soruþturmasý komisyonu kurulmasý kabul edilmiþ,
Baþbakan veya bakan için hakkýnda soruþturma açýlan tabiri uygun düþer.
 Anayasanýn 74. maddesinde gerçekleþtirilen deðiþikliðe paralel olarak,
karþýlýklýlýk ilkesi gözetilmek kaydýyla ülkemizde ikamet eden yabancýlara
da TBMM Dilekçe Komisyonuna baþvuru hakkýný tanýyan ibare
Ýçtüzüðün 115. maddesine eklenmiþtir.

2.5. 30.6. 2005 Tarihli ve 855 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði
Kararý
855 Numaralý Ýçtüzük deðiþikliði kararý, TBMM ile Anayasa Mahkemesi
arasýnda yaþanan özel yasama yöntemi ya da bilinen adýyla temel kanun ihtilafýnýn
dördüncü raundunu oluþturan mini bir pakettir. Anayasa Mahkemesi, 766
numaralý Kararla yapýlan temel kanun düzenlemesini de iptal etmiþtir.28
(2/140) esas numaralý içtüzük teklifinin gerekçesinde, ilk kez 1996 yýlýnda
424 numaralý kararla düzenlenen 91. maddenin serüveni kýsaca açýklanmýþ ve
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri deðerlendirilmiþtir. Baþka ülke
parlamentolarýnda da uygulanan özel yasama yöntemine ülkemizde de ihtiyaç
duyulduðu vurgulanmýþ; komisyon aþamasýný kapsamayan bu yöntemin, özellikle
uzun ve kapsamlý kanunlar bakýmýndan yasa yapým sürecinin kýsaltýlmasýný ve
hýzlandýrýlmasýný amaçladýðý belirtilmiþtir. 1030 maddeden oluþan Türk Medeni
Kanununun bu yöntem sayesinde çýkarýlabildiði, parlamento zamanýndan tasarruf
edildiði açýklanmýþtýr.29
27 Benzer bozukluk ayný maddenin ikinci fýkrasýnda da vardýr.
28 Anayasa Mahkemesi Kararý, E. 2003/30, K.2003/38, 29.4.2003.
29 Anayasa Komisyonu Raporu, Y. Dönemi: 22, Y. Yýlý: 1, S. Sayýsý:161, s.1.
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Yeniden düzenlenen 91. madde, temel kanun tanýmý yapmaya çalýþmak
yerine, Anayasa Mahkemesinin gerekçeleri ýþýðýnda, daha net ve örnekler sayan
bir çerçeve sunarak, her bölümün en çok 30 maddeden oluþabilmesi sýnýrýný
getirmiþtir. Bölümlerin, maddeler okunmaksýzýn madde gibi görüþülmesi ve
bölümde yer alan her maddenin oylanmasý öngörülmüþtür. Bölüm üzerindeki
soru-cevap süresi 15 dakikaya yükseltilmiþ, milletvekillerince anayasaya aykýrýlýk
önergesi dahil her madde için 2 önerge limiti konulmuþtur.30 Ancak, 2 önerge
sýnýrýyla ilgili cümle, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiþtir. Anayasa Mahkemesi,
iptal hükmünün, Kararýn Resmi Gazetede yayýmlanmasýndan baþlayarak üç ay
sonra yürürlüðe girmesini öngörmüþtür.
Anayasa Mahkemesi, temel kanun usulünü düzenleyen Ýçtüzüðün 91.
maddesiyle ilgili olarak beþinci kez verdiði iptal kararýnýn gerekçesinde, Ýçtüzükte
deðiþiklik önergelerini düzenleyen genel hüküm olan 87. maddede, her siyasi
parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme haklarýnýn saklý
tutulduðu halde, özel yasama yönteminde bu hakkýn gözetilmemiþ olmasýný,
Anayasanýn 2., 68., 87. ve 95. maddelerine aykýrý bulmuþtur.

