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Giriş
Modem demokrasilerde devletin i şlevlerinin, üstlendi ği görevlerin artmas ı yasama-yürütme ili ş kilerini ve güçler dengesini etkilemi ştir. Bunun yan ında teknoloji,bili ş im ve özellikle medya alan ı ndaki geli şmeler yönetilenler ile hükümet arasında doğrudan ili ş ki kurulmasına olanak sa ğlam ıştır.Yürütme organ ının yetki alanın ı n geniş lemesiyle beraber, hükümet üzerindeki parlamento kontrolü zay ı flamış tırı . Parlamentonun yasaları oylamak biçimindeki geleneksel rolü art
ık parlamentonun i şlevselliğ inde bir ölçüt olarak de ğerlendirilmemektedir. Bu çerçevede parlamentonun rolünün "yasama organ ı" olmaktan ç ık ıp "müzakere organ ı " olmaya
doğru kayd ığı şeklinde düş ünceler ileri sürülmüş tür.' Bununla beraber günümüz
demokratik toplumlar ı nda parlamentonun hürriyetlerin güvencesi olarak gereklili ği
tartış ma götürmezken, parlamentonun i ş levselliğinin arttırı lması noktas ında çal ışmalar yap ılmaktadı r. Parlamentonun i ş levselliğinin arttırı lması , parlamentonun
prestiji ve yönetilenler üzerindeki etkisi aç ısı ndan da önem arzetmektedir.
Bu açı dan bak ı ldığı nda yasama-yürütme ili şkilerinde yürütme organ ı lehine gelişen açı l ı mda kilit rolü parlamentonun hükümeti denetlemesi oynamaktad ı r. Günümüzde parti disiplini ile parlamento ço ğunluğu aras ı ndaki ili ş kilerin daha kolay
sağlanabildiğ i düşünüldüğ ünde, hükümetin siyasal sorumlulu ğunun yolunu açan
"denetim araçlarını n önemi" bir kat daha artmaktad ı r. Parlamentonun hükümet üzerindeki denetim yetkisi Ortaça ğda İ ngiltere'de belirmeye başlam ış ve etkisini
arttırmıştı r. Parlamenter rejimin bu ilk safhalar ında denetimin amac ı halin mutlak
iktidarını s ınırlamaktır. 3 Yürütme erki kral ın elinde olmas ı sebebiyle keyfiliğ e müAnkara Barosu Avukatları ndan, Ankara Universi g esi Sosyal Bilimler Enstiwsü İdare Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi
ı Naıni ÇAĞ
AN, "Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü", Anayasa Mahkemesi Yayınları no. 5, Sempozy-ıırnlar, 1986, s. 216
2
JEANNEAU B. "Droit Constitutionel et lnstitutions Politiques", Mmentos Dailoz, 8 Ğdition Paris,
1991 atı f için bkz. Erdo ğan TEZİ Ç, Anayasa Hukuku, Bern Yay ınları 1997, s.383
Ergun ÖZBUDUN, Parlamenter Rejimde Hükümeti Murakabe Vas ı talart, AÜHF yayını, No:171,
Ankara, 1962
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saittir. Bunun önlenebilmesi de parlamentonun hükümeti denetlemesine ba ğlıdır.
Günümüzde de siyasi partilerin siyasetin a ğırl ı k merkezini olu şturduğu dikkate
al ındığı nda, bu denetimin konusu ve kapsam ı deği ş mekle beraber parlamento bukukunun temel ö ğelerinden birisini te ş kil etmektedir.
Bu çerçevede incelemenin konusunu ve s ını rın ı parlamentonun hükümeti denetleme yollar ı ndan sadece bitini te ş kil eden "genel görü ş me" yolu olu şturmaktandan incelenecek,
dı r. Genel görüş me yolu düzenleni ş yeri, kapsam ı ve usul açısı
r.
Genel
görü ş me usuıklanacaktı
di ğer denetim yolları arası ndaki yeri de k ısaca aç
şılaştırmal
ı olarak
lünde yabanc ı ülke parlamento uygulamalar ı ndan da kar
çtüzük
düzenlemelesözedilecektir. incelemenin çe ş itli bölümlerinde Anayasa ve İ
İçtürine at ı fta bulunulmuş tur. Aksi belirtilmedikçe Anayasa'dan 1982 Anayasas ı ,
lmal
ıd
ır.
ü
anlaşı
zükten ise 05.03.1973 tarihli TBMM İçtüzüğ

