Partilerarası Komisyon çalışmalarını tamamladı

•

ANAP, SHP ve DYP temsilcilerinden
oluşan komisyonun hazırladığı içtüzük
teklifinin Aralık ayı içinde Meclis Baş
kanlığına verileceği bildirildi. Teklif,
Meclis İçtüzüğü'nde tek meclis sistemi
nin gerektirdiği değişikliklerle birlikte,
eksiklik veya boşluk görülen konulara
teamüller de dikkate alınarak yeni dü
zenlemeler getiriyor.

•

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına "Meclis'in şerefini ve haklarını koru
mak ve faaliyetlerini teşvik etme" görevi
getiren İçtüzük teklifi Meclis'te mevcut
komisyonlardan başka İnsan Hakları ve
Çevre Komisyonları kurulmasını da ön
görüyor.

Nisan ayından bu yana partile
rarası bir komisyon tarafından hazır
lanmakta olan ve TBMM İçtüzüğün
de önemli değişiklikler getiren içtü
zük teklifi TBMM Başkanlığına su
nulma aşamasına geldi. Teklif, Mec
lis içtüzüğünde tek meclis siteminin
gerektirdiği değişikliklerle birlikte,
eksiklik veya boşluk görülen konu
lara da teamülleri dikkate alarak ye
ni düzenlemeler getiriyor.
ANAP grubundan Reşit Ülker,
SHP grubundan Güneş Gürseler ve
DYP grubundan Güneş Müftüoğlu'nun katılımı ile oluşan İçtüzük Teklifi
Hazırlama Komisyonu'nun çalışma
larını tamamladığı ve hazırlanan tek
lifin yılbaşından önce TBMM Baş
kanlığına sunulacağı bildirildi. Tekli
fin hazırlanması sırasında başka ül
kelerin parlamentolarının içtüzükle
rini de incelediklerini kaydeden yet
kililer, yepyeni bir içtüzük yapmak
yerine mevcut içtüzükte bazı ek ve
değişiklikler yapmanın daha uygun
olduğuna karar verildiğini ve teklifin
bu doğrultuda hazırlandığını bil
dirdiler.

GENEL GEREKÇE
TBMM'de grubu bulunan parti
lerin ortak tekliflerinin genel gerek
çesinde şu görüşlere yer verildi:
'Anayasamızın geçici 6 ncı
maddesi; "Türkiye Büyük Millet
Meclisinin toplantı ve çalışmaları
için, kendi içtüzükleri yapılıncaya ka
dar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980
tarihinden önce yürürlükte olan İçtü
züğünün, Anayasaya aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanacağını" ve 95
inci maddesi de, "Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çalışmalarını, kendi
yaptığı İçtüzük hükümlerine göre
yürüteceğini" hükme bağlamıştır.

Buna göre söz konusu teklifte
yerleşmiş ve kurumlaşmış kurallar
aynen korunurken, tek meclis siste
minin gerektirdiği değişiklikler ger
çekleştirildi. Ayrıca uygulamada ek
siklik görülen konulara yeni düzen
lemeler getirildi ve Anayasa'nın ön
gördüğü değişiklik ve düzeltmeler
yapıldı.

1973 tarihli Millet Meclisi içtü
züğünün; o tarihte Mecliste temsil
olunan siyasi partilerin ittifakiyle ka
bul edilmiş ve bu nedenle de çoğu
hükümlerinin yerleşmiş ve müesse
seleşmiş bulunduğu dikkate alındı
ğında ve zaruret olmadıkça bu mü
esseseleşmiş kuralların yerine yeni
lerini ikame etmenin de son derece
mahzurlar doğurabileceği düşünül
düğünde, Millet Meclisi İçtüzüğünde
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Bu duruma göre; Türkiye Büyük
Millet Meclisinin, toplantı ve çalış
malarını düzenleyen ve 1982 Anaya
sasına ve onun öngördüğü tek mec
lis sistemine uygun bir içtüzüğe ihti
yacı bulunduğu ortadadır.
Bu ihtiyacın giderilmesi için ta
kip edilecek iki yol mevcuttur:
1- Yepyeni bir İçtüzük yapmak.
2- Millet Meclisi İçtüzüğünde
bazı ek ve değişiklikler yapmak.

bazı ek ve değişiklikler yapılmak su
retiyle bu ihtiyaçların giderilmesinin
daha uygun ve akılcı bir yöntem ol
duğu sonucuna varılabilir.
Bu mülahazalardan hareketle
hazırlanan ve Millet Meclisi İçtüzü
ğünde ek ve değişiklik yapılmasını
öngören bu teklifte;
a) Millet Meclisi İçtüzüğünün
yerleşmiş ve müesseseleşmiş kural
ları aynen muhafaza edilmiştir.
b) Tek Meclis sisteminin gereği
olarak, mülga Birleşik Toplantı içtü
züğü müesseselerine yer verilmiştir.
c) Uygulamalarda noksanlık ve
ya boşlukları görülen hususlara,
mevcut teamüller de dikkate alınmak
suretiyle, yeni düzenlemeler getiril
miştir.
d) Anayasanın ve kanunların ön
gördüğü müesseselere yer verilmiş
ve Anayasa gereği olan değişiklik
ler ve düzeltmeler yapılmıştır."
TEKLİF NE GETİRİYOR?
Yeni teklifle getirilen bir değişik
likle Meclis Başkanı'nın görevleri
arasında "TBMM'nin şerefini ve
haklarını korumak ve faaliyetlerini
teşvik etmek" görevi de eklendi,
"Cumhurbaşkanına vekillik etme
görevi" de bu madde kapsamına
alındı.
Teklifin bir başka maddesinde
ise TBMM'de mevcut komisyonlar
dan başka bir "Çevre Komisyonu"
ile bir "insan Hakları Komisyonu"
kurulması öngörülüyor. Millî Eğitim
Komisyonunun adı ise "Millî Eğitim,
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