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TÜRK PARLAMENTO HUKUKUNDA  

“BÜTÇE” KOM SYONU

Dr. Nahit YÜKSEL

I. G R

Parlamentolar, siyasal bilim ve maliye yazınlarında sıklıkla belirtildi i gibi, 
kimlere ne miktarda vergi salınaca ını ve vergi hasılatının nerelerde 
kullanılaca ını saptama yetkisinin payla ımı konusunda XIII. yüzyılda siyasal 
iktidarla vergi verenler arasında ba layan ve sonraki yüzyıllarda daha da 
iddetlenen mücadelenin ürünüdür. Dayandıkları toplumsal tabanı zamanla 

geni leten parlamentolar demokratik hareketlerin etkinle ti i XIX. yüzyıldan
itibaren en etkin ve gözde kurum oldular. Artık yalnızca kamu geliri/ kamu gideri 
konularında (yani bütçeleme i levi) yasa yapmakla yetinmemekte ve toplumsal, 
siyasal, iktisadi, kültürel vb. her alana el atmaktaydılar. O kadar ki, Birinci Dünya 
Sava ı sonrasında demokrasilerin gözden dü mesinin nedenlerinden biri olarak, 
dönemin kimi Avrupalı yazarları, parlamentoların i levlerindeki bu ola anüstü 
artı ın ortaya çıkardı ı sonuçları (parlamentolarda tartı maya açılan konuların
sayısındaki artı ın parlamentoların ya hiç çalı amamasına ya da çok yava
çalı masına neden olmasını) göstermi lerdir.  

Bu yazarlardan F. Cambo’ya göre, XIX. yüzyıl sonuna kadar 
parlamentolarda yalnızca dı  politika, anayasal ıslahat, oy verme yöntemi, kilise-
devlet ili kileri, adliyenin ve yerel yönetimlerin örgütlenmesi gibi “büyük bir 
siyasî kültüre ve hususî bir salâhiyete” sahip olmayı gerektiren sorunlar tartı ılırdı.
XX. yüzyılın ilk çeyre inde ise demiryolu tarifeleri, ithalât ve ihracat resimleri, 
ziraatın, sanayinin ve ticaret gemilerinin himayesi gibi harcıâlem bir kültür ile 
halledilebilecek somut konular tartı ılmaktadır.1 levlerdeki bu artı , en 

Siyaset Bilimi Doktoru (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Maliye Bakanlı ı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ünde Devlet Bütçe Uzmanı unvanı ile 
çalı maktadır.

1 F. Cambo, “Diktatörlükleri Do uran Sebeplerden Parlamentarizm Buhranı”, Fikir
Hareketleri, Sayı 13, (18.1.1934). Ayrıca, Nahit Yüksel, Fikir Hareketleri Dergisi, (Yayımlanmamı
Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. 
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geleneksel i lev olan bütçe yanı sıra, de i ik konularda çalı ma yapan 
komisyonların parlamentolar bünyesinde olu turulmasını gerektirmi tir.2 Bütçe 
hakkının bir bakıma simgesi olması dolayısıyla, bütçe komisyonu, hep daha öne 
çıkarılmı  ve ço unlukla anayasalarda düzenlenmi tir.3

lk Osmanlı Parlamentosunda (1876), “bütçe”4 ile ilgili komisyon 
(encümen) yanı sıra, de i ik adlar altında ba ka komisyonlar da olu turulmu tur. 
Komisyonların olu um ve çalı ma tarzları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 
genellikle içtüzüklerde5 düzenlenmi , “bütçe” ile ilgili komisyona ise, içtüzükler 
yanı sıra, Anayasalarda bile yer verilmi tir. Bununla birlikte, Türk Parlamento 
Hukukunun kaynakları yalnızca anayasa ve içtüzüklerden ibaret de ildir.6

Bu çalı mada “bütçe” ile ilgili komisyonun ülkemizdeki tarihsel geli im 
süreci incelenecek, bir bakıma bu komisyonun izi sürülecektir. Bu komisyonun 
parlamento hukukumuzda nasıl bir komisyon konsepti içinde kendisine yer 
buldu u, ba ka bir anlatımla, bütçe komisyonu yanı sıra hangi adlar altında kaç 

2 Yasama organlarında “komisyon” biçiminde bir çalı ma yönteminin tercih edilmesinin 
kuramsal nedenleri için, Fahri Bakırcı, TBMM’nin Çalı ma Yöntemi, Ankara, mge 
Kitabevi, 2000, s. 310. 

3 Anayasanın “Bütçenin görü ülmesi” ba lıklı 162 nci maddesi bütçe komisyonunun olu um
tarzını, üye sayısını ve bütçe yasaları bakımından i leyi ini düzenlemektedir.  

4 Ülkemizde ilk kez 1846 yılında (günümüzdeki anlamda olmasa da) devlet bütçesi 
yapılmı tır. 1846-1875 devresinde (1854 ve 1855 yılları hariç) her yıl düzenli olarak bütçe 
hazırlanmı tır. 1845 yılında, bütçenin hangi ilkelerle ve nasıl hazırlanaca ına dair bir karar 
kabul edilmi , 1855 yılında ise, bütçenin hazırlanmasına ve yürürlü e girmesine ili kin 
ayrıntılı düzenlemeler içeren 12 maddelik bir Nizamname yürürlü e konulmu tur. Osmanlı
Devletinin mali kurumları ve bütçe geli meleri için, bkz. Maliye Te kilatı Tarihçesi ve 
Mevzuatı, (2. Baskı), Ankara, Maliye Bakanlı ı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü
Yayını, 1994. 

5 “Dahili Nizamname”, “Meclis, cemiyet, irket gibi te killerin veya her hangi bir daire veya 
müessesenin i lerini düzenlemek ve iyi i lemesini sa lamak ve hükmü yalnız bunları te kil 
edenlere ve tatbik olundukları yerlere münhasır bulunmak üzere meydana getirilen 
kaidelerin hepsi”dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi de bu kabildendir. 
Türk Hukuk Lugatı, (4. Baskı), Ankara, Ba bakanlık Basımevi, 1998. çtüzük, 
parlamentoların çalı malarını düzenleyen metinlerdir. çtüzü ün tanımı, niteli i, sorunları
ve ülkemizdeki içtüzükler hakkında, bkz. Servet Arma an, Memleketimizde çtüzükler,
stanbul, .Ü.H.F. Yayını, 1972, s. 3. 

6 Teziç, bundan çeyrek yüzyıl önce kaleme aldı ı bir eserde, Türk hukuk düzeninde 
parlamento hukukunun yazılı kaynakları olarak anayasayı, içtüzükleri, kanunları, Meclis 
Ba kanlık Divanı kararlarını, idari düzenleyici i lemleri ve mahkeme kararlarını
göstermektedir. Erdo an Teziç, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve lgili 
Anayasa Mahkemesi Kararları, stanbul, .Ü.H.F. Yayını, 1980, s. 12. 
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komisyonun yer aldı ı da çalı mada gösterilecektir. Komisyonlar konusunda 
Osmanlı Devleti dönemi ile Cumhuriyet dönemi arasında az çok bir süreklili in
bulunması nedeniyle, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine de inme gere i
duyulmu tur. 

2003 yılı sonunda kamu mali yönetimi ve kontrol hukukumuzda 
meydana gelen bir de i iklik, “bütçe” komisyonunun i levlerinin bu yasal 
düzenlemenin gerekleri çerçevesinde sorgulanmasını gerektirmektedir. 1050 sayılı
Yasa (Muhasebe-i Umumiye Kanunu) yerine kaim olmak üzere çıkarılan 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Yasa (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu) “bütçe” komisyonuna yepyeni i levler yüklemektedir.

5018 sayılı Yasanın “Faaliyet raporları” ba lıklı 41 inci maddesinin 
be inci fıkrası hükmü çerçevesinde Sayı tay tarafından TBMM’ye sunulan 
raporlar ve de erlendirmeler, kamu idarelerinin kamu kayna ının elde edilmesi ve 
kullanılmasına ili kin hesap verme sorumluluklarının yasama organında
görü ülmesine temel te kil edecektir.7 Bu görü melerin yapılaca ı komisyon ise, 
henüz 5018 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ilk fıkrası hükmünün 
gere i (TBMM çtüzü ü de i ikli i) yerine getirilmemi  olmakla birlikte, 
muhtemelen “bütçe” komisyonudur. Ancak mevcut yapısı ve i  yükü ile 
Komisyonun bu görevi hakkıyla yapabilmesi olanaklı gözükmemektedir. 

