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l

TÜRKMENİSTAN

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komis
yonu ilk toplantısında alınan kararla, Türk cumhuriyetleri
anayasa metinleri ve parlamento içtüzüklerinin üye ülkele
rin dil ve lehçelerine çevrilerek basılması hususunda mutabakata varılmıştır. Bu vesileyle, Türk dili konuşan ülke
lerden; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti anayasa metinleri,
üye ülke dillerine çevrilerek, ayrı kitaplar halinde baskıları
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların devamı olarak parlamento terimleri sözlükleri yayınlanmıştır
Elinizde bulunan bu kitapta ise, anılan kardeş ülkele
rin parlamento içtüzükleri Türkçeye aktarılarak, TÜRKPA
Uluslararası Sekretaryası koordinasyonunda, Türk dili ko
nuşan parlamentolar arasında işbirliğine katkı sağlaması ve
yasama faaliyetlerinde kaynak oluşturması amacıyla yayına
hazırlanmıştır. Bu çalışma yasama işleri ve uluslararası iliş
kiler sahasında faaliyet gösteren uzmanlar dahil, akademik
çevrelere kadar tüm paydaş ve okuyucu kitlesinin dikkatine
sunulmuştur.
TÜRKPA’nın çalışmalarında ve ayrıca bu projenin yaşa
ma geçirilmesinde her daim desteğini hissettiğimiz TBMM
Milletvekili ve TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İliş
kiler Komisyonu Başkanı Sayın Haluk İpek’e, aynı zaman
da tercüme ve yayın çalışmalarımıza katkılarından dolayı
TİKA’ya ve değerli Başkanı Sayın Serdar Çam’a teşekkür
lerimizi bildiririz.
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TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu
kararına esasen Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile hazırlanmıştır.
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ÖNSÖZ
17 Kasım 2006 tarihinde Antalya’da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi kurulmasına dair inisiyatif beyanından sonra 21 Kasım 2008 tarihinde İstan
bul’da kurulan TÜRKPA’nın gayelerinden en önemlilerinden birisi de tarih, kültür ve dil
ortaklığına dayanarak milli yasaların yakınlaştırılması ve parlamentolar arası işbirliğinin
daha artırılması olmuştur.
TÜRKPA Hukuk İşleri Komisyonunda alınan kararla, Türk Cumhuriyetleri parla
mento içtüzüklerinin, üye ülkelerin dil ve lehçelerine çevrilerek basılmasının kararlaştı
rılması neticesi hazırlanan bu Eserle, üye ülkelerin parlamentolarının yapısının kavran
ması ve iyi uygulamaların örneklenebilmesi imkanı sağlanmaktadır.
İçtüzükler, yasama çalışmalarına ışık tutan sistemli kurallar manzumesidir. İçtüzük
ler parlamentoların rehberi ve çalışma kılavuzlarıdır. Meclisin yapısı ve işleyişi, başkan
lık divanı, komisyonlar, kanun yapım süreci, denetim faaliyetleri içtüzüğün düzenlediği
önemli konular arasındadır.
Bu Eserde, dost ve kardeş ülke parlamentolarının içtüzük metinleri; Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan parlamentolarının içtü
zük metinleri derlenerek bir arada istifadeye sunulmuştur.
Bu vesileyle elimizdeki eserin tercüme ve yayın çalışmalarına katkı sağlayanları teb
rik eder, Parlamento hukuku alanındaki önemli kaynaklar arasında yerini alacak çalış
manın, Türk dili konuşan parlamentolar arasında işbirliğine katkı sağlamasını, yasama
faaliyetlerine kaynak oluşturmasını, başta parlamenterler olmak üzere bu sahada çalışan
uzmanlara, akademisyenlere ve tüm ilgililere faydalı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz
ederim.
İsmail KAHRAMAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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TAKDİM
Devletlerin yönetim sistemleri ve bireylerin temel hak ve hürriyetleri anayasalar ile
belirlenir. Temel organların anayasa ile düzenlenen konumları devletin sistemini ortaya
koyar. Parlamenter düzen, başkanlık veya yarı başkanlık sistemi şeklinde nitelendirme,
esas olarak parlamentonun anayasal kurgulanışına göredir. Kuşkusuz parlamentonun ya
pısı, diğer kuvvetlerle ilişkileri, yetki ve görevleri ile ilgili temel düzenlemeler anayasa
da yer alır. Parlamentoyu düzenleyen anayasal hükümlerin usul ve esaslara bağlanması,
parlamenterlerin yetki ve görevlerinin açıklığa kavuşturulması ise içtüzük konusudur.
Parlamentoların iç yapılanması ve işleyişinin kendi yaptıkları içtüzüklerle belirlenmesi,
bağımsızlıklarının gereğidir. Bu açıdan içtüzükler, gizli anayasa olarak kabul edilir.
Parlamento çalışmaları içtüzüğe göre yürütülür. Parlamento başkanından komisyonlar ve genel kurula, milletvekillerinden siyasi parti gruplarına yasama aktörlerinin rolleri
ile kanun yapımı ve denetim faaliyetleri ile diğer çalışmalar içtüzük kurallarına bağlanarak belirginleşir ve işler hale gelir.
Anayasa ve içtüzük, parlamento hukuku kaynakları olmanın ötesinde siyasi hayata
dair ana belgelerdir.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), daha önce üye ülke
anayasalarını bir araya getiren yayın çalışmasını gerçekleştirmişti. TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu ilk toplantısında alınan, Türk cumhuriyetleri
anayasa metinleri ve parlamento içtüzüklerinin üye ülkelerin dil ve lehçelerine çevri
lerek basılması kararının ilk kısmı hayata geçirilmişti. Bu defa, parlamentoların işleyişi
ve milletvekillerinin yetki ve görevlerini düzene koyan diğer hukuki temel metinler olan
içtüzükler yayın çalışmasına konu edilmiştir.
Türk dili konuşan ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye parlamento içtüzük metinleri, üye ülke dillerine çevrilerek,
ayrı kitaplar halinde basımı gerçekleştirilmektedir.
TÜRKPA üyesi ülkelerin devlet sistemleri birbirlerinden farklılık göstermekte, parlamentolarının özgün yönleri dikkat çekmektedir. Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan
ve Türkiye’de tek meclis, Kazakistan ve Özbekistan’da ise çift meclis söz konusudur.
Bununla birlikte parlamento kurumları ve kavramlarının benzerlikleri de görülmektedir. Üye ülkelerin içtüzüklerinin bir araya getirilmesi ile parlamentolarının benzerlik ve
farklılıklarının daha net anlaşılabileceği, siyasi mekanizmalarının takibi ve analizinin
kolaylaşacağı amaçlanmıştır.
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Yayın çalışması aşağıdaki içtüzük metinlerini içermektedir:
-

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi İçtüzüğü,

-

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İçtüzüğü,

-

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi İçtüzüğü,

-

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosu İçtüzüğü,

-

Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Meclisi (Jogorku Keneş) İçtüzüğü,

-

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Senatosu İçtüzüğü,

-

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Alt Kanadı Yasama Meclisi İçtüzüğü,

-

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü,

-

Türkmenistan Meclisi Hakkında Kanun

Bu çalışma TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası tarafından, Türk dili konuşan ülke
lerin parlamentoları arasındaki işbirliğine ve diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlaması
amacıyla yayına hazırlanmıştır. Yayının, başta Yasama yetkisini kullanan Parlamenterler
olmak üzere parlamento hukuku ve uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yürüten aka
demisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, yasama görevlileri ve parlamento faaliyetlerine
ilgi duyan ve takip eden herkes için faydalı olmasını ümit ederiz.
Haluk İPEK
TÜRKPA Hukuk İşleri ve
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı
XXII., XXIII., XXIV. ve XXVI. Yasama Dönemi TBMM Milletvekili

12

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
MİLLİ MECLİSİ
İÇTÜZÜĞÜ
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİLLİ MECLİSİ
İÇTÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASINA İLİŞKİN
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ KANUNU
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın
95’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, işleyişini düzenlemek
üzere karar almıştır:
1. – Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi İçtüzüğü onaylanmıştır.
2. – Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Haydar ALİYEV
17 Mayıs 1996, Bakü
Karar No: 74
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
MİLLİ MECLİSİ
İÇTÜZÜĞÜ
(5 Nisan 2016 tarihine kadar yapılan değişiklikler ile)
BİRİNCİ KISIM
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi
Çalışmalarına İlişkin Genel Hükümler
Madde 1 – Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi çalışma esasları
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, (bundan sonra “Milli Meclis” olarak anıla
caktır) Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası gere
ğince, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ile yetkisine verilen konuları bağımsız karara
bağlar.
Milli Meclis çalışmalarının temel ilkeleri şeffaflık, siyasi çoğulculuk ve çok partili
lik, konuların serbestçe görüşülmesi ve bağımsız karara bağlanmasıdır.
Milli Meclisin her yasama döneminin olağan ve olağanüstü toplantı dönemleri sıra
sıyla numaralandırılır. Milli Meclis toplantı dönemleri başlarken ve biterken Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Marşı okunur. Milli Meclisin olağan ve olağanüstü toplantı dönem
lerinde Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilir. Milli Meclis üyelerinin bu toplantılara
katılmaları zorunludur.
Milli Meclis görevi sırasında yılda iki defa, -15 Temmuz’dan 30 Ağustos’a ve 1
Ocak’tan 15 Ocak’a kadar – tatile girer. Tatil esnasında Milli Meclis üyeleri izinli sayılır
lar. Tatil sırasında Milli Meclis olağanüstü toplantıya çağırıldığında, Milli Meclis tatilini
olağanüstü toplantı süresince durdurur ve aynı zamanda Milli Meclis üyeleri izinden geri
çağırılırlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 88’inci maddesinin birinci fıkrasının ilk
paragrafına uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi, her yıl olağan olarak
iki kez, ilkbahar ve sonbahar döneminde toplanır. İlkbahar toplantı dönemi 1 Şubat’ta
başlar ve 31 Mayısa kadar devam eder. Sonbahar toplantı dönemi 30 Eylül’de başlar ve
30 Aralık’a kadar devam eder. Eğer 1 Şubat veya 30 Eylül hafta sonuna, seçim gününe
veya bayram tatiline denk gelirse toplantı dönemi, bugünden sonra gelen ilk iş günü iş
lemeye başlar.
Milli Meclis Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’dedir.
Milli Meclis binasının yönetim düzeni Milli Meclis Başkanının talimatları ile belir
lenir. Milli Meclis Başkanının izni olmadan Milli Meclis binasında arama yapılamaz.
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Madde 1.1 – Yeni seçilen Milli Meclisin ilk birleşiminin gerçekleştirileceği
tarihin belirlenmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin 83 üyesinin milletvekili sıfatları onay
landıktan sonra, aynı günden itibaren bir hafta içinde, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli
Meclisi ilk birleşim için toplantıya çağırılır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi seçimlerinden sonra 10 Mart’a kadar 83
milletvekilinin üyelik sıfatları onaylanmazsa, Anayasa Mahkemesi Azerbaycan Cumhu
riyeti Milli Meclisinin ilk birleşiminin gerçekleştirileceği tarihi belirler.
Anayasa Mahkemesi, 83’üncü milletvekilinin seçildiğini 10 Mart’tan sonra onay
larsa, aynı toplantıda yeni seçilen Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin ilk birleşi
minin gerçekleştirileceği tarihi de belirlemelidir.
Madde 2 – Milli Meclisin yeni yasama döneminin ilk birleşimi
Milli Meclisin yeni yasama döneminin birinci birleşimini en yaşlı milletvekili açar,
Milli Meclise seçilen milletvekillerinin isim listesini okur ve Milli Meclis Başkanı seçi
line kadar ilk birleşimi yönetir.
Milli Meclisin ilk birleşimini yöneten Geçici Başkanın teklifi ile Tasnif Komisyonu
kurulur ve bu karardan sonra Milli Meclis Başkanı ve Başkan vekilleri seçilir; böylece
yasama döneminin birinci birleşimi gündemi tamamlanır.
Madde 3 – Milli Meclis toplantıları
Milli Meclisin toplanabilmesi en az 83 milletvekilinin katılımı ile mümkündür.
Milli Meclisin toplantıları açık ve şeffaf şekilde gerçekleştirilir ve kitle iletişim araçla
rıyla yayınlanır.
Milli Meclis kapalı oturum yapılması hakkında karar kabul edebilir. Bu karar usul
kuralı olarak kabul edilir.
Milli Meclisin kapalı oturumlarının içeriğine ilişkin bilgiler açıklanamaz ve sadece
milletvekillerinin Milli Meclisteki çalışmalarında istifade edilebilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Milli Meclisin bütün toplantılarına
katılma hakkı vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için Milli Meclis Genel
Kurul Salonunda loca ayrılır ve oraya Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti bayrağı yerleş
tirilir.
Milli Meclis toplantıları Azerbaycan dilinde gerçekleştirilir. Milli Meclis üyeleri ve
Milli Meclis toplantılarına katılan kişiler başka dilde de konuşma yapabilirler.
Milli Meclisin, Milli Meclis Başkanının ve Başkan Vekillerinin, Milli Meclis Genel
Sekreterinin daveti ile Milli Meclis toplantılarına başka kişiler de katılabilirler.
Açık oturumlar gerçekleştirilirken, basın ve yayın kuruluşlarının Milli Mecliste
kayıtlı mensupları Milli Meclis Genel Kurul salonunda, kendilerine ayrılmış yerlerde
oturmak üzere bulunabilirler.
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Madde 4 – Milli Meclis toplantılarının tutanakları ve tutanak özetleri
rılır.

Milli Meclisin bütün birleşimlerinin tutanakları tutulur ve tutanak özetleri çıka

Milli Meclis birleşiminin tutanak özetini, birleşimi yöneten Başkan imzalar.
Milli Meclis açık oturumlarının tutanakları resmi olarak periyodik yayımlanır. Mil
li Meclis üyesinin, birleşimin tutanakları resmi olarak yayımlanıncaya kadar kendi ko
nuşmasının metnini inceleme hakkı vardır. Bununla ilgili tartışma ortaya çıkarsa sorun,
Milli Meclis Disiplin Komisyonunda çözülür.
Madde 5 – Milli Meclisin çalışma şekilleri
Milli Meclis çalışmaları olağan, olağanüstü toplantı dönemleri ve toplantı dönem
leri arası devrelerde çalışma şeklinde düzenlenir.
Milli Meclisin olağan ve olağanüstü toplantı dönemleri sırasında Genel Kurul top
lantıları yapılır, Milli Meclis komite ve komisyonlarının toplantıları yapılır. Milli Meclis
üyeleri komite ve komisyonların çalışmalarına katılırlar.
Genel Kurul toplantıları kural olarak, ayda iki defadan az olmayacak şekilde ger
çekleştirilir. Genel Kurul toplantılarının gün ve saatini Milli Meclis Başkanı belirler.
Milli Meclis komite ve komisyonlarının toplantıları kural olarak, ayda iki defadan
az olmayacak şekilde yapılır. Milli Meclis komite ve komisyonlarının toplantılarının gün
ve saati ilgili komite ve komisyon başkanınca belirlenir.
Milli Meclis toplantı dönemleri arasındaki devrede Milli Meclis komite ve komis
yonlarının çalışmaları devam eder ve Milli Meclis üyeleri komite ve komisyonların ça
lışmalarına katılırlar.
Madde 6 – Genel Kurul toplantılarında yoklama
Genel Kurul toplantılarına, birleşime katılan milletvekillerinin yoklaması ile baş
lanır. Yoklamayı birleşimi yöneten Başkan, elektronik oylama sistemi aracılığıyla, bu
mümkün olmazsa, ad okunmak suretiyle yapar.
Genel Kurul toplantısına özründen dolayı katılamayan milletvekilleri, bu hususta
önceden Milli Meclis Genel Sekreterliğine bilgi vermelidirler.
Birleşime verilen her aradan sonra yoklama yapılır.
Birleşime özürsüz olarak katılamayacak milletvekili, önceden Milli Meclis Başka
nından izin almalıdır. İzin alarak çalışmalara katılmamak özürlü sebep sayılır.
Madde 7 – Milli Meclisin yasama çalışmaları planı
Genel Kurul toplantıları, Milli Meclisin bir sonraki toplantı dönemi öncesinde ka
bul edilen yasama çalışmaları planına uygun olarak gerçekleştirilir. Milli Meclisin yasa
ma çalışmaları planı kararla onaylanır.
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Madde 8 – Genel Kurul toplantılarında milletvekillerinin hakları
Genel Kurul toplantılarında milletvekilinin, görüşülen konular üzerinde söz alma,
öneriler ve düzeltmeler verme, kayıt tutma, konuşma yapanlara ve Milli Meclis tarafın
dan atanan veya atanmasına izin verilen görevlere gösterilen adaylara soru sorma, bilgi
isteme, oylamalara katılma hakkı vardır.
Genel Kurulda görüşülecek kanun tasarıları, en az üç gün önceden milletvekillerine
dağıtılır.
Madde 9 – Genel Kurul toplantılarına katılanlardan beklentiler
Genel Kurul toplantılarına katılanlar parlamento etik kurallarını gözetmelidir. Ge
nel Kurul toplantılarının yürütülmesine engel olmamalı, konuşmacıların sözünü kesme
meli, toplantının olağan seyrini ve çalışma düzenini bozmamalı, insan şeref ve haysiye
tini alçaltan kaba, aşağılayıcı hareketlere ve sözlere yer vermemeli ve kanundışı eylem
lerden sakınmalıdır.
Genel Kurul toplantısını yöneten Başkan, parlamento etik kurallarını gözetmeyen
leri uyarır. Tekrar düzensizliğe yol açılırsa, o birleşim boyunca ilgili kişinin söz alması
yasaklanabilir ve bu durum Genel Kurula duyurulabilir. Bu şekilde davranmayı sürdüren
kişi, birleşimi yöneten Başkanın talimatı ile Genel Kurul salonundan çıkartılabilir. Ge
nel Kurulda çalışma düzeninin bozulması ile ilgili bütün durumlar birleşim tutanağına
eklenir.
Madde 10 – Genel Kurul toplantılarının yönetimi
Genel Kurula başkanlık eden Başkan; birleşimin akışını yönetir; İçtüzük hüküm
lerine uyulmasını sağlar; görüşmelere katılanlara söz verir; milletvekillerinin tekliflerini
sıra ile oya sunar, oylamayı gerçekleştirir ve sonuçlarını ilan eder; Milli Meclis Genel
Sekreterliği çalışanlarına talimatlar verir ve bunların yürütülmesini gözetir; birleşim tu
tanağını denetler ve imzalar.
Birleşimi yöneten Başkanın görüşmeler sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Ana
yasası’na, bu İçtüzüğe ve başka kanunların hükümlerine aykırılıklar hakkında açıklama
yapma hakkı vardır.
Genel Kurula başkanlık eden Başkan milletvekiline verilmiş olan bütün haklardan
yararlanabilir.
Madde 11 – Genel Kurul görüşmelerinde konuşma süresi
Genel kurul toplantılarında açıklama için otuz dakikaya kadar, ek açıklama için yir
mi dakikaya kadar, son konuşma için on beş dakikaya kadar süre verilir.
Görüşmelere katılanlar için on dakikaya kadar, tekrar konuşmalar için beş dakikaya
kadar; toplantının yapılışına ilişkin, oyunun rengini belirtmek üzere, adaylar hakkında
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konuşmalar, demeçler, sorular, öneriler, haberler ve bilgilendirme için üç dakikaya kadar
süre verilir.
Belirlenen süre sona erdikten sonra birleşimi yöneten Başkan, konuşma yapan üye
yi ikaz eder, sonra ise konuşmasını kesebilir. Başkan, usul kuralı olarak kabul edilmiş
karara dayanarak bu İçtüzükte belirtilen konuşma sürelerini değiştirebilir, konuşma sü
relerini uzatabilir.
Madde 12 – Genel Kurul görüşmelerinde söz sırası
Genel Kurul görüşmelerinde konuşmalar, kural olarak, gündemde yer alan sırala
maya göre konuşma kaydı yaptıranlara, sırasına göre verilir. Birleşimi yöneten Başkan,
toplantının akışı sırasında gerektiğinde bu kuralı değiştirebilir. Genel Kurula başkanlık
yapan Başkanın izni olmadan hiç kimse konuşma yapamaz. Bu kurala uymayan kişinin,
ikaz edilmeden sözü kesilir.
Genel Kurulda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Milli Meclis Başka
nının ve Başkan vekillerinin söz sırasının dışında konuşma yapma hakkı vardır. Birle
şimi yöneten Başkan, zaruret oluştuğunda milletvekillerine ve toplantıya katılan diğer
kişilere de konuşma sırasının dışında söz verebilir.
Madde 13 – Genel Kurul toplantılarında görüşmelerin tamamlanması
Genel Kurul toplantılarında herhangi bir konudaki görüşmeler, o konuda söz kaydı
yaptıranların konuşmaları bittikten sonra, usul kuralı olarak kabul edilmiş karara göre
tamamlanır.
Birleşimi yöneten Başkan, görüşmelerin tamamlanmasına yönelik önerge geldik
ten sonra milletvekillerine, görüşmelerde söz almış ve söz almak isteyen üyelerin sayısı
hakkında bilgi verir, ısrarla söz alma talebinde bulunanları belirler ve usul kuralı olarak
kabul edilmiş karara göre kendilerine söz verir.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra açıklama ve ek açıklamada bulunan konuşma
cıların son konuşma yapma hakkı vardır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra sadece oyu
nun rengini belirtmek üzere söz alınabilir.
Madde 14 – Milli Meclise verilen kanun ve karar tasarılarının kaydı ve Milli
Meclis komitelerine havalesi
Milli Meclise verilen kanun ve karar tasarıları Milli Meclis Genel Sekreterliğince
kaydedilir.
Milli Meclise verilen kanun ve karar tasarılarını Milli Meclis Başkanı, ilgili komi
teye havale eder ve komitenin tasarıyı inceleyeceği süreyi belirler. Kanun ve karar ta
sarıları birden fazla komiteye gönderildiği takdirde Milli Meclis Başkanı, komitelerden
birini esas komite olarak kararlaştırır.
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Madde 15 – Milli Meclis komitelerinde kanun ve karar tasarılarının
hazırlanması ve incelenmesi
Milli Meclis Komitelerinde kanun ve karar tasarılarının hazırlanması ve incelen
mesi görevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve bu İçtüzüğe göre esas komite tara
fından yerine getirilir.
Kanun ve karar tasarıları üzerinde çalışmalar yürütülmesi için komite çalışma gru
bu oluşturabilir. Kanun ve karar tasarıları birden fazla komite tarafından hazırlanırsa,
komiteler ortak çalışma grupları oluşturabilir. Bir konuda iki veya daha çok kanun ve
karar tasarısı varsa, birlikte görüşülür.
Milli Meclis Genel Sekreterliği, komitenin talimatıyla kanun ve karar tasarılarının
hukuk ve dil-üslûp bakımından incelemesini gerçekleştirir; ayrıca kanun tasarısının be
nimsenmesi halinde, kabul edilmesi, değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması gere
ken kanunların ve diğer düzenleyici hukuk kurallarının listesini hazırlar.
Milli Meclis üyelerinin ve kanun teklif etme hakkı olan diğer kişi ve kurumların,
kanun ve karar tasarılarına ilişkin görüş ve önerileri esas komite toplantılarında incele
nir.
Milli Meclis komiteleri arasında, incelenen tasarılara ilişkin anlaşmazlık meydana
gelirse, esas komitenin kararı geçerli olur. Bu kararı benimsemeyen komitenin görüşü,
Genel Kurulda bu konu görüşülürken milletvekillerine yazılı şekilde ulaştırılır.
Hazırlanan veya incelenen tasarı, Genel Kurul gündemine alınmak üzere, görüşme
lere katılması gerekli görülen kişilerin listesi ile birlikte Meclis Başkanına sunulur.
Madde 16 – Genel Kurulda kanun tasarılarının görüşülmesi
Milli Mecliste kanun tasarıları, kural olarak üç kez görüşülür. Milli Meclis Başka
nının kararı ile veya Milli Meclisin usul kuralı olarak kabul ettiği kararla kanun tasarısı
bir kez görüşülebilir.
Madde 17 – Kanun tasarısının ilk görüşmesi
Kanun tasarısının ilk görüşmesinde kabul edilme gerekliliği, esas hükümleri tartı
şılır, kanun tasarısının genel içeriği değerlendirilir.
Görüşmeye tasarının sahibinin ve esas komite temsilcisinin açıklamalarıyla başla
nır.
Daha sonra, komitelerde tasarı incelenirken fikir ayrılığı ortaya çıkmışsa, tasarıyı
benimsemeyen komitenin görüşünü, komite temsilcisi okur.
Kanun tasarısının birinci görüşmede ele alınması sonucunda Meclis Genel Kurulu
aşağıdaki kararlardan birisini kabul eder:
1) Tasarı birinci görüşmede kabul edilsin ve ifade edilen öneriler ile itirazlar dikka
te alınarak üzerindeki çalışma devam ettirilsin (bu karar usul kuralı olarak kabul edilir);
2) Tasarı kabul edilmesin;
21

