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 İngiltere, sembolik yetkilerle donatılmış bir Monark önderliğinde Westminster Modeli 
adı verilen parlamenter hükümet sistemi ile yönetilen demokratik ve üniter bir devlettir.  

 İngiltere’de yürütme yetkisi Monark ve Başbakan başkanlığındaki kabine arasında 
paylaştırılırken; yasama işlevi Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası adı verilen çift 
meclisli Parlamento eliyle yürütülmektedir. İngiltere’de Anglosakson hukuk sistemi 
uygulanmakta olup yazılı anayasa bulunmamaktadır. Geleneksel kurumlar, teamüller ve 
mahkeme içtihatları sistemin temelini oluşturur. 

 Lordlar Kamarasında 26’sı Ruhani, 759’u Dünyevi olmak üzere toplamda 785 Lord 
bulunmaktadır. Dünyevi Lordlar Kalıtsal Olanlar ve Kalıtsal Olmayanlar olarak iki 
gruba ayrılır. Lordlar Kamarasının düzeltme önerisi ve bekletme hakkı gibi temel 
yetkilerinin dışında yasamaya ilişkin görev alanı ve denetime dair yetkisi sınırlıdır.  

 Westminster Hall görüşmeleri, Avam Kamarasının Genel Kurul salonu dışında farklı bir 
salonda yaptığı görüşmelerdir. Bu görüşmeler, milletvekillerine yerel ya da ulusal bir 
sorunu gündeme getirebilme ve bakanlardan ilgili konuya ilişkin açıklama alabilme 
imkânı sağlamaktadır. 

 Parlamentoda yasama yılı “state opening” adı verilen resmi bir tören ile başlamaktadır. 
Bu tören kapsamında Parlamentonun tüm üyeleri Kral/Kraliçenin konuşmasını (the 
King’s/Queen’s Speech) dinlemek için Lordlar Kamarasında toplanırlar. 

 Milletvekillerinin oy kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır. Avam Kamarasında 
toplantı yeter sayısı söz konusu değildir. Bununla birlikte yapılacak oylamalarda Meclis 
Başkanı ve temsilciler dâhil olmak üzere en az 40 üyenin hazır bulunması gerekir. 

 İngiltere’deki yasama sürecinin, tekliflerin geneli üzerinde Parlamentoda yapılan 
görüşmelerin gerçekleştiği ikinci okumadan sonraki aşaması olan komisyon süreci, 
büyük ölçüde genel komisyonlar tarafından yürütülmektedir. 

 Avam Kamarasında kanun tekliflerini görüşen genel komisyonların dışında diğer ana 
komisyon türü olan daimî denetim komisyonları, belirli bir konuya odaklanarak sıklıkla 
hükümetin çeşitli faaliyetlerini denetler. 

 Kanun teklifleri; kamusal kanun teklifleri (public bills), özel kanun teklifleri (private 
bills) ve karma kanun teklifleri (hybrid bills) olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. 
Kamusal kanun teklifleri, hükümet tarafından (government bills) ve Parlamento üyeleri 
tarafından (private members’ bills) sunulabilmektedir. 

 Bir kanun teklifi Parlamentonun her iki kanadında da aynı süreçlerden geçmektedir. Bu 
kapsamda üç okuma aşaması, ikinci ve üçüncü okuma aşamaları arasında bir komisyon 
ve rapor aşaması söz konusudur. 
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 Parlamentonun her iki kanadında yasama sürecini tamamlayan kanun teklifi Kraliyet 
Onayını alması ile birlikte kanun (Act of Parliament) adını alır. 

 Milletvekilleri teorik olarak her zaman bakanlar ya da hükümet için gensoru ya da 
güvensizlik oylaması önergesi verme hakkına sahiptir. Gensoru önergesinin kabulü için 
diğer oylamalar gibi basit çoğunluk gerekmektedir. 

 Avam Kamarasında milletvekillerinin kullanabilecekleri soru mekanizması içinde iki 
ana iki de alt türden oluşan sözlü sorular ile üç alt türden oluşan yazılı sorular 
bulunmaktadır.  

 Avam Kamarasında milletvekilleri, kamuoyunu ilgilendiren belirli bir konuda yapacağı 
genel görüşmeler ya da daimî denetim komisyonları vasıtasıyla yürütülen süreçler 
yoluyla da Hükümeti denetleyebilir. 

 İngiltere’de bütçenin Parlamentoda görüşülme süreci büyük ölçüde teamüller 
çerçevesinde işlemektedir. Bütçe kanunu tekliflerinin görüşmeleri her zaman Avam 
Kamarasında başlamakta; Lordlar Kamarasının bütçe kanunu teklifleri üzerinde sınırlı 
yetkisi bulunmaktadır. 

 Bütçe gelirleri ve ödenekler farklı zamanlarda ve farklı süreçlerden geçerek 
kanunlaşmaktadır. Bütçe gelirleri için Finansman Kanunu, giderler için Ödenek Kanunu 
çıkarılmaktadır. 

 Finansman Kanunu Teklifinin Avam Kamarasında kanunlaşma süreci çok az farklılık 
göstermekle birlikte esasen diğer kanun teklifleri ile aynıdır. Ödenek Kanunu Teklifi ise 
İçtüzük gereği Avam Kamarasında yalnızca Genel Kurulda görüşülmekte, 
komisyonlara havale edilmemektedir. 

 Bütçenin dış denetimi Sayıştay tarafından geçekleştirilmektedir. Bütün daimî denetim 
komisyonlarının görev alanına giren kuruluşların faaliyetlerini izleme ve değerlendirme 
görevleri bulunmakla birlikte, Avam Kamarasında Sayıştayın iş birliği yaptığı en 
önemli komisyon Kamu Hesapları Komisyonudur. 
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İNGİLTERE AVAM KAMARASINDA YASAMA, 

DENETİM VE BÜTÇE SÜREÇLERİ 

 

 

 
 

1. GİRİŞ 

Resmi adıyla Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Krallığı olan ve genellikle İngiltere 
olarak anılan ülke, kendine has tarihsel süreci içerisinde şekillendirdiği Parlamento biçimi ile 
dünya genelinde örnek teşkil etmiş bir siyasi yapıya sahiptir. Dört bölgeden oluşan üniter bir 
devlet olan Birleşik Krallık bir ada devletidir ve Westminster Sistemi olarak da bilinen 
parlamenter sistem ile yönetilmektedir. 

Bu çalışmada öncelikle İngiltere hakkında genel bilgiler verilmiş olup İngiltere’nin siyasi 
teşkilatı ve Parlamento yapısı tarihsel süreciyle anlatılmıştır. Daha sonra Parlamento 
kamaralarına (Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası) ilişkin bilgilere ana hatlarıyla yer 
verilmiştir. Genel bilgilerin sunulmasının ardından halkın oylarıyla göreve gelen Avam 
Kamarasının çalışma usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda Genel Kurulun 
ve komisyonların oluşumları ile işleyiş biçimleri ele alınmış ve kanun tekliflerinin takip ettiği 
sunulma ve birinci okuma, ikinci okuma, programlama, bütçe ve gelir kararlarına ilişkin 
süreçler, komisyon aşaması, raporlama, üçüncü okuma, Lordlar Kamarasına gönderilme, 
değişikliklerin görüşülmesi ve Kraliyet Onayı gibi aşamalardan bahsedilerek sürecin 
ayrıntılarına ışık tutulmuştur. Çalışmanın son iki bölümünde ise parlamenter denetim ve bütçe 
süreçlerine dair ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. 
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2. SİYASİ YAPI 

Birleşik Krallık, yaklaşık 66 milyon nüfuslu1 243,305 kilometrekarelik2 alan üzerine kurulu 
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda adında 4 bölgeden oluşan bir ada devletidir. Ülkenin 
resmi adı “Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Krallığı” olup yaygın olarak bilinen ve 
çalışmada kullanılan İngiltere ismi ülkenin resmi adında geçen Büyük Britanya’yı oluşturan 3 
bölgeden birinin adıdır. Büyük Britanya’yı oluşturan diğer 2 bölge Galler ve İskoçya’dır. 
İrlanda’nın bir kısmı ise bağımsızlığını kazandıktan sonra Birleşik Krallık’a bağlı olarak 
kaldığından resmi isimde ayrı olarak belirtilmiştir.3 

Sorumsuz bir devlet başkanı, kabinenin oluşumu ve bakanların sorumluluğu, Başbakanlık 
kurumu ve fesih hakkı gibi temel parlamenter özellikler İngiliz Parlamentosunun ilk halini ve 
dolayısıyla parlamenter hükümet sisteminin temel özelliklerini oluşturmuştur.4 Özellikle 1215 
tarihli Magna Carta Libertatum, 1295 tarihli Model Parlamento, 17’nci yüzyıldaki Stuartlar 
Dönemi ve 1628 tarihli İngiliz Haklar Bildirisi (Petition of Rights), Hanover Hanedanı’nın tahta 
gelişi, 1688 Muhteşem Devrim (Glorious Revolution) ve 1689 Haklar Beyannamesi (Bill of 
Rights) parlamenter rejimin ana hatlarıyla doğumuna neden olan mihenk taşı olaylar olmuştur.5  

İngiltere'de tarihin eski devirlerinden beri egemenlik, daima “ortaklaşa” (co-operative) bir 
nitelik taşımış, yani Kral/Kraliçe hiçbir zaman tek başına hareket edememiştir.6 Gerçekten her 
devirde Kral/Kraliçenin yanında birtakım Parlamentolar bulunmuş ve iktidarın kullanılmasına 
katılmışlardır. Anglosaksonlar devrinde Witans veya Witenagemot, Norman istilâsı ile Magna 
Carta’nın ilânı arasındaki devrede (1066-1215) Saray Divanı ve Curia Regis adlarını alan bu 
Parlamentolar, Kral/Kraliçenin iktidarını az çok sınırlandırmışlardır.7 Witenagemot, 
Kral/Kraliçenin yanında danışma niteliğinde bir Parlamentonun varlığı ve ilk adımları 

                                                 
1 Office for National Statistics, Overview of the UK population: November 2018, Kasım 2018, Erişim: 
20.03.2019, 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/articles/o
verviewoftheukpopulation/november2018 
2 Encyclopedia Britannica, United Kingdom, Erişim:20.03.2019, https://www.britannica.com/place/United-
Kingdom 
3 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, 2. Baskı, 
Ankara, Şubat 2017, s.184.  
4 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli Akademik Dergisi, C:22, S:2, s. 162, Erişim:19.03.2019, 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/275226 
5 Turan G., Parlamenter Rejimin Bugünkü Manas ve İşleyişi, İÜHF Yayını, İstanbul 1956, s. 30- 31’den aktaran 
Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak “Westminster Modeli” Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.162. 
6 Lucas, W. W., “The Co-operative Nature of English Sovereignty”, The Law Quarterly Review, 26 (1910), s. 
54-70, 247-258, 349-369’dan aktaran Özbudun E., “İngiltere’de Parlamento Egemenliği Teorisi”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:25, S:1, 1968, s.1, Erişim:20.03.2019, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/335/3402.pdf 
7 Crozat, C., Âmme Hukuku Dersleri, Cilt II, Kısım I: Orta Zamanlar, (İstanbul, 1944), s. 62, 68-69, 82-88; İlhan 
Arsel, Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Ankara, 1955), s. 111, 113-114, 116-118’ten aktaran Özbudun E., 
“İngiltere’de Parlamento Egemenliği Teorisi”, s.1. 
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bakımından önem taşırken, Magna Carta Kral/Kraliçenin yetkilerini sınırlayan ilk önemli belge 
olarak önem taşımaktadır.  

Magna Carta sonrası da senyörler ile Monark arasındaki mücadele sona ermediğinden 1295 
tarihinde Kral 1’inci Edward tarafından günümüz anlamıyla ilk İngiliz Parlamentosu 

oluşturulmuştur. Lordlar Kamarası (House of Lords) ve 
Avam Kamarası (House of Commons) ayrımının temeli 
ise köylüler Parlamentoda temsil edilmeye başlandıktan 
sonra senyörlerin, soyluluk unvanına sahip olmayanlarla 
eşit bir ortamda yer almak istememeleri üzerine Alt 
Meclis, Üst Meclis şeklindeki oluşuma gidilmesidir. Bu 
ayrım daha sonra yerleşerek günümüze ulaşan Avam 
Kamarası ve Lordlar Kamarası kurumları oluşmuştur. 
Parlamento ile Monark arasındaki güç dengeleri tarih 
boyunca değişiklik göstermiştir. Monarkın güçlenerek 
Parlamentoya ket vurması üzerine 1688 İhtilali yani 
Muhteşem Devrim gerçekleşmiş; 1689 tarihinde güç 
dengesini Parlamento lehine tamamen değiştirecek yeni 

Haklar Beyannamesi kabul edilmiştir.8 Haklar Beyannamesi İngiliz anayasacılığının ve 
parlamenter sisteme geçişin resmî belgesi niteliği taşımaktadır. Monarkın yetkileri iyice 
kısıtlanmış ve Parlamentonun yetkileri artırılarak ilk kez Parlamentonun içerisinden hükümet 
oluşturulmuştur. Bu tarihsel önemi haiz gelişmenin ardından çift kamaralı Parlamento Monark 
karşısında gitgide güçlenmiş, sistem Monarkın daha çok sembolik yetkilerle donatıldığı 
bugünkü haline kavuşmuştur. 

İngiltere üniter ve merkeziyetçi yapıda bir devlettir. Yerel yönetimler merkezi hükümet 
tarafından oluşturulmuştur ve federal sistemde olduğu gibi anayasa tarafından garanti altına 
alınmamışlardır. Finansal olarak da merkezi hükümete bağımlıdırlar. Parlamento 
çoğunluğunun ve hükümetin yetkisinin dışlanabileceği açık biçimde tanımlanmış coğrafi ve 
işlevsel hiçbir alan söz konusu değildir.9 Ancak, İskoçya ve İrlanda’daki bağımsızlık rüzgârları 
neticesinde Birleşik Krallık’a bağlı hukuk sisteminde özerk alanlar doğuracak ve Westminster 
modelini diğer parlamenter sistemlerden farklı kılacak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

İngiltere’de uygulanan hükümet sistemi parlamenter rejimdir. Parlamenter rejim, belli koşullar 
içinde, hayli uzun sayılabilecek gelişmeler sonucu, 18’inci yüzyıl ortalarında İngiltere’de 
ortaya çıkmıştır.10 İngiltere’de demokrasi ve kendine özgü hükümet sistemi tarihsel gelişim 

                                                 
8 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme” 
çalışmasından derlenmiştir. 
9 Lijphart, A., Demokrasi Modelleri-Otuz Alt Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performanslar, İthaki Yayınları, 
2014, s.34. 
10 Teziç, E., Anayasa Hukuku, Beşinci Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998, s.399. 

   1689 Tarihli Haklar Beyannamesi 
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1 Office for National Statistics, Overview of the UK population: November 2018, Kasım 2018, Erişim: 
20.03.2019, 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/articles/o
verviewoftheukpopulation/november2018 
2 Encyclopedia Britannica, United Kingdom, Erişim:20.03.2019, https://www.britannica.com/place/United-
Kingdom 
3 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, 2. Baskı, 
Ankara, Şubat 2017, s.184.  
4 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli Akademik Dergisi, C:22, S:2, s. 162, Erişim:19.03.2019, 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/275226 
5 Turan G., Parlamenter Rejimin Bugünkü Manas ve İşleyişi, İÜHF Yayını, İstanbul 1956, s. 30- 31’den aktaran 
Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak “Westminster Modeli” Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.162. 
6 Lucas, W. W., “The Co-operative Nature of English Sovereignty”, The Law Quarterly Review, 26 (1910), s. 
54-70, 247-258, 349-369’dan aktaran Özbudun E., “İngiltere’de Parlamento Egemenliği Teorisi”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:25, S:1, 1968, s.1, Erişim:20.03.2019, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/335/3402.pdf 
7 Crozat, C., Âmme Hukuku Dersleri, Cilt II, Kısım I: Orta Zamanlar, (İstanbul, 1944), s. 62, 68-69, 82-88; İlhan 
Arsel, Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Ankara, 1955), s. 111, 113-114, 116-118’ten aktaran Özbudun E., 
“İngiltere’de Parlamento Egemenliği Teorisi”, s.1. 
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bakımından önem taşırken, Magna Carta Kral/Kraliçenin yetkilerini sınırlayan ilk önemli belge 
olarak önem taşımaktadır.  
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Avam Kamarası (House of Commons) ayrımının temeli 
ise köylüler Parlamentoda temsil edilmeye başlandıktan 
sonra senyörlerin, soyluluk unvanına sahip olmayanlarla 
eşit bir ortamda yer almak istememeleri üzerine Alt 
Meclis, Üst Meclis şeklindeki oluşuma gidilmesidir. Bu 
ayrım daha sonra yerleşerek günümüze ulaşan Avam 
Kamarası ve Lordlar Kamarası kurumları oluşmuştur. 
Parlamento ile Monark arasındaki güç dengeleri tarih 
boyunca değişiklik göstermiştir. Monarkın güçlenerek 
Parlamentoya ket vurması üzerine 1688 İhtilali yani 
Muhteşem Devrim gerçekleşmiş; 1689 tarihinde güç 
dengesini Parlamento lehine tamamen değiştirecek yeni 

Haklar Beyannamesi kabul edilmiştir.8 Haklar Beyannamesi İngiliz anayasacılığının ve 
parlamenter sisteme geçişin resmî belgesi niteliği taşımaktadır. Monarkın yetkileri iyice 
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karşısında gitgide güçlenmiş, sistem Monarkın daha çok sembolik yetkilerle donatıldığı 
bugünkü haline kavuşmuştur. 

İngiltere üniter ve merkeziyetçi yapıda bir devlettir. Yerel yönetimler merkezi hükümet 
tarafından oluşturulmuştur ve federal sistemde olduğu gibi anayasa tarafından garanti altına 
alınmamışlardır. Finansal olarak da merkezi hükümete bağımlıdırlar. Parlamento 
çoğunluğunun ve hükümetin yetkisinin dışlanabileceği açık biçimde tanımlanmış coğrafi ve 
işlevsel hiçbir alan söz konusu değildir.9 Ancak, İskoçya ve İrlanda’daki bağımsızlık rüzgârları 
neticesinde Birleşik Krallık’a bağlı hukuk sisteminde özerk alanlar doğuracak ve Westminster 
modelini diğer parlamenter sistemlerden farklı kılacak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

İngiltere’de uygulanan hükümet sistemi parlamenter rejimdir. Parlamenter rejim, belli koşullar 
içinde, hayli uzun sayılabilecek gelişmeler sonucu, 18’inci yüzyıl ortalarında İngiltere’de 
ortaya çıkmıştır.10 İngiltere’de demokrasi ve kendine özgü hükümet sistemi tarihsel gelişim 

                                                 
8 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme” 
çalışmasından derlenmiştir. 
9 Lijphart, A., Demokrasi Modelleri-Otuz Alt Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performanslar, İthaki Yayınları, 
2014, s.34. 
10 Teziç, E., Anayasa Hukuku, Beşinci Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 1998, s.399. 
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süreci içinde şekillenmiş ve bugünkü halini almıştır. İngiliz Parlamentosunu temeline alan bu 
hükümet sistemine Westminster modeli denilmektedir. Kavram yalnızca bir hükümet sistemi 
olmaktan öte, kendine özgü geleneksel kurumları ile çoğunlukçu bir sistemi karşılamaktadır.11 
Aslen parlamenter sistemin temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı model, 
İngiltere’nin içinde bulunduğu şartlar ve sembolik olarak Krallık kurumunu günümüze taşıması 
nedeniyle diğer ülke parlamenter sistemlerinden farklı karakteristik özellikler göstermektedir. 
Westminster modelinde monarşi rejiminden gelen geleneksel bazı özellikler korunarak zamanın 
şartlarına uygun çözümlerle rasyonel bir hükümet sistemi oluşturulmuştur. Bu bağlamda 
Westminster modeli hem bir parlamenter sistem hem de Birleşik Krallık’ın tüm idari 
kurumlarından oluşan bütünsel bir yapı olarak farklılıkları haizdir. 

Westminster modelinin temel özellikleri şunlardır:12 

1. Yürütme gücünün tek partili ve dar çoğunluk hükümetlerinde toplanması 

2. Hükümet üstünlüğü 

3. İki partili sistem 

4. Çoğunlukçu ve gayri nispi seçim sistemi 

5. Çıkar grubu çoğulculuğu 

6. Üniter ve merkeziyetçi hükümet 

7. Yasama gücünün iki meclisli bir yasama organında toplanması 

8. Anayasal esneklik 

9. Yargısal yorumun olmaması 

10. Yürütme tarafından kontrol edilen bir merkez bankası 

İngiltere’de resmi devlet başkanı unvanı Kral ya da Kraliçeye aittir. Yürütme işlevi yasamanın 
içinden çıkan Başbakan başkanlığındaki hükümet tarafından yerine getirilir. Yasama görevi 
Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası adlı çift kanatlı Parlamentoya aittir. İngiltere’de 
Anglosakson hukuk sistemi uygulanmakta olup yazılı anayasa bulunmamaktadır. Geleneksel 
kurumlar, teamüller ve mahkeme içtihatları sistemin temelini oluşturur. 

3. PARLAMENTO YAPISI 

İngiltere’de yasama görevi Parlamento eliyle yerine getirilir. Parlamento Taç (The Crown), 
Lordlar Kamarası (House of Lords) ve Avam Kamarası (House of Commons) olmak üzere üç 
öğeden meydana gelir. 

                                                 
11 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.162.  
12 Lijphart, Demokrasi Modelleri-Otuz Alt Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performanslar çalışmasında 36 ülkede 
yönetim biçimlerini karşılaştırarak Westminster sisteminin temel özelliklerini bu liste ile özetlemiştir. 
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3.1. Lordlar Kamarası 

Lordlar Kamarası üyeliği Ruhani Lordlar (Lords Spiritual) ve Dünyevi Lordlar (Lords 
Temporal) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ruhani Lord olarak 2’si başpiskopos diğerleri 
piskopos olmak üzere toplamda 26 kişi bulunmaktadır. Ruhani Lordlar 70 yaşında emekli 
oluncaya kadar üye olarak kalırlar. Mevcut durumda Ruhani Lordlar 26, Dünyevi Lordlar 759 
kişi olmak üzere toplam üye sayısı 785’dir. Dünyevi Lordlar ise Kalıtsal Lordlar (Hereditary 
Peers) ve Kalıtsal Olmayan-Yaşam Boyu Lordlar (Life Peers) olmak üzere ikiye ayrılır. 
Kalıtsal Olmayan-Yaşam Boyu Lordlar, üyelik neticesinde unvan alan ve aldıkları bu unvanı 
kalıtsal olarak devredemeyen üyelerdir. Özel olarak ödüllendirilmek istenen kişilere bu unvan 
verilmektedir. Kalıtsal Olmayan-Yaşam Boyu Lord üye sayısı ise 669 kişidir. Kalıtsal Lordlar 
ömür boyu bu üyeliği taşımaktadır. Kalıtsal Lordların sayısı 1999’da yapılan değişiklikle 
azaltılmıştır. Lordlar Kamarasında 90 kişi bu unvanı taşımaktadır. 1963 tarihli bir kanun ile 
kadınlara da Lordlar Kamarası üyelik hakkı tanınmıştır. Hâlihazırda kadın üye sayısı 208, erkek 
üye sayısı ile 577’dir.13 

 
Lordlar Kamaras 

Lordlar Kamarasının yeni üyeleri genelde atama yoluyla görev alırlar. Yeni üyeler Başbakanın 
tavsiyesi üzerine Monark tarafından atanmaktadırlar. Ayrıca bağımsız bir organ olan “Lordlar 
Kamarası Atama Komitesi” (House of Lords Appointments Commission) tarafından atananlar 
da bulunmaktadır. Kalıtsal Olmayan-Yaşam Boyu Lordlar Monark tarafından Başbakana 

                                                 
13 UK Parliament, “Lords by party, type of peerage and gender”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-lords/ 
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11 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.162.  
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13 UK Parliament, “Lords by party, type of peerage and gender”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-lords/ 
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tavsiye vermek üzere atanırlar.14 Kamara üyelerinin üyelik maaşı bulunmamaktadır, ancak 
yolluk ve huzur hakkı ödenmektedir.  

Lordlar yılda yaklaşık 150 gün toplanırlar. Birleşimlerin uzunluğu 6,30 saat dolaylarında 
sürmektedir. Lordlar Kamarası Başkanı 5’er yıllığına en çok iki kez seçilebilmektedir. 
1626’dan beri gelenek olarak çok uzun konuşmalar yapılamaz, kaba ve yaralayıcı bir dil 
kullanılamaz. 1911 ve 1949 tarihli düzenlemelerden sonra, Lordlar Kamarası yasama işlerinde 
yetkilerini geniş ölçüde kaybederek güçlerini yitirmişlerdir. Mali kanunlarda 1 ay bekletme 
yetkisi dışında Lordlar Kamarasının başka yetkisi bulunmamaktadır. Mali kanunlar dışındaki 
kanunlara dair 1 yıl bekletme hakkı bulunmakta, fakat uygulamada kullanılmamaktadır. Avam 
Kamarasının kabul etmiş olduğu metne ilke olarak karşı çıkılmamaktadır. Ancak düzeltme 
önerisi hakkı Lordlar Kamarası tarafından kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Lordların 
yürütmeyi denetleme yetkileri de azaltılmış durumdadır. Bunun nedeni, Lordlar Kamarasının 
ancak kendi seçmiş olduğu bakanları denetleyebilmesi ve seçebilecekleri bakan sayısının sınırlı 
olmasıdır. Lordların kendi üyeleri olan bakanlara soru sorma hakları bulunmaktadır. Her 
birleşimin 25 dakikası bu işe ayrılır. Öte yandan Lordlar Kamarasında genellikle çarşamba günü 
4-5 saat boyunca önemli bir konuda genel görüşme yapılır.15 

Zamanla gerek kadın ve erkek sayısı gerekse etnik ve dinsel azınlıklar bakımından büyük bir 
çeşitliliği barındıran Lordlar Kamarası, 2014 ve 2015 yıllarında kabul edilen yeni kanunlarla 
birlikte üyelerine emeklilik ve istifa hakkı ile ayrıca üyelerin görevini askıya alma ya da 
üyelikten ihraç hakkı elde etmiştir.16 

3.2. Avam Kamarası 

Avam Kamarası tarihsel süreç içinde gelişen geleneksel bir kurumdur. Avam Kamarası halk 
tarafından seçilen üyelerle husule gelir. Seçimler 5 yılda bir yapılmakta olup 08.06.2017 
tarihinde yapılan son seçimler neticesinde; 317 Muhafazakâr Parti, 256 İşçi Partisi, 35 İskoç 
Ulusal Partisi, 11 Liberal Demokrat Parti, 10 Demokratik Birlik Partisi, 8 Bağımsız ve kalan 
13 üye de diğer partilerden olmak üzere toplam 650 Kamara üyesi bulunmaktadır. Kamarada 
üye sayısı 650 olmak üzere sabittir ancak Kamaradaki fiziki koltuk sayısı 427’dir. Kamaradaki 
kadın üye sayısı 209 olup Kamaradaki oranı %32,15’tir. Avam Kamarasının üyeleri tek adaylı 
seçim bölgelerinde çoğunluk metoduna göre seçilirler. Çoğunluk oyunu alan ya da eğer bir 
çoğunluk yoksa en yüksek azınlık oyunu alan aday seçilir.17 Buna göre; her seçim bölgesi bir 
Kamara üyesi çıkarır. İngiltere’de 533, İskoçya’da 59, Galler’de 40, Kuzey İrlanda’da 18 seçim 
bölgesi bulunmaktadır.18 

                                                 
14 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.191. 
15 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), 10. Bası, İmaj Yayınevi, Ankara, 
2016, s.23. 
16 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.192. 
17 Lijphart, A., Demokrasi Modelleri, s. 31. 
18 IPU Parline, “United Kingdom House of Commons-Last Elections”, Erişim:22.03.2019, 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2335_A.htm 
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1832’ye kadar Avam Kamarası temsil esasları eşitlik ilkesine aykırıydı ve vatandaşların tamamı 
seçme hakkına sahip değildi. Ancak 1832’de geleneksel seçim esasları değişmeye başladı ve 
toplumun tamamının temsil edildiği bir sistemin temelleri atıldı. Son durumda 18 yaşını 
dolduran her Büyük Britanya uyruğu ya da Birleşik Krallıkta ikamet eden İrlanda Cumhuriyeti 
ya da bir commonwealth19 ülkesi vatandaşı seçimlerde oy kullanabilmektedir.20 

1911 ile 1949’daki düzenlemelerden sonra Lordlar Kamarası yasama fonksiyonuna dair 
yetkilerini geniş ölçüde yitirmiş olduğundan Parlamentonun yasamaya ilişkin görev yükü 
çoğunlukla Avam Kamarasının üzerindedir.21 Avam Kamarası bu nedenle yasama açısından 
esas güç sahibidir.22 Ayrıca Lordlar Kamarasının denetim yetkileri de sınırlı olduğundan 
çalışmanın devamında Parlamentonun esas kanadı olan Avam Kamarasında ilişkin detaylı 
bilgiler aktarılacaktır. 

4. AVAM KAMARASI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

4.1. Yasama Yılı ve Toplantı Dönemi 

Yasama dönemi (Parliament), genel seçimlerle başlayıp bir sonraki genel seçimlerle sona eren 
dönemi ifade eder. 2011’de genel seçimlerin 5 yılda bir yapılacağı düzenlendiğinden bir yasama 
dönemi 5 yıldır. Yasama dönemi yasama yılı (session) adı verilen 5 ayrı yıla ayrılır. Sabit ve 
belirlenmiş olmamakla beraber yasama yılı bahar döneminde başlar ve biter.23 Her yasama yılı 
4 bölümden oluşmaktadır. Avam Kamarasının yasama yılı geleneksel olarak kasım ayından 
ertesi yılın kasım ayına kadar sürüyordu. 2011 yılında çıkarılan bir kanun ile genel seçim günü 
mayısın ilk perşembesi olarak sabitlendiğinden yasama yılları mayıstan mayısa olacak şekilde 
belirlenmiştir. Ancak resmi açılışının haziran başına sarkması olasıdır.24 

Olağan yıllarda Avam Kamarasında yılda ortalama 160 birleşim yapılmaktadır. Ekim 2012’den 
itibaren geçerli çalışma düzeni şu şekildedir: Pazartesi: 14.30-22.30; salı ve çarşamba: 11.30-
19.30; perşembe: 09.30-17.30; cuma: 09.30-15.00. Cuma birleşimlerinde genellikle, 
milletvekillerince verilen kanun önerileri görüşülmektedir. Kamara çalışmasını daha erken 
bitirirse ya da aksi yönde karar alırsa çalışma sürelerinin kısaltılması veya uzatılması 
mümkündür.25 

                                                 
19 Geçmişte Britanya İmparatorluğu'nun parçası olan devletler ile sonradan katılmış devletlerin oluşturduğu 
uluslararası bir koalisyondur ve 53 bağımsız ve eşit egemen devletten oluşan gönüllü bir devletler topluluğudur. 
Erişim: 28.03.2019, http://thecommonwealth.org/about-us, 
20 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.6. 
21 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.23. 
22 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, s.202. 
23 UK Parliament, “Parliamentary sessions and sittings”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/ 
24 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.7. 
25 UK Parliament, “Parliamentary sessions and sittings”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/ 
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tavsiye vermek üzere atanırlar.14 Kamara üyelerinin üyelik maaşı bulunmamaktadır, ancak 
yolluk ve huzur hakkı ödenmektedir.  

Lordlar yılda yaklaşık 150 gün toplanırlar. Birleşimlerin uzunluğu 6,30 saat dolaylarında 
sürmektedir. Lordlar Kamarası Başkanı 5’er yıllığına en çok iki kez seçilebilmektedir. 
1626’dan beri gelenek olarak çok uzun konuşmalar yapılamaz, kaba ve yaralayıcı bir dil 
kullanılamaz. 1911 ve 1949 tarihli düzenlemelerden sonra, Lordlar Kamarası yasama işlerinde 
yetkilerini geniş ölçüde kaybederek güçlerini yitirmişlerdir. Mali kanunlarda 1 ay bekletme 
yetkisi dışında Lordlar Kamarasının başka yetkisi bulunmamaktadır. Mali kanunlar dışındaki 
kanunlara dair 1 yıl bekletme hakkı bulunmakta, fakat uygulamada kullanılmamaktadır. Avam 
Kamarasının kabul etmiş olduğu metne ilke olarak karşı çıkılmamaktadır. Ancak düzeltme 
önerisi hakkı Lordlar Kamarası tarafından kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Lordların 
yürütmeyi denetleme yetkileri de azaltılmış durumdadır. Bunun nedeni, Lordlar Kamarasının 
ancak kendi seçmiş olduğu bakanları denetleyebilmesi ve seçebilecekleri bakan sayısının sınırlı 
olmasıdır. Lordların kendi üyeleri olan bakanlara soru sorma hakları bulunmaktadır. Her 
birleşimin 25 dakikası bu işe ayrılır. Öte yandan Lordlar Kamarasında genellikle çarşamba günü 
4-5 saat boyunca önemli bir konuda genel görüşme yapılır.15 

Zamanla gerek kadın ve erkek sayısı gerekse etnik ve dinsel azınlıklar bakımından büyük bir 
çeşitliliği barındıran Lordlar Kamarası, 2014 ve 2015 yıllarında kabul edilen yeni kanunlarla 
birlikte üyelerine emeklilik ve istifa hakkı ile ayrıca üyelerin görevini askıya alma ya da 
üyelikten ihraç hakkı elde etmiştir.16 

3.2. Avam Kamarası 

Avam Kamarası tarihsel süreç içinde gelişen geleneksel bir kurumdur. Avam Kamarası halk 
tarafından seçilen üyelerle husule gelir. Seçimler 5 yılda bir yapılmakta olup 08.06.2017 
tarihinde yapılan son seçimler neticesinde; 317 Muhafazakâr Parti, 256 İşçi Partisi, 35 İskoç 
Ulusal Partisi, 11 Liberal Demokrat Parti, 10 Demokratik Birlik Partisi, 8 Bağımsız ve kalan 
13 üye de diğer partilerden olmak üzere toplam 650 Kamara üyesi bulunmaktadır. Kamarada 
üye sayısı 650 olmak üzere sabittir ancak Kamaradaki fiziki koltuk sayısı 427’dir. Kamaradaki 
kadın üye sayısı 209 olup Kamaradaki oranı %32,15’tir. Avam Kamarasının üyeleri tek adaylı 
seçim bölgelerinde çoğunluk metoduna göre seçilirler. Çoğunluk oyunu alan ya da eğer bir 
çoğunluk yoksa en yüksek azınlık oyunu alan aday seçilir.17 Buna göre; her seçim bölgesi bir 
Kamara üyesi çıkarır. İngiltere’de 533, İskoçya’da 59, Galler’de 40, Kuzey İrlanda’da 18 seçim 
bölgesi bulunmaktadır.18 

                                                 
14 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.191. 
15 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), 10. Bası, İmaj Yayınevi, Ankara, 
2016, s.23. 
16 Kama S., “Parlamenter Hükümet Sistemi Olarak-Westminster Modeli-Britanya Örneği Üzerine Bir Deneme”, 
s.192. 
17 Lijphart, A., Demokrasi Modelleri, s. 31. 
18 IPU Parline, “United Kingdom House of Commons-Last Elections”, Erişim:22.03.2019, 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2335_A.htm 
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1832’ye kadar Avam Kamarası temsil esasları eşitlik ilkesine aykırıydı ve vatandaşların tamamı 
seçme hakkına sahip değildi. Ancak 1832’de geleneksel seçim esasları değişmeye başladı ve 
toplumun tamamının temsil edildiği bir sistemin temelleri atıldı. Son durumda 18 yaşını 
dolduran her Büyük Britanya uyruğu ya da Birleşik Krallıkta ikamet eden İrlanda Cumhuriyeti 
ya da bir commonwealth19 ülkesi vatandaşı seçimlerde oy kullanabilmektedir.20 

1911 ile 1949’daki düzenlemelerden sonra Lordlar Kamarası yasama fonksiyonuna dair 
yetkilerini geniş ölçüde yitirmiş olduğundan Parlamentonun yasamaya ilişkin görev yükü 
çoğunlukla Avam Kamarasının üzerindedir.21 Avam Kamarası bu nedenle yasama açısından 
esas güç sahibidir.22 Ayrıca Lordlar Kamarasının denetim yetkileri de sınırlı olduğundan 
çalışmanın devamında Parlamentonun esas kanadı olan Avam Kamarasında ilişkin detaylı 
bilgiler aktarılacaktır. 

4. AVAM KAMARASI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

4.1. Yasama Yılı ve Toplantı Dönemi 

Yasama dönemi (Parliament), genel seçimlerle başlayıp bir sonraki genel seçimlerle sona eren 
dönemi ifade eder. 2011’de genel seçimlerin 5 yılda bir yapılacağı düzenlendiğinden bir yasama 
dönemi 5 yıldır. Yasama dönemi yasama yılı (session) adı verilen 5 ayrı yıla ayrılır. Sabit ve 
belirlenmiş olmamakla beraber yasama yılı bahar döneminde başlar ve biter.23 Her yasama yılı 
4 bölümden oluşmaktadır. Avam Kamarasının yasama yılı geleneksel olarak kasım ayından 
ertesi yılın kasım ayına kadar sürüyordu. 2011 yılında çıkarılan bir kanun ile genel seçim günü 
mayısın ilk perşembesi olarak sabitlendiğinden yasama yılları mayıstan mayısa olacak şekilde 
belirlenmiştir. Ancak resmi açılışının haziran başına sarkması olasıdır.24 

Olağan yıllarda Avam Kamarasında yılda ortalama 160 birleşim yapılmaktadır. Ekim 2012’den 
itibaren geçerli çalışma düzeni şu şekildedir: Pazartesi: 14.30-22.30; salı ve çarşamba: 11.30-
19.30; perşembe: 09.30-17.30; cuma: 09.30-15.00. Cuma birleşimlerinde genellikle, 
milletvekillerince verilen kanun önerileri görüşülmektedir. Kamara çalışmasını daha erken 
bitirirse ya da aksi yönde karar alırsa çalışma sürelerinin kısaltılması veya uzatılması 
mümkündür.25 

                                                 
19 Geçmişte Britanya İmparatorluğu'nun parçası olan devletler ile sonradan katılmış devletlerin oluşturduğu 
uluslararası bir koalisyondur ve 53 bağımsız ve eşit egemen devletten oluşan gönüllü bir devletler topluluğudur. 
Erişim: 28.03.2019, http://thecommonwealth.org/about-us, 
20 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.6. 
21 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.23. 
22 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, s.202. 
23 UK Parliament, “Parliamentary sessions and sittings”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/ 
24 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.7. 
25 UK Parliament, “Parliamentary sessions and sittings”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/ 



İngiltere Avam Kamarasnda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri 

TBMM Araştrma Hizmetleri Başkanlğ 

A
R
M

E
R

8

Parlamentonun yasama yılı içinde toplanmadığı dönemlere ara (recess) denilmektedir. Bir 
yasama yılı boyunca birkaç ara verilmektedir, bunlar genellikle Noel, Paskalya ve yaz tatili 
içindir.26 

4.2. Meclis Başkanı 

Meclis Başkanı kurumunun asıl adı olan Speaker kavramı tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış 
geleneksel bir terimdir.  Lordların temsil edilmediği, üyeleri halk tarafından seçilen, Monarktan 
bağımsız bir kurum olan Avam Kamarası tarafından alınan kararların Monarka iletilmesi 
görevini birinin yürütmesi gerekmekteydi. Avam Kamarasının Başkanı tarihsel olarak Kamara 
kararlarını Kral/Kraliçeye aktarmakla görevli kişi olduğu için kendisine “Sözcü” (Speaker) 
denilmektedir.27 

4.2.1. Meclis Başkanı Seçimi 

Meclis Başkanı seçimleri, Parlamentonun bakan olmayan en kıdemli üyesi tarafından yönetilir 
(İçtüzük m.1).28 Meclis Başkanı seçimi usulü, görevi devam eden başkanın yeniden seçilmesi 
ve yeni başkan seçilmesine göre ikiye ayrılır. 

a. Görevi devam eden Meclis Başkanının yeniden seçilmesi; 

Görev süresi bittiğinde yeniden seçilmek isteyen Meclis Başkanı Kamaraya kısa bir konuşma 
yaparak yeniden seçilmek istediğini bildirir. Akabinde başka bir üye konuyu Kamara görüşüne 
sunar (put the question). Kamara eski Meclis Başkanının yeniden seçilmesine onay verirse 
Meclis Başkanı görevine devam eder (İçtüzük m.1/A). Aksi takdirde Kamara ertesi gün 
14.30’da toplanarak İçtüzüğün 1/B maddesinde düzenlenen yeni başkan seçilmesi usulüne göre 
yeni başkanı seçer.  

b. Yeni Meclis Başkanı seçilmesi; 

Adayların seçim günü sabah 09.30-10.30 arası kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Her adayın 
kendi adaylık isteklerini belirten yazılı bir önerge sunması gerekir. Yazılı önergede kendi 
imzasının yanı sıra en az 12, en fazla 15 üyenin daha imzası bulunması gerekmektedir. Bu 
üyelerin 3’ten az olmayan kadarı adayın partisinden olmamalı ya da bağımsız olmalıdır. Bir 
üye birden fazla önergeye imza koyamaz. Aksi takdirde imzası geçersiz olacaktır. Adaylık 
bildirim süresi sona erdikten sonra aday listesi üye lobisine asılarak ilan edilir. Genel Kurul 
14.30’da toplanarak karar alır. Oylama gizli oyla yapılır. Oylama için hazırlık düzenlemeleri 
kâtip üye gözetiminde yapılır. Adaylar sıra ile konuşmalarını yaptıktan sonra oylamaya geçilir. 
Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan adayın Başkanlığı, Kamaranın görüşüne 
sunulur (put the question). Hiçbir üye katılanların salt çoğunluğunun oyunu alamazsa şartları 

                                                 
26 UK Parliament, “Parliamentary sessions and sittings”, Erişim:25.03.2019 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/ 
27 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, 2.Baskı, 
TBMM Basımevi, s.205. 
28 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:24.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf 
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İçtüzükte düzenlenmiş bir oylama daha yapılır. Bu oylamaya önceki oylamada en az oyu alan, 
oy verenlerin %5’inden azının oyunu alanlar katılamaz. 1’inci tur sonucu açıklandıktan sonra 
10 dakika içinde adaylıktan çekilen aday 2’nci tura katılamaz. Yeni başkan seçilememesi 
durumunda ertesi gün başkan seçimine ilişkin süreç yeniden başlar (İçtüzük m.1A-1B).29 

Bir kez başkan olarak seçilen kişi, genellikle, milletvekilliği sürdükçe bu görevini korur. Siyasal 
incelik gereği olarak, Başkanın mensubu olmadığı büyük parti, o çevreden aday göstermez. 
Meclis Başkanı seçimleri genellikle çekişmesiz olmaktadır, Meclis Başkanı aynı zamanda 
milletvekili olduğundan görevi devam ederken genel seçim olursa partili kimliği ön plana 
çıkmaz.30 

4.2.2. Meclis Başkanının Görevleri 

Meclis Başkanının görevi Kamaradaki birleşim ve oturumları yönetmektir. Kamaranın 
yönetimi için geleneksel teamüller ve kurallar önem taşımaktadır. Bu kuralların uygulanması, 
dile getirilmesi ve geliştirilmesi görevi Meclis Başkanına aittir. Kamara üyeleri bu kurallara 
uymakla mükelleftir. Meclis Başkanı hangi değişiklik önergelerinin görüşüleceğine ve 
oylanacağına karar verme yetkisine sahiptir. Görüşülecek konu belirlendikten sonra görüşmeler 
sırasında düzeni sağlar ve milletvekillerinin söz alma sırasını belirler ve sırası gelen vekili 
konuşma yapmak üzere kürsüye davet eder.31 Bu bağlamda düzeni bozan durumlara karşı 
önlem alma ve yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Düzensizlik halinin devamında 
görüşmeleri askıya alabilir. Kaba ve yaralayıcı dil kullanan, düzensizlik yaratan ve gürültü 
yapan milletvekillerini uyarabilir.32 Meclis Başkanı, görevini ifa ederken tamamen tarafsız 
olmak zorundadır. Seçildikten sonra Meclis Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partiden istifa eder. 
Geleneksel olarak Meclis Başkanı siyasi görüş bildirmez ve siyasi karakterde oy 
kullanmamaktadır. Başkan yalnızca oylarda eşitlik halinde eşitliği değişime karşı olacak şekilde 
bozmak için kullanır.33 Meclis Başkanı, parti üyeliğini hesaba katmadan her toplantı yılında her 
üyenin en az bir kez konuşma olanağı bulmasını sağlar.34 

Meclis Başkanının bir diğer görevi ise temsildir. Geleneksel olarak gelen Avam Kamarasını 
Monarşi ve Lordlar Kamarası nezdinde temsil eder.35 

                                                 
29“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:25.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf 
30 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.9-10. 
31 Institute for Government, “What is the role of the Speaker of the House of Commons?", Erişim Tarihi: 
11.04.2019, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/speaker-house-commons 
32 UK Parliament, “The Speaker”, Erişim Tarihi: 11.04.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/principal/speaker/ 
33 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, s.205. 
34 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.10. 
35 UK Parliament, “The Speaker”, Erişim Tarihi: 11.04.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/principal/speaker/ 
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Parlamentonun yasama yılı içinde toplanmadığı dönemlere ara (recess) denilmektedir. Bir 
yasama yılı boyunca birkaç ara verilmektedir, bunlar genellikle Noel, Paskalya ve yaz tatili 
içindir.26 

4.2. Meclis Başkanı 

Meclis Başkanı kurumunun asıl adı olan Speaker kavramı tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış 
geleneksel bir terimdir.  Lordların temsil edilmediği, üyeleri halk tarafından seçilen, Monarktan 
bağımsız bir kurum olan Avam Kamarası tarafından alınan kararların Monarka iletilmesi 
görevini birinin yürütmesi gerekmekteydi. Avam Kamarasının Başkanı tarihsel olarak Kamara 
kararlarını Kral/Kraliçeye aktarmakla görevli kişi olduğu için kendisine “Sözcü” (Speaker) 
denilmektedir.27 

4.2.1. Meclis Başkanı Seçimi 

Meclis Başkanı seçimleri, Parlamentonun bakan olmayan en kıdemli üyesi tarafından yönetilir 
(İçtüzük m.1).28 Meclis Başkanı seçimi usulü, görevi devam eden başkanın yeniden seçilmesi 
ve yeni başkan seçilmesine göre ikiye ayrılır. 

a. Görevi devam eden Meclis Başkanının yeniden seçilmesi; 

Görev süresi bittiğinde yeniden seçilmek isteyen Meclis Başkanı Kamaraya kısa bir konuşma 
yaparak yeniden seçilmek istediğini bildirir. Akabinde başka bir üye konuyu Kamara görüşüne 
sunar (put the question). Kamara eski Meclis Başkanının yeniden seçilmesine onay verirse 
Meclis Başkanı görevine devam eder (İçtüzük m.1/A). Aksi takdirde Kamara ertesi gün 
14.30’da toplanarak İçtüzüğün 1/B maddesinde düzenlenen yeni başkan seçilmesi usulüne göre 
yeni başkanı seçer.  

b. Yeni Meclis Başkanı seçilmesi; 

Adayların seçim günü sabah 09.30-10.30 arası kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Her adayın 
kendi adaylık isteklerini belirten yazılı bir önerge sunması gerekir. Yazılı önergede kendi 
imzasının yanı sıra en az 12, en fazla 15 üyenin daha imzası bulunması gerekmektedir. Bu 
üyelerin 3’ten az olmayan kadarı adayın partisinden olmamalı ya da bağımsız olmalıdır. Bir 
üye birden fazla önergeye imza koyamaz. Aksi takdirde imzası geçersiz olacaktır. Adaylık 
bildirim süresi sona erdikten sonra aday listesi üye lobisine asılarak ilan edilir. Genel Kurul 
14.30’da toplanarak karar alır. Oylama gizli oyla yapılır. Oylama için hazırlık düzenlemeleri 
kâtip üye gözetiminde yapılır. Adaylar sıra ile konuşmalarını yaptıktan sonra oylamaya geçilir. 
Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan adayın Başkanlığı, Kamaranın görüşüne 
sunulur (put the question). Hiçbir üye katılanların salt çoğunluğunun oyunu alamazsa şartları 

                                                 
26 UK Parliament, “Parliamentary sessions and sittings”, Erişim:25.03.2019 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/ 
27 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, 2.Baskı, 
TBMM Basımevi, s.205. 
28 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:24.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf 
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İçtüzükte düzenlenmiş bir oylama daha yapılır. Bu oylamaya önceki oylamada en az oyu alan, 
oy verenlerin %5’inden azının oyunu alanlar katılamaz. 1’inci tur sonucu açıklandıktan sonra 
10 dakika içinde adaylıktan çekilen aday 2’nci tura katılamaz. Yeni başkan seçilememesi 
durumunda ertesi gün başkan seçimine ilişkin süreç yeniden başlar (İçtüzük m.1A-1B).29 

Bir kez başkan olarak seçilen kişi, genellikle, milletvekilliği sürdükçe bu görevini korur. Siyasal 
incelik gereği olarak, Başkanın mensubu olmadığı büyük parti, o çevreden aday göstermez. 
Meclis Başkanı seçimleri genellikle çekişmesiz olmaktadır, Meclis Başkanı aynı zamanda 
milletvekili olduğundan görevi devam ederken genel seçim olursa partili kimliği ön plana 
çıkmaz.30 

4.2.2. Meclis Başkanının Görevleri 

Meclis Başkanının görevi Kamaradaki birleşim ve oturumları yönetmektir. Kamaranın 
yönetimi için geleneksel teamüller ve kurallar önem taşımaktadır. Bu kuralların uygulanması, 
dile getirilmesi ve geliştirilmesi görevi Meclis Başkanına aittir. Kamara üyeleri bu kurallara 
uymakla mükelleftir. Meclis Başkanı hangi değişiklik önergelerinin görüşüleceğine ve 
oylanacağına karar verme yetkisine sahiptir. Görüşülecek konu belirlendikten sonra görüşmeler 
sırasında düzeni sağlar ve milletvekillerinin söz alma sırasını belirler ve sırası gelen vekili 
konuşma yapmak üzere kürsüye davet eder.31 Bu bağlamda düzeni bozan durumlara karşı 
önlem alma ve yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Düzensizlik halinin devamında 
görüşmeleri askıya alabilir. Kaba ve yaralayıcı dil kullanan, düzensizlik yaratan ve gürültü 
yapan milletvekillerini uyarabilir.32 Meclis Başkanı, görevini ifa ederken tamamen tarafsız 
olmak zorundadır. Seçildikten sonra Meclis Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partiden istifa eder. 
Geleneksel olarak Meclis Başkanı siyasi görüş bildirmez ve siyasi karakterde oy 
kullanmamaktadır. Başkan yalnızca oylarda eşitlik halinde eşitliği değişime karşı olacak şekilde 
bozmak için kullanır.33 Meclis Başkanı, parti üyeliğini hesaba katmadan her toplantı yılında her 
üyenin en az bir kez konuşma olanağı bulmasını sağlar.34 

Meclis Başkanının bir diğer görevi ise temsildir. Geleneksel olarak gelen Avam Kamarasını 
Monarşi ve Lordlar Kamarası nezdinde temsil eder.35 

                                                 
29“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:25.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf 
30 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.9-10. 
31 Institute for Government, “What is the role of the Speaker of the House of Commons?", Erişim Tarihi: 
11.04.2019, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/speaker-house-commons 
32 UK Parliament, “The Speaker”, Erişim Tarihi: 11.04.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/principal/speaker/ 
33 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, s.205. 
34 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.10. 
35 UK Parliament, “The Speaker”, Erişim Tarihi: 11.04.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/principal/speaker/ 
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4.2.3. Meclis Başkanvekilleri 

Avam Kamarasında toplamda 3 Meclis Başkanvekili (Deputy Speaker) seçilmektedir. 
Bunlardan birincisi ve asıl olanı Gelirler Başkanıdır (The Chairman of Ways and Means) diğer 
ikisi ise Birinci (The First Deputy Chairman of Ways and Means) ve İkinci Gelirler Başkan 
Yardımcısı (the Second Deputy Chairman of Ways and Means) olarak adlandırılmaktadır. 
Gelirler Başkanı her ne kadar geleneksel olarak bu isimle adlandırılsa da Meclis Başkanvekili 
olarak görev yapar.36  

Gelirler Başkanı 1855 tarihli Meclis Başkanvekilliği Kanunu uyarınca Meclis Başkanının 
yokluğunda Meclis Başkanına ait her türlü yetkiyi kullanabilir.37 

Gelirler Başkanının ayrıca Meclis Başkanından farklı olarak üç temel görevi bulunmaktadır:38 

1.Westminster Hall’daki oturumlarda gerekli düzenleme ve ayarlamaların yapılmasını 
gözetmek, 

2.Özel kanun teklifleri ile ilgili tüm hususlarda genel yönetim görevini yerine getirmek, 

3.Genel komisyonların çalışmalarını Başkanlar Heyeti (Panel of Chairs)39 başkanı olarak 
yürütmek. 