7 5018 sayılı Yasanın 41 inci madde gerekçesi: “Kamuoyunu ve yasama organını, yürütmenin 
faaliyet sonuçları konusunda bilgilendirme, yönetsel hesap verme sorumlulu unun en 
önemli gereklerinden birisidir. Bu mekanizma, kamu hizmetlerini yürütenlerin daha fazla 
sorumluluk hissetmelerine ve daha sonuç odaklı çalı malarına, kamu hizmetlerinden 
yararlananların ödedikleri vergilerin nasıl kullanıldı ı ve kamu idarelerinin performansları
konusunda bilgi sahibi olmalarına ve yasama denetiminin güçlendirilmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu amaçla, harcama yetkililerince faaliyet raporu, üst yöneticilerce idare 
faaliyet raporu, çi leri Bakanlı ı’nca mahalli idare faaliyetlerine ili kin De erlendirme 
Raporu, Maliye Bakanlı ı’nca Genel Faaliyet Raporu düzenlenmesi esası getirilmi ,
Sayı tay’ın söz konusu raporlardan hareketle kendi de erlendirmelerini de yapmak suretiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirmesi öngörülmü tür.” 5018 sayılı Kanun ve ilgili 
dokümanlar için bkz. Ulusal ve Uluslararası Çalı malar I ı ında Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, Ankara, Maliye Bakanlı ı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü,
2004. 
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II. CUMHUR YET ÖNCES  DÖNEM8

1876 yılında kurulan Osmanlı Parlamentosunun her iki kanadı (Heyet-i 
Mebusan ve Heyet-i Ayan) için “nizamname-i dahili”ler hazırlanmı  ve bunlar 
1877’de yürürlü e konulmu tur. Ancak, kısa bir süre sonra (1878) kapatılan 
parlamentonun yeniden açılması için 30 yılı a kın bir süre, yani 1908’e kadar 
beklemek gerekmi tir. 1910’lu yılların sonlarına do ru, Meclis-i Meb’usan’da, 
Meclis-i Meb’usan Nizamname-i Dahilisi uyarınca, on be er üyeden olu an on 
altı “daimi encümen” mevcuttu. Bunlardan biri olan “Muvazene-i Maliyye 
Encümeni” “bütçe”ye ili kin komisyon idi.9 Nizamname, “Muvazene 
Encümenince Tetkik Olunacak Hususat” olarak, “Meclis-i Meb’usan 
Muvazenesiyle tahsisat-ı munzamesi hakkındaki kanun layihaları”, “Muvazene-i 
Maliyye Kanunu”, “Tahsisat-ı munzame ve tahsisat-ı fevkalade talebini havi olan 
kanun layihaları” ve “Varidat ve masarifat-ı Devletin tezyid ve tenkisini intaç 
edecek her nev’i kanun layıha ve teklifleri”ni saymaktaydı (md. 83).10 23 Nisan 
1920’te Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, birkaç gün sonra, 
Meclis-i Meb’usan’ın Nizamname-i Dahilisinin “de i tirilmek suretiyle 
uygulanmasına devam edilmesini” kararla tırmı tır. 1921 Anayasasındaki en 

8 Kanun-u Esasi, 42 nci maddesinde, çift meclisli bir parlamento öngörmekteydi. “Meclisi 
Umumi Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusan namlarile ba ka ba ka iki heyeti muhtevidir.” 
Anayasa’da meclis çalı malarının içtüzük (nizamname-i dahili) çerçevesinde yürütülece ine 
ili kin açık bir hüküm yer almamakla birlikte, bazı maddelerde (örne in, 47 nci madde) 
nizamname-i dahiliye göndermede bulunulmaktaydı. “Bütçe” konusunu düzenlemeye 
yönelik bazı maddelere de yer verilmi ti. “Devletin büdçesi varidat ve mesarifatı
tekribiyesini mübeyyin kanundur. Tekalifi devletin  vaz ve tevzi ve tahsil emrinde müstenit 
olaca ı kanun budur.” (md. 97); “Büdçe yani muvazenei umumiye kanunu Meclisi 
Umumide madde be madde tetkik ve kabul olunur. Varidat ve mesarifatı muhammeninin 
müfredatını cami olmak üzere ana merbut olan cedveller nızamen tayin olunan numunesine 
tevfikan aksam ve fusul ve mevaddı mü teaddideye münkasem olarak bunların müzakeresi 
dahi fasıl fasıl icra edilir.” (md. 98); “Muvazenei umumiye kanunu müteallik oldu u senenin 
dühulünde mevkii icraya konulabilmek içün layihası Hey’eti Mebusana Meclisi umuminin 
kü adı akabinde ita olunur.” (md. 99).  Suna Kili ve A. eref Gözübüyük, Türk Anayasa 
Metinleri - Senedi ttifaktan Günümüze-, Ankara, Türkiye  Bankası Kültür Yayınları,
1985. 

9 Di er 15 sürekli komisyon ise unlar idi: stid’a; Orman ve Maden ve Ziraat; Defter-i 
Hakani ve Emval-i Gayr-i Menkule; Posta ve Telgraf ve Telefon ve Ticaret ve Sanayi ve 
Rüsumat; Hariciye; Dahiliye; Sıhhiye; Adliye; Askeri; lmiyye ve Evkaf; Kavanin-i Maliye; 
Layıha; Maarif; Nafıa; Ariza-i Cevabiyye. 

10 Arma an, a.g.e., s. 172-3 
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köklü de i iklik, devletin eklini Cumhuriyet’e dönü türen 29/10/1923 tarihli ve 
364 sayılı Yasayla11 yapılmı tır.

III. 1924 ANAYASASI12  DÖNEM

Cumhuriyet döneminin ilk içtüzü ü, hazırlıklarına 1924 yılında ba lanan 
ve uzun bir u ra ı sonrasında 1927 yılında çıkarılan “T.B.M.M. Dahili 
Nizamnamesi”dir.13 Nizamnamenin konumuz yönünden en önemli maddesi, 
“Daimi Encümenlerin Müddetleri, ntihapları, Adetleri ve Bazı Ahkam” ba lıklı
22 nci maddesiydi. Maddeye göre, “Her içtimaın ba langıcında vazifeleri ertesi 
içtimaa kadar devam etmek ve azası heyeti umumiyece izafi rey ile intihap 
olunmak üzere 17 encümen te kil” olunacaktı. Komisyonlar üç grup altında 
toplanmaktaydı. Te kilatı Esasiye, Arzuhal, Divanı Muhasebat, Meclis 
Hesaplarının Tetkiki ve Meclis Kütüphanesi “Encümen”lerinden olu an ilk grup 
“Meclis Vazifeleri ile Mütenazır Encümenler” diye adlandırılmaktaydı. 25 üyeden 
olu ması öngörülen Bütçe Encümeni yalnız ba ına ikinci grubu olu turmakta ve 

11 1921 Anayasasında (20.1.1921 tarihli ve 85 sayılı Te kilatı Esasiye Kanunu) mali nitelikli ve 
bütçe ile ilgili hükümlere yer verilmemi ti. 30.10.1922 tarih ve 307 sayılı Heyeti Umumiye 
Kararı ise, Osmanlı mparatorlu unun inkıraz bulup TBMM Hükümeti te ekkül etti ine 
dairdi. Te kilatı Esasiye Kanunu’nun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun. 3. 
Tertip Düstur, Cilt: 5, s. 158. 3. Tertip Düstur, Cilt 3, s. 149 . Bu ve daha önceki 
dipnotlarda de inilen kanun ve kararların metinleri için, bkz. Kili ve Gözübüyük, a.g.e.

12 Anayasanın 26 ncı maddesinde bütçe yasaları di er yasalardan ayrı bir biçimde zikredilmi
ise de, hazırlanı ları bakımından bütçe yasaları ile di er yasalar arasında anayasada bir 
ayrıma gidilmemi , her iki tür yasa için de içtüzü e atıfta bulunulmakla ve konunun 
içtüzükte düzenlenece inin belirtilmesi ile yetinilmi ti. Nitekim, bu Anayasanın görü meleri
sırasında Çorum Mebusu smet Bey’in yaptı ı beyandan da, meramın bu oldu u
anla ılmaktadır: “Muvazenei maliye kanunu yukardaki kavaninin vazi, tadili eklinde bir 
kanun layihasıdır (...) u halde muvazenei umumiye kanunu Meclisin yapaca ı kavanini 
sairenin aynıdır ve sureti tetkikatı nizamnamei dahilide tayin edilmi tir.” A. eref 
Gözübüyük - Zekai Sezgin, 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görü meleri, Ankara, 
A.Ü.S.B.F. yayını, 1957, s. 467-468. 