3) Kanun kabul edilsin.
Milli Meclis birinci görüşmede kabul edilen kanun tasarısının yayımlanması ve
halk oylamasına sunulması hakkında karar kabul edebilir.
İlk görüşmede kabul edilen kanun tasarısına ilişkin önerileri ve itirazları esas komite
alır ve özetler. Esas komite, kanun tasarısı üzerinde verilen değişiklik önerilerinin Azerbay
can Cumhuriyeti Anayasası’na uygunluğunu incelemek için nitelikli uzman görevlendire
bilir. Tasarıya ilişkin değişiklik önerilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı
olduğu görülürse esas komite, değişiklik önerisi sahibine bilgi verir. Değişiklik önerisinde
bulunanlar görüşmeler sırasında önerilerini işlemde tutabilir veya geri çekebilir.
Tasarının maddelerine göre ayrı ayrı gruplandırılmış değişiklik önerileri esas ko
mite toplantısında değerlendirilir ve komite bu değişiklik önerilerini benimsediği takdir
de kanun tasarısı metnine ekler. Değişiklikler işlenmiş kanun tasarısı ikinci görüşmede
değerlendirilmek üzere Genel Kurul gündemine alınması için Milli Meclis Başkanına
gönderilir.
Genel Kurulda ikinci görüşmede değerlendirilecek kanun tasarısı, görüşmelerine
en az beş gün kala kanun tasarısı sahibine gönderilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 96’ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun
olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek
Mahkemesinin (Yargıtay), Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığının ve Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti Yüce Meclisinin kanun teklif etme hakları kapsamında Milli Mecliste görü
şülmek üzere verdikleri kanun veya karar tasarıları, verildiği şekilde görüşmeye açılmalı
ve oylamaya sunulmalıdır. Bu kanun veya karar tasarılarında değişiklikler sadece bu
kurumların onaylaması ile gerçekleşebilir.
“Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsmanı) hakkında”
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’nun 1.5’inci maddesine uygun olarak, Azer
baycan Cumhuriyetinin İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsmanı) Azerbaycan Cum
huriyeti Milli Meclisine, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması amacıyla kanunların
kabul edilmesi veya gözden geçirilmesine yönelik teklif verebilir. İnsan Hakları Savu
nucusu Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine genel af ilan edilmesine yönelik teklif
verebilir. Bu teklifleri Meclis Başkanı ilgili komite veya komisyonlara gönderir. İlgili
komite olumlu görüş bildirdiği takdirde teklifler Milli Mecliste görüşmeye açılır.
Madde 18 – Kanun tasarısının ikinci görüşmesi
Kanun tasarısının ikinci görüşmesine esas komite temsilcisinin açıklamaları ile baş
lanır. Temsilci, tasarının komitedeki görüşmelerinin sonuçları hakkında bilgiler verir.
Tasarının ikinci görüşmesi kural olarak kanun tasarısı sahibinin veya onun temsil
cisinin konuşması ile devam eder.
Daha sonra ikinci görüşmede ele alınan kanun tasarısının genel olarak kabul edil
mesi hakkında usul kuralı kapsamında karar alınır. Böyle bir karar kabul edilmediği tak
dirde kanun tasarısı kabul edilmemiş sayılır.
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Kanun tasarısı genel olarak kabul edildikten sonra birleşimi yöneten Başkan,
milletvekillerinin kanun tasarısında yapılan değişikliklere itirazlarının olup olmadığını
öğrenir. Bu tür itirazlar olduğunda, kısaca gerekçelendirmeleri için her milletvekiline 3
dakika süre verilir. Tasarı üzerinde açıklamalarda bulunan komite temsilcisi bu itirazlara
cevap verir ve kanun tasarısı madde madde görüşülür. Kanun veya karar tasarısı Milli
Meclisteki görüşmeye hukuk, ayrıca tasarıya ilişkin verilen öneri ek maliyet gerektiriyorsa
bütçe uzmanlarının görüşü ile birlikte açılır.
İkinci görüşmede bundan sonra kanun tasarısı kabul edilir. İkinci görüşmede kabul
edilen kanun tasarısı, görüşmeler sırasında belirtilmiş iç çelişkilerin giderilmesi ve metin
düzeltmesi için esas komiteye sevk edilir.
Bu işlem bittikten sonra esas komite üçüncü görüşme için hazırlanan kanun tasarısını
Meclis Başkanına gönderir. Meclis Başkanı üçüncü görüşme için kanun tasarısını Genel
Kurul gündemine alır.
Madde 19 – Kanun tasarısının üçüncü görüşmesi
Kanun tasarısının üçüncü görüşmesinde, kanun tasarısının tümü oylamaya sunulur.
Üçüncü görüşme sırasında kanun tasarısının metninde değişiklik yapılamaz.
İstisnai durumlarda, birleşime katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun talebi
ile üçüncü görüşmede olan kanun tasarısı tekrar ikinci görüşmeye gönderilebilir.
Madde 20 – Milli Mecliste kanun ve karar tasarılarının incelenme süresi
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 96’ncı maddesinin dördüncü ve beşinci
fıkralarında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, diğer tüm durumlarda Milli Meclise
sunulmuş tasarılar altı ay içinde incelenir, görüşülür ve karara bağlanır.
Azerbaycan CumhuriyetiAnayasası’nın 96’ncı maddesinin beşinci fıkrasında sıralanan
kişi ve kurumlar kanun ve karar tasarılarını Milli Meclisin toplantı dönemi çalışmalarının
bitimine yirmi günden az kala göndermişse, Milli Meclis Başkanı bu tasarıların gelecek
toplantı döneminde incelenmesine yönelik başvuruda bulunabilir. Kanun teklif etme
hakkına sahip kişi ve kurumlar başvuruya olumsuz cevap verirse, Milli Meclisin toplantı
dönemi çalışmaları sona erene kadar, bu tasarılar hakkında karar verilmelidir.
Madde 21 – Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanınca uygun bulunmayan
ve Milli Meclise geri gönderilen kanunların tekrar görüşülmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 110’uncu maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen süre içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Milli Meclisin kabul
ettiği kanunu, yayımlanmasını uygun bulmayarak geri gönderirse, Milli Meclis bu
kanunu tekrar görüşür.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanunu, Meclis
Başkanı ilgili esas komitenin veya özel olarak kurulmuş komitenin incelemesine gönderir.
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Bu komite konuyu on gün içinde görüşerek Genel Kurula aşağıdaki kararlardan birisinin
kabul edilmesini teklif eder:
- Kanun, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının teklif ettiği değişikliklerle
kabul edilsin;
- Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, kanunun uygun olmadığına
yönelik teklifi kabul edilsin;
- Kanun, kabul edildiği şekilde kalsın.
Milli Meclis Başkanı bu görüşü aldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhur
başkanının geri gönderdiği kanunu yeniden görüşülmesi için Genel Kurulun gelecek bir
leşiminin gündemine alır ve hemen bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşka
nını bilgilendirir.
Kanunun tekrar görüşülmesine Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının temsil
cisinin konuşmasıyla başlanır. Daha sonra komitenin bu konuda belirttiği görüş okunur.
Cumhurbaşkanının kanunun uygun görülmediğine yönelik iadesinin olduğu du
rumlarda, ilk olarak bu yönde bir önerge oylamaya sunulur ve önerge Milli Meclis üye
lerinin en az 63’ünün oyu ile kabul edilirse, kanun onaylanmamış sayılır. Bu önerge
kabul edilmezse, kanunun tekrar kabul edilmesine yönelik önerge oylanır. Azerbaycan
Anayasası’nın 110’uncu maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak, Milli Meclis en az 83
oyla kabul edilmiş kanunu en az 95 oyla ve en az 63 oyla kabul edilmiş kanunu ise en az
83 oyla tekrar kabul ederse, kanun yeniden kabul edilmiş sayılır ve yayımlanması için
yedi günü geçmemek üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına gönderilir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kanunu değişiklikler yapılması teklifiyle
Milli Meclise geri gönderirse, ilk önce bu yönde bir önerge oylanır. Önerge yeterli ço
ğunlukla kabul edilirse kanun, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının teklif ettiği
değişikliklerle kabul edilmiş sayılır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının teklif ettiği değişiklerin kabulüne yö
nelik önerge gerekli çoğunlukta oy alamazsa, kanunun Milli Meclisin kabul ettiği haliyle
kalmasına ilişkin önerge oylamaya sunulur. Tekrar kabul edilen kanun yayımlanması
için yedi günü geçmemek üzere Cumhurbaşkanına gönderilir.
Bu maddenin beşinci ve yedinci fıkralarında belirtilen kararlar kabul edilmezse,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Milli Meclise geri gönderdiği kanunlar ka
bul edilmemiş sayılır.
Madde 21.1 – Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun raporu, Azer
baycan Cumhuriyeti Sayıştayı yıllık raporu, Azerbaycan Cum
huriyeti İnsan Hakları Savunucusunun (Ombudsmanının) yıllık
raporu, yerel yönetimlerin çalışmalarının izlenmesi ve denetimini
gerçekleştiren kurumun yıllık raporu, İnsan Ticareti ile Mücadele
Ulusal Koordinatörünün yıllık bilgilendirmesi, cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasını izleyen ilgili idari kurumun yıllık bilgilendirmesi.
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“Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar
Kuruluna güvenoyu verilmesi konusunun çözümlenmesi hakkının ek güvenceleri hak
kında” Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’nun 1’inci maddesine uygun olarak,
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu her yıl Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Mecli
sine ilkbahar toplantı döneminin beşinci birleşiminde, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakan
lar Kurulunun çalışmaları hakkında rapor sunar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Sayıştayı İçtüzüğü’nün 25.3’üncü maddesine uygun ola
rak Sayıştay, çalışmalarına ilişkin yıllık raporları Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Mecli
sine sunar.
“Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsmanı) hakkında”
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’nun 14.1’inci maddesine uygun olarak Azer
baycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu (Ombudsmanı), Azerbaycan Cumhuri
yeti Milli Meclisi karşısında yıllık bilgilendirme konuşması yapar.
“Yerel yönetimlerin çalışmalarının izlenmesi ve denetimi hakkında” Azerbaycan
Cumhuriyeti Kanunu’nun 9’uncu maddesine uygun olarak, yerel yönetimlerin çalışma
larının izlenmesi ve denetlenmesini gerçekleştiren kurum her yılın sonunda kendi ça
lışmalarına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine yıllık bilgilendirme sunar.
Yerel yönetimlerin çalışmalarını izleyen ve denetleyen kurum bu sunumda yerel yöne
timlerin çalışmalarını düzenleyen kanun hükümlerinde değişiklikler ve eklemeler yapıl
masına yönelik önerilerde bulunabilir.
“İnsan ticareti ile mücadele hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu’nun
7.5’inci maddesine uygun olarak, İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Koordinatörü,
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde insan ticareti ile mücadeleye ilişkin yıllık bilgilendirmeyi
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisine sunar.
“Cinsiyet (erkek ve kadınların) eşitliğinin sağlanması hakkında” Azerbaycan
Cumhuriyeti Kanunu’nun 20’nci maddesine uygun olarak, cinsiyet eşitliğinin sağlanma
sının denetimini gerçekleştiren ilgili idari kurum kendi çalışmaları hakkında Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisine yıllık bilgilendirme sunar.
Madde 22 – Milletvekili yasama dokunulmazlığının kaldırılması usulü
Anayasanın 90’ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, milletvekilinin dokunulmaz
lığına sadece Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığının talebi üzerine Milli Meclisin ka
rarı ile son verilebilir. Milli Meclis bu konudaki talebi geldiği tarihten itibaren yedi gün
içinde inceler.
Milli Meclis Başkanı, kural olarak milletvekili hakkındaki talebi önce Milli Mec
lis Disiplin Komisyonuna gönderir. Disiplin Komisyonu konuyu inceler ve talebe dair
görüş oluşturur. Bu görüşte, milletvekili dokunulmazlığına son verilip verilmemesi hak
kında Disiplin Komisyonunun kanaati açıklanır.
Milli Meclis bu tarz konuları, kural olarak hakkında milletvekili dokunulmazlı
ğının kaldırılması talebi olan milletvekilinin katılımı ile inceler. Bu konu Genel Ku
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rulda görüşülürken milletvekilin itham edildiği konuda suçlu olup olmaması hususu
görüşülemez. Oturuma katılan milletvekilleri, sadece milletvekili dokunulmazlığının
kaldırılması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığının talebine yeteri ka
dar dayanak olup olmadığını inceleyebilirler ve bu amaçla Azerbaycan Cumhuriyeti
Başsavcısına soru sorabilirler, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması lehine veya
aleyhine konuşma yapabilirler. Milli Meclis yeterli çoğunlukla milletvekili dokunul
mazlığına son verebilir.
Madde 23 – Milli Meclis üyelerinin milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili
konunun Milli Mecliste incelenmesi usulü
Azerbaycan Anayasası’nın 89’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, Milli Meclis
üyesi milletvekili sıfatını sürekli kullanabilir ve kanunla öngörülen hallerde bu sıfatını
kaybeder. Bu İçtüzük’te ve Milli Meclis Milletvekilinin Statüsü Hakkında Kanun’da
öngörülen hallerde Milli Meclis Disiplin Komisyonunun bu konudaki görüşü Genel Ku
rulun izleyen birleşiminde görüşülür.
Disiplin Komisyonu bu konuyu incelerken üyeliğin düşürülüp düşürülmemesi hak
kında kendi kanaatini ortaya koyar.
Milli Meclis bu tür konuları kural olarak üyeliğinin düşürülmesi söz konusu edilen
üyenin katılımı ile görüşür. Toplantıya katılan milletvekilleri sadece üyeliğin düşürül
mesi için yeterli gerekçenin olup olmadığını inceler ve Disiplin Komisyonu üyelerine
sorular sorabilirler, üyeliğin düşürülmesi için lehte veya aleyhte konuşmalar yapabilirler.
Milli Meclis yeterli çoğunlukla üyeliğin düşürülmesi hakkında karar kabul edebilir.
Madde 24 – Milli Meclis toplantılarında oylama şekil ve usulleri
Milli Meclis toplantılarında konular açık veya gizli oylama yolu ile karara bağlanır.
Genel Kurulda kural olarak, elektronik sistemden yararlanılarak açık oylama ger
çekleştirilir. Başka şekilde oylama yapılması için usul kuralı kararı alınır. En az 25 mil
letvekilinin talebi olduğunda elektronik sistemden yararlanılarak isme göre kullanılan
oyların belli olduğu şekilde açık oylama yapılır.
Herhangi bir konuda oylama yapılırken, milletvekilinin bir oy hakkı vardır. Mil
letvekili oya sunulan konunun kabul edilmesi hususunda kabul, çekimser veya ret oyu
kullanabilir. Oturuma katılan milletvekillerinin oylamada yer almaması karar yeter sa
yısına etki etmez.
Oylamaya katılan milletvekili bizzat oy kullanmalıdır.
Oylama sırasında Genel Kurulda olmayan milletvekili, oylama için ayrılan süre
bittikten sonra oy veremez.
Birleşimi yöneten Başkanın oylamaya geçildiğini söylemesinden sonra hiç kimse
oylamanın gidişatını (toplantının yapılışına yönelik itirazların belirtilmesinden başka)
durduramaz.
Birleşimi yöneten Başkan oylamanın sonuçları kesinleştikten sonra sonuçları açıklar.
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Konunun karara bağlanması için aranan karar yeter sayısının bulunamaması duru
munda Genel Kurula başkanlık yapan Başkan, oylamayı bir sonraki birleşime bırakır.
Madde 25 – Açık oylama
Açık oylama, elektronik sistem kullanılarak veya elektronik sistemden yararlan
maksızın isim bazında sorma şeklinde gerçekleştirilebilir.
Elektronik sistem kullanılarak açık oylama basit şekilde ve isme göre kullanılan
oyların gösterildiği şekilde yapılabilir. Elektronik sistemden yararlanılarak basit şekilde açık oylama milletvekillerinin önlerindeki düğmelere basması ile olur ve birleşim
tutanağında milletvekillerinin hangi yönde oy kullandığı belirtilmeden sadece oylama
sonuçlarının gösterilmesiyle yetinilir. Elektronik sistemden yararlanılarak isme göre kullanılan oyların gösterildiği şekilde açık oylama, basit şekildeki yöntemde gerçekleştirilir,
ancak birleşim tutanağında her milletvekilinin hangi yönde oy verdiği gösterilir. Elektronik sistemden yararlanılarak yapılan açık oylamadan sonra milletvekilinin, ayrıca Milli
Mecliste kayıtlı basın ve yayın kuruluşları temsilcilerinin hem basit, hem de isme göre
kullanılan oyların gösterildiği şekilde yapılan açık oylamanın sonuçlarını içeren listeyi
alma hakkı vardır.
Elektronik sistem kullanılmadan açık oylama yapılırken oyları, Milli Meclis Tas
nif Komisyonu sayar. Elektronik sistem kullanılmadan yapılan açık oylamada birleşimi
yöneten Başkan, milletvekillerine sorar: “lehine”, “aleyhine”, “çekimser”. Her sorudan
sonra milletvekilleri duruşlarına göre el kaldırırlar ya da el kaldırmazlar. Tasnif Komis
yonu oyları sayar ve oylama bittikten sonra sonuçları açıklar.
İsim bazında sorma şeklinde açık oylamada soru kâğıdı kullanılır. Milli Meclis
Tasnif Komisyonu üyelerinden birisi soru kâğıdı ile dolaşarak Genel Kurulda bulunan
milletvekillerinin her birine soru kâğıdını takdim eder. Milletvekili soru kâğıdının “lehi
ne”, “çekimser” veya “aleyhine” sütunlarından birine duruşuna göre soyadını yazar ve
imzasını atar. Tasnif Komisyonu oylama bittikten sonra, oyları sayar ve soru kâğıdını
birleşimi yöneten Başkana verir. Başkan isim bazında sorma şeklinde gerçekleştirilen
açık oylamanın sonuçlarını ilan eder.
Açık oylama başlamadan önce birleşimi yöneten Başkan, verilen önergelerin sa
yısı, içeriği ve sıralaması hakkında ayrıca, konunun hangi çoğunlukla kabul edileceğine
yönelik bilgiler verir.
Madde 26 – Gizli oylama
Gizli oylama elektronik sistemden yararlanılarak veya oy pusulası kullanılması
yöntemi ile gerçekleştirilir.
Elektronik sistem kullanılarak gerçekleştirilen gizli oylamada, milletvekillerinin
hangi yönde oy verdiğine ilişkin bilgiler elektronik sistemin belleğinde saklanmaz.
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Oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilen gizli oylama Genel Kurul salonunda ya
pılır. Tasnif Komisyonu oy pusulalarını hazırlar, oy kutularını kontrol eder, mühürler ve
milletvekillerini ad cetveline göre oy kullanmaya davet eder.
Tasnif Komisyonu oy vermenin gizliliğini sağlamak için gerekli ortamı oluşturma
lıdır. Milletvekilleri isim listesine imza atarak oy pusulasını alır, Genel Kurul salonunda
herkes tarafından görülecek yerde kurulmuş oy kabinine girer ve orada oyunu kullanır.
Milletvekili oy pusulasında “lehine”, “çekimser” veya “aleyhine” yazan seçeneklerden iki
sini çarpı ile işaretlemeli ve birini boş bırakmalıdır. Eğer gizli oylama adayların seçimine
ilişkinse, milletvekili seçmek istediği adayın soyadı seçeneğini boş bırakır ve diğer adayla
rın soyadlarını çarpı ile işaretler. Milletvekili, doldurduğu oy pusulasını bizzat oy kutusuna
atar ve sonra Genel Kuruldaki yerini alır. Oy pusulaları aracılığıyla gizli oylama sona er
dikten sonra, Tasnif Komisyonu Genel Kurul salonunda oy kutusunu açar ve oyları sayar.
Gizli oylamanın sonuçları hakkında tutanak düzenlenir. Bu tutanakta liste halin
de milletvekillerinin sayısı, oylamaya katılan milletvekillerinin sayısı, kullanılmayan oy
pusulalarının sayısı, geçersiz oy pusulalarının sayısı, geçerli oy pusulalarının sayısı, oy
lamanın sonuçları yazılır. Tasnif Komisyonunun belirlediği şekilde kullanılmayan oy pu
sulaları, ayrıca “lehine”, “çekimser” veya “aleyhine” seçeneklerinin hepsinin veya biri
sinin işaretlendiği veya hiçbirinin işaretlenmediği yahut adayların hepsinin soyadlarının
işaretlendiği veya birçoğunun soyadının boş bırakıldığı oy pusulaları geçersiz sayılır.
Oylamada kullanılan ad cetveli ve oy pusulaları zarfa konularak mühürlenir. Oy
lama sonuçlarına ilişkin tutanağı Tasnif Komisyonunun bütün üyeleri imzalar. Tasnif
Komisyonu raporunu imzalamak istemeyen üye, rapora muhalefet şerhi ekleyebilir ve
bu muhalefet şerhini hemen açıklayabilir. Tasnif Komisyonu Başkanı, oy pusulası kulla
nılarak gerçekleştirilen gizli oylamanın sonuçlarını ilan eder.
Bir konunun karara bağlanmasıyla ilgili olarak Milli Meclis isim bazında oylama
ve aynı zamanda gizli oylama yönünde karar kabul ederse, gizli oylama yapılır.
Madde 27 – İkinci tur oylama
İkiden fazla aday arasında oylama gerçekleştirildikten sonra adaylardan hiçbiri,
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ile öngörülen yeterli çoğunluğu elde edememişse,
en çok oy alan iki aday ikinci tur oylamaya kalır. İkinci turda Azerbaycan Cumhuriyeti
Anayasası ile Milli Meclisin karar kabul edebilmesi için öngörülen yeterli çoğunluğu
sağlayan aday seçilmiş olur. İkinci turda da adayların hiçbiri yeterli çoğunluğu elde edemezse, başka adaylar belirlenerek yeni oylama yapılır.
Madde 28 – Oylamanın tekrarlanması
Oylama sonuçları belirlenirken teknik (elektronik sistem arızası ile ilişkili) veya
usul hataları olduğu anlaşılırsa, Milli Meclisin usul kuralı olarak kabul edeceği kararla
oylama tekrarlanır.
28

Madde 29 – Genel Kurulda elektronik sistemin kullanımı
Genel Kurul toplantılarında elektronik sistem, milletvekillerinin yoklaması, söz
kaydı ve oylama yapılması için kullanılabilir.
Elektronik sistemin kullanımı Genel Kurula başkanlık yapan Başkan tarafından
denetlenir.
Elektronik mekanizma ile milletvekillerinin yoklama, söz kaydı sonuçları ve oyla
ma toplamları Genel Kurul salonunda kurulu elektronik ekranda gösterilir.
Tüm bilgiler elektronik sistemin belleğinde ve Milli Meclis arşivinde elektronik
ortamda depolanır. Elektronik sistemde depolanan bilgiler Milli Meclis Başkanının izni
ile milletvekillerine ve başvuran diğer kişilere verilir. Milli Meclisin kapalı oturumlarına
ilişkin bilgiler sadece Meclis Başkanına verilir.
Elektronik sistemin çalıştırılmasında oluşan hatalara ilişkin şikâyetleri Milli Meclis
Başkanı inceler.
Madde 30 – Genel Kurulda kanun kabulü için yeter sayı
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nda ve bu İçtüzük’te başka hüküm öngörül
memişse Milli Mecliste kanun en az 63 milletvekilinin oyu ile kabul edilir.
Yöntem konuları ile ilgili usul kuralı kararları, bu İçtüzük’te başka bir hüküm ön
görülmemişse, Genel Kurul toplantısına katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu ile ka
bul edilir.
İKİNCİ KISIM
Milli Meclisin Kuruluşu
Madde 31 – Milli Meclis Başkanının yetkileri
Milli Meclis Başkanı:
- Genel Kurul görüşmelerini yönetir;
- Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının veya Milli Meclisin 42 üyesinin
istemi üzerine Milli Meclisi olağanüstü toplantıya çağırır;
- Milli Meclis Başkan vekilleri arasında görev dağılımı yapar;
- Milli Meclis Başkan vekilleri ve Milli Meclis komite başkanları ile birlikte Mil
li Meclisin her toplantı döneminin yasama çalışmaları planını hazırlar ve Milli Meclise
sunar;
- Kanun teklif etme hakkı kapsamında Milli Meclise gönderilen kanun ve karar
tasarılarını Milli Meclisin ilgili komitelerine havale eder;
- Kabul edilen kanunları onaylanmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhur
başkanına gönderir;
- Milli Meclisin iç düzenini, bu İçtüzük’le verilen yetkiler çerçevesinde sağlar;
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- Milli Meclisi yürütme ve yargı kurumları, siyasi partiler, dernekler, sendikalar,
yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar, basın ve yayın kuruluşları, ayrıca diğer ger
çek ve tüzel kişilerle olan ilişkilerde temsil eder;
- Milli Meclis Genel Sekreterliğinin yönetici çalışanlarını göreve atar ve görev
den alır;
- Önemli kanun tasarılarının hazırlanması için çalışma grupları oluşturur;
- Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve bu İçtüzük’le verilen diğer yetkileri kul
lanır.
Milli Meclis Başkanı, kendi yetkilerinin uygulanması ile ilgili talimatlar verir.
Milli Meclis üyesi Genel Kurul toplantısında milletvekilliğinden istifa ettiği ve bu
durum birleşim tutanağına geçtiği zaman, istifayı geri alamaz.
Milli Meclis Başkanı yapacağı değerlendirmeye göre, Genel Kurul gündemine ön
celikli konular gibi acil karara bağlanması talep edilen konuları ve başka konuları dâhil
edebilir.
Madde 32 – Milli Meclis Başkan vekillerinin yetkileri
Milli Meclis Başkan vekilleri kendi aralarında yaptıkları görev dağılımına uygun
olarak faaliyet gösterirler, Milli Meclis Başkanının her birine vereceği görevleri yerine
getirirler, Milli Meclis Başkanının kararı ile Genel Kurul toplantılarına başkanlık yaparlar.
Milli Meclis Başkanlığı görevi boşaldığı zaman, Milli Meclis Birinci Başkan Vekili, o olmadığında en yaşlı Başkan vekili, o olmadığında ise diğer Başkan vekili Milli
Meclis Başkanı seçilinceye kadar, Başkanlık görevini yürütür.
Madde 33 – Milli Meclis Başkanının seçim usulü
Milli Meclis Başkanı, Milli Meclis üyeleri arasından gizli oylama (elektronik sis
tem kullanılarak) yoluyla seçilir. Elektronik sistemde aksaklık meydana gelirse gizli oy
lama, oy pusulaları kullanılarak yapılır.
Milli Meclis Başkanlığı için milletvekilleri aday gösterebilirler. Her milletvekili
sadece bir aday gösterebilir.
Milletvekilinin kendi adaylığına itirazı, görüşmesiz ve oylamasız kabul edilir.
Seçime en az 10 milletvekili tarafından aday gösterilen üyeler katılabilirler. Aday
lar konuşma yapabilirler ve milletvekillerinin sorularını cevaplandırabilirler. Adaylar
üzerinde görüşmeler yapılır. Milli Meclis Başkanlığına aday her üye Tasnif Komisyonu
na ilave bir milletvekili önerebilir.
Gizli oy verme sonucunda en az 63 milletvekilinin oyunu alan aday Milli Meclis
Başkanı seçilir.
Adaylardan hiçbiri en az 63 oy alamazsa, İçtüzüğün 27’nci maddesinde öngörülen
şekilde ikinci tur oylama gerçekleştirilir. İkinci turda da hiçbir aday en az 63 oy alamaz
sa, Milli Meclis Birinci Başkan Vekili oylaması yapılır.
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Milli Meclis Başkanının seçilmesi, Milli Meclis kararı ile resmiyet kazanır. Bu ka
rarı Genel Kurula başkanlık eden Başkan imzalar.
Madde 34 – Milli Meclis Başkan vekillerinin seçim usulü
Milli Meclis başkan vekilleri, Milli Meclis üyeleri arasından açık oylama yoluyla
seçilir.
Milli Meclis Başkan Vekili görevine ilk önce Milli Meclis Başkanı, daha sonra ise
milletvekilleri aday gösterebilir. Milli Meclis Başkanı ve her milletvekili Milli Meclis
Birinci Başkan Vekili ve diğer Başkan vekillikleri görevlerinin her birine sadece bir aday
önerebilirler.
Milletvekilinin kendi adaylığına itirazı, görüşmesiz ve oylamasız kabul edilir.
Seçime en az 7 milletvekili tarafından aday gösterilen üyeler katılabilirler. Adaylar
konuşma yapabilirler ve milletvekillerinin sorularını cevaplandırabilirler. Adaylar üzerinde görüşmeler yapılır
Açık oylama sonucu en az 63 milletvekilinin oyunu alan aday, Milli Meclis Başkan
vekili seçilir.
Adaylardan hiçbiri en az 63 oy alamazsa, İçtüzüğün 27’nci maddesinde öngörülen
şekilde ikinci tur oylama gerçekleştirilir. İkinci turda da hiçbir aday en az 63 oy alamazsa,
başka adaylar gösterilerek yeni seçim gerçekleştirilir.
Milli Meclis Başkan vekillerinin seçilmesi, Milli Meclis kararı ile resmiyet kazanır.
Madde 35 – Milli Meclis komiteleri
Milli Meclisin yeni yasama döneminin ilk toplantı dönemi öncesi “Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisi Komiteleri hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu’na
uygun olarak Milli Meclis komiteleri kurulur.
Milli Meclis komitelerinin yetkileri yasama dönemi boyunca geçerlidir.
Milli Meclis komiteleri, en az 63 milletvekilinin oyu ile onaylanan “Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisi Komiteleri hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu kap
samında faaliyet gösterirler.
Milli Meclis komitelerinin çalışmaları, fikir çeşitliliği, siyasi çoğulculuk, şeffaflık,
konuların serbestçe görüşülmesi ilkeleri üzerinden yürütülür.
Madde 36 – Milli Meclis komitelerinin yapısı
Milli Meclis komitelerinin üye sayıları en az 5 en çok 20 milletvekilinden oluşacak şekilde Milli Meclis tarafından belirlenir.
15 milletvekilinden fazla üyesi bulunan komite, yardımcı (alt) komite kurabilir.
Milli Meclis Başkanlık Divanı üyeleri komite üyesi olabilirler. Her milletvekili
bir komiteye üye olmalıdır. Bir milletvekili en fazla iki komiteye üye olabilir. Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti Yüce Meclisi Başkanı olan Milli Meclis üyesi, Milli Meclis komite
lerine üye olmayabilir.
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Komite başkanı, başkan vekili ve üyeleri, Genel Kurulda en az 63 milletvekilinin
oyu ile seçilir. Komite oluşturulması Milli Meclisin kararı ile resmiyet kazanır.
Bir milletvekili hiçbir komiteye üye olmamışsa, Milli Meclis Başkanı bu milletve
kilini talimatla herhangi bir komiteye üye yapar.
Madde 37 – Milli Meclis komitelerinin toplantıları
Milli Meclis komitesinin toplanabilmesi için üyelerinin yarısından fazlasının top
lantıya katılması gereklidir.
Milli Meclis Başkanının talebi üzerine Milli Meclis komitesi olağanüstü toplantıya
çağırılır.
Milli Meclis komitesinin toplantısı komite üyelerine toplantı tarihinden en az iki
gün önceden bildirilmelidir.
Komite üyesi milletvekilinin, komite toplantılarına katılması zorunludur.
Komite toplantısına özürsüz olarak katılamayan milletvekili, komite başkanından
izin almalıdır.
Komite toplantılarına bu komitenin üyesi olmayan milletvekilleri de görüş alış
verişinde bulunmak üzere katılabilirler. Komite başkanları komite toplantılarına ayrıca
başka kişileri de davet edebilir.
Milli Meclisin iki veya daha çok komitesi ortak toplantı yapabilir.
Madde 38 – Komite başkanı ve başkan vekili
Komite toplantısını başkan, başkan olmadığı zaman veya başkanın görevlendirme
siyle komite başkan vekili yönetir.
Komite başkanı komite işlerini yönetir, komite toplantısının gününü ve saatini be
lirler, komite üyelerine ayrı ayrı görevler verir, komite çalışmalarında Meclisin diğer
komiteleri ile eşgüdüm sağlar ve komite tutanağını imzalar.
Komite başkan vekili, başkan bulunmadığında onun yerine geçer ve onun görev
lendirmesiyle komite çalışmalarını yönetir.
Madde 39 – Komitelerin hakları
Komitelerin kanun ve karar tasarılarının hazırlanması için gerekli olan belge ve
materyalleri merkezi veya yerel yürütme ve yargı kurumlarından, yerel yönetim kuru
luşlarından, devlet ve sivil toplum kuruluşlarından, idare ve teşkilatlarından talep etme,
onların temsilcilerini (uzmanlarını) komite toplantılarına çağırma hakları vardır.
Komitelerin kanun ve karar tasarılarının hazırlanması için talep ettiği belge ve ma
teryalleri merkezi veya yerel yürütme ve yargı kurumları, yerel yönetim kuruluşları, dev
let ve sivil toplum kuruluşları, idare ve teşkilatları, on gün içinde komisyona gönderme
lidir. Eğer talep edilen belge ve materyallerde devlet sırrı, ticari sır veya kanunla korunan
başka gizli bilgiler varsa komiteye gönderilmez ve bu konuda Milli Meclis Başkanına
gerekçelendirilmiş yazılı cevap verilir.
32