1. Kavramsal Çerçeve
Genel görüş me yolu parlamenter rejimi benimseyen ülkelerde parlamentonun
denetim görev ve yetkisi kapsam ı nda yer almaktad ır.4 Almanya Meclis
(Bundestag) İçtüzüğ ünün 106. maddesine istinaden ek 5. maddesinde genel görü ş me yoluna yer verilmiş ve "güncel sorunlara ilişkin konularda" genel görü şme
açılabileceğ i ifade edilmi ştir5 . Fransa Anayasas ı 'n ı n 49. maddesi parlamentonun
hükümeti denetleme yollar ı na ayr ılm ış ve genel görü ş me yöntemi Frans ız Cumhuriyet Meclis İçtüzüğünde de ayr ıntı l ı bir ş ekilde düzenlenmi5tir6.İngiltere parlamento hukukunda ise genel görü ş me yöntemi "general debate" olarak adland ırılmaktadır7.
Ülkemiz aç ısından bakıld ığı nda genel görüş me yolunun 1924 Anayasas ı ve o
dönem meclis içtüzü ğünde yer almad ığı, İ 961 Anayasas ı ile kabul edildi ği ve
1982 Anayasas ı nda da korunduğ u görülmektedir. 9 1924 Anayasas ı n ı n 7. maddesinde meclisin hükümeti her zaman denetleyebilece ğ i ve dü şürebileceğinden söz
bilgi
Yabanc ı ülke parlamentolarında "genel görüşme" yönteminin düzenleniş i bakımından geni ş
için bkz. http:// www.uip.org
'http://www.uip.org
6
Fransız Cumhuriyet Meclis İçtüzüğünün "Parlamenter Denetim" üstbaşlıkl ı 3. bölümünün birinci
kısmı 'Meclisin bilgi alma ve denetim yollar ı " şeklinde 132-147. maddeler aras ında düzenlenmi ş
için
bkz.
m.152,
şme
ı
lacak
genel
görü
veya
programı
için
aç
ı
ca
hükümetin
genel
politikas
tir. Ayrı
http://www.assemblee-nationale.fr/engliSh
http:// www.explore.parliamen ı.ukl
ı '1924 Anayasas ı döneminde, zaman zaman hükümet bildirileri üzerinde görü şme açıldığı gürülmüşse de, bunlar ı n milletvekilleri tarafından değ il, bizzat hükümet tarafı ndan ve ihtiyari olarak verilmeleri bakım ı ndan, teknik anlamda birer genel görü şme sayılması na imkan yoktur". Ergun
ÖZBUDIJN, Parlamenter Rejimde Hükümeti Murakabe Vas ıtaları, AÜHF yayını , No:171, Ankara,
1962, s.52
Bkz, Temsilciler Meclisi İçtüzüğ ü m.47-50, 1961 Anayasas ı m. 88/1, 1982 Anayasas ı m.98, TBMM
- İçtüztlğüm. 101-103
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edilmekle beraber genel görü şme yönteminin 1924 Anayasas ında yer almamas ına
gerekçe olarak dönemin meciisinin kurucu meclis s ıfatıyla meclisin iç denetiminden çok devletin kurumsalla şmas ına verdi ği önem gösterilebilir.

Il. Düzenleni ş yeri ve Tan ım

Genel görü şme usulü, "Anayasan ı n Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları " başl ığı altında 98. maddede t0ayrı ca TBMM İçtüzüğünün 101,102 ve 103. maddelerinde düzenlenmi ştir. Bunun d ışı nda yine TBMM
içtüzüğünün 104. ve 105. maddesinde genel görü şmeye atı fta bulunulmuştur.
Genel görü şme toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun meclis
genel kurulunda görü şülmesidir. Genel görü şmenin Anayasada düzenleni şinde
ilginç bir özellik kar şım ıza çıkmaktadı r. Anayasa, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollar ı" başl ığı altında 98. maddede bilgi edinme ve
denetim yollar ını üç baş l ık altında düzenlemiştir. "Genel olarak" kenar başl ığında
98. maddenin ilk fikras ı ; "Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, meclis ara ştırması,
genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturmas ı yollarıyla denetleme yetkisini
kullanır" şeklindedir.
Anayasan ın 98. maddesinin üst başlığı "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi
Edinme ve Denetim Yollar ı " olduğu halde, 98. maddenin ilk fikras ında sadece denetleme ifadesi kullan ılmıştı r. Anayasa koyucu burada bilgi edinme ve denetim
kavramları n ı ayrı ayrı değerlendirmek mi istemi ştir yoksa bu sadece bir kelime seçimi midir? Denetim kavramı tümel olarak incelendiğ inde içinde bilgi edinme olgusunu da barındırmaktad ır. Oysa parlamentonun içsçl denetim araçlar ı olarak değ erlendirilen bu yollar ayrıntı l ı bir biçimde incelendiğinde sonuçları itibariyle sadece bilgi edinmeye yönelik olsalar bile etkinli ğin gelişimi yönünden denetim faaliyeti niteliğinde oldukları görülecektir» Bununla beraber ayn ı maddede sadece
soru-meclis araştırmas ı-genel görüş me yolları düzenlenmi ştir. Gensoru ve meclis
soruşturması Anayasanın 99 ve 100. maddelerinde B ve C başl ıkları altında ayrı
ı o 1982 Anayasas ı 'nın