Gelirler Başkanına ek olarak seçilen Birinci Gelirler Başkan Yardımcısı ve İkinci Gelirler 
Başkan Yardımcısı Gelirler Başkanı olan Meclis Başkanvekilinin yokluğunda ona ait tüm 
yetkileri kullanma hakkına sahiptir. Başkanvekilleri gizli oyla seçilirler. Adaylar seçim 
gününden bir gün önce saat 10.00 ilâ 17.00 arası yazılı olarak Kâtip Üyeye bildirilir. Yazılı 
bildirimde imza sahiplerine ilişkin şartlar Meclis Başkanı seçimindeki ile aynıdır; en az 6, en 
fazla 10 milletvekilinin imzası yeterlidir. Bir üye birden fazla yazılı adaylık bildirimine imza 

                                                 
3619. yüzyılda birleştirilene kadar Meclis Başkanvekili ve Gelirler Başkanı iki ayrı kurum olarak gelişmiştir. 
Terim günümüzde birbiri yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Gelirler Başkanı, Meclis Başkanvekili olarak 
vekâlet görevine 1853 yılında başlamıştır. 18.yüzyıla kadar Meclis Başkanı, Kamaranın çıkarlarını Kral/Kraliçe 
nezdinde; Kral/Kraliçenin çıkarlarını da Kamara nezdinde temsil eden kişi rolünde idi. Bu nedenle Kamarada 
Meclis Başkanının Kral/Kraliçe lehine çalıştığına dair bir izlenim bulunmaktaydı. 17. yüzyıl sonlarındaki 
düzenlemeler neticesinde Kamaranın tamamı Kral/Kraliçeden gelen finansal taleplere dair karar verirken tabiri 
caizse tek bir büyük Komisyona dönüşerek karar vermiş ve bu komisyon da Meclis Başkanının taraflı olduğu 
düşünüldüğünden Meclisin “kendi başkanı” (Gelirler Başkanı) tarafından yönetilmiştir. Esas amaç, Avam 
Kamarasının bütçeye ilişkin sahip olduğu hakları Gelirler Başkanı vesilesiyle korumaktır. 17. yüzyıl sonlarında 
doğan bu gelenek teamülen halen uygulanmaktadır. Bütçe Kanunu kapsamında mali hükümler içeren ve Gelirler 
Kararı alınması gereken işlerde Gelirler Başkanı görüşmelere başkanlık eder. Bkz. UK Parliament, “The 
Chairman of Ways and Means/Deputy Speakers”, Erişim: 10.04.2019, https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/evolutionofparliament/parliamentwork/offices-and-ceremonies/overview/chairman-waysmeans/ 
37 UK Parliament, “Commons Deputy Speakers” Erişim Tarihi: 09.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/deputy-speakers/ 
38 UK Parliament, “Commons Deputy Speakers” Erişim Tarihi: 10.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/deputy-speakers/ 
39 Meclis Başkanı tarafından, Gelirler Başkanının (Chair of Ways and Means) başkanlığında ve talep 
doğrultusunda en az 10 üyeyle kurulan Başkanlar Heyeti, genel komisyonlara ilişkin meseleleri ele almak ile 
bunları Parlamentoya rapor halinde sunmak gibi sorumluluklara sahiptir. Heyetin toplantı yeter sayısı 3’tür. 
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koyamaz. Meclis Başkanvekilinin seçimine ilişkin usul Meclis Başkanının seçimine ilişkin 
usule paralel olarak düzenlenmiştir (İçtüzük m.2).40  

Kamaraya bilgi verilmeye gerek olmaksızın Meclis Başkanının talebi üzerine Başkanvekilleri 
Başkana vekâlet edebilir. Meclis Başkanının bulunmaması halinde onun görevlerini Meclis 
Başkanvekilleri yerine getirir (İçtüzük m.3).41 

Meclis Başkanvekilleri seçildikten sonra aktif politikadan çekilirler, ancak Meclis Başkanının 
aksine partilerinden istifa etmezler. Gelirler Başkanı, Meclis Başkanının seçildiği partinin 
karşısında yer alan muhalefetin içerisinden seçilir. Birinci Gelirler Başkan Yardımcısı Meclis 
Başkanının seçildiği partiden seçilirken İkinci Gelirler Başkan Yardımcısı Başkanın seçildiği 
partinin karşısındaki muhalefetten seçilmektedir.42 

4.3. Milletvekilleri 

4.3.1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği 

Kamaraya üye olabilmek için Büyük Britanya uyruğu ya da Birleşik Krallık’ta ikamet etme 
şartıyla İrlanda Cumhuriyeti ya da bir Commonwealth ülkesi yurttaşı olmak gerekmektedir. 
Avam Kamarasına seçilme yaşı 2006 yılında 21’den 18’e düşürülmüştür. 

Aşağıda sayılan kişiler Avam Kamarasına üye olamaz:43  
 Lordlar Kamarası üyeleri ya da Lordlar Kamarasına üye olabilecekler, 
 Üst düzey memurlar, 
 Kilise mensupları, 
 Emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları, 
 Hükümetin atadığı ticari işletme müdürleri, 
 Yargıçlar, 
 Herhangi bir suça ilişkin 1 yılı aşkın hapis cezasını çekmekte olanlar ve seçimlere hile 

karıştırmaktan hüküm giyenler, 
 Müflisler 

4.3.2. Milletvekili Yemini 

Genel seçimlerden sonra üyeler Kamaradaki yerlerini almadan önce Kral/Kraliçeye bağlılık ve 
sadakat yemini (oath) etmek zorundadır. Yemin etmeyi reddeden üyeler resmi tasdik 
prosedürünü (solemn affirmation) yerine getirmelidir. Yemin veya yeminsiz resmi tasdik 

                                                 
40“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:25.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf  
41 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:25.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf 
42 UK Parliament, “Commons Deputy Speakers”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/principal/deputy-speakers/ 
43 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.6. 
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4.2.3. Meclis Başkanvekilleri 

Avam Kamarasında toplamda 3 Meclis Başkanvekili (Deputy Speaker) seçilmektedir. 
Bunlardan birincisi ve asıl olanı Gelirler Başkanıdır (The Chairman of Ways and Means) diğer 
ikisi ise Birinci (The First Deputy Chairman of Ways and Means) ve İkinci Gelirler Başkan 
Yardımcısı (the Second Deputy Chairman of Ways and Means) olarak adlandırılmaktadır. 
Gelirler Başkanı her ne kadar geleneksel olarak bu isimle adlandırılsa da Meclis Başkanvekili 
olarak görev yapar.36  

Gelirler Başkanı 1855 tarihli Meclis Başkanvekilliği Kanunu uyarınca Meclis Başkanının 
yokluğunda Meclis Başkanına ait her türlü yetkiyi kullanabilir.37 

Gelirler Başkanının ayrıca Meclis Başkanından farklı olarak üç temel görevi bulunmaktadır:38 

1.Westminster Hall’daki oturumlarda gerekli düzenleme ve ayarlamaların yapılmasını 
gözetmek, 

2.Özel kanun teklifleri ile ilgili tüm hususlarda genel yönetim görevini yerine getirmek, 

3.Genel komisyonların çalışmalarını Başkanlar Heyeti (Panel of Chairs)39 başkanı olarak 
yürütmek. 

Gelirler Başkanına ek olarak seçilen Birinci Gelirler Başkan Yardımcısı ve İkinci Gelirler 
Başkan Yardımcısı Gelirler Başkanı olan Meclis Başkanvekilinin yokluğunda ona ait tüm 
yetkileri kullanma hakkına sahiptir. Başkanvekilleri gizli oyla seçilirler. Adaylar seçim 
gününden bir gün önce saat 10.00 ilâ 17.00 arası yazılı olarak Kâtip Üyeye bildirilir. Yazılı 
bildirimde imza sahiplerine ilişkin şartlar Meclis Başkanı seçimindeki ile aynıdır; en az 6, en 
fazla 10 milletvekilinin imzası yeterlidir. Bir üye birden fazla yazılı adaylık bildirimine imza 

                                                 
3619. yüzyılda birleştirilene kadar Meclis Başkanvekili ve Gelirler Başkanı iki ayrı kurum olarak gelişmiştir. 
Terim günümüzde birbiri yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Gelirler Başkanı, Meclis Başkanvekili olarak 
vekâlet görevine 1853 yılında başlamıştır. 18.yüzyıla kadar Meclis Başkanı, Kamaranın çıkarlarını Kral/Kraliçe 
nezdinde; Kral/Kraliçenin çıkarlarını da Kamara nezdinde temsil eden kişi rolünde idi. Bu nedenle Kamarada 
Meclis Başkanının Kral/Kraliçe lehine çalıştığına dair bir izlenim bulunmaktaydı. 17. yüzyıl sonlarındaki 
düzenlemeler neticesinde Kamaranın tamamı Kral/Kraliçeden gelen finansal taleplere dair karar verirken tabiri 
caizse tek bir büyük Komisyona dönüşerek karar vermiş ve bu komisyon da Meclis Başkanının taraflı olduğu 
düşünüldüğünden Meclisin “kendi başkanı” (Gelirler Başkanı) tarafından yönetilmiştir. Esas amaç, Avam 
Kamarasının bütçeye ilişkin sahip olduğu hakları Gelirler Başkanı vesilesiyle korumaktır. 17. yüzyıl sonlarında 
doğan bu gelenek teamülen halen uygulanmaktadır. Bütçe Kanunu kapsamında mali hükümler içeren ve Gelirler 
Kararı alınması gereken işlerde Gelirler Başkanı görüşmelere başkanlık eder. Bkz. UK Parliament, “The 
Chairman of Ways and Means/Deputy Speakers”, Erişim: 10.04.2019, https://www.parliament.uk/about/living-
heritage/evolutionofparliament/parliamentwork/offices-and-ceremonies/overview/chairman-waysmeans/ 
37 UK Parliament, “Commons Deputy Speakers” Erişim Tarihi: 09.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/deputy-speakers/ 
38 UK Parliament, “Commons Deputy Speakers” Erişim Tarihi: 10.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/deputy-speakers/ 
39 Meclis Başkanı tarafından, Gelirler Başkanının (Chair of Ways and Means) başkanlığında ve talep 
doğrultusunda en az 10 üyeyle kurulan Başkanlar Heyeti, genel komisyonlara ilişkin meseleleri ele almak ile 
bunları Parlamentoya rapor halinde sunmak gibi sorumluluklara sahiptir. Heyetin toplantı yeter sayısı 3’tür. 
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koyamaz. Meclis Başkanvekilinin seçimine ilişkin usul Meclis Başkanının seçimine ilişkin 
usule paralel olarak düzenlenmiştir (İçtüzük m.2).40  

Kamaraya bilgi verilmeye gerek olmaksızın Meclis Başkanının talebi üzerine Başkanvekilleri 
Başkana vekâlet edebilir. Meclis Başkanının bulunmaması halinde onun görevlerini Meclis 
Başkanvekilleri yerine getirir (İçtüzük m.3).41 

Meclis Başkanvekilleri seçildikten sonra aktif politikadan çekilirler, ancak Meclis Başkanının 
aksine partilerinden istifa etmezler. Gelirler Başkanı, Meclis Başkanının seçildiği partinin 
karşısında yer alan muhalefetin içerisinden seçilir. Birinci Gelirler Başkan Yardımcısı Meclis 
Başkanının seçildiği partiden seçilirken İkinci Gelirler Başkan Yardımcısı Başkanın seçildiği 
partinin karşısındaki muhalefetten seçilmektedir.42 

4.3. Milletvekilleri 

4.3.1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği 

Kamaraya üye olabilmek için Büyük Britanya uyruğu ya da Birleşik Krallık’ta ikamet etme 
şartıyla İrlanda Cumhuriyeti ya da bir Commonwealth ülkesi yurttaşı olmak gerekmektedir. 
Avam Kamarasına seçilme yaşı 2006 yılında 21’den 18’e düşürülmüştür. 

Aşağıda sayılan kişiler Avam Kamarasına üye olamaz:43  
 Lordlar Kamarası üyeleri ya da Lordlar Kamarasına üye olabilecekler, 
 Üst düzey memurlar, 
 Kilise mensupları, 
 Emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları, 
 Hükümetin atadığı ticari işletme müdürleri, 
 Yargıçlar, 
 Herhangi bir suça ilişkin 1 yılı aşkın hapis cezasını çekmekte olanlar ve seçimlere hile 

karıştırmaktan hüküm giyenler, 
 Müflisler 

4.3.2. Milletvekili Yemini 

Genel seçimlerden sonra üyeler Kamaradaki yerlerini almadan önce Kral/Kraliçeye bağlılık ve 
sadakat yemini (oath) etmek zorundadır. Yemin etmeyi reddeden üyeler resmi tasdik 
prosedürünü (solemn affirmation) yerine getirmelidir. Yemin veya yeminsiz resmi tasdik 

                                                 
40“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:25.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf  
41 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:25.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmstords/0002/so-2.pdf 
42 UK Parliament, “Commons Deputy Speakers”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/principal/deputy-speakers/ 
43 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.6. 
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prosedürü yerine getirilmeden önce Kamaradaki hiçbir sandalyeye hiçbir üyenin ismi 
işletilmez.44  

Kral/Kraliçeye bağlılık ve sadakat yemini, diğer ülkelerdeki devlete bağlılık andına eş değerdir. 
Yemin edene kadar üyeler maaş alamaz, Kamarada söz hakkına sahip olamaz ve oy kullanamaz. 
Yemin etmeyen veya resmi tasdikte bulunmayan üyeler 500 avro cezaya çarptırılır. Yemin 
etmediklerinde veya resmi tasdikte bulunmadıklarında Kamaradaki koltuklarının boş olduğunu 
ilan etmiş olurlar. Burada üyelerin vefatları durumunda uygulanacak usul kıyasen uygulanır.  

Yemin metni İçtüzükte değil, 1868 tarihli Yazılı Yemin Kanununda düzenlenmiştir. Yemin 
etme şekli ve yeminin yönetilme usulü ise 1978 tarihli Yemin Kanununda bulunmaktadır. Bir 
milletvekili, inandığı dine ait kutsal kitabı bir eliyle havaya kaldırarak yemin eder. Eğer bir 
milletvekili tercih ederse kutsal kitabı kaldırmaksızın yemin edebilir. 

Meclis Başkanının yemin etmesinin ardından diğer üyeler de sıra ile yemin etmeye başlarlar. 
İlk günde yemin edemeyen milletvekilleri takip eden günlerde de yemin edebilirler. 
Milletvekillerinin çoğu yemin ettikten sonra Kral/Kraliçe Kamara açılış konuşmasını yapar ve 
Kamara çalışmaya başlar.45 

4.3.3. Milletvekili Dokunulmazlığı 

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları bulunmamaktadır. Cezai kovuşturmalar bakımından 
herhangi bir yurttaştan farksızdırlar. Buna karşılık yasama sorumsuzluğu milletvekilleri için 
tanınan Kamarada sınırsız konuşma özgürlüğüdür. Milletvekilleri devlet sırlarını açığa 
vurmakla ve hakaretle suçlanamazlar. Kamaradaki konuşmalarını dışarıda dile getirebilmesi de 
serbesttir. 1849’dan beri, tutanak dergisini çoğaltmaktan dolayı kimse suçlanamamaktadır. 

Avam Kamarası, üye olup olmadığına bakmaksızın, Kamara çalışmalarını engelleyen herkesi 
cezalandırma yetkisine sahiptir. Bir üye diğer bir üyeye hakaret ettiğinde, Avam Kamarası 
Hükümet Lideri (The Leader of The House)46 olarak görev yapan hükümet üyesi ilgilinin belli 
bir süre için çalışmalara katılmaktan alıkonulmasını önerebilir. Öneri kabul edilirse geçici 
olarak uzaklaştırılan milletvekilinin görevden uzaklaştırıldığı süre boyunca maaşı işlemez.47 

4.3.4. Milletvekilinin İstifası 

İngiltere’de milletvekilliğinden çekilme kurumu bulunmamaktadır. Bu olanaksızlık karşısında 
şöyle bir çözüm bulunmuştur: Üyelikten ayrılmak isteyen milletvekili, Maliye Bakanından gelir 
getiren bir kamu görevine atanmasını ister. Bu amaçla daima hazırda iki boş kadro 

                                                 
44 Kaptıkaçtı B., İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası İçtüzüğünün Belirlenmiş Bazı Ölçütler Dahilinde 
İncelenmesi, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Bilgi Notu, 2008, s.2, Erişim:25.03.2019, 
http://intranet.tbmm.gov.tr/webortak/arastirma/HKM_BN_695_ukictuzukkriterler.pdf 
45 UK Parliament, “Swearing in and the parliamentary oath”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/swearingin/ 
46 Hükümet politikalarının Avam Kamarasında temsili ile hükümetle ilgili olan işlerin yürütülmesi ve Meclisin 
hak ve çıkarlarını gözetmekten sorumlu Birleşik Krallık Kabine üyesi bu isimle adlandırılır. Hükümetin Kabine 
Lideri milletvekili olmasının yanı sıra bakanlık görevini icra etmektedir. 
47 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.8. 
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bulundurulur. Maliye Bakanı bu türden bir istemi hiçbir zaman geri çeviremez. Milletvekilliği 
bu görevle bağdaşmayacağından ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşer.48 

4.3.5. Whip (Grup Başkanvekili) 

Her bir siyasi parti tarafından atanan, Kamara işleyişi sırasında milletvekillerinin organize 
olmasını sağlayan kişilere whip denilmektedir. Whiplerin en önemli görevi, partilerinde 
oylamaya oldukça fazla vekilin katılımını ve parti politikasının cevaz verdiği yönde oy 
vermelerini sağlamaktır. Kamaranın işleyiş ve düzeninin sağlanmasında en önemli rollerden 
biri whiplere aittir.49 

Whipler Meclis Başkanından sonra Avam Kamarasının işleyişinde önemli görevlere sahiptir. 
İktidarla muhalefetin, karşılıklı olarak bir düzine kadar whipi bulunmaktadır. İktidarınkilere 
(bunlar, kabine üyesi olan baş whip dışında, genellikle kıdemsiz bakanlardır) ilave olarak 3 
muhalefet whipi, milletvekili maaşına ek olarak devletten bu görev için ayrıca maaş alırlar.50 

Whipler her hafta üyelere haftalık Kamara çalışma süreleri, gündem konuları ve işlemlerini 
gösteren bir program gönderir. Programda altı 3 kez çizilmiş olan bir gündem maddesinin 
görüşmelerinde Kamarada bulunmayan bir milletvekili, genellikle bir daha seçilme olanağını 
yitirir. Altı 2 kez çizilmiş bir konunun görüşmelerinde bulunmayan milletvekilinin mazereti, 
ancak karşı partiden aynı düzeyde bir milletvekili de çalışmalara katılmazsa kabul edilebilir. 
Altı 1 kez çizilmiş konular ise görece önemsizdir.51 

5. GENEL KURUL 

5.1. Yasama Yılı Toplantıları 

Yeni yasama yılının52 ilk günü ya da genel seçimlerden kısa bir süre sonra “state opening” adı 
verilen resmi bir tören yapılır. Parlamentonun tüm üyeleri Kral/Kraliçenin konuşmasını (the 
King’s/Queen’s Speech) dinlemek için Lordlar Kamarasında toplanırlar. Konuşma metni 
hükümet tarafından hazırlanmakta ve içeriğinde hükümetin yeni yasama dönemi kapsamındaki 
politikaları ile yasama faaliyetlerine ilişkin planları yer almaktadır. Bu tören ile yasama yılı 
resmen başlamaktadır. Kral/Kraliçenin konuşmasının ardından Parlamentonun her iki 
kanadında konuşmaya ilişkin görüşmeler başlatılır. Avam Kamarasında konuşmaya ilişkin 
oylama yapılır. Lordlar Kamarasında ise konuşmaya ilişkin oylama nadiren yapılmaktadır.53 

                                                 
48 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.9. 
49 UK Parliament, “Whips”, Erişim:25.03.2019,  
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/whips/ 
50 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.10. 
51 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.11. 
52 Yasama yılı (session) genellikle ilkbaharda başlar ve 12 ay sürer. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Session”, 
Erişim:27.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/session/  
53 UK Parliament, “State Opening of Parliament”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/stateopening/  
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prosedürü yerine getirilmeden önce Kamaradaki hiçbir sandalyeye hiçbir üyenin ismi 
işletilmez.44  

Kral/Kraliçeye bağlılık ve sadakat yemini, diğer ülkelerdeki devlete bağlılık andına eş değerdir. 
Yemin edene kadar üyeler maaş alamaz, Kamarada söz hakkına sahip olamaz ve oy kullanamaz. 
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ilan etmiş olurlar. Burada üyelerin vefatları durumunda uygulanacak usul kıyasen uygulanır.  
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etme şekli ve yeminin yönetilme usulü ise 1978 tarihli Yemin Kanununda bulunmaktadır. Bir 
milletvekili, inandığı dine ait kutsal kitabı bir eliyle havaya kaldırarak yemin eder. Eğer bir 
milletvekili tercih ederse kutsal kitabı kaldırmaksızın yemin edebilir. 

Meclis Başkanının yemin etmesinin ardından diğer üyeler de sıra ile yemin etmeye başlarlar. 
İlk günde yemin edemeyen milletvekilleri takip eden günlerde de yemin edebilirler. 
Milletvekillerinin çoğu yemin ettikten sonra Kral/Kraliçe Kamara açılış konuşmasını yapar ve 
Kamara çalışmaya başlar.45 

4.3.3. Milletvekili Dokunulmazlığı 

Milletvekillerinin dokunulmazlıkları bulunmamaktadır. Cezai kovuşturmalar bakımından 
herhangi bir yurttaştan farksızdırlar. Buna karşılık yasama sorumsuzluğu milletvekilleri için 
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cezalandırma yetkisine sahiptir. Bir üye diğer bir üyeye hakaret ettiğinde, Avam Kamarası 
Hükümet Lideri (The Leader of The House)46 olarak görev yapan hükümet üyesi ilgilinin belli 
bir süre için çalışmalara katılmaktan alıkonulmasını önerebilir. Öneri kabul edilirse geçici 
olarak uzaklaştırılan milletvekilinin görevden uzaklaştırıldığı süre boyunca maaşı işlemez.47 

4.3.4. Milletvekilinin İstifası 

İngiltere’de milletvekilliğinden çekilme kurumu bulunmamaktadır. Bu olanaksızlık karşısında 
şöyle bir çözüm bulunmuştur: Üyelikten ayrılmak isteyen milletvekili, Maliye Bakanından gelir 
getiren bir kamu görevine atanmasını ister. Bu amaçla daima hazırda iki boş kadro 

                                                 
44 Kaptıkaçtı B., İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası İçtüzüğünün Belirlenmiş Bazı Ölçütler Dahilinde 
İncelenmesi, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Bilgi Notu, 2008, s.2, Erişim:25.03.2019, 
http://intranet.tbmm.gov.tr/webortak/arastirma/HKM_BN_695_ukictuzukkriterler.pdf 
45 UK Parliament, “Swearing in and the parliamentary oath”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/swearingin/ 
46 Hükümet politikalarının Avam Kamarasında temsili ile hükümetle ilgili olan işlerin yürütülmesi ve Meclisin 
hak ve çıkarlarını gözetmekten sorumlu Birleşik Krallık Kabine üyesi bu isimle adlandırılır. Hükümetin Kabine 
Lideri milletvekili olmasının yanı sıra bakanlık görevini icra etmektedir. 
47 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.8. 
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İktidarla muhalefetin, karşılıklı olarak bir düzine kadar whipi bulunmaktadır. İktidarınkilere 
(bunlar, kabine üyesi olan baş whip dışında, genellikle kıdemsiz bakanlardır) ilave olarak 3 
muhalefet whipi, milletvekili maaşına ek olarak devletten bu görev için ayrıca maaş alırlar.50 

Whipler her hafta üyelere haftalık Kamara çalışma süreleri, gündem konuları ve işlemlerini 
gösteren bir program gönderir. Programda altı 3 kez çizilmiş olan bir gündem maddesinin 
görüşmelerinde Kamarada bulunmayan bir milletvekili, genellikle bir daha seçilme olanağını 
yitirir. Altı 2 kez çizilmiş bir konunun görüşmelerinde bulunmayan milletvekilinin mazereti, 
ancak karşı partiden aynı düzeyde bir milletvekili de çalışmalara katılmazsa kabul edilebilir. 
Altı 1 kez çizilmiş konular ise görece önemsizdir.51 

5. GENEL KURUL 

5.1. Yasama Yılı Toplantıları 

Yeni yasama yılının52 ilk günü ya da genel seçimlerden kısa bir süre sonra “state opening” adı 
verilen resmi bir tören yapılır. Parlamentonun tüm üyeleri Kral/Kraliçenin konuşmasını (the 
King’s/Queen’s Speech) dinlemek için Lordlar Kamarasında toplanırlar. Konuşma metni 
hükümet tarafından hazırlanmakta ve içeriğinde hükümetin yeni yasama dönemi kapsamındaki 
politikaları ile yasama faaliyetlerine ilişkin planları yer almaktadır. Bu tören ile yasama yılı 
resmen başlamaktadır. Kral/Kraliçenin konuşmasının ardından Parlamentonun her iki 
kanadında konuşmaya ilişkin görüşmeler başlatılır. Avam Kamarasında konuşmaya ilişkin 
oylama yapılır. Lordlar Kamarasında ise konuşmaya ilişkin oylama nadiren yapılmaktadır.53 

                                                 
48 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.9. 
49 UK Parliament, “Whips”, Erişim:25.03.2019,  
https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/whips/ 
50 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.10. 
51 Eroğul C., Çağdaş Devlet Düzenleri (İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya), s.11. 
52 Yasama yılı (session) genellikle ilkbaharda başlar ve 12 ay sürer. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Session”, 
Erişim:27.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/session/  
53 UK Parliament, “State Opening of Parliament”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/stateopening/  
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Yasama dönemi; 2011 tarihli the Fixed-term Parliamentary Act kapsamında düzenlenmiş olup 
iki genel seçim arasındaki 5 yıllık süredir. Yasama dönemi 5 yasama yılına bölünmektedir.54 

Parlamentonun yasama yılı içinde çalışmalarına ara verdiği tatil (recess) zamanları 
bulunmaktadır.55 

Yasama yılının sona ermesi (prorogation) ile Parlamento bir diğer yasama yılı başlayana kadar 
tatile girmektedir.56 

Bakanların kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, Avam Kamarasında olağanüstü toplantı 
talep etme hakkı söz konusudur. Meclis Başkanı, bakanların sundukları gerekçeler 
doğrultusunda ikna olursa toplantı yapılacağına ilişkin, toplantı günün belirlendiği bir bildirim 
yapabilir.57 

Aynı parti grubuna mensup milletvekilleri Genel Kurulda bir arada oturmaktadırlar. Genel 
Kurul salonu dikdörtgen şekildedir ve böylece Hükümet ve muhalefet karşılıklı 
oturabilmektedir. Hükümet, Meclis Başkanının hemen sağında yer almaktadır. Ana muhalefet 
partisi ve diğer parti üyeleri Meclis Başkanının solunda yer alılar. 

Avam Kamarası Genel Kurulunda; “ön sıra üyeleri” (frontbenchers) olarak bilinen bakanlar ve 
“gölge kabine” (shadow cabinet)58 adı verilen kıdemli muhalefet sözcüleri ön sıralarda 
otururlar. Bakanlık görevi bulunmayan ya da gölge kabinede yer almayan milletvekilleri ise 
“arka sıra üyeleri” (backbenchers)59 olarak adlandırılırlar ve Genel Kurulun oturma düzeninde 
üyesi oldukları partinin grup sözcülerinin arka sıralarında yer alırlar.60 

                                                 
54 UK Parliament, “Parliamentary Sessions and Sittings”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/  
55 UK Parliament, “Glossary-Recess”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/recess/  
56 UK Parliament, “Glossary-Prorogation”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/prorogation/ 
57 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, “Earlier Meeting of House in Certain 
Circumstances”, md.13, Erişim:27.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf  
58Gölge Kabine (Shadow Cabinet), hükümet kabinesindeki üyelerin karşılıklarını oluşturacak şekilde ana 
muhalefet lideri tarafından seçilen kıdemli parti sözcülerinden oluşmaktadır. Bkz. UK Parliament, “Shadow 
Cabinet”, Erişim:09.04.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/shadow-cabinet/ 
59 Genel Kurulda arka sıralarda yer alan backbencher vekiller, genellikle kıdemsiz olan ve partisinde herhangi 
bir önemli makama sahip olmayan üyelerdir. 
60 UK Parliament, “The Party System”, Erişim:09.04.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/members/partysystem/ 
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5.2. Genel Kurul Toplantı Günleri ve Çalışma Süreleri 

Genel Kurul birleşimler halinde toplanmaktadır. Avam Kamarası pazartesi günü 14.30 ila 
22.30, salı ve çarşamba günleri 11.30 ila 19.30, perşembe günleri 9.30 ila 17.30, cuma günleri 
birleşim olması halinde ise 09.30 ila 15.00 saatleri arasında toplanmaktadır.61   

Genel Kurul birleşimleri, Westminster Hall birleşimleri, Kamusal Kanun Teklifi Komisyonları 
(Public Bill Committees) ve diğer genel komisyonların görüşmelerine ilişkin tutanaklar günlük 
olarak yayımlanmaktadır.62 

Aksine bir karar ya da Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun tekliflerine ilişkin bir 
öncelik yoksa cuma günleri birleşim olmaz. Bu nedenle perşembe günü sona eren birleşim 
pazartesi günü tekrar başlar (İçtüzük m.12). 

                                                 
61 UK Parliament, "Parliamentary Sessions and Sittings”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/  
62 UK Parliament, “Glossary-Hansard”, Erişim:27.03.2019,  
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/hansard-official-report/  
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bulunmaktadır.55 

Yasama yılının sona ermesi (prorogation) ile Parlamento bir diğer yasama yılı başlayana kadar 
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doğrultusunda ikna olursa toplantı yapılacağına ilişkin, toplantı günün belirlendiği bir bildirim 
yapabilir.57 
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oturabilmektedir. Hükümet, Meclis Başkanının hemen sağında yer almaktadır. Ana muhalefet 
partisi ve diğer parti üyeleri Meclis Başkanının solunda yer alılar. 

Avam Kamarası Genel Kurulunda; “ön sıra üyeleri” (frontbenchers) olarak bilinen bakanlar ve 
“gölge kabine” (shadow cabinet)58 adı verilen kıdemli muhalefet sözcüleri ön sıralarda 
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54 UK Parliament, “Parliamentary Sessions and Sittings”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/occasions/calendar/  
55 UK Parliament, “Glossary-Recess”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/recess/  
56 UK Parliament, “Glossary-Prorogation”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/prorogation/ 
57 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, “Earlier Meeting of House in Certain 
Circumstances”, md.13, Erişim:27.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf  
58Gölge Kabine (Shadow Cabinet), hükümet kabinesindeki üyelerin karşılıklarını oluşturacak şekilde ana 
muhalefet lideri tarafından seçilen kıdemli parti sözcülerinden oluşmaktadır. Bkz. UK Parliament, “Shadow 
Cabinet”, Erişim:09.04.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/shadow-cabinet/ 
59 Genel Kurulda arka sıralarda yer alan backbencher vekiller, genellikle kıdemsiz olan ve partisinde herhangi 
bir önemli makama sahip olmayan üyelerdir. 
60 UK Parliament, “The Party System”, Erişim:09.04.2019, https://www.parliament.uk/about/mps-and-
lords/members/partysystem/ 
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61 UK Parliament, "Parliamentary Sessions and Sittings”, Erişim:27.03.2019, 
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5.3. Westminster Hall Görüşmeleri 

Westminster Hall görüşmeleri, Avam 
Kamarasının Genel Kurul salonu dışında farklı 
bir salonda yaptığı görüşmelerdir. Bu 
görüşmeler, milletvekillerine yerel ya da ulusal 
bir sorunu gündeme getirebilme ve bakanlardan 
ilgili konuya ilişkin açıklama alabilme imkânı 
sağlamaktadır. İçtüzüğün 10’uncu maddesinde 
düzenlenen Westminster Hall görüşmelerine 
(Westminster Hall debates) her milletvekili 
katılabilmektedir. Westminster Hall 
görüşmelerinde değişiklik önergesi sunma ya da 
oylama söz konusu olmamaktadır. Tartışmalı 

bir hususun ortaya çıkması halinde görüşmeleri yöneten başkan, durumu Avam Kamarasının 
bilgisine sunar. Konu Genel Kurulda tartışılarak bir oylama yapılabilir. Görüşmelerde sözlü 
soru gündeme alınabilmekle birlikte, 2004 yılından günümüze sözlü soruların gündeme 
alınmadığı görülmektedir. Aynı zamanda Gelirler Başkanı olan Meclis Başkanvekili, 
Westminster Hall görüşmelerinin tamamının iş ve gündeminden sorumludur. Birleşimlerde 
toplantı yeter sayısı, birleşimi yöneten başkan dâhil olmak üzere 3’tür.  
Görüşmeler, pazartesi günleri görüşme olması halinde 16.30 ila 19.30 saatleri arasında; salı ve 
çarşamba günleri 09.30 ila 11.30 ve 14.30 ila 17.30 saatleri arasında; perşembe günleri ise 13.30 
ila 16.30 saatleri arasındadır. Genel Kurulda yapılan oylamalar nedeniyle birleşimde gecikme 
olursa Westminster Hall görüşmelerinin çalışma saatleri uzatılabilir. 
Pazartesi günü görüşme yapmak için Dilekçe Komisyonunun (Petitions Committee) onayı alınır 
ve görüşülecek dilekçe ya da e-dilekçelere Komisyon karar verir.63 
Birleşimin kapatılmasına ilişkin önergeler hariç olmak üzere, en az 6 üyenin ayağa kalkarak 
görüşülmekte olan konuya itiraz etmeleri halinde Westminster Hall görüşmesi sona erer ve 
birleşimi yöneten başkan durumu derhal Genel Kurulun bilgisine sunar (İçtüzük m.10/9).64 

Westminster Hall birleşimlerinde alınan kararlar Meclis Başkanvekili tarafından Genel Kurulun 
bilgisine sunulur ve kararlar Genel Kurul kararı olarak kabul edilir (İçtüzük m.10/12). 

5.4. Oylamalar, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

Avam Kamarasında oylamalar (division) milletvekillerinin bir önerge hakkında belirttikleri 
lehe ya da aleyhe görüşlerin sayılması için yapılmaktadır. Her bir oylama kapsamında, oy 

                                                 
63 UK Parliament, “Westminster Hall Debates”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/debates/westminster-hall-debates/  
64“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:27.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf  
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vermek istedikleri görüşe göre lobilere ayrılan milletvekillerinin sayıları alınır ve isimleri 
kaydedilir.65 

Oylama yapılırken uyulması gereken usuller, oylama için gereken karar yeter sayısı, maddi 
öneme sahip konuların nasıl ele alınması gerektiği, bir üyenin çekimser kaldığı hallerde nasıl 
kayıt tutulması gerektiğine yönelik hükümler bulunmaktadır.66 

 
Oylama 

Bir önerge oylamaya sunulmak istendiğinde öncelikle Meclis Başkanı talebi okur ve 
milletvekillerinden yüksek sesle “Evet” (aye) ya da yüksek sesle “Hayır” (no) şeklinde görüş 
bildirmeleri beklenir. Daha yüksek sesli görüşün bulunduğu tarafa göre önerge hakkında karar 
verilir. İhtilaf bulunmaması halinde, önerge kabul edilmiş sayılır ve Meclis Başkanı “Evet tarafı 
çoğunlukta” şeklinde açıklama yapar, böylece resmi bir oylama yapılmasına gerek kalmaz. 
Ancak milletvekilleri önerge hakkında fikir birliğine varamazsa Meclis Başkanı bir oylama 
başlatır. Bu kapsamda Meclis Başkanı lobilerin boşaltılmasını ister. Avam Kamarasında 
oylama zili (division bell) çalınır. Oylama zilinin çalınmasının ardından “oylama” anonsları 
yapılır. Polisler üye olmayan kişileri lobileri boşaltmaları için yönlendirir. Meclis Başkanı 
oylamaya gerek görmediği hallerde, üyelerin Genel Kurulda evet/hayır şeklinde ayrılmalarını 
talep etme yönünde takdir yetkisine sahiptir. Meclis Başkanı “evet” ve “hayır” gruplarından 
kendilerine bir temsilci (teller)67 seçmelerini ister.68 Lobilerin boşaltılması talimatından 
başlayarak 8 dakika içinde üyeler tercihlerine göre evet/hayır lobisine geçerler. 8 dakikanın 
sonunda lobilerin kapısı kilitlenir (İçtüzük m.38).69 Oylama en fazla 15 dakika sürmektedir. 

                                                 
65 UK Parliament, “Glossary-Divisions”, Erişim:26.03.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/divisions/  
66 Stanford M., Divisions in the House of Commons: House of Commons Background Paper, UK House of 
Commons Library Standart Note, Ağustos 2013, s.1, Erişim:26.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06401  
67 Tellers, Avam Kamarasında yapılan oylamalarda sayıların doğrulanması ve bu sonuçların tekrar Avam 
Kamarasına rapor edilmesi konusunda görevlendirilen kişilerdir. Bkz. UK Parliament, “Tellers”, 
Erişim:26.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/tellers/ 
68 Stanford M., Divisions in the House of Commons: House of Commons Background Paper, s.5.  
69 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf  
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5.3. Westminster Hall Görüşmeleri 

Westminster Hall görüşmeleri, Avam 
Kamarasının Genel Kurul salonu dışında farklı 
bir salonda yaptığı görüşmelerdir. Bu 
görüşmeler, milletvekillerine yerel ya da ulusal 
bir sorunu gündeme getirebilme ve bakanlardan 
ilgili konuya ilişkin açıklama alabilme imkânı 
sağlamaktadır. İçtüzüğün 10’uncu maddesinde 
düzenlenen Westminster Hall görüşmelerine 
(Westminster Hall debates) her milletvekili 
katılabilmektedir. Westminster Hall 
görüşmelerinde değişiklik önergesi sunma ya da 
oylama söz konusu olmamaktadır. Tartışmalı 

bir hususun ortaya çıkması halinde görüşmeleri yöneten başkan, durumu Avam Kamarasının 
bilgisine sunar. Konu Genel Kurulda tartışılarak bir oylama yapılabilir. Görüşmelerde sözlü 
soru gündeme alınabilmekle birlikte, 2004 yılından günümüze sözlü soruların gündeme 
alınmadığı görülmektedir. Aynı zamanda Gelirler Başkanı olan Meclis Başkanvekili, 
Westminster Hall görüşmelerinin tamamının iş ve gündeminden sorumludur. Birleşimlerde 
toplantı yeter sayısı, birleşimi yöneten başkan dâhil olmak üzere 3’tür.  
Görüşmeler, pazartesi günleri görüşme olması halinde 16.30 ila 19.30 saatleri arasında; salı ve 
çarşamba günleri 09.30 ila 11.30 ve 14.30 ila 17.30 saatleri arasında; perşembe günleri ise 13.30 
ila 16.30 saatleri arasındadır. Genel Kurulda yapılan oylamalar nedeniyle birleşimde gecikme 
olursa Westminster Hall görüşmelerinin çalışma saatleri uzatılabilir. 
Pazartesi günü görüşme yapmak için Dilekçe Komisyonunun (Petitions Committee) onayı alınır 
ve görüşülecek dilekçe ya da e-dilekçelere Komisyon karar verir.63 
Birleşimin kapatılmasına ilişkin önergeler hariç olmak üzere, en az 6 üyenin ayağa kalkarak 
görüşülmekte olan konuya itiraz etmeleri halinde Westminster Hall görüşmesi sona erer ve 
birleşimi yöneten başkan durumu derhal Genel Kurulun bilgisine sunar (İçtüzük m.10/9).64 

Westminster Hall birleşimlerinde alınan kararlar Meclis Başkanvekili tarafından Genel Kurulun 
bilgisine sunulur ve kararlar Genel Kurul kararı olarak kabul edilir (İçtüzük m.10/12). 

5.4. Oylamalar, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

Avam Kamarasında oylamalar (division) milletvekillerinin bir önerge hakkında belirttikleri 
lehe ya da aleyhe görüşlerin sayılması için yapılmaktadır. Her bir oylama kapsamında, oy 

                                                 
63 UK Parliament, “Westminster Hall Debates”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/debates/westminster-hall-debates/  
64“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:27.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf  
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vermek istedikleri görüşe göre lobilere ayrılan milletvekillerinin sayıları alınır ve isimleri 
kaydedilir.65 

Oylama yapılırken uyulması gereken usuller, oylama için gereken karar yeter sayısı, maddi 
öneme sahip konuların nasıl ele alınması gerektiği, bir üyenin çekimser kaldığı hallerde nasıl 
kayıt tutulması gerektiğine yönelik hükümler bulunmaktadır.66 

 
Oylama 

Bir önerge oylamaya sunulmak istendiğinde öncelikle Meclis Başkanı talebi okur ve 
milletvekillerinden yüksek sesle “Evet” (aye) ya da yüksek sesle “Hayır” (no) şeklinde görüş 
bildirmeleri beklenir. Daha yüksek sesli görüşün bulunduğu tarafa göre önerge hakkında karar 
verilir. İhtilaf bulunmaması halinde, önerge kabul edilmiş sayılır ve Meclis Başkanı “Evet tarafı 
çoğunlukta” şeklinde açıklama yapar, böylece resmi bir oylama yapılmasına gerek kalmaz. 
Ancak milletvekilleri önerge hakkında fikir birliğine varamazsa Meclis Başkanı bir oylama 
başlatır. Bu kapsamda Meclis Başkanı lobilerin boşaltılmasını ister. Avam Kamarasında 
oylama zili (division bell) çalınır. Oylama zilinin çalınmasının ardından “oylama” anonsları 
yapılır. Polisler üye olmayan kişileri lobileri boşaltmaları için yönlendirir. Meclis Başkanı 
oylamaya gerek görmediği hallerde, üyelerin Genel Kurulda evet/hayır şeklinde ayrılmalarını 
talep etme yönünde takdir yetkisine sahiptir. Meclis Başkanı “evet” ve “hayır” gruplarından 
kendilerine bir temsilci (teller)67 seçmelerini ister.68 Lobilerin boşaltılması talimatından 
başlayarak 8 dakika içinde üyeler tercihlerine göre evet/hayır lobisine geçerler. 8 dakikanın 
sonunda lobilerin kapısı kilitlenir (İçtüzük m.38).69 Oylama en fazla 15 dakika sürmektedir. 