Milli Meclis Başkanı, bu cevabı benimsemez ve söz konusu belge ve materyalleri
talep ederse, bunların Milli Meclis Başkanına sunulması zorunludur.
Madde 40 – Milli Meclis Tasnif Komisyonu
Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde ve bundan sonra her yıl Milli Meclisin
ilkbahar toplantı döneminin birinci birleşiminde Meclis Tasnif Komisyonu oluşturulur.
Tasnif Komisyonu, açık ve gizli oylamaları gerçekleştirmek ve sonuçları belirlemek
amacıyla sadece Genel Kurul toplantılarında faaliyet gösterir.
Milli Meclis Tasnif Komisyonu, Milli Meclis üyeleri arasından bir yıl süreyle 7
üyeden oluşacak şekilde seçilir. Milli Meclis Tasnif Komisyonu üyeleri seçildikten sonra
kendi aralarında başkan ve kâtip seçer.
Tasnif Komisyonunun toplanabilmesi için en az 4 üyenin toplantıya katılması ge
reklidir. Tasnif Komisyonunun bütün kararları toplantılara katılan üyelerin salt çoğunlu
ğuyla kabul edilir. Tasnif Komisyonunun kararına muhalif kalan üye, komisyon raporu
na aykırılık görüşünü yansıtabilir ve Genel Kurulda aykırılık görüşünü dile getirebilir.
Milli Meclis Başkanlığı seçimleri yapılırken, Milli Meclis Başkanlığına aday gös
terilen her milletvekili, Tasnif Komisyonuna ilave bir üye dâhil edebilir. Bu üyeler sade
ce Milli Meclis Başkanı seçimi sürecinde Tasnif Komisyonu üyesi olurlar.
Madde 41 – Milli Meclis Disiplin Komisyonu
Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde ve bundan sonra her yıl Milli Meclisin
ilkbahar toplantı döneminin birinci birleşiminde Milli Meclis Disiplin Komisyonu oluş
turulur. Disiplin Komisyonu parlamento içi sorumluluk kapsamında milletvekilleri hak
kındaki disiplin işlemlerini inceleyip karara bağlamak, bunun yanı sıra milletvekili do
kunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düşürülmesi ile ilgili konularda görüş vermek
amacıyla faaliyet gösterir.
Disiplin Komisyonu, Milli Meclis üyeleri arasından bir yıl süreyle 7 üyeden oluşacak şekilde seçilir. Milli Meclis Disiplin Komisyonu üyeleri seçildikten sonra kendi
aralarında başkan ve kâtip seçer.
Disiplin Komisyonunun toplanabilmesi için en az 4 üyenin toplantıya katılması
gerekir. Disiplin Komisyonunun bütün kararları toplantılara katılan üyelerin salt çoğun
luğuyla kabul edilir. Disiplin Komisyonunun kararına muhalif kalan üye, komisyon ra
poruna aykırılık görüşünü yansıtabilir ve Genel Kurulda aykırılık görüşünü dile getire
bilir.
Madde 42 – Milli Meclisteki geçici komisyonlar
Milli Meclis üyelerinden Milli Meclis geçici komisyonları oluşturulabilir.
Milli Meclis geçici komisyonunun oluşumu, görevleri, yetkileri ve görev süresi
Genel Kurul kararı ile belirlenir.
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Madde 43 – Milli Meclisteki milletvekili fraksiyonları (grupları)
Milli Meclisin en az 25 üyesi gönüllü olarak birleşerek milletvekili fraksiyonları
(grupları) oluşturabilirler. Milletvekili fraksiyonunun (grubunun) oluşturulduğuna ilişkin
bildiri Genel Kurulda okunur ve oluşturulan milletvekili fraksiyonu (grup) Milli Meclis
Genel Sekreterliğince kayıt altına alınır.
Milletvekili fraksiyonu (grubu), Milli Mecliste görüşülmesi için öneriler verebilir,
Genel Kurulda görüşmeye açılan bütün konulara ilişkin tutumunu bildirebilir.
Milletvekilinin fraksiyondan (gruptan) ayrılması sonucunda, milletvekili fraksiyo
nunun (grubunun) üye sayısı 25’in altına düşerse, milletvekili fraksiyonu (grubu) dağıl
mış sayılır ve bu durum Genel Kurulda duyurulur.
Madde 44 – Sayıştay
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 92’ci maddesine dayanılarak Milli Meclis
Sayıştayı kurulur. Sayıştay, Milli Meclise rapor sunan ve sürekli faaliyet gösteren, devlet bütçesini denetleyen kurumdur.
Sayıştay Başkan, Başkan Vekili ve 7 denetçiden oluşur.
Sayıştay Başkanı, Başkan Vekili ve denetçileri kamu yönetimi, kamu denetimi,
ekonomi, maliye alanlarında iş tecrübesine sahip yükseköğrenim mezunu olmalıdır.
Sayıştay Başkanı, Başkan Vekili ve denetçileri, Milli Meclis Başkanının önerisi
üzerine Milli Meclis tarafından atanır.
Sayıştay Başkanı ve Başkan Vekili adayları Genel Kurulda konuşma yaparlar. Milletvekilleri onlara soru sorabilirler, önerilen aday hakkındaki düşüncelerini bildirebilirler, adayın lehine veya aleyhine konuşma yapabilirler.
Sayıştay denetçileri, kısa özgeçmişleriyle Genel Kurula takdim edilirler. Sayıştay
Başkanı, Başkan Vekili ve denetçilerinin göreve atanması ve görevden alınması hakkında alınacak karar, en az 63 milletvekilinin oyu ile kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Milli Meclis Üyelerine İlişkin Disiplin Hükümleri
Madde 45 – Milletvekiline yönelik disiplin esasları
Milli Meclis üyesi:
1) Genel Kurul, komite ve komisyon toplantılarının yapılmasını engellediğinde;
2) Genel Kurul, komite ve komisyon toplantılarında konuşma yapanların sözünü
kestiğinde;
3) Genel Kurul, komite ve komisyon toplantılarının olağan akışını ve çalışma dü
zenini bozduğunda;
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4) Genel Kurul, komite ve komisyon toplantılarında insan şeref ve haysiyetini al
çaltan kaba, kötü niyetli sözler sarf edip hareketler yaptığında, kanunsuz eylemlere çağrı
yaptığında;
5) Milletvekili kimliğine zarar veren hareketler yaptığında;
6) “Yolsuzlukla mücadele hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu’nun 5.1’in
ci maddesinde belirtilen talepleri karşılamadığında veya aynı Kanun’un 9’uncu madde
sinde gösterilen hukuksuzlukları yaptığında (bu eylemler idari veya cezai sorumluluk
oluşturmadığında);
7) Genel Kurul, komite ve komisyon toplantılarına özürsüz olarak katılmadığında;
Hakkında disiplin işlemi yapılabilir.
Madde 46 – Hakkında disiplin işlemi yapılan milletvekiline uygulanabilecek
disiplin cezaları
İçtüzüğün 45’inci maddesinde belirtilen durumlara göre Milli Meclis üyesine aşa
ğıdaki disiplin cezaları uygulanabilir:
1) Uyarma;
2) Söz kesme;
3) Toplantı salonundan çıkarma;
4) Kınama;
5) Üyeliğin düşürülmesi
Madde 47 – Hakkında disiplin işlemi yapılan milletvekiline disiplin cezası
uygulanması usulü
İçtüzüğün 45’inci maddesinin bir, iki, üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen du
rumlarda, Genel Kurul veya komite ve komisyon toplantısına başkanlık yapan başkan,
milletvekilini uyarabilir, sözünü kesebilir veya onu toplantı salonundan çıkartabilir. Ku
ral olarak, toplantı salonundan çıkarma cezası, kuralları kaba şekilde çiğneyen milletve
killerine uygulanır.
Defalarca uyarılan, sözü kesilen, toplantı salonundan çıkartılan milletvekilinin du
rumu, Milli Meclis Başkanının veya komite ve komisyon başkanının teklifi üzerine in
celenmesi için Milli Meclis Disiplin Komisyonuna sevk edilir. Disiplin Komisyonu ko
nuyu beş gün içinde görüşmelidir. Disiplin Komisyonu konuyu incelerken Milli Meclis
tutanaklarından ve görüntü kayıtlarından yararlanabilir. Disiplin Komisyonunun kararı
ile düzeni bozan milletvekiline kınama cezası verilebilir.
İçtüzüğün 45’inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen durumda, Milli Meclis
Başkanı tarafından konu Disiplin Komisyonuna havale edilir. Disiplin Komisyonu konu
ile ilgili iki hafta içinde tahkikat gerçekleştirir ve üyenin davranışlarında milletvekilliği
kimliğine zarar veren belirtiler tespit edildiğinde kınama cezası verebilir.
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İçtüzüğün 45’inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen durumda Milli Meclis
Başkanı, konuyu Disiplin Komisyonuna sevk eder. Disiplin Komisyonu konuyu iki hafta
içinde inceleyerek milletvekiline kınama cezası verebilir.
İçtüzüğün 45’inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen durumda Milli Meclis
Başkanı kendisinin veya komite başkanının teklifi ile özürsüz olarak en az arka arkaya
dört veya bir ay içinde toplam altı toplantıya katılmayan milletvekilinin dosyasını Disip
lin Komisyonuna sevk eder. Komisyon, bu konuyu bir hafta içinde inceleyerek milletve
kiline kınama cezası verebilir.
Milletvekiline kınama cezasının verilmesine yönelik Disiplin Komisyonu kararı,
Genel Kurulun ilk birleşiminde bilgiye sunulur.
İçtüzüğün 45’inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen durumda Milli Mec
lis Başkanı, Milli Meclisin toplantı döneminin tüm birleşimlerine katılmayan veya yıl
boyunca otuz birleşimde özürsüz olarak bulunmayan milletvekilinin dosyasını Disiplin
Komisyonuna sevk eder. Disiplin Komisyonu bu konuyu iki hafta içinde inceleyip mil
letvekilinin üyeliğinin düşürülmesine yönelik teklifini Genel Kurulda görüşülmek üzere
sunar. Genel Kurul konuyu ilk birleşimde ele alır.
Madde 48 – Disiplin cezası alan milletvekillerinin basına duyurulması
Disiplin cezası alan milletvekillerinin haklarındaki bilgiler “Azerbaycan Gazete
si”nde yayımlanır ve Milli Meclis Genel Sekreterliğince diğer basın ve yayın kuruluşla
rına da gönderilir.
Milli Meclisin toplantı dönemleri boyunca her ay “Azerbaycan Gazetesi”nde Ge
nel Kurul, komite ve komisyon toplantılarında özürsüz olarak bulunmayan milletvekil
lerinin isimleri yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Madde 49 – (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
Madde 50 – Milli Meclis İçtüzüğünün yürürlüğe girmesi ve İçtüzükte değişik
lik yapılması usulü
Milli Meclis İçtüzüğü, Milli Meclis tarafından kanunla onaylandıktan ve Azerbay
can Cumhuriyeti Cumhurbaşkanınca imzalandıktan sonra yayımlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Milli Meclis İçtüzüğü’nde değişiklik yapılması, Azerbaycan Cumhuriyeti kanun
larında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak İçtüzük’te öngörülen usullere göre gerçek
leştirilir.
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Madde 51 – İçtüzüğe uyulmasının gözetimi
Milli Meclis İçtüzüğü’ne uyulmasını Milli Meclis Başkanlık Divanı gözetir.
Madde 52 – Milli Meclis bütçe tasarısının onaylanması
lanır.

Milli Meclis bütçe tasarısı, Milli Mecliste gelecek yılın bütçesi görüşülürken onay
Madde 53 – Milli Meclis belgelerinin yayımlanması

Milli Meclis kararları “Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Malumatı”nda res
mi olarak yayımlanır.
Milli Meclis toplantılarının tutanak özetleri ve tam tutanakları “Azerbaycan Cum
huriyeti Milli Meclisi Toplantılarının Tutanak Özetleri ve Tam Tutanakları”nda (Tutanak
Dergisi) resmi olarak yayımlanır.
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KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
PARLAMENTOSU İÇTÜZÜĞÜ
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İçtüzüğü, Kazakistan Cumhuriyeti
Parlamentosu tarafından 20 Mayıs 1996 tarihli karar ile onaylanmıştır
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İçtüzüğü, kamaraların ortak toplantılarının
gerçekleştirilme usul ve esaslarını, Senato ve Meclis İçtüzükleri ile düzenlenmemiş tar
tışma doğuran konuların görüşülmesi sırasında kamaraların karşılıklı çalışmalarını, Par
lamentonun ortak organlarının kuruluşunu ve faaliyetlerinin yürütülmesini, ayrıca Parla
mento milletvekillerinin ve görevlilerinin yetkilerini uygulama usullerini belirler.
1. KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- Parlamento çalışmalarını toplantı esasında yürütür.
Parlamento toplantıları kamaraların (Parlamento kanatlarının) ortak ve ayrı toplan
tıları esasında düzenlenir.
İlk toplantı çağrısı yeni seçimlerin sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren otuz
gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılır.
Madde 2- Parlamento toplantısı Senato ve Meclisin ortak toplantısıyla açılır ve
kapanır. Parlamento toplantısı kural olarak, Cumhurbaşkanı tarafından, Cumhurbaşkanı
olmadığında ise Meclis Başkanı tarafından açılır.
Parlamento toplantısı başlarken ve biterken Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Marşı
okunur.
Madde 3- Parlamentonun diğer toplantıları Parlamento Meclisi Başkanı tarafından
açılır. Toplantı dönemi Eylül ayının ilk iş gününden, Haziran ayının sonuncu iş gününe
kadardır.
Parlamento toplantısının tarihi, saati ve yeri hakkındaki bilgiler basın aracılığıyla
duyurulur.
Madde 4- Parlamentonun tatil günleri bayram, istirahat ve parlamento tatili gün
leridir.
Parlamentonun olağanüstü toplanma çağrısı yapılması üzerine parlamento tatiline
ara verildiğinde tatil, olağanüstü toplantı sona erdikten sonra tatil yeniden başlar ve
parlamento tatilinin süresi bitene kadar devam eder.
Tatil günleri Parlamento kararı ile ilan edilir.
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2. KISIM
PARLAMENTO KANATLARININ ORTAK TOPLANTILARININ
USUL VE ESASLARI
1.Bölüm
Parlamento Kanatlarının Ortak Toplantıları
Madde 5- Parlamento kamaralarının ortak toplantıları Meclis Başkanı tarafından,
milletvekillerine önceden haber verilerek düzenlenir. Bu durumda Meclis Başkanı, Par
lamento kanatlarının ortak toplantısının düzenlenmesine yönelik karar çıkararak millet
vekillerini bu konuda bilgilendirir.
Kamaraların ortak toplantıları saat 10.00’da başlar ve 18.00’a kadar devam eder.
Saat 12.00’dan 12.30’a kadar ve saat 14.00’dan 16.00’a kadar ara verilir.
Kamaraların ortak toplantılarının başka tarihlerde düzenlenmesine yönelik Parla
mento karar kabul edebilir.
Başkanlık eden, kendi önerisi ile veya Genel Kurulda bulunan Parlamento millet
vekillerinin çoğunluğunun önerisi ile toplantıya ara verebilir.
Parlamento kanatlarının ortak toplantıları sırasında Parlamentonun ve Parlamento
kanatlarının çalışma gruplarının toplantıları düzenlenmez.
Madde 6- Parlamento toplantısı kanatların her birinin milletvekillerinin üye tam
sayısının en az üçte ikilik kısmı hazır bulunduğunda açılır.
Parlamento toplantısının açılıp açılmayacağını belirlemek için kamaraların millet
vekillerinin ad cetveline göre yoklaması yapılır. Yapılacak olan her oylamadan önce yok
lama yapılabilir. Usul konularında oylama yapılırken tekrar yoklama yapılmasına ihtiyaç
duyulmaz.
Madde 7- Parlamento toplantısında Meclis Başkanı:
- Parlamento toplantı dönemlerini ve toplantılarını açar ve kapatır;
- Kamaraların olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık eder;
- Konuşmacılar hakkındaki bilgileri açıklar;
- Konuşma yapmak için kamaraların milletvekillerine sıra ile söz hakkı verir (an
cak görüşülen konuya ilişkin en fazla iki defa);
- Konuşmacı İçtüzük ihlalinde bulunduğunda uyarır ve tekrar bu hareketine devam
ettiğinde ise mikrofonunu kapatır;
- Usul tartışması olduğunda milletvekillerine en fazla iki defa olmak üzere usul
hakkında söz hakkı verir;
- Kanunların, kararların, dilekçelerin, deklarasyonların, beyanatların ve Parlamen
tonun diğer kararlarının taslakları, toplantıda görüşülen konulara ilişkin milletvekilleri
nin önergeleri üzerindeki oylamaları gerçekleştirir ve sonuçlarını açıklar;
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- Kamaraların ortak toplantılarının düzenlenmesi ile ilgili bu İçtüzük ile belirlenmiş
usullerin yerine getirilmesini sağlar.
Parlamento toplantısında konuların görüşülmesi sırasında başkanlık eden milletve
killerinin konuşmalarını değerlendiremez ve yorumlayamaz.
Parlamento Meclisi Başkanı toplantının yürütülmesi görevini Meclis başkan vekil
lerinden birine havale edebilir.
Madde 8- Parlamento toplantısı gündemi ve çalışma düzeni Parlamento Meclis
Başkanı tarafından önerilir ve kamaraların ortak toplantılarında açık oylama yolu ile ka
natların hazır bulunan üyelerinin çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.
Gündem ve çalışma düzenine ilişkin görüş ve öneriler, her bir önerinin açık oylama
yöntemi ile oylanmasıyla her bir kamaranın milletvekillerinin toplam sayısının çoğun
luğuyla kabul edilir.
Cumhurbaşkanı kanun tasarılarının görüşülme önceliğini belirleme, ayrıca kanun
tasarısının acil görüşülmesi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bu talepler doğrultu
sunda Parlamento söz konusu kanun tasarılarını gönderildiği tarihten itibaren bir ay için
de görüşmelidir. Parlamento bu talepleri yerine getirmediğinde, Cumhurbaşkanı kanun
hükmünde kararname çıkarabilir. Çıkarılan kanun hükmünde kararname, Parlamento
tarafından Anayasa ve mevzuat ile belirlenen şekilde yeni kanun kabul edilene kadar
yürürlükte kalır.
Madde 9- Parlamento toplantılarında açıklama yapmak için otuz dakika, ek açık
lama için yirmi dakika, görüşmelere yönelik konuşma yapmak için on dakika, tekrar
konuşma yapmak için beş dakika, milletvekili soru önergeleri için beş dakika, adayların
görüşülmesi sırasında konuşma yapmak için üç dakika, usul tartışmaları ile ilgili konuş
malar, dilekçeler ve sorular için iki dakika olmak üzere zaman ayrılır. Sorulara cevap
vermek için en fazla bir saat, görüşmeler için bir saat otuz dakika zaman ayrılır. Görüş
meler sona erdikten sonra açıklama ve ek açıklama yapan konuşmacı on dakika kadar
sözlerini toparlamak için söz alma hakkına sahiptir.
Milletvekillerinin çoğunluğunun oyu ile Parlamento başka süreler belirleyebilir.
Konuşmalar kürsüden veya oturulan yerden yapılabilir.
Söz hakkı istemi milletvekillerinin oturduğu yerden yapılır.
Cumhurbaşkanına istemi ile konuşma yapması için istediği kadar süre verilir.
Senato Başkanının, Meclis Başkanının ve başkan vekillerinin, Cumhurbaşkanı ve
Hükümet temsilcilerinin istemi ile görüşülen konularda konuşma yapmaları için söz sı
rasının dışında söz hakkı verilebilir.
Parlamento toplantılarında hiç kimse toplantıyı yöneten başkanın izni olmadan ko
nuşma yapamaz.
Madde 10- Parlamento ortak toplantıları Kazakça ve Rusça dillerinde gerçekleş
tirilir.
43

Konuşma yapan Kazakça ve Rusça bilmediğinde, başka dilde konuşma yapma hak
kına sahiptir. Böyle konuşmalarda Kazakça ve Rusçaya tercüme gerçekleştirilir. Konuş
ma yapacak olan başka bir dilde konuşma yapacağını Meclis Başkanına en geç bir gün
önceden bildirir.
Açıklamaların ve ek açıklamaların Kazakça ve Rusça metinleri eşzamanlı çeviri
için Meclis İdari Teşkilatına önceden kamaraların ortak toplantılarının başlamasına en
geç iki saat kala sunmalıdır.
Madde 11- Parlamento ortak toplantıları açık olarak düzenlenir.
Devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin görevli şahıslarının kamaraların ortak
toplantısına katılımının gerekli olduğu durumlarda Parlamentonun kabul edeceği karar
üzerine ilgili şahıslar Parlamento toplantısına katılır ve kendileriyle ilgili konularda ge
rekli açıklamaları yaparlar. Parlamento Cumhurbaşkanına karşı böyle bir karar alamaz.
Devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin önceden karar almadan Parlamento ka
natlarının ortak toplantılarına katılma hakkına sahip görevli şahısları kanatların Başkan
ları tarafından davet edilebilirler.
Senato İdari Teşkilatı Genel Sekreteri, Parlamento ortak toplantılarına davet edilen
şahıslar hakkındaki ad, soyadı, baba adı, görevi ve hangi sıfat ile davet edildiğine ilişkin
bilgileri bildiren yazıyı Meclis İdari Teşkilatı Genel Sekreterine önceden gönderir.
Davet edilen şahısların Parlamento kanatlarının ortak toplantısına katılma usulleri
ni idari teşkilatların genel sekreterleri belirler.
Parlamento ortak toplantılarının kurumsal, hukuki, bilgi ve belge ile donatılması
Meclis İdari Teşkilatı tarafından Parlamento Meclisi İçtüzüğü’ne ve Meclis İdari Teşki
latı Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilir.
Davet edilen şahıslar Parlamento çalışma düzenine karışma hakkına sahip değildir.
Çalışmaları desteklediklerini veya desteklemediklerini ifade etmekten çekinmeli, belir
tilen kurallara uymalı ve Başkanlık edenin kararlarına uymalıdırlar.
Madde 12- Cumhurbaşkanın ya da milletvekillerinin önerisi ile Parlamento kapalı
oturum gerçekleştirebilir. Bu kararın alınması için oturumda hazır bulunan üyelerin ço
ğunluğunun oyu gereklidir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükümet üyeleri, Milli Banka Başkanı, Başsavcı,
Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı ve ayrıca Devlet Genel Sekreteri ve Cumhurbaşka
nı Genel Sekreteri Parlamentonun herhangi bir toplantısına katılma ve konuşma yapma
hakkına sahiptir.
Madde 13- Parlamento toplantılarının Tutanak Dergisi düzenlenir. Tutanak Dergisi
toplantıya başkanlık eden Başkan tarafından imzalanır. Milletvekillerinin, Cumhurbaş
kanı ve Hükümet üyelerinin istemi ile Tutanak Dergisi kanatların idari teşkilatları tara
fından kendilerine gönderilir.
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Madde 14- Parlamento toplantılarında Anayasal düzenin şiddet kullanılarak de
ğiştirilmesini; Cumhuriyetin bütünlüğünün bozulmasını; devlet güvenliğinin zarar gör
mesini; savaşı; sosyal, ırksal, milli, dini, sınıf ve soy üstünlüğünü; zulüm ve şiddeti
yüceltmeye, ayrıca diğer şahısların şeref ve haysiyetini zedelemeye yönelik ifadelerin
kullanılmaması beklenir. Bu gerekliliğin ihlal edildiği durumlarda Başkanlık eden ko
nuşmacının mikrofonunu kapatır.
Başkan tarafından konuşmacının sözü, kendisine ayrılan süre içinde aşağıdaki du
rumların dışında kesilemez:
- Konuşma süresi sona erdiğinde;
- Gündemde olan konunun dışına çıktığında.
Madde 15- Görüşmeler sırasında Genel Kurula başkanlık eden Başkan, görüşülen
konuya ilişkin farklı görüşlerin dile getirilmesini sağlar.
Görüşülen konu hakkında süre sona erdiğinde ya da Parlamentonun açık oylama
yöntemi ile Parlamento kamaralarının ortak toplantılarında her bir kanadın milletvekil
lerinin çoğunluğunun oyu ile kabul ettiği kararla görüşmeler tamamlanabilir. Görüşme
lerin sona erdirilmesine ilişkin oylama yapılırken Başkanlık eden söz sırasında olan ve
konuşma yapmış milletvekilleri hakkında Parlamento üyelerine bilgi verir; konuşma
yapmak için ısrar eden milletvekillerini belirler ve toplantıda hazır bulunan üyelerin ço
ğunluğunun oyu ile onlara söz hakkı verir.
Görüşmelerin sonlandırılması neticesinde söz hakkı alamamış milletvekilleri kendi
konuşma metinlerinin imzalı halini Meclis İdari Teşkilatı aracılığıyla Parlamento kanat
ları ortak toplantısının Tutanak Dergisine ekleyebilirler.
2. Bölüm
Parlamento Kanatlarının Olağanüstü Ortak Toplantıları
Madde 16- Parlamento toplantı dönemleri arasındaki zamanlarda Cumhurbaşka
nının çağrısı ile kanatların başkanları veya Parlamento üye tamsayısının üçte birlik kıs
mının önerisi ile Parlamento olağanüstü toplantısı gerçekleştirilebilir.
Kamaraların ortak toplantılarında görüşülmesi gereken konular olduğunda, Cum
hurbaşkanı kararı ile kamaraların olağanüstü toplantı çağırısı yapılır ve bu karara göre
toplantı Cumhurbaşkanının belirlediği zamanda ve kurallarda gerçekleştirilir.
Kamaraların başkanları olağanüstü ortak toplantıların gerçekleştirilmesine yönelik
birlikte karar aldığında, Cumhurbaşkanına bu kararı yazılı biçimde gönderirler.
Parlamento milletvekili üye tamsayısının en az üçte birlik kısmının önerisi ile Cum
hurbaşkanına yazılı öneri gönderilir ve bu öneride olağanüstü toplantı düzenlenmesinin
gerekçesi açıklanır.
Kamaraların ortak olağanüstü toplantılarında sadece gerekli konu görüşülür.
Olağanüstü toplantı kural gereği Cumhurbaşkanı tarafından açılır veya Cumhur
başkanı katılmamış ise Meclis Başkanı tarafından açılır.
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3. Bölüm
Oylama ve Karar Alma Usulleri
Madde 17- Parlamento, ülkenin her yerinde geçerli olan Anayasa kanunları ve diğer
kanunları, Parlamento kararı şeklinde düzenlemeleri ve ayrıca diğer kararları kabul eder.
Parlamento ve kamaraları kendi yetkilerine giren konular kapsamında dilekçeler,
deklarasyonlar, beyanatlar, kanun hükmünde olmayan diğer kararları kabul edebilirler.
Belirtilen belgeler bu İçtüzük’le ve kamaraların içtüzükleri ile belirlenmiş usul ve talep
lere uyularak kabul edilir.
Madde 17.1- Dilekçe, deklarasyon, beyanat ve Parlamentonun kanun hükmünde
olmayan diğer kararlarına ilişkin taslaklar Parlamentonun ilgili kamarasının başkanlık
divanına öneri sahibi milletvekili (milletvekilleri) tarafından sunulur.
İlgili kamaranın başkanlık divanı konunun Parlamento kanatlarının ortak toplantı
larının gündemine eklenmesi için Meclis Başkanına öneride bulunur.
Parlamento ortak toplantısında bu tarz konuların görüşülmesi sırasında dilekçenin,
deklarasyonun, beyanatın ve diğer kararların taslakları, bunları öneren üyeler tarafından
okunur. Dilekçelerin, deklarasyonların, beyanatların ve diğer kararların taslakları üzerin
de görüşmeler başlatılabilir. Gerek görüldüğünde Parlamento taslakların incelenip hazır
hale getirilmesi için ortak komisyon kurabilir.
Madde 18- Parlamentonun kanun hükmündeki kararları eğer Anayasa’da başka
hüküm öngörülmemiş ise kamaraların milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile kabul edilir.
Parlamentonun diğer kararları kamaraların milletvekillerinin üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile kabul edilir.
Senato ve Meclis ortak toplantısında Parlamento tarafından kanun hükmünde ka
rarların ve diğer kararların oylamaları kanatlarda ayrı oylamalarla gerçekleştirilir. Oyla
maların sonuçları elektronik ekranda aynı zamanda gösterilir.
Madde 19- Anayasa’da değişiklik ve ek yapılması kanatların milletvekillerinin
üye tamsayısının en az dörtte üç çoğunluğu ile kabul edilir.
Madde 20- Anayasa’yı kapsayan konulardaki kanunlar (Anayasa kanunu) kamara
ların milletvekillerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.
Madde 21- Ortak toplantılarda alınan kararlar oylama yöntemi ile kabul edilir.
Oylama usulü:
- Elektronik mekanizma kullanılarak;
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- El kaldırarak;
- Pusulalar
Aracılığıyla gerçekleştirilir.
Oylama yapılması için yeterli üye sayısına ulaşılamadığında, Başkan yetersayıya
ulaşılması için önlemler alır. Yetersayıya tekrar ulaşılamaması halinde oylama bir sonra
ki ortak toplantıya ertelenir.
Oylamada usul ve yönteme ilişkin hatalar tespit edildiğinde, Parlamento kararı ile
tekrar oylama yapılır.
Tüm konularda yapılan oylamaların sonuçları Başkanlık eden tarafından oylamaya
katılanların sayısı, “lehte”, “aleyhte” oy verenlerin ve “çekimser” kalanların sayısı belir
tilerek açıklanır. Bilgiler Parlamento kanatlarının Tutanak Dergilerine eklenir.
Parlamentonun daha önce kabul ettiği kararların iptal edilmesi, değişiklik ve ek yapıl
ması, kabul edildiği sırada geçerli olan aynı usullerde oylama yolu ile gerçekleştirilir.
Madde 22- Usul konularına ilişkin açık oylama yöntemi ile ortak toplantıda hazır
bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile usul kuralı olarak karar kabul edilir ve Genel
Kurul tutanağına eklenir.
Usul konularını aşağıdaki hususlar kapsar:
- Toplantıya ara verilmesi, toplantının ertelenmesi;
- Toplantının yürütülmesi usulleri;
- Konuların görüşülme önceliği;
- Görüşmelerin sonlandırılması;
- Konuşma sürelerinin sonlandırılması veya uzatılması;
- Karar yeter sayısının onaylanması ve oyların yeniden sayılması;
- Daha önce kabul edilen kararların tekrar oya sunulması usulleri;
- Oylama usulleri.
Madde 23- Oylamadan önce Başkan oylamaya sunulacak önerilerin sayısını açık
lar, kapsamlarını, önerilme usullerini, değişiklik önergelerini geri çeken milletvekillerini
açıklar, kararın hangi oy çoğunluğu ile kabul edilebileceğini açıklar.
Oylama sona erdikten sonra Başkan sonuçları açıklar.
Madde 24- Parlamentonun görüştüğü konuya ilişkin birkaç önerge verildiğinde
Başkan verilen önergeler kapsamında oylamayı önerilme usullerine göre gerçekleştirir.
Önergelerden birisi kabul edildiğinde kalan diğer alternatif önergelere ilişkin oy
lama yapılmaz.
Madde 25- Oylama sırasında her üyenin sadece bir oy kullanma hakkı vardır. Mil
letvekili, kararın kabul edilmesinin lehine veya aleyhine oy verebilir ya da çekimser
kalabilir.
Oylama sırasında Genel Kurulda hazır bulunmayan üye daha sonra oy kullanamaz.
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Madde 26- Gizli oy pusulaları kullanılarak yapılan gizli oylamalar sırasında, mil
letvekilleri arasından Tasnif Komisyonu oluşturulur. Tasnif Komisyonu her kanattan eşit
sayıda üyeden oluşur ve üye sayısı çift sayıdır. Seçim yapılan organların bünyesinde
bulunan veya resmi görevlere aday gösterilen milletvekilleri ve önerileri gizli oylamaya
sunulan milletvekilleri Tasnif Komisyonu üyesi olamazlar. Tasnif Komisyonunun kurul
masına yönelik karar Parlamento üyelerinin çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.
Tasnif Komisyonu kendi içinden başkan ve sekreter seçer. Tasnif Komisyonu ka
rarları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. Oylar eşit dağıldığında Komis
yon başkanının oyu sonucu belirler.
Oylama için gerekli bilgilerin belirtildiği oy pusulaları Tasnif Komisyonunun belirle
diği şekilde ve sayıda komisyonun gözetimi altında Kazakça ve Rusça olarak hazırlanır.
Oylamanın zamanı ve yeri, oylama usulü Tasnif Komisyonu tarafından belirlenir
ve Komisyon başkanı tarafından açıklanır.
Her üyeye bir oy pusulası verilir.
Milletvekilleri oy pusulalarını üye kimliklerini göstererek alırlar.
Milletvekili oy pusulasını gizli oylama kabininde aleyhte oy verdiği adayın soyadı
nın üstünü çizerek, karar taslaklarında ise oy pusulalarını aleyhte olarak değerlendirdiği
karar taslağı metninin üzerini çizerek doldurur.
Belirlenmiş şeklin dışındaki oy pusulaları, adayların atanmak üzere seçimi sırasın
da ise bir göreve iki veya daha çok adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılır. Oy
pusulalarına fazladan yazılan soyadları oyların sayımında dikkate alınmaz. Birden fazla
karar taslağının üzeri çizilmeden doldurulan oy pusulaları geçersiz sayılır.
Doldurulmamış oy pusulaları ve bütün adayların soyadlarının üzerinin çizili oldu
ğu oy pusulaları, ayrıca yeni karar taslakları metinlerinin eklendiği oy pusulaları geçerli
sayılır; ancak oylar sayılırken dikkate alınmaz.
Oy sandığı Tasnif Komisyonunun tüm üyelerinin yanında açılır.
Gizli oylama sonuçları hakkında Tasnif Komisyonu tutanak düzenler. Tutanak Ko
misyonun tüm üyeleri tarafından imzalanır. Komisyonun açıklamasına esasen Parlamen
to gizli oylama sonuçları hakkında Tasnif Komisyonu tutanağını açık oylama yöntemiyle
üyelerin oy çoğunluğu ile kabul eder.
Yapılan oylamada hatalar tespit edildiğinde, Parlamento açık oylama yöntemiyle
üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınan karar üzerine tekrar bir oylama yapılır.
Madde 27- Başkanın ve ayrıca milletvekillerinin önerisi ile Parlamento açık oy
lama yöntemi ile toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile görüşülen ko
nuya ilişkin kanatların her birinden eşit sayıda üyeden oluşacak Uzlaşma Komisyonu
kurabilir.
Komisyonun kurulmasına yönelik Parlamento karar kabul eder.
Madde 28- Parlamento kararları Meclis Başkanı tarafından imzalanır.
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3. KISIM
GÖRÜŞÜLEN KONULAR
4. Bölüm
Anayasa’ya Değişiklik ve Ek Önerilerinin Kabul Edilmesi
Madde 29- Anayasa’da değişiklik veya ek yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
önerileri gönderildiğinde Meclis Başkanı, bu önerilerin ilk görüşmede müzakere edil
mesi için Parlamento ortak toplantısı düzenlenmesi çağırısı yapar.
Cumhurbaşkanı önerilerinin Parlamentoda görüşülme usullerini Cumhurbaşkanı
belirler.
Madde 30- Anayasa’da değişiklik ve ek yapılmasını içeren öneriler en az iki turda
görüşülmelidir.
Madde 31- İlk turda başkanlık eden, Anayasa’da değişiklik ve ek yapılmasını içe
ren tasarıları önerene veya onun temsilcisine, sonra ise belirlenen söz sırasına göre mil
letvekillerine söz hakkı verir.
Birinci tur görüşmelerde Anayasa’da değişiklik ve ek yapılmasını içeren tasarılar
kavramsal şekilde ele alınır.
Müzakerenin sonuçlarına göre Parlamento, Anayasa’da değişiklik ve ilaveler ya
pılmasına dair verilen tasarının birinci tur görüşmelerde onaylanması ve ikinci tur gö
rüşmeye hazırlanması veya reddedilmesi hakkında karar kabul eder. Bu karar kanatların
üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğu ile kabul edilir.
Madde 32- Son tur görüşmelerde oylamanın sonuçlarına göre Parlamento kanatları
üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğu ile Anayasa’da yapılan değişiklik ve ekleri kabul
eder. Oylama sonucunda yeterli sayıda oy bulunamadığında, Anayasa’da değişiklikler ve
ilaveler yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı önerileri reddedilmiş sayılır.
Madde 32.1- Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 91’inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen durumda ve usullerde Anayasa’da değişiklik ve ek Kazakistan Cum
huriyeti Parlamentosu tarafından kanatların üye tamsayısının en az beşte dört çoğunluğu
ile kabul edilebilir.
5. Bölüm
Anayasa Kanunlarının Kabul Edilmesi, Değişiklik ve Ek Yapılması
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve 4-V. sayılı
kararı ile 5’inci Bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
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6. Bölüm
Devlet Bütçesi Hakkında Hükümet ve
Sayıştay Raporlarının Kabul Edilmesi Usulü
Madde 39- Devlet bütçesinin uygulanmasına yönelik Hükümet ve Sayıştay rapor
ları önce Mecliste, sonra Senatoda sırayla müzakere edildikten sonra Parlamento ortak
toplantısında kabul edilir.
Madde 40- Görüşmeler Hükümetin, Sayıştayın açıklamaları ve Parlamento kanat
larının ek açıklamaları ile başlar. Devlet bütçesinin uygulanmasına yönelik raporlar ka
bul edilirken milletvekillerinin söz hakkı sırasına dikkat edilir.
Madde 41- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 41’inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 42- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 42’nci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 43- Hükümetin devlet bütçesine yönelik raporu Parlamento tarafından ka
bul edilmediği takdirde bu durum Parlamentonun hükümete güvensizlik gösterdiğini ifa
de eder.
7. Bölüm
Cumhurbaşkanının İtirazlarını Doğuran Konuların Görüşülmesi
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve 4-V sayılı
kararı ile 7’nci Bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
8. Bölüm
Cumhurbaşkanına Yasama Yetkileri Verilmesi
Madde 51- Cumhurbaşkanının önerisi ile Parlamento ortak oturumunda millet
vekillerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile Cumhurbaşkanına bir yıldan fazla
olmayan süre için yasama yetkileri verilebilir.
Madde 52- Cumhurbaşkanın belli bir süre için kendisine yasama yetkileri verilme
sine yönelik önerisi Meclis Başkanına gönderilir ve Cumhurbaşkanı, Parlamento ortak
toplantısı çağrısı yapar.
Cumhurbaşkanı, önerisinin görüşülme süresini belirleyebilir.
50