13 19.11.1924 tarihinde Dahili Nizamname Encümeni TBMM Ba kanlı ına ve Genel Kurul’a 
birer mazbata arzetmi , bu mazbata üzerine yeni bir “dahili nizamname” hazırlanması
kabul edilmi tir. 10.12.1925 tarihinde Genel Kurula sunulan Tasla in görü ülmesine 
14.12.1925 tarihinde ba lanmı  ise de, tamamlanamamı tır. Meclis-i Meb’usan Nizamname-
i Dahilisi ve teessüs etmi  örf ve adetler ve tadil teklifleri de gözönünde bulundurularak 
hazırlanan bu Taslak TBMM’nin 2.5.1927 tarihindeki 62 nci oturumunda “T.B.M.M. Dahili 
Nizamnamesi” adıyla kabul edilmi tir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi 
Teklifi Esbabı Mucibe Mazbatası ve görü meler için bkz. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi,
Devre 2, çtima Senesi 4, Cilt 31, (1927), s. 237 vd. Bu Dahili Nizamnamenin hazırlanı  ve 
kabul edili  serüveni için, bkz. Arma an, a.g.e., s. 38-39. 
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“Bütün Hükümet Hizmetleriyle Mütenazır Encümen” olarak 
nitelendirilmekteydi. Üçüncü grup komisyonlar ise “Vekaletlerle Mütenazır
Encümenler” idi ve Bahriye, Ticaret, Hariciye, Dahiliye, Ziraat, Sıhhiye, Adliye, 
Maliye, Müdafaai Milliye, Maarif ve Nafıa Encümenlerinden olu maktaydı.
Nizamnamenin bu 22 nci maddesi u fıkrayı da içermekteydi: “encümenlerle 
tenazuru bulunmayan dairelere müteallik layiha ve teklifler Maliye umuruna ait 
iseler Bütçe ve Maliye Encümenlerinde, bundan ba ka bütün layiha ve teklifler 
Dahiliye Encümeninde müzakere olunur.” Heyeti Umumiye, gerek görmesi 
halinde, encümen üye sayısını geçici olarak artırabilecekti (md. 25). Karma 
veyahut geçici encümenler olu turabilecekti. Bir mebusun birden fazla 
komisyona üye olabilece i kuralının istisnası vardı: bütçe encümenine mensup 
olanlar ba ka bir encümene seçilemeyecekti (md. 39). 

Bütçe Encümeninin inceleyece i be  i ten biri de, “muvazenei umumiye 
kanunu” idi (md. 126). Encümene sunulan muvazenei umumiye kanunu 
layihasında encümende tadil yapılmasına yönelik teklifler, 127 nci madde 
uyarınca, ancak ilgili mazbatanın da ıtılmasını takip eden yedi gün zarfında 
yapılabilecekti. Belirli konularda (örne in umumi ve zati maa ları tahsisat, 
gündelik ve harcırahların artırılması hakkında teklifler) tadil önerisinde 
bulunulamayacak, bütçeye ödenek eklenmesi önerilemeyecekti.  

Bütçe yasalarını di er yasalardan ayrı bir kategori olarak de erlendirmeye 
cevaz vermek üzere 1961 ve 1982 Anayasalarında yer alacak olan ve bütçe 
yasalarına bütçe ile ilgili hükümler dı ında hüküm konulmasını sınırlayan 
düzenlemeyi ça rı tıracak bir ifadeye bu nizamnamede yer verilmi ti:  
“Muvazenei umumiye kanununile bilvasıta vergiler kanunlarına ve tahsisat itasını
iktiza ettiren kanunlar, varidat veya masarife taalluk etmiyen hükümler 
dercedilemez” (md. 128). Bütçe yasasına ekli cetveller fasıl fasıl görü ülüp 
oylanacak (md. 129), hükmü bir seneden fazla zamana amil olan maddeler 
muvazene-i umumiye kanununa veyahut eklerine konulamayacaktı (md. 130).

Nizamnamenin 22 nci maddesinde 1928 yılında gerçekle tirilen
de i iklikle, Ticaret ve Ziraat Encümenleri ktisat Encümenine dahil edilmi  ve 
böylelikle encümenlerin sayısı 17’den 15’e dü mü tür.14 1932 yılında yapılan de i-
iklikle, 1928 yılında 15’e dü ürülen encümen sayısı tekrar 17’ye çıkarılmı tır.15 

14 Nizamname de i ikli inin di er ayrıntıları için bkz. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre III, 
çtima Senesi 1, Cilt 3, (1928), 106-107. 

15 Ayrıntılar için bkz. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre 4, çtima Senesi 2, Cilt 10, (1932), s. 
15-17. 
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Konumuzu ilgilendiren çok en önemli bir de i iklik teklifi, 1943 yılı
ortalarında yapılmı tır. Teklifte, bütçe ve maliye encümenlerinin görevlerinin çok 
defa birbirine tedahül etmekte (karı makta) oldu una16 i aretle, bu durumu 
ortadan kaldırmak için her iki encümenin görevlerinin birle tirilmesi gerekti i ve 
bu i lere bakacak olan encümene de Maliye Encümeni adının verilmesinin uygun 
olaca ı belirtilmi tir. Te kilatı Esasiye Encümeni, bütçe ve maliye 
encümenlerinin birle tirilmesi yönündeki öneriyi u biçimde de erlendirmi tir:

“1. Maliye encümeninin tetkik ile mükellef oldu u i lerin kamilen Devlet 
varidatının veya masraflarının artırılması ve eksilttirilmesini tazammun eden 
kanun layiha ve tekliflerine ve bu kanunların tefsirine munhasır oldu u kabul 
edilse bile, mali i ler Devletin en önemli meselelerinden bulunmasına ve bu i lere 
müteallik kanun layiha ve teklifleriyle tefsir taleplerinin bir encümende tetkiki ile 
iktifa edilmesinden ise, yine mali i lerle alakalı ve bilgili zatlardan te ekkül eden 
ikinci encümen tarafından ayrıca incelenmesinde bariz bir isabet görülmektedir. 

2. Bu i lerin iki encümende tetkik edilmesi bazı vakit tedahülü 
icabetmekte oldu u ileri sürülmekte ise de tedahül kelimesinde mündemiç 
maksat ve manayı her iki encümen noktai nazarlarının birbirine karı arak tahalüf 
husule gelmesinin veya i lerde melhuz olan bir gecikmenin ifadesi olarak telakki 
eden encümen, esasen bütün mesailin en son müzakere ve münaka a mercii 
yüksek heyet olmasına göre bu iki encümen arasında bir fikir ihtilafı vuku bulsa 
bile birçok emsaliyle sabit oldu u üzere Umumi Heyette meselenin yapılacak
müzakere neticesinde hangi nokta daha isabetli görülürse onun kabulü cihetine 
gidilece ini ve meselenin daha salim ve daha müfit bir ekilde hallolunaca ını
nazara alarak bu husustaki mütalaayı ve binaenaleyh i lerin iki encümenden 
geçmesinin bir tedahülü icabedece i hakkında gösterilen sebebi varit 
görmemi tir.”