                                                 
65 UK Parliament, “Glossary-Divisions”, Erişim:26.03.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/divisions/  
66 Stanford M., Divisions in the House of Commons: House of Commons Background Paper, UK House of 
Commons Library Standart Note, Ağustos 2013, s.1, Erişim:26.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06401  
67 Tellers, Avam Kamarasında yapılan oylamalarda sayıların doğrulanması ve bu sonuçların tekrar Avam 
Kamarasına rapor edilmesi konusunda görevlendirilen kişilerdir. Bkz. UK Parliament, “Tellers”, 
Erişim:26.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/tellers/ 
68 Stanford M., Divisions in the House of Commons: House of Commons Background Paper, s.5.  
69 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf  
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Temsilciler bulundukları lobilerdeki sayıları Başkanlık kürsüsüne iletir. Sonuçlar Meclis 
Başkanı tarafından duyurulur ve gündemin diğer maddesine geçilir.70 

Milletvekillerinin oy kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır (İçtüzük m.39).71 

Avam Kamarasında toplantı yeter sayısı söz konusu değildir. Bununla birlikte yapılacak 
oylamalarda Meclis Başkanı ve temsilciler dâhil olmak üzere en az 40 üyenin hazır bulunması 
gerekir.72 

5.5. Genel Kurul Gündemi  

Avam Kamarasının gündeminde (Business); Dualar (Prayers), Soru Zamanı (Question Time), 
Acil Sorular (Urgent Questions), Bakanlık Beyanları (Ministerial Statements), Görüşmeler 
(Debates) ve Oylamalar (Divisions) yer almaktadır.73 

Avam Kamarasının ileri tarihli gündemi (future business) ise sekiz bölümden oluşmaktadır;74 
 Bir sonraki hafta için geçici gündem, 
 Backbench gündemi, 
 Görüşülmesi gereken karar ve bildirimler (resmi olarak o günün gündeminde olması ama 

görüşülmesi beklenmeyen konular), 
 Westminster Hall gündemi, 
 Diğer gelecek gündem konuları (Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun teklifleri), 
 Avrupa Komisyonunda görüşülmesi gereken işler, 
 Kamu dilekçelerine ilişkin bildirimler, 
 Yazılı bakanlık beyanlarına ilişkin bildirimler 

Hükümet işleri, her birleşimde öncelikle görüşülecek işlerdendir. Her yasama yılında 20 gün 
muhalefetten gelen işlere (17 gün ana muhalefet, 3 gün ise ikinci en büyük muhalefet 
partisinden gelen işler) ayrılmalıdır. Söz konusu 20 günde muhalefetten gelen işler gündemde 
öncelik hakkına sahiptir (İçtüzük m.14).75 

Genel Kurul birleşimi açıldıktan 1 saat sonra artık soru alınmamaktadır. Gündemde yer alması 
gereken konulara ilişkin soruların alınmasında zaman sınırlaması yoktur (İçtüzük m.21). 

                                                 
70 Stanford M., Divisions in the House of Commons: House of Commons Background Paper, s.5. 
71 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
72 ECPRD “(Service for) Registration Presence of MP; Quorum (Milletvekillerinin Devamsızlık Durumları 
Hizmeti; Toplantı Yeter Sayıları)”, İsrail Parlamentosunun Bilgi Talebine, İngiltere Avam Kamarası Cevabı, 
Talep No:614, 24.07.2006, Erişim: 08.04.2019 (Sınırlı Erişim), 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/614 
73 UK Parliament, “Daily Business”, Erişim:27.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/business/  
74UK Parliament, “Business Papers”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/publications/business/  
75 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
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Kanun teklifleri belirli bir program dâhilinde (programme motion) görüşüldükleri için 
gündemde kendiliğinden yer bulmaktadır. 

5.6. Disiplin Yetkileri 

Avam Kamarası hem kendi üyeleri hem de üçüncü kişiler üzerinde disiplin yetkisine sahiptir.  

5.6.1. Milletvekilleri Bakımından Disiplin Yetkileri 

Başkan Tarafından Konuya Davet Edilme   

Avam Kamarasında ilke, milletvekillerinin görüşmelerde sözünün kesilmeden konuşmasıdır. 
Milletvekili eğer isterse başka bir milletvekiline konuşması için izin verebilir. Milletvekilleri 
konuşmalarında görüşülen konuya bağlı kalmalı, ilgisiz konularda konuşmamalıdır. Meclis 
Başkanı veya oturumu yöneten başkan, ilgisiz konuşmakta olan bir milletvekilini “konuya 
davet” eder.  

Milletvekilinin Genel Kurul Salonundan Ayrılmasının İstenmesi  

Meclis Başkanı veya oturumu yöneten başkan, bu uyarıya rağmen ilgisiz konuşan veya 
konuşmakta olan başka bir milletvekilinin ısrarla sözünü kesen ya da kendi argümanlarını veya 
görüşme esnasında diğer milletvekilleri tarafından kullanılan argümanları tekrarlamakta ısrar 
eden bir milletvekilinin konuşmasını, Genel Kurulun dikkatini çektikten sonra sonlandırabilir 
(İçtüzük m.42). Bunun için Başkan önce milletvekilinin “yerine dönmesini” emredebilir.76 
Buna riayet etmeyen milletvekilinden o günkü birleşimin geri kalanı için Genel Kurul salonunu 
“kendi iradesiyle terk etmesini isteyebilir”.77 Bu durumda milletvekili oylamalara katılabilir ve 
Parlamento yerleşkesi içinde bulunabilir. Başkan, söz konusu davetine de riayet edilmemesi 
durumunda İçtüzüğün 43’üncü maddesi uyarınca milletvekilinden o günkü oturumun geri 
kalanı bakımından “Genel Kuruldan ve Parlamento yerleşkesinden çıkmasını isteyebilir”. 
Başkanın bu isteğine karşılık vermeyen milletvekilinin İçtüzüğün 44’üncü maddesine göre 
“ismi zikredilebilir”.  

Milletvekilinin İsminin Zikredilmesi 

 “Milletvekilinin isminin zikredilmesi”, kürsünün otoritesine saygısızlık, meclisin çalışmasını 
sürekli ve kasten kurallara aykırı hareket ederek engelleyen milletvekiline (bu durumu 
düzeltmek için kendisine yeterli imkân tanındıktan sonra) uygulanan, bir tür disiplin işlemidir. 
Bu işlem, milletvekiline Meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilmesine yol açabilir 
(İçtüzük m.43). 

                                                 
76 Meclis Başkanı veya oturumu yöneten başkan, sub judice kuraln (Birleşik Krallık mahkemelerinde 
görülmekte olan bir dava hakkında soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz) 
ihlal eden bir milletvekilini de yerine dönmeye davet edebilir (İçtüzük m.42A). 
77 Bu durum İçtüzükte düzenlenmemiştir. 
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Temsilciler bulundukları lobilerdeki sayıları Başkanlık kürsüsüne iletir. Sonuçlar Meclis 
Başkanı tarafından duyurulur ve gündemin diğer maddesine geçilir.70 

Milletvekillerinin oy kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır (İçtüzük m.39).71 

Avam Kamarasında toplantı yeter sayısı söz konusu değildir. Bununla birlikte yapılacak 
oylamalarda Meclis Başkanı ve temsilciler dâhil olmak üzere en az 40 üyenin hazır bulunması 
gerekir.72 

5.5. Genel Kurul Gündemi  

Avam Kamarasının gündeminde (Business); Dualar (Prayers), Soru Zamanı (Question Time), 
Acil Sorular (Urgent Questions), Bakanlık Beyanları (Ministerial Statements), Görüşmeler 
(Debates) ve Oylamalar (Divisions) yer almaktadır.73 

Avam Kamarasının ileri tarihli gündemi (future business) ise sekiz bölümden oluşmaktadır;74 
 Bir sonraki hafta için geçici gündem, 
 Backbench gündemi, 
 Görüşülmesi gereken karar ve bildirimler (resmi olarak o günün gündeminde olması ama 

görüşülmesi beklenmeyen konular), 
 Westminster Hall gündemi, 
 Diğer gelecek gündem konuları (Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun teklifleri), 
 Avrupa Komisyonunda görüşülmesi gereken işler, 
 Kamu dilekçelerine ilişkin bildirimler, 
 Yazılı bakanlık beyanlarına ilişkin bildirimler 

Hükümet işleri, her birleşimde öncelikle görüşülecek işlerdendir. Her yasama yılında 20 gün 
muhalefetten gelen işlere (17 gün ana muhalefet, 3 gün ise ikinci en büyük muhalefet 
partisinden gelen işler) ayrılmalıdır. Söz konusu 20 günde muhalefetten gelen işler gündemde 
öncelik hakkına sahiptir (İçtüzük m.14).75 

Genel Kurul birleşimi açıldıktan 1 saat sonra artık soru alınmamaktadır. Gündemde yer alması 
gereken konulara ilişkin soruların alınmasında zaman sınırlaması yoktur (İçtüzük m.21). 

                                                 
70 Stanford M., Divisions in the House of Commons: House of Commons Background Paper, s.5. 
71 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
72 ECPRD “(Service for) Registration Presence of MP; Quorum (Milletvekillerinin Devamsızlık Durumları 
Hizmeti; Toplantı Yeter Sayıları)”, İsrail Parlamentosunun Bilgi Talebine, İngiltere Avam Kamarası Cevabı, 
Talep No:614, 24.07.2006, Erişim: 08.04.2019 (Sınırlı Erişim), 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/614 
73 UK Parliament, “Daily Business”, Erişim:27.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/business/  
74UK Parliament, “Business Papers”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/publications/business/  
75 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
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Kanun teklifleri belirli bir program dâhilinde (programme motion) görüşüldükleri için 
gündemde kendiliğinden yer bulmaktadır. 

5.6. Disiplin Yetkileri 

Avam Kamarası hem kendi üyeleri hem de üçüncü kişiler üzerinde disiplin yetkisine sahiptir.  

5.6.1. Milletvekilleri Bakımından Disiplin Yetkileri 

Başkan Tarafından Konuya Davet Edilme   

Avam Kamarasında ilke, milletvekillerinin görüşmelerde sözünün kesilmeden konuşmasıdır. 
Milletvekili eğer isterse başka bir milletvekiline konuşması için izin verebilir. Milletvekilleri 
konuşmalarında görüşülen konuya bağlı kalmalı, ilgisiz konularda konuşmamalıdır. Meclis 
Başkanı veya oturumu yöneten başkan, ilgisiz konuşmakta olan bir milletvekilini “konuya 
davet” eder.  

Milletvekilinin Genel Kurul Salonundan Ayrılmasının İstenmesi  

Meclis Başkanı veya oturumu yöneten başkan, bu uyarıya rağmen ilgisiz konuşan veya 
konuşmakta olan başka bir milletvekilinin ısrarla sözünü kesen ya da kendi argümanlarını veya 
görüşme esnasında diğer milletvekilleri tarafından kullanılan argümanları tekrarlamakta ısrar 
eden bir milletvekilinin konuşmasını, Genel Kurulun dikkatini çektikten sonra sonlandırabilir 
(İçtüzük m.42). Bunun için Başkan önce milletvekilinin “yerine dönmesini” emredebilir.76 
Buna riayet etmeyen milletvekilinden o günkü birleşimin geri kalanı için Genel Kurul salonunu 
“kendi iradesiyle terk etmesini isteyebilir”.77 Bu durumda milletvekili oylamalara katılabilir ve 
Parlamento yerleşkesi içinde bulunabilir. Başkan, söz konusu davetine de riayet edilmemesi 
durumunda İçtüzüğün 43’üncü maddesi uyarınca milletvekilinden o günkü oturumun geri 
kalanı bakımından “Genel Kuruldan ve Parlamento yerleşkesinden çıkmasını isteyebilir”. 
Başkanın bu isteğine karşılık vermeyen milletvekilinin İçtüzüğün 44’üncü maddesine göre 
“ismi zikredilebilir”.  

Milletvekilinin İsminin Zikredilmesi 

 “Milletvekilinin isminin zikredilmesi”, kürsünün otoritesine saygısızlık, meclisin çalışmasını 
sürekli ve kasten kurallara aykırı hareket ederek engelleyen milletvekiline (bu durumu 
düzeltmek için kendisine yeterli imkân tanındıktan sonra) uygulanan, bir tür disiplin işlemidir. 
Bu işlem, milletvekiline Meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilmesine yol açabilir 
(İçtüzük m.43). 

                                                 
76 Meclis Başkanı veya oturumu yöneten başkan, sub judice kuraln (Birleşik Krallık mahkemelerinde 
görülmekte olan bir dava hakkında soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz) 
ihlal eden bir milletvekilini de yerine dönmeye davet edebilir (İçtüzük m.42A). 
77 Bu durum İçtüzükte düzenlenmemiştir. 
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Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası 

Meclis Başkanı veya oturumu yöneten başkan, başkanlık makamının otoritesine saygı 
göstermeme ya da Genel Kurulun kurallarını ihlal ederek veya başka bir şekilde Genel Kurulun 
çalışmasını ısrarla ve kasten engelleme suçlarının işlenmesinin ardından bir milletvekilinin 
adını zikrettiğinde, Avam Kamarası Hükümet Lideri (The Leader of The House)78 veya 
Hükümet Baş Whipi (Government Chief Whip) ya da hâlihazırda mevcut bulunan kıdemli 
Bakan tarafından “Bu Üye, meclis faaliyetlerine katlmaktan geçici olarak men edilsin” 
şeklinde bir önerge verilir. Gerekirse oylama yapılır. Kabul edilmesi halinde milletvekiline 
“Meclisten geçici olarak çıkarma cezası” verilir. 

Bir milletvekili meclis faaliyetlerine katılmaktan geçici olarak men edilirse, söz konusu ceza 
suçun ilk işlenişinde 5 birleşim boyunca, ikinci kez işlenişindeyse 20 birleşim boyunca sürer. 
Suçun daha fazla tekrarı durumunda, söz konusu ceza Genel Kurulun cezanın kaldırılması 
kararına kadar sürer. Milletvekilinin karşı koyması halinde yasama yılının geri kalanı 
bakımından men cezası ortaya çıkar.  

Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, bu cezayı alan bir milletvekilinin ceza almadan önce 
bir kanun teklifinin değerlendirilmesi amacıyla görevlendirildiği bir komisyon toplantısına 
katılması önünde engel teşkil etmez. 

Meclis faaliyetlerine katılmaktan men edilen bir milletvekilinin maaşı, cezalı olduğu süre 
boyunca ödenmez (İçtüzük m.45/A). 

Meclis Başkanının Genel Kurul Oturumunu Kapatma ya da Erteleme Yetkisi 

Genel Kurulda çok ciddi bir düzensizlik ve disiplinsizliğin baş göstermesi durumunda Meclis 
Başkanı gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın oturumu kapatabilir 
ya da oturumu kendi belirleyeceği bir süre için erteleyebilir (İçtüzük m. 46). 

5.6.2. Üçüncü Kişiler Bakımından Disiplin Yetkileri 

Avam Kamarasının, uygunsuz veya saygısızca hareket eden üçüncü kişiler bakımından 
cezalandırma yetkisi bulunmaktadır. Bu hareketler “aşağılama” (contempt)79 olarak 
değerlendirilmesi sebebiyle cezalandırılmakta; bu bakımdan Avam Kamarası ve komisyonlar 
önünde ya da Parlamento binası içinde veya dışında meydana gelmiş olması fark etmemektedir.  

                                                 
78 Avam Kamarasındaki hükümet işlerini düzenlemekle sorumlu hükümet üyesi. Bu kişinin görevlerinden biri, 
Avam Kamarasında görüşülecek Hükümet işleriyle ilgili bir haftalık iş listesi açıklamaktır. Bkz. UK Parliament, 
“Glossary-Leader of the House”, Erişim:01.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/leader-of-the-house/  
79 İlk kez 1844’de basılan ve hâlihazırda 24’üncü baskısı yürürlükte olan Erskine May Parlamento Usul 
Kurallarına göre aşağılama veya küçük görme olarak isimlendirilebilecek contempt, Parlamentonun her iki 
kamarası bakımından, Parlamento faaliyetlerinin yürütülmesini veya milletvekilleri ya da görevlilerin 
çalışmasını engelleyen veya zorlaştıran ya da doğrudan veya dolaylı şekilde bu sonuçların ortaya çıkması 
eğiliminde olan her türlü eylem veya eylemsizliktir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Erskine May”, Erişim: 
01.04.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/erskine-may/; 79 Gay O., Disciplinary and 
Penal Powers of the House of Commons UK House of Commons Background Paper, s.9, Erişim:01.04.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06487  
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Avam Kamarası veya komisyon izleyici localarında (Public Gallery) meydana gelen uygunsuz 
davranışlara Parlamento güvenlik görevlileri (the Serjeant at Arms)80 tarafından müdahale 
edilir. Bu şekilde davranışta bulunan kişiler binadan çıkartılır ve çıkıncaya kadar kendisine eşlik 
edilir.  

Uygunsuz davranışın, Kamaranın veya komisyonun toplantısını bölecek kadar ciddi olması 
halinde söz konusu kişiler, Parlamento yerleşkesi içerisinde bulunan bir polis nezarethanesinde 
(saat kaçta biterse bitsin) meclisin çalışmaları sonlanıncaya kadar gözaltında tutulabilir.  

Uygunsuz davranışın suç teşkil etmesi halinde, Avam Kamarasının ilgili kişi/kişilerin gözaltına 
alınmaları için Westminster Sarayı dışındaki bir polis nezarethanesine gönderilmesine izin 
verme yetkisi vardır.  

Daimî denetim komisyonlarının sahip olduğu tanık dinleme, bilgi ve belge elde etme yetkisi 
kapsamında komisyona gelmeyen veya istenen belgeleri göndermeyen kişilerin söz konusu 
olması halinde, komisyonun davetine riayetsizlik bir “küçük görme (contempt)” olarak 
değerlendirilerek ilgili kişi Komisyona getirtilebilir. Bu durumda Komisyon ilgili kişinin belli 
bir tarih ve saatte komisyona gelmesini istemek yönünde karar alır.  Bu karar komisyon başkanı 
tarafından imzalanır ve ilgili kişiye taahhütlü posta ile veya bir Parlamento güvenlik 
görevlisiyle (Serjeant at Arms) gönderilir. Kişi yine icabet etmezse Avam Kamarası 
komisyonun bu yönde hazırladığı rapor üzerine Parlamento güvenlik görevlisinden ilgili kişiye 
bir “celp” (warrant) götürmesini isteyebilir.  Söz konusu celbin gereğinin yerine getirilmesinde 
Parlamento güvenlik görevlisi polis dâhil, bütün sivil yetkililerin her türlü yardımını istemeye 
yetkilidir. Ayrıca daimî denetim komisyonlarında sorulan sorulara cevap verilmemesi veya 
verilen cevabın tam, doğru veya yanlış yönlendirici olması da küçük görme (contempt) olarak 
değerlendirilebilir.  

Avam Kamarası, küçük görme olarak açıkça nitelendirilebilecek olsa da pek çok durumda sahip 
olduğu bu yetkiyi kullanmaktan gitgide uzaklaşmaktadır. Özellikle üçüncü kişilerin gözaltında 
tutulması gibi tedbirlere son olarak 19’uncu yüzyılda başvurulmuştur. Bununla beraber daimî 
denetim komisyonlarına ifade vermeye gelmeyen kişilerin zorla getirilmesi günümüzde işlerliği 
olan bir mekanizmadır.81    

6. KOMİSYONLAR 

İngiltere Avam Kamarasında, kanun yapımı ile denetim süreçleri üzerine faaliyet gösteren iki 
tür komisyon bulunmaktadır: 

 Genel Komisyonlar (General Committees) 
 Daimî Denetim Komisyonları (Select Committees) 

                                                 
80 Avam Kamarasının düzeni ve güvenliğinden sorumlu görevliye verilen ad. Genel Kurul, Komisyonlar, 
dinleyici localarında düzeni temin etmek ve Parlamento yerleşkesine girişleri kontrolünden sorumludur. Bazı 
törensel yetkilere de sahip olan Serjeant at Arms, Avam Kamarasında kılıç taşımaya yetkili tek kişidir.  
Bkz. UK Parliament, “Glossary-Serjeant at Arms”, Erişim: 01.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/serjeant-at-arms/  
81 Gay, O., Disciplinary and Penal Powers of the House of Commons, s.6  
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Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası 

Meclis Başkanı veya oturumu yöneten başkan, başkanlık makamının otoritesine saygı 
göstermeme ya da Genel Kurulun kurallarını ihlal ederek veya başka bir şekilde Genel Kurulun 
çalışmasını ısrarla ve kasten engelleme suçlarının işlenmesinin ardından bir milletvekilinin 
adını zikrettiğinde, Avam Kamarası Hükümet Lideri (The Leader of The House)78 veya 
Hükümet Baş Whipi (Government Chief Whip) ya da hâlihazırda mevcut bulunan kıdemli 
Bakan tarafından “Bu Üye, meclis faaliyetlerine katlmaktan geçici olarak men edilsin” 
şeklinde bir önerge verilir. Gerekirse oylama yapılır. Kabul edilmesi halinde milletvekiline 
“Meclisten geçici olarak çıkarma cezası” verilir. 

Bir milletvekili meclis faaliyetlerine katılmaktan geçici olarak men edilirse, söz konusu ceza 
suçun ilk işlenişinde 5 birleşim boyunca, ikinci kez işlenişindeyse 20 birleşim boyunca sürer. 
Suçun daha fazla tekrarı durumunda, söz konusu ceza Genel Kurulun cezanın kaldırılması 
kararına kadar sürer. Milletvekilinin karşı koyması halinde yasama yılının geri kalanı 
bakımından men cezası ortaya çıkar.  

Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, bu cezayı alan bir milletvekilinin ceza almadan önce 
bir kanun teklifinin değerlendirilmesi amacıyla görevlendirildiği bir komisyon toplantısına 
katılması önünde engel teşkil etmez. 

Meclis faaliyetlerine katılmaktan men edilen bir milletvekilinin maaşı, cezalı olduğu süre 
boyunca ödenmez (İçtüzük m.45/A). 

Meclis Başkanının Genel Kurul Oturumunu Kapatma ya da Erteleme Yetkisi 

Genel Kurulda çok ciddi bir düzensizlik ve disiplinsizliğin baş göstermesi durumunda Meclis 
Başkanı gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın oturumu kapatabilir 
ya da oturumu kendi belirleyeceği bir süre için erteleyebilir (İçtüzük m. 46). 

5.6.2. Üçüncü Kişiler Bakımından Disiplin Yetkileri 

Avam Kamarasının, uygunsuz veya saygısızca hareket eden üçüncü kişiler bakımından 
cezalandırma yetkisi bulunmaktadır. Bu hareketler “aşağılama” (contempt)79 olarak 
değerlendirilmesi sebebiyle cezalandırılmakta; bu bakımdan Avam Kamarası ve komisyonlar 
önünde ya da Parlamento binası içinde veya dışında meydana gelmiş olması fark etmemektedir.  

                                                 
78 Avam Kamarasındaki hükümet işlerini düzenlemekle sorumlu hükümet üyesi. Bu kişinin görevlerinden biri, 
Avam Kamarasında görüşülecek Hükümet işleriyle ilgili bir haftalık iş listesi açıklamaktır. Bkz. UK Parliament, 
“Glossary-Leader of the House”, Erişim:01.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/leader-of-the-house/  
79 İlk kez 1844’de basılan ve hâlihazırda 24’üncü baskısı yürürlükte olan Erskine May Parlamento Usul 
Kurallarına göre aşağılama veya küçük görme olarak isimlendirilebilecek contempt, Parlamentonun her iki 
kamarası bakımından, Parlamento faaliyetlerinin yürütülmesini veya milletvekilleri ya da görevlilerin 
çalışmasını engelleyen veya zorlaştıran ya da doğrudan veya dolaylı şekilde bu sonuçların ortaya çıkması 
eğiliminde olan her türlü eylem veya eylemsizliktir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Erskine May”, Erişim: 
01.04.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/erskine-may/; 79 Gay O., Disciplinary and 
Penal Powers of the House of Commons UK House of Commons Background Paper, s.9, Erişim:01.04.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06487  
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Avam Kamarası veya komisyon izleyici localarında (Public Gallery) meydana gelen uygunsuz 
davranışlara Parlamento güvenlik görevlileri (the Serjeant at Arms)80 tarafından müdahale 
edilir. Bu şekilde davranışta bulunan kişiler binadan çıkartılır ve çıkıncaya kadar kendisine eşlik 
edilir.  

Uygunsuz davranışın, Kamaranın veya komisyonun toplantısını bölecek kadar ciddi olması 
halinde söz konusu kişiler, Parlamento yerleşkesi içerisinde bulunan bir polis nezarethanesinde 
(saat kaçta biterse bitsin) meclisin çalışmaları sonlanıncaya kadar gözaltında tutulabilir.  

Uygunsuz davranışın suç teşkil etmesi halinde, Avam Kamarasının ilgili kişi/kişilerin gözaltına 
alınmaları için Westminster Sarayı dışındaki bir polis nezarethanesine gönderilmesine izin 
verme yetkisi vardır.  

Daimî denetim komisyonlarının sahip olduğu tanık dinleme, bilgi ve belge elde etme yetkisi 
kapsamında komisyona gelmeyen veya istenen belgeleri göndermeyen kişilerin söz konusu 
olması halinde, komisyonun davetine riayetsizlik bir “küçük görme (contempt)” olarak 
değerlendirilerek ilgili kişi Komisyona getirtilebilir. Bu durumda Komisyon ilgili kişinin belli 
bir tarih ve saatte komisyona gelmesini istemek yönünde karar alır.  Bu karar komisyon başkanı 
tarafından imzalanır ve ilgili kişiye taahhütlü posta ile veya bir Parlamento güvenlik 
görevlisiyle (Serjeant at Arms) gönderilir. Kişi yine icabet etmezse Avam Kamarası 
komisyonun bu yönde hazırladığı rapor üzerine Parlamento güvenlik görevlisinden ilgili kişiye 
bir “celp” (warrant) götürmesini isteyebilir.  Söz konusu celbin gereğinin yerine getirilmesinde 
Parlamento güvenlik görevlisi polis dâhil, bütün sivil yetkililerin her türlü yardımını istemeye 
yetkilidir. Ayrıca daimî denetim komisyonlarında sorulan sorulara cevap verilmemesi veya 
verilen cevabın tam, doğru veya yanlış yönlendirici olması da küçük görme (contempt) olarak 
değerlendirilebilir.  

Avam Kamarası, küçük görme olarak açıkça nitelendirilebilecek olsa da pek çok durumda sahip 
olduğu bu yetkiyi kullanmaktan gitgide uzaklaşmaktadır. Özellikle üçüncü kişilerin gözaltında 
tutulması gibi tedbirlere son olarak 19’uncu yüzyılda başvurulmuştur. Bununla beraber daimî 
denetim komisyonlarına ifade vermeye gelmeyen kişilerin zorla getirilmesi günümüzde işlerliği 
olan bir mekanizmadır.81    

6. KOMİSYONLAR 

İngiltere Avam Kamarasında, kanun yapımı ile denetim süreçleri üzerine faaliyet gösteren iki 
tür komisyon bulunmaktadır: 

 Genel Komisyonlar (General Committees) 
 Daimî Denetim Komisyonları (Select Committees) 

                                                 
80 Avam Kamarasının düzeni ve güvenliğinden sorumlu görevliye verilen ad. Genel Kurul, Komisyonlar, 
dinleyici localarında düzeni temin etmek ve Parlamento yerleşkesine girişleri kontrolünden sorumludur. Bazı 
törensel yetkilere de sahip olan Serjeant at Arms, Avam Kamarasında kılıç taşımaya yetkili tek kişidir.  
Bkz. UK Parliament, “Glossary-Serjeant at Arms”, Erişim: 01.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/serjeant-at-arms/  
81 Gay, O., Disciplinary and Penal Powers of the House of Commons, s.6  
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Kanun teklifleri82, teklif ikinci kez okutulup üzerine görüşmeler yapıldıktan sonra (second 
reading) ilgili genel komisyona havale edilir (İçtüzük m.63).83 Belirli bir kanun teklifinin 
detaylarını görüşen genel komisyonlardan farklı olarak, parlamenter denetimin tarihsel bir 
unsuru olan daimî denetim komisyonları ise, Avam Kamarasının spesifik bir alanda hakkında 
inceleme ve denetim yapmasına olanak sağlar. Özetle, genel komisyonlar sıklıkla kanun 
Tekliflerini ele alırken daimî denetim komisyonları daha ziyade denetim fonksiyonunu 
üstlenmektedirler. 

6.1. Genel Komisyonlar (General Committees) 

İngiltere’deki yasama sürecinin, tekliflerin geneli üzerinde Parlamentoda yapılan görüşmelerin 
gerçekleştiği ikinci okumadan sonraki aşaması olan komisyon süreci, büyük ölçüde genel 
komisyonlar tarafından yürütülmektedir. Genel komisyonların görevi, teklif edilen kanunu 
derinlemesine ele almak, olası değişiklik teklifleri sunmak ve Genel Kurula bunları raporlar 
halinde göndermektir. 2006 öncesinde Avam Kamarasında bu görevi ihtisas komisyonları 
(standing committees) yürütmekteyken, ihtisas komisyonlarının tanık dinleme veya yazılı ve 
sözlü delil temin etme gibi yetkileri olmaması sebebiyle, 2006 yılı sonrasında genel 
komisyonların bir alt dalı olan kamusal kanun teklifi komisyonlarına (public bill committee) 
geçiş yapılmıştır.84 Uygulamada genel komisyonlar ile kamusal kanun teklifi komisyonları 
(public bill committees) ismen birbirleri yerine kullanılmakla birlikte, sonraki kısımda da 
görüleceği gibi kamusal kanun teklifi komisyonları, genel komisyonlar şemsiyesi altında yer 
alan bir türdür. 

6.1.1. Oluşumu 

Genel komisyonların başkanı ya da başkanları, Meclis Başkanı tarafından Başkanlar Heyeti 
(Panel of Chairs) üyeleri arasından seçilir. Başkan, seçtiği komisyon başkanlarını zaman zaman 
değiştirme yetkisine sahiptir (İçtüzük m. 85). Komisyonun herhangi bir üyesi, komisyon 
başkanı tarafından talep edildiği takdirde 15 dakikayı geçmemek üzere komisyon başkanlığı 
görevini devralabilir. Fakat bu üye, komisyon başkanının İçtüzüğün 89’uncu maddesi uyarınca 
sahip olduğu yetkileri kullanamaz. Genel komisyonda siyasi partiler Avam Kamarasındaki 
güçleri oranında temsil edilmektedirler. Bu sebeple komisyonlarda iktidar partisi çoğunluğa 
sahiptir. Üye Seçim Komisyonu (Selection Committee)85, komisyon üyelikleri için en az 16 en 

                                                 
82 Bu çalışmada kanun teklifleri ile kast edilen genellikle hem hükümetten hem de üyelerden gelen kamusal 
kanun teklifleri (public bills) olup, özel kanun tekliflerinin (private bills) görüşüldüğü “Karşı Çıkılan Teklif 
Komisyonu” (Opposed Bill Committee) ve “Karşı Çıkılmayan Teklif Komisyonu” (Unopposed Bill Committee) 
istisnai oluşumlar olmaları sebebiyle detaylı bir şekilde bu kısımda ele alınmamıştır.  
83“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:20.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
84 Jones, B.,Norton, P., Politics UK, 7. Baskı, Pearson Education, 2010, s. 320-21. 
85 Bu komisyon, daimî denetim komisyonlarından biri olup genel komisyonlara ve daimî denetim 
komisyonlarına aday gösterilmesine ve üyelerin azledilmesine ilişkin süreçlerde görevlendirilmiştir. 
Komisyonun delil temin etme yetkisi yoktur. Komisyon 9 üyeden oluşur ve üyeler partilerin grup 
başkanvekilleridir (whip). 
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fazla da 50 milletvekilini aday gösterebilir (İçtüzük m.86). Adaylar gösterilirken, Üye Seçim 
Komisyonu adayların niteliklerine ve meclisteki dağılıma bakar, ayrıca komisyon bazı üyeleri 
komisyondan çıkarıp yerine yeni milletvekillerini getirme gücüne de sahiptir (İçtüzük m. 86). 

6.1.2. İçtüzükte Sayılan Genel Komisyonlar 

Genel komisyonların sayısı, İçtüzüğün 84’üncü maddesinde 9 olarak belirlenmiştir ve 84-
120’nci maddeler arasında tek tek genel komisyonların görevleri, kuruluşları ve işlevleri 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda genel komisyonların isimleri ve ana fonksiyonları, İş Alt 
Komisyonları (Business Sub-Committees) da eklenmiş haliyle şu şekildedir: 

a) İkinci Okuma Komisyonları (Second Reading Committees): Tartışmalı olmayan bir 
kanun teklifi (Ör. Vergi Kanunu Yeniden Yazım Teklifi) Avam Kamarasında nadiren de olsa 
bu komisyonda görüşülebilir.86 Komisyon, bir teklifin ikinci okumasının kısaltılmasına ilişkin 
görüşünü Genel Kurula bildirebilir (İçtüzük m.90). Bu durumda teklifin ikinci okuma aşaması 
Genel Kurulda yine yapılır; fakat bu süreç herhangi bir görüşme yapılmadan direk oylamaya 
geçilmesi suretiyle gerçekleşir. Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise teklifin 
ikinci okuma süreci görüşmeler ve oylamalar olmak üzere olağan şekliyle yapılır. Komisyonun 
amacı, Meclise yasama çalışmalarında zaman kazandırmak ve süreçleri kısaltmak olarak 
tanımlanmıştır. 

b) Kamusal Kanun Teklifi Komisyonları (Public Bill Committees): Genel komisyonlar 
içinde en yoğun çalışan ve tekliflerin sıklıkla havale edildiği kamusal kanun teklifi 
komisyonları, belirli bir teklifinin detaylarını incelemek ve değişiklikler önermek amacıyla 
kurulmaktadır. Bu minvalde kurulan komisyonlar, görüşecekleri konunun ele alınması bittikten 
sonra dağılırlar, dolayısıyla daimî değildirler. Delil temin etme ve tanık getirme gibi yetkiler 
bu komisyonların kuruluş ilkelerindendir.87 Bütçeye ilişkin teklifler hariç88 hemen hemen tüm 
teklifler, ivedilikle kamusal kanun teklifi komisyonlarına aktarılır. Bu komisyonlar, belirli bir 
teklife odaklandıklarına dikkat çekmek için üzerine görüştükleri teklifin ismiyle veya 
konusuyla adlandırılırlar (Ör. Sağlık Reformu Kanun Teklifi için kurulan Sağlık Reformu 
Komisyonu). 

c) Kanun Tekliflerini Rapor Üzerinden Görüşen Komisyonlar (Committees to Consider 
Bills on Report): Herhangi bir ikinci okuma komisyonuna ya da İskoçya Büyük Komisyonuna 
(The Scottish Grand Committee) havale edilen kanun tekliflerini rapor üzerinden görüşen 
komisyonlardır. Komisyon ilgili teklife dair bir sonuç bildirerek Genel Kurula gönderir. 

                                                 
86 Cabinet Office, Guide to Make Legislation, Temmuz 2017, s.222, Erişim:25.03.2019, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645652/Guide
_to_Making_Legislation_Jul_2017.pdf 
87 Kelly, R., Modernisation: Public Bill Committees, House of Commons Library Research Briefing, 12 Aralık 
2007, s.6-7, Erişim:21.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN04541/SN04541.pdf 
88 Bütçeye dair önerilerin bir kısmı, anayasal önemi haiz konular ve etik meselelerle birlikte Genel Kurulun bir 
komisyon gibi toplanması anlamına gelen committee of the whole house şeklinde, Genel Kurul salonunda 
görüşülür. Bu görüşmelere Meclis Başkanvekili başkanlık eder, sürece bütün milletvekilleri katılabilir. 
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Kanun teklifleri82, teklif ikinci kez okutulup üzerine görüşmeler yapıldıktan sonra (second 
reading) ilgili genel komisyona havale edilir (İçtüzük m.63).83 Belirli bir kanun teklifinin 
detaylarını görüşen genel komisyonlardan farklı olarak, parlamenter denetimin tarihsel bir 
unsuru olan daimî denetim komisyonları ise, Avam Kamarasının spesifik bir alanda hakkında 
inceleme ve denetim yapmasına olanak sağlar. Özetle, genel komisyonlar sıklıkla kanun 
Tekliflerini ele alırken daimî denetim komisyonları daha ziyade denetim fonksiyonunu 
üstlenmektedirler. 

6.1. Genel Komisyonlar (General Committees) 

İngiltere’deki yasama sürecinin, tekliflerin geneli üzerinde Parlamentoda yapılan görüşmelerin 
gerçekleştiği ikinci okumadan sonraki aşaması olan komisyon süreci, büyük ölçüde genel 
komisyonlar tarafından yürütülmektedir. Genel komisyonların görevi, teklif edilen kanunu 
derinlemesine ele almak, olası değişiklik teklifleri sunmak ve Genel Kurula bunları raporlar 
halinde göndermektir. 2006 öncesinde Avam Kamarasında bu görevi ihtisas komisyonları 
(standing committees) yürütmekteyken, ihtisas komisyonlarının tanık dinleme veya yazılı ve 
sözlü delil temin etme gibi yetkileri olmaması sebebiyle, 2006 yılı sonrasında genel 
komisyonların bir alt dalı olan kamusal kanun teklifi komisyonlarına (public bill committee) 
geçiş yapılmıştır.84 Uygulamada genel komisyonlar ile kamusal kanun teklifi komisyonları 
(public bill committees) ismen birbirleri yerine kullanılmakla birlikte, sonraki kısımda da 
görüleceği gibi kamusal kanun teklifi komisyonları, genel komisyonlar şemsiyesi altında yer 
alan bir türdür. 

6.1.1. Oluşumu 

Genel komisyonların başkanı ya da başkanları, Meclis Başkanı tarafından Başkanlar Heyeti 
(Panel of Chairs) üyeleri arasından seçilir. Başkan, seçtiği komisyon başkanlarını zaman zaman 
değiştirme yetkisine sahiptir (İçtüzük m. 85). Komisyonun herhangi bir üyesi, komisyon 
başkanı tarafından talep edildiği takdirde 15 dakikayı geçmemek üzere komisyon başkanlığı 
görevini devralabilir. Fakat bu üye, komisyon başkanının İçtüzüğün 89’uncu maddesi uyarınca 
sahip olduğu yetkileri kullanamaz. Genel komisyonda siyasi partiler Avam Kamarasındaki 
güçleri oranında temsil edilmektedirler. Bu sebeple komisyonlarda iktidar partisi çoğunluğa 
sahiptir. Üye Seçim Komisyonu (Selection Committee)85, komisyon üyelikleri için en az 16 en 

                                                 
82 Bu çalışmada kanun teklifleri ile kast edilen genellikle hem hükümetten hem de üyelerden gelen kamusal 
kanun teklifleri (public bills) olup, özel kanun tekliflerinin (private bills) görüşüldüğü “Karşı Çıkılan Teklif 
Komisyonu” (Opposed Bill Committee) ve “Karşı Çıkılmayan Teklif Komisyonu” (Unopposed Bill Committee) 
istisnai oluşumlar olmaları sebebiyle detaylı bir şekilde bu kısımda ele alınmamıştır.  
83“Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, Erişim:20.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
84 Jones, B.,Norton, P., Politics UK, 7. Baskı, Pearson Education, 2010, s. 320-21. 
85 Bu komisyon, daimî denetim komisyonlarından biri olup genel komisyonlara ve daimî denetim 
komisyonlarına aday gösterilmesine ve üyelerin azledilmesine ilişkin süreçlerde görevlendirilmiştir. 
Komisyonun delil temin etme yetkisi yoktur. Komisyon 9 üyeden oluşur ve üyeler partilerin grup 
başkanvekilleridir (whip). 
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fazla da 50 milletvekilini aday gösterebilir (İçtüzük m.86). Adaylar gösterilirken, Üye Seçim 
Komisyonu adayların niteliklerine ve meclisteki dağılıma bakar, ayrıca komisyon bazı üyeleri 
komisyondan çıkarıp yerine yeni milletvekillerini getirme gücüne de sahiptir (İçtüzük m. 86). 

6.1.2. İçtüzükte Sayılan Genel Komisyonlar 

Genel komisyonların sayısı, İçtüzüğün 84’üncü maddesinde 9 olarak belirlenmiştir ve 84-
120’nci maddeler arasında tek tek genel komisyonların görevleri, kuruluşları ve işlevleri 
tanımlanmıştır. Bu doğrultuda genel komisyonların isimleri ve ana fonksiyonları, İş Alt 
Komisyonları (Business Sub-Committees) da eklenmiş haliyle şu şekildedir: 

a) İkinci Okuma Komisyonları (Second Reading Committees): Tartışmalı olmayan bir 
kanun teklifi (Ör. Vergi Kanunu Yeniden Yazım Teklifi) Avam Kamarasında nadiren de olsa 
bu komisyonda görüşülebilir.86 Komisyon, bir teklifin ikinci okumasının kısaltılmasına ilişkin 
görüşünü Genel Kurula bildirebilir (İçtüzük m.90). Bu durumda teklifin ikinci okuma aşaması 
Genel Kurulda yine yapılır; fakat bu süreç herhangi bir görüşme yapılmadan direk oylamaya 
geçilmesi suretiyle gerçekleşir. Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise teklifin 
ikinci okuma süreci görüşmeler ve oylamalar olmak üzere olağan şekliyle yapılır. Komisyonun 
amacı, Meclise yasama çalışmalarında zaman kazandırmak ve süreçleri kısaltmak olarak 
tanımlanmıştır. 

b) Kamusal Kanun Teklifi Komisyonları (Public Bill Committees): Genel komisyonlar 
içinde en yoğun çalışan ve tekliflerin sıklıkla havale edildiği kamusal kanun teklifi 
komisyonları, belirli bir teklifinin detaylarını incelemek ve değişiklikler önermek amacıyla 
kurulmaktadır. Bu minvalde kurulan komisyonlar, görüşecekleri konunun ele alınması bittikten 
sonra dağılırlar, dolayısıyla daimî değildirler. Delil temin etme ve tanık getirme gibi yetkiler 
bu komisyonların kuruluş ilkelerindendir.87 Bütçeye ilişkin teklifler hariç88 hemen hemen tüm 
teklifler, ivedilikle kamusal kanun teklifi komisyonlarına aktarılır. Bu komisyonlar, belirli bir 
teklife odaklandıklarına dikkat çekmek için üzerine görüştükleri teklifin ismiyle veya 
konusuyla adlandırılırlar (Ör. Sağlık Reformu Kanun Teklifi için kurulan Sağlık Reformu 
Komisyonu). 

c) Kanun Tekliflerini Rapor Üzerinden Görüşen Komisyonlar (Committees to Consider 
Bills on Report): Herhangi bir ikinci okuma komisyonuna ya da İskoçya Büyük Komisyonuna 
(The Scottish Grand Committee) havale edilen kanun tekliflerini rapor üzerinden görüşen 
komisyonlardır. Komisyon ilgili teklife dair bir sonuç bildirerek Genel Kurula gönderir. 

                                                 
86 Cabinet Office, Guide to Make Legislation, Temmuz 2017, s.222, Erişim:25.03.2019, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645652/Guide
_to_Making_Legislation_Jul_2017.pdf 
87 Kelly, R., Modernisation: Public Bill Committees, House of Commons Library Research Briefing, 12 Aralık 
2007, s.6-7, Erişim:21.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN04541/SN04541.pdf 
88 Bütçeye dair önerilerin bir kısmı, anayasal önemi haiz konular ve etik meselelerle birlikte Genel Kurulun bir 
komisyon gibi toplanması anlamına gelen committee of the whole house şeklinde, Genel Kurul salonunda 
görüşülür. Bu görüşmelere Meclis Başkanvekili başkanlık eder, sürece bütün milletvekilleri katılabilir. 
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d) İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Büyük Komisyonları (The Scottish Grand 
Committee, The Welsh Grand Committee ve The Northern Ireland Grand Committee): Bu 3 
komisyon, Birleşik Krallık içerisindeki bir bölgeyi temsil eden bütün milletvekillerinin, ilgili 
bölgeye ilişkin sorunları, kanun tekliflerini ve bakanlara sorularını görüşür (İçtüzük m.93, 102, 
109). 

e) Bölgesel Meseleler Komisyonu (The Regional Affairs Committee): Tıpkı İskoçya, Galler 
ve Kuzey İrlanda Büyük Komisyonları gibi, Bölgesel Meseleler Komisyonu da İngiltere’nin 
bölgelerini temsil eden 13 milletvekilinden oluşmakta ve bahsi geçen bölgelere ilişkin 
sorunları, kanun tekliflerini ve bakanlara sorularını görüşür. 

f) Avrupa Daimî Komisyonları (The European Committees): Konu alanlarına göre 
ayrılmış 3 komisyondan oluşan Avrupa Daimî Komisyonları, Avrupa Birliği mevzuatı ve 
dokümanlarına ilişkin yönlendirilen tekliflerin görüşülmesi ve değiştirilmesiyle ilgilenir. Bu 
yönlendirmeler sıklıkla hükümetin AB’ye dair tekliflerini denetleyen bir daimî denetim 
komisyonu olan Avrupa Denetim Komisyonu (European Scrutiny Committee) tarafından 
yapılır (İçtüzük m.119, 143). 

g) İkincil Mevzuat Komisyonları (Delegated Legislation Committees): Genellikle bakanlar 
tarafından yürürlüğe sokulan ikincil mevzuat belgelerini inceleme ve değiştirme 
komisyonlarıdır. Komisyonda en az 1 bakan ve ana muhalefet sözcüsü bulunmak 
durumundadır. Bazı durumlarda en çok vekil çıkartan üçüncü partiden de sözcü bulunabilir. 
 
Bu komisyonlara ek olarak iş alt komisyonları (business sub-committees) bir genel komisyona 
Genel Kurul tarafından verilen kanun teklifinin ne kadar sürede ve nasıl görüşüleceği üzerine 
fikir bildirir. Bildirilen bu fikrin içeriğinde, ilgili kanun teklifinin kaç oturumda görüşüleceği, 
her bir oturumda yapılacak görüşmeler ve şayet tamamlanmamış görüşme varsa, bu 
görüşmelerin ne zaman tamamlanacağına ilişkin hususlar mevcuttur. Bu komisyonlar, ayrı bir 
genel komisyon türü olmayıp teklifin havale edildiği komisyonun bünyesinde kurulur. 