9.Bölüm
Başbakanın ve Milli Banka Başkanının Atamalarının Onaylanması
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve 4-V sayılı
kararı ile 9’uncu Bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
10. Bölüm
Hükümete Güvensizlik Oyu Verilmesi
Madde 58- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 58’inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 59- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 59’uncu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 60- Kamaraların ortak toplantısında Hükümete güvensizlik oyu verilmesi
aşağıdaki durumlarda ve şekilde gerçekleştirilir:
1) Hükümet tarafından verilen kanun tasarısının kabul edilmemesi ile bağlantılı
olarak Başbakan tarafından Hükümete güvenoyu istemi;
2) Bu İçtüzüğün 43’üncü maddesi ile belirtilen çerçevede.
Madde 61- Hükümetin verdiği kanun tasarısının kabul edilmemesi ile ilgili olarak
Başbakan kamaraların ortak toplantısında Hükümete güvenoyu isteminde bulunabilir.
Bu konuda oylama güven isteminde bulunulduğu andan itibaren en erken kırk sekiz saat
içinde gerçekleştirilir.
Eğer güvensizlik gösterilmesi istemi kamara milletvekillerinin üye tamsayısının
salt çoğunluğunu bulmazsa, kanun tasarısı oylama yapılmadan kabul edilmiş sayılır. La
kin Hükümet bu haktan yılda iki defadan fazla yararlanamaz.
11. Bölüm
Savaş ve Barış Konuları
Madde 62- Parlamento ortak toplantısında savaş ve barış konularına ilişkin karar
lar alınır.
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12. Bölüm
Barışın ve Güvenliğin Sağlanmasına Dair Uluslararası
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Ülkenin
Silahlı Kuvvetlerinden Yararlanma Konularının Çözümü
Madde 63- Ülkenin demokratik kurumlarının, bağımsızlığının ve toprak bütün
lüğünün, siyasi istikrarın, vatandaşların güvenliğinin ciddi ve doğrudan tehlike altın
da olduğu, devletin anayasal organlarının normal faaliyetlerinin bozulduğu durumlarda
Cumhurbaşkanı; Başbakan ve Parlamento kamaralarının başkanları ile resmi görüşme
lerden sonra Kazakistan’ın tüm topraklarında veya çeşitli bölgelerinde olağanüstü hal
uygulanması, silahlı kuvvetlerin kullanılması da dâhil olmak üzere, belirtilen durumların
gerektirdiği önlemleri alır ve ivedilikle Parlamentoyu bu konuda bilgilendirir.
Madde 64- Devlete karşı saldırı ya da devlet güvenliği için dış tehlikelerin oluştu
ğu durumlarda Cumhurbaşkanı, ülkenin tüm bölgelerinde veya farklı yerlerinde askeri
yönetim uygular, kısmen veya genel seferberlik ilan eder ve ivedilikle Parlamentoya bu
konuda bilgi verir.
Madde 65- Barışın ve güvenliğin korunmasına dair uluslararası yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için ülkenin silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşka
nının teklifi Parlamento ortak oturumuna sunulur. Bu konunun görüşülmesinin önceliği
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Karar Parlamento milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
13. Bölüm
Referandum Düzenlenmesi Önerisinin İleri Sürülmesi
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve 4-V sayılı
kararı ile 13’üncü Bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.
14. Bölüm
Anayasa Şurası Başkanı ve Üyelerinin Görev Yeminlerinin Kabulü,
Anayasa Şurası Yıllık Raporları
Madde 68- Anayasa Şurası Başkanı ve üyeleri, atandıktan sonra Parlamento ortak
oturumunda Cumhurbaşkanı karşısında görkemli ortamda aşağıdaki şekilde ant içerler:
“Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Şurası Başkanı (üyesi) olarak üzerime vazife olan
görevleri vicdanla yerine getireceğime, tarafsız olacağıma, kimseye ve hiçbir şeye değil,
sadece Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’na tabi olacağıma yemin ederim”.
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Madde 69- Ülkede Anayasa düzeninin durumu hakkında Anayasa Şurasının yıllık
raporu Parlamento ortak toplantısında okunur ve değerlendirilir.
4. KISIM
ÖNCE MECLİSTE, SONRA SENATODA SIRAYLA AYRI OTURUMLARDA
PARLAMENTO TARAFINDAN MÜZAKERE EDİLEN KONULAR
14.1. Bölüm
Anayasa Kanunlarının Kabul Edilmesi
Madde 69.1- Kanun önerme yetkisi Cumhurbaşkanına, Parlamento milletvekille
rine ve Hükümete mahsustur ve sadece Mecliste gerçekleştirilir.
Madde 69.2- Meclis milletvekillerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile mü
zakere edilmiş ve onaylanmış Anayasa kanunu tasarıları, onaylandığı günden itibaren on
takvim günü içinde Senatoya gönderilir. Bu sırada Meclis bu İçtüzüğün 74’üncü madde
sinde belirlenmiş belgeleri de Senatoya gönderir.
Meclis tarafından Anayasa kanunu taslağının bütünüyle reddedilmesi milletvekil
lerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gerçekleştirilir.
Kanun tasarısında gerekli belgeler olmadığında, Senato İdari Teşkilatı belirlenmiş
taleplerin yerine getirilmesi için tasarıyı kayda almadan Meclise geri gönderir.
Meclisten gönderilen Anayasa kanunu tasarıları Senatoda, Parlamento toplantı
dönemi arasındaki süre dikkate alınmaksızın, tasarının Senato İdari Teşkilatında kayda
alındığı tarihten itibaren en fazla altmış takvim günü içinde görüşülür.
Gönderilen kanun tasarılarını Senato kendi İçtüzüğüne göre müzakere eder.
Madde 69.3- Senato milletvekili üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edi
len tasarı, Anayasa kanununa dönüştürülür ve on gün içinde Cumhurbaşkanına imzaya
gönderilir.
Madde 69.4- Senato, milletvekillerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile
Anayasa kanunu tasarısında değişiklikler ve ilaveler yaparsa, Senato Başkanı bu konu
daki kararı Meclisin onayladığı tasarının metnini ve düzeltmeleri içeren karşılaştırmalı
tablo ile birlikte kararın kabul edildiği andan itibaren en geç on dört gün içinde Senato
İdari Teşkilatı aracılığı ile Meclise gönderir.
Geri gönderilen kanun tasarısı Mecliste kendi İçtüzüğüne göre tekrar görüşülür.
Eğer Meclis Senatonun önerdiği değişikliklere ve ilavelere milletvekillerinin en az
üçte iki çoğunluğu ile kabulünü bildirirse, Anayasa kanunu kabul edilmiş sayılır; Meclis
Başkanının imzası ile onaylanır ve Meclis Genel Kurulunda kabul edildiği tarihten iti
baren beş gün içinde Senatoya gönderilir. Senatonun önerdiği değişikliklere ve ilavelere
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onay verilmesine ilişkin Meclis karar kabul eder. Senato kabul edilen Anayasa kanununu
beş gün içinde Cumhurbaşkanına imzaya gönderir.
Meclis Senatonun yaptığı değişiklikler ve ilaveler hakkında, oylama sonucunda
milletvekillerinin en az üçte iki çoğunluğu ile değişiklikleri ve ilaveleri reddederse, ka
maralar arasındaki görüş ayrılıkları bu İçtüzüğün 76.1 ve 76.5’inci maddeleri ile belir
lenmiş usullerde uzlaşma yoluyla çözülür.
15.Bölüm
Kanunların Kabul Edilmesi
Madde 70- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 70’inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 71- Parlamento milletvekili (milletvekilleri) tarafından kanun tasarısı teklif
edildiğinde, kanun tasarısı gerekli belgeler ile birlikte Meclis İçtüzüğü’ne uygun biçim
de müzakere edilir.
Madde 72- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 72’nci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 73- Cumhurbaşkanı ya da Hükümet tarafından kanun tasarısı önerildiğinde
kanun tasarısı gerekli belgeler ile birlikte Meclis İçtüzüğü’ne göre müzakere edilir.
Meclisin görüşmek üzere gündemine aldığı kanun tasarılarının metinleri incelen
meleri için üç gün içinde Senato milletvekillerine gönderilir.
Madde 74- Mecliste görüşülmüş ve milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile onaylanmış kanun tasarıları, onaylandığı tarihten itibaren on gün içinde Senatoya
gönderilir.
Senatoya gönderilen kanun tasarısına eklenen belgeler:
1) Kanun tasarısının onaylandığı Meclis kararı;
2) Kanun tasarısı önerenin verdiği haliyle kanun tasarısı ve Meclis İçtüzüğü’ne uy
gun olarak sunduğu ekler ile birlikte;
3) Meclis tarafından onaylanan metin;
4) Meclis Genel Kurul tutanağı;
5) Hukuki mevzuatın önceki ve yeni metinlerinin karşılaştırmalı tablosu;
6) Meclis milletvekilleri tarafından kanun tasarısına ilişkin öneriler ve devlet ge
lirlerinin azalmasını veya devlet ödeneklerinin artmasını içeren değişiklikler hakkında
Hükümetten alınan raporlar;
7) Ek mektup.
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler Kazakça ve Rusça sunulur.
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Uluslararası antlaşmanın onaylanması veya iptal edilmesi hakkında kanun tasarısı
gönderilirken kanun tasarısı ile birlikte uluslararası antlaşmanın ilgili yetkili organ tara
fından onaylanmış kopyası ve ona ilaveler sunulur.
Metni Kazakça ve Rusça dillerinde imzalanmamış uluslararası antlaşma onay veya
iptal edildiği durumlarda kanun tasarısına antlaşmanın belirtilen dillere tercümesi ilgili
organ tarafından doğrulanmış metni ilave edilir.
Gerekli ekler olmadığında Senato İdari Teşkilatı belirtilen taleplerin yerine getiril
mesi için tasarıyı kayda almadan Meclise geri gönderir.
Meclisten gönderilen yasa tasarısı Senatoda Parlamento toplantı dönemleri arasın
daki zaman dikkate alınmadan, tasarının Senato İdari Teşkilatında kayda alındığı günden
itibaren en geç altmış gün içerisinde görüşme gündemine alır.
Gelen kanun tasarısını Senato kendi İçtüzüğüne göre müzakere eder.
Madde 75- Senato milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edi
len tasarı kanuna dönüşür ve on gün içinde Cumhurbaşkanına imzaya gönderilir.
Madde 75.1- Senato milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile tümüyle red
dedilen tasarı, kararın kabul edildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde Senato kararı,
reddedilmenin nedeni ve Senato Genel Kurul tutanakları ile birlikte Senato Başkanı ta
rafından, Senato İdari Teşkilatı aracılığıyla Meclise geri gönderilir.
Geri gönderilen kanun tasarısı Meclis İçtüzüğü’ne göre tekrar görüşülür.
Meclis milletvekili üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kanun tasarısını tekrar
kabul ederse, tasarı yeniden görüşülmesi ve oylanması için Senatoya gönderilir.
Eğer Mecliste bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen çoğunluk bulunamaz ise
kanun tasarısı yeniden oylama yapılmadan reddedilmiş sayılır ve Genel Kurulda görü
şülme tarihinden sonraki on gün içinde kanun tasarısını önerene geri gönderilir.
Kanun tasarısının tekrar görüşülmesi ve oylanması Senatoda kendi İçtüzüğüne gö
re gerçekleştirilir.
Senatonun tekrar reddettiği kanun tasarısı aynı yasama yılı içinde yeniden öneri
lemez.
Madde 76- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 76’ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 76.1- Eğer Senato milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kanun
tasarısında değişiklikler ve eklemeler yaparsa, bu konudaki karar, Meclisin onayladığı
kanun tasarısının metnini ve maddelerinin yeni halini içeren karşılaştırmalı tablo ve Ge
nel Kurul tutanağı ile birlikte kararın kabul edildiği andan itibaren en geç on dört gün
içinde Senato İdari Teşkilatı aracılığıyla Meclise geri gönderilir.
Geri gönderilen kanun tasarısı Mecliste kendi İçtüzüğüne göre tekrar görüşülür.
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Eğer Meclis önerilen değişiklik ve ilaveleri milletvekili üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile onaylarsa, kanun kabul edilmiş sayılır ve Meclis Başkanının imzası ile onay
lanır. Meclis Genel Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren beş gün içinde Senatoya
gönderilir. Senatonun önerdiği değişikliklere ve ilavelere Meclisin onay vermesine iliş
kin Meclis karar alır. Senato kabul edilen kanunu sunulduğu günden itibaren beş gün
içinde Cumhurbaşkanına imzaya gönderir.
Madde 76.2- Eğer Meclis Senatonun önerdiği değişiklik ve ilaveleri aynı oy ço
ğunluğu ile reddederse, Parlamento kamaraları arasında görüş ayrılıkları uzlaşma yoluy
la çözülür.
Mevcut görüş ayrılıklarını gidermek için Meclis ve Senato eşit sayıda milletve
kilinin katılımıyla Uzlaşma Komisyonu kurar. Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına
kanunu öneren (veya onun temsilcisi) danışma oy hakkı ile katılabilir.
Uzlaşma Komisyonu üyeleri kamaralar tarafından bağımsız olarak milletvekili üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
Uzlaşma Komisyonu üyeleri üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kendi aralarından
Komisyon başkanını seçer.
Senatonun, kamaralar arasında görüş ayrılıklarına neden olan değişiklik ve ilave
lerinin görüşmelerinde Uzlaşma Komisyonu Başkanı, ilk toplantıda komisyonun üyeleri
tarafından, evvelki komisyon başkanlığının kamara temsiline göre sıra dikkate alınarak
seçilir.
Uzlaşma Komisyonu kanun tasarısının sadece Senato ile Meclis arasında görüş
ayrılıklarına neden olan maddelerini ele alarak, ilgili kanun tasarısının ortak metnini ha
zırlamaya çalışır.
Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına milletvekilleri danışma oy hakkı ile katıla
bilirler.
Komisyon kararları açık oylama yoluyla kabul edilir. Uzlaşma Komisyonunun ka
rarları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. “lehte” ve “aleyhte” oyların eşit
olduğu durumlarda Komisyon başkanının oyu eşitliği bozar.
Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının sonuçlarına göre görüş ayrılıklarının gideril
mesine ilişkin önerileri içeren kararlar kabul eder. Bu karar Meclis Başkanlık Divanı
aracılığıyla Meclis gündemine alınır.
Uzlaşma Komisyonu kararına kanun tasarısının değişiklikler yapılmış maddeleri
nin karşılaştırmalı tablosu ilave edilir.
Madde 76.3- Kanun tasarısı Mecliste tekrar görüşülürken sadece Uzlaşma Ko
misyonun kararında yer alan öneriler tartışılır. Meclis bu önerilerin sınırları dışına çıkan
hiçbir değişikliği görüşmez.
Uzlaşma Komisyonunun önerilerine göre Meclis milletvekili üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile karar kabul eder.
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Meclis Uzlaşma Komisyonunun önerilerini reddedebilir.
Eğer Meclis milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kanun tasarısını Uz
laşma Komisyonunun hazırladığı metin ile onaylarsa veya oy çoğunluğu ile kanun ta
sarısını Meclisin kabul ettiği önceki metinle yeniden onaylarsa, buna göre karar alır. Bu
karar, Uzlaşma Komisyonunun görüşleri ile birlikte toplantının yapıldığı tarihten itiba
ren yedi gün içinde Senatoya gönderilir.
Madde 76.4- Uzlaşma Komisyonunun önerilerine ve Meclisin kararına göre Sena
to kendi milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar kabul eder.
Senato Uzlaşma Komisyonunun önerileri ve Meclisin kararlarında uzlaşmayabilir.
Senato kararı onaylarsa, kanun tasarısı kanuna dönüşür ve on gün içinde Cumhur
başkanına imzaya gönderilir.
Madde 76.5- Kamaralardan herhangi birisi Uzlaşma Komisyonun önerilerine onay
vermediğinde, kamaralar kendi İçtüzüklerine göre Uzlaşma Komisyonunu yeniden oluş
turur. Senato ve Meclisin onaylayacağı kararın hazırlanması için yeni uzlaşma işlemleri
gerçekleştirirler.
Madde 77- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 77’nci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
16. Bölüm
Devlet Bütçesinin Uygulanmasına Dair Raporların Görüşülmesi
Madde 78- Kamaraların ayrı toplantılarında Parlamento, devlet bütçesinin uygu
lanmasına yönelik Hükümet ve Sayıştay raporlarını önce Mecliste, sonra Senatoda gö
rüşür.
Parlamento Meclisi devlet bütçesinin uygulanması konusunda Kazakistan Cumhu
riyeti Hükümetinin yıllık raporunu, Sayıştay raporu ile birlikte müzakere eder.
Bu konuların müzakeresi sırasında aşağıdaki raporlar dinlenilir:
Devlet bütçesinin uygulanması ve ilgili dönem için sosyoekonomik gelişmeler ön
görüsü kapsamında kabul edilen ülkede vergi ve bütçe politikasının temel hedeflerinin
gerçekleştirilmesi konusunda Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin görevlendirdiği şa
hısların rapor açıklamaları;
Sayıştay Başkanının raporu;
Esas komisyon temsilcisinin ek raporu.
Dinlenilen her kişinin raporu Meclis İçtüzüğü’ne göre müzakere edilir. Görüşmele
rin sonuçlarına göre Meclis tarafından raporlar hakkında ek rapor hazırlamak üzere gö
revlendirilen komisyonun ve Parlamento kamaralarının ortak toplantısında Meclis adına
konuşma yapan milletvekilin belirttiği karar kabul edilir ve Senatoya gönderilir.
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Devlet bütçesinin uygulanması konusunda Hükümet ve Sayıştay raporları Senato
da aynı yöntemle müzakere edildikten sonra Senato raporlar hakkında ek rapor hazırla
ması için görevlendirilen Senato komisyonu ve Parlamento ortak toplantısında Senato
adına konuşma yapma görevinin verildiği milletvekilin belirttiği karar kabul edilir ve
Meclise gönderilir.
Devlet bütçesinin uygulanması konusunda Hükümet ve Sayıştay raporları Kazakis
tan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinde ve Senatosunda görüşüldükten sonra Parlamen
to kamaralarının ortak toplantısında bu İçtüzüğün 6’ncı Bölümünde belirlenen usullerde
kabul edilir.
16.1. Bölüm
Cumhurbaşkanın İtirazlarını Doğuran
Konuların Parlamentoda Görüşülmesi
Madde 78.1- Cumhurbaşkanının itirazlarına neden olan kanunları veya kanun
maddelerini Parlamento itirazların gönderildiği günden itibaren bir ay içinde tekrar mü
zakere eder ve oylamaya sunar. Bu süreye riayet edilmemesi Cumhurbaşkanının itiraz
larının kabul edildiğini gösterir.
Madde 78.2- Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanının itirazları ile geri gönderilen ka
nunu veya kanun maddelerini, Cumhurbaşkanı temsilcisinin katılımı ile müzakere edil
mesi için Meclisin ilgili esas komisyonuna gönderir. Meclisin ilgili esas komisyonu rapor
hazırladıktan sonra Cumhurbaşkanının itirazları ile geri gönderilen kanunu veya kanun
maddelerini Meclis kararının kabul edilmesi için Genel Kurul gündemine sunar
Mecliste itirazların görüşülmesi sırasında Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin öne
rilerini dikkate alarak, itirazlarını içeren kanunun metnini bütünüyle veya çeşitli madde
lerini değiştirebilir.
Madde 78.3- Eğer Meclis Parlamentonun kanun hakkında önceden aldığı kararı
oylama sonuçlarına göre onaylamazsa, Parlamento kamaraları tarafından Cumhurbaşka
nının itirazlarının müzakeresi sonlandırılır ve kanun kabul edilmemiş veya Cumhurbaş
kanının önerdiği metinle kabul edilmiş sayılır.
Eğer Meclis kanun hakkında önce kabul edilen kararı Meclis milletvekili üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğu ile onaylarsa, kanun Cumhurbaşkanının itirazları ile birlikte
sonraki görüşme için Senatoya gönderilir.
Madde 78.4- Senatonun ilgili esas komisyonu tarafından rapor hazırlandıktan son
ra kanun veya kanunun maddeleri Cumhurbaşkanının itirazları ile birlikte Senato top
lantısının gündemine alınır. Eğer Senato kanun hakkında Parlamentonun önceki aldığı
kararı oylama sonuçlarına göre tasdik etmezse kanun kabul edilmemiş veya Cumhurbaş
kanın önerdiği metinle kabul edilmiş sayılır.
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Eğer Senato kanun hakkında önceden kabul edilen kararı milletvekili üye tamsa
yısının üçte iki çoğunluğuyla onaylarsa, Cumhurbaşkanının kanun üzerindeki itirazları
ortadan kaldırılmış sayılır. Bu durumda kanun veya kanunun maddeleri Parlamentonun
kabul ettiği ilk haliyle kabul edilmiş sayılır ve Cumhurbaşkanı bu kanunu imzasına su
nulduğu tarihten itibaren bir ay içinde imzalar.
Madde 78.5- Parlamento kamaralarının toplantılarında kanunun veya kanunun çe
şitli maddelerinin tekrar müzakeresinde oylama yapıldığında oylama, eğer Cumhurbaş
kanının itirazlarına kanunun geneli neden olmuşsa kanunun tümü hakkında veya Cum
hurbaşkanının itirazlarına neden olan maddeler üzerinde yapılır.
Madde 78.7- Eğer Cumhurbaşkanının itirazları Parlamentonun kabul ettiği Anaya
sa kanunları hakkındaysa, kanunlar konusundaki itirazların görüşülmesi için öngörülen
şekilde müzakere edilir. Bu durumda Anayasa kanunları konusundaki Cumhurbaşkanı
nın itirazları Parlamento tarafından kamaraların her birinin milletvekillerinin üye tamsa
yısının en az dörtte üç çoğunluğu ile çözülmüş olur.
Madde 78.8- Parlamento kamaralarında Cumhurbaşkanının itirazlarını doğuran
konuların görüşülme süresi on beş günden fazla olmamalıdır.
16.2.Bölüm
Referandum Düzenlenmesi Önerisinin Görüşülmesi
Madde 78.9- Parlamento tarafından referandum düzenlenmesi önerisine ilişkin ko
nular kamaraların ayrı toplantılarında ileri sürülerek önce Mecliste daha sonra Senatoda
görüşülür.
Madde 78.10- Referandum konusunu Meclis kendi toplantısında görüşür ve gere
ken kararla resmileştirir. Daha sonra bu karar Parlamento Senatosuna gönderilir.
Madde 78.11- Referandum önerisi konusunu Senato Genel Kurulda görüştükten
sonra oylama yapar ve sonuca göre kararı resmileştirir.
Referandum önerisinin verilmesi hakkında Parlamento kamaralarının kabul ettikle
ri kararlar incelenmesi için üç gün içinde Cumhurbaşkanına gönderilir.
Madde 78.12- Parlamento, referandum düzenlenmesi önerisini Anayasa’da deği
şiklik ve ek yapılması konusunda ileri sürebilir.
Eğer Cumhurbaşkanı Anayasa’da değişiklik ve eklemeler yapılmasına ilişkin tasa
rısını Parlamentonun müzakeresine sunma kararı alırsa, tasarı için referandum yapılmaz.
Bu durumda Parlamento kararıyla bu İçtüzüğün 4’üncü Bölümü ile belirlenen şekilde
konu kabul edilir.
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Eğer Cumhurbaşkanı Anayasa’da değişiklik ve ek yapılmasına ilişkin tasarısının
referanduma sunulmasına yönelik Parlamento önerisini reddederse, Parlamento Anaya
sa’da değişiklik ve ilavelerin yapılması hakkındaki kanunu kamaraların milletvekili üye
tamsayısının en az beşte dört çoğunluğu ile kabul edebilir. Bu durumda Cumhurbaşkanı
bu kanunu imzalar veya referanduma sunar. Referanduma katılma hakkı olan seçmenle
rin yarısından fazlasının katılımı gerçekleştiğinde referandum gerçekleşmiş sayılır.
17. Bölüm
Ülkenin İdari Arazi Yapısına İlişkin Sorunların Çözümü
Madde 79- Kazakistan’ın idari arazi yapısına ilişkin sorunlar, Kazakistan Cumhu
riyeti Parlamentosu tarafından kanunla çözülür.
18. Bölüm
Devlet Taltifleri, Fahri, Askeri ve Başka Liyakatler,
Sınıflandırma Dereceleri, Diplomatik Sınıflandırmaların ve
Devlet Sembollerinin Belirlenmesi
Madde 80- Konuların önce Mecliste, ardından Senatoda görüşülmesi yolu ile ka
maraların ayrı toplantılarında Parlamento devlet liyakat ödüllerini tahsis eder; fahri, as
keri ve diğer liyakatleri, sınıflandırma derecelerini, diplomatik statüleri ve devlet sem
bollerini belirler.
Madde 81- Devlet taltifi verildiğinde, fahri, askeri ve başka liyakatler, sınıflandır
ma derecesi ve diplomatik statü verildiğinde Parlamento kanun kabul eder.
Madde 82- Parlamento Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarını devlet ödülü ile
(“Altın Kıran” nişanından başka) onurlandırma hakkına sahiptir.
Bu konuda öneri verme hakkına sahip olanlar:
Parlamento Senatosu ve Meclisi Başkanları;
Parlamento Senatosu ve Meclisi esas komisyonları;
10 kişiden az olmayan grup halinde Parlamento milletvekilleri, milletvekili grup
ları ve fraksiyonlar.
Bu konudaki karar Cumhurbaşkanına gönderilir.
19. Bölüm
Devlet Borçlarının Tahsil Edilmesi ve Devlet Tarafından
Yardım Edilmesi Gereken Ekonomik ve Diğer Konular
Madde 83- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu devlet borçlarının tahsil edilme
si ve devlet tarafından yapılması gereken ekonomik ve diğer yardımlara ilişkin konuları
kanun kabul etme yolu ile çözer.
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20. Bölüm
Af Kanunu Kabul Edilmesi
Madde 84- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu af konularını kanun kabul etme
yolu ile çözer.
Madde 84 - Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 84’üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır.
21. Bölüm
Devletin Taraf Olduğu Uluslararası
Sözleşmelerin Onaylanması ve İptal Edilmesi
Madde 86- Parlamento devletin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri kanun veya
kanunlar kabul ederek onaylar veya iptal eder.
5. KISIM
PARLAMENTO KAMARALARININ ORTAK
KOMİSYONLARININ KURULMASI VE
FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
Madde 87- Kamaraların ortak çalışmalarına ait sorunların çözülmesi için Senato
ve Meclis eşit şartlarda ortak komisyonlar oluşturabilir. Ortak komisyonların üye sayısı
kamaralar arasındaki anlaşmaya göre belirlenir.
Parlamento milletvekilleri ortak komisyon kurulması girişiminde bulunabilir. Öneri
sahibi milletvekilinin üyesi olduğu kamaranın üye tamsayısının salt çoğunluğunun lehte
oy vermesi ve diğer kamaranın aynı çoğunlukta desteklemesi ile bu karar alınabilir.
Ortak komisyon üyeliğine adaylar kamaraların toplantılarında milletvekilleri ta
rafından ileri sürülür ve milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğunca kabul edilen
kararlar ile onaylanır.
Ortak komisyon üyeleri kamaralarda onaylandıktan sonra kanatların ortak toplantı
sında Parlamento ortak komisyon kurulması konusundaki kararı milletvekili üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile kabul eder. Ortak komisyonlar Parlamento çalışma gruplarıdır
ve Parlamentoya karşı sorumludur.
Madde 88- Ortak komisyon başkanı Parlamento ortak toplantısında kamaraların
milletvekillerinin salt çoğunluğu ile seçilir. Ortak komisyon kendi başkanının adaylığı
hakkında parlamentoya teklif sunabilir.
Parlamento kamaralarının her birinin milletvekili üye tamsayısının daha fazla oyu
nu alan aday ortak komisyon başkanı seçilmiş olur.
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Madde 89- Ortak komisyonun kararları komisyon üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile kabul edilir. Oylar eşit dağıldığında komisyon başkanının oyu belirleyici olur.
Komisyonda, Meclis ve Senato milletvekillerinin oylamaları ayrı olarak yapıl
maz.
Ortak komisyonun toplantısı üye tamsayısının üçte ikisinin katılımı ile yapılabi
lir.
Madde 90- Ortak komisyonun başkanı Parlamento kamaralarından her birinin mil
letvekillerinin toplam sayısının çoğunluğunun kararın lehine oy vermesi ile görevden
alınabilir.
Madde 91- Ortak komisyon kendi yetkilerine giren konularda kararlar kabul eder.
Madde 92- Parlamentonun ve kamaralarının Anayasa’nın 47’nci maddesinin birin
ci fıkrası ile öngörülen yetkilerinin (hastalığı nedeniyle görevlerini sürekli yapamaz hale
geldiğinde Cumhurbaşkanının süresinden önce görevden alınması) kullanılması amacıy
la Parlamento özel geçici komisyon kurar.
Komisyon üyeleri ve başkanı bu İçtüzüğün 87 ve 88’inci maddelerine göre seçi
lirler. Tıp alanında çalışan uzmanlar arasından seçilecek komisyon üyeleri, kamaraların
ilgili komisyonlarının önerisi ile kamaraların ortak oturumunda her bir kanat milletvekil
lerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
Komisyonun kararı bu İçtüzüğün 89’uncu maddesine göre kabul edilir ve rapor
şeklinde resmiyet kazanır.
Cumhurbaşkanının süresinden önce görevden alınması hakkında karar, Parlamento
kamaralarının ortak toplantısında komisyon raporu ve Anayasa Şurasının Anayasa’nın
belirlediği işlemlere uygunluğa ilişkin görüşüne göre kanatların milletvekillerinin üye
tamsayısının en az dörtte üç çoğunluğu ile kabul edilir.
6. KISIM
MİLLETVEKİLLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANMA USULLERİ,
ETİK DAVRANIŞLAR VE SORUMLULUKLARI
22. Bölüm
Milletvekillerinin Yetkilerini Kullanma Usulleri
Madde 93- Milletvekili, Parlamentonun ve seçildiği Parlamento organlarının ça
lışmalarına katılmalıdır.
Madde 94- Milletvekili, Parlamento Genel Kurulunda ve seçildiği Parlamento or
ganlarının toplantılarında görüşülen tüm konularda oy hakkına sahiptir.
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Madde 95- Milletvekilinin hakları:
1) Parlamentonun ve Parlamento kamaralarının eşgüdüm ve çalışma gruplarının
bünyesine seçme ve seçilme;
2) Genel Kurul gündemine, konuların müzakere edilmesi usulüne ve mahiyetine
dair öneri ve görüş sunma;
3) Parlamento kamaraları tarafından seçilen veya atanan ya da atanmasına onay
verilen görevli şahısların adaylıkları konusunda görüşünü söyleme;
4) Parlamento kamaralarının ortak ve ayrı toplantılarında gündeme önerilen ko
nularda kamaraların başkanlık divanlarına öneriler sunma, önerilerin kabul edilmediği
takdirde ise kamaraların Genel Kurul gündemine sunma;
5) Parlamentonun ve kamara organlarının toplantılarına görüşülmesi için konular
önerme;
6) Parlamento kamaralarına karşı sorumlu görevli şahısların rapor veya bilgilen
dirmelerinin Parlamento oturumunda dinlenmesi konusunda önerge verme;
7) Kanunla belirlenmiş usullerde milletvekili gensorusu önerme;
8) Görüşmelere katılma, raportörlere ve ayrıca toplantıya başkanlık edene sorular
sorma;
9) Konuşma yaparak oylamanın yöntemlerine ilişkin önerilerini ifade etme, dilek
çe verme;
10) Kanunlar, kararlar, Parlamento tarafından kabul edilen diğer mevzuata ilişkin
tasarılara öneri verme;
11) Parlamento üyelerini vatandaşların toplumsal önem taşıyan sorunları hakkında
bilgilendirme;
12) Parlamento toplantılarının tutanaklarında ve Tutanak Dergisinde bulunan mil
letvekillerinin konuşma metinlerini inceleme;
13) “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkın
da” Anayasa Kanunu’na, bu İçtüzüğe ve Parlamento Kamarası İçtüzüğü’ne uygun olarak
diğer yetkilerini kullanma.
Madde 96- Milletvekilliği görevlerinin icrasına engel olmak amacıyla parlamente
re veya onun yakın akrabalarına herhangi bir şekilde baskı yapılması devlet kanunlarına
karşı sorumluluğa neden olur.
Devlet organlarının ve sosyal kurumların, yerel yönetim organlarının, teşkilatların,
milletvekili karşısında görevlerini yerine getirmeyen, ona bile bile yalan bilgi veren,
milletvekilliği faaliyetinin güvencelerini bozan görevli kişiler, devlet kanunlarına karşı
sorumluluğa neden olurlar.
Madde 97- Parlamento milletvekili başka yetkili organın üyesi olamaz; öğretmen
lik, bilim veya sanat faaliyetlerinden başka ücretli görevler yapamaz; girişimcilik faali
yeti ile meşgul olamaz; ticari örgütlerin idari organlarına veya yönetim kurulu bünyesine
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giremez. Bu kuralların ihlal edilmesi Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyo
nunun talebi ile milletvekili sıfatının sona erdirilmesine neden olur.
Madde 98- Milletvekili gensorusu, Parlamento kamaralarının ortak veya ayrı top
lantılarında milletvekilleri tarafından devlet organlarının görevli şahıslarına karşı res
men ileri sürülen, bu organın veya görevli şahsın yetkilerine ait konularda Parlamento
toplantısında esaslı açıklama yapması veya tutumunu açıklaması istemidir.
Parlamento milletvekili Başbakana ve Hükümet üyelerine, Milli Banka Başkanına,
Merkez Seçim Komisyonu Başkanına ve üyelerine, Başsavcıya, Milli Güvenlik Komite
si Başkanına, Sayıştay Başkanına ve üyelerine gensoru verme hakkına sahiptir. Başsav
cıya yöneltilen gensoru ceza soruşturması işlemlerinin yürütülmesine ilişkin konularla
ilgili olamaz.
Milli Güvenlik Komitesi Başkanına verilen gensoru kamaraların kapalı oturumla
rında görüşülür.
Madde 99- Milletvekili gensorusu yazılı şekilde verilebilir ve Parlamento kamara
larının ortak veya ayrı toplantısında okunmalıdır.
Madde 100- Milletvekili gensoru verdiği somut görevi/görevliyi ve beklediği ce
vabın şeklini (sözlü veya yazılı) belirtmelidir.
Gensoru veren milletvekilinin üye olduğu kamaranın idari teşkilatı, Genel Kurulda
okunduğu tarihten itibaren üç gün içinde gensoru önergesini devlet organının ilgili gö
revlisine gönderir.
Madde 101- Eğer milletvekili gensorusuna Parlamento kamaralarının ortak veya
ayrı toplantısında görevli kişi tarafından sözlü cevap verilmesi gerekiyorsa, hakkında
gensoru verilen şahsa gensoru önergesinin ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde
Parlamento kamaralarının ortak veya ayrı toplantısında gensorunun cevabı verilmelidir.
Parlamento kamaralarının ortak veya ayrı toplantılarında milletvekili gensoruları
aşağıdaki usullerde görüşülür:
1) Milletvekilinin gensoruyu açıklaması (5 dakika);
2) Milletvekilinin gensoru verdiği görevli şahsın cevabı (20 dakika).
Cevap dinlendikten sonra gensoru isteminde bulunan milletvekili ve diğer millet
vekilleri gensoruda belirtilen konuya ilişkin sorular sorabilirler. Hakkında milletvekili
gensorusu verilen görevli şahsa milletvekillerinin sorularını cevaplandırması için 30 da
kika zaman ayrılır. Gensoruya verilen cevaplar kapsamında görüşme başlatılabilir.
Madde 102- Görevli şahıs gensoruya Parlamento kanatlarının ortak veya ayrı top
lantısında cevap vermelidir. Gensoru isteminde bulunan milletvekilinin onayı ile hak
kında gensoru verilen görevli şahıs açıklama yapmak için temsilcisini seçebilir. Eğer
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hakkında gensoru kararı verilen şahıs devlet görevini yerine getirme zorunluluğu içeri
sinde bulunduğundan Parlamento kamaralarının ortak veya ayrı toplantısına katılamazsa
cevabını daha sonra, en fazla bir ay içinde verir.
Madde 103- Milletvekili gensorusuna verilen cevaba ve görüşmelerinin sonuçla
rına göre Parlamento veya kamara karar kabul eder. Gensoru ve cevabı basına duyuru
labilir.
Madde 104- Kamaraların ortak veya ayrı toplantısında milletvekilleri Kazakistan
Başbakanı ve Hükümet üyelerine, Milli Banka Başkanına, Merkez Seçim Komisyonu
Başkanına ve üyelerine, Başsavcıya, Milli Güvenlik Komitesi Başkanına, Sayıştay Baş
kanına ve üyelerine sözlü sorular ile başvurabilirler. Soruya cevabi açıklama aynı top
lantıda, cevap için hazırlık yapmanın gerekli olduğu durumda ise üç gün içinde yapıl
malıdır.
Madde 105- Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’na ve Kazakistan Cumhuriyeti
Parlamentosu kamaralarının içtüzüklerine uygun olarak milletvekili, ülkenin herhangi
bir bölgesine veya ülkenin sınırları dışına geçici görevlendirmeyle gidebilir. Milletvekil
lerinin görevde olması Parlamento kamaralarının ve organlarının ortak veya ayrı toplan
tılarında yeter sayıyı etkilemez.
23. Bölüm
Etik Kurallar
Madde 106- Milletvekili etik kuralları Parlamento milletvekillerinin hem üyelik
yetkilerini kullanırken, hem de diğer zamanlarda uymaları gereken aşağıdaki davranış
kurallarını belirler:
- Parlamento milletvekilleri birbirlerine ve Parlamento kamaralarının, Parlamento
nun oluşturduğu komisyonların, komitelerin ve diğer milletvekili kurumlarının çalışma
larına katılan tüm diğer kişilere saygı duymalıdır;
- Kendi konuşmalarında asılsız suçlamalar ileri sürmemeli, Parlamento milletve
killerinin ve diğer kişilerin şeref ve haysiyetini küçük düşüren kaba ve alçaltıcı ifadeler
kullanmamalı;
- Yasa dışı ve şiddet içeren hareketlerde bulunmamalı;
- Parlamento kamaralarının, koordinasyon ve çalışma organlarının çalışmalarına
engel olmamalı;
- Konuşmacının sözünü kesmemeli;
- Başkasının oylama kartını kullanarak oy vermemeli;
- Saldırgan tavırlar, tehditler ve hakaret içeren eylemlerde bulunmamalıdırlar.
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Madde 107- Parlamento milletvekili içinde devlet sırrı ve kanunla korunan diğer
sırlar olan bilgilerden istifade ederken bu tür sırların korunması için belirlenmiş kuralla
ra ciddi bir şekilde uymalıdır.
Eğer milletvekili yetkilerinin kullanımı sırasında Parlamento milletvekilinin sahip
olduğu bilgiler Parlamento kamaralarının, Parlamentonun koordinasyon ve çalışma orga
nının kapalı toplantılarında görüşülen konulara aitse milletvekili bu bilgileri açıklayamaz.
Madde 108- Parlamentoyu temsil etmek için özel yetkileri olmayan Parlamento
milletvekili yabancı devletlerin görevli şahısları ve devlet kurumları ile ilişkilere sadece
kendi adına girer.
Bu durumda milletvekili Kazakistan Cumhuriyeti’nin menfaatlerini, vatandaşları
nın haklarını, özgürlüklerini ve çıkarlarını korumalı, kendi eylemleri ile devletin men
faatlerine zarar vermemeli ve ayrıca diğer devletlerin kanunlarını çiğnememeli, bu dev
letlerin vatandaşlarının örf ve adetlerine saygı duymalıdır.
Madde 109- Milletvekili basında, basın konferanslarında, mitinglerde, diğer açık
oturumlarda veya beyanatlarında sadece doğru ve kontrol edilmiş bilgileri kullanmalı,
toplumun algısı ile oynayacak iddialara yol vermemeli, herhangi bir vatandaşın onur ve
liyakatini küçük düşüren ifadeler kullanmamalıdır.
Eleştirel konuşmalarında bilerek veya dikkatsizlikle doğru olmayan ya da kontrol
edilmemiş bilgileri kullanan milletvekili, sorumlu olduğu bu durumda menfaatlerini ve
onurunu zedelediği organlardan, kurumlardan ve şahıslardan açık olarak özür dilemelidir.
24.Bölüm
Milletvekillerinin Sorumlulukları
Madde 110- Özürlü neden olmaksızın milletvekili Parlamento kamaralarının ortak
toplantılarına bir yasama yılında üç defadan fazla katılmadığında, kendisine bulunmadı
ğı günler için maaş kesintisi uygulanır.
Özürsüz olarak milletvekili kamaraların ve kamaraların organlarının ortak toplan
tılarına bir aydan fazla katılmadığında, kendisine katılmadığı süreler için aşağıdaki hak
ve imkânlardan yararlanmama cezası uygulanır:
- Maaş ödemesi;
- Ulaşım belgelerinin beklemeden halledilmesi;
- Yurt dışı görevleri;
- Görevlendirme masraflarının ödenmesi;
- Makam aracı hizmeti;
- Dinlenme ve sağlık hizmetleri.
Milletvekili kamaranın toplantısına veya kamaraların ortak toplantısına katılmadı
ğında, hakkındaki karar ilgili kamaranın başkanı tarafından, kamara organlarının toplan
tılarına katılmadığında ise ilgili kamara başkanlık divanı tarafından kabul edilir.
66