98. maddesi şu şekildedir:
IV- Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edirı me ve denetim yollar ı
A. Genel olarak
Madde 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis
soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullan ır. - Soru, Bakanlar kurulu ad ına sözlü veya yaz ıl ı
olarak cevapland ırı lmak üzere Baş bakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. - Meclis araştırması , belli bir konuda bilgi edinmek için yapı lan incelemeden ibarettir. - Genel görü şme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüş ülmesidir. - Soru meclis araştırması ve genel görü şme ile ilgili önergelerin verilme
şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandınlma, görüşme ve araştırma yöntemleri Meclis İçtüzüğü ile
düze nlen ir.
İçtüzüğün 96-100 maddeleri aras ında düzenlenen "soru" müessesesi de bilgi edinme arac ı gibi görülse de, bu soruya al ınan cevapla parlamento dışı unsurlar (medya, sivil toplum kurulu şları, kamu
kurumu niteli ğindeki meslek kuruluşları vb.) harekete geçirilebilir ve parlamento üzerinde geni ş
çapl ı etki doğurabilecek çoğulcu-demokratik bir platform oluşturulabilir.
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ayrı düzenlenmiş tir. Gensoru ve meclis soru ş turma yöntemleri parlamentonun içsel
denetiminde görece önemli bir yere sahiptir, 12 Anayasa koyucu bu iki usulü tan ımlamakla yetinmemi ş daha ayrıntılı bir şekilde düzenleme ihtiyac ı duymuştur.
Soru, meclis araştırması , genel görü ş me kavramları ise Anayasan ı n 98. maddesinde sadece tan ımlanm ış ; önergelerin verilme şekli, içeriğ i, kapsamı ile cevapland ı
rı lma, görüş me ve araştı rma yöntemlerinin meclis içtüzü ğü tarafı ndan düzenleneceğ i ifade edilmi5tir.13
Bu çerçevede Anayasa'n ı n 98. maddesinin lafz ı ndan nitelikleri de dikkate al ı narak; soru-meclis ara ştı rması-genel görü ş me usullerinin bilgi edinme, gensoru ve
meclis soru şturmas ını n ise denetim yollar ı olduğ u hususunda bir izlenim do ğmaktadır. Bu düşünce tarzı yla hareket edildi ğ inde maddenin içeri ğ ine uygun olarak
Anayasan ı n 98. maddenin ilk fıkras ı ; "Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis
araştırması, genel görüş me yollarıyla bilgi edinir ve gensoru, meclis soru şturması
yollarıyla denetleme yetkisini kullan ır" şeklinde olmal ıdı r. Ancak Anayasa koyucunun bilgi edinme ve denetleme yollar ı arası nda bir ayr ım gözetmedi ğ i, parlamentonun içsel denetimine bütüncül bir şekilde yakla ştığı kabul edilirse en az ından
Anayasanı n 98. maddenin üst ba şl ığı "Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim
yolları "olarak de ğiş tirilmelidir. Bununla beraber kanaatimizce "genel görü şme"
yolu birazdan de ğinileceğ i üzere meclis genel kurulunda görü şülme usulü ve doğurduğu sonuçlar yönünden "bilgi edinmeye" daha yak ın gözükmektedir. Anayasa
şünülebilir. ı 4
koyucunun burada bilinçli bir tercih yapm ış olabileceğ i ihtimali de dü
Bunun yan ında genel görüş me yolu tanım ı itibariyle de farkl ı l ı k arzetmektedir.
Parlamentonun hükümti denetleme yollar ı ndan bir di ğeri olan "soru" yönteminin
Anayasada ifadesini bulan tan ı m ında bilgi istemek (Soru, Bakanlar kurulu ad ına
sözlü veya yazılı olarak cevaplandırı lmak üzere Baş bakan veya bakanlardan bilgi
istemekten ibarettir; Anayasa 9812. fıkra), meclis ara ştırmas ın ı n tan ım ı nda bilgi
edinmek (Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edin ilmek için yap ılan incelemeden ibarettir; Anayasa 98/3. fıkra) ifadeleri geçti ğ i halde genel görü şmede bir
konunun görü ş ülmesinden bahsedilmektedir (Genel görü şme, toplumu ve devlet
faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda görü ş ülmesidir; Anayasa 9814. fıkra). Bu düzenleme iki farkl ı yoruma
elveri ş li gözükmektedir. Görü ş me genel olarak bilgi edinmeyi de kapsamaktad ır;
bu çerçevede genel görü şmenin tan ım ı nda bilgi edinme ifadesine yer verilmedi ği
söylenebilecektir.Tümel olarak tüm denetim yollar ın ın içeriğinde bilgi edinme zaGensoru önergesinin genel kurulda görü şülmesi s ırası nda verilecek güvensizlik önergeleri sonucunda Bakanlar kurulunun ya da bir bakan ın dü şürülebilmesi, Meclis soru şturına komisyonun raporları doğ rultusunda yüce divana sevk kararlar ı gibi.

ı3 Bkz. Anayasa m. 98/son.

"Burada ifade edilen kavrainları n hepsi parlamentonun iç i şleyişinde önemli yer iş gal etmektedirler.
Burada açıklandığı üzere bu usullerin kavraınsal olarak denetim faaliyeti olarak de ğerlendirilmesi
ile bunların sonucunda farklı denetim mekanizmalarını n harekete geçirilmesi ihtimalinin olmas ı arası nda nüans bulunmaktadır. Bu aç ıdan genel görüşme yolu tek başı na bir denetim yolu olarak dilşünülmemelidir.
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ten asli bir unsur olarak karşı m ıza çıkmaktadı r. Bu takdirde soru usulünün niteli ğinin de sorgulanmas ı gerekecektir. 15 Bu düzenlemenin basit bir kelime seçimi olduğu da ikinci bir düşünüş tarzı olarak ileri sürülebilecektir. Ancak genel görü şmenin
niteli ği ve kapsamı incelendi ğ inde bunun basit bir kelime seçimi olmad ığı görülecektir. Bu bak ı mdan kanaatimce genel görüş me yöntemi bilgi edinme çerçevesinde
değerlendirilmelidir. 16
Bunun yan ında tan ımdan da anla şılacağı üzere toplumu ve devlet faaliyetlerini
ilgilendiren konular genel görü şme konusu olmaktad ı r. Alman Parlamento
(Bundestag) İçtüzüğünde ise genel görü şmenin kapsam ı "güncel sorunlara ilişkin
konular" olarak belirlenmi ştir. Bu tan ı m genel görüş menin denetleme fonksiyonunu ifade etmekten ziyade parlamento içi bir münazara yöntemi ya da konsensüs
arac ı olduğ u izlenimini vermektedir. KKTC Cumhuriyet Meclis İçtüzüğünün 115.
maddesinde yer alan düzenlemeye göre; "Hükümet veya bir bakan ın siyaset ve vj'gulamalan ile toplum ve devlet etkinliklerini ilgilendiren konular" genel görüşme
konusu olmaktad ı r. Bu düzenlemenin hükümet ve bakan uygulamalar ını da genel
görü şme konusu yapt ığı için geni ş ve kapsay ıcı bir niteliğ inin bulunduğu ileri sürülebilecektir. Bir di ğer bakış açıs ı ise bu düzenlemenin gereksiz bir tekrar niteliğinde olabileceğ idir. Devlet faaliyetleri geni ş kapsaml ı olması dolayısıyla hükümet
ve bakan uygulamalar ını da içermektedir. Bununla beraber genel görü şme konularının kapsam ını n tayininde yürütme organ ı n ı n faaliyet ve iş lemlerine vurgu yap ılmas ı denetlemenin birincil amac ı dikkate al ındığı nda yerinde bir tespit olarak görülmektedir.
A. Genel görüş me önergesi kimler tarafindan verilebilir
Genel görü ş me, hükümet, siyasi parti grupları veya en az yirmi milletvekili tarafından Ba şkanl ı ktan bir önerge ile istenebilmektedir (TBMM İçtüzüğ ü m. 10211).
Siyasi parti grupları na ili ş kin bu düzenleme Almanya Parlamentosu (Bundestag)
İçtüzüğ ünün Ek 5 1 maddesinde de ifade edilmi ştir. Görüş me önergesinin siyasi
parti grupları veya Bundestag üyelerinin % 5'i tarafı ndan verilebileceği şeklinde
düzenleme bulunmaktad ır. Almanya Meclis İçtüzüğünün Ek 5. maddesine göre bir
günde genel görü ş me konusu tek bir konu görü şülebilecektir. TBMM İ çtüzüğü m.
102/2 uyarı nca önerge metni 500 kelimeden fazla ise önerge sahipleri 500 kelimeyi
geçmemek üzere bir özet vermek zorundad ı rlar. Genel kurulda önerge sahipleri
tarafindan verilen bu özet okunacakt ı r.Genel kurulda bu özetin okunmas ının altı n15