6.1.3. Genel Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları 

Bir genel komisyon, başkanlığına atanan vekilin belirlediği bir gün ve saatte kendisine havale 
edilen teklifi görüşmek üzere toplanır. Aksi yönde bir hüküm yoksa bir genel komisyonun 
toplantı yeter sayısı ya 17’dir ya da üye tamsayısının 1/3’üdür. Burada baz alınan sayı daha az 
olandır, komisyon başkanı bu sayıya dâhil edilmez (İçtüzük m.89). Karar yeter sayısına ilişkin 
açık bir hüküm bulunmamaktadır ve oylama gerektiren durumlarda lehte ve aleyhte oyların 
kâtip tarafından sayılması ile sonuca ulaşılır. Gereken sayı toplantıya katılanların 
çoğunluğudur. 

Başsavcı (Attorney General) ve konuyla ilgili bakanlar, komisyon üyesi olmasalar da Meclisin 
üyesi olarak toplantılara katılabilirler fakat oy kullanamazlar, değişiklik teklifi ya da önerge 
sunamazlar ve toplantı yeter sayısı hesaplanırken değerlendirmeye alınmazlar. 

Komisyon toplantıları, aksi yönde bir komisyon kararı bulunmadığı müddetçe kamunun 
geneline açıktır. 
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Komisyon Başkanı, Meclis Başkanına tanınan ve ilgisiz, tekrara düşmüş, yasamayı geciktirici 
ya da yargıya intikal edilmiş meselelere ilişkin konuşmaları önleme minvalindeki yetkilere 
komisyon üzerinde aynen sahiptir (İçtüzük m.89). 

Genel komisyonlar ve daha ziyade kamusal kanun teklifi komisyonları her bir teklifi satır satır 
inceler. Bir komisyon incelemesini sonlandırdığında Avam Kamarasına yaptığı 
değerlendirmeleri ve ulaştığı sonuçları bildiren bir rapor hazırlar. Kamaradaki üyeler bu rapor 
üzerinden teklifi tartışmaya devam eder. 

Kamusal kanun teklifi komisyonlarında yapılan değişikliklerle birlikte teklif tekrardan bastırılır 
ve dağıtılır. Teklifin bu hali hem basılı hem de çevrimiçi haliyle kamuya açıktır. Komisyonun 
oylamayla sonuçlanan süreçlerini bastırma ve dağıtma hakkı bulunmaktadır. 

6.2. Daimî Denetim Komisyonları (Select Committees) 

Avam Kamarasında kanun tekliflerini görüşen genel komisyonların dışındaki diğer ana 
komisyon türü olan daimî denetim komisyonları, belirli bir konuya odaklanarak sıklıkla 
hükümetin çeşitli faaliyetlerini denetler. Yasamaya yönelik çalışmaları olan daimî denetim 
komisyonları mevcut olsa da (örneğin İnsan Hakları Ortak Komisyonu), bu tür komisyonların 
kategorik olarak denetim işlevini yerine getirdiği söylenmektedir.89 Yani daimî denetim 
komisyonları büyük ölçüde denetim komisyonlarıdır. Her bir komisyon, kendilerini ilgilendiren 
bakanlıklar ile kamu kurumlarının harcamaları, idaresi ve politikalarını inceler.90 Daha belirgin 
bir ifade ile daimî denetim komisyonlarının esas gayesi, bakanlar ve bakanlıkları mali, idari ve 
karar alma süreçlerine dair konularda parlamenter denetime tabi tutmaktır.91  

 
Daimî Denetim Komisyonu Toplants 

                                                 
89 Rogers, R., Walters, R., How Parliament Works, Pearson Longman, 2006, s. 351. 
90 Jones, B., Norton, P., Politics UK, s. 327. 
91 Kelly, R., Suchenia, A., Select Committees – core tasks, House of Commons Library Research Briefing, 29 
Ocak 2013, s.5, Erişim:21.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN03161/SN03161.pdf 
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d) İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Büyük Komisyonları (The Scottish Grand 
Committee, The Welsh Grand Committee ve The Northern Ireland Grand Committee): Bu 3 
komisyon, Birleşik Krallık içerisindeki bir bölgeyi temsil eden bütün milletvekillerinin, ilgili 
bölgeye ilişkin sorunları, kanun tekliflerini ve bakanlara sorularını görüşür (İçtüzük m.93, 102, 
109). 

e) Bölgesel Meseleler Komisyonu (The Regional Affairs Committee): Tıpkı İskoçya, Galler 
ve Kuzey İrlanda Büyük Komisyonları gibi, Bölgesel Meseleler Komisyonu da İngiltere’nin 
bölgelerini temsil eden 13 milletvekilinden oluşmakta ve bahsi geçen bölgelere ilişkin 
sorunları, kanun tekliflerini ve bakanlara sorularını görüşür. 

f) Avrupa Daimî Komisyonları (The European Committees): Konu alanlarına göre 
ayrılmış 3 komisyondan oluşan Avrupa Daimî Komisyonları, Avrupa Birliği mevzuatı ve 
dokümanlarına ilişkin yönlendirilen tekliflerin görüşülmesi ve değiştirilmesiyle ilgilenir. Bu 
yönlendirmeler sıklıkla hükümetin AB’ye dair tekliflerini denetleyen bir daimî denetim 
komisyonu olan Avrupa Denetim Komisyonu (European Scrutiny Committee) tarafından 
yapılır (İçtüzük m.119, 143). 

g) İkincil Mevzuat Komisyonları (Delegated Legislation Committees): Genellikle bakanlar 
tarafından yürürlüğe sokulan ikincil mevzuat belgelerini inceleme ve değiştirme 
komisyonlarıdır. Komisyonda en az 1 bakan ve ana muhalefet sözcüsü bulunmak 
durumundadır. Bazı durumlarda en çok vekil çıkartan üçüncü partiden de sözcü bulunabilir. 
 
Bu komisyonlara ek olarak iş alt komisyonları (business sub-committees) bir genel komisyona 
Genel Kurul tarafından verilen kanun teklifinin ne kadar sürede ve nasıl görüşüleceği üzerine 
fikir bildirir. Bildirilen bu fikrin içeriğinde, ilgili kanun teklifinin kaç oturumda görüşüleceği, 
her bir oturumda yapılacak görüşmeler ve şayet tamamlanmamış görüşme varsa, bu 
görüşmelerin ne zaman tamamlanacağına ilişkin hususlar mevcuttur. Bu komisyonlar, ayrı bir 
genel komisyon türü olmayıp teklifin havale edildiği komisyonun bünyesinde kurulur. 

6.1.3. Genel Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları 

Bir genel komisyon, başkanlığına atanan vekilin belirlediği bir gün ve saatte kendisine havale 
edilen teklifi görüşmek üzere toplanır. Aksi yönde bir hüküm yoksa bir genel komisyonun 
toplantı yeter sayısı ya 17’dir ya da üye tamsayısının 1/3’üdür. Burada baz alınan sayı daha az 
olandır, komisyon başkanı bu sayıya dâhil edilmez (İçtüzük m.89). Karar yeter sayısına ilişkin 
açık bir hüküm bulunmamaktadır ve oylama gerektiren durumlarda lehte ve aleyhte oyların 
kâtip tarafından sayılması ile sonuca ulaşılır. Gereken sayı toplantıya katılanların 
çoğunluğudur. 

Başsavcı (Attorney General) ve konuyla ilgili bakanlar, komisyon üyesi olmasalar da Meclisin 
üyesi olarak toplantılara katılabilirler fakat oy kullanamazlar, değişiklik teklifi ya da önerge 
sunamazlar ve toplantı yeter sayısı hesaplanırken değerlendirmeye alınmazlar. 

Komisyon toplantıları, aksi yönde bir komisyon kararı bulunmadığı müddetçe kamunun 
geneline açıktır. 
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Komisyon Başkanı, Meclis Başkanına tanınan ve ilgisiz, tekrara düşmüş, yasamayı geciktirici 
ya da yargıya intikal edilmiş meselelere ilişkin konuşmaları önleme minvalindeki yetkilere 
komisyon üzerinde aynen sahiptir (İçtüzük m.89). 

Genel komisyonlar ve daha ziyade kamusal kanun teklifi komisyonları her bir teklifi satır satır 
inceler. Bir komisyon incelemesini sonlandırdığında Avam Kamarasına yaptığı 
değerlendirmeleri ve ulaştığı sonuçları bildiren bir rapor hazırlar. Kamaradaki üyeler bu rapor 
üzerinden teklifi tartışmaya devam eder. 

Kamusal kanun teklifi komisyonlarında yapılan değişikliklerle birlikte teklif tekrardan bastırılır 
ve dağıtılır. Teklifin bu hali hem basılı hem de çevrimiçi haliyle kamuya açıktır. Komisyonun 
oylamayla sonuçlanan süreçlerini bastırma ve dağıtma hakkı bulunmaktadır. 

6.2. Daimî Denetim Komisyonları (Select Committees) 

Avam Kamarasında kanun tekliflerini görüşen genel komisyonların dışındaki diğer ana 
komisyon türü olan daimî denetim komisyonları, belirli bir konuya odaklanarak sıklıkla 
hükümetin çeşitli faaliyetlerini denetler. Yasamaya yönelik çalışmaları olan daimî denetim 
komisyonları mevcut olsa da (örneğin İnsan Hakları Ortak Komisyonu), bu tür komisyonların 
kategorik olarak denetim işlevini yerine getirdiği söylenmektedir.89 Yani daimî denetim 
komisyonları büyük ölçüde denetim komisyonlarıdır. Her bir komisyon, kendilerini ilgilendiren 
bakanlıklar ile kamu kurumlarının harcamaları, idaresi ve politikalarını inceler.90 Daha belirgin 
bir ifade ile daimî denetim komisyonlarının esas gayesi, bakanlar ve bakanlıkları mali, idari ve 
karar alma süreçlerine dair konularda parlamenter denetime tabi tutmaktır.91  

 
Daimî Denetim Komisyonu Toplants 

                                                 
89 Rogers, R., Walters, R., How Parliament Works, Pearson Longman, 2006, s. 351. 
90 Jones, B., Norton, P., Politics UK, s. 327. 
91 Kelly, R., Suchenia, A., Select Committees – core tasks, House of Commons Library Research Briefing, 29 
Ocak 2013, s.5, Erişim:21.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN03161/SN03161.pdf 
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Daimî denetim komisyonları kendi gündemlerine hâkimdir ve sorgulanacak hususa kendileri 
karar verir. Tıpkı genel komisyonlar gibi, daimî denetim komisyonları da tanık dinleme ve 
yazılı ile sözlü delil temin etme gücüne sahiptir. Her ne kadar belirli bir amaç için toplanıp 
dağılan özel denetim komisyonları mevcutsa da çoğu denetim komisyonu İçtüzükte 
düzenlenmiştir ve daimidir.92 

6.2.1. Oluşumu 

Seçiminin ertesi günü, Meclis Başkanı mecliste temsil edilen her bir partinin başkanıyla 
görüşerek, meclisteki dağılımla doğru orantılı bir şekilde partilere daimî denetim 
komisyonlarında düşen başkanlıkların komisyon sayısına göre yüzdesini belirtir. Partilerin 
güçleri oranında başkanlıklarda temsili esastır. Başkanlık sayılarının hesaplanmasının ardından 
mecliste buna ilişkin bir teklif, parti başkanlarının adlarıyla birlikte sunulur ve her bir 
komisyonda hangi partinin başkanlığı alacağını gösteren bir tablo şeklinde hazırlanır.93 

Eğer teklif, Kral/Kraliçenin konuşmasını takip eden bir hafta içinde sunulursa, teklif üzerindeki 
görüşmeler 1 saat ile sınırlandırılır. Şayet hükümet içerisindeki kompozisyon değişikliklerini 
yansıtması amacıyla, bakanlıklarla ilgili daimî denetim komisyonlarına dair de değişiklik 
teklifleri sunulduysa, teklif üzerindeki görüşmeler 1,5 saat sürebilir. 

İki hafta içinde bu minvalde bir teklif verilmezse, İçtüzüğe göre başkanlık dağılımını içeren bir 
teklif herhangi bir vekilin (yalnızca parti başkanlarının değil) adıyla da verilebilir. Teklifin 
oylanması, teklifin kabulünü takip eden 14 gün içinde gerçekleşmek durumundadır. Komisyon 
Başkanlığı için adaylıklar, teklif kabul edildiği anda sunulabilir. Aday gösterme işlemleri, 
oylamadan önceki gün öğleden sonra saat 5’te sonlanır. 

Adaylıklar aday tarafından imzalanmış bir bildiriyi ve aynı partiye mensup en az 15 
milletvekilinin imzasını içermelidir. 15’ten fazla imza da verilebilir fakat yalnızca ilk 15 imza 
bildiride basılır. Bildiriler ayrıca adayın partisinden farklı partilere mensup ya da hiçbir partiye 
mensup olmayan 5 vekilin imzası ile de hazırlanabilir. Komisyon Başkanlığı için oylama Genel 
Kurul tarafından gizli oy ile yapılır. Kamu Hesapları Komisyonu (Committee of Public 
Accounts) ile Standartlar Komisyonu (Committee on Standards) başkanları, ana muhalefet 
partisinden olmak zorundadır (İçtüzük m. 122B). 

Son iki yasama döneminde ya da kesintisiz 10 yıl süreyle bir komisyonun başkanlığını yapmış 
vekiller, hiçbir daimî denetim komisyonunun başkanı olamazlar. Burada baz alınan sayı büyük 
olandır. 

Komisyonların geri kalan üyelikleri için seçim, başkan seçiminden sonra yapılır. Partiler 
adaylarını belirledikten sonra isimler Üye Seçim Komisyonuna verilir. Bunu müteakiben 

                                                 
92 Rogers, R., Walters, R., How Parliament Works, s.344. 
93 Kelly, R., Select committees: election of chairs and members, House of Commons Library Research Briefing, 
14 Temmuz 2017, s.3, Erişim:25.03.2019, http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-
7176/CBP-7176.pdf 
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komisyonun başkanı, üyelerin isimlerinin bulunduğu listeyi bir teklif olarak sunar ve bu teklif 
Genel Kurul tarafından görüşülür. Bu görüşmenin yapılabilmesi için, teklife dair duyuru teklifin 
görüşülmesinden en geç 48 saat öncesine kadar yapılmalıdır.94 Seçimler gizli oyla yapılır. 

6.2.2. İçtüzükte Sayılan Daimî Denetim Komisyonları 

İçtüzüğün 139 ve 152’nci maddeleri arasında temel daimî denetim komisyonlarının tek tek 
görevleri, kuruluşları ve işlevleri tanımlanmıştır. Bu doğrultuda belli başlı daimî denetim 
komisyonlarının isimleri ve ana fonksiyonları şu şekildedir: 

a) İdare Komisyonu (Administration Committee): Avam Kamarasının kendisinin 
sunduğu ve kendisine sunulan idari hizmetlerin düzenlendiği, tartışıldığı ve bunlarla alakalı 
tekliflerin yapıldığı komisyondur. Ayrıca zaman zaman Meclis Başkanı ya da idari işleri 
yürüten Avam Kamarası Komisyonu (House of Commons Commission) tarafından düzenlenen 
idari meselelere ilişkin, memurlara yönelik kurallar koymak ve talimatlar hazırlamak da 
Komisyonun görevleri arasındadır (İçtüzük m.139). 

b) Konsolidasyon Kanun Teklifleri Ortak Komisyonu (Joint Committee on 
Consolidation, &c., Bills):95 Avam Kamarasından gönderilen 12 üyenin, Lordlar 
Kamarasındaki muadilleri ile bir araya gelmeleri sayesinde oluşan Komisyon, belirli bir 
konudaki kanunları bir araya getirmeyi amaçlayan konsolidasyon tekliflerini görüşür. 

c) Düzenleyici Reform Komisyonu (Regulatory Reform Committee): Bu Komisyon, bir 
ikincil mevzuat türü olan Yasama Reform Emirleri (Legislative Reform Order) üzerine gelen 
teklifleri inceler ve görüşür. Hükümetin çeşitli kanunlardan doğan yükleri azaltma ve daha iyi 
bir düzenlemeye ilişkin ilkeleri teşvik etme amacıyla çıkardıkları bu emirler, Düzenleyici 
Reform Komisyonu tarafından müzakere edilir.96 

d) Avrupa Denetim Komisyonu (European Scrutiny Committee): Avrupa Birliğine dair 
belgeleri inceleyen, ayrıca bunların kanuni ve siyasi etkileri üzerine görüş bildiren 
komisyondur. Komisyonun incelemeleri sonucu, eğer ortada bir kanun teklifi varsa, bu teklif 
Avrupa Daimî Komisyonları bünyesinde çalışan 3 komisyondan ilgili olanlara konu başlığına 
göre gönderilir (İçtüzük m.143). 

e) Finans Komisyonu (Finance Committee): Meclis idaresinin finansal performansını 
değerlendirmek, ödenekler ile aylıklar üzerine tahminler hazırlamak ve meclis harcamalarının 
meclis üzerindeki olası idari ve finansal sonuçları üzerine Meclis Başkanına görüş bildirmek 
bu Komisyonun görevleri arasındadır. 

                                                 
94 Kelly, R., Select committees: election of chairs and members, s. 7. 
95 Ortak komisyonlar da diğer daimî denetim komisyonlarının yetkileriyle donatılmış olup, Lordlar Kamarası 
üyeleri ile Avam Kamarası üyelerinin bir araya gelmeleriyle oluşmaktadır. 
96 Department for Business Innovation & Skills, Legislative Reform Orders: Guide for Policy Officials, Mayıs 
2016, s.4, Erişim:25.03.2019, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523914/bis-
16-223-lro-guide-policy-officials.pdf 
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Daimî denetim komisyonları kendi gündemlerine hâkimdir ve sorgulanacak hususa kendileri 
karar verir. Tıpkı genel komisyonlar gibi, daimî denetim komisyonları da tanık dinleme ve 
yazılı ile sözlü delil temin etme gücüne sahiptir. Her ne kadar belirli bir amaç için toplanıp 
dağılan özel denetim komisyonları mevcutsa da çoğu denetim komisyonu İçtüzükte 
düzenlenmiştir ve daimidir.92 

6.2.1. Oluşumu 

Seçiminin ertesi günü, Meclis Başkanı mecliste temsil edilen her bir partinin başkanıyla 
görüşerek, meclisteki dağılımla doğru orantılı bir şekilde partilere daimî denetim 
komisyonlarında düşen başkanlıkların komisyon sayısına göre yüzdesini belirtir. Partilerin 
güçleri oranında başkanlıklarda temsili esastır. Başkanlık sayılarının hesaplanmasının ardından 
mecliste buna ilişkin bir teklif, parti başkanlarının adlarıyla birlikte sunulur ve her bir 
komisyonda hangi partinin başkanlığı alacağını gösteren bir tablo şeklinde hazırlanır.93 

Eğer teklif, Kral/Kraliçenin konuşmasını takip eden bir hafta içinde sunulursa, teklif üzerindeki 
görüşmeler 1 saat ile sınırlandırılır. Şayet hükümet içerisindeki kompozisyon değişikliklerini 
yansıtması amacıyla, bakanlıklarla ilgili daimî denetim komisyonlarına dair de değişiklik 
teklifleri sunulduysa, teklif üzerindeki görüşmeler 1,5 saat sürebilir. 

İki hafta içinde bu minvalde bir teklif verilmezse, İçtüzüğe göre başkanlık dağılımını içeren bir 
teklif herhangi bir vekilin (yalnızca parti başkanlarının değil) adıyla da verilebilir. Teklifin 
oylanması, teklifin kabulünü takip eden 14 gün içinde gerçekleşmek durumundadır. Komisyon 
Başkanlığı için adaylıklar, teklif kabul edildiği anda sunulabilir. Aday gösterme işlemleri, 
oylamadan önceki gün öğleden sonra saat 5’te sonlanır. 

Adaylıklar aday tarafından imzalanmış bir bildiriyi ve aynı partiye mensup en az 15 
milletvekilinin imzasını içermelidir. 15’ten fazla imza da verilebilir fakat yalnızca ilk 15 imza 
bildiride basılır. Bildiriler ayrıca adayın partisinden farklı partilere mensup ya da hiçbir partiye 
mensup olmayan 5 vekilin imzası ile de hazırlanabilir. Komisyon Başkanlığı için oylama Genel 
Kurul tarafından gizli oy ile yapılır. Kamu Hesapları Komisyonu (Committee of Public 
Accounts) ile Standartlar Komisyonu (Committee on Standards) başkanları, ana muhalefet 
partisinden olmak zorundadır (İçtüzük m. 122B). 

Son iki yasama döneminde ya da kesintisiz 10 yıl süreyle bir komisyonun başkanlığını yapmış 
vekiller, hiçbir daimî denetim komisyonunun başkanı olamazlar. Burada baz alınan sayı büyük 
olandır. 

Komisyonların geri kalan üyelikleri için seçim, başkan seçiminden sonra yapılır. Partiler 
adaylarını belirledikten sonra isimler Üye Seçim Komisyonuna verilir. Bunu müteakiben 

                                                 
92 Rogers, R., Walters, R., How Parliament Works, s.344. 
93 Kelly, R., Select committees: election of chairs and members, House of Commons Library Research Briefing, 
14 Temmuz 2017, s.3, Erişim:25.03.2019, http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-
7176/CBP-7176.pdf 
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komisyonun başkanı, üyelerin isimlerinin bulunduğu listeyi bir teklif olarak sunar ve bu teklif 
Genel Kurul tarafından görüşülür. Bu görüşmenin yapılabilmesi için, teklife dair duyuru teklifin 
görüşülmesinden en geç 48 saat öncesine kadar yapılmalıdır.94 Seçimler gizli oyla yapılır. 

6.2.2. İçtüzükte Sayılan Daimî Denetim Komisyonları 

İçtüzüğün 139 ve 152’nci maddeleri arasında temel daimî denetim komisyonlarının tek tek 
görevleri, kuruluşları ve işlevleri tanımlanmıştır. Bu doğrultuda belli başlı daimî denetim 
komisyonlarının isimleri ve ana fonksiyonları şu şekildedir: 

a) İdare Komisyonu (Administration Committee): Avam Kamarasının kendisinin 
sunduğu ve kendisine sunulan idari hizmetlerin düzenlendiği, tartışıldığı ve bunlarla alakalı 
tekliflerin yapıldığı komisyondur. Ayrıca zaman zaman Meclis Başkanı ya da idari işleri 
yürüten Avam Kamarası Komisyonu (House of Commons Commission) tarafından düzenlenen 
idari meselelere ilişkin, memurlara yönelik kurallar koymak ve talimatlar hazırlamak da 
Komisyonun görevleri arasındadır (İçtüzük m.139). 

b) Konsolidasyon Kanun Teklifleri Ortak Komisyonu (Joint Committee on 
Consolidation, &c., Bills):95 Avam Kamarasından gönderilen 12 üyenin, Lordlar 
Kamarasındaki muadilleri ile bir araya gelmeleri sayesinde oluşan Komisyon, belirli bir 
konudaki kanunları bir araya getirmeyi amaçlayan konsolidasyon tekliflerini görüşür. 

c) Düzenleyici Reform Komisyonu (Regulatory Reform Committee): Bu Komisyon, bir 
ikincil mevzuat türü olan Yasama Reform Emirleri (Legislative Reform Order) üzerine gelen 
teklifleri inceler ve görüşür. Hükümetin çeşitli kanunlardan doğan yükleri azaltma ve daha iyi 
bir düzenlemeye ilişkin ilkeleri teşvik etme amacıyla çıkardıkları bu emirler, Düzenleyici 
Reform Komisyonu tarafından müzakere edilir.96 

d) Avrupa Denetim Komisyonu (European Scrutiny Committee): Avrupa Birliğine dair 
belgeleri inceleyen, ayrıca bunların kanuni ve siyasi etkileri üzerine görüş bildiren 
komisyondur. Komisyonun incelemeleri sonucu, eğer ortada bir kanun teklifi varsa, bu teklif 
Avrupa Daimî Komisyonları bünyesinde çalışan 3 komisyondan ilgili olanlara konu başlığına 
göre gönderilir (İçtüzük m.143). 

e) Finans Komisyonu (Finance Committee): Meclis idaresinin finansal performansını 
değerlendirmek, ödenekler ile aylıklar üzerine tahminler hazırlamak ve meclis harcamalarının 
meclis üzerindeki olası idari ve finansal sonuçları üzerine Meclis Başkanına görüş bildirmek 
bu Komisyonun görevleri arasındadır. 

                                                 
94 Kelly, R., Select committees: election of chairs and members, s. 7. 
95 Ortak komisyonlar da diğer daimî denetim komisyonlarının yetkileriyle donatılmış olup, Lordlar Kamarası 
üyeleri ile Avam Kamarası üyelerinin bir araya gelmeleriyle oluşmaktadır. 
96 Department for Business Innovation & Skills, Legislative Reform Orders: Guide for Policy Officials, Mayıs 
2016, s.4, Erişim:25.03.2019, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523914/bis-
16-223-lro-guide-policy-officials.pdf 
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f) İrtibat Komisyonu (Liaison Committee): Daimî denetim komisyon başkanlarının bir 
araya gelmesiyle oluşan irtibat komisyonu, daimî denetim komisyonlarının genel işleyişine dair 
görüşmeler yapar ve ayrıca genellikle yılda 3 kez olmak üzere Başbakanı kamu politikalarına 
ilişkin konularda dinler. Bunlara ilaveten komisyonun Ulusal Politika Belgeleri (National 
Policy Statements) üzerine görüş bildirme yetkisi mevcuttur (İçtüzük m.145). 

g) Dilekçe Komisyonu (Petitions Committee): Avam Kamarasına iletilen dilekçelerle 
hem hükümetin hem de Avam Kamarasının e-dilekçe sayfalarına gönderilen çevrimiçi 
dilekçelerin görüşüldüğü komisyondur. 

h) Kamu Yönetimi ve Anayasal İşler Komisyonu (Public Administration and 
Constitutional Affairs Committee): Anayasal meseleleri ve kamu hizmeti yapan idarelerin 
hizmet standartları ile niteliklerini inceleyen komisyondur. Buna ilaveten Parlamento Baş 
Denetçisi (Parliamentary Commissioner for Administration) ile Sağlık Hizmetleri Baş 
Denetçisinin (Health Service Commissioner for England) hazırladıkları raporlar da bu 
Komisyon tarafından denetlenir. 

i) Meclis Usul Komisyonu (Procedure Committee): Parlamento pratiği, usulleri ve 
teamülleri üzerine çalışıp önerilerde bulunan komisyondur.  

j) Kamu Hesapları Komisyonu (Committee of Public Accounts): Kamu harcamalarının 
etkinliği, etkililiği ve iktisadiliğini inceleyerek hükümeti ve kamu görevlilerini, kamu 
hizmetlerinin ulaştırılması hususunda denetleyen komisyondur. Komisyon Başkanı ana 
muhalefet partisinden olmak zorundadır (İçtüzük m.122B). 

k) İmtiyazlar Komisyonu (Committee of Privileges): Komisyon, yasama sorumsuzluğu 
gibi parlamenter imtiyazlara ilişkin meseleleri denetlemektedir. Bunlara ek olarak Avam 
Kamarasının kendi işleyişini kendi koyduğu kurallara göre belirliyor olması (yöntemsel 
bağımsızlığı) da Komisyonun incelediği konular arasında sayılabilir. 

l) Standartlar Komisyonu (Committee on Standards): Parlamento Standartlar 
Denetçisinin (Parliamentary Commissioner for Standards)97 etkinliklerini, denetçi tarafından 
sunulan ve üyelerin maddi çıkarlarıyla ilgili olan kayıtları98, vekillerin davranış kurallarına 
(code of conduct) uyup uymadıklarını ve herhangi bir ihlal durumunda ne yapılabileceğini 
inceler. Davranış kurallarıyla ilintili öneriler sunabilir. Komisyon Başkanı ana muhalefet 
partisinden olmak zorundadır (İçtüzük m.122B). 

m)  İkincil Mevzuat Ortak Komisyonu (Statutory Instruments – Joint Committee): 
Meclisten çıkan kanunların öngördüğü yetkilerin uygulanması için ortaya konulan çeşitli ikincil 
mevzuat türlerinin teknik incelemesini yaparak, gerekli görülen hallerde Avam Kamarasının 
dikkatini mevzubahis ikincil mevzuata çekmekle yükümlü komisyondur. 

                                                 
97 İçtüzüğün 150’nci maddesinde Avam Kamarası tarafından atanan denetçinin görevleri; üyelerin maddi 
çıkarlarına ilişkin kayıt defterleri hazırlamak, bireysel kayıtların tutulmasına ilişkin üyelere danışmanlık yapmak, 
davranış kurallarının yorumlanmasında komisyona yardımcı olmak ve bu kurallara dair tavsiyeler vermek 
şeklinde sıralanmıştır. 
98 Vekillerin statülerinden kaynaklanan imkânlarını suiistimal etmelerinin önüne geçmek ve olası maddi çıkar 
bağlantılarını denetime açmak için tutulan kayıtlar (public register), Standartlar Komisyonunun incelediği ana 
nesnelerden (belgelerden) biridir. 
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n) Bakanlıklarla İlgili Daimî Denetim Komisyonları (Select Committees Related to 
Government Departments): Belirli bir bakanlığın ya da bakanlıkların harcaması, idaresi ve 
politikası bu komisyonlar tarafından incelenir ve denetlenir. Genellikle her bir bakanlığa bir 
komisyon tayin edilir. 

o) Çevre Denetim Komisyonu (Environmental Audit Committee): Hükümet birimlerinin 
ve diğer kamusal idarelerin çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine ne 
derecede ihtimam gösterdiklerinin saptanması amacıyla kurulan bir komisyondur. Ayrıca 
bakanlar tarafından belirlenen çevreye ilişkin performans kriterlerinin ne ölçüde sağlandığı da 
Komisyon tarafından incelemeye tabi tutulur. 

p) İnsan Hakları Ortak Komisyonu (Human Rights – Joint Committee): Avam 
Kamarasından gönderilen 6 üyenin, Lordlar Kamarasındaki muadilleri ile bir araya gelmeleri 
sayesinde oluşan Komisyon, Birleşik Krallık’taki insan hakları meselelerine eğilir ve 
saptanması muhtemel sorunlara düzeltici öneriler sunar. 

q) Vergi Kanunu Yeniden Yazım Ortak Komisyonu (Tax Law Rewrite – Joint 
Committee): Avam Kamarasından gönderilen 7 üyenin, Lordlar Kamarasındaki muadilleri ile 
bir araya gelmeleri sayesinde oluşan Komisyon, vergi kanununa ilişkin düzenlemelerin daha 
basit ve anlaşılır hale getirilmesi için sunulan teklifleri (tax law rewrite bills) denetlemektedir. 

r) Milletvekili Aylık ve Ödenek Komisyonu (House of Commons Members Estimate 
Committee):99 Bu Komisyon, vekillerin sigorta ödemeleri, vekiller ve danışmanlarının eğitimi, 
emekliliklerine ilişkin süreçler, muhalefet partilerine yönelik finansal yardımlar ve üyeler 
fonuna yapılan katkılara dair konuları gündemine alır ve denetler. 

s) İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu (Intelligence and Security Committee): Güvenlik 
Teşkilatı, Gizli İstihbarat Teşkilatı ile Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin idare, harcama, politika 
ve operasyonlarını inceleyip denetlemek ile yükümlüdür. Yılda bir kez Parlamentoya rapor 
sunmakla mükellef olan Komisyon, ayrıca hükümetin istihbarat ve güvenlik konularındaki 
politikalarını da Başbakan ile varılan bir mutabakat çerçevesinde izlemeye alabilir.100 

t) Milletvekili Harcamaları Komisyonu (Committee on Members Expenses): 
Vekillerin harcamalarına ilişkin meseleleri ele alan komisyondur, 8 üyeden oluşur (İçtüzük 
m.152G). 

u) Ulusal Politika Belgeleri Komisyonu (National Policy Statement Committee): Bu 
Komisyon, hükümet tarafından sunulan Ulusal Politika Belgelerinin hangi komisyon tarafından 
incelenmesi gerektiğini kararlaştırır. Ayrıca ulusal politikaya ilişkin konuları da görüşebilir. 

v) Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komisyonu (National Security Strategy – Joint 
Committee): Avam Kamarasından gönderilen 12 üyenin, Lordlar Kamarasındaki muadilleri ile 

                                                 
99 Bu Komisyonun vekil aylık ve ödenekleriyle ilişkili görev ve sorumlulukları, 2010’da Bağımsız Parlamenter 
Standartlar Kurumuna (Independent Parliamentary Standards Authority) büyük ölçüde devredilmiştir. 
100 Dawson J., The Intelligence and Security Committee, House of Commons Library Research Briefing, 28 
Ağustos 2018, s.6, Erişim:25.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02178/SN02178.pdf 
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f) İrtibat Komisyonu (Liaison Committee): Daimî denetim komisyon başkanlarının bir 
araya gelmesiyle oluşan irtibat komisyonu, daimî denetim komisyonlarının genel işleyişine dair 
görüşmeler yapar ve ayrıca genellikle yılda 3 kez olmak üzere Başbakanı kamu politikalarına 
ilişkin konularda dinler. Bunlara ilaveten komisyonun Ulusal Politika Belgeleri (National 
Policy Statements) üzerine görüş bildirme yetkisi mevcuttur (İçtüzük m.145). 

g) Dilekçe Komisyonu (Petitions Committee): Avam Kamarasına iletilen dilekçelerle 
hem hükümetin hem de Avam Kamarasının e-dilekçe sayfalarına gönderilen çevrimiçi 
dilekçelerin görüşüldüğü komisyondur. 

h) Kamu Yönetimi ve Anayasal İşler Komisyonu (Public Administration and 
Constitutional Affairs Committee): Anayasal meseleleri ve kamu hizmeti yapan idarelerin 
hizmet standartları ile niteliklerini inceleyen komisyondur. Buna ilaveten Parlamento Baş 
Denetçisi (Parliamentary Commissioner for Administration) ile Sağlık Hizmetleri Baş 
Denetçisinin (Health Service Commissioner for England) hazırladıkları raporlar da bu 
Komisyon tarafından denetlenir. 

i) Meclis Usul Komisyonu (Procedure Committee): Parlamento pratiği, usulleri ve 
teamülleri üzerine çalışıp önerilerde bulunan komisyondur.  

j) Kamu Hesapları Komisyonu (Committee of Public Accounts): Kamu harcamalarının 
etkinliği, etkililiği ve iktisadiliğini inceleyerek hükümeti ve kamu görevlilerini, kamu 
hizmetlerinin ulaştırılması hususunda denetleyen komisyondur. Komisyon Başkanı ana 
muhalefet partisinden olmak zorundadır (İçtüzük m.122B). 

k) İmtiyazlar Komisyonu (Committee of Privileges): Komisyon, yasama sorumsuzluğu 
gibi parlamenter imtiyazlara ilişkin meseleleri denetlemektedir. Bunlara ek olarak Avam 
Kamarasının kendi işleyişini kendi koyduğu kurallara göre belirliyor olması (yöntemsel 
bağımsızlığı) da Komisyonun incelediği konular arasında sayılabilir. 

l) Standartlar Komisyonu (Committee on Standards): Parlamento Standartlar 
Denetçisinin (Parliamentary Commissioner for Standards)97 etkinliklerini, denetçi tarafından 
sunulan ve üyelerin maddi çıkarlarıyla ilgili olan kayıtları98, vekillerin davranış kurallarına 
(code of conduct) uyup uymadıklarını ve herhangi bir ihlal durumunda ne yapılabileceğini 
inceler. Davranış kurallarıyla ilintili öneriler sunabilir. Komisyon Başkanı ana muhalefet 
partisinden olmak zorundadır (İçtüzük m.122B). 

m)  İkincil Mevzuat Ortak Komisyonu (Statutory Instruments – Joint Committee): 
Meclisten çıkan kanunların öngördüğü yetkilerin uygulanması için ortaya konulan çeşitli ikincil 
mevzuat türlerinin teknik incelemesini yaparak, gerekli görülen hallerde Avam Kamarasının 
dikkatini mevzubahis ikincil mevzuata çekmekle yükümlü komisyondur. 

                                                 
97 İçtüzüğün 150’nci maddesinde Avam Kamarası tarafından atanan denetçinin görevleri; üyelerin maddi 
çıkarlarına ilişkin kayıt defterleri hazırlamak, bireysel kayıtların tutulmasına ilişkin üyelere danışmanlık yapmak, 
davranış kurallarının yorumlanmasında komisyona yardımcı olmak ve bu kurallara dair tavsiyeler vermek 
şeklinde sıralanmıştır. 
98 Vekillerin statülerinden kaynaklanan imkânlarını suiistimal etmelerinin önüne geçmek ve olası maddi çıkar 
bağlantılarını denetime açmak için tutulan kayıtlar (public register), Standartlar Komisyonunun incelediği ana 
nesnelerden (belgelerden) biridir. 
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n) Bakanlıklarla İlgili Daimî Denetim Komisyonları (Select Committees Related to 
Government Departments): Belirli bir bakanlığın ya da bakanlıkların harcaması, idaresi ve 
politikası bu komisyonlar tarafından incelenir ve denetlenir. Genellikle her bir bakanlığa bir 
komisyon tayin edilir. 

o) Çevre Denetim Komisyonu (Environmental Audit Committee): Hükümet birimlerinin 
ve diğer kamusal idarelerin çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine ne 
derecede ihtimam gösterdiklerinin saptanması amacıyla kurulan bir komisyondur. Ayrıca 
bakanlar tarafından belirlenen çevreye ilişkin performans kriterlerinin ne ölçüde sağlandığı da 
Komisyon tarafından incelemeye tabi tutulur. 

p) İnsan Hakları Ortak Komisyonu (Human Rights – Joint Committee): Avam 
Kamarasından gönderilen 6 üyenin, Lordlar Kamarasındaki muadilleri ile bir araya gelmeleri 
sayesinde oluşan Komisyon, Birleşik Krallık’taki insan hakları meselelerine eğilir ve 
saptanması muhtemel sorunlara düzeltici öneriler sunar. 

q) Vergi Kanunu Yeniden Yazım Ortak Komisyonu (Tax Law Rewrite – Joint 
Committee): Avam Kamarasından gönderilen 7 üyenin, Lordlar Kamarasındaki muadilleri ile 
bir araya gelmeleri sayesinde oluşan Komisyon, vergi kanununa ilişkin düzenlemelerin daha 
basit ve anlaşılır hale getirilmesi için sunulan teklifleri (tax law rewrite bills) denetlemektedir. 

r) Milletvekili Aylık ve Ödenek Komisyonu (House of Commons Members Estimate 
Committee):99 Bu Komisyon, vekillerin sigorta ödemeleri, vekiller ve danışmanlarının eğitimi, 
emekliliklerine ilişkin süreçler, muhalefet partilerine yönelik finansal yardımlar ve üyeler 
fonuna yapılan katkılara dair konuları gündemine alır ve denetler. 

s) İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu (Intelligence and Security Committee): Güvenlik 
Teşkilatı, Gizli İstihbarat Teşkilatı ile Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin idare, harcama, politika 
ve operasyonlarını inceleyip denetlemek ile yükümlüdür. Yılda bir kez Parlamentoya rapor 
sunmakla mükellef olan Komisyon, ayrıca hükümetin istihbarat ve güvenlik konularındaki 
politikalarını da Başbakan ile varılan bir mutabakat çerçevesinde izlemeye alabilir.100 

t) Milletvekili Harcamaları Komisyonu (Committee on Members Expenses): 
Vekillerin harcamalarına ilişkin meseleleri ele alan komisyondur, 8 üyeden oluşur (İçtüzük 
m.152G). 

u) Ulusal Politika Belgeleri Komisyonu (National Policy Statement Committee): Bu 
Komisyon, hükümet tarafından sunulan Ulusal Politika Belgelerinin hangi komisyon tarafından 
incelenmesi gerektiğini kararlaştırır. Ayrıca ulusal politikaya ilişkin konuları da görüşebilir. 

v) Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komisyonu (National Security Strategy – Joint 
Committee): Avam Kamarasından gönderilen 12 üyenin, Lordlar Kamarasındaki muadilleri ile 

                                                 
99 Bu Komisyonun vekil aylık ve ödenekleriyle ilişkili görev ve sorumlulukları, 2010’da Bağımsız Parlamenter 
Standartlar Kurumuna (Independent Parliamentary Standards Authority) büyük ölçüde devredilmiştir. 
100 Dawson J., The Intelligence and Security Committee, House of Commons Library Research Briefing, 28 
Ağustos 2018, s.6, Erişim:25.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN02178/SN02178.pdf 
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bir araya gelmeleri sayesinde oluşan Komisyon, hükümetin ulusal güvenliğe ilişkin harcama ve 
politikalarını denetler. Bunun yanı sıra Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal Güvenlik 
Danışmanlığının, uygulamaya konmuş bulunan güvenlik stratejisi kapsamındaki işlevini 
inceler. 

w) Backbench İşleri Komisyonu (Backbench Business Committee): Bu Komisyonda, 
meclisin oturma düzeninde arka sıralarda yer alan (backbencher) vekiller, normal şartlar altında 
gündeme getiremedikleri herhangi bir konuda tartışma imkânı bulmakta ve öncelikli 
addettikleri meseleleri ele almaktadırlar. Toplantı yeter sayısı 4’tür (İçtüzük m.152J). 

6.2.3. Daimî Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

Daimî denetim komisyonları, Avam Kamarası birleşimlerinin olduğu herhangi bir gün kendi 
birleşimlerini yapabilme iznine sahiptir. Avam Kamarasının birleşimlerini ertelediği şartlarda 
komisyonların toplanma izni genellikle bulunmamaktadır. 

Aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, daimî denetim komisyonlarının toplantı yeter sayısı 
hangisinin daha büyük olduğuna göre ya 3’tür ya da üye sayısının 1/4’üdür ve başkan bu hesaba 
dâhil edilir. Toplantı yeter sayısı olmadığında komisyon toplanamaz. İki ya da daha fazla daimî 
denetim komisyonu ya da alt komisyon birlikte çalışmak üzere toplandıklarında, her bir 
komisyon için toplantı yeter sayısı 2’dir. 

Kararlar alınırken genellikle resmi bir oylama olmaz; tartışma sonucunda komisyonun bir 
karara varması beklenir. Fakat resmi bir oylamanın icap ettiği durumlarda, kâtip üye tek tek 
toplantıya katılan üyelerin isimlerini okur ve ismi okunan üye oy tercihini “Evet” ya da “Hayır” 
şeklinde belli eder.101  

Komisyon toplantıdayken toplantı yeter sayısının olmadığı anlaşılırsa, kâtip üyenin uyarısı 
üzerine başkan tarafından komisyon toplantısına son verilir. 

Bir daimî denetim komisyonunun ya da yetkilendirdiği bir alt komisyonun tanık dinlediği 
toplantıları kamuoyuna açma yetkisi vardır. 

Komisyon kâtibine verilen belgelerden hiçbiri, komisyonun onayı ya da bilgisi olmaksızın 
değiştirilemez, geri çekilemez.  

Bir komisyon toplantısına katılan üyelerin isimleri, önerge ya da soru sahipleri ve oylamalarda 
vekillerin ne yönde oy kullandıkları komisyon tutanaklarına kaydedilir (İçtüzük m.128). 
Komisyonun resmi tutanakları, komisyon bunu bir raporla sunmayı teklif etmediği müddetçe 
Avam Kamarasına doğrudan bildirilir. 

Tüm daimî denetim komisyonları Avam Kamarası Genel Sekreterini; hükümet görevlilerine, 
komisyonlardaki tanıklara, gazetecilere ve komisyonun uygun gördüğü diğer basın 
mensuplarına raporlarını göndermesi için yetkilendirebilir. 

                                                 
101 UK Parliament, “Guide for Select Committee Members-Parliament 2017”, Haziran 2017, s.18, Erişim: 
28.03.2019, https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/guide-select-ctte-members.pdf 
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Yine tüm daimî denetim komisyonları, komisyon toplantılarında tanık olarak dinlenilenlerin 
isimlerini ve onlar tarafından sunulan yazılı delilleri ilan etme ve basma yetkisine sahiptir 
(İçtüzük m.135). Eğer mevzubahis daimî demetim komisyonu artık mevcut değilse, o 
komisyonun bu tarz bir yayınına Meclis Başkanı tarafından karar verilebilir. 

7. YASAMA SÜRECİ 

7.1. Kanun Teklifi Türleri 

Kanun teklifleri; kamusal kanun teklifleri (public bills), özel kanun teklifleri (private bills) ve 
karma kanun teklifleri (hybrid bills) olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Kamusal kanun 
teklifleri, hükümet tarafından (government bills) ve Parlamento üyeleri tarafından (private 
members’ bills) sunulabilmektedir. 

Şekil 1. Kanun Teklifi Türleri 

 

 

 

7.1.1. Kamusal Kanun Teklifleri (Public Bills) 

Kamusal kanun teklifleri (Public Bills), toplumun genelini etkileyen kanun değişikliklerine 
ilişkin olmaları nedeniyle Parlamentoya sunulan kanun tekliflerinin çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Kamusal kanun teklifleri Parlamentonun her iki kanadına da sunulmakta ve 
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bir araya gelmeleri sayesinde oluşan Komisyon, hükümetin ulusal güvenliğe ilişkin harcama ve 
politikalarını denetler. Bunun yanı sıra Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal Güvenlik 
Danışmanlığının, uygulamaya konmuş bulunan güvenlik stratejisi kapsamındaki işlevini 
inceler. 

w) Backbench İşleri Komisyonu (Backbench Business Committee): Bu Komisyonda, 
meclisin oturma düzeninde arka sıralarda yer alan (backbencher) vekiller, normal şartlar altında 
gündeme getiremedikleri herhangi bir konuda tartışma imkânı bulmakta ve öncelikli 
addettikleri meseleleri ele almaktadırlar. Toplantı yeter sayısı 4’tür (İçtüzük m.152J). 

6.2.3. Daimî Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

Daimî denetim komisyonları, Avam Kamarası birleşimlerinin olduğu herhangi bir gün kendi 
birleşimlerini yapabilme iznine sahiptir. Avam Kamarasının birleşimlerini ertelediği şartlarda 
komisyonların toplanma izni genellikle bulunmamaktadır. 

Aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, daimî denetim komisyonlarının toplantı yeter sayısı 
hangisinin daha büyük olduğuna göre ya 3’tür ya da üye sayısının 1/4’üdür ve başkan bu hesaba 
dâhil edilir. Toplantı yeter sayısı olmadığında komisyon toplanamaz. İki ya da daha fazla daimî 
denetim komisyonu ya da alt komisyon birlikte çalışmak üzere toplandıklarında, her bir 
komisyon için toplantı yeter sayısı 2’dir. 

Kararlar alınırken genellikle resmi bir oylama olmaz; tartışma sonucunda komisyonun bir 
karara varması beklenir. Fakat resmi bir oylamanın icap ettiği durumlarda, kâtip üye tek tek 
toplantıya katılan üyelerin isimlerini okur ve ismi okunan üye oy tercihini “Evet” ya da “Hayır” 
şeklinde belli eder.101  

Komisyon toplantıdayken toplantı yeter sayısının olmadığı anlaşılırsa, kâtip üyenin uyarısı 
üzerine başkan tarafından komisyon toplantısına son verilir. 