16 Bütçe ve Maliye Encümenlerinin görevleri (hangi tür tasarı ve teklifin kendilerine havale 
olunaca ı) konusunda Nizamnamede bir açıklık bulunmamaktadır. 1942 yılına ait tutanak 
dergileri incelendi inde, vergi ve vergi türü mali yükümlülükleri konu edinen tasarı ya da 
tekliflerin Maliye Encümenine havale edilmekte oldu u, mali husus içeren di er tasarı ya da 
tekliflerin ise Bütçe Encümenine havale edildi i, Bütçe Encümeninin görev alanının daha 
geni  oldu u görülmektedir. Ek ödenek kanun tasarısının Bütçe Encümenine, “Sinema 
Filmlerinin Gümrük Resimlerinin ndirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın hem Bütçe 
hem de Maliye Encümenine havale edildi i gözlemlenmektedir. Benzeri bir durum “ spirto 
ve spirtolu çkiler nhisarı hakkında Kanun Tasarısı” ve “ eker ve Glikozdan Alınan
stihlak Vergisinin Artırılmasına Dair Kanun Tasarısı” için de söz konusudur. Tasarılar için 

bkz. TBMM Tutanak Dergisi, Devre VI, (1942), Cilt 25.
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Te kilatı Esasiye Encümeni, Bütçe ve Maliye Encümenlerinin 
birle tirilmesi önerisini tasvip etmemi tir. Münakalat ve Ticaret Encümenlerinin 
kurulmasıyla encümen sayısı 19’a çıkmı tır.17 

1924 Anayasasının dilinin 10.1.1945 tarihli ve 4695 sayılı Yasayla 
sadele tirilmesi üzerine, 26.3.1945 tarihinde verilen bir Teklif ile TBMM Dahili 
Nizamnamesinin dilinin de “... tamamiyle Anayasamızın Türkçele tirilmesinde 
tutulan ölçü ve usuller içinde...” sadele tirilmesi önerilmi , TBMM’nin 11.4.1945 
tarihli oturumunda Türkçele tirilmi  (sadele tirilmi ) haliyle yeni metin kabul 
edilmi tir.18 “TBMM çtüzü ü”nün 22 nci maddesinde 1946 yılında yapılan 
de i iklikle, Çalı ma Komisyonunun ilavesiyle komisyon sayısı 20’ye ula mı tır.19

1954 yılında çtüzükte yapılan de i iklikle, çtüzü ün dili, adı ba ta
olmak üzere, 1945 öncesindeki hale döndürülmü tür. 1961 Anayasası döneminde 
1954 de i ikli i sonrasında “Encümenler ve Parti Grupları” ba lıklı 22 nci 
maddenin aldı ı biçime atıfta bulunuldu undan, bu maddenin içeri ine tekrar 
de inmekte yarar vardır.

“Her içtimaın ba langıcında, vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek 
ve azası umumi heyetçe izafi reyle intihap olunmak üzere”, üye sayıları 5 ile 35 
arasında de i en 20 encümen kurulacaktı. “Meclis vazifeleri ile mütenazır
encümenler” Arzuhal, Divanı Muhasebat, Meclis Hesaplarının Tetkiki, Meclis 
Kütüphanesi ve Te kilatı Esasiye Encümenlerinden, “Bütün Hükümet hizmetleri 
ile mütenazır encümen” 35 üyeli Bütçe Encümeninden, “Vekaletlerle mütenazır
encümenler” ise, Adliye, Çalı ma, Dahiliye, Gümrük ve nhisarlar, Hariciye, 
ktisat, Maarif, Maliye, Milli Müdafaa,  Münakalat, Nafıa, Sıhhat ve çtimai 

Muavenet, Ticaret ve Ziraat Encümenlerinden olu acaktı. Gerekti inde 
komisyonların üyeleri Genel Kurulca daha çok veya daha az sayıda
seçilebilecekti. Yukarıdaki encümenlerle kar ılanamayan dairelerle alakalı layiha 

17 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre 7, çtima Senesi 1, Cilt 3, (1943), s. 120. S. Sayısı 113. 
18 Örne in, “Dahili Nizamname” sözcü ü yerine “ çtüzük” sözcü ü, “Encümen” sözcü ü

yerine de “Komisyon” sözcü ü konulmu , içeri e ili kin her hangi bir de i iklik
yapılmamı tır. Teklif, teklifin gerekçesi ve Te kilatı Esasiye Encümeni mazbatası için bkz. 
T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre VII, çtima 2, Cilt 14,(1945), S. Sayısı 68. 

19 1946 yılında yapılan de i iklik sonrasında sayıları 20’ye çıkan komisyonlar: Meclis Görevleri 
ile Kar ılıklı Komisyonlar: Anayasa; Dilekçe; Meclis Hesaplarını nceleme; Meclis Kitaplı ı;
Sayı tay. Bütün Hükümet Hizmetleri ile Kar ılıklı Komisyon: Bütçe Komisyonu; Adalet; 
Bayındırlık; Çalı ma; Dı i leri; Ekonomi; Gümrük ve Tekel; çi leri; Maliye; Milli E itim; 
Milli Savunma; Sa lık ve Sosyal Yardım; Tarım; Ticaret; Ula tırma. T.B.M.M. Tutanak 
Dergisi, Dönem VII, Toplantı 3, Cilt 23, (1946), s. 74. S. Sayısı 117. 
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ve teklifler, mali i lerden iseler, Bütçe ve Maliye Encümenlerinde, bundan ba ka
bütün layiha ve teklifler, Dahiliye Encümeninde görü ülecekti.20

Nizamnamenin komisyonları düzenleyen 22 nci maddesindeki en büyük 
çaplı de i iklik 28.12.1957 tarihinde yapılmı tır. De i iklik sonrasında 22 nci 
maddenin aldı ı biçime göre, her içtimaın ba langıcında vazifeleri ertesi içtimaa 
kadar devam etmek ve azası Umumi Heyetçe izafi reyle intihap olunmak üzere, 
Meclis vazifeleriyle mütenazır Arzuhal, Divanı Muhasebat, Meclis Hesaplarının
Tetkiki, Meclis Kütüphanesi ve Te kilatı Esasiye Encümenlerinden ba ka bütün 
hükümet hizmetleri ile mütenazır Bütçe encümeni kurulacaktı. Bunlardan ba ka, 
Devlet vekaletleri hariç her vekalete mütenazır encümenler kurulacaktı. Yukarıda
sayılan encümenlerle kar ılanmayan dairelerle alakalı layiha ve teklifler mali 
i lerden iseler, Bütçe ve Maliye Encümenlerinde, bundan ba ka bütün layiha ve 
teklifler, Dahiliye Encümeninde görü ülecekti. Encümenlerin kaçar azadan 
terekküp edece ine Riyasetin teklifi üzerine Umumi Heyet karar verecekti. En 
önemli de i ikliklerden biri, her bir Encümenin kaçar üyeden olu aca ının
Nizamnamede gösterilmesi usulünden vazgeçilerek, üye sayısı tespitinin Meclis 
Ba kanının teklifi üzerine Genel Kurulun alaca ı karara bırakılmı  olmasıdır.21

1957 de i ikli i, birkaç yıl sonra, 1961 Anayasasının Geçici 3 üncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılacak ve Nizamnamenin 1957 de i ikli i öncesi 
hali 1961 yılı sonrasında kullanılmaya devam edecektir.  

IV. ARA DÖNEM (27 MAYIS 1960’DAN 1961 ANAYASASI 
YÜRÜRLÜ E G RENE KADAR)  

Ara dönemin parlamentosu niteli indeki Kurucu Meclis, “Milli Birlik 
Komitesi” ve “Temsilciler Meclisi” biçimindeki iki kanattan olu acaktı. 157 sayılı
Yasaya göre 1961 yılına ait Bütçe Kanunu tasarısı ile katma bütçeler, Milli Birlik 
Komitesi ile Temsilciler Meclisinden seçilecek 10 ar üyeden kurulu bir Bütçe Ko-
misyonunda incelenerek Kurucu Meclisin birle ik toplantısında görü ülüp kabul 
edilecekti. Bakanlık bütçeleri ile katma bütçeler, Mecliste tüm halinde görü üle-
cekti. Bölüm ve maddeler ayrı ayrı görü ülmeyecek, kabul edilmeyen bütçeler, 
yeniden incelenmek üzere komisyona geri gönderilecekti. Kurucu Meclis üyeleri-
nin masraf teklifinde bulunabilme usulleri çtüzükle düzenlenecekti (md. 23). 
Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinin çalı malarını kendi içtüzüklerine 
göre yapacakları, Kurucu Meclisin birle ik toplantıları için ayrı bir içtüzük 

20 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre IX, çtima 4, Cilt 28, (1954), s. 259-261 ve S. Sayısı 173. 
21 Resmi Gazete: 6.1.1958/9800. Ayrıca bkz. Arma an, a.g.e., s. 278-285. 
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yapılaca ı, yeni içtüzüklerde hüküm bulunmayan hususlarda ise, eski TBMM 
çtüzü ünün (Dahili Nizamnamenin) uygulanaca ı hükme ba lanmı tı (md. 25). 