Siyasi sonımluluğ a yol açmamas ı bakımından soru usulü ile genel görü şme usulü aras ındaki benzerlik dikkate altnarak genel görü şmeye "görü ş meli sözlü soru" (question orale avec dbat) da denilmektedir. Bkz. Ergun ÖZBUDUN, a.g.e., s.52
Uygulamada özellikle d ış politika alanı nda, güncel konularda hemen hemen tüm siyasi partilerin
görüş birliği sağladığı konularda baz ı metinler ortak bildiri olarak yay ınlanmaktad ır. Bu noktada
genel görüş me yönteminin denetim ekseninin kayd ığı düşünülebilecektir. (Yay ımlanan ortak bildiriler için bkz. Şeref İBA, Parlamenter Denetim Yollar ı. Etkinliğ i ve Susurluk Örne ği, Bilgi Yayınevi s.204)
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da yatan neden parlamentoda çok uzun metinlerin genel kurula sunulmak suretiyle
parlamento çal ışmaların ı n engellenmesinin önüne geçilmek istenmesidir.
B. Genel Görü şme Önergesi Üzerine Yapılacak i şlemler
Genel görü ş me önergesi genel evrakta kayda girdikten sonra kanunlar kararlar
genel müdürlüğ üne intikal etmekte ve kay ıt numarası almaktadı r. Burada önergeler
Anayasa ve İçtüzük yönünden incelenmektediri 8 Bu incelemede esasa ve şekle
ili şkin hükümler yan ında özellikle TBMM içtüzü ğ ünün 67. maddesinin ikinci fı krası anlam ı nda kaba ve yaralay ıcı sözlerin düzeltilmesi önerge sahiplerinden istenebilmektedir. Önergelere kanunlar kararlar genel müdürlü ğ ü tarafı ndan esas numaras ı (8/ ... ) verilmekte ve esas numaras ı verilen önergeler içtüzü ğ ün 51. maddesi
uyarı nca gelen kağıtlarda yay ı mlanmaktad ı r. Önergelerin gelen ka ğıtlarda yay ınlanması, önergelerin ş ekil ve esas yönünden Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğüne
uygun olduğ u anlam ı na gelmektedir. Önergenin birer örne ğ i TBMM'de grubu bulunan siyasi parti gruplar ı na ve tutanak müdürlüğ üne gönderilmektedir. Onerge
gündemin sunu ş lar k ısm ına al ı narak genel kurulda okunmaktad ı r. Verilen önergenin metni beş yüz kelimeden fazla ise genel kurulda istek sahiplerinin be şyüz kelimeyi geçmemek üzere verdikleri özet okunacakt ı rBu düzenlemenin amac ı görece
önemsiz konularda bile çok uzun içerikli metinlerin genel kurulda okunmas ı sonucunda, genel kurul çal ışmaları n ı n engellenmesinin önüne geçilmesidir.
C. Genel görüş me için öngörüşme
Genel görü şme usulüne bak ıldığı nda asl ında iki aşamal ı bir yol izlendi ği görünmektedir. Genel görü şmenin genel kurulda görü şülmesine o anki çal ışma düzeni ya da önergenin kapsam ı itibariyle gerek olmad ığı düşünüldüğ ünde genel görüşme önergesi ön görü ş me sonucunda reddedilecektir. Di ğer taraftan genel görü ş me önergesi kapsam, o günkü güncel pratikler ya da konu itibariyle üzerinde
görü şmeye değ er bulunursa ası l görüşmeye geçilebil ecektir. ı 9 On görüşme aşaması
her nekadar her konunun meclis gündemine al ın ı p genel kurul gündeminin i şgal
Parlamento çat ışmalarını n engellenmesine yönelik olarak yap ı lan bu giriş imlere parlamento hukukunda "obstrüksiyon" yöntemi ad ı verilmektedir. Yasama kura ı larını n kötüye kullan ı lmas ını ya da
başka yollarla bilinçli ve ısrarl ı biçimde parlamento çal ışmalann ı n engellenmesini veya sekteye u ğrat ı lması n ı amaçlayan giri şimler obstrüksiyon kapsam ında yer almaktad ı r. Bkz. L. A. Abraham St
S.C. Hawtrey, A Parliamentary Dictionary, London, s. 120- Obstrüksiyon ve Giyotil ı kavramlar ına
ilişkin geniş bilgi için bkz. Şeref İ BA, Parlamento Hukukunda Obstrüksiyon ve Giyotin Kavramlar ı,
AÜ Hukuku Fakültesi Dergisi, 2003, cilt.52, say ı : ı
ıı Ş eref iBA. Parlamenter Denetim Yollar ı , Etkinli ği ve Susurluk Örneğ i, Bilgi Yayı nevi, 1997, s.75
v.d.
' Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN, Genel Görü şme usulündeki "öngörü şme" aşamasını n, bu öngörüşme
neticesinde ası l görüş meye gerek olmad ığı yönünde bir karar ç ıksa bile ,genel kuruldaki tart ışmaları n da bir anlamda meclisin bir denetim faaliyeti oldu ğunu dü şünüldüğ ünde gerekli ve önemli olduğunu dü ş ünmekteüir.Bkz. Ergun ÖZBIJDUN, Anayasa Hukuku. 1997. s.273
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edilmesinin önüne geçilmesini sa ğlamas ı bakım ı ndan gerekli gibi görülse de, görüşmenin aç ı l ıp açı lmamas ı yönündeki tart ışmalar bir bakı ma as ı l görüşmeye yaklaş an bir tarzda cereyan edebilmektedir. Bunun önüne geçilmek için sadece konu
ya da kapsam itibariyle bir oylama yap ı larak genel görü ş me yapı lmas ına gerek olup olmadığı tespit edilebilecektir.
Genel kurulda okunan önerge tasdikli bir suretinin de ekli oldu ğu bir tezkere ile
başbakanl ığ a bildirilmektedir. Önerge okunu ş undan sonraki gündemin "genel görüş me ve meclis araştırması yapılmas ına dair öngörüşmeler" kısmına al ınmaktadı r?° Bu ön görü şmelerde konuş ma süreleri içtüzüğ ün 61. maddesi uyar ınca hükümet ve siyasi parti gruplar ı için yirmi ş er, üye için on dakika ile s ınırlanm ıştır..
Almanya Meclis İçtüzüğünde de konuş ma sürelerine ili şkin bir sını rlama getirilmi ştir. Bu çerçevede üyelerin be ş dakikadan fazla konu ş ma hakları bulunmamaktad ır."
Genel görü şme aç ı lı p aç ılmamas ı na iş aretle oylama suretiyle karar verilmesi
gerekir. Bu ifade içtüzüğ ün 102. maddesinde geçmektedir. Oysa içtüzü ğün 140.
maddesinde; "Anayasada, kanunlarda ve içtüzükte aç ık veya gizli oylama yap ılmasının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak i şaret oyuna
başvurulur" ş eklinde düzenleme bulunmaktad ı r. Dolayıs ı yla 102. maddede ki ifade gereksiz bir tekrar niteliğ i taşı maktadı r.
Öngörü ş me sonunda genel görü şme aç ı lmas ı kabul edilirse genel görü şme günü
belirlemek ve önermek üzere dan ışma kurulu toplant ıya çağrı l ır. Dan ışma Kurulu
genel görüş me için gün tespit eder.
Burada içtüzü ğ ün dan ış ma kurulunu düzenleyen 19. maddesini incelemek gerekir. Bu maddede; "İçtüzükte danış ma kurulunun tespitine, teklifine veya görü ş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, dan ış ma kurulu yapı lan ilk çağrıda
toplanmaz, oybirliği ile tespit , teklif yapamaz veya görü ş bildiremezse, meclis
başkanı veya siyasi parti gruplar ı ayrı ayrı istemlerini do ğ
rudan genel kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanmas ı ilk birleş imin gündemindeki ba şkanlık
sunuşlarında yer alacak ve genel kurul i ş aret oyu ile karar verecektir
Genel görü şme, aç ı lmas ı na karar verilmesini izleyen 48 saatten önce ve yedi
tam günden sonra olmamak üzere tespit edilecek görü şme gününe ili şkin danışma
20

