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İçtüzük Değişikliği İçin

Komisyon Oluşturuldu
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AK Parti, CHP, MHP ve BDP’nin
katılımıyla TBMM İçtüzük
değişikliği için ortak bir komisyon
oluşturuldu. “Meclis’in daha hızlı ve
etkin çalışmasına” yönelik İçtüzük
değişikliği çalışmasına AK Parti Ankara
Milletvekili ve Genel Sekreter Haluk
İpek ile Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş; CHP İzmir Milletvekili Oğuz
Oyan ve Bursa Milletvekili Turhan
Tayan; MHP Isparta Milletvekili Nevzat
Korkmaz ve Kütahya Milletvekili Alim
Işık; BDP Adana Milletvekili Murat
Bozlak ve Şırnak Milletvekili Hasip
Kaplan katılıyor.
Komisyonun 18 Aralık’taki
toplantısının ardından açıklamada
bulunun TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
yeni İçtüzük çalışmasının bugünün
meselesi olmadığını belirterek geçen
dönem de 4 siyasi partinin Meclis’in
daha etkin ve verimli yasama ve
denetim faaliyetini sürdürmek için bu
konuda mutabık kaldığını, kurulan
komisyonunun 4 ayı aşan süre

çalıştığını, bazı ülkeleri ziyaret ederek
uygulamaları yerinde gördüğünü
hatırlattı. Komisyonun bir taslak metin
de hazırladığını kaydeden Çiçek, ancak
yürürlüğe giremediğini anlattı.
Çiçek, yürürlükte olan bugünkü
İçtüzüğün 39 yıllık olduğuna dikkati
çekerek şunları söyledi:
“İçtüzük yürürlüğe girdiğinde hem
Meclis hem senato vardı. İki meclisli
bir sisteme göre hazırlanmış bir
İçtüzük... Aradan geçen 39 yılda,
187 maddesinden 155 maddesi,
ortaya çıkan ihtiyaçlara göre zaman
zaman değişti. Bu da yamalı bohçayla
yürütülen bir Meclis faaliyetine
imkân veriyor. Dolayısıyla bütünlüğü
bozulmuş, bugün ihtiyaçları karşılama
imkânı yok.”

İlk Toplantı 19 Aralık’ta
İçtüzük Uzlaşma Komisyonu, 19
Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda komisyonun çalışma usul ve
esasları belirlendi.
Siyasi parti temsilcileri, İçtüzük’ün
değiştirilmesi konusunda görüş
birliğine varırken yasama ve denetimin
daha etkin yapılabilmesi için mevcut
İçtüzük’te değişiklik yapmak yerine,
yeni bir metin hazırlanması gerektiğini
ifade etti.
Benimsenen çalışma usul ve esaslarına
göre, komisyon her partiden bir
üyenin katılımıyla toplanabilecek. Oy
birliğiyle karar alacak olan komisyonun
toplantılarında, “dönüşümlü başkanlık”
yapılacak. Sırasıyla komisyona CHP,
MHP, BDP ve AK Parti başkanlık
yapacak.
Komisyonun Nisan ayı sonunu kadar
çalışması ilke olarak benimsenirken
çalışmaların bitirilmemesi hâlinde
ek süre isteyebilmesi kararlaştırıldı.
Komisyon, 9 Ocak’tan itibaren haftada
en az bir gün toplanacak.