 “T.C. Milli Birlik Komitesi çtüzü ü”nün22 6 ncı maddesi, Komitenin 4 
komisyon halinde çalı aca ını hükme ba lamaktaydı: 11 üyeli Güvenlik 
Komisyonu, 10 üyeli ktisat Komisyonu; 10 üyeli Sosyal ler Komisyonu ve 3 
üyeli Bayındırlık ve mar Komisyonu. ktisat Komisyonu Maliye, Sanayi, Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının hizmetlerinin güdümü ve denetlenmesi 
ile görevliydi. Da ıtılan T.B.M. Meclisinin Bütçe ve Sayı tay komisyonlarına
kanunlarla verilmi  olan görevlerle Bütçe ve iktisadi kamu kurulu ları ile ilgili ve 
Sayı tay Ba kanlı ının çalı ma konusuna giren i leri de bu komisyon yapacaktı
(md. 8). Komite, gerekirse komisyonlardaki üye sayısını de i tirebilecek, geçici ve 
karma komisyonlar kurabilecekti (md. 12).  

Temsilciler Meclisi çtüzü ü23, aralarında 10 üyeli Bütçe Komisyonunun 
da yer aldı ı 17 komisyonun kurulmasını öngörmekteydi.24 Gerekti inde yeni 
Komisyonlar kurulabilecek, mevcut komisyonlardan bazıları kaldırılabilecek veya 
komisyonların üye sayısı de i tirilebilecekti. Bu komisyonlarda kar ılanamayan 
i ler, 1924 Anayasası dönemindekine benzer bir biçimde, akçeli i lerden ise 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen temsilci 
üyelerden olu an Karma Komisyonda, bundan ba ka bütün teklifler çi leri
Komisyonunda görü ülecekti. çtüzük bütçe konusunda da hüküm içermekteydi. 
Devlet gelirlerinin yahut giderlerinin artırılmasını veya eksiltilmesini gerektirecek 
kanun tasarılarının görü ülmesi sırasında yapılacak tadil tekliflerinde Kurucu 
Meclis çtüzü ünün ilgili hükümlerine uyulacaktı (md. 39). 

Ayrıca, bu Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde eski Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1957 yılından önce yürürlükte olan çtüzü ünün 13.12.1960 
tarihli ve 157 sayılı Yasaya, Kurucu Meclis çtüzü üne ve bu çtüzü e aykırı
olmayan hükümleri uygulanacaktı (md. 61). 

22 Arma an, kitabında yer verdi i çtüzük metnini Komite üyelerinden temin etti i matbu 
nüshadan aldı ını belirtmektedir. çtüzü ün hangi tarihte yürürlü e girdi i saptanamamı tır.
a.g.e., a. 42. 

23 Arma an, aynı yerde, anılan kitabında yer verdi i Temsilciler Meclisi çtüzü ü ile Kurucu 
Meclis çtüzü ünün metinlerini, Meclis ar ivinden temin etti i matbu nüshalardan takdim 
etti ini belirtmektedir. Bu iki çtüzü ün hangi tarihte yürürlü e girdi i de saptanamamı tır

24 Üye sayıları 10 ile 15 arasında de i en di er 16 komisyonun adları: Adalet, Milli Savunma, 
çi leri,  Dı i leri, Maliye, Milli E itim, Bayındırlık, Ticaret, Sa lık ve Sosyal Yardım, Tarım, 

Gümrük ve Tekel, Ula tırma, Çalı ma, Sanayi, mar ve skan, Basın-Yayın ve Turizm 
Komisyonları.
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Kurucu Meclis çtüzü üne göre25 Temsilciler Meclisi, Anayasa ve Seçim 
Kanunu komisyonlarının seçiminden sonra, en az bir gün önce gösterilecek 
adaylar arasından Bütçe Komisyonuna gizli oyla 10 üye seçecek ve isimlerini 
derhal Milli Birlik Komitesi Ba kanlı ına yazı ile bildirecekti. Komite, bu yazının
alınmasından sonra en geç iki gün içinde Bütçe Komisyonuna 10 üye seçecekti 
(md. 17). 

Bu Komisyon, 1961 Bütçe Kanunu ile ona ba lı bakanlık bütçelerini ve 
kesin hesapları inceleyerek karara ba layacaktı. 1961 yılı bütçesi en geç 15 ubat 
1961 günü Kurucu Meclis dare Kuruluna sunulacaktı (madde 21). 1961 yılı
Bütçe Yasası ile ilgili olarak Hükümetçe veya Bütçe Komisyonunca masraf 
artırıcı veya gelirleri azaltıcı teklifte bulunulma yöntemi, tekliflerin görü ülmesi 
usulü 24 üncü maddede ayrıntılı biçimde açıklanmaktaydı.

Kurucu Meclis çtüzü ünün 30 ve izleyen maddelerinde “Di er
Komisyonlar”a (Dı i leri, Hesapları nceleme ve Dilekçe Komisyonları)
de inilmekte, TBMM’nin 1957 yılından önce yürürlükte olan çtüzü ünün bu 
çtüzü e aykırı olmayan hükümlerinin, Kurucu Meclis Komisyon ve birle ik 

toplantılarında uygulanaca ı belirtilmekteydi (md. 56). 

V. 1961 ANAYASASI26 DÖNEM

1924 Anayasası dönemindekinden farklı olarak, TBMM, 1961 Anayasası
döneminde 450 üyeli “Millet Meclisi” ve 165 üyeli “Cumhuriyet Senatosu” adı

25 Arma an, aynı yerde, anılan kitabında yer verdi i Temsilciler Meclisi çtüzü ü ile Kurucu 
Meclis çtüzü ünün metinlerini, Meclis ar ivinden temin etti i matbu nüshalardan takdim 
etti ini belirtmektedir. Bu iki çtüzü ün hangi tarihte yürürlü e girdi i de saptanamamı tır.

26 Anayasaya göre, bütçe kanun tasarısı 35’i Millet Meclisinden 15’i de Cumhuriyet 
Senatosundan olmak üzere toplam 50 üyeden kurulu bir “karma komisyon”a verilecek, Bu 
komisyonun olu turulmasında, siyasi parti gruplarının ve ba ımsızların oranlarına göre 
temsili gözetilecekti. Üyelerden en az 30’unun iktidar grubu veya gruplarına tahsisi zorunlu 
kılınmı tı (md. 94). Bütçe yasa tasarısı; Karma Komisyon'da en çok sekiz hafta içinde 
görü ülerek kabul edilecekti. Cumhuriyet Senatosuna gönderilen tasarı 10 gün içinde 
görü ülüp ve karara ba lanacaktı.  Tasarı, en geç 7 gün içinde tekrar Karma Komisyonda 
görü ülecek; kabul edilen Tasarı, bu kez Millet Meclisine gidecek, mali yılba ına kadar 
burada görü ülüp karara ba lanacaktı. 126 ncı madde, bütçe yasasına bütçe ile ilgili 
hükümler dı ında hiç bir hüküm konulamayaca ı hükmünü amirdi. 1961 Anayasası ile 
birlikte hukukumuza anayasa yargısı girmi tir. Oysa, 1924 Anayasası döneminde anayasa 
yargısı mekanizması mevcut de ildi. Meclisin her bir Encümeni, kendisine tevdi edilen 
layihanın anayasaya uygunlu unu gözetmekle yükümlüydü.  
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altında iki Meclisten olu acak ve Meclisler çalı malarını kendi yaptıkları
çtüzüklerin hükümlerine göre yürüteceklerdi.  

1961 Anayasasının Geçici 3 üncü maddesi, bu Anayasaya göre kurulan 
TBMM’nin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplantı ve 
çalı malarında, kendi içtüzükleri yapılıncaya kadar (Geçici 7 nci maddeye göre de, 
Meclis çtüzüklerinin en geç iki yıl içinde çıkarılması gerekmekteydi),  TBMM’nin 
27.10.1957 tarihinden önce yürürlükte olan çtüzü ü (Dahili Nizamname) 
hükümlerinin uygulanaca ını belirtmi tir. 

Anayasanın 92 nci maddesi gere ince kurulacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma Komisyonlarının üye tamsayısı Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Ba kanlarının anla masıyla saptanacaktı. Millet Meclisi Ba kanı en kısa
zamanda siyasi parti grupları ba kanlarına, her bir siyasi parti grubundan bu 
komisyonlara seçilecek üye sayısını bildirecekti. Millet Meclisinden Karma 
Komisyona seçilecek üyeler hakkında 21 ve 22 nci maddeler hükümleri 
uygulanacaktı. Karma Komisyonlar Millet Meclisi Ba kanlı ınca denetlenecekti. 
“Bütçe Karma Komisyonu” bu madde kapsamında olu turulacaktı.27

A. Cumhuriyet Senatosu çtüzü ü

“Cumhuriyet Senatosu çtüzü ü” 27.12.1965 tarihinde çıkarılmı tır.28 

çtüzü ün “Komisyonlar” ba lıklı 17 nci maddesi, görev alanlarını dikkate alarak, 
üye sayıları 9 ile 15 arasında de i en 12 komisyon olu turulmasını ve bunların üç 
grup altında toplanmasını öngörmekteydi.  