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Gündemi İçtüziiğ onun 49. maddesinde tespit edilmiş tir. Buna göre, Genel Kurulun gündemi şu kı sımlardan ibarettir: 1- Ba şkanl ığı n genel kurula sunuşları , 2- Özel gündemde yer alacak i şler, 3- Seçim, 4- Oylamas ı yap ılacak i şler, 5- Meclis soruşturması raporları , 6- Genel görüş me ve meclis araştırması yapı lmasına dair öngörüş meler, 7- Sözlü
sorular, 8- Kanun tasar ı ve teklifler ile komisyonlardan gelen di ğer i şler, Danış ma kurulunun teklifi
ve genel kurulun onayı ile 6. ve 7. kısımları n her biri için haftan ı n belli bir gününde belli bir süre
ayrılabilir. 3. ve 4. kısı mlardaki seçimler ve oylamalar için de haftan ı n belli bir günü ayr ılabilir.
21
Parlamerıtodaki görü şmelerde konu şmaları n zaman olarak s ın ı rlandırılması ya da belirli bir sürenin
sonunda kesilmesi"giyotin" olarak adland ırı lmaktadı r. Ingiliz Parlamentosunda daha çok konu şma
dilinde kullan ı lan giyotin, belirli bir yasama i ş iyle ilgili olarak yasama sürecinin çe şitli aşamalarındaki görüş melerde harcanabilecek süre miktar ını n Avam Kamaras ı nca saptanmas ını anlatan bir kavramdı r. Abraham SaHawtrey. s.98
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kurulu önerisi, genel kurulun onay ı na sunulmaktad ı r. Bu durumda asl ında bir genel
hükümdür; TBMM İçtüzüğü m. 52 uyar ı nca genel kurula sevkedilen herhangi bir
metnin aksine karafal ınmad ıkça da ğıtı m ı tarihinden itibaren 48 saat geçmeden gürüşülemeyeceğ i ifade edilmi ş tir. Bu parlamento hukukunda "serinleme süresi"
(cooling-offperiod) olarak adland ırı lmaktad ır.22 Bu sürelerin amac ı milletvekillerinin daha serinkanl ı dü ş ünmelerine ve konuya ili ş kin bilgi sahibi olmaları na olanak sağlamaktı r.Bu süre geçmeden önergelerin gündeme al ınması , gündemde kanun tasar ı ve teklifler ile komisyonlardan gelen di ğer i ş lerden birine öncelik verilerek bu k ı sm ı n ilk s ı ras ı na geçirilmesi, hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak genel kuruldan istenebilecektir. Bu düzenleme parlamentonun daha
seri bir şekilde çal ışmas ı na ve siyaset ve toplum gündemine uygun çal ışma yap ılmasına fı rsat vermektedir.Bu takdirde genel kurul i ş aret oyuyla karar verecektir.
Dan ış ma kurulunun teklifinin olmamas ı halinde biraz önce İçtüzü ğün 19. maddesi
anlam ı nda aç ıkladığı m ı z hususlar söz konusu olacakt ı r.
Görü ş me günü bir tezkere ile başbakanl ığ a bildirilecektir. 23 Bu husus İçtüzüğün. 103. maddede genel görü ş me için özel gündem ş eklinde ifade edilmi ştir. Bu
düzenleme içtüzüğ ün özel gündeme ili ş kin esas hükmü olan 50. maddenin tamamlayı c ıs ı niteli ğindedir. TM Genel görü şmede ilk söz hakk ı önerge sahibi siyasi parti
grubu veya grupları na yahut önergedeki birinci imza sahibi milletvekiline veya
gösterece ği bir di ğer imza sahibi milletvekiline aittir. Bu durum içtüzü ğün 61
maddesinde ifade edilmi ştir. İ çtüzük 103. madde bundan sdnraki görü şmeler hakkı nda genel hükümlerin uygulanaca ğın ı öngörmektedir.
Bu fıkran ı n lafzı ndan sanki bu aş amadan önce genel görü şmeye ili şkin özel düzenlemelerin olduğ u ve bu usullerin ayrıks ı olarak takip edildi ğ i izlenimi do ğmaktad ır. Oysa yukar ıda aç ı kland ığı üzere, önergelerin genel kurulda bekletilme sürelerinden, İçtüzü ğ ün 60 ve 61. maddeleri uyarı nca öngörü şmede konu şma sürelerine
kadar birçok husus zaten genel hükümlere paralellik arzetmektedir. Bu aç ıdan bu
ifade yerinde bir ifade olmad ığı gibi bu do ğrultuda bir düzenleme olmasayd ı dahi
genel görü ş me prosedürü herhangi bir önerge gibi i ş lem görecek ve bo şluklarda
genel hükümler uygulanacaktı .
D. Konuşma Süreleri
Görü ş melerin tamamlanmas ı başl ığı n ı taşı yan İçtüzüğ ün 72. maddesine göre
içtüzükte baş kaca bir hüküm yoksa her konuda her siyasi parti grubunun gruplar ı