Bir daimî denetim komisyonunun ya da yetkilendirdiği bir alt komisyonun tanık dinlediği 
toplantıları kamuoyuna açma yetkisi vardır. 

Komisyon kâtibine verilen belgelerden hiçbiri, komisyonun onayı ya da bilgisi olmaksızın 
değiştirilemez, geri çekilemez.  

Bir komisyon toplantısına katılan üyelerin isimleri, önerge ya da soru sahipleri ve oylamalarda 
vekillerin ne yönde oy kullandıkları komisyon tutanaklarına kaydedilir (İçtüzük m.128). 
Komisyonun resmi tutanakları, komisyon bunu bir raporla sunmayı teklif etmediği müddetçe 
Avam Kamarasına doğrudan bildirilir. 

Tüm daimî denetim komisyonları Avam Kamarası Genel Sekreterini; hükümet görevlilerine, 
komisyonlardaki tanıklara, gazetecilere ve komisyonun uygun gördüğü diğer basın 
mensuplarına raporlarını göndermesi için yetkilendirebilir. 

                                                 
101 UK Parliament, “Guide for Select Committee Members-Parliament 2017”, Haziran 2017, s.18, Erişim: 
28.03.2019, https://www.parliament.uk/documents/commons-committees/guide-select-ctte-members.pdf 
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Yine tüm daimî denetim komisyonları, komisyon toplantılarında tanık olarak dinlenilenlerin 
isimlerini ve onlar tarafından sunulan yazılı delilleri ilan etme ve basma yetkisine sahiptir 
(İçtüzük m.135). Eğer mevzubahis daimî demetim komisyonu artık mevcut değilse, o 
komisyonun bu tarz bir yayınına Meclis Başkanı tarafından karar verilebilir. 

7. YASAMA SÜRECİ 

7.1. Kanun Teklifi Türleri 

Kanun teklifleri; kamusal kanun teklifleri (public bills), özel kanun teklifleri (private bills) ve 
karma kanun teklifleri (hybrid bills) olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Kamusal kanun 
teklifleri, hükümet tarafından (government bills) ve Parlamento üyeleri tarafından (private 
members’ bills) sunulabilmektedir. 

Şekil 1. Kanun Teklifi Türleri 

 

 

 

7.1.1. Kamusal Kanun Teklifleri (Public Bills) 

Kamusal kanun teklifleri (Public Bills), toplumun genelini etkileyen kanun değişikliklerine 
ilişkin olmaları nedeniyle Parlamentoya sunulan kanun tekliflerinin çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Kamusal kanun teklifleri Parlamentonun her iki kanadına da sunulmakta ve 
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her iki kanadın üyeleri tarafından incelenmektedir. Mali nitelik taşıyan, yeni vergi düzenlemesi 
ya da kamusal harcama içeren kanun teklifleri daima Avam Kamarasına sunulmaktadır. 
Kamusal kanun tekliflerine itiraz etmek isteyen vatandaşlar; seçim bölgelerindeki 
milletvekillerine, bir Lorda, hükümetin kanun teklifinden sorumlu birimine yazılı itirazlarını 
sunabilmekte, Parlamentoda lobicilik yapabilmekte ve ilgili Kamusal Kanun Teklifi 
Komisyonuna (Public Bill Committee) belge sunabilmektedir.102 

Kamusal kanun teklifleri genellikle bakanlar tarafından sunulmakta ve hükümet tarafından 
sunulan kanun teklifleri “Government Bills” olarak adlandırılmaktadır. Kral/Kraliçe, yasama 
yılının başlangıcında, Lordlar Kamarasında yaptığı konuşmasında; hükümetin o yasama yılı 
içinde sunmayı planladığı kanun tekliflerinin listesini okumaktadır.103 

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kamusal kanun teklifleri (Private Members’ Bills) 
milletvekilleri ve Lordlar tarafından sunulan ve toplumun genelini ilgilendiren kanun 
teklifleridir. Bu tür kanun tekliflerinin kanunlaşma oranı düşüktür; fakat bir konu hakkında 
genel farkındalık oluşturarak dolaylı yoldan yasama faaliyetlerini etkileyebilme imkânı söz 
konusu olmaktadır. Diğer kamusal kanun teklifleri gibi Parlamentonun her iki kanadına da 
sunulabilirler. Kanunlaşma aşamaları diğer kamusal kanun teklifleri ile aynı olmasına rağmen 
görüşmeler (debates) için daha kısa süreler öngörülmüştür.104 

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kamusal kanun tekliflerinin bir türü olarak kabul edilen 
“Presentation Bills”, milletvekillerinin Avam Kamarasında görüşmesiz olarak sundukları 
kamusal kanun teklifleridir. İmza sahibi milletvekili teklifin uzun ve özet başlıklarının yer 
aldığı yazılı bir bildirim yapmaktadır. Kanun teklifi Genel Kurulda soru ve hükümet 
beyanlarından105 sonra ana gündem maddelerine geçilmeden önce sunulmaktadır.106 

7.1.2. Özel Kanun Teklifleri (Private Bills) 

Özel kanun teklifleri (Private Bills), Parlamento dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan 
kanun teklifleridir. Bu kişi ve kuruluşların kanun teklifinin hazırlanması için kayıtlı Parlamento 

                                                 
102 UK Parliament, “Public Bills”, Erişim:19.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/public/ 
103 UK Parliament, “Glossary-Government Bills”, Erişim:20.03.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/government-bills/ 
104 UK Parliament, “Private Member’s Bills”, Erişim:20.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private-members/ 
105 Bakanlar, Parlamentoda önemli vakalara ilişkin ya da hükümet politika ve faaliyetleri hakkında yazılı ya da 
sözlü beyanlarda (statements) bulunabilirler. Avam Kamarasında yapılan bu beyanlar genellikle Lordlar 
Kamarasında da tekrar edilirler. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Statements”, Erişim: 20.03.2019,  
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/statements/  
106 UK Parliament, “Glossary-Presentation Bills”, Erişim: 20.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/presentation-bills/ 
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ofislerinden107 (parliamentary agents) birine başvurmaları zorunludur.108 Özel kanun teklifleri 
özel kişi, grup ve kurumlara uygulanacak hukuka yönelik taleplere ilişkin olmaktadır. Kanun 
teklifinden etkilenen kişi ve gruplar teklif aleyhine Parlamentoya yazılı olarak başvurarak 
itirazlarını milletvekili ve Lordlardan oluşan komisyonlara sunma hakkına sahiptir. Özel kanun 
teklifleri Parlamentonun her iki kanadına da sunulabilmektedir. Özel kanun tekliflerinin 
kanunlaşma aşamaları büyük ölçüde kamusal kanun teklifleri ile aynı niteliktedir. Özel kanun 
teklifleri Parlamento tarafından gazete ilanı, yerel bölgelerdeki resmî gazeteler aracılığı ile 
duyurulmalı ve ilgili tüm taraflara yazılı olarak bildirilmelidir.109 

7.1.3. Karma Kanun Teklifleri (Hybrid Bills) 

Karma kanun teklifleri (Hybrid Bills) hem kamusal kanun tekliflerinin hem de özel kanun 
tekliflerinin niteliklerini taşıyan tekliflerdir. Karma kanun teklifleri toplumun geneline ilişkin 
olmakla birlikte özel kişi ve gruplar üzerinde önemli bir etkiye sahip talepleri içeren tekliflerdir. 
Bir teklifin karma kanun teklifi niteliğinde olup olmadığına Kamusal Kanun Teklifi Ofisleri 
(The Public Bill Offices) karar vermektedir. Karma kanun teklifleri Parlamentonun her iki 
kanadında tartışılmakta ve kamusal kanun tekliflerine göre daha uzun bir kanunlaşma 
sürecinden geçmektedirler. Karma kanun tekliflerine itiraz dilekçeleri hazırlanabilmekte, ilgili 
kişi ve gruplar itiraz ettikleri hususları ilgili bir daimî denetim komisyonu (select committee) 
önünde sunabilmektedir.110 

7.2. Yasama Sürecinin İşleyişi 

Bir kanun teklifi Parlamentonun her iki kanadında da aynı süreçlerden geçmektedir. Bu 
kapsamda üç okuma aşaması, ikinci ve üçüncü okuma aşamaları arasında bir komisyon ve rapor 
aşaması söz konusudur. Bu aşamalarda kanun teklifi cümle cümle detaylı bir şekilde 
incelenmektedir. Bir kanun teklifi Parlamentonun bir kanadında tüm bu aşamaları 
tamamladıktan sonra Parlamentonun diğer kanadına gönderilmektedir. Önemli nitelikteki 
kanun teklifleri genellikle Avam Kamarasına sunulmakta ve görüşmeler burada başlamaktadır. 
Bütçe kanunu tekliflerinin görüşmeleri ise her zaman Avam Kamarasında başlamakta; Lordlar 
Kamarasının bütçe kanunu teklifleri üzerinde sınırlı yetkisi bulunmaktadır.111 

                                                 
107 Parlamento ofisleri özel kanun tekliflerini Parlamentoya sunan ve kanun teklifi adına savunma yapan özel 
avukatlardan oluşmaktadır. Parlamento ofisleri özel bir kanun teklifine itiraz etmek isteyen talep sahipleri adına 
hareket edebilirler. Parlamento ofislerinin Özel Kanun Teklifleri Ofisine kayıtları zorunludur. Mevcut kayıtlı 
Parlamento ofisi sayısı sekizdir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Parliamentary Agents”, Erişim: 21.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/parliamentary-agent/   
108Kelly R., Private Bills in Parliament: House of Commons Background Paper, House of Commons Library 
Standart Note, Ocak 2014, s.1, Erişim:21.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06508 
109 UK Parliament, “Private Bills”, Erişim: 20.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private/ 
110 UK Parliament, “Hybrid Bills”, Erişim: 20.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/hybrid/ 
111Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, House of Commons Library 
Standart Note, Aralık 2012, s.1, Erişim:22.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06507#fullreport 
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her iki kanadın üyeleri tarafından incelenmektedir. Mali nitelik taşıyan, yeni vergi düzenlemesi 
ya da kamusal harcama içeren kanun teklifleri daima Avam Kamarasına sunulmaktadır. 
Kamusal kanun tekliflerine itiraz etmek isteyen vatandaşlar; seçim bölgelerindeki 
milletvekillerine, bir Lorda, hükümetin kanun teklifinden sorumlu birimine yazılı itirazlarını 
sunabilmekte, Parlamentoda lobicilik yapabilmekte ve ilgili Kamusal Kanun Teklifi 
Komisyonuna (Public Bill Committee) belge sunabilmektedir.102 

Kamusal kanun teklifleri genellikle bakanlar tarafından sunulmakta ve hükümet tarafından 
sunulan kanun teklifleri “Government Bills” olarak adlandırılmaktadır. Kral/Kraliçe, yasama 
yılının başlangıcında, Lordlar Kamarasında yaptığı konuşmasında; hükümetin o yasama yılı 
içinde sunmayı planladığı kanun tekliflerinin listesini okumaktadır.103 

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kamusal kanun teklifleri (Private Members’ Bills) 
milletvekilleri ve Lordlar tarafından sunulan ve toplumun genelini ilgilendiren kanun 
teklifleridir. Bu tür kanun tekliflerinin kanunlaşma oranı düşüktür; fakat bir konu hakkında 
genel farkındalık oluşturarak dolaylı yoldan yasama faaliyetlerini etkileyebilme imkânı söz 
konusu olmaktadır. Diğer kamusal kanun teklifleri gibi Parlamentonun her iki kanadına da 
sunulabilirler. Kanunlaşma aşamaları diğer kamusal kanun teklifleri ile aynı olmasına rağmen 
görüşmeler (debates) için daha kısa süreler öngörülmüştür.104 

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kamusal kanun tekliflerinin bir türü olarak kabul edilen 
“Presentation Bills”, milletvekillerinin Avam Kamarasında görüşmesiz olarak sundukları 
kamusal kanun teklifleridir. İmza sahibi milletvekili teklifin uzun ve özet başlıklarının yer 
aldığı yazılı bir bildirim yapmaktadır. Kanun teklifi Genel Kurulda soru ve hükümet 
beyanlarından105 sonra ana gündem maddelerine geçilmeden önce sunulmaktadır.106 

7.1.2. Özel Kanun Teklifleri (Private Bills) 

Özel kanun teklifleri (Private Bills), Parlamento dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan 
kanun teklifleridir. Bu kişi ve kuruluşların kanun teklifinin hazırlanması için kayıtlı Parlamento 

                                                 
102 UK Parliament, “Public Bills”, Erişim:19.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/public/ 
103 UK Parliament, “Glossary-Government Bills”, Erişim:20.03.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/government-bills/ 
104 UK Parliament, “Private Member’s Bills”, Erişim:20.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private-members/ 
105 Bakanlar, Parlamentoda önemli vakalara ilişkin ya da hükümet politika ve faaliyetleri hakkında yazılı ya da 
sözlü beyanlarda (statements) bulunabilirler. Avam Kamarasında yapılan bu beyanlar genellikle Lordlar 
Kamarasında da tekrar edilirler. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Statements”, Erişim: 20.03.2019,  
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/statements/  
106 UK Parliament, “Glossary-Presentation Bills”, Erişim: 20.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/presentation-bills/ 
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ofislerinden107 (parliamentary agents) birine başvurmaları zorunludur.108 Özel kanun teklifleri 
özel kişi, grup ve kurumlara uygulanacak hukuka yönelik taleplere ilişkin olmaktadır. Kanun 
teklifinden etkilenen kişi ve gruplar teklif aleyhine Parlamentoya yazılı olarak başvurarak 
itirazlarını milletvekili ve Lordlardan oluşan komisyonlara sunma hakkına sahiptir. Özel kanun 
teklifleri Parlamentonun her iki kanadına da sunulabilmektedir. Özel kanun tekliflerinin 
kanunlaşma aşamaları büyük ölçüde kamusal kanun teklifleri ile aynı niteliktedir. Özel kanun 
teklifleri Parlamento tarafından gazete ilanı, yerel bölgelerdeki resmî gazeteler aracılığı ile 
duyurulmalı ve ilgili tüm taraflara yazılı olarak bildirilmelidir.109 

7.1.3. Karma Kanun Teklifleri (Hybrid Bills) 

Karma kanun teklifleri (Hybrid Bills) hem kamusal kanun tekliflerinin hem de özel kanun 
tekliflerinin niteliklerini taşıyan tekliflerdir. Karma kanun teklifleri toplumun geneline ilişkin 
olmakla birlikte özel kişi ve gruplar üzerinde önemli bir etkiye sahip talepleri içeren tekliflerdir. 
Bir teklifin karma kanun teklifi niteliğinde olup olmadığına Kamusal Kanun Teklifi Ofisleri 
(The Public Bill Offices) karar vermektedir. Karma kanun teklifleri Parlamentonun her iki 
kanadında tartışılmakta ve kamusal kanun tekliflerine göre daha uzun bir kanunlaşma 
sürecinden geçmektedirler. Karma kanun tekliflerine itiraz dilekçeleri hazırlanabilmekte, ilgili 
kişi ve gruplar itiraz ettikleri hususları ilgili bir daimî denetim komisyonu (select committee) 
önünde sunabilmektedir.110 

7.2. Yasama Sürecinin İşleyişi 

Bir kanun teklifi Parlamentonun her iki kanadında da aynı süreçlerden geçmektedir. Bu 
kapsamda üç okuma aşaması, ikinci ve üçüncü okuma aşamaları arasında bir komisyon ve rapor 
aşaması söz konusudur. Bu aşamalarda kanun teklifi cümle cümle detaylı bir şekilde 
incelenmektedir. Bir kanun teklifi Parlamentonun bir kanadında tüm bu aşamaları 
tamamladıktan sonra Parlamentonun diğer kanadına gönderilmektedir. Önemli nitelikteki 
kanun teklifleri genellikle Avam Kamarasına sunulmakta ve görüşmeler burada başlamaktadır. 
Bütçe kanunu tekliflerinin görüşmeleri ise her zaman Avam Kamarasında başlamakta; Lordlar 
Kamarasının bütçe kanunu teklifleri üzerinde sınırlı yetkisi bulunmaktadır.111 

                                                 
107 Parlamento ofisleri özel kanun tekliflerini Parlamentoya sunan ve kanun teklifi adına savunma yapan özel 
avukatlardan oluşmaktadır. Parlamento ofisleri özel bir kanun teklifine itiraz etmek isteyen talep sahipleri adına 
hareket edebilirler. Parlamento ofislerinin Özel Kanun Teklifleri Ofisine kayıtları zorunludur. Mevcut kayıtlı 
Parlamento ofisi sayısı sekizdir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Parliamentary Agents”, Erişim: 21.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/parliamentary-agent/   
108Kelly R., Private Bills in Parliament: House of Commons Background Paper, House of Commons Library 
Standart Note, Ocak 2014, s.1, Erişim:21.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06508 
109 UK Parliament, “Private Bills”, Erişim: 20.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private/ 
110 UK Parliament, “Hybrid Bills”, Erişim: 20.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/hybrid/ 
111Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, House of Commons Library 
Standart Note, Aralık 2012, s.1, Erişim:22.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06507#fullreport 
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Şekil 2. Kanun Yapım Süreci 

 

Parlamento zaman zaman yasama sürecini hızlandırarak (fast-tracked) geçirmektedir.  
Kanunların yasama sürecinde herhangi bir aşamayı atlamasına imkân sağlayan bir usul 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte kanun teklifi metinlerinin görüşülmesinde yasama süreci 
aşamalarının 1 gün kadar kısa sürede geçirilmesi mümkün olabilmektedir.112 Bunun için özel 
usul kuralları söz konusu değildir. Ancak hükümet, kanun teklifinin hızlandırılarak görüşülmesi 
yönündeki talebi hakkında gerekçe sunmak durumundadır.113 

Görüşmelerin kısaltılmasına ilişkin bir diğer yöntem ise yeterlilik önergesidir (closure 
motions). Görüşmeler devam ettiği sürece her zaman yeterlilik önergesi sunulabilir. Bu 
önergelerle görüşmelerin sonlandırılarak bir karar alınması talep edilir. Önergenin kabulü için 
en az 100 üyenin kabul yönünde oy vermesi gerekmektedir.114 

                                                 
112 Avam Kamarasında, hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinin ikinci ve üçüncü okuma aşamalarının 
aynı günde yapıldığı kanun tekliflerine ilişkin bkz. Priddy S., Expedited legislation: Government Bills receiving 
their Second and Third Reading on the same day in the House of Commons, House of Commons Library 
Briefing, Aralık 2018, Erişim:26.03.2019,  
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN04974  
113 ECPRD “Abbreviated or Urgent Procedure for Adoption of a Law (Yasama Sürecinde Kısaltılmış ya da Acil 
Görüşme Usulleri)”, Kuzey Makedonya Parlamentosunun Bilgi Talebine, İngiltere Avam Kamarası Cevabı, 
Talep No:3561, 14.11.2017, Erişim: 26.03.2019 (Sınırlı Erişim), 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/289640  
114 UK Parliament, “Glossary-Closure Motions”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/closure-motion/  
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7.2.1. Kanun Teklifinin Unsurları 

Kanun teklifinin metni, alt bölüm ve paragraflara bölünen cümlelerden/maddelerden (clauses) 
oluşur. Cümleler gruplandırılarak bölümler oluşturulabilir. Bir kanun teklifi Parlamentoda 
kabul edildikten sonra kanun (Act of Parliament)115 adını alır. Ek hükümler kanun teklifinin 
sonuna Schedules116 bölümüne dâhil edilebilmektedir. Kanun teklifine ilişkin önemli detaylar 
genellikle Schedule bölümünde yer alır. Bu nedenle kanun teklifinin daha iyi anlaşılabilmesi 
için teklif maddeleri ile Schedule birlikte değerlendirilmelidir.  

Hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinde, yalın ve anlaşılır bir şekilde kanun teklifinin 
amacının anlatıldığı bir gerekçe metni de (explanatory notes) bulunmaktadır. Gerekçe metninde 
ayrıca, teklifin kamu sektörü üzerindeki olası maliyetleri ile özel sektör üzerindeki etkilerine 
ilişkin kısımlar da yer alır. 

Kanun teklifleri, teklifin konusu kapsamında belirlenen uzun bir başlık ile başlamaktadır. 
Kanun teklifinin sonunda söz konusu başlık tekrar edilmekte ve teklifi sunan üyelerin listesi 
yer almaktadır. 

Kanun teklifinin aynı zamanda kısa bir başlığı da bulunmaktadır. Bu başlık Parlamentonun 
evraklarında yer alan teklifin bilinen adını teşkil eder.117 

7.2.2. Hükümet Tarafından Sunulan Kanun Tekliflerinin118 (Government Bills) Yasama 
Süreci119 

Hükümet tarafından sunulan kanun teklifi taslakları Parlamento Konsey Ofisi (Office of the 
Parliamentary Counsel) tarafından hazırlanmaktadır. Kabine Ofisinde (Cabinet Office) memur 
olan bu kişiler ilgili bakanlık biriminin talimatları kapsamında söz konusu teklif taslağını 
hazırlamaktadır. Teklif taslağı nihai olarak sunulmadan önce Parlamento Konseyi her iki 
kamaradaki Kamusal Kanun Teklifi Ofisi çalışanlarıyla kanun teklifinin kısa ve uzun başlıkları 
ile teknik prosedürlere ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunur. 

                                                 
115 Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Kraliyet Onayı (Royal Assent) alan kanunlar Acts Of 
Parliament olarak nitelendirilmektedir. Bkz. UK Parliament, “Glossary- Act of Parliament”, Erişim:22.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/acts-of-parliament/  
116Schedule; kanun ya da kanun tekliflerinde bulunan, o kanun ya da teklifinde belirtilen hükümlerin 
uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamaların yer aldığı bölümlerdir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-
Schedules”, Erişim:22.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/schedules/  
117 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.4  
118 Bir yasama yılında yaklaşık hükümet tarafından sunulan 30 adet kanun teklifi (Government Bills) (neredeyse 
tamamı kanunlaşmaktadır), Parlamento üyelerinin sundukları 100 adet kanun teklifi (Private Members’ Bills) 
(yaklaşık 5 teklif kanunlaşmaktadır), 3 adet özel kanun teklifi (Private Bills) görüşülmektedir. Parlamento 
üyelerinin sundukları kanun tekliflerinin hükümet desteği almadan kanunlaşma ihtimalinin düşük olduğu 
belirtilmektedir. Bkz. Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.1-4 
119 Kanun tekliflerinin yasama sürecinde geçirmesi gereken aşamalar aynı olmakla birlikte hükümet tarafından 
sunulan kanun tekliflerinin, sunulan tekliflerinin çoğunluğunu oluşturması ve diğer kanun tekliflerine kıyasla 
özel usul kurallarına sahip olması nedeni ile yasama süreci bu kanun teklifi türü üzerinden açıklanmıştır. 
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Şekil 2. Kanun Yapım Süreci 

 

Parlamento zaman zaman yasama sürecini hızlandırarak (fast-tracked) geçirmektedir.  
Kanunların yasama sürecinde herhangi bir aşamayı atlamasına imkân sağlayan bir usul 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte kanun teklifi metinlerinin görüşülmesinde yasama süreci 
aşamalarının 1 gün kadar kısa sürede geçirilmesi mümkün olabilmektedir.112 Bunun için özel 
usul kuralları söz konusu değildir. Ancak hükümet, kanun teklifinin hızlandırılarak görüşülmesi 
yönündeki talebi hakkında gerekçe sunmak durumundadır.113 

Görüşmelerin kısaltılmasına ilişkin bir diğer yöntem ise yeterlilik önergesidir (closure 
motions). Görüşmeler devam ettiği sürece her zaman yeterlilik önergesi sunulabilir. Bu 
önergelerle görüşmelerin sonlandırılarak bir karar alınması talep edilir. Önergenin kabulü için 
en az 100 üyenin kabul yönünde oy vermesi gerekmektedir.114 

                                                 
112 Avam Kamarasında, hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinin ikinci ve üçüncü okuma aşamalarının 
aynı günde yapıldığı kanun tekliflerine ilişkin bkz. Priddy S., Expedited legislation: Government Bills receiving 
their Second and Third Reading on the same day in the House of Commons, House of Commons Library 
Briefing, Aralık 2018, Erişim:26.03.2019,  
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN04974  
113 ECPRD “Abbreviated or Urgent Procedure for Adoption of a Law (Yasama Sürecinde Kısaltılmış ya da Acil 
Görüşme Usulleri)”, Kuzey Makedonya Parlamentosunun Bilgi Talebine, İngiltere Avam Kamarası Cevabı, 
Talep No:3561, 14.11.2017, Erişim: 26.03.2019 (Sınırlı Erişim), 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-details/289640  
114 UK Parliament, “Glossary-Closure Motions”, Erişim:27.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/closure-motion/  
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7.2.1. Kanun Teklifinin Unsurları 

Kanun teklifinin metni, alt bölüm ve paragraflara bölünen cümlelerden/maddelerden (clauses) 
oluşur. Cümleler gruplandırılarak bölümler oluşturulabilir. Bir kanun teklifi Parlamentoda 
kabul edildikten sonra kanun (Act of Parliament)115 adını alır. Ek hükümler kanun teklifinin 
sonuna Schedules116 bölümüne dâhil edilebilmektedir. Kanun teklifine ilişkin önemli detaylar 
genellikle Schedule bölümünde yer alır. Bu nedenle kanun teklifinin daha iyi anlaşılabilmesi 
için teklif maddeleri ile Schedule birlikte değerlendirilmelidir.  

Hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinde, yalın ve anlaşılır bir şekilde kanun teklifinin 
amacının anlatıldığı bir gerekçe metni de (explanatory notes) bulunmaktadır. Gerekçe metninde 
ayrıca, teklifin kamu sektörü üzerindeki olası maliyetleri ile özel sektör üzerindeki etkilerine 
ilişkin kısımlar da yer alır. 

Kanun teklifleri, teklifin konusu kapsamında belirlenen uzun bir başlık ile başlamaktadır. 
Kanun teklifinin sonunda söz konusu başlık tekrar edilmekte ve teklifi sunan üyelerin listesi 
yer almaktadır. 

Kanun teklifinin aynı zamanda kısa bir başlığı da bulunmaktadır. Bu başlık Parlamentonun 
evraklarında yer alan teklifin bilinen adını teşkil eder.117 

7.2.2. Hükümet Tarafından Sunulan Kanun Tekliflerinin118 (Government Bills) Yasama 
Süreci119 

Hükümet tarafından sunulan kanun teklifi taslakları Parlamento Konsey Ofisi (Office of the 
Parliamentary Counsel) tarafından hazırlanmaktadır. Kabine Ofisinde (Cabinet Office) memur 
olan bu kişiler ilgili bakanlık biriminin talimatları kapsamında söz konusu teklif taslağını 
hazırlamaktadır. Teklif taslağı nihai olarak sunulmadan önce Parlamento Konseyi her iki 
kamaradaki Kamusal Kanun Teklifi Ofisi çalışanlarıyla kanun teklifinin kısa ve uzun başlıkları 
ile teknik prosedürlere ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunur. 

                                                 
115 Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Kraliyet Onayı (Royal Assent) alan kanunlar Acts Of 
Parliament olarak nitelendirilmektedir. Bkz. UK Parliament, “Glossary- Act of Parliament”, Erişim:22.03.2019, 
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/acts-of-parliament/  
116Schedule; kanun ya da kanun tekliflerinde bulunan, o kanun ya da teklifinde belirtilen hükümlerin 
uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamaların yer aldığı bölümlerdir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-
Schedules”, Erişim:22.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/schedules/  
117 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.4  
118 Bir yasama yılında yaklaşık hükümet tarafından sunulan 30 adet kanun teklifi (Government Bills) (neredeyse 
tamamı kanunlaşmaktadır), Parlamento üyelerinin sundukları 100 adet kanun teklifi (Private Members’ Bills) 
(yaklaşık 5 teklif kanunlaşmaktadır), 3 adet özel kanun teklifi (Private Bills) görüşülmektedir. Parlamento 
üyelerinin sundukları kanun tekliflerinin hükümet desteği almadan kanunlaşma ihtimalinin düşük olduğu 
belirtilmektedir. Bkz. Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.1-4 
119 Kanun tekliflerinin yasama sürecinde geçirmesi gereken aşamalar aynı olmakla birlikte hükümet tarafından 
sunulan kanun tekliflerinin, sunulan tekliflerinin çoğunluğunu oluşturması ve diğer kanun tekliflerine kıyasla 
özel usul kurallarına sahip olması nedeni ile yasama süreci bu kanun teklifi türü üzerinden açıklanmıştır. 
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Kanun teklifleri Parlamentonun her iki kanadında hemen hemen aynı yasama sürecinden 
geçmektedir.120 

Hükümet tarafından hazırlanan kanun teklifi taslakları, son yıllarda Parlamentoya resmi olarak 
sunulmadan önce danışma amacıyla ilgili taraflara gönderilebilmektedir. Bu uygulama, teklifin 
Parlamentoya sunulmasından önce taslak üzerinde daha kolay inceleme ve değişiklik yapma 
imkânı sağlamaktadır. Kanun teklifi taslaklarının çoğu ya Avam Kamarası ya da Lordlar 
Kamarasının daimî denetim komisyonlarında (select committees) ya da her iki kamaranın 
üyelerinden oluşan karma bir komisyonda incelenebilmektedir.121 

7.2.2.1. Kanun Teklifinin Sunulması ve Birinci Okuma Aşaması 

Kanun tekliflerinin sunulacağı Parlamento kanadına ilişkin çok fazla sınırlama 
bulunmamaktadır. Ancak siyasi olarak tartışmalı kanun teklifleri genellikle Avam Kamarasına 
sunulmakla birlikte Bütçe Kanunu Teklifi (the Annual Finance Bill) ve ödenek kanunu teklifi122 
(the Supply and Appropriation Bills) Avam Kamarasına sunulmak zorundadır. Daha teknik 
konular içeren kanun teklifleri genellikle Lordlar Kamarasına sunulmaktadır. Hükümet, yasama 
sürecine ilişkin programlama yaparken her iki kanat arasında dengeyi gözetir. 

Avam Kamarasında, hükümet (genellikle bir önceki birleşim günü) bir kanun teklifi sunma 
taleplerine ilişkin bildirim yapmaktadır. Gündem görüşülürken gündem sırası geldiğinde bir 
bakanın kâtip üyeye onay vermesi ile kâtip üye teklif başlığını okumaktadır. Bakanlardan biri 
ikinci okuma için bir gün belirler (uygulamada bir sonraki birleşim günü olmakla birlikte 
nadiren ileri bir tarihe ertelenmektedir) ve kanun teklifi bu aşamadan sonra yayımlanır. Birinci 
okuma aşaması bu kapsamda görüşmesiz tamamlanmaktadır.123 

7.2.2.2. İkinci Okuma Aşaması 

İkinci okuma (second reading) aşaması, milletvekillerine kanun teklifinin genel hatları üzerinde 
ilk kez görüşme imkânı sağlamaktadır. Milletvekillerinin onaylaması halinde ikinci okuma 
aşaması görüşmesiz geçebilmektedir.124 

Kanun teklifinin basılması125 ile ikinci okuma (second reading) aşaması arasında 2 haftalık süre 
bulunmaktadır. Avam Kamarasının Hükümet Lideri (The Leader of The House) haftalık 
gündem programı kapsamında ikinci okuma aşaması için belirlenen günü duyurur. 

Her iki kamarada da hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinin ikinci okuma aşaması o 
birleşim gününün tamamını kapsamaktadır. (Avam Kamarasında yaklaşık 5 saat sürmektedir.) 

                                                 
120 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.6  
121 UK Parliament, “Draft Bills”, Erişim:21.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/draft/ 
122 Vergi ve harcamalara ilişkin olan kanun teklifleridir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Supply bills”, 
Erişim:04.04.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/supply-bills/  
123 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.7  
124 UK Parliament, “Second Reading”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-commons-second-reading/  
125 Her bir kanun teklifinin ilk sayfasının sol üst köşesinde kanun teklif numarası vardı. Kanun teklifi yasama 
sürecinde her bir aşamadan sonra değişiklikleri içerecek şekilde yeniden basılır ve yeniden numara verilir. Bkz. 
Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.7 
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Kanun teklifinin okunmasının ardından ilgili bakan kanun teklifinin gerekçelerini belirterek ana 
hatlarıyla amaçlarını anlatır. Ana muhalefetin sözcüsü varsa kanun teklifi aleyhinde görüş 
bildirir, daha sonra arka sıra üyeleri (backbench members) söz alır. Diğer bir muhalefet 
sözcüsünün konuşmasının ardından bakan söz alır ve görüşmeler sona erer. 

İkinci okumadaki görüşmeler sonucunda oylama yapılır. Bu oylama kanun teklifinin 
görüşmelerine devam edilip edilmeyeceğine ilişkin bir oylamadır. Kabul edilmesi halinde 
kanun teklifi bir sonraki aşamaya geçmektedir. Kabul edilmemesi halinde teklif bu aşamada 
düşer. 

Avam Kamarasında genellikle ikinci okumanın hemen ardından görüşmesiz olarak program 
önergesi (programme motion)126 üzerinde oylama yapılmaktadır.127 

7.2.2.3. Programlama 

Hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinin çoğu Avam Kamarasında programlanmaktadır. 
Hükümet, program önergesini (programme motion) ikinci okuma (second reading) 
görüşmelerinin yapıldığı gün sunmaktadır. Bu önerge ile kanun tekliflerinin yasama sürecinde 
ikinci okumadan sonra başlayacak her bir aşamasına ayrılacak süre, kanun teklifinin hangi 
komisyon tarafından inceleneceği ve incelemelerin sona ereceği tarih, rapor aşaması (report 
stage) için ayrılan gün sayısı (genellikle bir ya da iki gün olarak belirlenmektedir) ve son olarak 
üçüncü okuma (third stage) aşaması için zaman aralığı belirlenmektedir. 

Program önergesinin sunulması ile birlikte, Kamusal Kanun Teklifi Komisyonuna (Public Bill 
Committee) bağlı olarak Programlamadan Sorumlu Alt Komisyon (Programming Sub-
Committee of Committee) kurulur. Komisyonun, Programlamadan Sorumlu Alt Komisyonu, 
birleşim tarihlerini ve görüşme usullerini belirlenen son gün için hangi aşamaların 
tamamlanması gerektiğine ilişkin kararlar alır. Bir bakan, alt komisyon tarafından alınan 
kararlara ilişkin değişiklik önergelerini Kamusal Kanun Teklifi Komisyonuna sunabilir. Alt 
komisyon tarafından sunulan tekliflerin Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu tarafından kabul 
edilmesi gerekmektedir. Kabul edilen kararlar program önergesine dâhil edilir ve Genel Kurula 
duyurulur (İçtüzük m.83/C). 

Genel Kurulun komisyon halinde toplandığı durumlarda (Committee of the Whole House)128 ve 
rapor aşamalarında bir kanun teklifinin belirli bölümlerinin ne aşamada ve ne kadar sürede 

                                                 
126 Program önergesi, hükümet tarafından bir kanun teklifinin Avam Kamarasında geçecek her bir aşamasının 
görüşme sürelerinin programlanması için kullanılmaktadır. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Programme 
Motion”, Erişim:22.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/programme-motion/ 
127 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.7-8 
128 Genel Kurulun komisyon halinde toplanması (Committee of the Whole House), bir kanun teklifi hakkında 
Avam Kamarasının, Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu (Public Bill Committee) yerine toplanarak, kanun 
teklifinin komisyon aşamasını bizzat yürütmesidir. Oturumlar Genel Kurul’da yapılır ve tüm milletvekilleri 
kanun teklifinin görüşmelerine katılarak oy verme hakkına sahip olur. Komisyonun Genel Kurul oturumunu 
Meclis Başkanvekili yönetmektedir. Anayasal nitelik taşıyan kanun teklifleri, ivedilikle görüşülmesi gereken 
kanun teklifleri, bütçe kanunu teklifleri gibi kanun tekliflerinin görüşülmesi için Genel Kurul komisyon halinde 
toplanmaktadır. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Committee of the Whole House”, Erişim:25.03.2019  
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/committee-of-the-whole-house/ 
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Kanun teklifleri Parlamentonun her iki kanadında hemen hemen aynı yasama sürecinden 
geçmektedir.120 

Hükümet tarafından hazırlanan kanun teklifi taslakları, son yıllarda Parlamentoya resmi olarak 
sunulmadan önce danışma amacıyla ilgili taraflara gönderilebilmektedir. Bu uygulama, teklifin 
Parlamentoya sunulmasından önce taslak üzerinde daha kolay inceleme ve değişiklik yapma 
imkânı sağlamaktadır. Kanun teklifi taslaklarının çoğu ya Avam Kamarası ya da Lordlar 
Kamarasının daimî denetim komisyonlarında (select committees) ya da her iki kamaranın 
üyelerinden oluşan karma bir komisyonda incelenebilmektedir.121 

7.2.2.1. Kanun Teklifinin Sunulması ve Birinci Okuma Aşaması 

Kanun tekliflerinin sunulacağı Parlamento kanadına ilişkin çok fazla sınırlama 
bulunmamaktadır. Ancak siyasi olarak tartışmalı kanun teklifleri genellikle Avam Kamarasına 
sunulmakla birlikte Bütçe Kanunu Teklifi (the Annual Finance Bill) ve ödenek kanunu teklifi122 
(the Supply and Appropriation Bills) Avam Kamarasına sunulmak zorundadır. Daha teknik 
konular içeren kanun teklifleri genellikle Lordlar Kamarasına sunulmaktadır. Hükümet, yasama 
sürecine ilişkin programlama yaparken her iki kanat arasında dengeyi gözetir. 

Avam Kamarasında, hükümet (genellikle bir önceki birleşim günü) bir kanun teklifi sunma 
taleplerine ilişkin bildirim yapmaktadır. Gündem görüşülürken gündem sırası geldiğinde bir 
bakanın kâtip üyeye onay vermesi ile kâtip üye teklif başlığını okumaktadır. Bakanlardan biri 
ikinci okuma için bir gün belirler (uygulamada bir sonraki birleşim günü olmakla birlikte 
nadiren ileri bir tarihe ertelenmektedir) ve kanun teklifi bu aşamadan sonra yayımlanır. Birinci 
okuma aşaması bu kapsamda görüşmesiz tamamlanmaktadır.123 

7.2.2.2. İkinci Okuma Aşaması 

İkinci okuma (second reading) aşaması, milletvekillerine kanun teklifinin genel hatları üzerinde 
ilk kez görüşme imkânı sağlamaktadır. Milletvekillerinin onaylaması halinde ikinci okuma 
aşaması görüşmesiz geçebilmektedir.124 

Kanun teklifinin basılması125 ile ikinci okuma (second reading) aşaması arasında 2 haftalık süre 
bulunmaktadır. Avam Kamarasının Hükümet Lideri (The Leader of The House) haftalık 
gündem programı kapsamında ikinci okuma aşaması için belirlenen günü duyurur. 

Her iki kamarada da hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinin ikinci okuma aşaması o 
birleşim gününün tamamını kapsamaktadır. (Avam Kamarasında yaklaşık 5 saat sürmektedir.) 

                                                 
120 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.6  
121 UK Parliament, “Draft Bills”, Erişim:21.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/draft/ 
122 Vergi ve harcamalara ilişkin olan kanun teklifleridir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Supply bills”, 
Erişim:04.04.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/supply-bills/  
123 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.7  
124 UK Parliament, “Second Reading”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-commons-second-reading/  
125 Her bir kanun teklifinin ilk sayfasının sol üst köşesinde kanun teklif numarası vardı. Kanun teklifi yasama 
sürecinde her bir aşamadan sonra değişiklikleri içerecek şekilde yeniden basılır ve yeniden numara verilir. Bkz. 
Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.7 
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Kanun teklifinin okunmasının ardından ilgili bakan kanun teklifinin gerekçelerini belirterek ana 
hatlarıyla amaçlarını anlatır. Ana muhalefetin sözcüsü varsa kanun teklifi aleyhinde görüş 
bildirir, daha sonra arka sıra üyeleri (backbench members) söz alır. Diğer bir muhalefet 
sözcüsünün konuşmasının ardından bakan söz alır ve görüşmeler sona erer. 

İkinci okumadaki görüşmeler sonucunda oylama yapılır. Bu oylama kanun teklifinin 
görüşmelerine devam edilip edilmeyeceğine ilişkin bir oylamadır. Kabul edilmesi halinde 
kanun teklifi bir sonraki aşamaya geçmektedir. Kabul edilmemesi halinde teklif bu aşamada 
düşer. 

Avam Kamarasında genellikle ikinci okumanın hemen ardından görüşmesiz olarak program 
önergesi (programme motion)126 üzerinde oylama yapılmaktadır.127 

7.2.2.3. Programlama 

Hükümet tarafından sunulan kanun tekliflerinin çoğu Avam Kamarasında programlanmaktadır. 
Hükümet, program önergesini (programme motion) ikinci okuma (second reading) 
görüşmelerinin yapıldığı gün sunmaktadır. Bu önerge ile kanun tekliflerinin yasama sürecinde 
ikinci okumadan sonra başlayacak her bir aşamasına ayrılacak süre, kanun teklifinin hangi 
komisyon tarafından inceleneceği ve incelemelerin sona ereceği tarih, rapor aşaması (report 
stage) için ayrılan gün sayısı (genellikle bir ya da iki gün olarak belirlenmektedir) ve son olarak 
üçüncü okuma (third stage) aşaması için zaman aralığı belirlenmektedir. 

Program önergesinin sunulması ile birlikte, Kamusal Kanun Teklifi Komisyonuna (Public Bill 
Committee) bağlı olarak Programlamadan Sorumlu Alt Komisyon (Programming Sub-
Committee of Committee) kurulur. Komisyonun, Programlamadan Sorumlu Alt Komisyonu, 
birleşim tarihlerini ve görüşme usullerini belirlenen son gün için hangi aşamaların 
tamamlanması gerektiğine ilişkin kararlar alır. Bir bakan, alt komisyon tarafından alınan 
kararlara ilişkin değişiklik önergelerini Kamusal Kanun Teklifi Komisyonuna sunabilir. Alt 
komisyon tarafından sunulan tekliflerin Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu tarafından kabul 
edilmesi gerekmektedir. Kabul edilen kararlar program önergesine dâhil edilir ve Genel Kurula 
duyurulur (İçtüzük m.83/C). 

Genel Kurulun komisyon halinde toplandığı durumlarda (Committee of the Whole House)128 ve 
rapor aşamalarında bir kanun teklifinin belirli bölümlerinin ne aşamada ve ne kadar sürede 

                                                 
126 Program önergesi, hükümet tarafından bir kanun teklifinin Avam Kamarasında geçecek her bir aşamasının 
görüşme sürelerinin programlanması için kullanılmaktadır. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Programme 
Motion”, Erişim:22.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/programme-motion/ 
127 Patrick S., Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.7-8 
128 Genel Kurulun komisyon halinde toplanması (Committee of the Whole House), bir kanun teklifi hakkında 
Avam Kamarasının, Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu (Public Bill Committee) yerine toplanarak, kanun 
teklifinin komisyon aşamasını bizzat yürütmesidir. Oturumlar Genel Kurul’da yapılır ve tüm milletvekilleri 
kanun teklifinin görüşmelerine katılarak oy verme hakkına sahip olur. Komisyonun Genel Kurul oturumunu 
Meclis Başkanvekili yönetmektedir. Anayasal nitelik taşıyan kanun teklifleri, ivedilikle görüşülmesi gereken 
kanun teklifleri, bütçe kanunu teklifleri gibi kanun tekliflerinin görüşülmesi için Genel Kurul komisyon halinde 
toplanmaktadır. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Committee of the Whole House”, Erişim:25.03.2019  
https://www.parliament.uk/site-information/glossary/committee-of-the-whole-house/ 
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değerlendirileceği belirlenir. Ayrıca kanun teklifinin Lordlar Kamarasından döndükten sonra 
Lordların değişiklik önergelerinin görüşülmesi için daha detaylı bir program önergesi 
sunulabilir.  

Bahsedilen bu aşama yalnızca Avam Kamarasında bulunmaktadır.129 

7.2.2.4. Bütçe Kararları ile Gelirler Kararları  

Görüşülmekte olan kanun teklifi hükümetin merkez fonundan ciddi bir harcama öngörüyorsa 
ve bu harcama daha önce herhangi bir kanun kapsamında düzenlenmemişse; Avam 
Kamarasında ikinci okuma aşamasının hemen ardından söz konusu kanun teklifi için bir Bütçe 
Kararı (Money Resolution) alınması gerekir.130 Benzer şekilde kanun teklifi ile yeni bir vergi 
ya da harç düzenlemesi yapılmak isteniyorsa bunun için bir Gelirler Kararı (Ways And Means 
Resolution) alınmalıdır.131 Bütçe ve Gelirler Kararları ikinci okuma aşamasından hemen sonra 
Genel Kurula sunulursa görüşmesiz olurken aksi halde 45 dakikaya kadar görüşme süresi 
öngörülmektedir.  

Bütçe ve Gelirler Kararları sadece Avam Kamarasında görüşülmektedir. Nitekim Lordlar 
Kamarasının Avam Kamarasının almış olduğu finansal kararları değiştirme yetkisi yoktur.132 

7.2.2.5. Komisyon Aşaması 

Avam Kamarasında kanun tekliflerinin büyük çoğunluğu Kamusal Kanun Teklifi 
Komisyonlarında (Public Bill Committees) görüşülmektedir. Komisyondaki parti üyesi 
dağılımı Avam Kamarasındaki üye dağılımı ile uyumlu şekilde olmalıdır.  

Bir Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu; bir hafta içinde 4 birleşim olmak üzere, toplamda 
yaklaşık 10 saat ve salı ile perşembe günleri ikişer oturum halinde toplanmaktadır. Komisyon, 
Başkanlar Heyeti (Panel of Chairs)133 üyesi tarafından yönetilmektedir. Bu üye Meclis Başkanı 
ve Başkanvekilleri gibi tarafsız bir şekilde hareket etmek durumundadır.134 

Kanun teklifinin Avam Kamarasında görüşmelerinin başlaması halinde komisyon Parlamento 
dışından uzman ve ilgili grupların bilgisine başvurabilmektedir. 

Milletvekillerinin kanun teklifine ilişkin değişiklik önergeleri Kamusal Kanun Teklifi Ofisine 
(Public Bill Office) sunulmaktadır. Değişiklik önergesi kapsamında değiştirilmek istenen 
cümlenin sayfa ve satır bilgileri belirtilmelidir. Değişiklik önergeleri sunulduktan bir gün sonra 

                                                 
129 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.8 
130 UK Parliament, Glossary-Money Resolutions, Erişim:11.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/money-resolution/ 
131 UK Parliament, Glossary-Ways and Means Resolutions, Erişim:11.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/ways-and-means-resolution/ 
132 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills , s.9 
133 Panel of Chairs, Avam Kamarasında bulunan Kamusal Kanun Teklifi Komisyonları ve diğer Genel 
Komisyonların yönetimi için, Meclis Başkanı tarafından birleşim gününün başlangıcında seçilen 
milletvekillerinden oluşmaktadır. Seçilen üyeler Westminster Hall birleşimleri ve geçici olarak Genel Kurulun 
komisyon halinde toplandığı birleşimleri yönetebilmektedir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Panel of Chairs”, 
Erişim tarihi: 25.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/chairmens-panel/pan 
134 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.9  
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yayımlanır. Komisyonda görüşülecek kanun teklifine ilişkin değişiklik önergelerinin tamamı 
her gün listelenir. 