2.6. 31.1.2007 Tarihli ve 884 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði Kararý
TBMM, 31.1. 2007 tarihli ve 884 numaralý Karar ile, Anayasa Mahkemesinin
iptalini dikkate alarak, 87 maddedeki sistemi, temel kanun olarak görüþülecek
iþlere de taþýmýþtýr. Buna göre, bölümde yer alan her madde üzerinde
milletvekillerince, anayasaya aykýrýlýk önergesi dahil, en çok 2 önerge verilebilecek;
ancak, her siyasi parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme
haklarý saklý olacaktýr. Ayrýca, metne yeni madde ilavesi ve tekriri müzakere
gibi temel kanun iþlemlerinde tereddütlere yol açan bazý detay konular da ilk
kez düzenlenmiþtir.31
01.09.2007 tarihi itibariyle parlamentoda dört siyasi parti grubu bulunduðu
göz önünde tutulursa, þöyle bir soyut örnek verilebilir. 30 maddelik bir bölüm
halinde temel kanun olarak görüþülen bir kanun tasarýsý tüm söz ve önerge
(milletvekillerince) haklarýnýn kullanýldýðý varsayýmý altýnda yaklaþýk 19 saat
35 dakikalýk parlamento zamanýyla kanunlaþabilecektir.

30 Anayasa Mahkemesi Kararý, E. 2005/74, K.2005/73, 26.10.2005. (Resmi Gazete: 21.10.2006-26326)
31 Söz konusu hüküm þöyledir:  Yeni bir madde olarak görüþülmesine komisyonun salt çoðunlukla katýldýðý
önergeler ile yeniden görüþülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüþme açýlýr ve bu maddede
belirtilen sayýda önerge verilebilir. . TBMM Ýçtüzüðü, Ankara, Temmuz 2007, s.59.
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TEK BÖLÜM TEMEL KANUNUN KANUNLAÞMASI ÝÇÝN
GEREKEN ZAMAN
 Tümü üzerindeki görüþmeler; (Hükümet (20 dk.) + Komisyon (20
dk.)+ 4 Grup (80 dk.)+ 2 Þahýs (20 dk.)+ Soru-cevap (20 dk.)=
160 dk.
 Bölüm üzerindeki görüþmeler; Hükümet (10 dk.) + Komisyon (10
dk.)+ 4 Grup (40 dk.)+ 2 Þahýs (10 dk.)+ Soru-cevap (15 dk.)=
85 dk.
 Önerge iþlemleri; Siyasi parti gruplarýnca 4x 30= 120,
Milletvekillerince 2 x 30= 60 olmak üzere toplam 180 önerge
verilebilir. Her önergenin Ýçtüzüðün 87. maddesi uyarýnca yapýlacak
iþlemi, ortalama 5 dakika olarak alýnýrsa, önerge iþlemleri (900 dk.)
zaman alacaktýr.
Bölümdeki maddelerin okunmaksýzýn oylanmasý: 20 dk.
 Oyunun rengini açýklama (m.86) konuþmalarý; 1 lehte (5 dk.)+ 1
aleyhte (5 dk)=10 dk.
Toplam 1175 dk= 19 saat 35 dakika

Önerge iþlemleri çýkarýldýðýnda ise, 30 maddelik bir temel kanunun yasalaþma
süresi, 255 dk=4 saat 15 dakika olmaktadýr. Ayný iþ, genel hükümlere göre
görüþülmüþ olsaydý, önerge iþlemleri hariç gereken parlamento zamaný 42 saat
40 dakikadýr. Þu halde, parlamento hukukumuzda temel kanun uygulamasýnýn,
kanunlaþma sürecine kattýðý ivme yaklaþýk 10 kattýr.
Toparlamak gerekirse, temel kanun yolu, beþ kez Anayasa Mahkemesinin
denetiminden geçtikten sonra nihayet yerleþen bir içtüzük kurumudur. Temel
kanun, kanunlaþma sürecinde Genel Kurul aþamasýný hýzlandýran, komisyon
aþamasýna dokunmayan bir tekniktir. Bununla birlikte, Genel Kuruldan normalden
yaklaþýk 10 kat daha yüksek bir hýzla geçecek tasarý veya tekliflerin esas
komisyonda daha dikkatli gözlerle irdelenmesi gerekmektedir. Baþka bir anlatýmla,
temel kanun þeklinde görüþülecek kanun tasarý ve tekliflerinin tartýþýlýp
olgunlaþtýrýldýðý komisyonlara daha çok iþ düþmektedir.
Yasama sistemimizde, hacimli ve uzun kanunlarýn Meclis komisyonlarýndan
ve Genel Kurulundan geçirilmesi, siyasi iktidarlarýn öteden beri gözünü korkutan
bir konu olmuþtur.
1983-1996 yýllarý arasýnda, temel kanun yöntemi, Ýçtüzükte yoktu. Ancak
bu dönemde, TBMM tarafýndan çýkarýlan bir yetki kanunu çerçevesinde
hükümetlerin KHK çýkarma yoluna sýklýkla baþvurmasý, deyim yerindeyse bir
çýkýþ yolu olmuþtu.
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Öte yandan, madde sayýsý itibariyle uzun kanun tasarýlarýnýn genel yasama
usulüne göre kanunlaþtýrýlmasý zorunluluðu karþýsýnda, madde sayýsýný az tutmak
için sayfalarca uzunluðunda madde düzenleme ya da iç içe geçmiþ hükümler
içeren torba madde uygulamasý yaygýnlaþmaya baþlamýþtý. Kanun tekniði
yönünden oldukça tehlikeli düzenlemelerle, yapay ve zorlama çýkýþ yollarý
bulunmaya çalýþýlýyordu.32
Türk parlamento hukukunda dönemin içtüzüklerinde düzenlenmediði
halde 1926, 1929 ve 1956 yýllarýnda fiilen uygulanmýþ olan kül halinde görüþme
usulü, özel yasama yönteminin öncü emsalleri olmuþtur. Notlu 1927 Dahili
Nizamnamenin 45 numaralý dipnotu þöyledir:
Tüm halinde kabul olunan kanunlar da vardýr. (1926 ve 15.6.1956)33