22 Ergun

ÖZBUDUN, Anayasa Hukuku, 1997, s. 276

Ş eref iSA, Parlamenter Denetim Yollar ı , Etkinli ği ve Susurluk Örne ği, Bilgi Yay ınevi, s.76 vd
24
Içtuzüğün 50. maddesi şu şekildedir:
Danış ma kurulu, Anayasa ve içtüzü ğ ün emredici hükümleri gere ğ ince, belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya birkaç konunun yer alaca ğı özel gündemler ve görO şme günleri tespit
edebilir.Bu konular özet gündemde başkanl ık sunuş ları ndan sonra yer al ı r. Özel gündem maddelerinden sonra, genel hükümler gere ğince tespit olunmu ş gündem maddelerine yer verilir.

23
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adı na ve iki üyenin kendileri adma birer kez konu şma hakları bulunmaktadı r?' Bu
konuş malardan sonra görü şmelerin devam etmesine ili ş kin önerge verilmemi ş ise
baş kan görüş melerin tamamland ığını bildirecektir. İçtüzüğ ün 72. maddesinin ikinci
fıkrası na göre ise, görü ş melerin devam etmesi için önerge verilmi ş ve bu önerge de
genel kurulda i şaret oyu ile kabul edilmi ş ise 1. fı kra gereğ ince siyasi parti grupları na ve milletvekillerine ikinci kez konu ş ma hakkı doğacak-tı r. Böylece genel görüş mede önerge sahibi veya onun gösterece ğ i bir di ğ er imza sahibi ve şah ısları adma iki üyenin onar, siyasi parti gruplar ı ve hükümetin 20'5cr dakika konu şma
hakları bulunmaktad ı r. 22 Konuları n ı n ayn ı olması sebebiyle birle ştirilerek görü şülen önergelerde ilk imza sahibi veya onlar ı n göstereceğ i diğ er imza sahiplerinin
ayrı ayrı konuşma hakları vard ı r. Görüş melerin devam etmesine ili ş kin olarak genel kurul tarafından bir karar ı n al ınmas ı durumunda hükümet ve siyasi parti grupların ı n onar, üyelerin be şer dakika konu şma hakları bulunmaktad ı r.Uygulamada
görüşmelerin devam ı na yönelik önerge verildi ğine tan ı k olunmamaktad ı rAncak
konuş ma süreleri dan ış ma kurulu teklifi ve genel kurul karar ı ile uzat ı lmaktadır.
Önerge üzerindeki genel görü ş me belirlenen günde yap ıldı ktan sonra gündemden ç ıkarı l ı r ve durum bir tezkere ile ba şbakanl ığ a bildirilir
Genel görü ş menin sonunda herhangi bir oylamaya ba şvurulmaz. Görü şmelerin
sonunda karar teklifleri verilip verilmeyece ğ i hususu tart ışmal ı d ır.23 Görüşmeler
sonunda herhangi bir karar teklifi verilmesi hükümete güven ya da güvensizlik olarak de ğ erlendirilmemeli aksine denetimin tam anlam ı yla gerçekleşmesini sağlayan
bir yol olarak dü şünülmelidir.
E. Ö ııergeleri ıı Geri Al ınması

Genel görüş me önergeleri sahipleri tarafı ndan her zaman gerial ınabilir. Ancak
geri alma talebi önerge gündeme al ınd ı ktan sonra yap ıl ı rsa, bu istemin genel kurulda okunmas ı gerekmektedir. Bu düzenleme İçtüzüğün 75. maddesi ile paralellik
arzetmektedir. İçtüzüğ ün 75. maddesi kanun tasar ı ve tekliflerinin geri al ı nmas ından bahsetmekie beraber k ıyasen genel görü ş me önergelerinin geri al ınmas ı nda da
uygulanabilir. Ayr ı ca istemin geçerli olabilmesi için önergede yeter imza kalmayacak ş ekilde önergenin geri çekilmesi gerekecektir? 4 Yasama dönemi sonunda i şlemde ve gündemde bulunan önergeler hükümsüz kalmaktad ı r.
25
22
23

Ş eref iBA, Parlamenter Denetim Yollar ı, Etkinli ğ i ve Susurluk Örne ği, Bilgi Yayı
nevi, s.76 vd
Giyotin kavram ı için bkz. yukarıdaki aç ıklamalar.