Komisyon aşamasında, işleme konulacak değişiklik önergeleri hakkında karar verme yetkisi 
komisyon başkanına aittir. Sadece komisyon üyesi milletvekilleri değişiklik önergesi 
sunabilmekte ve oy kullanabilmektedir.135 

Kanun teklifinin her bir cümlesine ilişkin görüşmeler ve oylamalar tamamlandıktan sonra 
değiştirilen kanun teklifi metni yeniden bastırılmaktadır.136 

Komisyon aşamasının sonunda bir rapor hazırlanır ve yeniden bastırılan kanun teklifi metni 
üzerinden Genel Kurul görüşmeleri başlar.137 

7.2.2.6. Rapor Aşaması 

Komisyon aşamasının devamında rapor aşaması (report stage) başlamaktadır. Avam 
Kamarasında komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşmeler yapılır. Bu aşamada her 
milletvekili kanun teklifine ilişkin değişiklik önergesi sunabilmektedir.  

Avam Kamarasında hangi değişiklik önergesinin işleme konulacağına ya da gruplama 
yapılacağına Meclis Başkanı karar vermektedir.138 Usule uygun hazırlanmayan değişiklik 
önergeleri de bu kapsamda geri çevrilmektedir. Gruplama adı verilen bu uygulama, aynı konuda 
tekrar görüşme açılmasının engellenmesi için başvurulan uygulamadır. Bu kapsamda aralarında 
bağlantı bulunan değişiklik önergeleri gruplandırılarak görüşülmektedir.139 

Bu aşamada, üzerinde değişiklik önergesi verilmeyen maddeler üzerinde görüşme açılmaz. 

Milletvekillerinin tamamının bu aşamada konuşma ve oy verme hakkı bulunmaktadır.140 

7.2.2.7. Üçüncü Okuma Aşaması 

Üçüncü okuma aşaması (third reading) Lordlar Kamarasına gönderilmeden önce 
milletvekillerinin kanun teklifinin içeriğini görüşülebileceği son aşamadır. Bu aşamada 
görüşmeler kısa ve sınırlı olmaktadır. Görüşme zamanı programlanmışsa; rapor aşamasından 
hemen sonra geçilen üçüncü okuma aşaması için genellikle 1 saat süre ayrılmaktadır.141 

Avam Kamarasının üçüncü okuma aşamasında değişiklik önergesi sunulamamaktadır.  

                                                 
135 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.10  
136 UK Parliament, “Committee Stage”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-commons-comittee-stage/  
137 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.11  
138 İçtüzüğün 32’nci maddesine göre Avam Kamarasında Genel Kurulun komisyon halinde toplandığı 
durumlarda (Committee of the Whole House) oturumu yöneten Başkanvekili işleme konulacak değişiklik 
önergelerinin belirlenmesinde yetkilidir. Bkz. “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, 
Erişim:25.03.2019 https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf    
139 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.10 
140 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.11  
141 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.12  
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değerlendirileceği belirlenir. Ayrıca kanun teklifinin Lordlar Kamarasından döndükten sonra 
Lordların değişiklik önergelerinin görüşülmesi için daha detaylı bir program önergesi 
sunulabilir.  

Bahsedilen bu aşama yalnızca Avam Kamarasında bulunmaktadır.129 

7.2.2.4. Bütçe Kararları ile Gelirler Kararları  

Görüşülmekte olan kanun teklifi hükümetin merkez fonundan ciddi bir harcama öngörüyorsa 
ve bu harcama daha önce herhangi bir kanun kapsamında düzenlenmemişse; Avam 
Kamarasında ikinci okuma aşamasının hemen ardından söz konusu kanun teklifi için bir Bütçe 
Kararı (Money Resolution) alınması gerekir.130 Benzer şekilde kanun teklifi ile yeni bir vergi 
ya da harç düzenlemesi yapılmak isteniyorsa bunun için bir Gelirler Kararı (Ways And Means 
Resolution) alınmalıdır.131 Bütçe ve Gelirler Kararları ikinci okuma aşamasından hemen sonra 
Genel Kurula sunulursa görüşmesiz olurken aksi halde 45 dakikaya kadar görüşme süresi 
öngörülmektedir.  

Bütçe ve Gelirler Kararları sadece Avam Kamarasında görüşülmektedir. Nitekim Lordlar 
Kamarasının Avam Kamarasının almış olduğu finansal kararları değiştirme yetkisi yoktur.132 

7.2.2.5. Komisyon Aşaması 

Avam Kamarasında kanun tekliflerinin büyük çoğunluğu Kamusal Kanun Teklifi 
Komisyonlarında (Public Bill Committees) görüşülmektedir. Komisyondaki parti üyesi 
dağılımı Avam Kamarasındaki üye dağılımı ile uyumlu şekilde olmalıdır.  

Bir Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu; bir hafta içinde 4 birleşim olmak üzere, toplamda 
yaklaşık 10 saat ve salı ile perşembe günleri ikişer oturum halinde toplanmaktadır. Komisyon, 
Başkanlar Heyeti (Panel of Chairs)133 üyesi tarafından yönetilmektedir. Bu üye Meclis Başkanı 
ve Başkanvekilleri gibi tarafsız bir şekilde hareket etmek durumundadır.134 

Kanun teklifinin Avam Kamarasında görüşmelerinin başlaması halinde komisyon Parlamento 
dışından uzman ve ilgili grupların bilgisine başvurabilmektedir. 

Milletvekillerinin kanun teklifine ilişkin değişiklik önergeleri Kamusal Kanun Teklifi Ofisine 
(Public Bill Office) sunulmaktadır. Değişiklik önergesi kapsamında değiştirilmek istenen 
cümlenin sayfa ve satır bilgileri belirtilmelidir. Değişiklik önergeleri sunulduktan bir gün sonra 

                                                 
129 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.8 
130 UK Parliament, Glossary-Money Resolutions, Erişim:11.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/money-resolution/ 
131 UK Parliament, Glossary-Ways and Means Resolutions, Erişim:11.04.2019, https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/ways-and-means-resolution/ 
132 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills , s.9 
133 Panel of Chairs, Avam Kamarasında bulunan Kamusal Kanun Teklifi Komisyonları ve diğer Genel 
Komisyonların yönetimi için, Meclis Başkanı tarafından birleşim gününün başlangıcında seçilen 
milletvekillerinden oluşmaktadır. Seçilen üyeler Westminster Hall birleşimleri ve geçici olarak Genel Kurulun 
komisyon halinde toplandığı birleşimleri yönetebilmektedir. Bkz. UK Parliament, “Glossary-Panel of Chairs”, 
Erişim tarihi: 25.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/chairmens-panel/pan 
134 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.9  
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yayımlanır. Komisyonda görüşülecek kanun teklifine ilişkin değişiklik önergelerinin tamamı 
her gün listelenir. 

Komisyon aşamasında, işleme konulacak değişiklik önergeleri hakkında karar verme yetkisi 
komisyon başkanına aittir. Sadece komisyon üyesi milletvekilleri değişiklik önergesi 
sunabilmekte ve oy kullanabilmektedir.135 

Kanun teklifinin her bir cümlesine ilişkin görüşmeler ve oylamalar tamamlandıktan sonra 
değiştirilen kanun teklifi metni yeniden bastırılmaktadır.136 

Komisyon aşamasının sonunda bir rapor hazırlanır ve yeniden bastırılan kanun teklifi metni 
üzerinden Genel Kurul görüşmeleri başlar.137 

7.2.2.6. Rapor Aşaması 

Komisyon aşamasının devamında rapor aşaması (report stage) başlamaktadır. Avam 
Kamarasında komisyonun kabul ettiği metin üzerinden görüşmeler yapılır. Bu aşamada her 
milletvekili kanun teklifine ilişkin değişiklik önergesi sunabilmektedir.  

Avam Kamarasında hangi değişiklik önergesinin işleme konulacağına ya da gruplama 
yapılacağına Meclis Başkanı karar vermektedir.138 Usule uygun hazırlanmayan değişiklik 
önergeleri de bu kapsamda geri çevrilmektedir. Gruplama adı verilen bu uygulama, aynı konuda 
tekrar görüşme açılmasının engellenmesi için başvurulan uygulamadır. Bu kapsamda aralarında 
bağlantı bulunan değişiklik önergeleri gruplandırılarak görüşülmektedir.139 

Bu aşamada, üzerinde değişiklik önergesi verilmeyen maddeler üzerinde görüşme açılmaz. 

Milletvekillerinin tamamının bu aşamada konuşma ve oy verme hakkı bulunmaktadır.140 

7.2.2.7. Üçüncü Okuma Aşaması 

Üçüncü okuma aşaması (third reading) Lordlar Kamarasına gönderilmeden önce 
milletvekillerinin kanun teklifinin içeriğini görüşülebileceği son aşamadır. Bu aşamada 
görüşmeler kısa ve sınırlı olmaktadır. Görüşme zamanı programlanmışsa; rapor aşamasından 
hemen sonra geçilen üçüncü okuma aşaması için genellikle 1 saat süre ayrılmaktadır.141 

Avam Kamarasının üçüncü okuma aşamasında değişiklik önergesi sunulamamaktadır.  

                                                 
135 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.10  
136 UK Parliament, “Committee Stage”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-commons-comittee-stage/  
137 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.11  
138 İçtüzüğün 32’nci maddesine göre Avam Kamarasında Genel Kurulun komisyon halinde toplandığı 
durumlarda (Committee of the Whole House) oturumu yöneten Başkanvekili işleme konulacak değişiklik 
önergelerinin belirlenmesinde yetkilidir. Bkz. “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, 
Erişim:25.03.2019 https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf    
139 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.10 
140 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.11  
141 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.12  
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Bu aşamanın sonuna gelindiğinde kanun teklifinin üçüncü okumasının onaylanıp 
onaylanmadığına ilişkin oylama yapılmaktadır.  

Onaylanan kanun teklifi ilk okumasının yapılması için Lordlar Kamarasına 
gönderilmektedir.142 

7.2.2.8. Lordlar Kamarası Aşaması 

Kanun teklifi, Lordlar Kamarasında da Avam Kamarasında bulunan süreçlerden geçmektedir. 
Birinci okumada teklifin uzun başlığı okunur ve görüşmesiz yapılan bu aşamada kanun teklifi 
bastırılır ve ikinci okuma aşamasına geçilir. İkinci okuma aşamasında kanun teklifinin geneli 
üzerinde görüşmelere başlanır. Teklif hakkında konuşmak isteyen Lordlar isimlerini 
“konuşmacı listesine” (speakers list) ekletirler. Kanun teklifi daha sonra detaylı olarak 
incelenmek üzere komisyona havale edilmektedir. Lordlar Kamarasının tüm üyelerinin 
katılabildiği bu aşama başlamadan önce değişiklik önergeleri toplanarak bir liste oluşturulur. 
Lordlar tarafından sunulan tüm değişiklik önergeleri tek tek görüşülür. Tıpkı önergelerdeki gibi 
konuşma sürelerinde de herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Görüşme usulü olarak Avam 
Kamarasındaki görüşmelerden en önemli farkı budur. Kabul edilen değişikliklerin işlendiği 
metin yazdırılarak rapor aşamasına geçilir. Bu aşamada kanun teklifi Lordlar Kamarasının tüm 
üyeleri tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Üyeler tarafından sunulan değişiklik 
önergeleri oylanmakta ve görüşmelerin sonucunda değişiklikleri içeren metin bastırılarak 
üçüncü okuma aşaması başlamaktadır. Avam Kamarasındaki usulle bu noktada da ayrılan 
Lordlar Kamarasında; kanun tekliflerinin görüşülmesinin üçüncü okuma aşamasında değişiklik 
önergeleri sunulabilmektedir. Bu aşamanın sonunda Lordlar Kamarası tarafından yapılan 
değişikliklerin görüşülmesi için teklif, Avam Kamarasına gönderilmektedir. Lordlar 
Kamarasında kanun teklifi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamışsa teklif doğrudan 
Kraliyet Onayına gönderilmektedir.143 

7.2.2.9. Değişikliklerin Görüşülmesi Aşaması 

Lordlar Kamarasında üçüncü okuma aşamasını tamamlayan kanun teklifi, öngörülen 
değişikliklerin görüşülmesi için tekrar Avam Kamarasına döner. Parlamentonun her iki kanadı 
kanun teklifi üzerinde uzlaşmış olmalıdır. Lordlar Kamarasından gelen değişiklikler kabul 
edilirse teklif üzerinde değişikliklerin işlenmesi için nihai bir değişiklik önergesi verilir.  
Değişiklikler kabul edilmezse öngörülen değişiklik yeni bir teklifin konusunu oluşturmaktadır. 
Bu şekilde değişikliklerin yeniden görüşülmesi için teklif, Parlamentonun iki kanadı arasında 
tekrar tekrar görüşülmektedir. Ping pong adı verilen bu süreç; kanun teklifi her iki kanatta kabul 
edilene kadar devam etmektedir.144 

                                                 
142 UK Parliament, “Third Reading”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-commons-third-reading/  
143 UK Parliament, “Third Reading”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-lords-third-reading/  
144 UK Parliament, “Consideration of Amendments”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-consideration-of-amendments/  
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Uygulamada kanun tekliflerinin tekrar tekrar Parlamento kanatları arasında görüşülmesinden 
kaçınmak adına Lordlar Kamarası, Avam Kamarası tarafından öngörülen değişiklikleri kabul 
etmektedir. 

İstisnai hallerde Parlamentonun iki kanadı arasında anlaşma sağlanamazsa kanun teklifi 
hükümsüz olmaktadır.145 

7.2.2.10. Kraliyet Onayı Aşaması 

Parlamentonun her iki kanadında yasama sürecini tamamlayan kanun teklifi Kraliyet Onayını 
alması ile birlikte kanun (Act of Parliament) niteliğini almaktadır.  

Kanunun yürürlük tarihine ilişkin bir hüküm yoksa Kraliyet Onayının yapıldığı gün gece yarısı 
yürürlüğe girmektedir.146 

7.2.3. Parlamento Üyeleri Tarafından Sunulan Kanun Tekliflerinin (Private Members’ 
Bills) Yasama Süreci 

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun teklifleri (Private Members’ Bills) milletvekilleri 
ve Lordlar tarafından sunulan kanun teklifleridir. Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun 
tekliflerinin yasama süreci, hükümet tarafından sunulan kanun teklifleri ile aynıdır. Ancak 
Parlamentoda bu tür kanun tekliflerine Parlamento çalışma takviminde daha az süre 
ayrıldığından genellikle yasama sürecindeki aşamalar tamamlanamamakta ve bu teklifler 
hükümsüz kalmaktadır. Bu teklifler çoğunlukla bir konu hakkında farkındalık oluşturmak için 
kullanılmakta; hükümet desteği olmaksızın kanunlaşma ihtimalleri çok nadir görülmektedir.  

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun teklifleri ile hükümet tarafından sunulan kanun 
tekliflerinin yasama süreci arasındaki en büyük fark sürece ilişkin programlama 
yapılmamasıdır. Diğer bir fark ise Avam Kamarasında, Parlamento üyeleri tarafından sunulan 
kanun tekliflerinin görüşmelerine, bir yasama yılı içinde sadece 13 Cuma gününün 
ayrılmasıdır.147 

8. DENETİM YOLLARI 

Parlamentonun esas görevlerinden biri hükümetin faaliyetlerini inceleyerek denetlemektir. 
Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının her ikisinin de sahip olduğu bu yetki, iki kamarada 
aynı araçlar fakat farklı usullerle kullanılır.148  

                                                 
145 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.12 
146 UK Parliament, “Royal Assent”, Erişim:28.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-royal-assent/  
147 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.14  
148 UK Parliament, “Checking the work of Government”, Erişim:01.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/scrutiny/  
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Bu aşamanın sonuna gelindiğinde kanun teklifinin üçüncü okumasının onaylanıp 
onaylanmadığına ilişkin oylama yapılmaktadır.  

Onaylanan kanun teklifi ilk okumasının yapılması için Lordlar Kamarasına 
gönderilmektedir.142 

7.2.2.8. Lordlar Kamarası Aşaması 

Kanun teklifi, Lordlar Kamarasında da Avam Kamarasında bulunan süreçlerden geçmektedir. 
Birinci okumada teklifin uzun başlığı okunur ve görüşmesiz yapılan bu aşamada kanun teklifi 
bastırılır ve ikinci okuma aşamasına geçilir. İkinci okuma aşamasında kanun teklifinin geneli 
üzerinde görüşmelere başlanır. Teklif hakkında konuşmak isteyen Lordlar isimlerini 
“konuşmacı listesine” (speakers list) ekletirler. Kanun teklifi daha sonra detaylı olarak 
incelenmek üzere komisyona havale edilmektedir. Lordlar Kamarasının tüm üyelerinin 
katılabildiği bu aşama başlamadan önce değişiklik önergeleri toplanarak bir liste oluşturulur. 
Lordlar tarafından sunulan tüm değişiklik önergeleri tek tek görüşülür. Tıpkı önergelerdeki gibi 
konuşma sürelerinde de herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Görüşme usulü olarak Avam 
Kamarasındaki görüşmelerden en önemli farkı budur. Kabul edilen değişikliklerin işlendiği 
metin yazdırılarak rapor aşamasına geçilir. Bu aşamada kanun teklifi Lordlar Kamarasının tüm 
üyeleri tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Üyeler tarafından sunulan değişiklik 
önergeleri oylanmakta ve görüşmelerin sonucunda değişiklikleri içeren metin bastırılarak 
üçüncü okuma aşaması başlamaktadır. Avam Kamarasındaki usulle bu noktada da ayrılan 
Lordlar Kamarasında; kanun tekliflerinin görüşülmesinin üçüncü okuma aşamasında değişiklik 
önergeleri sunulabilmektedir. Bu aşamanın sonunda Lordlar Kamarası tarafından yapılan 
değişikliklerin görüşülmesi için teklif, Avam Kamarasına gönderilmektedir. Lordlar 
Kamarasında kanun teklifi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamışsa teklif doğrudan 
Kraliyet Onayına gönderilmektedir.143 

7.2.2.9. Değişikliklerin Görüşülmesi Aşaması 

Lordlar Kamarasında üçüncü okuma aşamasını tamamlayan kanun teklifi, öngörülen 
değişikliklerin görüşülmesi için tekrar Avam Kamarasına döner. Parlamentonun her iki kanadı 
kanun teklifi üzerinde uzlaşmış olmalıdır. Lordlar Kamarasından gelen değişiklikler kabul 
edilirse teklif üzerinde değişikliklerin işlenmesi için nihai bir değişiklik önergesi verilir.  
Değişiklikler kabul edilmezse öngörülen değişiklik yeni bir teklifin konusunu oluşturmaktadır. 
Bu şekilde değişikliklerin yeniden görüşülmesi için teklif, Parlamentonun iki kanadı arasında 
tekrar tekrar görüşülmektedir. Ping pong adı verilen bu süreç; kanun teklifi her iki kanatta kabul 
edilene kadar devam etmektedir.144 

                                                 
142 UK Parliament, “Third Reading”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-commons-third-reading/  
143 UK Parliament, “Third Reading”, Erişim:25.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-lords-third-reading/  
144 UK Parliament, “Consideration of Amendments”, Erişim:25.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-consideration-of-amendments/  
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Uygulamada kanun tekliflerinin tekrar tekrar Parlamento kanatları arasında görüşülmesinden 
kaçınmak adına Lordlar Kamarası, Avam Kamarası tarafından öngörülen değişiklikleri kabul 
etmektedir. 

İstisnai hallerde Parlamentonun iki kanadı arasında anlaşma sağlanamazsa kanun teklifi 
hükümsüz olmaktadır.145 

7.2.2.10. Kraliyet Onayı Aşaması 

Parlamentonun her iki kanadında yasama sürecini tamamlayan kanun teklifi Kraliyet Onayını 
alması ile birlikte kanun (Act of Parliament) niteliğini almaktadır.  

Kanunun yürürlük tarihine ilişkin bir hüküm yoksa Kraliyet Onayının yapıldığı gün gece yarısı 
yürürlüğe girmektedir.146 

7.2.3. Parlamento Üyeleri Tarafından Sunulan Kanun Tekliflerinin (Private Members’ 
Bills) Yasama Süreci 

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun teklifleri (Private Members’ Bills) milletvekilleri 
ve Lordlar tarafından sunulan kanun teklifleridir. Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun 
tekliflerinin yasama süreci, hükümet tarafından sunulan kanun teklifleri ile aynıdır. Ancak 
Parlamentoda bu tür kanun tekliflerine Parlamento çalışma takviminde daha az süre 
ayrıldığından genellikle yasama sürecindeki aşamalar tamamlanamamakta ve bu teklifler 
hükümsüz kalmaktadır. Bu teklifler çoğunlukla bir konu hakkında farkındalık oluşturmak için 
kullanılmakta; hükümet desteği olmaksızın kanunlaşma ihtimalleri çok nadir görülmektedir.  

Parlamento üyeleri tarafından sunulan kanun teklifleri ile hükümet tarafından sunulan kanun 
tekliflerinin yasama süreci arasındaki en büyük fark sürece ilişkin programlama 
yapılmamasıdır. Diğer bir fark ise Avam Kamarasında, Parlamento üyeleri tarafından sunulan 
kanun tekliflerinin görüşmelerine, bir yasama yılı içinde sadece 13 Cuma gününün 
ayrılmasıdır.147 

8. DENETİM YOLLARI 

Parlamentonun esas görevlerinden biri hükümetin faaliyetlerini inceleyerek denetlemektir. 
Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının her ikisinin de sahip olduğu bu yetki, iki kamarada 
aynı araçlar fakat farklı usullerle kullanılır.148  

                                                 
145 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.12 
146 UK Parliament, “Royal Assent”, Erişim:28.03.2019, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-
bill/commons/coms-royal-assent/  
147 Patrick S.,Sanford M., House of Commons Background Paper: Public Bills, s.14  
148 UK Parliament, “Checking the work of Government”, Erişim:01.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/scrutiny/  
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Avam Kamarasının hükümet üzerindeki denetim faaliyetinde kullanabileceği güvenoyu, 
gensoru ve azil mekanizmaları bulunmaktadır. Bundan başka soru, genel görüşme ve daimî 
denetim komisyonları aracılığıyla yapılan denetim şeklinde diğer parlamenter denetim 
araçlarına da sahiptir. 

8.1. Güvenoyu  

Avam Kamarası, parlamenter sistemin tüm dünyadaki prototip modeli olması açısından 
Hükümetin oluşumu ve göreve başlamasında birincil etkiye sahiptir. Buna göre Avam 
Kamarasında çoğunluğu elinde bulunduran partinin başkanına Kral/Kraliçe tarafından 
hükümeti kurma görevi verilir, kabine partinin ileri gelen Parlamento üyelerinden oluşur. Bu 
şekilde oluşan hükümet Avam Kamarasından basit çoğunluk ile güvenoyu alarak göreve 
başlar.149 

8.2. Gensoru veya Güvensizlik Oyu 

Milletvekilleri teorik olarak her zaman bakanlar ya da hükümet için gensoru ya da güvensizlik 
oylaması önergesi verme hakkına sahiptir. Herhangi bir milletvekilinin, hükümetin ya da bir 
bakanın eylemlerini eleştiren bir önerge sunabilmesine karşın; uygulamada kuvvetli bir teamül 
olarak yalnızca muhalefet lideri adına verilen önergeler görüşmeye açılmaktadır. Gensoru 
önergesinin kabulü için diğer oylamalar gibi basit çoğunluk gerekmektedir.150 

8.3. Azil veya Cezai Sorumluluk  

Hükümet üyelerinin cezai sorumluluklarına ilişkin özel bir koruma bulunmamaktadır. Ancak 
şimdiye kadar bir denetim yolu olarak hiçbir hükümet üyesi Parlamento tarafından 
suçlandırılmamıştır (impeachment). Uygulamada siyasi sorumluluğun yeterli olacağı, eğer 
yargılanmayı gerektiren bir durum varsa bunu mahkemelere bırakmanın doğru olacağı 
düşünülmektedir.151 

Avam Kamarasında hükümet üzerinde klasik parlamenter denetim152, yazılı ve sözlü soru, genel 
görüşme ve daimî denetim komisyonları yoluyla yerine getirilmektedir.153 

                                                 
149 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, 2.Baskı, 
TBMM Basımevi, Ankara, 2017, s.205. 
150 Şencan H., Hükümet Sistemlerine Göre Parlamenter Denetim Yollar, TBMM Araştırma Merkezi Bilgi Notu, 
Şubat 2016, s.29, Erişim:28.03.2019, 
http://intranet.tbmm.gov.tr/webortak/arastirma/KYSB_BN_16567_Hukumet_Sistemlerine_Gore_Parlamenter_D
enetim_Yollari.pdf 
151 Şencan H., Hükümet Sistemlerine Göre Parlamenter Denetim Yollar, TBMM Araştırma Merkezi Bilgi Notu, 
Şubat 2016, s.29 
152 Avam Kamarasının, Hükümet üzerinde parlamenter sistemlerdeki klasik denetim araçları dışında uyguladığı 
diğer denetim faaliyetleri için: Şencan H., Hükümet Sistemlerine Göre Parlamenter Denetim Yollar, s.32-41 
153 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, s.206.  
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8.4.Sorular 

Soru mekanizması, Avam Kamarasında hükümeti denetlemek için kullanılan başlıca 
araçlardandır. Avam Kamarasında sorular, esas olarak sözlü ve yazılı soru olarak ikiye 
ayrılmaktadır.  

Soru Önergelerinin Verilmesi  

Soru önergeleri, önerge sahibi milletvekilleri tarafından Avam Kamarasındaki Kayıt Ofisine 
(Table Office) verilir. Önerge burada bazı ölçütler bakımından incelenir. Avam Kamarasının 
soru mekanizmasıyla güdülen iki amacın (bakanlardan bilgi edinmek ve faaliyete geçmeleri 
için baskıda bulunmak) karşılanabilmesi için belirlediği kural ve teamüllere uygun olan soru 
önergeleri kabul edilmektedir. Buna göre soru metninde saygılı, tarafsız, kısa ve öz bir dil 
kullanılmalıdır. Cevabı hâlihazırda mevcut ve ulaşılabilir olan, aynı yasama yılı içinde son 6 
ayda sorulmuş ve cevaplanmış olan, yargı mercilerine intikal etmiş olan, 30 yıldan daha geriye 
yönelik bilgi talep edilmiş veya yetkinin İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler Meclislerine 
bırakıldığı konularda soru sorulamaz. Sayılan ölçütleri karşılamayan önergeler uygun 
bulunmamakla beraber, Kayıt Ofisinin önergelerde düzeltme yapma hakkı vardır. Küçük 
düzeltmeler tek başına Ofis tarafından, önemli ve büyük çaplı düzeltmeler ise önerge sahibi ile 
yapılan görüşmeler sonucunda yapılmaktadır.154  

8.4.1. Sözlü Soru (Question Time) 

Avam Kamarasında milletvekillerinin kullanabilecekleri sözlü soru mekanizması içinde 
“Başbakana sorulan sorular” ve “bakanlara sorulan sorular” olmak üzere temelde iki, bakanlara 
sorulan soruların alt türleri olan “acil soru” ve “belli konudaki sorular” ile birlikte dört sözlü 
soru türü bulunmaktadır.  

                                                 
154 Stanford M., Parliamentary Questions: recent issues, UK House of Commons Library Briefing, Mayıs 2015, 
s.4-5, Erişim:28.03.2019, http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN04148/SN04148.pdf; UK 
Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, Mart 2013, Erişim:29.03.2019, s.2, 
https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Brief-Guides/Parliamentary-Questions.pdf 
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Avam Kamarasının hükümet üzerindeki denetim faaliyetinde kullanabileceği güvenoyu, 
gensoru ve azil mekanizmaları bulunmaktadır. Bundan başka soru, genel görüşme ve daimî 
denetim komisyonları aracılığıyla yapılan denetim şeklinde diğer parlamenter denetim 
araçlarına da sahiptir. 

8.1. Güvenoyu  

Avam Kamarası, parlamenter sistemin tüm dünyadaki prototip modeli olması açısından 
Hükümetin oluşumu ve göreve başlamasında birincil etkiye sahiptir. Buna göre Avam 
Kamarasında çoğunluğu elinde bulunduran partinin başkanına Kral/Kraliçe tarafından 
hükümeti kurma görevi verilir, kabine partinin ileri gelen Parlamento üyelerinden oluşur. Bu 
şekilde oluşan hükümet Avam Kamarasından basit çoğunluk ile güvenoyu alarak göreve 
başlar.149 

8.2. Gensoru veya Güvensizlik Oyu 

Milletvekilleri teorik olarak her zaman bakanlar ya da hükümet için gensoru ya da güvensizlik 
oylaması önergesi verme hakkına sahiptir. Herhangi bir milletvekilinin, hükümetin ya da bir 
bakanın eylemlerini eleştiren bir önerge sunabilmesine karşın; uygulamada kuvvetli bir teamül 
olarak yalnızca muhalefet lideri adına verilen önergeler görüşmeye açılmaktadır. Gensoru 
önergesinin kabulü için diğer oylamalar gibi basit çoğunluk gerekmektedir.150 

8.3. Azil veya Cezai Sorumluluk  

Hükümet üyelerinin cezai sorumluluklarına ilişkin özel bir koruma bulunmamaktadır. Ancak 
şimdiye kadar bir denetim yolu olarak hiçbir hükümet üyesi Parlamento tarafından 
suçlandırılmamıştır (impeachment). Uygulamada siyasi sorumluluğun yeterli olacağı, eğer 
yargılanmayı gerektiren bir durum varsa bunu mahkemelere bırakmanın doğru olacağı 
düşünülmektedir.151 

Avam Kamarasında hükümet üzerinde klasik parlamenter denetim152, yazılı ve sözlü soru, genel 
görüşme ve daimî denetim komisyonları yoluyla yerine getirilmektedir.153 

                                                 
149 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, 2.Baskı, 
TBMM Basımevi, Ankara, 2017, s.205. 
150 Şencan H., Hükümet Sistemlerine Göre Parlamenter Denetim Yollar, TBMM Araştırma Merkezi Bilgi Notu, 
Şubat 2016, s.29, Erişim:28.03.2019, 
http://intranet.tbmm.gov.tr/webortak/arastirma/KYSB_BN_16567_Hukumet_Sistemlerine_Gore_Parlamenter_D
enetim_Yollari.pdf 
151 Şencan H., Hükümet Sistemlerine Göre Parlamenter Denetim Yollar, TBMM Araştırma Merkezi Bilgi Notu, 
Şubat 2016, s.29 
152 Avam Kamarasının, Hükümet üzerinde parlamenter sistemlerdeki klasik denetim araçları dışında uyguladığı 
diğer denetim faaliyetleri için: Şencan H., Hükümet Sistemlerine Göre Parlamenter Denetim Yollar, s.32-41 
153 Tunçkaşık H., Şencan H., Candan K. vd., Karşlaştrmal Hükümet Sistemleri-Parlamenter Sistem, s.206.  
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8.4.Sorular 

Soru mekanizması, Avam Kamarasında hükümeti denetlemek için kullanılan başlıca 
araçlardandır. Avam Kamarasında sorular, esas olarak sözlü ve yazılı soru olarak ikiye 
ayrılmaktadır.  

Soru Önergelerinin Verilmesi  

Soru önergeleri, önerge sahibi milletvekilleri tarafından Avam Kamarasındaki Kayıt Ofisine 
(Table Office) verilir. Önerge burada bazı ölçütler bakımından incelenir. Avam Kamarasının 
soru mekanizmasıyla güdülen iki amacın (bakanlardan bilgi edinmek ve faaliyete geçmeleri 
için baskıda bulunmak) karşılanabilmesi için belirlediği kural ve teamüllere uygun olan soru 
önergeleri kabul edilmektedir. Buna göre soru metninde saygılı, tarafsız, kısa ve öz bir dil 
kullanılmalıdır. Cevabı hâlihazırda mevcut ve ulaşılabilir olan, aynı yasama yılı içinde son 6 
ayda sorulmuş ve cevaplanmış olan, yargı mercilerine intikal etmiş olan, 30 yıldan daha geriye 
yönelik bilgi talep edilmiş veya yetkinin İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler Meclislerine 
bırakıldığı konularda soru sorulamaz. Sayılan ölçütleri karşılamayan önergeler uygun 
bulunmamakla beraber, Kayıt Ofisinin önergelerde düzeltme yapma hakkı vardır. Küçük 
düzeltmeler tek başına Ofis tarafından, önemli ve büyük çaplı düzeltmeler ise önerge sahibi ile 
yapılan görüşmeler sonucunda yapılmaktadır.154  

8.4.1. Sözlü Soru (Question Time) 

Avam Kamarasında milletvekillerinin kullanabilecekleri sözlü soru mekanizması içinde 
“Başbakana sorulan sorular” ve “bakanlara sorulan sorular” olmak üzere temelde iki, bakanlara 
sorulan soruların alt türleri olan “acil soru” ve “belli konudaki sorular” ile birlikte dört sözlü 
soru türü bulunmaktadır.  

                                                 
154 Stanford M., Parliamentary Questions: recent issues, UK House of Commons Library Briefing, Mayıs 2015, 
s.4-5, Erişim:28.03.2019, http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN04148/SN04148.pdf; UK 
Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, Mart 2013, Erişim:29.03.2019, s.2, 
https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Brief-Guides/Parliamentary-Questions.pdf 
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8.4.1.1.Başbakana Sorulan Sorular/Başbakana Soru Zamanı (Prime Minister's Question 
Time) 

Başbakan, her hafta çarşamba günleri 
12.00 ila 12.30 arası kendisine sorulan 
soruları yanıtlar.155 Her milletvekili 
Başbakana sorulmak üzere 1 soru için 
kayıt yaptırabilir. Başbakana 
yöneltilecek sorular bir tür kura yöntemi 
(shuffle) ile belirlenir.156 Bu sorular 
Başbakanın o günkü işlerine yönelik bir 
“açık soru” olabilir, bu durumda 
milletvekili Başbakana önceden 
bildirimde bulunmaksızın Hükümetin 
görev alanına giren herhangi bir konuda 
ilave bir soru sorma imkânı elde etmiş 
olur. Soru açık soru olmayıp “müstakil 
soru” olabilir. Bu durumda Başbakan 

kendisine yöneltilecek sorunun içeriğinden haberdar olmaktadır. Bu şekilde belirlenen 15 
milletvekilinin ismi Çarşamba gününün gündeminde (Order Paper) yer alır. Başbakana soru 
zamanında sorular gündemde yer alan sıraya göre sorulur, bununla beraber Meclis Başkanı adı 
gündemde yer almayan başka milletvekillerini de ilave soru sormaları için söz verebilir.  

Adı gündemde yer alan ilk milletvekili, sorunun gündemde almış olduğu numarayı söyleyerek 
(1 Numara diyerek) Başbakana soru zamanını başlatır. Milletvekili soruyu okumaz. Sorunun 
Başbakanın işleri sorusu olması halinde, Başbakan gündemindeki işleri sıralar. Ardından 
milletvekili ilave sorusunu sorabilir. Bu durumda Başbakanın işleri şeklinde soru kaydettiren 
diğer milletvekillerine de sadece ilave sorularını sormak üzere Başkan tarafından söz verilirler. 
Sorunun müstakil soru olması halinde Başkanın söz vermesi üzerine soru sahibi milletvekili 
sorunun gündemde almış olduğu numarayı söyler, Başbakan soruyu cevaplar, ardından tekrar 
söz verildiğinde ilave soru sorulabilir. Bir milletvekili başka bir milletvekili adına ayağa kalkıp 
soru soramaz.157 

Ana muhalefet partisi liderinin 6 ilave soru sorma hakkı vardır.158 Ana muhalefet partisi lideri, 
Avam Kamarasında bu şekilde başka konularda soru sorma hakkına sahip tek milletvekilidir.159  

                                                 
155 Başbakanın yokluğunda, bir bakan bu görevi yerine getirir. Başbakana soru zamanı, 1997 yılından itibaren 
haftada iki yerine bir kez uygulanmaktadır.  
156 Kuraya katılmak isteyen milletvekillerinin, önceden -genellikle bir önceki perşembe günü- kura için kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir. 
157 Kelly, R., Prime Minister’s Questions, House of Commons Briefing, s.3, Erişim.29.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05183/SN05183.pdf  
158 2010 yılında kadar ikinci büyük ana muhalefet partisi liderinin bu şekilde 2 ilave soru sorma hakkı tanınmıştı. 
159 UK Parliament, “House of Commons Oral Questions-Prime Minister’s Question Time”, Erişim: 29.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/questions/; 
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Başbakana sorulan sorular genellikle spesifik, belirli konulara ilişkin olmakla birlikte alınan 
cevaplar ayrıntılı ve doğrudan konuya ilişkin olmayabilir. Başbakan bu sebeple hükümet 
politikasını ortaya koyan bir açıklama yapmayı tercih edebilir.160 

8.4.1.2. Bakanlara Sorulan Sorular (Ministerial Questions) 

Bakanlara yöneltilen sözlü sorular; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kabul edilir 
(İçtüzük m.21/1). Bugünlerdeki birleşimlerin ilk bir saati161 bu soruların görüşmelerine ayrılır.  

Bakanlara yöneltilecek ve gündemde basılacak sorular, kura yöntemi (shuffle) ile belirlenir.162 
Bu şekilde belirlenen ve gündemde yer alan soruların hepsi soru zamanında (question time) 
sorulamayabilir.163 Bu sorular yazılı soruya çevrilir. Kurada çıkmayan sorular sorulmaz ve 
basılmaz. Her bir bakanlığın yaklaşık her 5 haftada bir soru zamanı olmaktadır. Bakanlıklar 
birbirlerine yakın konulardaki soruları gruplandırabilir. Soru sahibi milletvekili, sorunun 
tamamını değil, sadece sorunun gündemde almış olduğu numarayı söyler. Bu soruya verilen 
cevabın ardından bir ilave soru sorabilir. Söz konusu ilave soru, asıl soruyla aynı konuda 
olmalıdır. İlave sorunun cevaplanmasından sonra sıradaki soruya geçilmesinden önce başkan, 
diğer milletvekillerine de aynı konuda soru sorması için söz verebilir. Hangi milletvekillerinin 
soru sorabileceğine başkan karar verir164 ve mümkün olduğunca fazla sorunun sorulmasını, 
ayrıca hükümet ve muhalefet dengesini gözetir.165  

Sorular, 3 gün önceden166 yazılı olarak, Başkanın önünde Avam Kamarası Kayıt Ofisindeki 
(Table of the House) Kâtip’e (Clerk) sunulur. Bu süre, bakanlıklara cevap hazırlamaları için 
tanınmıştır.167 Asıl sorunun ardından sorulabilecek ilave soruya ilişkin önceden bu şekilde bir 
bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.  

Sorular her zaman, Kabine Bakanlarına (Cabinet Ministers - Secretary of State) veya en kıdemli 
Bakanlara yöneltilir. Bununla beraber genellikle daha küçük bakanlıkların bakanları tarafından 

                                                 
160 UK Parliament, “House of Commons Oral Questions-Prime Minister’s Question Time”, Erişim: 29.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/questions/; UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief 
Guide”, Erişim:29.03.2019, s.4, https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Brief-
Guides/Parliamentary-Questions.pdf 
161 Bu sürenin 15 dakikası belli konudaki sorulara ayrılmıştır. Bazı bakanlıklar bakımından daha kısa bir süre 
ayrılmaktadır.  
162 Kuraya katılmak isteyen milletvekilleri, soru kaydı için öngörülen son gün saat 12.30’dan önce başvuru 
yapmalıdır. 
163 Nitekim kura ile belirlenen ilk 25 müstakil soru, ilk 10 belli konudaki soru Gündem’de yer almaktadır. 
164 Bu şekilde soru sormak isteyen milletvekilleri oturdukları yerden ayağa kalkarak Başkanın dikkatini çekmeye 
çalışır. Buna Başkanın “bakışını yakalamak” (catching the Speaker’s eye) denir. Avam Kamarasında 
milletvekilleri sadece Başkan kendilerine söz verdiğinde konuşabildiklerinden görüşmeler ve soru zamanlarında 
ayağa kalkarak bu şekilde Başkanın dikkatini çekmek durumundadır. Bkz: UK Parliament, “Glossary-Catching 
the Speaker's eye”, Erişim.29.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/catching-the-
speakers-eye/  
165 Stanford, M., Parliamentary Questions: recent issues, s.5 
166 Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den sorumlu bakanlar bakımından bu süre 5 gündür. 
167 Acil sorular bakımından bu kural geçerli değildir.  



İngiltere Avam Kamarasnda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri 

TBMM Araştrma Hizmetleri Başkanlğ 

A
R
M

E
R

44

8.4.1.1.Başbakana Sorulan Sorular/Başbakana Soru Zamanı (Prime Minister's Question 
Time) 

Başbakan, her hafta çarşamba günleri 
12.00 ila 12.30 arası kendisine sorulan 
soruları yanıtlar.155 Her milletvekili 
Başbakana sorulmak üzere 1 soru için 
kayıt yaptırabilir. Başbakana 
yöneltilecek sorular bir tür kura yöntemi 
(shuffle) ile belirlenir.156 Bu sorular 
Başbakanın o günkü işlerine yönelik bir 
“açık soru” olabilir, bu durumda 
milletvekili Başbakana önceden 
bildirimde bulunmaksızın Hükümetin 
görev alanına giren herhangi bir konuda 
ilave bir soru sorma imkânı elde etmiş 
olur. Soru açık soru olmayıp “müstakil 
soru” olabilir. Bu durumda Başbakan 

kendisine yöneltilecek sorunun içeriğinden haberdar olmaktadır. Bu şekilde belirlenen 15 
milletvekilinin ismi Çarşamba gününün gündeminde (Order Paper) yer alır. Başbakana soru 
zamanında sorular gündemde yer alan sıraya göre sorulur, bununla beraber Meclis Başkanı adı 
gündemde yer almayan başka milletvekillerini de ilave soru sormaları için söz verebilir.  

Adı gündemde yer alan ilk milletvekili, sorunun gündemde almış olduğu numarayı söyleyerek 
(1 Numara diyerek) Başbakana soru zamanını başlatır. Milletvekili soruyu okumaz. Sorunun 
Başbakanın işleri sorusu olması halinde, Başbakan gündemindeki işleri sıralar. Ardından 
milletvekili ilave sorusunu sorabilir. Bu durumda Başbakanın işleri şeklinde soru kaydettiren 
diğer milletvekillerine de sadece ilave sorularını sormak üzere Başkan tarafından söz verilirler. 
Sorunun müstakil soru olması halinde Başkanın söz vermesi üzerine soru sahibi milletvekili 
sorunun gündemde almış olduğu numarayı söyler, Başbakan soruyu cevaplar, ardından tekrar 
söz verildiğinde ilave soru sorulabilir. Bir milletvekili başka bir milletvekili adına ayağa kalkıp 
soru soramaz.157 

Ana muhalefet partisi liderinin 6 ilave soru sorma hakkı vardır.158 Ana muhalefet partisi lideri, 
Avam Kamarasında bu şekilde başka konularda soru sorma hakkına sahip tek milletvekilidir.159  

                                                 
155 Başbakanın yokluğunda, bir bakan bu görevi yerine getirir. Başbakana soru zamanı, 1997 yılından itibaren 
haftada iki yerine bir kez uygulanmaktadır.  
156 Kuraya katılmak isteyen milletvekillerinin, önceden -genellikle bir önceki perşembe günü- kura için kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir. 
157 Kelly, R., Prime Minister’s Questions, House of Commons Briefing, s.3, Erişim.29.03.2019, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05183/SN05183.pdf  
158 2010 yılında kadar ikinci büyük ana muhalefet partisi liderinin bu şekilde 2 ilave soru sorma hakkı tanınmıştı. 
159 UK Parliament, “House of Commons Oral Questions-Prime Minister’s Question Time”, Erişim: 29.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/questions/; 
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Başbakana sorulan sorular genellikle spesifik, belirli konulara ilişkin olmakla birlikte alınan 
cevaplar ayrıntılı ve doğrudan konuya ilişkin olmayabilir. Başbakan bu sebeple hükümet 
politikasını ortaya koyan bir açıklama yapmayı tercih edebilir.160 

8.4.1.2. Bakanlara Sorulan Sorular (Ministerial Questions) 

Bakanlara yöneltilen sözlü sorular; pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kabul edilir 
(İçtüzük m.21/1). Bugünlerdeki birleşimlerin ilk bir saati161 bu soruların görüşmelerine ayrılır.  

Bakanlara yöneltilecek ve gündemde basılacak sorular, kura yöntemi (shuffle) ile belirlenir.162 
Bu şekilde belirlenen ve gündemde yer alan soruların hepsi soru zamanında (question time) 
sorulamayabilir.163 Bu sorular yazılı soruya çevrilir. Kurada çıkmayan sorular sorulmaz ve 
basılmaz. Her bir bakanlığın yaklaşık her 5 haftada bir soru zamanı olmaktadır. Bakanlıklar 
birbirlerine yakın konulardaki soruları gruplandırabilir. Soru sahibi milletvekili, sorunun 
tamamını değil, sadece sorunun gündemde almış olduğu numarayı söyler. Bu soruya verilen 
cevabın ardından bir ilave soru sorabilir. Söz konusu ilave soru, asıl soruyla aynı konuda 
olmalıdır. İlave sorunun cevaplanmasından sonra sıradaki soruya geçilmesinden önce başkan, 
diğer milletvekillerine de aynı konuda soru sorması için söz verebilir. Hangi milletvekillerinin 
soru sorabileceğine başkan karar verir164 ve mümkün olduğunca fazla sorunun sorulmasını, 
ayrıca hükümet ve muhalefet dengesini gözetir.165  

Sorular, 3 gün önceden166 yazılı olarak, Başkanın önünde Avam Kamarası Kayıt Ofisindeki 
(Table of the House) Kâtip’e (Clerk) sunulur. Bu süre, bakanlıklara cevap hazırlamaları için 
tanınmıştır.167 Asıl sorunun ardından sorulabilecek ilave soruya ilişkin önceden bu şekilde bir 
bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.  

Sorular her zaman, Kabine Bakanlarına (Cabinet Ministers - Secretary of State) veya en kıdemli 
Bakanlara yöneltilir. Bununla beraber genellikle daha küçük bakanlıkların bakanları tarafından 

                                                 
160 UK Parliament, “House of Commons Oral Questions-Prime Minister’s Question Time”, Erişim: 29.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/questions/; UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief 
Guide”, Erişim:29.03.2019, s.4, https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Brief-
Guides/Parliamentary-Questions.pdf 
161 Bu sürenin 15 dakikası belli konudaki sorulara ayrılmıştır. Bazı bakanlıklar bakımından daha kısa bir süre 
ayrılmaktadır.  
162 Kuraya katılmak isteyen milletvekilleri, soru kaydı için öngörülen son gün saat 12.30’dan önce başvuru 
yapmalıdır. 
163 Nitekim kura ile belirlenen ilk 25 müstakil soru, ilk 10 belli konudaki soru Gündem’de yer almaktadır. 
164 Bu şekilde soru sormak isteyen milletvekilleri oturdukları yerden ayağa kalkarak Başkanın dikkatini çekmeye 
çalışır. Buna Başkanın “bakışını yakalamak” (catching the Speaker’s eye) denir. Avam Kamarasında 
milletvekilleri sadece Başkan kendilerine söz verdiğinde konuşabildiklerinden görüşmeler ve soru zamanlarında 
ayağa kalkarak bu şekilde Başkanın dikkatini çekmek durumundadır. Bkz: UK Parliament, “Glossary-Catching 
the Speaker's eye”, Erişim.29.03.2019, https://www.parliament.uk/site-information/glossary/catching-the-
speakers-eye/  
165 Stanford, M., Parliamentary Questions: recent issues, s.5 
166 Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den sorumlu bakanlar bakımından bu süre 5 gündür. 
167 Acil sorular bakımından bu kural geçerli değildir.  
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cevaplandırılmaktadır. Konusu başka bir bakanlığın görev alanına girdiği düşünülen sorular, 
muhatabı bakanlık tarafından ilgili bakanlığa havale edilir.  