Dipnot bilgisinden yola çýkarak 1926 yýlýnda, hukuk reformu kapsamýnda
yer alan 1/791 Kanunu Medeni, 1/782 Türk Ceza Kanunu, 1/909 Borçlar
Kanunu, 1/907 Ceza Kanununun Tatbikatý, 1/959 Kanunu Medeninin Tatbikatý,
1/150 Türk Ticaret Kanunu ve ayrýca 1/835 Ticareti Berriye Hakkýnda Kanun
gibi kanunlarýn temel kanun uygulamasýný andýran özel bir usulle kanunlaþtýrýldýðý
anlaþýlmaktadýr. Bunun ilk örneði olan Kanunu Medeni görüþmelerine
baþlanmadan önce, TBMMnin 11.2.1926 tarihli 54. Ýnikatýnda (Birleþim),
Afyon Milletvekili Ali Beyin, Evraký Varidenin (Gelen Kaðýtlar) Takrirler
Bölümünün 1. sýrasýnda yer alan önergesinin okunmasý tutanaða þöyle yansýmýþtýr:
Kanunu medeni, vecibe (ukudat), ticaret ve ceza kanunlarýnýn
mecliste müzakeresi esnasýnda bir madde ile kabul veya red suretiyle kül
kalinde kararý katiye iktiran ettirilmesinin usul ittihazýný teklif ederim.
Afyon
Ali
Halis Turgut Bey (Sivas)Efendim, Nizamnamei Dahili sarihtir.
Kanunun madde madde müzakeresi lazýmdýr. (Reye sesleri)
...
ReisAdliye Vekili Beyin bir teklifi önümüzdeki Çarþamba günü
Kanunu Medeninin tercihan ve müstacelen müzkeresi hakkýndadýr. Diðeri
de kanunun maddelerinin ayrý ayrý deðil, bir kül halinde müzakeresidir.
Yani heyeti umumiyesinin müzakeresidir.34
32 Örneðin, 1.5 sayfalýk madde metni ve Baþkan açýklamasý için bkz. m.21, TBMM Tutanak Dergisi,
Dönem:19, Y.Yýlý:4, B.32, 10.11.1994, s.150
33 Notlu TBMM Dahili Nizamnamesi, Bkz. ÝBA (2007), Osmanlýdan Günümüze Meclis Ýçtüzük Metinleri,
s. 266.
34 TBMM Zabýt Ceridesi, Devre:2, Ýçtima Senesi: 3, Cilt:20, B (Ý.). 54, 11.2.1926., s. 152.153.
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Daha sonra Ali Beyin önergesi Adliye Vekilinin önerisiyle birlikte kabul
edilmiþ ve Medeni Kanun, müstacelen ve tercihan görüþülüp35 tüm olarak (bir
kez) oylanarak kabul edilmiþtir.
1956 yýlýnda ise Türk Ticaret Kanunu (1475 madde) ile uygulama kanunu
da kül halinde Genel Kurulun oyuna sunulmuþtur.36 Ayrýca, dipnot bilgisinde
belirtilmediði halde, 18.4.1929 tarihinde Ýcra Ýflas Kanunu da kül halinde
görüþülerek kanunlaþtýrýlmýþtýr.
1996 yýlýnda Ýçtüzüðe giren temel kanun usulü, sadece iki kez 1999 yýlýnda
4458 sayýlý Gümrük Kanunu ile 2001 yýlýnda 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu
görüþmelerinde uygulanmýþtýr.
Þu halde, 1996 yýlýnda parlamento hukukumuza temel kanun formülüyle
giren özel yasama yönteminin atasý sayýlabilecek uygulamalar, týpa týp ayný olmasa da, TBMMnin 2, 3 ve 10. dönemlerinde yapýlmýþtýr. 1996 sonrasý iki istisna
dýþýnda çalýþtýrýlamayan özel yasama tekniði, 22. Dönem 3. yasama yýlýndan
itibaren yeniden ve kayda deðer biçimde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Daha evvel,
hükümetlerin gündemi týkayacaðý endiþesiyle Meclise sevk etmekten çekindikleri
yüzlerce maddeden oluþan tasarýlar, temel kanun yöntemi sayesinde ve parlamento
zamanýndan önemli ölçüde tasarruf edilerek kýsa sürede yasalaþtýrýlabilmiþtir.
22. Yasama Döneminde Yasama Yýllarýna Göre TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen
Kanun Sayýsý ve Temel Kanun Olarak Görüþülenler.
Yasama Yýlý