Mesele ilk olarak Fransa'da dördüncü Cumhuriyet devrinde ortaya ç ıkmıştır. 1946 Frans ız Anayasası , Cumhuriyet meclisine hükümeti dü şümı e yetkisi tan ımamaktayd ı . Bu itibarla konseyin görü
şmeli sözlü son önergesini kabul etmesi gensom müessesesine benzeyen bir duruma yol açabilecektir. Ancak 14 Haziran 1949 tarihli karar ile gensonı nun pek çok hukumieri aynen al ı nmıştı r.Ergun
ÖZBIJDUN, Parlamenter Rejimde Hükümeti Murakabe Vas ıtalan, AÜHF yay ını, no.171, Ankara,
1962
24
Şeref İBA, a.g.e. s.77 vd.
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TBMM İçtüzüğ ünün 70. maddesi uyar ınca genel görü şme kapal ı oturumda gerçekleştirilebilir. Kapal ı oturum s ı ras ındaki görü şmeler hakk ında kapal ı oturumda
bulunanlar ve bulunma hakk ı na sahip olanlar tarafı ndan hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar devlet s ırn olarak saklan ır (İçtüzük. m. 7015). Özellikle genel devlet
siyasetini ilgilendiren konularda görü şmelerin kapal ı oturum biçiminde gerçekleş tiği görülmektedir.
Genel görüş meyle ilgili özellik arzeden düzenlemelere bakt ığımızda, İçtüzük.
104. maddesinde "meclis ara ştı rma komisyonu raporu hakk ında genel kurulda
genel görüşme açılır" ş eklinde bir hüküm bulunmaktad ı r. Bu hüküm, "zorunlu
genel görüşme" usulünün varl ığı izlenimini doğurmaktad ı r. Yine bütçe yasa tasarı larının ve kalkı nma planları nın mecliste görü şülmesi s ı ras ında genel görü şme
yapılıp yapı lamayacağı özellik arzetmektedir. Bununla beraber bütçe kanunu, hukuki rejimi yönünden bir kanun olmakla beraber, ta şıd ığı özellikler sebebiyle Anayasa bütçenin görüş ülmesini ve kabulünü di ğer kanunlar hakk ındaki genel hükümlere tabi tutmam ış , bu konuda özel bir yöntem benimsemi ştir. Bütçe kanununun bu ayrıksı niteliği dikkate al ınd ığı nda bütçe kanununun genel kurulda görüşülmesi sıras ında genel görü ş me önergelerin verilmesi ve görü şülmesi uygulamaya
uygun dü şmemektedir.Ayn ı şekilde devlet s ırları ve ticari sırların meclis araştırması konusu olamayacağı na dair emredici hüküm bulunmaktad ı r. Bu hususta genel
görüşme için aç ı k bir hüküm olmamakla beraber hükmün genel görü şme için de
uygulanması doğru olacaktı r.
Bununla beraber içtüzükte genel görü şme için oylama yap ı lmamas ına dair emredici bir hüküm bulunmamaktad ı r. Fransa'da Dördüncü Cumhuriyet devrinde,
Cumhuriyet Senatosu 4 Haziran 1949 tarihli karar ı ile içtüzükte önemli de ği şiklikler yapm ıştır. Sözü geçen de ğiş iklikle Millet Meclisinin gensorularla ilgili hükümlerinin pek çoğ u gerekli düzenlemeler yap ılmak şartıyla ikame edilmiştir.
Konseye göre sadece görü ş me ile yetinilmeyip, bunun sonucunda bir oylamaya
başvurulması , her parlamenter meclisin sahip oldu ğ u eski ve geleneksel bir hakt ır;
bu oyun mutlaka bir güven veya güvensizlik aç ıklaması şeklinde olmas ı gerekmediğ i cihetle ortada Anayasa'ya ayk ırı bir durum sözkonusu değildir. Gerçekten denetim niteliğinin tam anlam ıyla gerçekleşmesini sa ğlamak maksad ıyla en azından
bunun tamanılayıcısı durumunda bir oylama yap ı lması yerinde bir düzenleme olabilecektir. Bu sayede hükümet üzerindeki denetleyici hukuki bask ı kendisini gösterebilecektir. Dan ış ma kurulunun önerisi ve genel kurul karar ı ile oylama yap ı lmasına karar verilirse eylemli içtüzük de ğiş ikliğ i mi gündeme gelecektir ya da bu genel görü şmenin amac ıyla bağdaşacak m ı d ı r? biçiminde sorular akla gelse de, özellikle hükümetin tam anlam ıyla denetlenmesi ve parlamento d ışı zorlayı cı unsurları n harekete geçirilmesi bakım ından uygun dü şebilecektir. Bu yaklaşım genel görüşme yöntemini c ı l ı z bir tartışma ve görüş alış-veri ş usulü olmaktan ç ıkarabileİBA, genel görü şme için kapal ı oturum yönteminin uygulanmas ının oıanakl ı olduğundan bahisle bu
sınırlainan ın oldukça dar biçimde yorumlanmas ı gerektiğinden bahsetmektedir. Şeref İBA, Türkiye'de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divan ı, Nobel Yay ınları, t. Baskı, s.227
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cektir. Ayrıca İçtüzüğ ün 100. maddesinde Başkan ın, Ba şkanl ık Divan ın ın, başkanl ık divanı üyelerinin ve dan ış ma kurulunun TBMM faaliyetleriyle ilgili görevleriyle ilgili olarak Ba şkanl ıktan sözlü veya yaz ı lı soru sorulabilece ğ i belirtilmi ştir.
Bu hüküm k ı yasen genel görüşme yöntemine de uygula ıübilmeli, TBMM Ba şkan ı
ve Başkanl ı k Divan ı ve Başkanlık divan ı üyelerinin çal ışmaları genel görüşme konusu yapı labilmelidir.
Sonuç
Genel görü ş me etkinlik derecesi bak ı mından genel görü şme soru ve gensoru aras ında de ğerlendirilmektedir26 . Genel görüş me önergesinin gündeme al ınması kabul edildikten sonra önerge sahibi milletvekilleri d ışı ndaki milletvekilleri de görüşmeye kat ılabilmektedirler. Bu aç ıdan genel görü ş me yolu; soru sahibi milletvekili ile ilgili bakan aras ı nda karşılıklı diyalog ş eklinde geçen sözlü sorudan çok
daha etkin bir denetim yoludur. Ancak genel görü ş me sonunda hükümetin siyasal
sorumluluğuna yol açacak bir karar al ı nmaz ya da oylama yap ı lmaz. Bu aç ıklamalar ışığı nda denetim yolunun dar bir biçimde yorumlan ı p, mutlaka yapt ırım ve sorumluluk çizgisinde de ğ erlendirilmesi parlamento hukuku penceresinden yerinde
olmasa da muhalefet ve hükümetin Ço ğ u zaman genel görüş me sonucunda ortak
bildiri yayınlamaları ş eklinde cereyan eden hususlarla beraber incelendi ğinde parlamento içi bir münazara yöntemi oldu ğu ş eklinde de yorumlanabilecektir. Ancak
parlamentoları n oluşum ve geli ş im çizgisinde temel unsurlardan biri olan ço ğulcu
tartış ma platformunu sağ layan önemli araçlardan biri oldu ğu da açıktır.

KAYNAKÇA
1-

Nami ÇAĞ AN, "Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü", Anayasa
Mahkemesi Yayınları no. 5, Sempozyı.ınılar

2-

JEANNEAU B. "Droit Constitutionel et lnstitutions Poli ıiques", Mömentos Dalloz, Paris, 1991

3-

Erdoğan TEZİ Ç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları , 1997

4-

Ergun ÖZBUDUN, Parlamenter Rejimde Hükümeti Murakabe Vas ıtaları , AOHF yayını,
No: 171, Ankara, 1962

5-

Ergun ÖZBUDUN, Anayasa Hukuku, Yetkin Yay ınları, 1997

67-

Şeref İllA, Parlamenter Denetim Yollar ı, Etkinli ğ i ve Susurluk Örneğ i, Bilgi Yayınevi, 1997.

Şeref İBA, Türkiye'de Meclis Ba şkanl ığı ve Başkanl ı k Divan, Nobel yay ınları, 2001.

8-

Şeref İ BA, Parlamento Hukukunda Obstrüksiyon ve Giyotin Kavramlar ı , AOHF Dergisi, 2003
cilt:52, say ı : 1

9-

LA. ABRAHAM8CS.C. HAWTREY, A Parliamentery Dictiona ıy, London

10- http://www.uip.org

26

Ergun ÖZBUDUN, Anayasa Hukuku, 1997, s.273

TSR Dergisi. Say ı 48, 2003

L 39