Madde 111- Milletvekili oy hakkını bizzat kullanır. Hiç kimse milletvekilinin ye
rine oy kullanamaz.
Madde 112- Bu İçtüzük ve kamaraların içtüzükleri ile belirlenmiş milletvekili etik
kurallarının ihlal edildiği durumlarda ilgili kamara başkanının kararı ile milletvekili hak
kında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanabilir:
1) Parlamento uyarısı,
2) Açık özür dilemeye sevk etme,
3) Kamaraların bir ortak veya ayrı Genel Kurul toplantısında söz hakkından mah
rum etme,
4) Kamaraların üç ortak veya ayrı Genel Kurul toplantısında söz hakkından mah
rum etme,
5) Kamaraların bir ortak veya ayrı Genel Kurul toplantısında salondan çıkarılma,
6) Kamaraların üç ortak veya ayrı Genel Kurul toplantısında salondan çıkarılma,
7) Bir günlük maaş kesintisi.
Milletvekili hakkında belirtilen bütün disiplin cezaları kamara başkanlarının tali
matları ile resmiyet kazanır ve uygulanması için Parlamento kamaralarının idari teşki
latlarına gönderilir.
Madde 113- Milletvekilleri hakkında disiplin cezalarının verilmesi; milletvekille
rinin bu İçtüzüğün 110 ve 111’inci maddelerinin taleplerine, milletvekili etik kurallarına
uymamaları; ayrıca milletvekilliği yetkilerinin ellerinden alınması; milletvekillerinin ya
sama dokunulmazlığından mahrum edilmesi ile ilgili konular, hazırlanması için Merkez
Seçim Komisyonuna havale edilir.
Madde 114- Milletvekili sadece kamara başkanlarının veya Parlamentonun ilgili
organlarının başkanlarının izni ile Parlamentonun ve onun organlarının toplantılarına
katılmayabilir.
Madde 114.1- Meclis milletvekilleri hakkında bu bölümde belirtilen disiplin ce
zalarının verilmesi konusu Mecliste temsil edilen ve milletvekillerinin bağlı oldukları
siyasi parti fraksiyonları tarafından kaldırılabilir.
7. KISIM
PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ BİRLİKLERİ
Madde 115- Milletvekilleri, siyasi parti fraksiyonları ve milletvekili grupları şek
linde milletvekili birlikleri oluşturabilirler.
Madde 116- Siyasi parti fraksiyonu, kanunla belirlenen usullerde kayıtlı siyasi
partiyi temsil eden milletvekillerinin söz konusu siyasi partinin menfaatlerini ifade
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etme amacı ile Parlamento Meclisinde oluşturdukları organize bir gruptur. Fraksiyon
kurma sayısı Parlamento İçtüzüğü ile belirlenir. Fraksiyon bünyesine Parlamento Mec
lisi milletvekilleri girebilirler. Milletvekili sadece bir fraksiyonun üyesi olma hakkına
sahiptir.
Madde 117- Milletvekili grubu, milletvekillerinin çalışmalarını birlikte gerçekleş
tirmek için oluşturdukları birliklerdir. Milletvekili grubunun bünyesinde Parlamentonun
en az on beş milletvekili olmalıdır.
Madde 118- Fraksiyonlar Parlamento Meclisi Başkanlık Divanında, milletvekili
grupları Parlamento kamaralarının başkanlık divanlarında kayda alınırlar. Fraksiyonların
ve milletvekili gruplarının kayıtları, önceden onay alınmaksızın oluşturulur ve sadece
bilgi niteliği taşır.
Milletvekili grubunu Parlamentonun hangi kamarasının başkanlık divanı kayda
alacağını milletvekili grubu bağımsız biçimde belirler.
Fraksiyonun veya milletvekili grubunun kayda alınması için Parlamentonun ilgili
kamarasının başkanlık divana yazılı bildirim gönderilir. Bildirimde fraksiyonun veya
milletvekili grubunun adı, amaçları, üyeleri, temsilcisi ve onu Parlamentonun, kama
raların toplantılarında, komisyonlarında, devlet kurumlarında, siyasi partilerde ve sivil
toplum kuruluşlarında temsil etme yetkisi olan şahıslar belirlenir.
Başkanlık divanı milletvekillerine, basına, fraksiyonlar ve milletvekili grupları
hakkında bilgi verir.
Madde 119- Milletvekili birlikleri kayda alınırken hiçbirinin bünyesine girmeyen
diğer milletvekilleri sonradan istedikleri birliğin bünyesine katılabilirler.
Fraksiyon ve milletvekili grubu, bünyesine yeni üyeler katıldığında veya ayrılanlar
olduğunda bu konuda onu kayıt altına alan başkanlık divanına bilgi verir.
Madde 120- Milletvekili birliğinden milletvekillerinin ayrılması sonucunda birliğin
sayısı kayda alınması için gerekli sayının altına düşerse, birlik kendi faaliyetine son verir.
Madde 121- Milletvekilleri bir kaç milletvekili grubuna birden üye olabilir.
Madde 122- Milletvekili birlikleri kendi kararları hakkında Parlamento kamarala
rının başkanlarına haber verirler.
Madde 123- Milletvekili birliklerinin temsilcileri:
Parlamentonun ve kamaraların Genel Kurul gündemlerine, konuların görüşülme
usulü ve önemi hakkında görüş ve öneriler verebilirler.
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Parlamentonun kamaraları tarafından seçilen veya atanan ya da atanmasına Parla
mento kamaraları tarafından onay verilen görevli şahısların adaylıkları hakkında kendi
tutumlarını dile getirebilirler;
Parlamentonun ve kamaraların kabul ettiği kanun, karar ve diğer mevzuata ilişkin
tasarılara değişiklik önerebilirler;
Diğer milletvekillerini vatandaşların dilekçeleri ile fraksiyon, milletvekili grupları
tarafından alınan kararlar hakkında bilgilendirebilir;
Milletvekili birliğinin faaliyetleri için gerekli materyaller ve belgeler devlet ku
rumlarından ve görevli şahıslardan talep edilebilir.
Madde 124- Milletvekili birlikleri iç faaliyetlerini bağımsız biçimde gerçekleşti
rirler.
Milletvekili birliklerinin çalışmalarının kurumsal, belge, bilgi ve diğer materyaller
ile desteklenmesini Parlamento kamaralarının idari teşkilatları gerçekleştirirler.
8. KISIM
ULUSLARARASI VE PARLAMENTOLAR ARASI İLİŞKİLER
Madde 125- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu yabancı devletlerin parlamen
toları ve uluslararası parlamento kurumları ile parlamentolar arası işbirliği antlaşmaları
imzalayabilir. Bu antlaşmalar Kamara başkanları ya da kamara başkanlarının biri tara
fından imzalanabilir.
Madde 126- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 126’ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 127- Parlamentonun resmi temsilci heyetleri, başkanları, ayrıca diğer dev
letlerin parlamentoları ile işbirliği üzerine parlamentolar arası komisyonların (parlamen
to gruplarının, çalışma gruplarının) Kazakistan’a ait kısımları, onların yetkileri Parla
mento kamaralarının içtüzüklerine ve parlamentolar arası işbirliği hakkında antlaşmalara
göre belirlenir.
Madde 128- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 128’inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 129- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 129’uncu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 130- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun 22 Haziran 2012 tarihli ve
4-V sayılı kararı ile 130’uncu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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Madde 131- Yabancı devletlerin parlamento başkanları, devlet ve hükümet baş
kanları, parlamento temsilci heyetlerinin başkanları Kazakistan Cumhuriyeti Parlamen
tosuna resmi ziyarette bulunduklarında Meclis Başkanının Senato Başkanı ile anlaşarak
aldığı karar üzerine Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunda konuşma yapma imkânı
na sahip olurlar.
9. KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 132- Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İçtüzüğü’nde değişiklik ve ek
önerileri Parlamento kamaralarının ortak toplantılarında Parlamento kararı ile kabul edi
lir. Bu kararın kabul edilmesi için kamara milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu aranır.
Parlamento İçtüzüğü kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 133- Parlamento İçtüzüğü’nde değişiklik ve ek önerilerini Meclise Parla
mento kamaraları, fraksiyonlar, milletvekili grupları ve milletvekilleri verebilir. Meclis
Başkanı bu önerileri incelendikten sonra Parlamento tarafından müzakere ve kabul edi
lecek konuların gündemine gönderir. Parlamento İçtüzüğü’nde değişiklik ve ek önerileri
Parlamento kamaralarının ortak toplantısında müzakere edilir.
Madde 134- Parlamentonun Anayasal yetkilerinin gerçekleştirilmesi amacı ile Par
lamento milletvekillerinin içtüzükler ile belirlenmiş kurallara ve yöntemlere uymadan
gerçekleştirdikleri her bir toplantı kanunsuzdur. Bu tür toplantılarda kabul edilen mev
zuat geçersizdir.
Madde 135- Parlamento çalışma grubu - Parlamento İçtüzüğü üzerine ortak komisyon- oluşturur. Bu komisyon Parlamento İçtüzüğü hakkında bilgi verir, İçtüzüğe değişiklik ve ek yapılması hakkında milletvekillerinin önergelerini inceler ve onları Parlamento kamaralarının ortak toplantısı gündemine sunar.

70

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
PARLAMENTO SENATOSU
İÇTÜZÜĞÜ