Kanun Sayýsý

Temel Kanun Sayýsý

Oran (%)

22/1. (14.11.2002-31.7.2003)

199





22/2. (1.10.2003-26.9.2004)

265





22/3. (1.10.2004-3.7.2005)

166

4

2.4

22/4. (1.10.2005-28.9.2006)

145

16

11

22/5. (1.10.2006-3.6.2007)

139

11

8

22. Yasama Döneminde, toplam 78 bölüm halinde 31 kanun, temel kanun
yöntemiyle görüþülmüþtür. 21. Yasama Döneminde Danýþma Kurulunda oybirliði
saðlanarak sadece iki kez kullanýlabilen özel yasama yöntemi, 22. Yasama
Döneminde çoðu kez iktidar partisinin getirdiði grup önerilerin Genel Kurulda
kabul edilmesi þeklinde kayda deðer oranda çalýþtýrýlabilmiþtir.
35 Müstaceliyet ve takdimen müzakere, Dahili Nizamname m.70. Bkz.; ÝBA (2007), s. 266.
36 TBMM Zabýt Ceridesi, Cilt:12/2, Ý.83, 29.6.1956, s. 571-572.
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Ýçtüzükteki temel kanun düzenlemesi, taným ve kapsam bakýmýndan esnek
uygulamalara elveriþli olduðundan, tam da yeri gelmiþken, uyarý niteliðinde bir
deðerlendirmede bulunmak gerekir. Ýçtüzükte çizilmiþ olan çerçeveye uygun
biçimde istisnai hallerde ve mümkünse uzlaþmayla devreye sokulmasý gereken
temel kanun usulünün, 30 maddeyi geçen her tasarý veya teklifte uygulanmaya
kalkýþýlmasý, özel yasama yöntemi yoluyla demokrasi açýðý anlamýna gelebilecektir.

2.7. 2.6.2007 Tarihli ve 894 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði Kararý
Yasama döneminin sona ermesi halinde, komisyonlarda yoðun emek ve
mesai harcanarak sonuçlandýrýlýp rapora baðlanmýþ kanun tasarý ve teklifleri
hükümsüz sayýlmaktaydý. Bunlardan, yenilenenlerin ilgili komisyonlarda sil
baþtan yeniden görüþülmesi gerekmeydi. Milli iradenin temsil edildiði
parlamentonun devamlýlýðý esas olduðuna göre, komisyonlarda ayný iþin mükerrer
görüþülmemesinin en azýndan komisyonunun tercihine baðlý olmasýnýn bir yolu
olmalýydý. Bu yeni çözüm yolu 894 numaralý kararla bulunmuþtur. TBMM
Ýçtüzüðünün Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarý ve tekliflerin durumu baþlýklý
77. maddesinin birinci fýkrasýna eklenen cümle þöyledir:
Yenilenen tasarý veya teklifin tümü üzerindeki görüþmelerden sonra
önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açýkça belirtilmek kaydýyla,
komisyonca benimsenebilir.37

Yeni dönem parlamentosunun yeni oluþan komisyonunun, önceki yasama
dönemlerinin komisyonlarý tarafýndan hazýrlanan bir raporu veya metni aynen
benimseyebilmesi, özellikle uzun ve hacimli tasarý veya teklifler söz konusu
olunca, kanunlaþma sürecini önemli ölçüde hýzlandýran bir usul ekonomisi
anlamýna gelecektir.
Ýlk kez 23. Yasama Döneminde uygulanacak olan ve 894 numaralý karar
ile yapýlan düzenleme, 22. Dönem Hükümsüz Listesinde yer alan 210 adet
komisyon raporu 38 hakkýnda uygulanabilir durumdadýr. Ayrýca, rapora
baðlanamadan komisyon aþamasýnda yarým kalan iþlere de uygulanabilir. Bu
deðiþiklik, komisyonlarýn iþ yükünü önemli ölçüde hafifletecektir.