Bir milletvekili bir birleşim gününde bakanlara sözlü soru şeklinde en fazla 2 (aynı bakanlık 
için en fazla 1) soru önergesi verebilir.168 

8.4.1.3. Belli Konulardaki Sorular (Topical Questions) 

Belli konulardaki sorular bakanlara sorulan soruların bir alt türüdür. Bakanlara sorulan sorulara 
ayrılan zamanın son 15 dakikası bu sorulara ayrılır. Soru soracak milletvekilleri yapılacak ayrı 
bir kura ile belirlenir. Gündemdeki gelişmeleri yansıtmaya olanak verecek şekilde bu soruların 
önceden bildirilmesi zorunluluğu yoktur. Bu sorular, bakana “bakanlığın/birimin 
sorumluluğuna dair bir açıklama yapıp yapmayacağı” şeklinde olur. Bu sorunun ardından 
bakanlığın/birimin görev alanına giren herhangi bir konuda ek bir soru sorulabilir. Bakan, 
sorumluluğa dair soruyu yöneltildiği zaman hemen, oturumun geri kalanında ise diğerini 
cevaplar. İlave soru –bu şekilde adlandırılmasına rağmen- milletvekilinin sorduğu asıl 
sorudur.169 

8.4.1.4. Acil Sorular 

Bakanlara sorulan sözlü soruların bir türü olan acil sorular, gündemde yer almayan, Meclis 
Başkanının acil ve toplumsal öneme sahip olduğunu düşündüğü konulardaki sorulardır (İçtüzük 
m.21/2). Her milletvekili, herhangi bir günde fakat belli bir saate kadar konunun acil olduğunu 
gösterir şekilde Meclis Başkanına acil soru talebini iletebilir. Meclis Başkanı, milletvekilinin 
bu talebini, ilgili bakanın da konunun aciliyeti hakkındaki görüşünü aldıktan sonra 
değerlendirir. Başkanın verdiği karar kesindir. Acil sorulara, sözlü soruların hemen ardından 
yaklaşık yarım saat süre ayrılır.170 

8.4.2. Yazılı Soru (Written Question) 

Milletvekillerin bakanlara yazılı soru sorma imkânı bulunmaktadır. Yazılı sorularda bakanlara 
sözlü sorularda olduğu gibi sayı sınırlaması (belirli gün tayin edilmiş sorular dışında) yoktur. 
Yazılı sorulara sıklıkla bakanlıkların faaliyetleri hakkında izlenen politikalar hakkında ve 
istatistiki bilgi elde etmek için başvurulmaktadır. Yazılı soruların sorulma usulü sözlü sorularla 
aynıdır. Yazılı soruların cevapları, soru sahibi milletvekiline gönderilir ayrıca tutanakta basılır. 
Bakanlık Kanunu uyarınca bakanların, yazılı sorulara verdikleri cevaplarda Parlamentoya 
doğru ve güvenilir bilgi verme ve Parlamentoya karşı mümkün olduğunca şeffaf olma 
yükümlülükleri vardır. Bakanlar, ulusal güvenliğe zarar verecek nitelikte soruları 
cevaplamaktan kaçınmaya yetkilidir. Ayrıca cevabın hazırlanmasının maliyeti Hazine 
Bakanlığının belirlediği mali sınırı aşması halinde, bu durumun makul olmadığı gerekçesiyle 
cevaplamama yönünde takdir hakları vardır.171 

                                                 
168 UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, s.2 
169 Stanford, M., Parliamentary Questions: recent issues, s.5 
170 UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, s.4 
171 UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, s.5 
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Yazılı sorular, temel olarak 3’e ayrılır: 

8.4.2.1.Sıradan Yazılı Sorular 

Avam Kamarasında yazılı soruların belirli bir tarihte cevaplandırılacağını düzenleyen bir kural 
yoktur. Milletvekilleri, yazılı olarak yöneltmek istedikleri soruyu ilettikten 2 gün sonra sorunun 
cevaplandırılması için bir gün tayin edebilir. Bu konudaki teamüle göre milletvekilleri yazılı 
soruyu sunduktan sonraki 7 gün içinde cevaplandırılmasını bekler.  

8.4.2.2. Belirli Bir Gün Tayin Edilmiş Yazılı Sorular 

Sadece Avam Kamarasında var olan bu uygulamaya göre yazılı soru sunan milletvekili cevap 
almak istediği tarihi de belirler. Bunun için milletvekilinin en az 2 gün önceden bildirimde 
bulunması gerekir. Milletvekilleri aynı günde bu şekilde en fazla 5 yazılı soru sorabilir. 
Milletvekilinin belirlediği tarihte sorusunun cevaplanmasını beklemeye yetkilidir.  

8.4.2.3. Sözlü Soru Olarak Cevaplandırılamayan ve Yazılı Soruya Dönüşen Sorular  

Bakanlara yöneltilen fakat cevaplandırılamayan sözlü sorular, ilgili hükümet 
birimlerine/bakanlıklara iletilir ve “belirli gün tayin edilmiş yazılı soru” olarak cevaplanır.172 

8.5. Genel Görüşme 

Genel görüşme, verilen bir önerge üzerine kamuoyunu ilgilendiren konularda görüşme 
yapılmasını sağlar. Genel görüşme sonunda Kamaranın bir karar alması gerekmez.173 

Westminster Hall görüşmeleri ile de milletvekillerine ulusal ya da uluslararası önemi haiz 
konuları gündeme getirme fırsatı tanınmaktadır.174  

İçtüzüğe göre Genel Kurul oturumlarında Hükümet işlerinin önceliği vardır. Bununla beraber 
görüşmelerin muhalefete tahsisi olarak tanımlanabilecek bir prosedüre göre yasama yılının 20 
gününde görüşmeler muhalefete tahsis edilir. Bunun 17’si ana muhalefet tarafından, geriye 
kalan 3 günü ise ikinci büyük muhalefet partisi tarafından kullanılır (İçtüzük m.14). 

8.5.1. Acil Görüşmeler 

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri devlet işlerinin görüşülmesinin başlangıcında 
yerinden kalkan bir milletvekili, 3 dakikayı geçmeyecek şekilde söz alarak Meclis tarafından 
ivedilikle değerlendirilmesi gereken belirli ve önemli bir konu hakkında görüşme yapılması 
gerektiği şeklindeki talebini iletebilir. Meclis Başkanı konunun görüşülmeye değer olup 
olmadığını değerlendirir. Başkan bu değerlendirmesini belirli bir saate kadar erteleyebilir. 

                                                 
172 UK Parliament, “Written questions and answers”, Erişim:29.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/written-answers/  
173 UK Parliament, “Business of the House and its Committees-a short guide”, s.42, Erişim:01.04.2019, 
https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/business-of-the-house-and-its-cttees.pdf  
174 UK Parliament, “Checking the work of Government”, Erişim:01.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/scrutiny/ 
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cevaplandırılmaktadır. Konusu başka bir bakanlığın görev alanına girdiği düşünülen sorular, 
muhatabı bakanlık tarafından ilgili bakanlığa havale edilir.  

Bir milletvekili bir birleşim gününde bakanlara sözlü soru şeklinde en fazla 2 (aynı bakanlık 
için en fazla 1) soru önergesi verebilir.168 

8.4.1.3. Belli Konulardaki Sorular (Topical Questions) 

Belli konulardaki sorular bakanlara sorulan soruların bir alt türüdür. Bakanlara sorulan sorulara 
ayrılan zamanın son 15 dakikası bu sorulara ayrılır. Soru soracak milletvekilleri yapılacak ayrı 
bir kura ile belirlenir. Gündemdeki gelişmeleri yansıtmaya olanak verecek şekilde bu soruların 
önceden bildirilmesi zorunluluğu yoktur. Bu sorular, bakana “bakanlığın/birimin 
sorumluluğuna dair bir açıklama yapıp yapmayacağı” şeklinde olur. Bu sorunun ardından 
bakanlığın/birimin görev alanına giren herhangi bir konuda ek bir soru sorulabilir. Bakan, 
sorumluluğa dair soruyu yöneltildiği zaman hemen, oturumun geri kalanında ise diğerini 
cevaplar. İlave soru –bu şekilde adlandırılmasına rağmen- milletvekilinin sorduğu asıl 
sorudur.169 

8.4.1.4. Acil Sorular 

Bakanlara sorulan sözlü soruların bir türü olan acil sorular, gündemde yer almayan, Meclis 
Başkanının acil ve toplumsal öneme sahip olduğunu düşündüğü konulardaki sorulardır (İçtüzük 
m.21/2). Her milletvekili, herhangi bir günde fakat belli bir saate kadar konunun acil olduğunu 
gösterir şekilde Meclis Başkanına acil soru talebini iletebilir. Meclis Başkanı, milletvekilinin 
bu talebini, ilgili bakanın da konunun aciliyeti hakkındaki görüşünü aldıktan sonra 
değerlendirir. Başkanın verdiği karar kesindir. Acil sorulara, sözlü soruların hemen ardından 
yaklaşık yarım saat süre ayrılır.170 

8.4.2. Yazılı Soru (Written Question) 

Milletvekillerin bakanlara yazılı soru sorma imkânı bulunmaktadır. Yazılı sorularda bakanlara 
sözlü sorularda olduğu gibi sayı sınırlaması (belirli gün tayin edilmiş sorular dışında) yoktur. 
Yazılı sorulara sıklıkla bakanlıkların faaliyetleri hakkında izlenen politikalar hakkında ve 
istatistiki bilgi elde etmek için başvurulmaktadır. Yazılı soruların sorulma usulü sözlü sorularla 
aynıdır. Yazılı soruların cevapları, soru sahibi milletvekiline gönderilir ayrıca tutanakta basılır. 
Bakanlık Kanunu uyarınca bakanların, yazılı sorulara verdikleri cevaplarda Parlamentoya 
doğru ve güvenilir bilgi verme ve Parlamentoya karşı mümkün olduğunca şeffaf olma 
yükümlülükleri vardır. Bakanlar, ulusal güvenliğe zarar verecek nitelikte soruları 
cevaplamaktan kaçınmaya yetkilidir. Ayrıca cevabın hazırlanmasının maliyeti Hazine 
Bakanlığının belirlediği mali sınırı aşması halinde, bu durumun makul olmadığı gerekçesiyle 
cevaplamama yönünde takdir hakları vardır.171 

                                                 
168 UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, s.2 
169 Stanford, M., Parliamentary Questions: recent issues, s.5 
170 UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, s.4 
171 UK Parliament, “Parliamentary Questions-Brief Guide”, s.5 
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Yazılı sorular, temel olarak 3’e ayrılır: 

8.4.2.1.Sıradan Yazılı Sorular 

Avam Kamarasında yazılı soruların belirli bir tarihte cevaplandırılacağını düzenleyen bir kural 
yoktur. Milletvekilleri, yazılı olarak yöneltmek istedikleri soruyu ilettikten 2 gün sonra sorunun 
cevaplandırılması için bir gün tayin edebilir. Bu konudaki teamüle göre milletvekilleri yazılı 
soruyu sunduktan sonraki 7 gün içinde cevaplandırılmasını bekler.  

8.4.2.2. Belirli Bir Gün Tayin Edilmiş Yazılı Sorular 

Sadece Avam Kamarasında var olan bu uygulamaya göre yazılı soru sunan milletvekili cevap 
almak istediği tarihi de belirler. Bunun için milletvekilinin en az 2 gün önceden bildirimde 
bulunması gerekir. Milletvekilleri aynı günde bu şekilde en fazla 5 yazılı soru sorabilir. 
Milletvekilinin belirlediği tarihte sorusunun cevaplanmasını beklemeye yetkilidir.  

8.4.2.3. Sözlü Soru Olarak Cevaplandırılamayan ve Yazılı Soruya Dönüşen Sorular  

Bakanlara yöneltilen fakat cevaplandırılamayan sözlü sorular, ilgili hükümet 
birimlerine/bakanlıklara iletilir ve “belirli gün tayin edilmiş yazılı soru” olarak cevaplanır.172 

8.5. Genel Görüşme 

Genel görüşme, verilen bir önerge üzerine kamuoyunu ilgilendiren konularda görüşme 
yapılmasını sağlar. Genel görüşme sonunda Kamaranın bir karar alması gerekmez.173 

Westminster Hall görüşmeleri ile de milletvekillerine ulusal ya da uluslararası önemi haiz 
konuları gündeme getirme fırsatı tanınmaktadır.174  

İçtüzüğe göre Genel Kurul oturumlarında Hükümet işlerinin önceliği vardır. Bununla beraber 
görüşmelerin muhalefete tahsisi olarak tanımlanabilecek bir prosedüre göre yasama yılının 20 
gününde görüşmeler muhalefete tahsis edilir. Bunun 17’si ana muhalefet tarafından, geriye 
kalan 3 günü ise ikinci büyük muhalefet partisi tarafından kullanılır (İçtüzük m.14). 

8.5.1. Acil Görüşmeler 

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri devlet işlerinin görüşülmesinin başlangıcında 
yerinden kalkan bir milletvekili, 3 dakikayı geçmeyecek şekilde söz alarak Meclis tarafından 
ivedilikle değerlendirilmesi gereken belirli ve önemli bir konu hakkında görüşme yapılması 
gerektiği şeklindeki talebini iletebilir. Meclis Başkanı konunun görüşülmeye değer olup 
olmadığını değerlendirir. Başkan bu değerlendirmesini belirli bir saate kadar erteleyebilir. 

                                                 
172 UK Parliament, “Written questions and answers”, Erişim:29.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/business/written-answers/  
173 UK Parliament, “Business of the House and its Committees-a short guide”, s.42, Erişim:01.04.2019, 
https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/business-of-the-house-and-its-cttees.pdf  
174 UK Parliament, “Checking the work of Government”, Erişim:01.04.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/scrutiny/ 
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İçtüzükte bu değerlendirmenin çerçevesi belirlidir. Başkan kararına ilişkin bir gerekçe sunmak 
zorunda değildir. Meclis Başkanı tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde 
Genel Kurulun izni alınır. Milletvekilinin Genel Kurulun iznini alamadığı durumda acil 
görüşme talebini destekleyecek en az 40 üyenin yerlerinden kalkarak destek beyanlarını 
vermeleri gerekir. 10 ila 40 milletvekilinin yerinden kalkması durumunda Genel Kurul (ayağa 
kalkarak) oylama yoluyla, belirtilen konu üzerinde bu tür bir talepte bulunulup 
bulunulamayacağına derhal karar verir. Görüşmenin yapılmasına, Genel Kurulun izninin 
alınması veya 40 milletvekilinin desteklemesi ya da yapılan oylama sonucunda karar verilmesi 
durumunda, görüşmenin gün ve saati ile ne kadar süreceği hususu başkan tarafından ilan olunur. 
Başkan bu hususları aynı oturumda belirli bir saatte açıklayacağını ilan edebilir. Acil 
görüşmeler en fazla 3 saat süre ile yapılır. Bu süre zarfında görüşme bitmemiş olsa dahi 
görüşmeler sonlandırılır (İçtüzük m.24). 

8.5.2. Belli Bir Konudaki Görüşmeler 

Hükümet bölgesel, ulusal veya uluslararası öneme sahip bir konudaki genel görüşmenin Belli 
Bir Konudaki Görüşme şeklinde görüşülmesini talep edebilir. Bundan başka, Backbench İşleri 
Komisyonu175 da backbench milletvekillerinden gelen talepleri değerlendirerek hangi konuların 
“özel bir konuyla ilgili görüşme” şeklinde Genel Kurulda görüşüleceğini belirler ve bildirir. 
Özel bir konuyla ilgili bir görüşme 1,5 saatten uzun süremez. Bu sürenin bitiminde görüşme 
tamamlanmamışsa önerge geçersiz olur. Özel bir konuyla ilgili bir görüşme, Meclis Başkanı 
tarafından kürsüye davet edilmesi üzerine bir bakanın azami 10 dakika süreyle yapacağı 
konuşmayla açılır. Ana muhalefet partisi başkanı adına bir milletvekili 10 dakika süreyle 
konuşma yapabilir. İkinci büyük muhalefet partisi başkanı tarafından görevlendirilen bir 
milletvekili 6 dakika süreyle konuşma yapabilir (İçtüzük m.24A).176 

8.5.3. Dağılma Öncesi Görüşme (Adjournmet Debate) 

Her birleşimin son yarım saatinde ve dört toplantı döneminin son saatlerinde dağılma öncesi 
tartışma yapılır. Bu müzakerelerde, milletvekilleri genellikle kendi seçim çevreleri ile ilgili bir 
konuyu gündeme getirip ilgili bakandan bu konuda cevap alırlar. Müzakereyi yapacak 
milletvekili oylama yoluyla belirlenir. Başkan sadece perşembe günleri yapılacak dağılma 
öncesi müzakereyi yapacak milletvekilini, oylamada yeterli oyu alamamış olanlar arasından 
seçer. Dağılma öncesi müzakere yapmak isteyen milletvekilleri Başkanın Ofisine çarşamba 

                                                 
175 2010 yılında kurulan bu komisyon, bakanlıkların görev alanına girmeyen her türlü konuda yapılacak Meclis 
görüşmelerini düzenler. Ayrıca özel bir konuyla ilgili görüşmelerin sayısını, konusunu ve şeklini belirler. 
Milletvekillerinden gelen önerileri değerlendirir ve o konuların Genel Kurulda backbench işleri görüşmelerinde 
ele alınmasını sağlamaya çalışır. Bu tartışmalar, Genel Kurulda olabileceği gibi Westminster Hall 
görüşmelerinde de yapılabilir. Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonun üye sayısı 8’dir. Komisyonun karar 
yeter sayısı 4 olup komisyon başkanı da bu sayıya dâhildir. 
176 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, ss.59-61, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
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günleri başvuruda bulunur, bu başvurular izleyen haftanın salı, çarşamba ve perşembe 
günlerinde yapılacak müzakereler içindir.177 

8.6. Daimî Denetim Komisyonları Aracılığıyla Yapılan Denetim 

Hem Avam hem Lordlar Kamarasında faaliyet gösteren daimî denetim komisyonları (Select 
Committees) bakanlıkların faaliyet alanından ekonomik işlere kadar farklı birçok alanda 
denetim ve raporlama yapmakla görevlidir. Yürüttüğü denetim faaliyetlerinin sonuçları kamuya 
açıktır ve birçok durumda Hükümetten cevap almaktadır.  

Avam Kamarasında bulunan daimî denetim komisyonları Hükümet faaliyetlerini denetlemekle 
görevlidir.178 Söz konusu komisyonların isimleri, oluşumu ve kısaca görev tanımları hakkında 
ayrıntılı bilgi çalışmanın komisyonlar bölümünde verilmiştir. 

Avam Kamarasında, yürütmenin her bir birimine (bakanlığa) karşılık gelen bir daimî denetim 
komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonlar karşılık geldiği yürütme biriminin faaliyetleri 
üzerindeki denetim görevini a) harcama, b) gözetilen ilkeler/yürütülen politika ve c) idari olmak 
üzere 3 alanda gerçekleştirir.   

Daimî denetim komisyonları, asgari 11 üyeye sahiptir. Komisyon üyeleri yürütülecek denetim 
faaliyetinin işleyişi hakkında karar verip yazılı veya sözlü delil toplar. Bu faaliyet kapsamında 
ilgilileri veya bakanları dinler. Davet edilen kişilerin sözlü ifadelerinin alındığı bu toplantılara 
dinleme toplantısı (hearing) denir. Denetim sonucunda ulaşılan sonuçlar raporlaştırılıp Avam 
Kamarasına gönderilir, basılır ve Parlamento internet sitesinde yayımlanır. Komisyonun tavsiye 
niteliğinde olan görüşlerini Hükümet cevaplandırır. Bunun için Hükümetin sahip olduğu süre 
genellikle 60 gündür. 

Kamu Hesapları Komisyonu (Committee of Public Accounts) ile Çevresel Denetim Komisyonu 
(Environmental Audit Committee) gibi bazı daimî denetim komisyonlarının sahip olduğu yetki 
tek bir hükümet birimi/bakanlıkla sınırlı olmayıp ele aldıkları konu hakkında bütün veya 
herhangi bir hükümet birimi/bakanlık üzerinde denetime elverişlidir. 

Komisyonların yürüttükleri denetim faaliyeti kapsamında uzman görevlendirme yetkisi 
bulunmaktadır. Bu uzmanlar, komisyonun devamlı çalışanı olmayıp dışardan, ücretli olarak 
komisyonda çalıştırılan kişilerdir. Genellikle akademisyenlerden seçilen uzmanlar komisyonun 
yürüttüğü denetim faaliyetinde genel olarak veya belli bir konu hakkında yardımcı olmak üzere 
görevlendirilirler. 
  

                                                 
177 UK Parliament, “Business of the House and its Committees-a short guide”, s.15  
178 Lordlar Kamarasındaki daimî denetim komisyonları ise Avrupa, bilim, iletişim, Anayasa ve uluslararası 
ilişkiler olmak üzere 6 esas alanda çalışmaktadır. 
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İçtüzükte bu değerlendirmenin çerçevesi belirlidir. Başkan kararına ilişkin bir gerekçe sunmak 
zorunda değildir. Meclis Başkanı tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde 
Genel Kurulun izni alınır. Milletvekilinin Genel Kurulun iznini alamadığı durumda acil 
görüşme talebini destekleyecek en az 40 üyenin yerlerinden kalkarak destek beyanlarını 
vermeleri gerekir. 10 ila 40 milletvekilinin yerinden kalkması durumunda Genel Kurul (ayağa 
kalkarak) oylama yoluyla, belirtilen konu üzerinde bu tür bir talepte bulunulup 
bulunulamayacağına derhal karar verir. Görüşmenin yapılmasına, Genel Kurulun izninin 
alınması veya 40 milletvekilinin desteklemesi ya da yapılan oylama sonucunda karar verilmesi 
durumunda, görüşmenin gün ve saati ile ne kadar süreceği hususu başkan tarafından ilan olunur. 
Başkan bu hususları aynı oturumda belirli bir saatte açıklayacağını ilan edebilir. Acil 
görüşmeler en fazla 3 saat süre ile yapılır. Bu süre zarfında görüşme bitmemiş olsa dahi 
görüşmeler sonlandırılır (İçtüzük m.24). 

8.5.2. Belli Bir Konudaki Görüşmeler 

Hükümet bölgesel, ulusal veya uluslararası öneme sahip bir konudaki genel görüşmenin Belli 
Bir Konudaki Görüşme şeklinde görüşülmesini talep edebilir. Bundan başka, Backbench İşleri 
Komisyonu175 da backbench milletvekillerinden gelen talepleri değerlendirerek hangi konuların 
“özel bir konuyla ilgili görüşme” şeklinde Genel Kurulda görüşüleceğini belirler ve bildirir. 
Özel bir konuyla ilgili bir görüşme 1,5 saatten uzun süremez. Bu sürenin bitiminde görüşme 
tamamlanmamışsa önerge geçersiz olur. Özel bir konuyla ilgili bir görüşme, Meclis Başkanı 
tarafından kürsüye davet edilmesi üzerine bir bakanın azami 10 dakika süreyle yapacağı 
konuşmayla açılır. Ana muhalefet partisi başkanı adına bir milletvekili 10 dakika süreyle 
konuşma yapabilir. İkinci büyük muhalefet partisi başkanı tarafından görevlendirilen bir 
milletvekili 6 dakika süreyle konuşma yapabilir (İçtüzük m.24A).176 

8.5.3. Dağılma Öncesi Görüşme (Adjournmet Debate) 

Her birleşimin son yarım saatinde ve dört toplantı döneminin son saatlerinde dağılma öncesi 
tartışma yapılır. Bu müzakerelerde, milletvekilleri genellikle kendi seçim çevreleri ile ilgili bir 
konuyu gündeme getirip ilgili bakandan bu konuda cevap alırlar. Müzakereyi yapacak 
milletvekili oylama yoluyla belirlenir. Başkan sadece perşembe günleri yapılacak dağılma 
öncesi müzakereyi yapacak milletvekilini, oylamada yeterli oyu alamamış olanlar arasından 
seçer. Dağılma öncesi müzakere yapmak isteyen milletvekilleri Başkanın Ofisine çarşamba 

                                                 
175 2010 yılında kurulan bu komisyon, bakanlıkların görev alanına girmeyen her türlü konuda yapılacak Meclis 
görüşmelerini düzenler. Ayrıca özel bir konuyla ilgili görüşmelerin sayısını, konusunu ve şeklini belirler. 
Milletvekillerinden gelen önerileri değerlendirir ve o konuların Genel Kurulda backbench işleri görüşmelerinde 
ele alınmasını sağlamaya çalışır. Bu tartışmalar, Genel Kurulda olabileceği gibi Westminster Hall 
görüşmelerinde de yapılabilir. Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonun üye sayısı 8’dir. Komisyonun karar 
yeter sayısı 4 olup komisyon başkanı da bu sayıya dâhildir. 
176 “Standing Orders of House of Commons”, UK Parliament, ss.59-61, Erişim:26.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/1020/so_1020_180501.pdf 
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günleri başvuruda bulunur, bu başvurular izleyen haftanın salı, çarşamba ve perşembe 
günlerinde yapılacak müzakereler içindir.177 

8.6. Daimî Denetim Komisyonları Aracılığıyla Yapılan Denetim 

Hem Avam hem Lordlar Kamarasında faaliyet gösteren daimî denetim komisyonları (Select 
Committees) bakanlıkların faaliyet alanından ekonomik işlere kadar farklı birçok alanda 
denetim ve raporlama yapmakla görevlidir. Yürüttüğü denetim faaliyetlerinin sonuçları kamuya 
açıktır ve birçok durumda Hükümetten cevap almaktadır.  

Avam Kamarasında bulunan daimî denetim komisyonları Hükümet faaliyetlerini denetlemekle 
görevlidir.178 Söz konusu komisyonların isimleri, oluşumu ve kısaca görev tanımları hakkında 
ayrıntılı bilgi çalışmanın komisyonlar bölümünde verilmiştir. 

Avam Kamarasında, yürütmenin her bir birimine (bakanlığa) karşılık gelen bir daimî denetim 
komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonlar karşılık geldiği yürütme biriminin faaliyetleri 
üzerindeki denetim görevini a) harcama, b) gözetilen ilkeler/yürütülen politika ve c) idari olmak 
üzere 3 alanda gerçekleştirir.   

Daimî denetim komisyonları, asgari 11 üyeye sahiptir. Komisyon üyeleri yürütülecek denetim 
faaliyetinin işleyişi hakkında karar verip yazılı veya sözlü delil toplar. Bu faaliyet kapsamında 
ilgilileri veya bakanları dinler. Davet edilen kişilerin sözlü ifadelerinin alındığı bu toplantılara 
dinleme toplantısı (hearing) denir. Denetim sonucunda ulaşılan sonuçlar raporlaştırılıp Avam 
Kamarasına gönderilir, basılır ve Parlamento internet sitesinde yayımlanır. Komisyonun tavsiye 
niteliğinde olan görüşlerini Hükümet cevaplandırır. Bunun için Hükümetin sahip olduğu süre 
genellikle 60 gündür. 

Kamu Hesapları Komisyonu (Committee of Public Accounts) ile Çevresel Denetim Komisyonu 
(Environmental Audit Committee) gibi bazı daimî denetim komisyonlarının sahip olduğu yetki 
tek bir hükümet birimi/bakanlıkla sınırlı olmayıp ele aldıkları konu hakkında bütün veya 
herhangi bir hükümet birimi/bakanlık üzerinde denetime elverişlidir. 

Komisyonların yürüttükleri denetim faaliyeti kapsamında uzman görevlendirme yetkisi 
bulunmaktadır. Bu uzmanlar, komisyonun devamlı çalışanı olmayıp dışardan, ücretli olarak 
komisyonda çalıştırılan kişilerdir. Genellikle akademisyenlerden seçilen uzmanlar komisyonun 
yürüttüğü denetim faaliyetinde genel olarak veya belli bir konu hakkında yardımcı olmak üzere 
görevlendirilirler. 
  

                                                 
177 UK Parliament, “Business of the House and its Committees-a short guide”, s.15  
178 Lordlar Kamarasındaki daimî denetim komisyonları ise Avrupa, bilim, iletişim, Anayasa ve uluslararası 
ilişkiler olmak üzere 6 esas alanda çalışmaktadır. 
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Atama Öncesi Dinleme Toplantıları (Pre-Appointment Hearings) 

Atama öncesi dinleme toplantıları, daimî denetim komisyonları tarafından belirli kamu 
görevlerine atama yapılmasından önce adaylar hakkında bilgi/belge/delil elde edilmesinde 
kullanılan bir araçtır. Dinleme toplantıları halka açıktır. Toplantıların sonunda komisyonun, 
adayların söz konusu görevlerdeki pozisyonlara atanmalarının uygun olup olmadığı hakkındaki 
görüşünü ortaya koyan bir rapor yayınlanır. Toplantılar bağlayıcı olmamakla beraber, ilgili 
atamanın yapılmasında bakanlar tarafından göz önüne alınmaktadır. 

Hükümetin Cevapları 

Hükümet, denetim faaliyeti sonucunda komisyonun yayınladığı rapora 60 gün içinde, ya 
kendisi bir Emir Belgesi (Command Paper) yayınlayarak ya da komisyona bir memorandum 
göndererek cevap verir. (Söz konusu memorandum özel bir rapor olarak yayınlanabilir; 
Komisyonun Hükümetin cevabını ilave görüşler ve delillerle birlikte yayınlama yetkisi 
bulunmaktadır.  Hükümete tanınan cevaplandırma süresi olan 60 gün bazı hallerde, komisyonun 
buna izin vermesi halinde uzatılabilir. Hükümet dışındaki bir kuruma dair tavsiyeler de içeren 
bir rapor söz konusu olması halinde birden fazla kaynaktan cevap beklenmekte ve gelen 
cevaplar birlikte yayınlanabilmektedir.179  

9. BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLME SÜRECİ 

9.1.Genel Olarak 

İngiltere’de diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak bütçe sürecinde yasama organının, 
hükümetin ve kamu görevlilerinin rolünü belirleyen bir anayasal çerçeve bulunmamaktadır. 
Bütçe süreci birincil ve ikincil düzenlemeler, üzerinde uzlaşılmış gelenekler ve yayımlanmış 
rehberler çerçevesinde işlemektedir. Parlamentonun bütçe sürecine ilişkin olarak çıkardığı 
kanunlar ise sürecin tamamını düzenlemez ve çoğu kez genel ilkeleri içermez.180 Bütçenin ne 
zaman hazırlanacağı ve Parlamentoya ne zaman sunulacağı Hükümetin ve Maliye Bakanının 
takdirine bırakılmıştır. Bütçe süreciyle ilgili yazılı tek tarih, Avam Kamarası İçtüzüğünde yer 
alan ve ödenek müzakerelerinin bitirilmesi gereken 5 Ağustos günüdür.181 Belirtilmesi gereken 
bir diğer husus da “bütçe” kavramına ilişkindir. İngiltere’de yasama sürecinde bütçe kavramı 
hükümetin, ülkenin finansal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerini, öngörü ve 
hedeflerini, ülkenin kaynak ihtiyacını, kamunun harcama limitlerini gösteren, vergi oranlarına 
ilişkin değişiklik tekliflerini içeren (gelir bütçesi) yıllık beyannameyi ifade etmektedir. Bu 

                                                 
179 UK Parliament, “Select Committees”, Erişim:28.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/committees/select/  
180 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, OECD 
Journal on Budgeting, C:4, S:3, 2004, s.406, Erişim:15.03.2019, 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/43487903.pdf  
181 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, s.419. 
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doküman mali beyanname (financial statement) olarak da adlandırılmaktadır.182 Beyannamede 
yer alan gelir tedbirleri Finansman Kanunu (Finance Act) ile kanunlaşır.  Ödenek cetvelleri ise 
bilahare Parlamentoya sunulur ve Ödenek Kanunu (Supply and Appropriation Act) ile 
kanunlaştırılır. Gelirlerin (gelir bütçesi) ve ödeneklerin (gider bütçesi) kanunlaşma süreci ve 
zamanı birbirinden farklıdır. 

İngiltere’de mali yıl 1 Nisan’da başlamakta ve 31 Mart’ta sona ermektedir.183 İngiltere’de 
ayrıca “vergi yılı” (tax year) kavramı da kullanılmaktadır. Geleneksel olarak bütçe uzun yıllar 
mart ayı sonlarında, vergi yılı başlangıcı olan 6 Nisan’dan önce Parlamentoya sunulmuştur.184 
Ancak hükümetin 2016 yılında açıkladığı politika belgesiyle bütçenin sonbaharda 
Parlamentoya sunulması esası benimsenmiştir.185 

Bütçe hakkının doğduğu yer olan İngiltere’de Parlamento bütçenin özellikle gelir toplanması 
ve ödenek tahsisi aşamalarında yeterince etkin olmamakla eleştirilmektedir. Nitekim OECD 
tarafından 2004 yılında yayımlanan bir çalışmada, İngiltere Parlamentosu bütçeyi değiştirme 
gücünün çok sınırlı olması nedeniyle “bütçe sürecinde etkisi çok az olan Parlamentolar” 
kategorisinde gösterilmiştir.186 2010 yılında Parlamentonun etkinliğinin artırılması amacıyla 
başlatılan reformlar sonucunda yılda üç defa yapılan ek ödenek görüşmeleri yılda bir defa 
yapılır hale gelmiştir.187 Ayrıca gelir bütçesi görüşmelerinin başlangıcı sayılabilecek ön bütçe 
raporu uygulaması kaldırılarak Sonbahar Bütçe Beyannamesi uygulamasına geçilmiştir. Diğer 
taraftan kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve ekonominin genel gidişatı konusunda 
değerlendirmelerde ve öngörülerde bulunmak üzere bağımsız bir kuruluş olarak Bütçe 
Sorumluluğu Ofisi (Office for Budget Responsibility) kurulmuştur.188 

Bütçe sürecini iyileştirmek üzere Hükümet, 2016 Bütçe Beyannamesinde bütçenin (Sonbahar 
Bütçesi-Autumn Budget) sonbaharda açıklanacağını ilan etmiştir.189 Böylece bütçenin 
kamuoyuna açıklanma dönemi ilkbahar yerine sonbahar olarak değiştirilmiştir. İlkbaharda ise 
ekonomik durum zorunlu kılmadıkça vergiler ve harcamalarla ilgili yeni politikalar 

                                                 
182 UK Parliament, “The Budget and Parliament”, Erişim:14.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/check-and-approve-government-spending-and-taxation/the-budget-
and-parliament/ 
183 Lienert I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison , s.423. 
184 Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, UK House of Commons Library Briefing, Kasım 2018, 
s.3, Erişim:14.03.2019, https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00813#fullreport 
185 Bkz., HM Treasury (Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı), Autumn Statement 2016, Kasım 2016, 
Erişim:15.03.2019, https://www.gov.uk/government/publications/autumn-statement-2016-documents/autumn-
statement-2016#public-spending-2 
186 Posner, P., Park, C.K., Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends and Innovations, OECD 
Journal on Budgeting, C: 7, S: 3, 2007, s.10., Erişim:14.03.2019, 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/43411793.pdf 
187 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, Yasama Dergisi, S: 28, Eylül – Ekim – Kasım – 
Aralık / 2014, s.32., Erişim:14.03.2019, http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2014/sayi28/30-65.pdf 
188 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.41. 
189 Yukarıda da belirtildiği üzere sonbahar bütçesi ve ilkbahar bütçesi denilen dokümanlar kaynak ihtiyacını ve 
toplam harcama limitlerini göstermekle birlikte, kuruluşların ödenek cetvellerini içermez. 
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Atama Öncesi Dinleme Toplantıları (Pre-Appointment Hearings) 

Atama öncesi dinleme toplantıları, daimî denetim komisyonları tarafından belirli kamu 
görevlerine atama yapılmasından önce adaylar hakkında bilgi/belge/delil elde edilmesinde 
kullanılan bir araçtır. Dinleme toplantıları halka açıktır. Toplantıların sonunda komisyonun, 
adayların söz konusu görevlerdeki pozisyonlara atanmalarının uygun olup olmadığı hakkındaki 
görüşünü ortaya koyan bir rapor yayınlanır. Toplantılar bağlayıcı olmamakla beraber, ilgili 
atamanın yapılmasında bakanlar tarafından göz önüne alınmaktadır. 

Hükümetin Cevapları 

Hükümet, denetim faaliyeti sonucunda komisyonun yayınladığı rapora 60 gün içinde, ya 
kendisi bir Emir Belgesi (Command Paper) yayınlayarak ya da komisyona bir memorandum 
göndererek cevap verir. (Söz konusu memorandum özel bir rapor olarak yayınlanabilir; 
Komisyonun Hükümetin cevabını ilave görüşler ve delillerle birlikte yayınlama yetkisi 
bulunmaktadır.  Hükümete tanınan cevaplandırma süresi olan 60 gün bazı hallerde, komisyonun 
buna izin vermesi halinde uzatılabilir. Hükümet dışındaki bir kuruma dair tavsiyeler de içeren 
bir rapor söz konusu olması halinde birden fazla kaynaktan cevap beklenmekte ve gelen 
cevaplar birlikte yayınlanabilmektedir.179  

9. BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLME SÜRECİ 

9.1.Genel Olarak 

İngiltere’de diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak bütçe sürecinde yasama organının, 
hükümetin ve kamu görevlilerinin rolünü belirleyen bir anayasal çerçeve bulunmamaktadır. 
Bütçe süreci birincil ve ikincil düzenlemeler, üzerinde uzlaşılmış gelenekler ve yayımlanmış 
rehberler çerçevesinde işlemektedir. Parlamentonun bütçe sürecine ilişkin olarak çıkardığı 
kanunlar ise sürecin tamamını düzenlemez ve çoğu kez genel ilkeleri içermez.180 Bütçenin ne 
zaman hazırlanacağı ve Parlamentoya ne zaman sunulacağı Hükümetin ve Maliye Bakanının 
takdirine bırakılmıştır. Bütçe süreciyle ilgili yazılı tek tarih, Avam Kamarası İçtüzüğünde yer 
alan ve ödenek müzakerelerinin bitirilmesi gereken 5 Ağustos günüdür.181 Belirtilmesi gereken 
bir diğer husus da “bütçe” kavramına ilişkindir. İngiltere’de yasama sürecinde bütçe kavramı 
hükümetin, ülkenin finansal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerini, öngörü ve 
hedeflerini, ülkenin kaynak ihtiyacını, kamunun harcama limitlerini gösteren, vergi oranlarına 
ilişkin değişiklik tekliflerini içeren (gelir bütçesi) yıllık beyannameyi ifade etmektedir. Bu 

                                                 
179 UK Parliament, “Select Committees”, Erişim:28.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/committees/select/  
180 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, OECD 
Journal on Budgeting, C:4, S:3, 2004, s.406, Erişim:15.03.2019, 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/43487903.pdf  
181 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, s.419. 
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doküman mali beyanname (financial statement) olarak da adlandırılmaktadır.182 Beyannamede 
yer alan gelir tedbirleri Finansman Kanunu (Finance Act) ile kanunlaşır.  Ödenek cetvelleri ise 
bilahare Parlamentoya sunulur ve Ödenek Kanunu (Supply and Appropriation Act) ile 
kanunlaştırılır. Gelirlerin (gelir bütçesi) ve ödeneklerin (gider bütçesi) kanunlaşma süreci ve 
zamanı birbirinden farklıdır. 