71

72

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ PARLAMENTO
SENATOSU İÇTÜZÜĞÜ
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosu tarafından
8 Şubat 1996 tarihinde kabul edilmiştir.
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 13 Mayıs 1996,
3 Haziran 1998, 17 Mayıs 2000, 6 Haziran 2002, 17 Ocak 2006, 29 Haziran 2006,
26 Haziran 2007, 20 Eylül 2007, 11 Aralık 2009, 24 Mart 2016 tarihli kararları
ile İçtüzük’te değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
1. Senato İçtüzüğü, Senato toplantılarının yapılması, komisyonlarının oluşturul
ması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, ayrıca milletvekillerinin ve Senato görevlilerinin
yetkilerini uygulama usullerini ve kurallarını belirler.
Senato İçtüzüğü’nde yapılan değişiklik ve ilaveler Senato toplantılarında Senato
milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir ve Senato kararı ile
resmiyet kazanır.
2. Senato toplantıları açıklık ilkesiyle gerçekleştirilir. Bu İçtüzük’le belirtilen du
rumlarda Senato kapalı oturumlar gerçekleştirebilir.
3. Senatonun düzeni ve çalışmaları ile milletvekillerinin hukuki statüleri, Kazakis
tan Cumhuriyeti Anayasası, “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekilleri
nin statüsü hakkında” Anayasa Kanunu, diğer mevzuat ve bu İçtüzük ile belirlenir.
4. Senato çalışmaları Kazakça ve Rusça yürütülür. Toplantılar kural olarak bu dil
lerde gerçekleştirilir.
İKİNCİ KISIM
GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
Birinci Bölüm
Toplantılar
5. Senato Başkanı kural olarak toplantı çağrısını, toplantının başlama tarihine yedi
gün kala milletvekillerini haberdar ederek yapar. Senato Başkanı, Genel Kurul toplantı
sını başka tarihlerde düzenlediğinde belirtilen süre içinde milletvekillerini bilgilendirir.
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Senato toplantıları saat 10.00’dan 18.00’a kadar gerçekleştirilir. Saat 12.00’dan
12.30’a kadar ve 14.00’dan 16.00’kadar toplantıya ara verilir. Senato Başkanı kendi is
teğiyle veya milletvekillerinin çoğunluğunun istemi ile toplantılara ara verebilir.
Senato toplantıların başka tarihlerde gerçekleştirmesine dair karar alabilir.
Toplantı sonunda gerek görülmesi halinde milletvekillerinin başka konularda ko
nuşma yapması için 30 dakikalık zaman ayrılabilir.
6. Toplantı, üyelerin ad cetvelinden yoklaması ile açılır. Toplantı yeter sayısı üye
tamsayısının üçte ikisinin katılımı ile oluşur. Toplantıya verilen her aradan sonra toplantı
yetersayısı aranır.
7. Toplantı gündemi Başkanlık Divanında önceden düzenlenir ve Genel Kurula
gönderilir.
Başkanlık Divanının gönderdiği gündem taslağına milletvekilleri tarafından deği
şiklik ve ilave talebinde bulunulabilir.
Gündem sıralamasında Başkanlık Divanının öncelikli gördüğü konular ve daha
sonra milletvekillerinin gündem önerileri görüşülür ve oylanır.
Gündem taslağı açık oylama yöntemi ile üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul
edilir.
8. Kapalı oturumlar için karar, üye tamsayısının basit oy çoğunluğu (salt çoğun
luk) ile kabul edilir. Kapalı oturum içerikleriyle bağlı, devlet sırları, hizmete özel ve
ya kanunla korunan sırları kapsayan bilgileri milletvekilleri sadece Parlamento faaliyeti
için kullanabilirler.
9. Senato toplantılarında söz alma çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:
Görüşülen konuya ilişkin söz alma; ek konuşma ve sözü toparlama; görüşülen ko
nuların içeriği, adaylıklara dair görüşmeler, oylama yöntemleri ve toplantı yürütme usu
lüne ilişkin öneriler ileri sürüldüğünde söz almalar ve ayrıca gensoru, sözlü soru, sorula
ra cevap ve dilekçeler, bilgiler, beyanlar, başvurulara ilişkin söz almalar.
Kanun tasarısı verenler ile kanun teklifi öneren şahsa vekâlet eden görevli şahıslar
konuşma yaparlar.
Kanun tasarısı üzerindeki konuşmacıların değiştirilmesine istisnai durumlarda izin
verilir.
Konuşmacı değiştirildiği takdirde kanun tasarısını teklif eden, İçtüzük gereği Sena
to toplantısına en geç iki iş günü kala bilgi vermelidir. İstisnai durumlarda konuşmacının
değiştirilmesini gerektiren şartlar oluştuğunda hemen bilgi verilir.
Görüşülen kanun tasarısı üzerindeki konuşmacının toplantıya katılımının mümkün
olmadığı durumlarda (kanun tasarısının görüşülmesi için Anayasa ile belirlenmiş sürenin
sona ermesi) Senato konuyu konuşmacının katılımı olmadan görüşme kararı kabul ede
bilir. Bu durumda kanun tasarısı önerenin açıklaması, Meclis tarafından takdim edilen
belgeler üzerinden dikkate alınır.
10. Raporların, ek raporların ve kesin raporların süresi Senato toplantısına başkan
lık eden başkan tarafından konuşmacılar ve ek konuşmacılar ile anlaşmaya göre belir
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lenir ve rapor için 30 dakika, ek rapor için 15 dakika, görüşmelerde konuşmalar için 7
dakika ve kapanış konuşması için 10 dakikadan fazla zaman ayrılmamalıdır.
Sorulara cevaplar için en fazla bir saat, görüşmeler için en fazla bir buçuk saat za
man ayrılır.
Oylama yöntemlerine, toplantının usullerine ve adaylara ilişkin görüşmelerde ko
nuşmalar, açıklamalar, sorular, öneriler ve bilgiler için 3 dakika zaman ayrılır.
Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile Senato söz alma için başka süre
ler belirleyebilir.
Raporların ve ek raporların metinleri (Kazakça ve Rusça) eşzamanlı çeviri için Se
nato İdari Teşkilatına toplantıya en geç iki saat kala gönderilir.
Senato milletvekilleri kürsüden veya yerlerinden konuşma yapabilirler. Konuşma
süresi sona erdiğinde toplantıya başkanlık eden başkan konuşmacıyı bu konuda uyarır ve
ardından konuşmasını sonlandırır.
Görüşülen konuya ilişkin milletvekillerinin en fazla iki defa konuşma hakkı var
dır.
Senato toplantısında kimse başkanlık yapanın izni olmadan konuşma yapamaz. Bu
kuralı bozan üyenin mikrofonu kapatılır.
Görüşmelerde kendisine söz sırası gelmeyen üye konuşma metnini tutanağa ekle
tebilir.
Toplantı sırasında Genel Kurul salonunda mobil telefonlar, telsiz radyo telefonlar,
çağrı cihazları ve diğer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır.
11. Senato ve çalışma organları ile komisyon toplantılarında konuşma yapanların
Anayasa ihlaline; devlet aleyhine; savaşa; toplumsal, ırkçı, milli, dini üstünlüklere yöne
lik ifadelerine ve ayrıca şiddete ve kışkırtmalarına izin verilmez.
Konuşmacı konuşmasında milletvekillerinin ve diğer şahısların onur ve liyakatini
aşağılayan ağır ve ağıza alınmaz ifadeler kullanmamalıdır. Kanunsuz hareketlerde bu
lunmamalı ve kasıtlı olarak gerçek dışı bilgi kullanmamalıdır. Kimsenin şahsına asılsız
iftiralar atmamalıdır. Konuşmacı bu usulleri ihlal ettiğinde (bozduğu takdirde) Başkan
kendisini önce uyarır; daha sonra ise hal ve hareketlerinin devamı halinde mikrofonu
kapatılır.
12. Aşağıdaki istisnai durumlar haricinde, birleşimi yöneten Başkan ve diğer mil
letvekilleri tarafından konuşmacının sözü kesilemez:
- Konuşma süresinin veya önceden belirtilen konuşma süresinin sona ermesi;
- Görüşülen gündem konusunun dışına çıkması;
- 11’inci maddede belirtilen usullerin dışına çıkması.
13. Görüşmeler sırasında Başkan konulara ilişkin farklı görüşlerin ortaya konulma
sını sağlamalıdır.
14. Görüşülen konuya ayrılan süre sona erdiğinde ya da (Senato toplantısına ka
tılan milletvekillerinin) toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile kabul edilen
Senato kararıyla konu üzerindeki görüşmeler sona erdirilebilir.
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Görüşmelerin sona erdirilmesi kararı kabul edilmeden önce Başkan, söz sırasına
yazılı olarak başvuran, ancak söz alamamış olan milletvekillerinin tespitini yapar ve top
lantıdaki milletvekillerinin çoğunluğunun rıza göstermesiyle kendisine söz hakkı tanır.
Konuyla ilgili konuşmacının ve diğer katılımcıların konuyu toparlamak için söz
alma hakkı vardır.
15. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükümet üyeleri, Milli
Banka Başkanı, Başsavcı, Milli Güvenlik Komitesi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Cumhur
başkanlığı Genel Sekreteri hem açık hem de kapalı oturumlara katılma ve konuşma yap
ma hakkına sahiptirler.
Cumhurbaşkanının talebi üzerine Kendisine istediği zaman konuşmak için söz verilir.
Yüksek Mahkeme (Yargıtay) Başkanı, Anayasa Şurası Başkanı, Senato kararı ile
Senato toplantılarına katılabilirler.
Diğer şahıslar Senatonun kapalı oturumlarına yalnızca Senato Başkanının veya
Başkanın talimatı ile Senatonun ilgili yetkililerince imzalanıp verilen özel davetiye ile
katılabilirler.
16. Senato toplantısın kendi yetki alanları dâhilinde katılımı zorunluluğu olan ka
mu kurumlarının ve yerel yönetim organlarının görevlileri Senatonun basit oy çoğunluğu
ile Senato çalışmalarına katılım sağlar ve yetkilerine giren konulara ilişkin gerekli açık
lama ve görüşlerini sunar.
Senato Başkanlık Divanı, esas komisyonların kararı ile ilgili şahısları Senato
toplantısına davet edebilir.
Senato toplantılarına davet edilen devlet kurumlarının yetkililerini ve uzmanları
komisyon kendisi belirler.
Senato, Cumhurbaşkanı hakkındaki bu tür kararları kabul etme yetkisine sahip değildir.
Davet edilen ilgili şahıslar ve yetkililer Senato faaliyetlerine karışamazlar;
çalışmalara ilişkin görüş ifade edemezler; İçtüzüğe uymalı ve başkanlık eden Başkanın
talimatlarına tabi olmalıdırlar. Bu konuda davetliler önceden bilgilendirilir.
Davet edilen ilgili şahısların Senato toplantı salonuna giriş usullerini Senato Genel
Sekreteri belirler.
Davet edilen ilgili şahıslara toplantı tarihi ve zamanı hakkında bilgi verilmesi Se
natonun İdari Teşkilatı tarafından yerine getirilir.
Senato İdari Teşkilatı görevlileri, milletvekillerinin çalışmalarını yürütülebilmeleri
amacıyla Senato toplantılarında Senato Genel Sekreterinin belirlediği usullerde katılırlar.
17. Toplantıların tutanakları yazılır. Tutanak, toplantıya başkanlık eden tarafından
imzalanır. Parlamento ve Senato toplantılarının tutanakları Senato milletvekilinin talebi
ile Senato İdari Teşkilatı tarafından verilir.
18. Toplantıya başkanlık eden:
Toplantıyı yürütür, İçtüzüğe uyulmasını sağlar;
İçtüzüğe uygun olarak kayda alınan ve gündeme eklenen sorularda, sırasıyla ya da
Senato kararı ile belirlenen başka usullerde söz hakkı verir;
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Milletvekillerinin önergelerini oylamaya sunar;
Oylamayı ve oyların sayımını yönetir ve sonuçlarını açıklar;
Senatonun İdari kararlarının uygulanmasını sağlar;
İçtüzüğe uyulmadığında üyeleri uyarır ve tekrar uyulmadığında ise onların konuş
masını sonlandırır;
Senato çalışmalarını engelleyen şahısları toplantı salonundan çıkarır;
Usul tartışmalarına dair söz hakkı verir.
19. Başkanlık eden Başkan katılımcıların konuşmalarına dair görüş bildiremez ve
onları ayırt edemez.
Birleşime başkanlık eden Başkan herhangi bir konuda görüşmelere katılmayı ge
rekli görürse, görüşülen konuya dair karar kabul edilene kadar Başkanlık görevini başka
bir başkan vekiline verdikten sonra söz alır.
Başkan elektronik sistem kullanılmadan yapılan açık oylamalarda oyunu en son
kullanır.
Toplantıya başkanlık eden Başkan 18 ve 19’uncu maddelere uymazsa Senato alacağı bir
karar ile görüşülen konu sona erene kadar başkanlık yetkisini bir başkanvekiline verebilir.
20. Senato toplantılarında elektronik sistem kullanılması:
Milletvekili yoklaması;
Milletvekillerinin söz sırası istemi:
Öneri ve önergeler verilmesi;
Oy sayımı ve sonuçlarının belirlenmesi;
Toplantının akışına ilişkin bilgi alınması ve anında verilmesi;
Listelerin ve diğer belgelerin düzene sokulması ve basılması;
Toplantılar hakkında bilgi sağlanması.
Elektronik sistemde sorun yaşanması durumunda, milletvekili yoklamaları, söz
istemi, oylama sonuçlarının belirlenmesi Senato toplantısında seçilen kâtipler tarafından
yerine getirilir.
21. Elektronik sistemin kontrolü için Senato üyeleri arasından komisyon kurabilir.
22. Elektronik sistemi kontrol edecek komisyon üyeleri denetim için tüm bilgi ve
belgelerden yararlanma hakkına sahiptirler.
Komisyonun yetkileri kapsamındaki kararlardan Senato İdari Teşkilatı çalışanları
ve elektronik sistem üzerinde teknik olarak çalışan görevliler de sorumludur.
23. Komisyon, ad cetveli ile yapılan oylamalardaki yanlışlara, söz istemi sırasında
hatalara ve elektronik sistemin yanlış kullanımına ilişkin milletvekili dilekçelerini inceler.
Komisyon çalışmalarına uzman çağırabilir.
24. Yoklama, oylama ve söz sırası sonuçları ile toplantı akışına ilişkin diğer bilgiler
steno kayıtlarına ve tutanağa dijital veriler, listeler şeklinde eklenir.
Tüm bilgiler elektronik sistemin hafızasında saklanır.
25. Elektronik sistemin hafızasından alınacak bilgilere dair izni Senato Başkanı
verir.
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İkinci Bölüm
Oylama ve Kararların Kabul Edilme Usulleri
26. Senato, kendi yetkileri kapsamında kararlar kabul eder. Dilekçeler, beyanlar, be
yanatlar ve kanun hükmünde olmayan diğer düzenlemeler Senato tarafından Senato Baş
kanının, Senato komisyonlarının veya milletvekillerinin üye tamsayısının beşte birinin
önerisi ile kabul edilir. Bu belgelerin kabulü İçtüzükte belirtilen usullerde gerçekleşir.
27. Oylama sonuçlarının belirlenmesi:
a) Üye tamsayısı: Temsilcili kuruluşlar tarafından seçilen ve Cumhurbaşkanı tara
fından atanan milletvekillerinin sayısı;
b) Toplantıya katılanların sayısı: Toplantı öncesinde ve oylamadan önce hazır
bulunan milletvekilleri;
c) Basit çoğunluk: Görüşülen konuya göre Senato milletvekillerinin üye tamsayı
sının ve toplantıya katılan milletvekillerinin sayısının yarısından çoğunun oyu;
ç) Önceden belirtilen çoğunluk: Konuya göre değişen üye tamsayısının dörtte
üçünü ya da üçte ikisini oluşturan oy sayısı.
28. Anayasa kanunları üye tamsayısının en az üçte ikisinin oyu ile kabul edilir.
Kanunlar, kararlar ve Senatonun diğer düzenlemeleri eğer Anayasada başka usul
belirtilmemiş ise üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Anayasa kanunu ve kanun tasarılarının Senato tarafından tümüyle reddedilmesi
milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gerçekleşir.
29. Usul konularına ilişkin Senato kararları İçtüzük uyarınca açık oylama yoluyla,
toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kabul edilir ve birleşim tutanağına
eklenir.
30. Birleşime ara verilmesi, toplantının ertelenmesi, toplantının yürütülme usu
lü, konuların müzakeresinin önceliği, görüşmelerin kesilmesi, konuşmaların süresinin
kısaltılması veya uzatılması, oylama yöntemleri, yetersayının onaylanması ve oyların
yeniden sayılması, görüşülen kanun tasarılarına dair kabul edilmiş önceki kararlara ve
(veya) tekrar oylamaya geri dönülmesi konuları, usul konuları sayılır.
31. Oylama başlamadan önce birleşimi yöneten başkan oylamaya sunulan önerile
rin sayısını belirtir, kendi önergelerini geri çeken milletvekillerini açıklar, kararın hangi
oy çoğunluğu ile (milletvekillerinin üye tamsayısının, toplantıya katılanların sayısının
salt çoğunluğu veya önceden belirlenmiş çoğunluk gibi) kabul edilebileceğini hatırlatır.
Milletvekillerinin bir oy hakkı vardır ve oy, kararın lehine, aleyhine veya çekimser
şeklindedir.
Oyların sayımı sona erdikten sonra birleşime başkanlık eden Başkan oylamanın
sonuçlarını açıklar.
32. Senato kararlarını oylama yoluyla kabul eder. Senatoda oylamanın yapılması
için elektronik oylama sisteminden yararlanılır.
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Oylama yapılması için Senato diğer oylama yöntemlerini de tatbik edebilir. Bu sı
rada oyların sayımı için Senato tarafından Tasnif Komisyonu kurulabilir.
Oylama sırasında salonda bulunmayan milletvekili oylama sona erdikten sonra ve
ya Senatonun bu konuya ilişkin oylama için kabul ettiği yöntemden farklı şekilde oy
veremez. Oylama yapılması için gerekli sayıda milletvekili olmaması halinde toplantıya
başkanlık eden Başkan yetersayının sağlanması için önlem alır. Yetersayıyı sağlamak
mümkün olmazsa başkanlık eden oylamayı bir sonraki birleşime erteler.
33. Senato açık oylama yoluyla toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu
ile gizli oylama yapabilir.
Gizli oylama “gizli oy pusulaları” kullanılarak yapılır. Gizli oylamanın yapılması
ve sonuçlarının belirlenmesi için Senato, milletvekilleri arasından Tasnif Komisyonu ku
rar. Herhangi bir göreve aday olan milletvekili Tasnif Komisyonuna üye olamaz. Tasnif
komisyonun seçilmesi hakkında Senato karar kabul eder.
Tasnif Komisyonu kendi içinden komisyon başkanı ve sekreteri seçer. Tasnif Ko
misyonu kararları Komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. Komisyon
üyelerinin oyları eşit dağıldığında Komisyon Başkanının oyu sonucu belirler.
Oylama pusulaları Tasnif Komisyonun belirlediği şekilde ve miktarda Komisyo
nun denetimi altında hazırlanır. Gizli oylama pusulalarında oylama için gerekli bilgiler
olmalıdır.
Oylamanın zamanı ve yeri, yapılma usulü Tasnif Komisyonu tarafından belirlenir
ve Tasnif Komisyonu Başkanı tarafından açıklanır.
34. Senatonun görüştüğü konuya ilişkin oylama için her milletvekiline bir pusula
verilir. Tasnif Komisyonu üyeleri tarafından milletvekillerine gizli oylama pusulaları,
Senato milletvekilleri listesine göre milletvekili kimliklerini takdim ettiklerinde verilir.
Milletvekilleri oy kabininde, oy pusulasında aleyhine oy verilen adayın soyadının
üstünü çizerek, karar taslağına ilişkin pusulalarda ise “lehte” veya “aleyhte” kelimesinin
üstünü çizerek oylarını kullanırlar.
35.Görevli şahısların seçiminde aşağıdaki belirtilen şekilde olan oy pusulaları ge
çersiz sayılır:
- Tasnif Komisyonu üyesinin imzasının olmadığı pusulalar;
- Birden çok adayın tercih edildiği pusulalar;
- Tercihlerin belirlenemediği pusulalar
Aşağıdaki oy pusulaları geçerli sayılır ancak oyların sayımı sırasında dikkate alınmaz:
- Boş pusulalar;
- Bütün adayların işaretlendiği pusulalar;
- Hem lehte, hem de aleyhte tercihli pusulalar.
36. Oy sandığı Tasnif Komisyonun tüm üyelerinin yanında açılır. Tasnif Komis
yonu oylama sonucuna ilişkin tutanak düzenler. Tutanak, Tasnif Komisyonunun bütün
üyeleri tarafından imzalanır. Tasnif Komisyonu raporuna yönelik açık oylama yoluyla
Senato üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Tasnif Komisyonu tutanağı onaylanır.
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Oylama usulünde hatalar oluştuğunda, Senato kararı ile oylama yenilenir.
37. Senato, alınan kararların kaldırılması, değişiklik ve ilave yapılmasına yönelik
oylamalar, söz konusu kararların kabulü sırasında uygulanan usulde oylama yapılarak
gerçekleştirilir.
Üçüncü Bölüm
Kanun Yapımı
38. Meclis tarafından gönderilen kanunlar Senatoda görüşülür. Bu kapsamda
Senato:
1) Bütçe tasarısını kabul eder, değişiklik ve ilave yapar;
2) Devlet vergilerini ve ödeneklerini belirler veya kaldırır;
3) Kazakistan topraklarının idari-sınır yapısının belirlenmesi ve karşılaşılan sorun
ların çözümü için esasları belirler;
4) Devlet nişanlarının verilmesini sağlar, devletin fahri, askeri ve diğer temsilcile
rinin isimlerini, görev derecelerini, diplomatik statülerini tayin eder, devlet sembollerini
belirler;
5) Devlet borçlarının alınması ve devlet tarafından ekonomik ve diğer yardımların
yapılmasını sağlar;
6) Af kararnamelerini düzenler;
7) Devletin uluslararası sözleşmelerini onaylar veya iptal eder;
8) Anayasanın 61’inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen diğer meseleleri
çözümler.
39. Parlamento Meclisinin görüştüğü ve onayladığı kanun tasarıları Parlamento İç
tüzüğü’ne göre Senatoya gönderilir.
40. Meclis tarafından gönderilen kanun tasarısı Senato İdari Teşkilatı tarafından belirti
len usullerde en geç iki iş günü içinde tasarı metni ve ekleri incelenir ve kayıt altına alınır.
Uluslararası sözleşmenin kabulü veya iptal edilmesine ilişkin Meclis tarafından
onaylanmış kanun tasarısı gönderilirken uluslararası sözleşme ve ek belgeleri sorumlu
organ tarafından kabul edilmiş rapor ile birlikte gönderilir.
Metni Kazakça ve (veya) Rusça dillerinde imzalanmamış uluslararası sözleşme
onaylandığında veya kabul edilmediğinde, kanun tasarısına belirtilen dillere tercümesi
ve sorumlu organ tarafından onaylanmış metni de eklenir.
Gerekli belgeler olmadığında, Senato İdari Teşkilatı belirtilen taleplerin yerine ge
tirilmesi için tasarıyı kayıt altına almadan Meclise geri gönderir.
Meclisten gönderilen kanun tasarısını Senato, Parlamentonun tatil dönemi dikkate
alınmaksızın, Senato İdari Teşkilatında kayıt altına alındığı tarihten itibaren altmış gün
içinde görüşür.
41. Meclisten gönderilen kanun tasarısı Senatoda kayıt altına alındıktan sonra Se
nato Başkanlık Divanı tasarıya dair raporun hazırlanması süresini ve raporun hazırlan
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masından sorumlu komisyonu belirler ve Senato İdari Teşkilatı kanalıyla kanun tasarısı
nı komisyonlara ve İdari Teşkilatın ilgili başkanlıklarına gönderir.
Esas komisyon, Senato komisyonları ve Senato İdari Teşkilatının ilgili başkanlık
ları tarafından kanun tasarısına dair raporların toparlanması için gönderilme süresini be
lirler. Başkanlık Divanı tarafından başka süre belirlenmemişse bu süre, kanun tasarısının
Senatoda kayıt altına alındığı tarihten itibaren on beş günden, kanun üzerine ise yirmi
günden fazla olamaz.
Başkanlık Divanı kanun tasarını birden fazla esas komisyona havale edebilir.
Cumhurbaşkanı kanun tasarısının görüşülmesini özel beyanıyla acil olarak belirtmiş
ise raporun hazırlanma süresi yedi günden fazla olamaz.
41-1. Senato kararıyla kanun tasarıları iki veya daha fazla görüşülebilir.
42. Görüşmenin sonuçlarına göre Senato aşağıdaki kararlardan birini kabul eder:
Kanun tasarısı birinci görüşmede onaylansın;
Meclisin kabul ettiği kanun tasarısı onaylansın;
Senato tarafından yapılan değişiklik ve ilaveler ile Meclise geri gönderilsin (Bu
durumda esas düzenlemenin yürürlükte olmasını sağlamak amacıyla Meclisin kabul
ettiği kanun tasarıları da bu değişiklik ve ilaveler ile birlikte gönderilir);
Meclis tarafından kabul edilen kanun tasarısı bütün olarak reddedilsin ve Meclise
gönderilsin.
Kanun tasarısının ayrı ayrı maddelerinin ayrıca incelenmesinin gerektiği durum
larda Senato tasarının görüşülmesini erteleyebilir ya da kanun tasarısını, Anayasa’nın
Senatoda görüşülmesi için öngördüğü genel süreler kapsamında bir süre belirleyerek
yeniden hazırlanması için komisyona gönderebilir.
43. Senato tarafından tümü reddedilen kanun tasarısı kararın kabul edildiği tarihten
itibaren yirmi gün içinde reddetme gerekçesi ile ilgi açıklama ile ve Senato toplantısı
tutanağı ile birlikte Meclise geri gönderilir.
Kanun tasarısına değişiklik ve ilave yapılmasına yönelik Senato kararı Meclise,
hazırlanması gereken karşılaştırmalı tablo ve Senato tutanağı ile birlikte kararın kabul
edildiği tarihten itibaren en geç iki hafta içinde geri gönderilir.
44. Değişiklik veya ilaveler yapılması suretiyle Meclise geri gönderilmiş Anayasa
kanunları ve kararlar, Meclis tarafından anılan değişiklik ve ilavelere onay verildiği za
man kabul edilmiş sayılır.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler ve Senatonun Anayasa’ya uygun
olarak kabul ettiği diğer kanunlar Parlamento kanatlarının başkanları tarafından onaylana
rak, Senato Başkanının mektubu ile imzalanması için Cumhurbaşkanına gönderilir.
Eğer kanun ile uluslararası sözleşme kabul ediliyor ise, kanun ile birlikte bu sözleş
menin onaylanmış kopyaları da sunulur.
Senato Başkanının veya Parlamento milletvekillerinin üye tamsayısının en az beşte biri
sayısınca Senato milletvekilinin önergesi üzerine Anayasa Şurası Senatonun kabul ettiği ka
nunların Anayasa’ya uygunluğunu Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıncaya kadar inceler.
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Bu tür başvurular yapıldığı zaman, söz konusu sözleşmelerin imzalanması süreci
nin akışı durdurulur.
45. Komisyon toplantılarında görüşmeler devam ettiği sürede kanun tasarısı üze
rinde verilen tüm değişiklik, görüş ve teklifler gruplandırılarak komisyona sunulur. Ve
rilen tüm bu öneriler komisyon tarafından karşılaştırmalı tabloya dâhil edilir. Milletve
killerinin bireysel olarak ileri sürdükleri değişiklik önergeleri, milletvekilleri tarafından
temellendirilmeli, imzalanmalı ve alt bentlere, bentlere, fıkralara, maddelere, bölümlere,
kısımlara veya genel olarak tasarıya yansıtılmalıdır.
Esas komisyon değişiklik önerilerini inceler; değişiklik önergelerini komisyon üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul eder ve değişiklik önerilerinin kabul ya da redde
dilmesine ilişkin geniş açıklamaları, karşılaştırmalı tabloyu içeren esas komisyon rapo
runu ve Senato karar taslağını Genel Kurulun görüşmesine sunar.
Kanun tasarısındaki düzenlemelerin hukuki içeriğini değiştirmeyen redaksiyon ni
teliğindeki notlar, ayrıca mevzuatın resmi yayın kaynaklarını gösteren notlar esas komis
yonun karşılaştırmalı tablosuna eklenmez ve imza belgesinin resmi olarak düzenlenme
sinde dikkate alınır.
Esas komisyonun karşılaştırmalı tablosuna eklenen kanun tasarısına dair değişiklik
önergeleri, sadece önergeyi verenler tarafından geri çekilebilir.
Önergeleri komisyonlar tarafından benimsenmeyen milletvekilleri bu önergeleri
nin Genel Kurulda oylanmasını isteyebilirler. Bu durumda milletvekillerinin değişiklik
önergeleri birinci görüşmede oya sunulur.
Tali komisyonun kendi değişikliğinin kabul edilmesine yönelik yaptığı itirazın red
dedilmesi esas komisyon tarafından önerilmiş ise bu öneri oylamaya sunulur.
Senato toplantısındaki görüşmelerde, komisyon veya milletvekilinin değişiklik
önergeleri kabul edilmez ise alt bent, bent, fıkra, madde, bölüm, kısım veya tasarının
tüm metni esas komisyonun kabul ettiği metin şeklinde oya sunulur.
Hakkında değişiklik önergesi verilmeyen bent, madde, bölüm ve kısım Meclisin
gönderdiği şekilde oylamaya sunulur.
Senato toplantısında sadece esas komisyonun karşılaştırmalı tablosuna dâhil edil
miş değişiklikler görüşülür. İstisnai durumlarda Genel Kurul kararı ile milletvekilinin
karşılaştırmalı tabloya dâhil edilmemiş önergesi de görüşülebilir. Bu durumda Senato,
İçtüzük gereği bu önergeyi esas komisyona gönderir ve önergenin komisyonda görüşül
mesinin ardından karar kabul eder.
Eğer kanun tasarısının sadece bir fıkrası veya bir maddesi üzerinde birkaç değişiklik
önergesi verilmiş ise, Senato kararı ile önce bu değişiklikler görüşülür ve oylanır. Bunların
kabul veya reddedilmesi diğer değişikliklerle ilgili sorunların çözülmesine imkân verebilir.
Genel Kurulda karar kabul edilme aşamasında, kanun tasarısı üzerinde verilen söz
lü önergelerin oylamaya alınması mümkün değildir.
46. Kanun tasarısını öneren şahıs, görüşmelerin herhangi bir aşamasında teklifini
geri çekebilir.
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Kanun tasarısının geri çekilmesi yazılı beyan ile resmiyet kazanmalı ve Senatoya
gönderilmelidir. Kanunu birden fazla milletvekilinin önerdiği durumlarda kanun tasarı
sının geri çekilmesi için tüm üyelerin imzası gerekir.
Hususi önem arz eden durumlarda Parlamento Senatosu, Meclise gönderilen kanun
tasarısını sorumlu esas komisyonun teklifi ile geri çekmeye yönelik karar kabul edebi
lir.
47. Milletvekilleri tarafından tümüyle reddedilen kanun tasarısı Meclise geri gön
derilir. Meclis, üye tamsayısının üçte ikisi ile kanun tasarısını yeniden kabul ederse, ta
sarı tekrar görüşülmesi ve oylanması için Senatoya gönderilir.
48. Tekrar görüşülmesi ve oylanması için Meclis tarafından gönderilen kanun tasa
rısı, Senato Başkanlık Divanının ilk görüşmesinde sorumlu esas komisyona değil, başka
bir komisyona havale edebilir.
Senato tarafından tekrar reddedilen kanun tasarısı aynı toplantı döneminde tekrar
verilemez.
49. Senato milletvekillerinin öneri ve görüşleri, Meclis tarafından kanun tasarıla
rı üzerinde üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Anayasa kanunu tasarıları üzerinde üye
tamsayısının üçte ikisi ile onaylandığında kabul edilir ve on gün içinde imzalaması için
Cumhurbaşkanına gönderilmek üzere Senatoya verilir.
50. Meclis, Senatonun önerdiği değişiklik ve eklere aynı sayıda oy ile itirazını bil
dirirse, aralarındaki görüş ayrılıkları uzlaşma (Uzlaşma Komisyonu) yolu ile halledilir.
Uzlaşma Komisyonu milletvekilleri arasından orantılı bir şekilde kurulur. Uzlaşma
Komisyonu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Çoğunluğun oyunu alan üyeler se
çilmiş sayılır.
51. Uzlaşma Komisyonu tasarının sadece Senato ile Meclis arasında görüş ayrılık
larının doğmasına neden olan hükümlerini inceler ve tasarının tartışmalı maddelerinden
ortak metin şeklinde öneriler hazırlar.
Kararların kabulü sırasında Uzlaşma Komisyonunun Senato üyeleri görüşülen ka
nun tasarısının ilgili maddelerinin Senato tarafından önerilmiş metnine dair farklı metin
lere ilişkin önerilerin lehine oy verebilir.
Karar açık oylama yoluyla ve Uzlaşma Komisyonu üyelerinin çoğunluğunun lehi
ne oy vermesiyle kabul edilir. Oylar eşit olduğunda ise Komisyon başkanının oyu belir
leyici olur.
52. Kanun tasarısının veya ayrı bölümlerinin Uzlaşma Komisyonu tarafından kabul
edilen metni Meclis tarafından görüşülür ve kabul edildiğinde bu İçtüzüğün 39 ve 40’ın
cı maddelerine uygun olarak Senatoya gönderilir.
Uzlaşma Komisyonu kararına, kanun tasarısı üzerinde yapılmış olan değişiklikle
rin karşılaştırmalı tablosu eklenir.
53. Cumhurbaşkanı tarafından itiraz edilen kanunlar veya kanun maddeleri itiraz
ların gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar görüşülür ve oylanır. Bu süreye
uyulmaması durumunda Cumhurbaşkanının itirazları direkt kabul edilmiş sayılır.
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Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile Senato kanuna ilişkin önceki kabul
edilmiş kararı onaylarsa, kanun Cumhurbaşkanının itirazları ile birlikte Senato günde
mine gönderilir.
Senatonun ilgili komisyonunun raporu hazırlandıktan sonra kanun veya maddeleri,
Cumhurbaşkanının itirazları ile birlikte Senato gündemine gönderilir. Oylama sonuçları
na göre Senato Parlamentonun kanuna dair daha önce kabul ettiği kararını onaylamazsa,
kanun kabul edilmemiş veya Cumhurbaşkanının önerdiği şekilde kabul edilmiş sayılır.
Senato üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile Senato kanuna dair önceki kabul
edilmiş kararını kabul ederse, Cumhurbaşkanının kanuna yönelik itirazları çözüme ka
vuşturulmuş sayılır. Bu durumda kanun veya maddeleri Parlamentonun ilk kabul ettiği
şekilde kabul edilmiş sayılır ve Cumhurbaşkanı kanunu gönderildiği tarihten itibaren bir
ay içinde imzalar.
Parlamentonun kabul ettiği Anayasa kanununa Cumhurbaşkanı itirazlarını bildir
mişse, bu itirazlar, kanunlara yönelik itirazların görüşülmesi için belirtilen usullerde gö
rüşülür. Bu durumda Anayasa kanununa yönelik Cumhurbaşkanı itirazları Senato üye
tamsayısının üçte ikisinin oyu ile çözümlenir.
54. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
54-1. Referandum düzenlenmesi ile ilgili konularda Mecliste yapılan görüşmeler
den sonra referandum önerisi Senato tarafından teklif edilir ve alınan karar ile resmiyet
kazanır.
Referandum düzenlenmesi önerisi önce Senatonun ilgili komisyonunun toplantı
sında görüşülür. Toplantı sonuçlarına göre komisyon rapor kabul eder ve Senato karar
taslağını Genel Kurula sunar.
55. Anayasa değişiklik önergeleri ve ek teklifleri Senato toplantısında bu konuya
ilişkin karar kabul edilmeden müzakere edilebilir.
3.1. Bölüm
Meclisin Yetkilerine Süresinden Önce Son Verilmesi Nedeniyle
Görevde Olmadığı Dönemde Parlamentonun, Anayasa Kanunlarını
ve Kanunları Kabul Etme İşlemlerinin Yerine Getirilmesi
55-1. Parlamentonun Anayasa kanunlarını ve kanunları kabul etme işlevinin Sena
to tarafından yerine getirildiği dönemlerde kanun öneren, Anayasa kanunu veya kanun
tasarısını Senatoya devlet dilinde ve Rusça, doküman ve elektronik bellekler ile sunar.
Kanun tasarısına aşağıdaki belgeler eklenir:
- Kanun tasarısının, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış özel mektupla sunul
masına dair karar;
- Hükümet tarafından veya Cumhurbaşkanı talimatıyla önerildiğinde, Hükümet
kararı;
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- Kanun tasarısı milletvekilleri tarafından önerilirse;
- Kanunun kabul edilmesini gerektiren açıklama, kabul edilecek kanunun amaç
ları, görevleri, genel hükümleri ve öngörülen ekonomik, sosyal, hukuki ve ekolojik so
nuçlarının genişçe belirtildiği açıklama;
- Cumhurbaşkanının kanun önermesi usulü hariç olmak üzere, kanun yürürlüğe
girmesi halinde ödenek gerektiriyorsa, mali-ekonomik hesaplama;
- Senato milletvekilleri tarafından önerilen, devlet gelirlerinin azaltılmasını veya
devlet ödeneklerinin artırılmasını içeren kanun tasarısı hakkında Hükümetin olumlu ra
poru;
- Bilimsel uzman raporu;
- Tasarının hazırlanmasından sorumlu devlet organı, çalışma grubunun (eğer
oluşturulmuşsa) üyeleri, kanun tasarısı üzerinde açıklama yapacak olan şahısların belir
tildiği liste;
- Kanunun kabul edilmesi ile ilgili değiştirilmesi ve ilave yapılması veya yürür
lükten kaldırılması gereken mevzuatın listesi ve kanunun uygulamaya konulması için
gerekli normatif düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin öneriler
- Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında değişiklik ve ilave yapılmasına ilişkin
kanun tasarılarının yürürlükte olan ve yeni metinlerinin karşılaştırmalı tablosu.
Kanun tasarısı ile birlikte bağımsız uzman görüşü de sunulabilir.
Kanun tasarısı Senatoya gönderildikten sonra, Senato İdari Teşkilatı belirtilen usul
lere uygun olarak; ancak, en geç on iş günü içinde tasarıyı ekleriyle birlikte kurallara
uygunluğu bakımından inceler ve kaydeder.
Gerekli eklerden birisi sunulmadığında, ayrıca eklerin Devlet ve Rusça dillerinde
metinlerinin resmi tercümeleri bulunmadığında, Senato İdari Teşkilatı bu İçtüzük ile be
lirtilen taleplerin yerine getirilmesi için belgeleri kayıt altına almadan kanun tasarısını
önerene geri gönderir.
55-2. Kanun tasarısı Senato İdari Teşkilatı tarafından kayıt altına alındıktan sonra
Senato Başkanlık Divanı esas komisyonu belirler; incelemede olan kanun tasarısına dair
komisyon raporunun hazırlanma süresini belirler ve kanun tasarısını Senato komisyon
larına ve İdari Teşkilata gönderir.
55-3. Senatoda kanun tasarıları Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’na, “Kazakis
tan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü” hakkında Anayasa Kanu
nu’na ve bu İçtüzüğe uygun olarak müzakere edilir.
55-4. Parlamento fonksiyonlarının Senato tarafından yerine getirildiği dönemlerde
Meclis tarafından onaylanan kanunlar, ayrıca kanun tasarısı önerenler tarafından Senato
ya gönderilen kanun tasarıları bu İçtüzük ile belirlenen kurallara göre müzakere edilir ve
görüşmelerin sonuçlarına göre Senato aşağıdaki kararlardan birini kabul eder:
- Meclis tarafından onaylanan kanun tasarıları Senatonun teklif ettiği değişiklik
ler ve ekler ile kabul edilsin;
- Kanun kabul edilsin;
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- Kanun tasarısı reddedilsin.
55-5. Parlamento fonksiyonlarının Senato tarafından yerine getirildiği dönemlerde
Senatonun görevli şahıslarının kararı ile Senato İdari Teşkilatı Meclis İdari Teşkilatından
aşağıdaki kanun tasarılarını talep eder:
- Meclisin görevine yasama döneminden önce son verilene kadar Mecliste kayda
alınan, ayrıca Meclisin esas komisyonu tarafından görüşmeye alınan ya da alınmayan
veya Meclis toplantısında ilk görüşmede müzakere edilen ve ayrıca Meclis toplantısında
kanun tasarısının ikinci görüşmede müzakeresinin sonuçlarına göre incelenip tamamlan
ması için esas komisyona geri gönderilen kanun tasarıları;
- Senato tarafından değişiklik ve ilave ile Meclise gönderilen; ancak, görevine
süresinden önce son verildiği için Meclisin müzakere edemediği kanun tasarıları;
- Senato tarafından değişiklik ve ilave ile Meclise gönderilen, Parlamento kama
raları arasında uzlaşma işlemleri aşamasında olan kanun tasarıları.
55-6. Görevine süresinden önce son verilene kadar Mecliste kayıt altında alınmış
olan kanun tasarıları Senatoya gönderildikten sonra Senato İdari Teşkilatında kayıt altına
alınır ve Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve
milletvekillerinin statüsü” hakkında Anayasa Kanunu ve bu İçtüzük ile belirlenmiş usul
lerde Senato tarafından görüşülür.
55-7. Senato tarafından değişiklik ve ek yapılması önerisi ile Meclise gönderilen,
ayrıca uzlaşma işlemleri aşamasında bulunan kanun tasarıları Senatoya gönderildikten
sonra Senato İdari Teşkilatında kayıt altına alınır ve esas komisyona havale edilir.
Bu durumda kanun tasarısı havale edilen esas komisyon tarafından görüşülür ve
Senato tarafından teklif edilen değişiklikler ve ilavelerin kabul edilmesine ilişkin öneri
ler belirtilerek, bu öneriler ve ekler ile birlikte ya da Uzlaşma Komisyonunun metniyle,
uzlaşma olmadığında Senatonun önerdiği metinle Senato Genel Kurulunun gündemine
alınır.
Görüşmelerin sonuçlarına göre Senato aşağıdaki kararlardan birini alır:
- Kanun Senatonun önerdiği değişiklik ve ilaveler ile kabul edilsin;
- Kanun Uzlaşma Komisyonunun metninde uzlaşma olmadığı halde ise Senato
nun önerdiği metin şeklinde kabul edilsin.
55-8. Parlamento fonksiyonlarının Senato tarafından yerine getirildiği dönemlerde
Meclisin gündeminde bulunan ya da Meclis milletvekilleri tarafından önerilen kanun
tasarılarının Senatoda görüşülmesi sırasında zorunluluk oluştuğunda Senatonun esas ko
misyonu kanun tasarısı üzerinde açıklama yapmak için konuşmacı belirler.
55-9. Senatonun kabul ettiği kanun onaylanarak, Senato Başkanının imzası ile on
gün içinde Cumhurbaşkanına gönderilir.
55-10. Parlamento fonksiyonlarının Senato tarafından yerine getirildiği dönemler
de Cumhurbaşkanının itirazlarını doğuran kanunlar veya kanun maddeleri bu itirazların
gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar görüşmeye alınır ve oylanır. Bu süreye
uyulmaması Cumhurbaşkanı tarafından yapılan itirazların kabul edildiği anlamına gelir.
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55-11. Cumhurbaşkanının itirazı ile geri gönderilen kanun veya kanun maddeleri
Senato Başkanlık Divanının kararı ile gönderildiği Senato esas komisyonunda görüş
meye alınır ve komisyon Cumhurbaşkanı temsilcisinin katılımı ile rapor hazırlayarak
kanunu, kabul edildiği şekilde veya Cumhurbaşkanı itirazları ile Senato Genel Kurul
gündemine gönderir.
55-12. Eğer Senato esas komisyonunda veya Senato Genel Kurulunda, itirazların
görüşülmesi sonucunda Cumhurbaşkanı, Senato milletvekillerinin önerilerini dikkate
alarak, kendi itirazları ile oluşturduğu kanun metnini tümüyle ya da ayrı ayrı maddele
riyle değiştirirse Senato toplantısına başkanlık eden Başkan görüşülen itirazları ivedilik
le Cumhurbaşkanının değişiklikleri ile oylamaya sunar.
55-13. Senato Genel Kurulunda yeniden görüşme esas komisyon konuşmacısı ile
başlar. Bundan sonra müzakere için söz sırası kurallara göre milletvekillerine verilir.
55-14. Senato toplantısında kanun veya kanun maddeleri yeniden görüşülüp oyla
maya sunulurken, eğer Cumhurbaşkanının kanunun tümüne itirazları olmuş ise oylama
kanunun tümü üzerinde yapılır; itirazlar kanunun maddeleri üzerinde olmuş ise madde
ler ayrı ayrı görüşülür.
55-15. Senatonun kanunun tümüne veya ayrı maddelerine yönelik kabul ettiği ön
ceki kararı üye tamsayısının üçte ikisiyle onaylanırsa, Cumhurbaşkanının itirazları orta
dan kaldırılmış sayılır. Bu durumda kanun veya kanun maddeleri Parlamentonun ilk ka
bul ettiği şekilde kabul edilmiş sayılır ve Cumhurbaşkanı kanunu bir ay içinde imzalar.
55-16. Cumhurbaşkanın itirazları çözüme kavuşturulmamış ise kanun Cumhurbaş
kanının teklif ettiği şekilde kabul edilmiş sayılır.
55-17. Cumhurbaşkanının kabul edilen Anayasa kanunlarına yönelik itirazlarını
Senato, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve
milletvekillerinin statüsü” hakkında Anayasa Kanunu ve İçtüzüğün bu bölümü ile belir
tilen usullerde görüşülür. Bu durumda Cumhurbaşkanının Anayasa kanunlarına yönelik
itirazları Senato tarafından üye tamsayısının dörtte üçünün kararı ile çözüme kavuştu
rulur.
55-18. Meclis yasama döneminin süresinden önce sona erdirilmesi nedeniyle Mec
lisin görevde olmadığı dönemde gönderilen ve Senato tarafından görüşülmeyen Anayasa
kanunları ve kanun tasarıları Meclis milletvekilleri seçildikten ve yeni yasama dönemi
başladıktan sonra Meclise verilir.
Dördüncü Bölüm
Kanunların, Verilen Değişiklik Önergeleri ve İlavelerin Görüşülme Usulleri
lir.