37 TBMM Ýçtüzüðü, Ankara, Temmuz 2007, s.51.
38 Komisyonlarca, bazý tasarý ve teklifler birleþtirilerek görüþülmüþ ve rapora baðlanmýþtýr. TBMM Yirmiikinci
Dönem Hükümsüz Sayýlan ve Sayýlmayan Ýþler Listesi TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:23, Y.Yýlý 1, B.14.8.2007.
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2.8. 9.10.2007 Tarihli ve 902 Numaralý Ýçtüzük Deðiþikliði Kararý
TBMM Baþkanlýk Divaný anayasal bir organdýr. Anayasanýn Baþkanlýk
Divaný baþlýklý 94/3. maddesinde, Baþkanlýk Divaný için bir yasama döneminde
iki seçim yapýlmasý usulü benimsenmiþtir. Böylece, Anayasa koyucu, düþürülme
imkaný bulunmayan Baþkanlýk Divanýnýn dönem içerisinde en azýndan bir kez
deðiþtirilebilmesi yolunu açýk tutmuþtur.39 Ayný fýkra, ilk seçilenlerin süresinin
iki yýl, ikinci dilimde seçilenlerin süresinin üç yýl olmasýný öngörmüþtür.
Anayasada olmamakla birlikte Ýçtüzük dilinde geçen yasama yýlý, takvim
yýlýndan çok farklý bir kavramdýr. Buna raðmen, anayasadaki yýl karþýlýðýnda
Meclis Ýçtüzüðünde yasama yýlýnýn kullanýlmýþ olmasý, uygulamada özellikle
de Meclis baþkanlarýnýn görev süresiyle ilgili tartýþmalara yol açmaktaydý.
902 numaralý Ýçtüzük deðiþikliði kararý ile, Ýçtüzüðün 10/1., 11/5. ve 20/son.
fýkralarýnda geçen yasama yýlýdýr ibareleri yýldýr. þeklinde deðiþtirilerek,
TBMM Baþkaný, Baþkanlýk Divaný ve komisyonlarýn görev süreleri, Anayasada
olduðu gibi takvim yýlý olarak düzenlenmiþtir. Meclisin tatilde olduðu bir sýrada
seçim yapýlmasý zorunluluðu ortaya çýkabileceði düþüncesiyle Ýçtüzüðün 10/3.
fýkrasýnýn ilk cümlesi þöyle düzenlenmiþtir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkan adaylarý, Meclis üyeleri içinden,
milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandýðý günden itibaren
veya ikinci devre için yapýlacak seçimlerde birinci devre için seçilen
Baþkanýn görev süresinin dolmasýndan on gün önce baþlamak üzere, beþ
gün içinde Baþkanlýk Divanýna bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
seçimin yapýlacaðý gün kendiliðinden toplanýr.40