Birinci grubu olu turan “Görevleri Bütün Kamu Hizmetleriyle lgili
Olan Komisyonlar” arasında iki komisyon sayılmaktaydı: Anayasa ve Adalet ile 

27 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Uzun Vadeli Planın Yürürlü e Konması ve Bütünlü ünün 
Korunması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde “Plan Karma Komisyonu”ndan ve bu 
komisyonun olu um biçiminden söz edilmektedir. Uzun vadeli planı TBMM’de görü ecek 
olan “Bu Karma Komisyon, Anayasanın 94 üncü maddesine göre seçilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu üyelerinden kuruludur.” Sicilli Kavanini, 1962, s. 
133. Anayasa Tasarısının “Bütçenin görü ülmesi ve kabulü” ba lıklı maddesinin 
gerekçesinde, “Bütçe tasarılarının teferruatlı incelenmesi ancak Komisyon çalı masiyle 
mümkün oldu u ve iki Mecliste aynı zamanda Komisyon çalı ması yapmanın do uraca ı
zorluklar göz önünde tutularak iki Meclis üyelerinden Meclisin üye tam sayıları arasındaki 
nispete uygun surette kurulu bir Karma Bütçe Komisyonu derpi  edilmi tir.” 
denilmektedir. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 2, (1961 S. sayısı 35.

28 Resmi Gazete: 18.1.1964/11610. 
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Bütçe ve Plan Komisyonları (Bütçe ve Plan Komisyonu olarak, TBMM Bütçe 
Karma Komisyonu üyeli ine Senato’ca seçilen 15 üye sayılmaktaydı). kinci grup 
olan “Cumhuriyet Senatosu Faaliyetleriyle lgili Komisyon”u tek komisyon 
olu turmaktaydı: Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını nceleme Komisyonu. “Belli 
Kamu Hizmetleriyle lgili Komisyonlar” grubunda ise 9 komisyon yer 
almaktaydı: Bayındırlık, Ula tırma ve mar- skan; Dı i leri, Turizm ve Tanıtma; 
çi leri; Mali ve ktisadi ler; Milli E itim; Milli Savunma; Tarım; Sosyal ler; 

Gençlik ve Spor Komisyonları.

Genel Kurulca ba ka komisyonlar kurulabilece i gibi, mevcut 
komisyonlardan bazıları kaldırılabilecek veya komisyonların üye sayıları
de i tirilebilecekti. Genel Kurulun gerek görmesi halinde, karma yahut geçici 
komisyonlar kurulabilecekti. 

Cumhuriyet Senatosunun ilgili komisyonlarınca incelendikten sonra 
Genel Kurula gelen yasa tasarı veya teklifleri, iki defa; gelir ve gider bütçesiyle 
kesin hesap yasasına, bütçe bölümlerinde aktarma veya ola anüstü ödenek 
isteklerine ait tasarılar ise yalnızca bir defa görü ülmek suretiyle 
sonuçlandırılacaktı (md. 69 ve md. 71).  

Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, ek ödenek ve aktarma tasarı ve teklifleri Karma Bütçe Komisyonunda; 
bunun dı ında kalan bütçe ile ilgili tasarılarla teklifler ise, Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonunda görü ülecekti (md. 86). Üyeler, bütçe kanunu tasarılarının
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görü ülmesi sırasında, gider artırıcı veya 
belli gelirleri azaltıcı teklifler yapamayacaklardı (md. 89). 

B. TBMM Birle ik Toplantı çtüzü ü

17.2.1965 tarihli TBMM Birle ik Toplantısı çtüzü ünde29 “bütçe” ile 
ilgili komisyona ve dolayısıyla konumuza dair hüküm yer almamaktaydı.

C. Millet Meclisi çtüzü ü

Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  için  bir  çtüzük  hazırlanması
yönündeki giri imler 1963 yılında ba lamı  ve çtüzük ancak 1973 yılında 

29 Resmi Gazete: 1.3.1965/11941 [TBMM Birle ik Toplantısı Tutanak Dergisi, Dönem 
1, Cilt 4, Birle im 1 (1965)] 
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çıkarılabilmi tir.30 “Komisyonların adları” ba lıklı 20 nci madde, Millet Meclisin-
de 11 komisyonun olu turulmasını öngörmekteydi: Anayasa; Adalet; Milli Savun-
ma; çi leri; Dı i leri; Milli E itim; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Bayındırlık, 
Ula tırma ve Turizm; Tarım ve Köy leri; Sa lık ve Sosyal ler; Millet Meclisi 
Hesaplarını nceleme Komisyonları. Komisyonların her birinin üye sayısı,
Danı ma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca i aret oyuyla tayin edilecekti. 
Komisyonlar her yasama dönemi ba ında iki yıl için seçilecekler ve görev süreleri 
yenileri seçilinceye kadar devam edecekti. 21 inci maddeye göre de, Ba kan,
komisyonda siyasi parti gruplarına dü en üye sayısını saptayacaktı.31 çtüzü ün
komisyonları düzenleyen 20 nci maddesinde 17.3.1977 günü yapılan bir 
de i iklikle, 12 nci komisyon olmak üzere, “Sayı tay Komisyonu” kurulmu tur.32

VI. ARA DÖNEM (12 EYLÜL 1980’DEN 1982 ANAYASASI 
YÜRÜRLÜ E G R NCEYE KADAR)

27.10.1980 gün ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Yasanın 1 inci 
maddesine göre, 1961 Anayasası ile de i iklikleri, bu Yasada belirtilen istisnalar 
saklı kalmak üzere, yeni bir anayasa kabul edilip yürürlü e girinceye kadar 
yürürlükte kalacaktı. Anayasada TBMM’ye, Millet Meclisine ve Cumhuriyet 
Senatosuna ait oldu u belirtilmi  bulunan görev ve yetkiler 12 Eylül 1980 tarihin-
den itibaren geçici olarak Milli Güvenlik Konseyince yerine getirilecekti (md. 2). 

30 Giri imlerden ilki 1963 yılında, ikincisi 1968 yılında ve üçüncüsü de 1972 yılındadır. 1972 
yılı sonuna do ru, Millet Meclisi Ba kanlı ına, 6 Milletvekilinin imzasını ta ıyan bir çtüzük 
Teklifi sunulmu tur. Teklif 274 maddeden olu maktaydı. Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu, 25.11.1972 tarihli Raporunda Teklif’e ili kin görü ünü belirtmi  ve madde 
sayısını 162’ye dü ürmü tür. çtüzük teklifi ve madde gerekçeleri ile Anayasa komisyonu 
Raporu ve bu Komisyonun de i tiri i için bkz. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 
3, Cilt 29, (1972), S. Sayısı 763. Millet Meclisi Ba kanı Sabit Osman Avcı’nın Ba kanlı ında 
Millet meclisinde grubu bulunan partilerden iki er üye almak suretiyle te kil olunan bir 
Özel Komisyon'ca hazırlanan 274 maddelik bir “Millet Meclisi çtüzü ü Projesi” için bkz. 
Arma an, a.g.e., s. 439-551. çtüzü ün 184 üncü maddesine göre, Anayasanın geçici 3 
üncü maddesi gere ince Millet Meclisince uygulanmakta olan 1.11.1956 tarihli TBMM 
Dahili Nizamnamesi Millet Meclisi çtüzü ünün yürürlü e girdi i 1.9.1973 tarihinde 
yürürlükten kalkacaktı.

31 çtüzükte adı zikredilmeyen Bütçe Karma Komisyonu ise, dayana ını Anayasadan (md. 94) 
alan bir komisyon idi. Komisyon, de inilen Anayasa hükmü uyarınca, 35 Milletvekili ile 15 
Senatörden olu acaktı. 1961 Anayasası döneminde yasaların ve bütçe yasalarının görü ülme 
ve kabul edilme yöntemleri Anayasanın 92 ve 94 üncü maddelerinde düzenlenmekteydi. 

32 641 sayılı Karar. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 4, Toplantı 4, Cilt 26, 
(17.3.1977).