İngiltere’de mali yıl 1 Nisan’da başlamakta ve 31 Mart’ta sona ermektedir.183 İngiltere’de 
ayrıca “vergi yılı” (tax year) kavramı da kullanılmaktadır. Geleneksel olarak bütçe uzun yıllar 
mart ayı sonlarında, vergi yılı başlangıcı olan 6 Nisan’dan önce Parlamentoya sunulmuştur.184 
Ancak hükümetin 2016 yılında açıkladığı politika belgesiyle bütçenin sonbaharda 
Parlamentoya sunulması esası benimsenmiştir.185 

Bütçe hakkının doğduğu yer olan İngiltere’de Parlamento bütçenin özellikle gelir toplanması 
ve ödenek tahsisi aşamalarında yeterince etkin olmamakla eleştirilmektedir. Nitekim OECD 
tarafından 2004 yılında yayımlanan bir çalışmada, İngiltere Parlamentosu bütçeyi değiştirme 
gücünün çok sınırlı olması nedeniyle “bütçe sürecinde etkisi çok az olan Parlamentolar” 
kategorisinde gösterilmiştir.186 2010 yılında Parlamentonun etkinliğinin artırılması amacıyla 
başlatılan reformlar sonucunda yılda üç defa yapılan ek ödenek görüşmeleri yılda bir defa 
yapılır hale gelmiştir.187 Ayrıca gelir bütçesi görüşmelerinin başlangıcı sayılabilecek ön bütçe 
raporu uygulaması kaldırılarak Sonbahar Bütçe Beyannamesi uygulamasına geçilmiştir. Diğer 
taraftan kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve ekonominin genel gidişatı konusunda 
değerlendirmelerde ve öngörülerde bulunmak üzere bağımsız bir kuruluş olarak Bütçe 
Sorumluluğu Ofisi (Office for Budget Responsibility) kurulmuştur.188 

Bütçe sürecini iyileştirmek üzere Hükümet, 2016 Bütçe Beyannamesinde bütçenin (Sonbahar 
Bütçesi-Autumn Budget) sonbaharda açıklanacağını ilan etmiştir.189 Böylece bütçenin 
kamuoyuna açıklanma dönemi ilkbahar yerine sonbahar olarak değiştirilmiştir. İlkbaharda ise 
ekonomik durum zorunlu kılmadıkça vergiler ve harcamalarla ilgili yeni politikalar 

                                                 
182 UK Parliament, “The Budget and Parliament”, Erişim:14.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/check-and-approve-government-spending-and-taxation/the-budget-
and-parliament/ 
183 Lienert I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison , s.423. 
184 Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, UK House of Commons Library Briefing, Kasım 2018, 
s.3, Erişim:14.03.2019, https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00813#fullreport 
185 Bkz., HM Treasury (Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı), Autumn Statement 2016, Kasım 2016, 
Erişim:15.03.2019, https://www.gov.uk/government/publications/autumn-statement-2016-documents/autumn-
statement-2016#public-spending-2 
186 Posner, P., Park, C.K., Role of the Legislature in the Budget Process: Recent Trends and Innovations, OECD 
Journal on Budgeting, C: 7, S: 3, 2007, s.10., Erişim:14.03.2019, 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/43411793.pdf 
187 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, Yasama Dergisi, S: 28, Eylül – Ekim – Kasım – 
Aralık / 2014, s.32., Erişim:14.03.2019, http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2014/sayi28/30-65.pdf 
188 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.41. 
189 Yukarıda da belirtildiği üzere sonbahar bütçesi ve ilkbahar bütçesi denilen dokümanlar kaynak ihtiyacını ve 
toplam harcama limitlerini göstermekle birlikte, kuruluşların ödenek cetvellerini içermez. 
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önerilmeyecek, yalnızca Bütçe Sorumluluğu Ofisi güncellenmiş ekonomik ve mali öngörüler 
raporunu Parlamentoya sunacaktır. Böylece bütçenin, daha doğrusu gelir bütçesinin vergi 
döneminin başlamasından 16 ay önce açıklanması ve tartışılmaya başlanması sağlanmış 
olacaktır. Yine de İlkbahar Bütçesi (Spring Budget) için açık kapı bırakılmıştır.  Sonbaharda 
Parlamentoya sunulan gelir bütçesi, kış aylarında Parlamentoda tartışılacak ve ilkbaharda süreç 
tamamlanacaktır. Ayrıca sonbaharda Parlamentoya sunulacak olan Finansman Kanunu Taslağı 
teknik yönden olgunlaştırılmak üzere temmuz ayında yayımlanacaktır.190  

9.2.Gelir Bütçesi (Finansman Kanunu) 

Yukarıda da belirtildiği üzere İngiltere’de bütçe gelir ve giderleri Parlamento tarafından ayrı 
kanunlarla onaylanmaktadır. Bütçe ve diğer mali kanunlar konusunda Parlamentonun Avam 
Kamarası yetkili olup, Lordlar Kamarasının mali kanunları en fazla bir ay geciktirme yetkisi 
dışında Avam Kamarasının kabul ettiği mali kanunları (Money Bills) reddetme yetkisi 
yoktur.191 Lordlar Kamarasının Finansman Kanunları üzerinde etkisi sınırlı olup, kanunlaşma 
sürecini başlatma ve teklif üzerinde değişiklik yapma yetkisi Avam Kamarasına aittir. Lordlar 
Kamarası yalnızca ikinci okuma müzakeresi yapmakta, pratikte Finansman Kanunu Teklifini 
madde madde görüşmemekte ve üzerinde değişiklik yapmamaktadır. Başka bir deyişle Lordlar 
Kamarasının rolü bu süreçte formaliteden öteye geçmemektedir.192 Gerçekte Lordlar 
Kamarasının bütçe müzakeresi bir günlük bir formaliteden ibarettir. Ancak uygulamada Avam 
Kamarası da hükümetin bütçesini önemli ölçüde değiştirme gücüne sahip değildir.193 

Finansman Kanunu Teklifi esasen bütçe beyannamesinde yer alan vergisel tedbirleri 
içermektedir.194 Bu çerçevede yeni vergiler, yenilenen yıllık vergiler, oranı artırılan ya da 
kapsamı genişletilen mevcut vergiler ve diğer konular düzenlenmektedir.195 Finansman Kanunu 
yalnızca merkezi yönetimin gelir ihtiyacını karşılamak üzere çıkarılmaktadır. Bu kanunla 
sözgelimi yerel yönetimler için yeni vergiler konulamaz ya da onlara borçlanma yetkisi 
verilemez.196  

                                                 
190 HM Treasury (Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı), Autumn Statement 2016. 
191 İngiltere’de tarihi süreç içerisinde Avam Kamarası mali konulardaki yetkilerini tedricen artırmış ve Lordlar 
Kamarasının önüne geçmiştir. Günümüzde Lordlar Kamarasının mali konuları düzenleyen tekliflerdeki (Money 
Bills) rolünün formaliteden ibaret olduğu kabul edilmektedir. Bkz., Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda 
Bütçe Süreci”, s.34-36. 
192 UK Parliament “The Budget and Parliament”. 
193 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, s.422-423. 
194 İngiltere’de gelir vergisi ve kurumlar vergisi bir yıllığına konulmakta olup her yıl Parlamento tarafından 
yeniden belirlenmeleri gerekmektedir. Buna karşılık katma değer vergisi gibi bazı vergiler ise daimidir. Bununla 
birlikte her halükârda vergilerin tahsili için hükümetin Parlamento tarafından yetkilendirilmesi gerekir. Bkz., 
Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, s.5. 
195 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”, Erişim:14.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/check-and-approve-government-spending-and-taxation/ 
196 Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, s.7. 
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Parlamentoda bütçe süreci Maliye Bakanının sunuş konuşması ile başlamaktadır.197 Bütçe 
Beyannamesi Maliye Bakanı tarafından sonbaharda Avam Kamarasında yapılan konuşma ile 
sunulmuş olmaktadır.198  Beyannamenin Avam Kamarasında açıklandığı gün “Bütçe Günü” 
(Budget Day) olarak adlandırılmaktadır. Beyanname iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
kısımda ülkenin finansal ve ekonomik durumu değerlendirilmekte, ikinci kısımda bu öngörüler 
doğrultusunda vergi kanunlarına ilişkin değişiklik teklifleri yer almaktadır. Ayrıca Bütçe 
Sorumluluğu Ofisi tarafından hazırlanan ekonomik tahminler (Ekonomik ve Mali Görünüm 
Raporu) de bütçenin parçası olarak Parlamentoya sunulmaktadır.199 

Maliye Bakanının sunuş konuşmasından hemen sonra muhalefet liderinin konuşmasından önce 
Finansman Kanunu kanunlaşıncaya kadar vergi toplanmasına izin veren bir karar önerisi 
(provisional collection of taxes motion) sunulmakta ve anlaşma sağlanarak,  görüşme 
yapılmaksızın200 bu düzenleme aynı gün öğleden sonra saat 18’de yürürlüğe konulmaktadır.201 
Geçici Olarak Vergi Toplanmasına İlişkin Kanuna [Provisional Collection of Taxes Act (PCTA) 
1968] göre geçici vergi toplanmasına ilişkin kararların süresi 5 Ağustosta sona erer. Buna göre 
Parlamento Finansman Kanununu 5 ay içinde çıkarmak durumundadır.202 

Bütçe gününde muhalefet adına geleneksel olarak muhalefet lideri konuşmaktadır. Genellikle 
beyannamenin sunumunu takip eden 4 gün boyunca Maliye Bakanının görüşmelerin başında 
sunduğu bütçe kararı önerileri müzakere edilmektedir. Bütçe müzakerelerinde her gün farklı 
alanlardaki politikalar tartışılmaktadır.203 Hükümetin bütçe beyannamesinde yer alan vergilere 
ilişkin teklifleri Maliye Bakanı tarafından bütçe müzakerelerinin başında karar teklifi olarak 
Avam Kamarasının onayına sunulmaktadır. Bunlara bütçe kararları (budget resolutions) 
denilmektedir. Her bir gelir türü için on birleşim günü içinde ayrı ayrı kararların kabul edilmesi 
gerekmektedir.204 Genellikle bütçenin sunulduğu günü takip eden dördüncü gün bütçe kararları 
oya sunulmaktadır. Bütçe kararlarının kalıcı hukuki düzenleme niteliği kazanması ise 
Finansman Kanununun kabulü ile mümkün olmaktadır.205 

                                                 
197 House of Commons Information Office (Birleşik Krallık Parlamentosu Enformasyon Bürosu), Budgets and 
Financial Documents, Ağustos 2010, s.3, Erişim:14.03.2019, https://www.parliament.uk/documents/commons-
information-office/p05.pdf 
198 Son iki yılın bütçe beyannameleri 22 Kasım 2017 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde sunulmuştur. 
199UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
200 UK Parliament, “What happens in the Chamber on Budget day”, Erişim:20.03.2019, 
https://beta.parliament.uk/articles/gs7yslk5 
201 UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
202 Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, s.4. 
203 UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
204 House of Commons Information Office, Budgets and Financial 
Documents, s.4. 
205 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”. 
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önerilmeyecek, yalnızca Bütçe Sorumluluğu Ofisi güncellenmiş ekonomik ve mali öngörüler 
raporunu Parlamentoya sunacaktır. Böylece bütçenin, daha doğrusu gelir bütçesinin vergi 
döneminin başlamasından 16 ay önce açıklanması ve tartışılmaya başlanması sağlanmış 
olacaktır. Yine de İlkbahar Bütçesi (Spring Budget) için açık kapı bırakılmıştır.  Sonbaharda 
Parlamentoya sunulan gelir bütçesi, kış aylarında Parlamentoda tartışılacak ve ilkbaharda süreç 
tamamlanacaktır. Ayrıca sonbaharda Parlamentoya sunulacak olan Finansman Kanunu Taslağı 
teknik yönden olgunlaştırılmak üzere temmuz ayında yayımlanacaktır.190  

9.2.Gelir Bütçesi (Finansman Kanunu) 

Yukarıda da belirtildiği üzere İngiltere’de bütçe gelir ve giderleri Parlamento tarafından ayrı 
kanunlarla onaylanmaktadır. Bütçe ve diğer mali kanunlar konusunda Parlamentonun Avam 
Kamarası yetkili olup, Lordlar Kamarasının mali kanunları en fazla bir ay geciktirme yetkisi 
dışında Avam Kamarasının kabul ettiği mali kanunları (Money Bills) reddetme yetkisi 
yoktur.191 Lordlar Kamarasının Finansman Kanunları üzerinde etkisi sınırlı olup, kanunlaşma 
sürecini başlatma ve teklif üzerinde değişiklik yapma yetkisi Avam Kamarasına aittir. Lordlar 
Kamarası yalnızca ikinci okuma müzakeresi yapmakta, pratikte Finansman Kanunu Teklifini 
madde madde görüşmemekte ve üzerinde değişiklik yapmamaktadır. Başka bir deyişle Lordlar 
Kamarasının rolü bu süreçte formaliteden öteye geçmemektedir.192 Gerçekte Lordlar 
Kamarasının bütçe müzakeresi bir günlük bir formaliteden ibarettir. Ancak uygulamada Avam 
Kamarası da hükümetin bütçesini önemli ölçüde değiştirme gücüne sahip değildir.193 

Finansman Kanunu Teklifi esasen bütçe beyannamesinde yer alan vergisel tedbirleri 
içermektedir.194 Bu çerçevede yeni vergiler, yenilenen yıllık vergiler, oranı artırılan ya da 
kapsamı genişletilen mevcut vergiler ve diğer konular düzenlenmektedir.195 Finansman Kanunu 
yalnızca merkezi yönetimin gelir ihtiyacını karşılamak üzere çıkarılmaktadır. Bu kanunla 
sözgelimi yerel yönetimler için yeni vergiler konulamaz ya da onlara borçlanma yetkisi 
verilemez.196  

                                                 
190 HM Treasury (Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı), Autumn Statement 2016. 
191 İngiltere’de tarihi süreç içerisinde Avam Kamarası mali konulardaki yetkilerini tedricen artırmış ve Lordlar 
Kamarasının önüne geçmiştir. Günümüzde Lordlar Kamarasının mali konuları düzenleyen tekliflerdeki (Money 
Bills) rolünün formaliteden ibaret olduğu kabul edilmektedir. Bkz., Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda 
Bütçe Süreci”, s.34-36. 
192 UK Parliament “The Budget and Parliament”. 
193 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, s.422-423. 
194 İngiltere’de gelir vergisi ve kurumlar vergisi bir yıllığına konulmakta olup her yıl Parlamento tarafından 
yeniden belirlenmeleri gerekmektedir. Buna karşılık katma değer vergisi gibi bazı vergiler ise daimidir. Bununla 
birlikte her halükârda vergilerin tahsili için hükümetin Parlamento tarafından yetkilendirilmesi gerekir. Bkz., 
Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, s.5. 
195 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”, Erişim:14.03.2019, 
https://www.parliament.uk/about/how/role/check-and-approve-government-spending-and-taxation/ 
196 Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, s.7. 
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Parlamentoda bütçe süreci Maliye Bakanının sunuş konuşması ile başlamaktadır.197 Bütçe 
Beyannamesi Maliye Bakanı tarafından sonbaharda Avam Kamarasında yapılan konuşma ile 
sunulmuş olmaktadır.198  Beyannamenin Avam Kamarasında açıklandığı gün “Bütçe Günü” 
(Budget Day) olarak adlandırılmaktadır. Beyanname iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci 
kısımda ülkenin finansal ve ekonomik durumu değerlendirilmekte, ikinci kısımda bu öngörüler 
doğrultusunda vergi kanunlarına ilişkin değişiklik teklifleri yer almaktadır. Ayrıca Bütçe 
Sorumluluğu Ofisi tarafından hazırlanan ekonomik tahminler (Ekonomik ve Mali Görünüm 
Raporu) de bütçenin parçası olarak Parlamentoya sunulmaktadır.199 

Maliye Bakanının sunuş konuşmasından hemen sonra muhalefet liderinin konuşmasından önce 
Finansman Kanunu kanunlaşıncaya kadar vergi toplanmasına izin veren bir karar önerisi 
(provisional collection of taxes motion) sunulmakta ve anlaşma sağlanarak,  görüşme 
yapılmaksızın200 bu düzenleme aynı gün öğleden sonra saat 18’de yürürlüğe konulmaktadır.201 
Geçici Olarak Vergi Toplanmasına İlişkin Kanuna [Provisional Collection of Taxes Act (PCTA) 
1968] göre geçici vergi toplanmasına ilişkin kararların süresi 5 Ağustosta sona erer. Buna göre 
Parlamento Finansman Kanununu 5 ay içinde çıkarmak durumundadır.202 

Bütçe gününde muhalefet adına geleneksel olarak muhalefet lideri konuşmaktadır. Genellikle 
beyannamenin sunumunu takip eden 4 gün boyunca Maliye Bakanının görüşmelerin başında 
sunduğu bütçe kararı önerileri müzakere edilmektedir. Bütçe müzakerelerinde her gün farklı 
alanlardaki politikalar tartışılmaktadır.203 Hükümetin bütçe beyannamesinde yer alan vergilere 
ilişkin teklifleri Maliye Bakanı tarafından bütçe müzakerelerinin başında karar teklifi olarak 
Avam Kamarasının onayına sunulmaktadır. Bunlara bütçe kararları (budget resolutions) 
denilmektedir. Her bir gelir türü için on birleşim günü içinde ayrı ayrı kararların kabul edilmesi 
gerekmektedir.204 Genellikle bütçenin sunulduğu günü takip eden dördüncü gün bütçe kararları 
oya sunulmaktadır. Bütçe kararlarının kalıcı hukuki düzenleme niteliği kazanması ise 
Finansman Kanununun kabulü ile mümkün olmaktadır.205 

                                                 
197 House of Commons Information Office (Birleşik Krallık Parlamentosu Enformasyon Bürosu), Budgets and 
Financial Documents, Ağustos 2010, s.3, Erişim:14.03.2019, https://www.parliament.uk/documents/commons-
information-office/p05.pdf 
198 Son iki yılın bütçe beyannameleri 22 Kasım 2017 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde sunulmuştur. 
199UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
200 UK Parliament, “What happens in the Chamber on Budget day”, Erişim:20.03.2019, 
https://beta.parliament.uk/articles/gs7yslk5 
201 UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
202 Seely, A., The Budget and the Annual Finance Bill, s.4. 
203 UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
204 House of Commons Information Office, Budgets and Financial 
Documents, s.4. 
205 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”. 
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Bütçe müzakerelerinin başında Maliye Bakanının sunduğu ilk karar önerisi (amendment of the 
law motion) tartışmaların, soruların ve önergelerin kapsamının sınırlanmasına yöneliktir.206 
Bütçe müzakereleri esas itibarıyla bu önerge üzerinden yürür.207 Bütçe kararı önerilerinin oya 
sunulduğu gün ilk önce bu karar önerisi oylanır. Üyeler yalnızca bu ilk karar önerisi üzerinde 
değişiklik önergesi verebilirler. Ayrıca verilecek önergeler vergi oranlarını artıramaz, süresini 
uzatamaz ve yeni vergiler öngöremez.208 Maliye Bakanının ilk karar önerisi üzerinde verilmiş 
önerge varsa önce bunlar oylanır. İlk karar önerisinin ardından Maliye Bakanı tarafından her 
bir gelir türü hakkında verilmiş olan diğer bütçe kararı önerileri işleme alınır.  

Bütçe kararlarının kabulü ile Parlamento hükümetin yeni vergiler koymasına, mevcut yıllık 
vergileri yenilemesine, oranlarını artırmasına ya da kapsamlarını genişletmesine ve diğer bazı 
konularda yapacaklarına geçici olarak onay vermiş olmaktadır. Ancak bu kararların kalıcı ve 
kanuni hale gelmesi için Finansman Kanunu ile kanunlaştırılması gerekir.  Genellikle kararların 
Avam Kamarasında kabul edildiği gün, Maliye Bakanı bütçe kararlarını Finansman Kanunu 
Teklifine dönüştürerek Parlamentoya sunmaktadır. Finansman Kanunu Teklifinin vergilerin 
geçici olarak toplanmasına izin veren Parlamento kararının süresi sona ermeden 
kanunlaştırılması gerekmektedir. Finansman Kanunu Teklifinin Avam Kamarasında 
kanunlaşma süreci çok az farklılık göstermekle birlikte esasen diğer kanun teklifleri ile aynıdır. 
Diğer kanunlardan farklı olarak genellikle tartışmalı ve önemli kısımlar, Avam Kamarasının iki 
gün boyunca bütün üyeleriyle bir komisyon olarak toplandığı toplantısında (Committee of the 
Whole House) tartışılmaktadır. Diğer kısımlar ise kanun teklifini görüşmek üzere bu amaçla 
seçilen komisyon (Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu - Public Bill Committee) tarafından 
olağan işleyiş çerçevesinde görüşülmektedir.209 

Finansman Kanunu Teklifinin Avam Kamarasında ikinci görüşmeleri yalnızca bir gün 
sürmekte ve hükümetin mali politikalarını değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Avam 
Kamarasının komisyon olarak toplandığı görüşmeler ise iki gün sürmektedir. Doğrudan bu 
toplantılarda görüşülen maddeler teklifin çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Daimî denetim 
komisyonları (select committees) da teklif hakkında öneri sunabilmekle birlikte bu önerilerin 
teklifin maddelerini görüşen komisyonca kabulü zorunlu değildir. Teklifin maddelerini görüşen 
komisyon genellikle 20 üyeli diğer komisyonlardan farklı olarak 30-40 üyeden oluşmaktadır.210 

Avam Kamarası Maliye Komisyonu hükümetin teklifini incelemekte ve kendi görüşlerini bir 
raporla ortaya koymaktadır. Bunun üzerine hükümet Komisyonun görüşlerine cevaben bir rapor 

                                                 
206 Örneğin 2017 ilkbahar bütçesinde kamu borçları ve genel olarak gelirler üzerinde önerge verilebileceği, ancak 
Katma Değer Vergisi ile ilgili önerge verilemeyeceğini öngören karar önerisi kabul edilmiştir.  Ancak 2018 
yılında önergelerin ve tartışmaların sınırlandırılmasına ilişkin karar alınmamıştır. Bkz., Seely, A., The Budget 
and the Annual Finance Bill, s.5. 
207 UK Parliament, “What happens in the Chamber on Budget day”. 
208 UK Parliament, “Budget resolutions and end of debate”, Erişim:18.03.2019, 
https://beta.parliament.uk/articles/jwEQkYPY 
209 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”. 
210 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.49-50. 
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hazırlamaktadır. Diğer taraftan Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komisyonunun Finansman 
Kanunu Alt Komisyonu, Finansman Kanunu Teklifini vergi sisteminin anlaşılırlığının 
artırılması, vergi idaresinin geliştirilmesi gibi sınırlı teknik açılardan incelemektedir.211 

Finansman Kanunu Teklifi üzerinde verilecek önergeler bütçe kararlarının kapsamı dışına 
çıkamaz, hükümetin teklif ettiği vergi oranlarını yükseltemez, vergi kapsamını genişletemez, 
yeni vergi teklif edemez.212 

9.3.Gider Bütçesi (Ödenek Kanunları) 

Hükümet yılda iki kez Parlamentoya ödenek teklifi (supply estimates ya da kısaca estimates) 
sunmaktadır.213 Mali yıl 1 Nisan’da başlamasına rağmen asıl ödenek teklifi (main supply 
estimates) nisan-mayıs aylarında Parlamentoya sunulmakta ve Parlamentoda temmuz ayında 
görüşülmektedir.214 Ek ödenek teklifleri (supplementary estimates) ise ocak-şubat aylarında 
Parlamentoya sunulmaktadır. Mali yıl başladığında henüz ödenek kanunları kabul edilmemiş 
olduğundan, hükümet ödenek kanunları kabul edilinceye kadar harcama yapabilmek için 
Parlamentodan geçici ödenek talep etmektedir (vote on account). Bu durumda bir önceki yıl 
harcamalarının yüzde 45’i oranında geçici harcamaya izin verilmektedir. Asıl ödenek teklifleri 
hazırlanırken bu harcamalar toplamlardan düşülmektedir.215 Her bir kuruluş için geçici ödenek 
aşağı yukarı dört aylık bir süre için (Nisan-Temmuz dönemi) verilmektedir. Geçici ödenek 
talebi genellikle şubat ayında yayımlanmakta ve mart ayında, mali yıl başlamadan Parlamento 
tarafından onaylanmaktadır. Bir önceki yıla ilişkin ek ödenek teklifleri de Parlamento 
tarafından mart ayı başlarında karara bağlanmaktadır. İstisnai durumlarda geçmişe dönük 
tamamlayıcı ödenek verilmesi (statement of excesses) söz konusu olabilmektedir. Bu durum 
genellikle beklenmedik, öngörülemeyen harcamalardan ya da hatalardan kaynaklanmaktadır.216 
Sayıştay tarafından tamamlayıcı ödeneklere ilişkin olarak hazırlanan rapor Kamu Hesapları 
Komisyonunda (Committee of Public Accounts) görüşülmekte, bu komisyonun onaylamadığı 

                                                 
211 UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
212 UK Parliament, “Finance Bill”, Erişim:20.03.2019, https://beta.parliament.uk/articles/9Sc0nmH5 
213 İngiltere’de kamu harcamaları her 3-4 yılda bir sistematik olarak gözden geçirilmekte, kuruluşların harcama 
öncelikleri bu uygulama çerçevesinde belirlenmekte ve ödenek teklifleri bu doğrultuda hazırlanmaktadır. Daimî 
komisyonlar kuruluşların harcamalarını değerlendirirken harcama gözden geçirme raporlarını da dikkate 
almaktadır. Harcamaların Gözden Geçirilmesi (spending review) özellikle OECD’nin kamu harcamalarında 
tasarruf sağlamak üzere önem verdiği belirli ilke ve tekniklere dayanan bir yöntem olup OECD üyesi pek çok 
ülkede uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama kamu harcamalarının sistematik olarak gözden geçirilmesini ve 
verimsiz harcama alanlarının ve çakışan hizmetlerin tespitini, harcama önceliklerinin belirlenmesini amaçlar. 
214 HM Treasury, Supply Estimates: A Guidance Manual, s.8, Erişim:21.03.2019, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220744/estima
tes_manual_july2011.pdf 
215 Scrutiny Unit, Financial Scrutiny Uncovered, s.25, Kasım 2017, Erişim:14.03.2019, 
https://www.parliament.uk/documents/Scrutiny-Unit/Financial-Scrutiny-Uncovered-booklet-2017-edition-3.pdf 
216 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, UK House of Commons 
Library Briefing, Haziran 2017, s.5, Erişim:21.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8028#fullreport 
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Bütçe müzakerelerinin başında Maliye Bakanının sunduğu ilk karar önerisi (amendment of the 
law motion) tartışmaların, soruların ve önergelerin kapsamının sınırlanmasına yöneliktir.206 
Bütçe müzakereleri esas itibarıyla bu önerge üzerinden yürür.207 Bütçe kararı önerilerinin oya 
sunulduğu gün ilk önce bu karar önerisi oylanır. Üyeler yalnızca bu ilk karar önerisi üzerinde 
değişiklik önergesi verebilirler. Ayrıca verilecek önergeler vergi oranlarını artıramaz, süresini 
uzatamaz ve yeni vergiler öngöremez.208 Maliye Bakanının ilk karar önerisi üzerinde verilmiş 
önerge varsa önce bunlar oylanır. İlk karar önerisinin ardından Maliye Bakanı tarafından her 
bir gelir türü hakkında verilmiş olan diğer bütçe kararı önerileri işleme alınır.  

Bütçe kararlarının kabulü ile Parlamento hükümetin yeni vergiler koymasına, mevcut yıllık 
vergileri yenilemesine, oranlarını artırmasına ya da kapsamlarını genişletmesine ve diğer bazı 
konularda yapacaklarına geçici olarak onay vermiş olmaktadır. Ancak bu kararların kalıcı ve 
kanuni hale gelmesi için Finansman Kanunu ile kanunlaştırılması gerekir.  Genellikle kararların 
Avam Kamarasında kabul edildiği gün, Maliye Bakanı bütçe kararlarını Finansman Kanunu 
Teklifine dönüştürerek Parlamentoya sunmaktadır. Finansman Kanunu Teklifinin vergilerin 
geçici olarak toplanmasına izin veren Parlamento kararının süresi sona ermeden 
kanunlaştırılması gerekmektedir. Finansman Kanunu Teklifinin Avam Kamarasında 
kanunlaşma süreci çok az farklılık göstermekle birlikte esasen diğer kanun teklifleri ile aynıdır. 
Diğer kanunlardan farklı olarak genellikle tartışmalı ve önemli kısımlar, Avam Kamarasının iki 
gün boyunca bütün üyeleriyle bir komisyon olarak toplandığı toplantısında (Committee of the 
Whole House) tartışılmaktadır. Diğer kısımlar ise kanun teklifini görüşmek üzere bu amaçla 
seçilen komisyon (Kamusal Kanun Teklifi Komisyonu - Public Bill Committee) tarafından 
olağan işleyiş çerçevesinde görüşülmektedir.209 

Finansman Kanunu Teklifinin Avam Kamarasında ikinci görüşmeleri yalnızca bir gün 
sürmekte ve hükümetin mali politikalarını değerlendirme imkânı sağlamaktadır. Avam 
Kamarasının komisyon olarak toplandığı görüşmeler ise iki gün sürmektedir. Doğrudan bu 
toplantılarda görüşülen maddeler teklifin çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Daimî denetim 
komisyonları (select committees) da teklif hakkında öneri sunabilmekle birlikte bu önerilerin 
teklifin maddelerini görüşen komisyonca kabulü zorunlu değildir. Teklifin maddelerini görüşen 
komisyon genellikle 20 üyeli diğer komisyonlardan farklı olarak 30-40 üyeden oluşmaktadır.210 

Avam Kamarası Maliye Komisyonu hükümetin teklifini incelemekte ve kendi görüşlerini bir 
raporla ortaya koymaktadır. Bunun üzerine hükümet Komisyonun görüşlerine cevaben bir rapor 

                                                 
206 Örneğin 2017 ilkbahar bütçesinde kamu borçları ve genel olarak gelirler üzerinde önerge verilebileceği, ancak 
Katma Değer Vergisi ile ilgili önerge verilemeyeceğini öngören karar önerisi kabul edilmiştir.  Ancak 2018 
yılında önergelerin ve tartışmaların sınırlandırılmasına ilişkin karar alınmamıştır. Bkz., Seely, A., The Budget 
and the Annual Finance Bill, s.5. 
207 UK Parliament, “What happens in the Chamber on Budget day”. 
208 UK Parliament, “Budget resolutions and end of debate”, Erişim:18.03.2019, 
https://beta.parliament.uk/articles/jwEQkYPY 
209 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”. 
210 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.49-50. 
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hazırlamaktadır. Diğer taraftan Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komisyonunun Finansman 
Kanunu Alt Komisyonu, Finansman Kanunu Teklifini vergi sisteminin anlaşılırlığının 
artırılması, vergi idaresinin geliştirilmesi gibi sınırlı teknik açılardan incelemektedir.211 

Finansman Kanunu Teklifi üzerinde verilecek önergeler bütçe kararlarının kapsamı dışına 
çıkamaz, hükümetin teklif ettiği vergi oranlarını yükseltemez, vergi kapsamını genişletemez, 
yeni vergi teklif edemez.212 

9.3.Gider Bütçesi (Ödenek Kanunları) 

Hükümet yılda iki kez Parlamentoya ödenek teklifi (supply estimates ya da kısaca estimates) 
sunmaktadır.213 Mali yıl 1 Nisan’da başlamasına rağmen asıl ödenek teklifi (main supply 
estimates) nisan-mayıs aylarında Parlamentoya sunulmakta ve Parlamentoda temmuz ayında 
görüşülmektedir.214 Ek ödenek teklifleri (supplementary estimates) ise ocak-şubat aylarında 
Parlamentoya sunulmaktadır. Mali yıl başladığında henüz ödenek kanunları kabul edilmemiş 
olduğundan, hükümet ödenek kanunları kabul edilinceye kadar harcama yapabilmek için 
Parlamentodan geçici ödenek talep etmektedir (vote on account). Bu durumda bir önceki yıl 
harcamalarının yüzde 45’i oranında geçici harcamaya izin verilmektedir. Asıl ödenek teklifleri 
hazırlanırken bu harcamalar toplamlardan düşülmektedir.215 Her bir kuruluş için geçici ödenek 
aşağı yukarı dört aylık bir süre için (Nisan-Temmuz dönemi) verilmektedir. Geçici ödenek 
talebi genellikle şubat ayında yayımlanmakta ve mart ayında, mali yıl başlamadan Parlamento 
tarafından onaylanmaktadır. Bir önceki yıla ilişkin ek ödenek teklifleri de Parlamento 
tarafından mart ayı başlarında karara bağlanmaktadır. İstisnai durumlarda geçmişe dönük 
tamamlayıcı ödenek verilmesi (statement of excesses) söz konusu olabilmektedir. Bu durum 
genellikle beklenmedik, öngörülemeyen harcamalardan ya da hatalardan kaynaklanmaktadır.216 
Sayıştay tarafından tamamlayıcı ödeneklere ilişkin olarak hazırlanan rapor Kamu Hesapları 
Komisyonunda (Committee of Public Accounts) görüşülmekte, bu komisyonun onaylamadığı 

                                                 
211 UK Parliament, “The Budget and Parliament”. 
212 UK Parliament, “Finance Bill”, Erişim:20.03.2019, https://beta.parliament.uk/articles/9Sc0nmH5 
213 İngiltere’de kamu harcamaları her 3-4 yılda bir sistematik olarak gözden geçirilmekte, kuruluşların harcama 
öncelikleri bu uygulama çerçevesinde belirlenmekte ve ödenek teklifleri bu doğrultuda hazırlanmaktadır. Daimî 
komisyonlar kuruluşların harcamalarını değerlendirirken harcama gözden geçirme raporlarını da dikkate 
almaktadır. Harcamaların Gözden Geçirilmesi (spending review) özellikle OECD’nin kamu harcamalarında 
tasarruf sağlamak üzere önem verdiği belirli ilke ve tekniklere dayanan bir yöntem olup OECD üyesi pek çok 
ülkede uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama kamu harcamalarının sistematik olarak gözden geçirilmesini ve 
verimsiz harcama alanlarının ve çakışan hizmetlerin tespitini, harcama önceliklerinin belirlenmesini amaçlar. 
214 HM Treasury, Supply Estimates: A Guidance Manual, s.8, Erişim:21.03.2019, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220744/estima
tes_manual_july2011.pdf 
215 Scrutiny Unit, Financial Scrutiny Uncovered, s.25, Kasım 2017, Erişim:14.03.2019, 
https://www.parliament.uk/documents/Scrutiny-Unit/Financial-Scrutiny-Uncovered-booklet-2017-edition-3.pdf 
216 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, UK House of Commons 
Library Briefing, Haziran 2017, s.5, Erişim:21.03.2019, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8028#fullreport 
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ödenekler Genel Kurulda oya sunulmamaktadır.217 Parlamentonun tamamlayıcı ödenek kararı 
ek ödenek kanunuyla birlikte yayımlanmaktadır.218 

İçtüzük uyarınca Parlamento (Genel Kurul) ödeneklerin görüşülmesine bir yasama yılında üç 
gün (estimates days) ayırır. Müzakere günlerinde hangi ödenek tekliflerinin ve komisyon 
raporlarının müzakereye açılacağını daimî denetim komisyonların (select committees) 
başkanlarından oluşan bir komisyon (Liaison Committee) belirler. Uygulamada bu üç günde 
her gün iki müzakere (oturum) olmak üzere toplamda altı müzakere gerçekleştirilir. Bir gün (iki 
müzakere) temmuz ayında asıl ödenek teklifleri için, iki gün (dört müzakere) mart ayı 
başlarında ek ödenekler için ayrılır. Yalnızca müzakereye açılan ödenek teklifleri tartışılır ve 
oya sunulur. Ayrıca bu aşamada yalnızca hükümet ödenek artışına ilişkin teklifte bulunabilir. 
Bir kuruluşun ödeneğinin reddedilmesi ya da azaltılması mümkünse de bu nadiren gerçekleşen 
bir olaydır. Üzerinde müzakere açılmayan ödenek teklifleri -ki çoğu teklif müzakere edilmez- 
birleştirilir ve görüşülmeksizin topluca oylanır. Uygulamada Parlamento üyelerinin hükümetçe 
teklif edilen ödenekleri değiştirme imkânları sınırlıdır ve nadiren gerçekleşir.219 İçtüzük gereği 
Avam Kamarası hükümetin teklif ettiği ödenekleri azaltabilir, ancak artıramaz. Lordlar 
Kamarasının ise ödenek sürecinde bir etkisi yoktur. Teklifi müzakeresiz kabul eder.220 

İçtüzük gereği Ödenek Kanunu Teklifi Avam Kamarasında yalnızca Genel Kurulda görüşülür, 
kamusal kanun teklifi komisyonlarına havale edilmez. Ancak her bir daimî denetim komisyonu 
görev alanındaki kuruluşların ödenek tekliflerini inceleyip değerlendirir. Ancak bu bir 
zorunluluk olmayıp ilgili komisyonun takdirindedir. Daimî denetim komisyonu raporları 
üzerinden yürütülen Genel Kurul görüşmelerinde ödenek miktarından çok uygulanan 
politikalar tartışılır. Her günün sonunda önergeler işleme alınır.221 

Finansman Kanunu Teklifinde olduğu gibi ödenek ve ek ödenek kanunu tekliflerinden önce de 
her bir kuruluşun ödenekleri için Parlamento kararı (supply resolutions) alınır. Bu kararlar 
ödenek kanunu tekliflerine temel oluşturur.222  

Avam Kamarasında her bir harcamacı kuruluşun gözetim ve denetimini yürüten bir daimî 
denetim komisyonu bulunur. Bu komisyonların bir görevi de görev alanlarındaki kuruluşların 
harcama planlarını incelemek ve değerlendirmektir. Komisyonlar bakanlardan ve 
bürokratlardan bilgi talep edebilir. Avam Kamarası Komisyonlar Ofisi Araştırma ve İnceleme 
Birimi (Scrutiny Unit) bu çalışmalarında komisyonlara destek olur.223 

Gelir bütçesinde olduğu gibi Parlamentonun gider bütçesini görüşme sürecinde de reform 
arayışları devam etmektedir. 2016 yılında Avam Kamarası İçtüzük Komisyonu sürecin 

                                                 
217 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.55. 
218 Scrutiny Unit, Financial Scrutiny Uncovered s.30-31. 
219 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, s.13. 
220 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, s.3-4. 
221 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.56-57. 
222 Scrutiny, Financial Scrutiny Uncovered, s.26-27. 
223 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”. 

İngiltere Avam Kamarasnda Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri 

 

TBMM Araştrma Hizmetleri Başkanlğ 

A
R
M

E
R

57

iyileştirilmesi amacıyla bir çalışma başlatmış ve hazırlanan rapor 2017 yılında açıklanmıştır.224 
Raporda, ödeneklerin görüşülme sürecinde daimi denetim komisyonu raporlarından ziyade 
ödenek miktarlarının tartışılmasını sağlayacak usul değişikliği, ödeneklerin bastırılması ve 
onaylanması sürecinin daha fazla incelemeyi sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi ve mali yıl 
başlamadan ödeneklerin onaylanması önerilmiştir.225 Komisyon 2018 yılının ocak ayında yeni 
bir rapor hazırlamış ve yeni önerilerle birlikte 2017 yılında hazırlanan raporda yer alan 
önerilerin bir an önce uygulanması gerektiğine dikkat çekmiştir.226  

9.4.Bütçenin Dış Denetimi ve Kesinhesaplar 

İngiltere’de Parlamento adına bütçenin dış denetiminden Sayıştay (National Audit Office) 
sorumludur. Sayıştay ticari faaliyetlerde bulunanlar dâhil bütün kamu kuruluşlarının mali 
tablolarını denetlemekte ve sonuçları Parlamentoya raporlamaktadır. Sayıştay mali denetim 
yapar, kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığını inceler, soruşturma 
yapar, geniş kapsamlı inceleme raporları hazırlar, ancak yerindelik denetimi yapamaz. 
Sayıştayın çalışmalarını denetleme görevi ise Kamu Hesapları Komisyonuna aittir. Komisyon 
Sayıştayın bütçesini onaylar, denetçilerin atamasını yapar. Sayıştay raporları ilgisine göre diğer 
daimî denetim komisyonlarına da gönderilir.227  

Sayıştay, bulgularını doğrudan uygulamaya koyamaz, Kamu Hesapları Komisyonuna sunar. 
Ancak, merkezi yönetim dışındaki kuruluşlara ilişkin denetim raporları Parlamento 
komisyonlarına gönderilmez. Komisyon, denetlenen kuruluşun yetkililerini çağırarak onlardan 
sözlü bilgi alır. Daha sonra kendi raporunu hazırlar. Diğer daimî denetim komisyonları mali 
konularla çok fazla ilgilenmediklerinden Kamu Hesapları Komisyonunun raporlarına 
güvenirler. Ancak Komisyonun bütün kuruluşlara ilişkin denetim raporları üzerinde çalışması 
mümkün olmamaktadır. Geleneksel olarak hükümet Komisyonun bütün raporlarına iki ay 
içinde cevap vermektedir.228 

Sayıştay denetim faaliyetlerinde Parlamentodan talimat almaz, ancak Kamu Hesapları 
Komisyonu ve milletvekilleri Sayıştaydan belli bir konuda inceleme yapılmasını isteyebilir. 
1861 yılında kurulmuş olan Kamu Hesapları Komisyonu, Parlamentonun en önemli 

                                                 
224 Komisyon Raporu için bkz., House of Commons Procedure Committee (Avam Kamarası İçtüzük 
Komisyonu), “Authorising Government Expenditure: Steps to More Effective Scrutiny”, Fifth Report of Session 
2016–17, 29 Mart 2017, Erişim:21.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmproced/190/190.pdf 
225 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, s.15. 
226 Komisyon Raporu için bkz., House of Commons Procedure Committee, “Debates on Estimates Days: Piloting 
New Arrangements”, Third Report of Session 2017–19, 17 Ocak 2018, Erişim:21.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmproced/739/739.pdf 
227 National Audit Office (Birleşik Krallık Sayıştayı), An Introduction to the National Audit Office, 
Erişim:21.03.2019, https://www.nao.org.uk/about-us/wp-content/uploads/sites/12/2016/07/Introduction-
National-Audit-Office.pdf 
228 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, s.438-439. 
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ödenekler Genel Kurulda oya sunulmamaktadır.217 Parlamentonun tamamlayıcı ödenek kararı 
ek ödenek kanunuyla birlikte yayımlanmaktadır.218 

İçtüzük uyarınca Parlamento (Genel Kurul) ödeneklerin görüşülmesine bir yasama yılında üç 
gün (estimates days) ayırır. Müzakere günlerinde hangi ödenek tekliflerinin ve komisyon 
raporlarının müzakereye açılacağını daimî denetim komisyonların (select committees) 
başkanlarından oluşan bir komisyon (Liaison Committee) belirler. Uygulamada bu üç günde 
her gün iki müzakere (oturum) olmak üzere toplamda altı müzakere gerçekleştirilir. Bir gün (iki 
müzakere) temmuz ayında asıl ödenek teklifleri için, iki gün (dört müzakere) mart ayı 
başlarında ek ödenekler için ayrılır. Yalnızca müzakereye açılan ödenek teklifleri tartışılır ve 
oya sunulur. Ayrıca bu aşamada yalnızca hükümet ödenek artışına ilişkin teklifte bulunabilir. 
Bir kuruluşun ödeneğinin reddedilmesi ya da azaltılması mümkünse de bu nadiren gerçekleşen 
bir olaydır. Üzerinde müzakere açılmayan ödenek teklifleri -ki çoğu teklif müzakere edilmez- 
birleştirilir ve görüşülmeksizin topluca oylanır. Uygulamada Parlamento üyelerinin hükümetçe 
teklif edilen ödenekleri değiştirme imkânları sınırlıdır ve nadiren gerçekleşir.219 İçtüzük gereği 
Avam Kamarası hükümetin teklif ettiği ödenekleri azaltabilir, ancak artıramaz. Lordlar 
Kamarasının ise ödenek sürecinde bir etkisi yoktur. Teklifi müzakeresiz kabul eder.220 

İçtüzük gereği Ödenek Kanunu Teklifi Avam Kamarasında yalnızca Genel Kurulda görüşülür, 
kamusal kanun teklifi komisyonlarına havale edilmez. Ancak her bir daimî denetim komisyonu 
görev alanındaki kuruluşların ödenek tekliflerini inceleyip değerlendirir. Ancak bu bir 
zorunluluk olmayıp ilgili komisyonun takdirindedir. Daimî denetim komisyonu raporları 
üzerinden yürütülen Genel Kurul görüşmelerinde ödenek miktarından çok uygulanan 
politikalar tartışılır. Her günün sonunda önergeler işleme alınır.221 

Finansman Kanunu Teklifinde olduğu gibi ödenek ve ek ödenek kanunu tekliflerinden önce de 
her bir kuruluşun ödenekleri için Parlamento kararı (supply resolutions) alınır. Bu kararlar 
ödenek kanunu tekliflerine temel oluşturur.222  

Avam Kamarasında her bir harcamacı kuruluşun gözetim ve denetimini yürüten bir daimî 
denetim komisyonu bulunur. Bu komisyonların bir görevi de görev alanlarındaki kuruluşların 
harcama planlarını incelemek ve değerlendirmektir. Komisyonlar bakanlardan ve 
bürokratlardan bilgi talep edebilir. Avam Kamarası Komisyonlar Ofisi Araştırma ve İnceleme 
Birimi (Scrutiny Unit) bu çalışmalarında komisyonlara destek olur.223 

Gelir bütçesinde olduğu gibi Parlamentonun gider bütçesini görüşme sürecinde de reform 
arayışları devam etmektedir. 2016 yılında Avam Kamarası İçtüzük Komisyonu sürecin 

                                                 
217 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.55. 
218 Scrutiny Unit, Financial Scrutiny Uncovered s.30-31. 
219 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, s.13. 
220 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, s.3-4. 
221 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.56-57. 
222 Scrutiny, Financial Scrutiny Uncovered, s.26-27. 
223 UK Parliament, “Check and approve Government spending and taxation”. 
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iyileştirilmesi amacıyla bir çalışma başlatmış ve hazırlanan rapor 2017 yılında açıklanmıştır.224 
Raporda, ödeneklerin görüşülme sürecinde daimi denetim komisyonu raporlarından ziyade 
ödenek miktarlarının tartışılmasını sağlayacak usul değişikliği, ödeneklerin bastırılması ve 
onaylanması sürecinin daha fazla incelemeyi sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi ve mali yıl 
başlamadan ödeneklerin onaylanması önerilmiştir.225 Komisyon 2018 yılının ocak ayında yeni 
bir rapor hazırlamış ve yeni önerilerle birlikte 2017 yılında hazırlanan raporda yer alan 
önerilerin bir an önce uygulanması gerektiğine dikkat çekmiştir.226  

9.4.Bütçenin Dış Denetimi ve Kesinhesaplar 

İngiltere’de Parlamento adına bütçenin dış denetiminden Sayıştay (National Audit Office) 
sorumludur. Sayıştay ticari faaliyetlerde bulunanlar dâhil bütün kamu kuruluşlarının mali 
tablolarını denetlemekte ve sonuçları Parlamentoya raporlamaktadır. Sayıştay mali denetim 
yapar, kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığını inceler, soruşturma 
yapar, geniş kapsamlı inceleme raporları hazırlar, ancak yerindelik denetimi yapamaz. 
Sayıştayın çalışmalarını denetleme görevi ise Kamu Hesapları Komisyonuna aittir. Komisyon 
Sayıştayın bütçesini onaylar, denetçilerin atamasını yapar. Sayıştay raporları ilgisine göre diğer 
daimî denetim komisyonlarına da gönderilir.227  

Sayıştay, bulgularını doğrudan uygulamaya koyamaz, Kamu Hesapları Komisyonuna sunar. 
Ancak, merkezi yönetim dışındaki kuruluşlara ilişkin denetim raporları Parlamento 
komisyonlarına gönderilmez. Komisyon, denetlenen kuruluşun yetkililerini çağırarak onlardan 
sözlü bilgi alır. Daha sonra kendi raporunu hazırlar. Diğer daimî denetim komisyonları mali 
konularla çok fazla ilgilenmediklerinden Kamu Hesapları Komisyonunun raporlarına 
güvenirler. Ancak Komisyonun bütün kuruluşlara ilişkin denetim raporları üzerinde çalışması 
mümkün olmamaktadır. Geleneksel olarak hükümet Komisyonun bütün raporlarına iki ay 
içinde cevap vermektedir.228 

Sayıştay denetim faaliyetlerinde Parlamentodan talimat almaz, ancak Kamu Hesapları 
Komisyonu ve milletvekilleri Sayıştaydan belli bir konuda inceleme yapılmasını isteyebilir. 
1861 yılında kurulmuş olan Kamu Hesapları Komisyonu, Parlamentonun en önemli 

                                                 
224 Komisyon Raporu için bkz., House of Commons Procedure Committee (Avam Kamarası İçtüzük 
Komisyonu), “Authorising Government Expenditure: Steps to More Effective Scrutiny”, Fifth Report of Session 
2016–17, 29 Mart 2017, Erişim:21.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmproced/190/190.pdf 
225 Honeysett, L., Brien, P., The Estimates Process and 2017-18 Main Estimates, s.15. 
226 Komisyon Raporu için bkz., House of Commons Procedure Committee, “Debates on Estimates Days: Piloting 
New Arrangements”, Third Report of Session 2017–19, 17 Ocak 2018, Erişim:21.03.2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmproced/739/739.pdf 
227 National Audit Office (Birleşik Krallık Sayıştayı), An Introduction to the National Audit Office, 
Erişim:21.03.2019, https://www.nao.org.uk/about-us/wp-content/uploads/sites/12/2016/07/Introduction-
National-Audit-Office.pdf 
228 Lienert, I., Jung, M.K., The Legal Framework for Budget Systems: An International Comparison, s.438-439. 
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komisyonlarından olup uygunluk ve performans denetimi raporlarını görüşür.  16 üyeden 
oluşan Komisyonun Başkanı geleneksel olarak muhalefete mensuptur.229 Komisyon geniş bir 
denetim yetkisine sahip olmakla birlikte yerindelik değerlendirmesi yapamaz. Bu görev diğer 
daimî denetim komisyonlarına aittir.230 Kamu Hesapları Komisyonu daha çok sözlü bilgi 
almayı tercih etmektedir. Öte yandan Komisyon politikaları değil, politikaların uygulanmasını 
tartışır. Bu nedenle toplantılarına bakanları değil kuruluşların üst yöneticilerini davet 
etmektedir.231 Komisyonun bir diğer görevi de tamamlayıcı ödenek gerektiğinde buna ilişkin 
bir rapor hazırlayıp Genel Kurula sunmaktır.232 

Devlet Muhasebe Kanunu (Government Resources and Accounts Act 2000) uyarınca bütün 
kuruluşlar kesinhesap hazırlamak (Departments’ Resource Accounts) zorundadır. 
Kesinhesapların uygunluk denetimi Sayıştay tarafından gerçekleştirilir ve uygunluk bildirimi 
Parlamentoya sunulur. Komisyonlar Bürosu Denetim Birimi de kesinhesaplara ilişkin analizler 
yaparak milletvekillerinin kullanımına sunar.233 Harcamacı kuruluşlarca hazırlanan yıllık rapor 
ve kesinhesap (annual report and accounts) söz konusu kanun gereği ilgili olduğu mali yılın 
sona ermesini takiben 10 ay içinde, en geç 31 Ocak’ta Parlamentoya sunulmak zorundadır. 
Uygulamada genellikle yıllık raporlar ve kesinhesaplar tek bir doküman olarak mali yıl 
bitiminden dört ay kadar sonra temmuz ayının sonlarında Parlamentoya sunulmaktadır. 
Yayımın gecikmesi halinde durum daimî denetim komisyonlarına bildirilmek zorundadır. 
Yıllık rapor, kesinhesap harcamaları ve hedeflere ulaşma durumunu gösteren performans 
raporunu (performance report), harcamaların Parlamento tarafından tahsis edilen ödeneklerle 
karşılaştırmasını gösteren hesap verebilirlik raporunu (accountability report) ve mali tabloları 
(financial statements) içerir. Mali tablolar hakkında Sayıştay görüşü de bununla birlikte 
sunulur.234 Yıllık raporlar ve kesinhesaplar ilgili daimî denetim komisyonlarına gönderilir. 
Daimî denetim komisyonları harcamacı kuruluşların politikalarını ve harcamalarını 
değerlendirirler. Kamu Hesapları Komisyonu ise Sayıştay raporlarına ve yetkililerin sözlü 
beyanlarına dayanarak belirli politika ve programları yalnızca yönetimleri ve uygulanmaları 
bakımından değerlendirir.235

                                                 
229 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci” s.60. 
230 UK Parliament, “Our role-Public Accounts Committee”, Erişim:21.03.2019, 
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-
committee/role/ 
231 Scrutiny Unit, “Financial Scrutiny Uncovered” s.8. 
232 Scrutiny Unit, “Financial Scrutiny Uncovered”, s.30. 
233 Başoğlu, M., “İngiltere Parlamentosu’nda Bütçe Süreci”, s.59. 
234 Scrutiny Unit, “Financial Scrutiny Uncovered”, s.35-36. 
235 Scrutiny Unit, “Financial Scrutiny Uncovered”, s.7. 
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denetim yetkisine sahip olmakla birlikte yerindelik değerlendirmesi yapamaz. Bu görev diğer 
daimî denetim komisyonlarına aittir.230 Kamu Hesapları Komisyonu daha çok sözlü bilgi 
almayı tercih etmektedir. Öte yandan Komisyon politikaları değil, politikaların uygulanmasını 
tartışır. Bu nedenle toplantılarına bakanları değil kuruluşların üst yöneticilerini davet 
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ve kesinhesap (annual report and accounts) söz konusu kanun gereği ilgili olduğu mali yılın 
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Uygulamada genellikle yıllık raporlar ve kesinhesaplar tek bir doküman olarak mali yıl 
bitiminden dört ay kadar sonra temmuz ayının sonlarında Parlamentoya sunulmaktadır. 
Yayımın gecikmesi halinde durum daimî denetim komisyonlarına bildirilmek zorundadır. 
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