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08/07/2013- 51 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesi uyarınca soru önergeleri; kısa, gerekçesiz ve kişisel 
görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önergeyle 
hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bir 
bakana açık ve belli konularda bilgi istemekten ibarettir.  
 
TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in imzası ve TBMM Başkanlığı’nın 03.07.2013 tarih ve 
43453547-120-07-131778 sayılı yazıyla; TBMM İçtüzüğü’nde belirtilen hükümlere 
aykırılığı iddiasıyla tarafımıza iade edilen 28 Mayıs 2013 tarihli yazılı soru önergesi ilgili 
mevzuata hiçbir aykırılık taşımamaktadır.  
 
Dolayısıyla tarafınızca yapılan uygulama usule ve hukuka aykırıdır, 
 
Zira, 
 

TBMM İçtüzüğü’nün 96. Maddesi açıkça şu hükme sahiptir. 
 
“Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama 
ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular 
hakkında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. 
Soru önergelerine belge eklenemez. 
 
Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir. 
 
Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde 
yayımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.” 
 
TBMM İçtüzüğü’nün 97. Maddesi ise “sorulamayacak sorular” başlığı 
altında şu hükmü ortaya koymaktadır: 
 
“Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: 
 
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; 
 
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular; 
 
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.” 
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Bahsi geçen tarih ve yazılı sayınızda belirtildiği gibi 28 Mayıs 2013 tarihli yazılı 
soru önergesinin hiçbir bölümünde “istişare” amacı bulunmamaktadır.  
 
İlgili sorular, doğrudan Başbakan’ın 28 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı grup 
konuşmasında “iki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da” ifadesi üzerine 
sorulmuştur. 

 
Başbakan böyle bir ifade de bulunduğuna göre 
 
- “İki ayyaş” diye tanımladığı insanların kim olduğunu somut olarak bilmek 

zorundadır. Bu somut bilginin sorulması istişare anlamı taşımaz. 
 

- “TBMM tarihinde iki ayyaş yasa yapmış” olmalıdır, dolayısıyla ortada somut 
bir yasa vardır, bu yasanın da somut olarak bir ismi olmalıdır, bu somut 
bilginin sorulması da istişare anlamı olarak değerlendirilemez. 

 

- “İki ayyaşın yaptığı bu yasa” belirli bir tarihte kabul edilerek yürürlüğe girmiş 
olmalıdır, bu bilgilerin sorulması da istişare olarak değerlendirilemez. Tam 
tersine denetim faaliyetinin parçasıdır.  

 

- Başbakan böyle bir ifadede bulunduğuna göre yasa yapan şahısların “ayyaş” 
olup olmadığını da tespit etmiş olmalıdır. Bu tespitin de somut bir yöntemi 
vardır. Bu tespitin nasıl yapıldığı, ilgili bir rapor olup olmadığının sorulması 
ile somut bir bilgi talep edilmektedir. Bu durum istişare olarak 
değerlendirilemez.  

 

- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “ayyaşların yasa yaptığı” iddia edildiğine göre 
bunun başka örnekleri de bulunmalıdır. Ayyaşları hâlâ öğrenemediğimiz 
yöntemlerle tespit eden Sayın Başbakan bu ifadeyi kullandığına göre bu 
bilgiye sahiptir dolayısıyla bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmalıdır.  

 

- Ayrıca TBMM vekillerini “ayyaş” olarak tanımlayıp tanımlamanın ahlaklı, 
ilkeli, saygın, edepli milletvekili tarifine uyup uymadığı da istişare 
mahiyetinde kabul edilemez. Hukuk devleti ilkesi gereği idarenin tüm 
parçaları gibi Başbakan’ın da iş ve eylemlerinde hukuka ve genel ahlaka 
uygun davranması gerekmektedir. Başbakanın genel ahlaka uygun 
davranıp davranmadığını denetlemek de yasamanın denetim görevinin 
bir parçasıdır ve yazılı soru önergesinin konusudur. 
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- Başbakan’ın TBMM’nin manevi şahsiyetini zan altında bırakan, TBMM’nin 
geçmişteki üyelerini de tahkir anlamı taşıyan sözlerini tashih edip etmeyeceği 
de istişare mahiyetinde değildir. Burada Başbakan’a danışılan bir şey yoktur. 
Onun herhangi bir konudaki görüşü talep edilmemektedir.  

 

Hukuk devleti ilkesi gereği Başbakanlar her türlü iş ve eylemlerini hukuka 
uygun bir biçimde yapmak zorundadır. Genel ahlakın müsaade etmediği, 
TBMM’nin manevi şahsiyetine zarar veren ifadeler hukuka aykırıdır.  Bu tip 
beyanları sebebiyle Başbakan’ın tashihe gitmesi de Başbakan’ın ifadesini 
hukuka uygun bir hale getirme biçimidir. Bu konuda somut bir bilgi 
istenmektedir.  

 
Bu nedenlerle usule ve hukuka aykırı olarak tarafınızca iade edilmiş bulunan önergemin 
işleme konulmasını talebinin kabulüyle gereğinin yapılmasını görüşünüze sunuyorum, 
 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
 

Umut Oran  
İstanbul Milletvekili 

 