Türk Parlamento Hukukunda “Bütçe” Komisyonu

SAYI TAY DERG S  SAYI: 56 17

29.6.1981 tarihli ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Yasa, Kurucu 
Meclisi, iki organdan olu turmaktaydı: Milli Güvenlik Konseyi ve Danı ma
Meclisi. Genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, mali yılba ından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafından Danı ma 
Meclisine sunulacaktı (md. 27). Bütçenin görü ülmesi de izleyen maddede 
düzenlenmekteydi. 

VII. 1982 ANAYASASI33 DÖNEM

Anayasanın birçok yerinde çtüzü e atıfta bulunulmu , Geçici 6 ncı
maddede ise, yeni çtüzük yapılıncaya kadar, Millet Meclisinin 12 Eylül 1980 
tarihinden önce yürürlükte olan çtüzü ünün (Millet Meclisi çtüzü ü) Anayasaya 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunaca ı hükme 
ba lanmı tır. 1982 Anayasasının yürürlü e girmesinden sonra Millet Meclisi 
çtüzü ü çerçevesinde 13 komisyon mevcut idi: Anayasa; Adalet; Milli Savunma; 
çi leri; Dı i leri; Milli E itim; Bayındırlık, Ula tırma ve Turizm; Sayı tay; Sa lık

ve Sosyal ler; Tarım ve Köyi leri; Sanayi, Teknoloji ve Ticaret; Millet Meclisi 
Hesaplarını nceleme; Bütçe Komisyonu.34

1984, 1987 ve 1990 yıllarında yasal düzenleme ile üç yeni komisyon daha 
kurulmu tur. Bunlar, 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Yasa ile kurulan Dilekçe 
Komisyonu, 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Yasa ile kurulan Kamu ktisadi
Te ebbüsleri Komisyonu ile 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı Yasa ile kurulan 
nsan Haklarını nceleme Komisyonudur.35 Komisyon sayısı 16’ya yükselmi tir. 

Millet Meclisi çtüzü ünün 20 nci maddesinde 1992 yılı ba ında bir de i-
ikli e gidilmi tir. De i iklik teklifinde, çevre sorunlarının bütün dünyada oldu u

gibi ülkemizde de önemli boyutlara ula mı  bulundu una, ormanlarımızın tahrip 
oldu una, topraklarımızın erozyona u radı ına, kıyılarımızın yanlı  yapılanma 
sonucunda beton yı ınına dönü tü üne, tarihi ve kültürel de erlerimizin, tabii 

33 Bütçe Komisyonu 40 üyeden olu acaktır. Bütçe Komisyonunun kurulu unda, iktidar 
grubuna veya gruplarına en az yirmibe  üye verilmek artı ile, siyasi parti gruplarının ve 
ba ımsızların oranlarına göre temsili göz önünde bulundurulacaktır. Bütçe Komisyonu, 
bütçe yasa tasarıları üzerindeki görü melerini ellibe  gün içinde tamamlayacak, Tasarı mali 
yılba ına kadar yasala acaktır. (md. 162). 

34 Bütçe Komisyonunun adı 30.1.1984 tarihli ve 3067 sayılı Yasa ile Plan   Komisyonların
tüzel dayanakları konusunda bkz. Bakırcı, a.g.e., s. 312 vd. 

35 Yasa ile kurulan bu 3 Komisyon ancak 1996 yılında ve 424 sayılı TBMM Kararı ile TBMM 
çtüzü ünün 20 nci maddesinde zikredilmi tir. Bu konuda ve yasa çıkarılarak komisyon 

kurulmasının olası sakıncaları hakkında Bakırcı, a.g.e., s. 315-6 ve Teziç, a.g.e., s. 25. 
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güzelliklerimizin yok olmak üzere oldu una, bu olumsuz geli meler nedeniyle 
ülkemizde Çevre Bakanlı ının kurulmu  bulundu una i aretle, daimi bir “Çevre 
Komisyonu”nun kurulmasının mecburiyeti vurgulanmı tır. Genel Kurul’un 
20.2.1992 tarihli 39 uncu birle iminde Teklif kabul edilmi  ve çtüzü ün 20 nci 
maddesinin 12 nci sırasındaki Sayı tay Komisyonunun adı “Çevre Komisyonu” 
olarak de i tirilmi ,36 komisyon sayısında her hangi bir de i iklik olmamı tır. 

Adı ve içeri i ile 1961 Anayasası döneminin izlerini ta ıyan çtüzükte
(Millet Meclisi çtüzü ünde) en geni  kapsamlı de i iklik 1996 yılında
gerçekle tirilmi tir37. çtüzü ün adı ba ta olmak üzere çok sayıda maddesi 
de i tirilmi , 1961 Anayasası dönemine özgü bazı maddeler, di er bazı ibareler 
çıkarılmı  ve çtüzük 1982 Anayasası ile uyumlu hale getirilmi tir.

çtüzük de i ikli ine dair Teklifin Anayasa Komisyonunca son biçimi 
verilen 7 nci maddesi, çtüzü ün 20 nci maddesini yeniden düzenlemektedir38.

36 163 sayılı Karar. Millet Meclisi çtüzü ünde de i iklik öneren Teklif ve buna ili kin 
Anayasa Komisyonu Raporu için, bkz. TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 19, Yasama Yılı
1, Cilt 4, S. Sayısı 13, (1992). Tutanaklarda ve Karar’da hangi komisyonun çıkarılarak yerine 
Çevre Komisyonunun eklendi i belirtilmemektedir. Bakırcı ise, bu Kararla 20 nci maddenin 
12 nci sırasından çıkarılan Komisyonun Sayı tay Komisyonu oldu una i aret etmektedir. 
Bakırcı, a.g.e., s. 316. 

37 424 sayılı Karar. 1996 yılına dek “Millet Meclisi çtüzü ü” adını ta ıyan çtüzük, bu 
de i iklikle, 1982 Anayasasına uyarlanmı  ve adı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ü” 
biçiminde de i tirilmi tir. çtüzük adının de i tirilmesinin ötesinde, 16.5.1996 tarih ve 424 
sayılı söz konusu kararla, Millet Meclisi çtüzü ünün toplam 85 maddesinde geçen bazı
ibare, kelime, yıl ve sayılar ile içerik de i ikli i yapılmı , toplam 10 maddesinde geçen bazı
kelime, cümle ve ibareler ile çtüzü ün 1 maddesi çtüzükten çıkarılmı , toplam 4 maddeye 
bazı kelime, cümle ve ibareler eklenmi , ayrıca çtüzü e yeni madde olarak toplam 24 
madde eklenmi tir. Bu de i iklikler do rultusunda da di er madde numaraları teselsül 
ettirilmi  ve atıflar düzeltilmi tir. 

38 Anayasa Komisyonundan geçen Teklif’te “Komisyonların Adları” ba lıklı 20 nci maddede 
sayılan 14 komisyon unlardır: 1. Anayasa; 2. Adalet; 3. Dı i leri ve Milli Savunma; 4. 
çi leri; 5. Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor; 6. Bayındırlık, mar, Ula tırma, Çevre ve 

Turizm; 7. Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler; 8. Tarım ve Köyi leri; 9. Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji; 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını
nceleme; 11. Dilekçe; 12. Plan ve Bütçe; 13. Kamu ktisadi Te ebbüsleri; 14. nsan 

Haklarını nceleme. Maddenin müteakip fıkraları a a ıdaki gibidir: 
   (12) ve (13) üncü bentlerdeki komisyonlar hariç, komisyonların her birinin üye sayısı,

Danı ma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca i aret oyuyla belirlenir. 
   Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. lk seçilenlerin görev süresi iki, 

ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yasama yılıdır. Görev süreleri yenileri 
seçilinceye kadar devam eder.”
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çtüzü ün 20 nci maddesine ili kin de i iklik teklifi TBMM Genel 
Kurulunun 16.5.1996 günkü 53 üncü birle iminde39 ele alınmı  ve bazı
de i ikliklerle kabul edilmi tir. Milli Savunma Komisyonu Dı i leri 
Komisyonundan ayrılarak ayrı bir komisyon olmu , aynı biçimde Çevre 
Komisyonu da yine ayrı bir Komisyon haline getirilmi tir. 2 nci fıkrada 12 nci ve 
13 üncü bentlere yapılan atıflar da sırasıyla 14 üncü ve 15 inci bentlere yapılacak 
biçimde de i tirilmi tir.