56. Kanun, değişiklik ve ilaveler Senato tarafından en az iki görüşmede kabul edi

57. Kanun, değişiklik ve ilaveler, Senato İçtüzüğü’nün 40, 41, 117 ve 118’nci mad
delerine göre görüşülür.
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58. Kanun, değişiklik ve ilave tasarıları ilk görüşmede genel olarak görüşülür. Gö
rüşmelerin sonuçlarına göre Senato, tasarının ilk görüşmeden ikinci görüşmeye çıkarıl
masını ister ve ikinci görüşmeye hazırlanması veya reddedilmesi hakkında karar kabul
edilir. Söz konusu kararlar Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile kabul edilir. Senato
sunulmuş kanun tasarısına birinci tur görüşmelerde onay verir ise esas komisyon tasarıyı
ikinci tur görüşmelere hazırlar.
Birinci görüşmeden sonra esas komisyon kanun, değişik ve ilavelere ilişkin tasarı
lara, komisyonların ve milletvekillerinin değişiklik önergelerini tekrar inceleyerek karşı
laştırmalı tabloya ekler ve rapor hazırlar.
Kanun, değişiklik ve ilavelere ilişkin tasarıların ikinci ve gerekli görülürse sonraki
tur görüşmelerinde esas komisyon temsilcisi komisyon toplantısında kabul edilen karara
ilişkin raporu ile konuşma yapar.
Kanun, değişiklik ve ilave tasarılarının ikinci ve sonraki tur görüşmelerde müzake
resi Senato İçtüzüğü’nün 45 ve47’nci maddelerine göre yapılır.
Görüşmenin sonuçlarına göre Senato, İçtüzüğün 42’nci maddesinde öngörülen ka
rarlardan birini kabul eder.
Beşinci Bölüm
Bütçenin Kabul Edilmesi ve Bütçe Raporlarının Görüşülme Usulü
59. Mali yıl içinde, Meclis tarafından onaylanan Devlet bütçesine ilişkin tasarı, Se
natoya gönderildikten sonra Senato Başkanlık Divanınca esas komisyona havale edilir.
Bütçe tasarısının görüşülmesinde Hükümet temsilcisi mali yıla yönelik sosyoekono
mik gelişmelere, bütçe değişkenlerine ve bütçe tasarısına ilişkin raporunu okur. Milli Ban
ka Başkanı para-kredi politikası ve esas komisyon temsilcisi de ek raporları ile söz alırlar.
Her konuşmacının raporu İçtüzüğün 10’uncu maddesine göre müzakere edilir.
Mali yıla ilişkin bütçe tasarısı İçtüzüğün Üçüncü Bölümünde belirtilen usullerde
görüşülür ve kabul edilir.
Genel Kurul kararı ile Başbakan Senato toplantısında devletin sosyoekonomik kal
kınmasının orta vadeli planına ilişkin raporunu okur.
60. Bütçe kanununda değişiklik ve ilave yapılmasına ilişkin tasarı İçtüzüğün 59
’uncu maddesine uygun şekilde görüşülür ve karar alınır.
61. Bir önceki mali yıl bütçesinin denetimine ilişkin Hükümet raporu Mecliste gö
rüşüldükten sonra Senatoda görüşülür.
Bir önceki mali yıl bütçesinin denetimine ilişkin rapor, bütçe denetimi üzerine Sa
yıştay Komisyonu raporu ile aynı anda görüşülür.
Görüşmelere Maliye Bakanı, Milli Banka Başkanı, Sayıştay Komisyonu Başkanı
raporları ile ve Senaton esas komisyon temsilcisi de kendi raporları ile konuşma ya
parlar. Ayrıca esas komisyon tarafından davet edilen bağımsız uzmanlar da raporlarını
okuyabilirler.
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Her konuşmacının raporu İçtüzüğün 10’uncu maddesine göre görüşülür.
Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Senato kararı Meclise gönderilir. Senatonun gön
derdiği kararda Senatonun esas komisyonu ve Parlamento kamaralarının ortak oturu
munda Senato adına konuşma yapacak milletvekili belirtilir.
Altıncı Bölüm
Uluslararası Sözleşmelerin Onaylanması Ve Yürürlükten Kaldırılması
62. Senato devlet adına uluslararası sözleşmelerin onaylanması veya yürürlükten
kaldırılmasına yönelik karar kabul eder.
Uluslararası sözleşmelerin onaylanması ve yürürlükten kaldırılmasına yönelik ka
nun tasarıları bu İçtüzüğün üçüncü bölümünde belirtilen usullerde görüşülür.
63. Senato Başkanı kabul edilene kadar uluslararası sözleşmeleri, Anayasa’ya uy
gunluğunun incelenmesi için Anayasa Şurasına gönderebilir.
Sözleşmelerin Anayasa’ya uygunluğuyla ilgili Anayasa Şurasına başvurulduğunda,
sözleşmenin kabul edilmesi süreci durdurulur.
Milletvekili üye tamsayısının en az beşte biri, kabul edilene kadar uluslararası söz
leşmeleri incelenmesi için Anayasa Şurasına gönderebilir.
Anayasa’ya uygun olmayan sözleşmeler kabul edilmez ve yürürlüğe girmez.
Yedinci Bölüm
Senatonun Olağanüstü Yetkilerinde Olan Konuların Görüşülme Usulleri
Birinci Alt Bölüm
Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhuriyet Yüksek Mahkemesinin (Yargıtay)
ve Hâkimlerin Seçilmesi, Görevden Alınması ve Ant İçmeleri
64. Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi(Yargıtay) Başkanı ve hâkimler
Yüksek Mahkeme Şurasının önerisine göre Cumhurbaşkanı kararı ile Senato tarafından
göreve seçilirler ve görevden alınabilirler.
Cumhurbaşkanı Senatoya yazılı kararını gönderir ve bu karar çerçevesinde Senato
konuyu gündeme almak için karar kabul eder.
65. Senato toplantısında konunun görüşülmesi sırasında seçilecek ve görevden alı
nacak adayları Cumhurbaşkanı veya ona vekâlet eden şahıs takdim eder.
Senato toplantısında:
Adaya ve adayı temsil eden şahıslara soru sorulabilir;
Milletvekilleri önerilen adaylara yönelik “lehte” veya “aleyhte” görüşlerini açık
larlar.
Önerilen adaylar ile ilgili görüşmeler eğer milletvekilleri itiraz etmez ise başlama
yabilir.
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66. Yargıtay Başkanlığı ve hâkimlik görevlerine seçilmek veya görevden alınmak
üzere önerilen adaylara ilişkin konu Senato toplantısında görüşülene kadar Başkanlık
Divanı kararı ile havale edilen esas komisyonda incelenebilir.
Konunun görüşülmesi sonucunda komisyon adayların her biri hakkında rapor ha
zırlar ve bu raporlar Senato toplantısında okunur.
67. Senato toplantısında Yargıtay hâkimleri görevlerine başlarken ant içerler. Bu
toplantının hazırlıkları ilgili komisyon tarafından yürütür.
68. Yüksek Mahkeme Başkanı ve hâkimleri suçüstü yakalanma veya ağır cezayı
gerektiren suç işleme hali hariç, Senato kararı olmadan hapsedilemez, ifadeye çağrıla
maz, haklarında dava açılamaz ve cezaya çarptıramazlar.
69. Senatonun göreve seçme veya görevden almaya yönelik kararları Senato mil
letvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Eğer Senato kararı ile başka oylama yöntemi tercih edilmemiş ise her bir adaya yö
nelik karar açık oylama yöntemi ile kabul edilir.
Adaylar için ayrı ayrı Senato kararı kabul edilir.
Göreve seçmek veya görevden almaya yönelik görüşmelerde Cumhurbaşkanı kara
rı olduğu halde adaylar reddedildiğinde, Senato tarafından reddetmenin nedenleri geniş
bir şekilde belirtilmelidir.
İkinci Alt Bölüm
Cumhurbaşkanı tarafından Milli Banka Başkanı, Başsavcı ve
Milli Güvenlik Komitesi Başkanının Atanmasına Onay Verilmesi
70. Milli Banka Başkanı, Başsavcı ve Milli Güvenlik Komitesi Başkanının atanma
sına dair Senatonun onayını almak için Cumhurbaşkanı tarafından yazılı karar gönderilir
ve bu karar üzerinden konunun Senato gündemine alınmasına ilişkin karar kabul edilir.
71. Esas komisyonda adayların görüşülmesinden sonra Senato toplantısında atama
lara onay verilir. İncelemelerinin sonuçlarına ilişkin Komisyon rapor hazırlar ve Senato
karar taslağını düzenler. Toplantıda Cumhurbaşkanına vekâlet eden şahıs hazır bulunur.
72. Senatoda konu görüşülürken Cumhurbaşkanı veya vekili adayları sunar.
Senato toplantısında:
Adaya ve adayı temsil eden şahıslara soru sorulabilir;
Milletvekilleri önerilen adaylara yönelik “lehte” veya “aleyhte” görüşlerini açık
larlar.
Önerilen adaylar ile ilgili görüşmeler eğer milletvekilleri itiraz etmez ise başlama
yabilir.
73. Atamalara ilişkin Senato kararı Senato milletvekilleri üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile kabul edilir.
Eğer Senato kararı ile başka oylama yöntemi tercih edilmemiş ise her bir adaya yö
nelik karar açık oylama yöntemi ile kabul edilir.
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Adaylar için ayrı ayrı Senato kararı kabul edilir.
Atamalara yönelik görüşmelerde Cumhurbaşkanı kararı olduğu halde adaylar red
dedildiğinde, Senato tarafından reddetmenin nedenleri geniş bir şekilde belirtilmelidir.
Üçüncü Alt Bölüm
Başsavcının, Yüksek Mahkeme (Yargıtay) Başkanının
ve Hâkimlerinin Dokunulmazlıklarının Kaldırılması
74. Başsavcının dokunulmazlığının kaldırılması atanma usulü ile aynı şekilde ger
çekleştirilir. Senato bu konuda karar kabul eder.
Cumhurbaşkanı Senato onayını almak için yazılı karar gönderir ve bu yazılı karar
üzerinden konunun Senato gündemine alınması için Senato karar kabul eder.
75. Yüksek Mahkeme Başkanının ve hâkimlerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması
atanma usulleri ile aynı şekilde gerçekleştirilir. Senato bu konularda karar kabul eder.
Cumhurbaşkanı Senato onayını almak için yazılı karar gönderir ve bu yazılı karar
üzerinden konunun Senato gündemine alınması için Senato karar kabul eder.
76. Senato söz konusu görevli şahısların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını red
dederse, Cumhurbaşkanı tekrar yazılı kararını Senatoya gönderebilir.
77. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
78. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
79. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
80. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı
ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Sekizinci Bölüm
Senatonun Bağımsız Yetkilerine Giren Kararların Görüşülme Usulü
Birinci Alt Bölüm
Anayasa Şurası, Merkez Seçim Komisyonu
ve Sayıştay Komisyonu Üyelerinin Atanması
81. Senato Başkanının önerisi ile Senato, milletvekillerinin üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile Anayasa Şurasının iki üyesini, Merkez Seçim Komisyonunun iki üyesini
ve Sayıştay Komisyonunun üç üyesini beş yıl süreyle göreve atar.
Senato Başkanının önerdiği adaylar önce, havale edilen esas komisyonda incele
nir. İncelemeler sonucunda komisyon her bir adaya yönelik rapor hazırlar ve bu raporlar
Senatoda okunur.
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Senato toplantısında atamalar görüşülürken Senato Başkanı adayları takdim eder.
Senato toplantısında:
Adaya ve adayı temsil eden şahıslara soru sorulabilir;
Milletvekilleri önerilen adaylara yönelik “lehte” veya “aleyhte” olan görüşlerini
açıklarlar.
Önerilen adaylar ile ilgili görüşmeler eğer milletvekilleri itiraz etmez ise başlama
yabilir.
Her adayın görüşülmesi için 20 dakika süre ayrılır. Milletvekillerinin önerisi ile
görüşmeler başka tarihe ertelenebilir.
Her aday hakkında karar, açık oylama yöntemi ile alınır.
Adaylar için ayrı ayrı Senato kararı kabul edilir.
Aday ya da adaylar milletvekilleri tarafından reddedilirse, Senato Başkanı aynı
adayları tekrar önerebilir veya yeni adayları yazılı şekilde takdim eder. Reddedilme ne
denleri Senato tarafından alınan kararda geniş şekilde belirtilmelidir.
İkinci Alt Bölüm
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Senatosunun 20 Eylül 2007 tarihli kararı ile
bu alt bölümde yer alan 81-1, 81-2 ve 81-3’üncü maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Üçüncü Alt Bölüm
İnsan Hakları Savunuculuğu Adaylarının Müzakeresi ile İlgili Görüşmeler
82. İnsan Hakları Savunuculuğu (Ombudsman) görevi için adaylıklar esas komis
yonda incelenir ve komisyon görüşmelerine ilişkin rapor hazırlanır.
83. Adayların görüşülmesi, görevini sürdüren İnsan Hakları Savunucusunun görev
süresinin bitimine en az iki ay kala gerçekleştirilir.
Dördüncü Alt Bölüm
Anayasanın 47’nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Durumda
Parlamento Tarafından Oluşturulan Komiteye Üye Önerilmesi
84. Parlamento Senatosundan komite üyeliğine adaylar Senato milletvekilleri tara
fından önerilir.
Senato milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan adaylar komi
teye üye seçilir.
Beşinci Alt Bölüm
Kanatların Ortak Komitelerinin Kurulması
85. Ortak komiteler kanatların birlikte çalışmaları için kurulur.
Bu komitelerin kurulması ve çalışma usulleri Parlamento İçtüzüğü ile belirlenir.
92