Deðiþiklik öncesi durumda, yasama döneminin baþýnda seçilen Baþkanlýk
Divanýnýn ikinci yasama yýlýnýn son günü görev süresinin bitiminden itibaren
en yaþlý baþkan vekili, yeni Baþkan seçilinceye kadar geçici baþkan; diðer
Baþkanlýk Divaný üyeleri de yerlerine yenileri seçilene kadar geçici Divan üyesi
olarak görevlerini yürütmekteydi. Baþka bir anlatýmla, sözü edilen durum bir
boþalma hali olmadýðý halde Baþkanlýkta boþalmayý düzenleyen Ýçtüzüðün 12.
maddesi, Ýçtüzükteki boþluðu doldurmak üzere uygulanmaktaydý.41
Ýçtüzük deðiþikliði sonrasýnda, Anayasadaki süre belirten ibarelerin Ýçtüzük
tarafýndan yasama yýlýna çevrilmesinden kaynaklanan ve Baþkanlarýn görev
39 TBMM Baþkaný dýþýndaki Baþkanlýk Divaný üyelikleri için durum deðiþiktir; siyasi parti üyelik baðýndaki
deðiþiklikler nedeniyle görevleri sonlanabilmektedir.
40 S. Sayýsý: 25, Dönem: 23, Yasama Yýlý: 2.
41 Uygulamaya dayanak oluþturmak üzere, 1.11.1975 tarihli 1. Birleþimde TBMM Genel Kurulunun bilgisine
sunulan Danýþma Kurulu önerisi için bkz: Þeref ÝBA (2001), Türkiyede Meclis Baþkanlýðý ve Baþkanlýk
Divaný, Ankara, 1. baský, s. 107.
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süresinin fiilen kýsalmasý sonucunu doðuran tartýþmalý uygulamaya çözüm
getirilmiþ olmaktadýr. Öte yandan, ikinci dilimde görev yapacak TBMM Baþkaný
ve Divan üyeleri seçilinceye kadar en yaþlý baþkan vekilinin geçici baþkan sýfatý
almasý ve geçici divan uygulamasý ortadan kalkmýþ olacaktýr. Bu bakýmdan son
küçük çaplý içtüzük deðiþikliði parlamentonun siyasal yapýlanmasý yönünden
etkisi büyük bir kurumsal reform anlamýna gelmektedir.

3. Son Deðerlendirme
Dünya parlamentolarý sürekli bir reform ve kurumsallaþma süreci içinde
varlýðýný sürdürmektedir. Parlamentonun reformu denilince akla gelen baþlýca
alanlardan birisi de içtüzüktür.
Ýçtüzük, yasama organý iradesinin nasýl, niçin ve nerede oluþacaðý gibi kritik
sorulara cevap veren anayasa-altý normlar demetidir. Böyle olunca da, içtüzük
deðiþikliði giriþimleri, genellikle en zor sonuçlandýrýlabilen yasama iþlemlerinin
baþýnda yer almaktadýr.
Ýçtüzük hükümlerinin anlamýný gereði gibi algýlayabilmek; içtüzük
deðiþikliklerini doðru okumak için her içtüzük paketinin perde gerisini aralamak;
arka planda ne gibi dinamiklerin ve faktörlerin bulunduðunu irdelemek
gerekmektedir. Bu bakýmdan, içtüzük deðiþikliðine iliþkin yasama belgeleri
içtüzük yapýcýnýn niyetini okumamýza yarayan baþucu kaynaklardýr.
16 Mayýs 1996 tarihi, yakýn dönem parlamento tarihimizde önemli bir
içtüzük miladý olarak deðerlendirilebilir. 16.5.1996 tarihinden bu yana
gerçekleþtirilen yedi adet içtüzük deðiþikliðinin ortak paydasý, daha kolay ve
hýzlý iþleyen bir yasama organý hedefine yaklaþmaktýr. Diðer ortak bir yön ise,
söz konusu deðiþikliklerin itici gücünün temel kanun yöntemiyle ilgili Anayasa
Mahkemesi iptalleri olmasýdýr. Ancak, hemen her deðiþiklik, muhalefet kanadýný
endiþeye sevk etmiþ ve tartýþmalara yol açmýþtýr. Ýçtüzük deðiþikliklerine iliþkin
iktidar-muhalefet çatýþmasý, özel yasama yöntemini düzenleyen Ýçtüzüðün 91.
maddesi baþta olmak üzere Anayasa Mahkemesinin önüne taþýnmýþtýr. Anayasa
Mahkemesi, temel kanun düzenlemesi nedeniyle verdiði yol gösterici, öðretici
kararlarýyla yeterince baþarýlý olamamýþ olsa gerek, ayný konuda beþ kez iptal
kararý vermek zorunda kalmýþtýr.
Parlamento hukukumuzda temel kanun formülüyle düzenlenen özel yasama
yöntemi, genel yasama yönteminin yaný baþýnda yeni bir alternatif olarak,
anayasa yargýsýnýn testlerinden geçen ve uygulama alaný bulan çaðdaþ ve iþlevsel
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bir yasama modeli niteliði kazanmýþ durumdadýr. Bununla birlikte, içtüzük
hükmüyle örtüþmeyen zorlama uygulamalarla istisnanýn kural haline getirildiði
durumlarda özel yasama yönteminin, çoðunlukçu demokrasi anlayýþýnýn iþtahýný
kabartan hayli pratik bir içtüzük kurumu niteliðine bürünme tehlikesi her zaman
vardýr.
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