TBMM ihtisas komisyonlarına bir ekleme de 15.4.2003 tarihli ve 4847 
sayılı  Yasa (Avrupa Birli i Uyum Komisyonu Kanunu) ile yapılmı tır.40  Yasa, 
üye sayısı Danı ma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek Avrupa 
Birli i Uyum Komisyonunun kurulmasını hükme ba lamı tır. Kurulan komisyon, 
TBMM bünyesindeki 17 nci ihtisas komisyonu olmu tur. Henüz çtüzü e
i lenmemi tir. 

TBMM çtüzü ünün 20 nci maddesinde, Mayıs 2005 itibariyle, 16 
komisyonun adı zikredilmektedir: Anayasa Komisyonu; Adalet Komisyonu; Milli 
Savunma Komisyonu; çi leri Komisyonu; Dı i leri Komisyonu; Milli E itim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; Bayındırlık, mar, Ula tırma ve Turizm 
Komisyonu; Çevre Komisyonu; Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler Komisyonu; 
Tarım ve Köyi leri Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını nceleme
Komisyonu; Dilekçe Komisyonu; Plan ve Bütçe Komisyonu; Kamu ktisadi
Te ebbüsleri Komisyonu; nsan Haklarını nceleme Komisyonu. Plan ve Bütçe 
Komisyonu ve Kamu ktisadi Te ebbüsleri Komisyonu hariç, komisyonların her 

39 424 sayılı Karar sonrasında “Komisyonların Adları” ba lıklı 20 nci maddede sayılan
komisyonlar unlardır: 1. Anayasa; 2. Adalet; 3. Milli Savunma; 4. çi leri; 5. Dı i leri; 6. 
Milli E itim, Kültür, Gençlik ve Spor; 7. Bayındırlık, mar, Ula tırma ve Turizm; 8. Çevre; 
9. Sa lık, Aile, Çalı ma ve Sosyal ler; 10. Tarım ve Köyi leri; 11. Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını nceleme;
13. Dilekçe; 14. Plan ve Bütçe; 15. Kamu ktisadi Te ebbüsleri; 16. nsan Haklarını
nceleme. 

   Maddenin müteakip fıkraları a a ıdaki gibidir: 
   (14) ve (15) üncü bentlerdeki komisyonlar hariç, komisyonların her birinin üye sayısı,

Danı ma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca i aret oyuyla belirlenir. 
   Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. lk seçilenlerin görev süresi iki, 

ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yasama yılıdır. Görev süreleri yenileri 
seçilinceye kadar devam eder.” Görü meler için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 
20, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birle im 53 (16.5.1996), s. 534-540. 

40 19.4.2003 tarihli ve 25084 sayılı Resmi Gazete. 
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birinin üye sayısı, Danı ma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca i aret oyuyla 
belirlenecektir. Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılacaktır.
lk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç 

yasama yılıdır. Görev süreleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. Yakın
zamanda kurulan Avrupa Birli ine Uyum Komisyonunun TBMM bünyesindeki 
onyedinci sürekli komisyon oldu una yukarıda de inilmi ti.

VIII. SONUÇ 
Bu çalı mada, parlamento hukukumuzda “bütçe komisyonu”nun 

durumu ve geçirdi i evrim ele alınmı tır. 
Parlamentolar, kendilerinden beklenen i levi yerine getirmek üzere, 

bünyelerinde “ihtisas komisyonları” (bu arada, en geleneksel i levleri olan 
“bütçe” için de “bütçe komisyonu”) bulundururlar. Bu komisyonların çalı maları,
ço unlukla, “yasa” olarak nitelenmeyen bir yasama belgesinde, yani “içtüzük”te 
düzenlenir. Ülkemizin yüz yılı a an parlamenter geçmi inde “bütçe” komisyonu 
konusunda azımsanamayacak bir birikiminin oldu u söylenebilir. 
Parlamentolarımız bünyesinde “bütçe” ile ilgili ayrı bir ihtisas komisyonu hep var 
olmu tur. Komisyonun adı 1877-1927 arasında “Muvazene-i Maliye Encümeni”, 
1927 yılından 1961 Anayasasının yürürlü üne kadar olan dönemde ise “Bütçe 
Encümeni” veya “Bütçe Komisyonu”dur. 1961 Anayasası döneminde 
komisyonun adı, çift Meclis dolayısıyla, “Bütçe Karma Komisyonu”dur. 1982 
Anayasası döneminde ise, Anayasa “Bütçe Komisyonu” nitelemesini 
benimsemi tir. Buna kar ılık, 1984 yılından sonra Millet Meclisi çtüzü ünde ve 
1996 yılında aldı ı adla Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzü ünde komisyona 
verilen ad, “Plan ve Bütçe Komisyonu”dur. Bütçe ile ilgili komisyonun üye sayısı
15 ile 50 arasında de i mi tir. E ilim, üye sayısında artı  olması yönündedir. 
1877-1878’de 15, 1920-1927’de 20, 1927-1947’de 25, 1947-1957’de 35, 1961-
1980’de 50 ve 1982 Anayasası döneminde 40’tır.41

Halen mer’iyette olan TBMM çtüzü ünün 23 üncü maddesine göre, 
yasa tasarı ve tekliflerinin hangi komisyonlarda görü ülece ini, hangi 
komisyonun esas komisyon, hangi komisyon veya komisyonların ise tali 
komisyon olaca ını TBMM Ba kanlı ı saptamakta ve buna göre havale 

41 1973 yılına kadar, Bütçe Encümeni (Komisyonu) yanı sıra Maliye Encümeni (Komisyonu) 
da var olmu tur. 1924 Anayasası döneminde Divanı Muhasebat ve Sayı tay Encümenleri 
(Komisyonları) vardır. 1977-1992 devresinde de komisyonlar arasında Sayı tay Komisyonu 
yer almı tır.  
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yapmaktadır. Yasa tasarı ve teklifleri ço unlukla mali bir husus (te kilat 
düzenlemesi, kamu personelinin özlük hakları veya kamu gideri öngören 
hususlar) içerdi i için, sıklıkla esas komisyon olarak, bazen de tali komisyon 
olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmektedir. TBMM web sitesinde 
Mayıs 2005 itibariyle Komisyonlarda bulunan tasarı ve tekliflerin sayılarına göz 
atıldı ında da42 Plan ve Bütçe Komisyonunun yükünün a ırlı ı hemen fark 
edilmektedir. 

 5018 sayılı Yasa (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) en önemli 
yenili i, hesap verme sorumlulu unu getirmesidir. Faaliyet raporları Sayı tay 
tarafından de erlendirilecek ve TBMM’ye rapor sunulacaktır.  Daha önce de 
belirtildi i üzere, 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin be inci fıkrası hükmü 
çerçevesinde Sayı tay tarafından TBMM’ye sunulan raporlar ve de erlendirmeler, 
kamu idarelerinin kamu kayna ının elde edilmesi ve kullanılmasına ili kin hesap 
verme sorumluluklarının yasama organında görü ülmesine temel te kil edecektir. 
Yasama organının bu yeni i levini hakkıyla yerine getirebilmesi için Plan ve Bütçe 
Komisyonunun yukarıda sözü edilen i  yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. 
Ancak bu sayede Komisyon Sayı tay rapor ve de erlendirmelerini gerekti i
ölçüde irdeleyebilir. Bütçe görü melerinin, bir çtüzük de i ikli i yapılarak, 
örne in “karma” komisyonlarda yapılması dü ünülebilir. Parlamento 
hukukumuzda 1973 yılına kadar benimsenen modelde oldu u gibi, bir Maliye 
Komisyonu kurularak, Plan ve Bütçe Komisyonunun asıl yükünü olu turan yasa 
tasarı ve tekliflerini görü me i levi bu yeni komisyona bırakılabilir. Faaliyet 
raporlarının, bir Sayı tay Komisyonu kurulmak suretiyle, Plan ve Bütçe ve 
Sayı tay Karma Komisyonlarında ele alınması da dü ünülebilir. Bu önerilerin 
ço altılması olanaklıdır. Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5018 sayılı Yasanın
öngördü ü yeni i levleri hakkıyla yerine getirmesi için bir eyler yapılması
gerekti i, açıktır.

42 Örne in, sözü edilen sayı, Adalet Komisyonu için 284, Tarım ve Köyi leri Komisyonu için 
84, ço unlukla üç maddeden ibaret tasarıların bulundu u Dı i leri Komisyonu için 357, 
buna kar ılık, Plan ve Bütçe Komisyonu için 811’dir. 
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