Altıncı Alt Bölüm
Milletvekili Sıfatının Sona Erdirilmesi ve
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması
86. Milletvekilleri hakkında disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili konular Ka
zakistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu tarafından hazırlanır. Senato ve organ
larının toplantılarına milletvekillerinin katılımının ve ayrıca milletvekili oy verme hakkı
nın başkasına devredilmesinin denetimini Merkez Seçim Komisyonu üyeleri yaparlar.
87. Başsavcı milletvekilinin yargılanmasına, hapsine ve hakkında ceza verilmesine
ilişkin konularda onay almak için Senatoya yazılı beyan gönderir. Senato bu yazılı beya
nı Merkez Seçim Komisyonuna gönderir.
88. Yazılı beyan milletvekili yargılanmadan, tutuklanmadan veya cezaya çarptırıl
madan önce verilir.
89. Başsavcının beyanı ve Merkez Seçim Komisyonu raporu gönderildikleri gün
den itibaren en geç iki hafta içinde görüşülür. Senato bu şahıslardan ek bilgi talebinde
bulunabilir.
Senato karar kabul ederek üç gün içinde kararını Cumhuriyet Başsavcısına, soruş
turmayı gerçekleştiren devlet kurumu yöneticisine gönderir.
Milletvekili, hakkındaki dokunulmazlık kaldırılmasına ilişkin görüşmelerde bulu
nabilir. Milletvekili özürlü nedenle toplantıya gelmediğinde konu bir sonraki toplantıda
görüşülür.
Milletvekili hakkında dava mahkeme başkanı tarafından açılır, dava üzerindeki ge
lişmeler incelenmesi için Başsavcıya gönderilmelidir.
Merkez Seçim Komisyonu ilgili mahkemeden davanın sonuçlarına ilişkin bilgi ta
lep edebilir ve itham hükmünün verildiği durumlarda Senatoya milletvekili dokunul
mazlığının kaldırılması konusunda rapor sunar.
Yedinci Alt Bölüm
Hükümet Üyelerinin Raporlarının Okunması
ve Hükümet Üyesinin Görevden Alınmasına Yönelik
Cumhurbaşkanına Gönderilecek Kararların Kabul Edilmesi
90. Senato milletvekillerinin üye tamsayısının en az üçte birinin girişimiyle Senato,
Hükümet üyelerinin faaliyetleri ile ilgili konulara dair raporlarını dinleyebilir. Raporla
rın dinlenilmesinin sonuçlarına göre Senato, Hükümet üyesinin kanunları uygulamadığı
durumlarda görevden alınması konusunda milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile alacağı kararı Cumhurbaşkanına gönderir.
Eğer Cumhurbaşkanı bu kararı reddederse Senato, ilk başvurunun yapıldığı tarihten
altı ay geçtikten sonra milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanına
tekrar karar gönderilmesini oylamaya sunabilir. Bu durumda Cumhurbaşkanı Hükümet
üyesini görevden alır.
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Hükümet üyesinin raporunun dinlenilmesine ilişkin karar kabul edilirken Senato
konunun hazırlanması için özel geçici komisyon oluşturabilir veya konuyu esas komis
yona havale eder.
91. Hükümet üyesinin raporunun dinlenilmesi konusuna ilişkin karar kabul edildi
ğinde Senato raporu dinlenecek Hükümet üyesine Genel Kurul karar ve raporun okuna
cağı tarih hakkındaki karar hakkında birlikte yazılı bilgi verir.
Hükümet üyesi özürlü neden olmadan Senato toplantısına gelmediğinde Senato
konuyu kendisi görüşebilir.
Hükümet üyesi, faaliyetine ilişkin raporun dinlenilmesini gerektiren belgeleri in
celeyebilir. Gerekli durumlarda Hükümet üyesi rapor okuyacağı tarihin değiştirilmesine
yönelik dilekçe sunabilir.
92. Senato toplantısına Hükümet üyesinin raporunun okunması önerisinde bulunan
üyelere söz verilerek başlanılır. Sonra söz raporu okuyacak Hükümet üyesine verilir. Ko
nuşma süreleri önceden belirlenir.
Senato rapora ilişkin gereken kararı kabul eder.
Sekizinci Alt Bölüm
Parlamento Araştırması
93. Anayasa’nın 57’nci maddesinin (5) numaralı bendine uygun olarak Parlamento
Senatosu kendi yetkilerini kapsayan konulara ilişkin araştırma yapar.
Senatoda parlamento araştırması kapsamında bilgi alımı Senato Başkanlık Divanı
kararı ile daimi komisyonlar tarafından düzenlenir, açık ve kapalı oturumlarda gerçek
leştirilir.
Kanatların ortak veya ayrı Genel Kurulunun olduğu günlerde parlamento araştır
ması yapılamaz.
94. Parlamento yetkilerini kapsayan araştırmalar Senatonun çalışmalarının kurum
sal boyutu olması, onun yetkilerini kapsayan en önemli konuların önceden görüşülmesi
amacını yürütür. Hükümetin, bakanlıkların ve genel müdürlüklerin faaliyetlerinin çeşitli
alanlarında ulusal ve bölgesel planların uygulanması gidişatına dair kapsamlı ve objek
tif bilgi almak, ayrıca devletin iç ve dış politikasının önemli konularını derinden analiz
etmek amacını güder.
95. Parlamento dinlemelerinin gerçekleştirilmesinin düzenlemesi Senato Başkan
lık Divanı kararı ile esas komisyon tarafından yapılır.
İlgili şahısların davet edilmesine yönelik çalışmalar seçilen komisyon tarafından
yürütülür. Senato Başkanı davet edilen şahısların listesine ekleme yapabilir.
Komisyon parlamento araştırması kapsamında davet edilecek ilgili şahıslara resmi
bildirimler gönderir.
96. Parlamento araştırmaları yürütülürken basın ve sivil toplum kuruluşlarının top
lantılara katılımı serbesttir.
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Kapalı parlamento araştırmaları devlet sırları, ticari sır ve kanunla korunan diğer
gizlilikleri kapsar. Kapalı parlamento araştırmaları toplantılarına basın ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri giremez.
97. Parlamento araştırması, toplantıya başkanlık eden Başkanın 5 dakikalık açılış
konuşması ile başlar. Başkan, görüşülen konunun içeriği, önemi, toplantının düzenlenme
usulü, davet edilen şahısların kim olduğu hakkında bilgiler verir. Sonra sözü seçilen esas
komisyonun temsilcisine bırakır. Komisyon temsilcisi, görüşülen konuya ilişkin beyanat
verdikten sonra söz, davet edilen ilgili şahıslara ve araştırmaya katılan milletvekillerine
verilir.
Parlamento araştırmalarının süresi müzakere edilen konuların niteliği ile belirlenir.
Komisyon parlamento araştırmalarının durdurulması ve başka tarihte yapılmasına
yönelik karar kabul edebilir.
98. Parlamento araştırmaları kapsamında davet edilmiş ilgili şahıslar konuşma
yaptıktan sonra onlara hem sözlü, hem de yazılı sorular yöneltilebilir.
99. Parlamento araştırmaları kapsamında yapılan incelemelerin sonuçlarına daya
nılarak incelemelere katılan Senato milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile görüşülen konulara ilişkin raporlar kabul edilir.
Parlamento araştırmalarına yönelik kabul edilen raporlar, Senatonun tüm milletve
killerine gönderilir ve milletvekilleri tarafından Senato toplantılarında kullanılabilir.
100. Parlamento araştırmalarına yönelik tutanak tutulur. Tutanağı parlamento araş
tırmalarına başkanlık yapan Başkan imzalar.
Açık gerçekleştirilen parlamento araştırmalarının raporları sadece Senato milletve
killeri ve araştırılmak istenen devlet kurumlarının temsilcilerine yöneliktir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
PARLAMENTO SENATOSUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI
Dokuzuncu Bölüm
Başkanlık Divanı ve Yetkileri
101. Başkanlık Divanı Senatonun eşgüdüm kuruluşudur. Senato Başkanı başkanlı
ğında çalışmalarını yürütür.
Başkanlık Divanı Senato Başkan yardımcıları ve daimi komisyon başkanlarından
oluşur.
102. Başkanlık Divanı:
Senato komisyon ve komitelerinin çalışmalarını ilişkilendirir;
Senato için kanunların ve Senato kararları taslaklarının görüşülme önceliğine iliş
kin öneriler hazırlar;
Senato daimi komisyonlarının önerisi ile yabancı devletlerin parlamentoları (parla
mento kamaraları) ve uluslararası parlamento teşkilatları ile işbirliği gruplarını düzenler;
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ayrıca Senato milletvekillerini uluslararası parlamento kuruluşlarına ve organlarına üye
yapar (takdim eder) ve üye değişiklileri yapar;
Bir kaç komisyonu kapsayan konularda komisyonların ortak çalışmalarına yardım
cı olur;
Senato komisyonlarının parlamento araştırması istemlerini kabul eder;
Senatonun İdari Teşkilatının yapısını ve kadro sayısını oluşturur ve ayrıca kendi
yetkileri kapsamında kararlar kabul eder;
Senatonun sorumlu olduğu organlarda milletvekilleri, idari teşkilat çalışanları ve
uzmanlardan oluşacak Senato temsilcilerini belirler;
Vatandaşların dilekçelerini kabul eder;
Komisyonların teklifi ile kanun tasarılarının hazırlanmasına yönelik uzman grupla
rı oluşturur ve çalışmalarına ilişkin mali giderlerini onaylar;
Milletvekili siyasi parti gruplarını kayıt altına alır (Kayıt önceden onay alınmadan
yapılır ve bilgi niteliğindedir.);
Danışma kurumları kurar ve bu kurumların yönetmeliklerini onaylar;
“Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkında”
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu ile Senatonun çalışma düzeni ile ilgili olan ve
Senatonun diğer organlarının ve görevlilerinin yetkilerini içeren konuları düzenler.
Senato Başkanlık Divanı kendi yetkileri dâhilinde kararlar kabul eder. Bu kararlar
Senato tarafından iptal edilebilir.
103. Senato Başkanı, Başkanlık Divanı toplantılarını gerekli gördüğü zaman dü
zenler. Toplantı zamanı ve gündemi hakkında milletvekillerine bilgi verir. Başkanlık Di
vanı toplantıları üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile açılır.
Başkanlık Divanı kararları, üye tamsayısının salt çoğunluğunun lehte oy kullanma
sıyla kabul edilir. Oylar lehte ve aleyhte eşit dağıldığında, Senato Başkanının oyu kararı
sağlar.
Başkanlık Divanı toplantılarına milletvekilleri (danışma oy hakkı ile), Cumhurbaş
kanının ve Hükümetin Parlamentodaki temsilcileri ve Senato Başkanı tarafından davet
edilen şahıslar katılabilir.
Başkanlık Divanında görüşülecek konuyu öneren, Başkanlık Divanının ilgili ko
nulara ilişkin belirttiği listedeki gerekli belgeleri hazırlar. Bu belgeler Senato Başkanlık
Divanı toplantısının başlamasına en geç üç gün kala Senato İdari Teşkilatına gönderil
melidir.
İlgili belgeleri tam olarak takdim edilmemiş konular gündeme dâhil edilmez.
Başkanlık Divanının görüştüğü konular ve kabul ettiği kararlar hakkında milletve
killerine bilgi verilir.
Toplantılar tutanak ile resmiyet kazanır. Toplantıya ait steno kaydı, gerekli görü
lürse yazılır.
Başkanlık Divanının görüştüğü konulara ilişkin belgeler konuyu öneren tarafından
iki gün içinde hazırlanır.
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104. Başkanlık Divanı talimatı ile Senato İdari Teşkilatı, milletvekillerine Senato
ve Parlamento tarafından kabul edilen kararlar ve ayrıca Parlamentonun ve organlarının,
diğer devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bilgileri ve araştırma belgelerini
sağlar.
Onuncu Bölüm
Senato Komisyon ve Komiteleri
105. “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkın
da” Anayasa Kanunu’nun 11’inci maddesine uygun olarak Senato, milletvekilleri ara
sından kendi çalışma organları olan daimi komisyonları kurar. Komisyon sayısı yediden
fazla olamaz.
Senato daimi komisyonları kanun tasarısı çalışmalarının yapılması, Senatonun yet
kilerine ait olan konuların önceden müzakere edilmesi ve hazırlanması amacı ile kurulur.
Senato, daimi komisyonlar kurulurken listesini ve üye sayısını belirler; daha sonra açık
oylama yoluyla Senato milletvekilleri üye tamsayısının salt çoğunluğu ile komisyonların
başkanlarını ve üyelerini seçer.
Üye sayısı belirlenirken milletvekillerinin istedikleri komisyonda çalışma talebi
dikkate alınır. Üye sayısı sınırı aşıldığında ya da üye sayısının yeterli olmaması halinde,
milletvekilleri kendi istekleri ile veya Senato Başkanının önerisine göre Senato kararı ile
diğer komisyonlara üye yapılır.
Her bir komisyonun üye sayısı altı milletvekilinden az olmamak üzere Senato ta
rafından belirlenir.
Senato Başkanı ve başkan vekilleri komisyonlara üye olamaz.
Milletvekilleri sadece bir komisyona üye olabilir.
106. Senatonun ilk toplantısında, yeni dönem Parlamento Senatosu milletvekilleri
nin yarısı seçildikten ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu tarafından
kayda alındıktan sonra Senato, daimi komisyonların sayısı ve adları, başkanları ve üye
lerinin seçimi konularını görüşür.
Gerekli durumlarda Senato yeni komisyonlar kurabilir, önceki komisyonları kaldı
rabilir veya yeniden düzenleyebilir.
Senato daimi komisyonlarının kurulmasına yönelik Genel Kurul kararı kabul edilir.
107. Daimi komisyon başkanı Genel Kurulda açık veya gizli oylama yöntemi ile
milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
108. Komisyon başkanlığına adaylar milletvekilleri tarafından teklif edilir.
109. Komisyon başkanı adayı Genel Kurulda konuşma yapma hakkına sahiptir.
Konuşma süresi 10 dakikadır.
Aday konuşmasını bitirdikten sonra milletvekillerinin adaya soru sorma ya da
adaylığına ilişkin görüşlerini belirtme hakları vardır.
Komisyon başkanlığı adayına milletvekillerinin sorularını cevaplaması için 15
dakika süre verilir.
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Adaylığının görüşülmesi için 20 dakika süre ayrılır.
Adaylıkların müzakeresi, ayrılan zaman sona erdiğinde veya milletvekillerinin tek
lifi üzerine Senato kararı ile tamamlanır.
110. Komisyon başkanlığına ikiden fazla aday önerilmiş ise ve adaylardan hiç biri
yeterli sayıda oy alamamışsa, en çok oyu alan iki aday için seçim tekrarlanır.
Yeniden oylamada en çok oyu alan aday komisyon başkanı olarak seçilir.
111. Komisyon başkanının seçimine ilişkin Senato karar alır.
112. Komisyon başkanı:
Komisyon toplantısını yönetir;
Komisyonun çalışma programını ve toplantı gündem taslağını oluşturur;
Komisyon üyelerine görevler verir.
113. Komisyon üyelerinin toplam sayısının üçte iki çoğunluğunun önerisi ile ko
misyon Senato gündemine komisyon başkanının görevden alınmasını önerebilir. Senato
nun kararı Meclis milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Komisyon başkanı istifa edebilir. İstifa, Senato milletvekillerinin üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile kabul edilir.
114. Senato daimi komisyonu sekreteri komisyon toplantısında üyelerin arasından
açık oylama yoluyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
Daimi komisyon sekreteri görevine adaylıklar Senato komisyonu üyeleri tarafın
dan teklif edilir.
Sekreter, komisyonun sekretarya ve komisyon toplantı tutanaklarını düzenler, ko
misyon başkanı olmadığında onun görevlerini yürütür.
Daimi komisyon başkanının önerisi üzerine komisyon sekreteri, üye tamsayısının
salt çoğunluğunun önerinin lehine oy vermesi ile görevden alınabilir.
115. Komisyonlar kendi konuları üzerinde alt komisyonlar kurabilir.
Komisyon kendi yetkilerine kapsayan konularda kararlar ve görüşler kabul eder.
116. Kanun tasarısının incelenmesi, Senatonun yetkilerine ait konuların önceden
müzakere edilmesi ve hazırlanması için oluşturulan Senato komisyonları:
Parlamento Meclisinden gönderilen kanun tasarılarına ilişkin rapor hazırlar;
Kanun tasarılarını inceler ve gündeme hazır hale getir;
Parlamento araştırması yürütür;
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın ve kanunların hükümlerinin uygulanması
na yardımcı olur;
Kendi çalışmalarının ve Senato çalışmalarının düzenlenmesini sağlar;
Senato yetkilerine ait diğer konuların incelenmesine katılır.
Kanun tasarılarına dair raporlar komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ka
bul edilir.
117. Rapor isteminde bulunulan esas komisyon, Senatonun diğer komisyonlarının
görüş ve önerilerini Başkanlık Divanına gönderdikleri tarihten sonra toparlar, Parlamento
Meclisi tarafından gönderilen kanun tasarılarını inceler ve buna dair rapor kabul eder.
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Raporun hazırlanma süresinin uzatılması zorunluluğu ortaya çıktığında komisyonun
başkanı ek süre nedenlerini bildirdiği yazılı başvurusunu Senato Başkanına gönderir.
Komisyonlarda kanun tasarıları şeffaflık ilkesi altında incelenir. Komisyon kendi
toplantılarına kanun tasarısını teklif edeni ve temsilcilerini, uzmanları ve uzmanlar bün
yesinde bilim adamlarını ve ayrıca basın mensuplarını davet edebilir. Komisyon toplan
tısı tarihi ve yeri hakkında milletvekillerine ve tüm ilgili şahıslara İçtüzük gereği en geç
üç gün önceden haber verilmelidir.
Kanun tasarısına ilişkin rapor birkaç komisyondan talep edilmiş ve ortak rapor ka
bul edilmemişse her komisyon kendi raporunu sunar.
118. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 54 ve 55’inci maddelerine uygun ola
rak Senato tarafından mutlaka görüşülmesi gereken kanunlar hakkında esas komisyon
aşağıdaki kararlardan birini kabul edebilir:
Senatoya, Parlamento Meclisinin onayladığı kanun tasarısını kabul etmesi tavsiye
edilsin;
Senatoya, kanun tasarısında uygun değişiklik ve ilave yapılması tavsiye edilsin;
Senatoya, kanun tasarısını reddetmesi tavsiye edilsin.
Esas komisyonun raporu, Senato Başkanına kanun tasarısı metninde değişiklik ve
ilave yapılması öngörülen metinlerle birlikte sunulur. Komisyon Senato karar taslağını
da hazırlar.
119. Komisyon toplantısı üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile açılır.
Komisyon toplantısı ayda en az iki defa ve zorunlu durumlarda yapılır.
Komisyon başkanı toplantı çağrısını kendisi yapabilir, üyelerin veya Senato
Başkanının tavsiyesi ile de yapılabilir.
Toplantıyı komisyon başkanı veya sekreteri yürütür. Komisyon kararı, üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
120. Komisyon Senato gündemine ilişkin öneriler verebilir. Komisyon bu işlemi
Başkanlık Divanı aracılığıyla gerçekleştirir. Başkanlık Divanı öneriyi reddederse Ko
misyon, teklifini Senato toplantısında ileri sürebilir.
Komisyon temsilcileri Senato toplantılarında veya diğer komisyonlarım toplantıla
rında raporları veya ek raporlar ile konuşma yapabilir ve görüşmelere katılabilirler.
121. Komisyon üyesi olmayan Senato milletvekilleri komisyon toplantısında da
nışma oy hakkı ile bulunabilir.
Toplantılara Kazakistan Cumhurbaşkanının, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin
temsilcileri, milletvekilleri ve ayrıca komisyon başkanının daveti ile diğer ilgili devlet
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılabilirler.
122. Komisyon incelenen konuların hazırlanması ve parlamento araştırmasının yü
rütülmesi için Senato üyelerini, bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve genel müdür
lüklerinin, diğer devlet organlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel kuruluşların
temsilcileri ve uzmanları ile akademisyenleri davet ederek çalışma grupları oluşturabilir.
Bu gruplar Başkanlık Divanı tarafından tasdik edilir.
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Komisyon, çalışmalarına çeşitli niteliklerde uzmanları, uzman olarak davet edebi
lir; dahası kanun tasarısının bağımsız uzmanlarca incelenmesini sağlayabilir. Komisyon
lar ortak toplantılar yapabilirler.
Komisyon kanun tasarıları hakkında vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinden öneriler isteyebilir.
123. Komisyonlar faaliyetleri için gerekli bilgi ve belgeleri devlet organlarından
ve yetkililerden talep edebilirler. Devlet organları ve yetkili şahıslar Senato komisyon
larının talep ettikleri bilgi ve belgeleri kanunla koruma gizliliği ilkesini dikkate alarak,
Kazakça ve Rusça takdim etmelidirler.
124. Komisyon kendi çalışmalarıyla ilgili olarak parlamento araştırması istemin
de bulunabilir. Araştırmalara Parlamentonun her iki kanadının milletvekilleri, üst düzey
yetkililer, uzmanlar, çeşitli devlet ve sivil toplum kuruluşlarının ve bilimsel kuruluşların
temsilcileri davet edilebilir.
Parlamento araştırması istemi Senatonun ilgili komisyonunun üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile kabul edilir ve Başkanlık Divanı gereğini yerine getirir.
125. Parlamento kamaralarının ortak çalışmalarına ait sorunların çözümü için Se
nato ve Meclis eşit üye sayıları ile ortak komiteler kurabilir. Parlamentonun çalışma
grupları olan bu komitelerin üye sayısı kanatlar arasındaki anlaşma ile belirlenir. Komite
üyelerini her kanat bağımsız seçer.
126. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 47’nci maddesinin birinci fıkrasına
göre Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hastalığı nedeniyle görevlerini sürekli yü
rütemeyecek duruma gelirse, zamanından önce görevinden alınabilir.
Bu durumda Parlamento her kanattan eşit sayıda milletvekili ve tıbbi alanlarda ça
lışan uzmanlardan oluşan komite oluşturur.
Komite üyeliğine Senato kanadının adayları Genel Kurul toplantısında milletvekil
leri ve komisyon üyeleri tarafından önerilir.
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 47’nci maddesinin ikinci fıkrasında, 57’nci
maddesinin beş ve altıncı fıkralarında öngörülen yetkilerin hayata geçirilmesi amacıyla
Senato özel geçici komiteler kurabilir.
127. Daimi komisyonların ve komitelerin yetkileri ve çalışma şekilleri kanun ve
İçtüzük ile belirlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÜYELERİN YETKİLERİNİ KULLANMA
USULLERİ VE SORUMLULUKLARI
On Birinci Bölüm
Kanun Teklifi Verilmesi
128. Kanun teklifi, Parlamento tarafından görüşülmesi gereken kanun tasarılarının
veya Parlamentonun diğer düzenlemelerine ilişkin metinlerin, milletvekilleri tarafından
önerilmesidir.
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129. Kanun yapımı, Senato milletvekilleri tarafından kanun tasarılarının ve Kaza
kistan Cumhuriyeti mevzuatında değişiklik, ilave veya yürürlükten kaldırmaya ilişkin
kanun tasarılarının Parlamento Meclisine sunulması şeklinde gerçekleşir.
130. Kanun önerme yetkisine sahip olmayan şahıslardan Parlamento Meclisine ge
len kanun tasarısı taslakları, Meclis milletvekilleri veya Senato milletvekilleri tarafından
önerilebilir.
131. Meclis gündeminde görüşülmek üzere kanun tasarısının metni ile birlikte aşa
ğıdaki belgeler sunulur:
Teklif eden Senato milletvekillerinin soyadları ile açıklamalı tasarı metni;
Kanunun kabul edilmesinin gerekliliği ve aynı zamanda kanunun geçmesi halinde
öngörülen sonuçlar;
Mali ve ekonomik açıklama; (Devlet gelirlerinin azaltılmasını veya devlet harca
malarının artırılmasını talep eden kanun tasarıları sadece Hükümetin olumlu raporu ol
duğunda önerilebilir.)
Kanun tasarısının kabul edilmesi halinde değişiklik yapılması gereken veya yürür
lükten kaldırılacak mevzuat listesi;
Çalışma grubunun içeriği.
132. Kanun tasarısının teklif edilmesi usulleri ile ilgili diğer hususlar Parlamento
Meclisi İçtüzüğü ile belirlenir.
On İkinci Bölüm
Senato Milletvekillerinin Yetkileri ve Sorumlulukları
133. Senato milletvekili Parlamentonun, Genel Kurul ve komisyon/komite çalış
malarında bulunmalıdır.
134. Senato milletvekili Senatonun, ayrıca üyesi olduğu komite/komisyonun mü
zakere ettiği tüm konularda oy kullanma hakkına sahiptir.
Senato milletvekilinin aşağıdaki hakları vardır:
Meclis ve Senatonun çalışma organlarına seçme ve seçilme;
Toplantının gündemine, konuların müzakere edilme usullerine ve içeriğine dair gö
rüş ve öneriler sunma;
Parlamento Senatosu tarafından seçilen, bağımsız veya tayin edilen veya tayin edil
mesine Parlamento ve Senato tarafından onay verilen görevli şahısların adaylıkları hak
kında görüşünü bildirme;
Parlamento kanatlarının ortak oturumunun ve Parlamento Senatosu toplantısının
gündemine önerilen konularda Başkanlık Divanına önerge verme, önergesi kabul edil
mediğinde ise önergesinin Senato Genel Kurulunda görüşülmesi teklifinde bulunma;
Parlamento ve Senato organlarının toplantılarına görüşülmesi için konu önerme;
Parlamento kanatlarına rapor veren görevli şahısların raporunun veya verdiği bilgile
rin Parlamento kanatlarının ortak oturumunda dinlenilmesi konusunda öneride bulunma;
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Milletvekili gensorusu önergesi verme;
Görüşülen konulara ilişkin müzakerelere katılma, konuşmacılara ve ayrıca toplan
tıya başkanlık edene sorular sorma;
Oylama yöntemlerine ilişkin kendi önerilerini sunma, dilekçe verme;
Kanunlar ve kararlar ile Parlamento tarafından kabul edilen diğer düzenlemelere
ilişkin tasarılara değişiklik önergesi verme;
Parlamento üyelerini vatandaşların toplumsal önem taşıyan sorunları hakkında bil
gilendirme;
Parlamento toplantılarının tutanaklarında ve steno kayıtlarında bulunan milletve
killerinin konuşma metinlerini inceleme;
Çalışmaları için gerekli bilgi ve belgeleri devlet organlarından ve görevli şahıslar
dan talep etme; (Devlet organları ve görevli şahıslar Senato milletvekillerinin talep ettiği
bilgi ve belgeleri kanun ile korunan sırları dikkate alarak vermelidir.)
“Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkında”
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’na, Parlamentonun ve kanatlarının İçtüzükle
rine uygun olarak diğer yetkilerini kullanma.
135. Milletvekilliği görevlerinin yürütülmesine engel olmak amacıyla milletvekil
lerine veya yakın akrabalarına herhangi bir şekilde baskı yapılması devlet kanunları kar
şısında sorumluluğa neden olur.
Devlet organlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin yöneticileri,
milletvekillerine karşı görevlerini yerine getirmedikleri ve bilgi çarpıttıkları durumda,
milletvekili yetkilerini ve haklarını çiğnedikleri için devlet kanunları karşısında sorum
ludurlar.
136. Senato milletvekili başka yetkili organın temsilcisi olamaz. Akademisyenlik,
bilim veya diğer sanat faaliyetlerinden başka ücretli görevlerde bulunamazlar; ticari ya
pılanmalarda yönetici ve üye olamazlar, faaliyet gösteremezler. Bu kuralların ihlal edil
mesi halinde Merkez Seçim Komisyonunun talebi üzerine milletvekilliği görevine son
verilir.
137. Milletvekili oy hakkını bizzat kullanır. Toplantıya katılmayan milletvekilinin
yerine oy kullanmak yasaktır.
Milletvekili Senato ve organlarının toplantılarında oy hakkını başkasına devrettiği
zaman, Başkanlık Divanının kararı ile oy hakkını verdiği gün için maaş kesintisi, bunu
tekrarladığı zaman ise aylık maaş kesintisi uygulanır.
138. Milletvekilliği çalışmaları ile ilgili olarak üyeler, devlet organlarına, sivil top
lum örgütlerine ve devlet kurumlarına engellenmeksizin üye olma hakkına, ayrıca bun
ların yöneticileri ve diğer üst düzey yetkilileri tarafından bekletilmeden kabul edilme
hakkına sahiptir. Milletvekili bu organlara, birliklere ve kuruluşlara milletvekili kimliği
ni takdim ederek girebilir.
Milletvekillerinin, çalışmaları devlet sırları ile ilgili olan kuruluşlarla temas şekli
kanun ile belirlenir.
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139. Milletvekilleri sadece Senato Başkanının izniyle Parlamentonun ortak oturu
munda, Senato ve organlarının toplantısına katılmama veya toplantıda bulunmama hak
kına sahiptir.
140. Milletvekilleri Senatonun onayladığı çizelgeye uygun olarak Senato Başkanı
nın onayı ile kendi seçim çevresine veya başka bölgeye geçici görevlendirmeye gider.
Milletvekili kendi seçim çevresinde üç ayda bir defadan az olmamak üzere en fazla 10
gün bulunur.
Senatonun, Senato Başkanının kararı ile milletvekilinin, ülkenin başka bölgesine
veya Parlamento, Senato ve bunların organlarının görevlerinin yerine getirilmesi için
resmi heyet içerisinde yabancı devletlere gönderilmesi halinde, bu İçtüzük ile belirtilen
geçici görevlendirme yollukları karşılanır.
Milletvekillerinin görevlendirilmesi Parlamento, Senato ve bunların organlarının
toplantılarında karar yetersayısını etkilemez.
141. Resmi heyet bünyesinde veya Parlamento, Senato, Senato Başkanı, Parlamen
to ve Senatonun çalışma organlarının talimatı ile milletvekilinin seyahatte olması sonu
cunda toplantıya katılmaması, özürlü neden sayılır.
142. Milletvekili özürlü neden olmadan bir ay içinde üç defadan fazla kanatların ve
organlarının toplantılarına katılmadığında, katılmadığı gün başına maaş kesintisi yapılır.
Milletvekili özürlü neden olmadan bir aydan fazla sürede kanatların ve kurumla
rının toplantılarına katılmadığında, “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve millet
vekillerinin statüsü hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’nun 30’uncu
maddesinin bir, üç, dört ve beşinci fıkraları ile kendisine verilen aşağıdaki maddi, mali
ve konut temini haklarından mahrum edilir:
- Maaş ödenmesi;
- Ulaşım belgelerinin bekletilmeksizin elde edilmesi;
- Geçici görevlendirme için yolluk verilmesi;
- Karayolu taşımacılığı ile araç hizmeti verilmesi;
- Sağlık ve tatil hizmeti.
Senato milletvekili, kanatların ayrı veya ortak oturumlarına katılmadığında hakkın
da uyarı niteliğinde karar Senato Başkanı tarafından, Senato veya Parlamento organları
nın toplantılarına katılmadığında ise Başkanlık Divanı tarafından verilir.
143. Parlamento ve Senato İçtüzüğü ile belirlenmiş milletvekili etik davranışlarının
dışına çıktığında milletvekili hakkında, Senato Başkanının kararı ile aşağıdaki disiplin
cezaları uygulanabilir:
1) Kınama;
2) Açıkça özür dileme cezası;
3) Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında bir konuşma hakkından mah
rum kalma;
4) Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında üç konuşma hakkından mah
rum kalma;
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5 Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında bir kez Genel Kurul salonundan
çıkarılma;
6) Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında üç kez Genel Kurul salonundan
çıkarılma;
7) Bir günlük maaş kesintisi.
144. Milletvekilleri statüsü “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekil
lerinin statüsü hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’nun 33’üncü mad
desinde öngörülen disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili konular, Merkez Seçim Ko
misyonu tarafından hazırlanır. Milletvekillerinin, kanatların ve organlarının ortak ve ayrı
oturumlarına katılması ve ayrıca milletvekillerinin kendi oy hakkını başkasına kullandır
mamasının denetimi gibi konular Merkezi Seçim Komisyonu üyelerince kontrol edilir.
On Üçüncü Bölüm
Gensoru ve Soru Önergesi
145. Milletvekili gensorusu, Parlamento kamaralarının ortak ve ayrı gerçekleştiri
len oturumlarında devlet kurumlarının yetkili şahıslarına yönelik ileri sürülen, bu kuru
mun veya görevli şahsın yetkilerini kapsayan konular hakkında Parlamento toplantısında
esaslı açıklama yapılması veya tutumun açıklanması talebidir.
Milletvekili Başbakana ve Hükümet üyelerine, Milli Banka Başkanına, Merkez Se
çim Komisyonu Başkanına ve üyelerine, Başsavcıya, Milli Güvenlik Komitesi Başka
nına, Sayıştay Başkanına ve üyelerine gensoru gönderme hakkına sahiptir. Başsavcıya
gönderilen gensoru ceza soruşturması işlemlerinin yürütülmesine ilişkin konulara deği
nemez
Milli Güvenlik Komitesi Başkanına gönderilen gensoru Genel Kurulda kapalı otu
rumda görüşülür.
146. Gensoru yazılı şekilde gönderilebilir ve Parlamento kanatlarının ortak otu
rumlarında, Senato Genel Kurulunda gündeme alınmış konuların müzakeresinden sonra
okunmalıdır.
Hakkında gensoru önergesi verilen şahıs (veya onun temsilcisi) o tarihte Genel
Kurul salonunda ise, gensoru direkt kendisine verilir. Geriye kalan durumlarda milletve
kilinin toplantıda gündeme getirdiği gensoru önergesi üç iş gününü geçmeyecek şekilde
Senato İdari Teşkilatı tarafından devlet kurumu görevlisine gönderilir.
147. Gensoru Genel Kurulda görüşmeye açılabilir. Üyeler gensoruya ilişkin görüş
lerini bildirebilirler.
Gensoru görüşmeleri sonucunda Parlamento veya Parlamento Senatosu karar kabul
eder.
Gensoru önergesi ve görüşmeleri hakkında basına duyuru yapılabilir.
148. Kamaraların ortak ve ayrı oturumlarında milletvekilleri; Başbakan ve Hükü
met üyeleri, Milli Banka Başkanı, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Baş
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savcı, Milli Güvenlik Komitesi Başkanı, Sayıştay Başkanı ve üyeleri hakkında sözlü
soru önergesi verebilirler. Sözlü soruya cevap aynı birleşimde, eğer soruya hazırlık ya
pılması gerekirse üç gün içinde verilir.
Soru önergeleri kapsamında görüşme yapılmaz.
On Dördüncü Bölüm
Milletvekili Grupları
149. Senato milletvekilleri, siyasi parti üyeliği içeren gruplar hariç, milletvekili
grubu şeklinde gruplar kurabilirler.
150. Milletvekili grubu milletvekillerinin yetkilerini hayata geçirmek için oluştur
dukları birliktir. Milletvekili grubunun içinde en az on beş milletvekili olmalıdır.
Senato Başkanlık Divanında kayda alınmış milletvekili birlikleri kendi kararları
hakkında Senato Başkanına bilgi verirler.
151. Milletvekili gruplarının kaydı Başkanlık Divanında gerçekleştirilir, önceden
izin alınmadan yapılır ve sadece bilgi niteliği taşır.
Milletvekili birliğinden milletvekili ayrıldığında üye sayısı on beşin altına düşerse
Başkanlık Divanı kararı ile faaliyetlerine son verilir. Milletvekili birliği üyeliğini değiş
tiren milletvekili, önceki ve yeni birliğinin kayda alındığı Başkanlık Divanına on gün
içinde bilgi verir.
152. Milletvekili birlikleri hazırladıkları raporları Başkanlık Divanı aracılığı ile
milletvekillerine gönderebilirler. Görüşmeler kesildiğinde milletvekili birlikleri, kendi
temsilcilerinin konuşmasında ısrar etmek hakkına sahiptirler. Bu durumda toplantıya
başkanlık eden Başkan söz vermelidir.
Milletvekili birlikleri kendi iç yönetmeliklerini bağımsız şekilde düzenlerler.
Milletvekili birliklerinin Senatodaki yetki ve faaliyetleri, Parlamento İçtüzüğü ve
Senato İçtüzüğü ile düzenlenir.
BEŞİNCİ KISIM
PARLAMENTO SENATOSU
On Beşinci Bölüm
Senato Başkanı
153. Senatoya, ilk birleşimde devletin resmi dilini bilen milletvekilleri arasından
gizli oylama yolu ile Parlamento Senatosu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Başkan
seçilir.
154. Senato Başkanlığına adayı Cumhurbaşkanı önerir.
155. Senato Başkanlığı adayına Genel Kurulda konuşma hakkı tanınır. Konuşma
süresi 10 dakikadır.
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Aday konuştuktan sonra milletvekilleri adaya soru sorabilirler, adaylığına ilişkin
görüş bildirebilirler. Aday hakkında olumlu veya olumsuz propaganda yapabilirler.
Adaya milletvekillerinin sorularını cevaplaması için 15 dakika konuşma süresi ta
nınır.
Adaylığın görüşülmesi için ayrılan süre 20 dakikadır.
156. Senato kararı ile veya milletvekillerinin önerisi üzerine adaylıkların görüşül
me süresi sona erer.
157. Parlamento Senato Başkanlığı için gösterilen adaylar gizli oy pusulasına liste
halinde eklenir ve aday listesi Genel Kurula başkanlık eden Başkan tarafından okunur.
Adayın gizli oy pusulasına eklenmesine ilişkin Senato, üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile karar kabul eder.
158. Gizli oylamanın yapılması ve sonuçlarının belirlenmesi için Senato milletve
killeri arasından beş üyeden oluşan Tasnif Komisyonu kurulur. Tasnif Komisyonunun
kurulmasına ilişkin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar kabul edilir.
159. Tasnif Komisyonu kendi içerisinden Komisyon başkanını ve sekreterini seçer.
Tasnif Komisyonu kararları komisyon üyelerinin çoğunluğu ile kabul edilir.
160. Gizli oy pusulaları Tasnif Komisyonunun belirlediği sayıda ve şekilde kontrol
altında hazırlanır. Gizli oy pusulalarında oylama için gerekli bilgi olmalıdır.
Oylamanın zamanı ve yeri, yapılma usulü Tasnif Komisyonu tarafından belirlenir
ve Tasnif Komisyonu Başkanı tarafından ilan edilir.
Senato üyelerine gizli oy pusulaları ad cetveline göre, milletvekili kimliklerini tak
dim ettiklerinde Tasnif Komisyonu üyeleri tarafından verilir.
Senato milletvekilleri oy kullanma kabininde oyunu kullanır
Usule uygun olmayan oylar geçersiz sayılır. Gizli oy pusulasına sonradan yazılan
soyadları oyların sayımı sırasında dikkate alınmaz.
Gizli oylamanın sonuçları hakkında Tasnif Komisyonu tutanakları düzenlenir. Tu
tanaklar Tasnif Komisyonunun tüm üyeleri tarafından imzalanır. Senato gizli oylama
sonuçlarına yönelik Tasnif Komisyonu raporunu ve tutanağını açık oylama yoluyla üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile onaylar.
Oylamaya katılmayan milletvekili sonradan oy veremez.
161. Gizli oylama sonucuna göre üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan
aday Senato Başkanlığı görevine seçilmiş olur.
162. Senatonun reddettiği adayların yerine Cumhurbaşkanı tarafından yeni adaylar
gösterilebilir.
163. Senato Başkanının seçimi hakkında Senato kararı kabul edilir ve toplantıya
başkanlık eden Başkan tarafından imzalanır.
164. Senato Başkanı seçildikten sonra Genel Kurul toplantısını yürütür.
165. Senato Başkanı:
Senato toplantılarını düzenler ve toplantılara başkanlık eder;
Senatonun gündem konularının hazırlanmasını denetler;
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Senato Başkan vekilliği için adayları Senatoya önerir ve ayrıca başkan vekilleri
arasında görev dağılımı yapar;
Senato İçtüzüğü’ne uyulmasını sağlar;
Başkanlık Divanını yönetir;
Senato kararlarını imzalar;
Anayasa Şurasının iki üyesinin, Merkez Seçim Komisyonunun iki üyesinin ve
Devlet Sayıştay Komisyonunun üç üyesinin atanması için adayları Parlamento kanatla
rına önerir;
Senato Genel Kurulu gündem taslağını hazırlar;
Olağanüstü toplantı çağırısı yapar;
Meclis tarafından gönderilen kanun tasarılarını Senato komisyonlarına havale eder;
Senatonun kabul ettiği kanunları imzalanmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanına gönderir;
Kazakistan Cumhuriyeti devlet organları, sivil toplum örgütleri ve ayrıca yaban
cı devletlerin parlamentoları ile karşılıklı ilişkilerde Kazakistan Parlamento Senatosunu
temsil eder;
Meclis Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanını Parlamento kanatlarının olağanüstü
ortak toplantısına davet eder;
Anayasa Şurasındaki Parlamento Senatosu temsilcilerini belirler;
Kanun yapımı çalışmalarının genel planını hazırlar;
Vatandaşların şahsi konulara dair dilekçelerinin, şikâyetlerinin ve diğer isteklerinin
değerlendirilmesi için Senato İdari Teşkilatına talimat verir; Devlet kurumlarının, sivil
toplum örgütlerinin ve ayrıca vatandaşların kanun yapımı konularına ilişkin önerilerinin
değerlendirilmesi için komisyonlara talimat verir;
Senato İçtüzüğü ile yetkisine verilen diğer görevleri yerine getirir;
Bu İçtüzüğe ve diğer düzenleyici mevzuata uygun olarak, Senato faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile ilgili diğer meseleleri çözer.
Senatoda oylama sırasında milletvekillerinin oyları eşit dağıldığında Senato Baş
kanının oyu eşitliği bozar.
Senato Başkanı kendi yetkilerine giren konularda karar alır.
166. Senato Başkanı istifa edebilir ve ayrıca görevi sonlandırılabilir. Üye tamsayı
sının salt çoğunluğunun lehte vereceği oylar ile istifası ve görevden alınması onaylanır.
Senato Başkanının görevinin sonlandırılması konusu Senatoda, Kazakistan Cum
hurbaşkanının Senato Başkanına verdiği dilekçe veya Senato Başkanının kendi dilekçesi
üzerine görüşülür.
On Altıncı Bölüm
Parlamento Senatosu Başkan Vekilleri
167. Senato başkan vekilleri Senato Başkanının önerisi ile Senato toplantısında mil
letvekilleri arasından açık oylama yoluyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
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168. Senato başkan vekili adayları Genel Kurulda konuşma yapma hakkına sahip
tir. Konuşma süresi 10 dakikadır.
Adaylar konuşma yaptıktan sonra milletvekilleri soru sorabilirler ve adaylıkları
hakkında görüşlerini dile getirebilirler. Adayların “lehine” veya “aleyhine” propaganda
yapabilirler.
Milletvekillerinin sorularına cevap vermesi için Senato başkan vekili adayına 15
dakika süre tanınır.
Adaylığın görüşülmesi için 20 dakika zaman ayrılır.
169. Senato kararı ile veya milletvekillerinin önerisi üzerine adaylıkların görüşül
me süresi sona erer.
170. Senato başkan vekilliği görevine adaylar seçilmek için yeterli oyu alamadıysa,
Senato Başkanının göstereceği yeni adaylar müzakere edilir ve seçim yapılır.
171. Senato başkan vekilinin seçimi hakkında Genel Kurul karar kabul eder.
172. Senato başkan vekili Senato milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile kabul edilen karara göre görevden alınabilir.
Senato başkan vekillerinin görevine son verilmesi, Senato Başkanının önerisi veya
Senato başkanı vekillerinin istifa dilekçesi üzerine görüşülür.
173. Senato başkan vekilleri Senato Başkanının vekâleti ile talimatları ve Başkanın
görevlerini yerine getirirler. Başkan olmadığı durumlarda veya görevini uygulayamaya
cak durumda olması (hastalanması gibi) halinde Başkanın görevlerini yürütürler. İçtüzü
ğe göre Senatonun iç yönetimine ilişkin ve diğer konulardaki görevleri yerine getirirler.
16.1. Bölüm
Senatonun Yabancı Devlet Parlamentoları ve
Uluslararası Parlamento Kuruluşları ile İşbirliği
173-1. Parlamento Senatosu dış devletlerin parlamentoları ve uluslararası parla
mento örgütleri ile işbirliği yapar.
173-2. Parlamento Senatosu başka devletlerin parlamentoları (parlamento kamara
ları) ve uluslararası parlamento örgütleri ile parlamentolar arası işbirliğine yönelik söz
leşmeler imzalar.
173-3. Senato Başkanı:
Parlamentolar arası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen resmi veya çalışma ziya
retleri ve ayrıca Parlamento Senatosu milletvekillerinin yurt dışına gönderilmesi konu
sunda talimatlar verir;
Diğer devletlerin parlamentoları (parlamento kamaraları) ve uluslararası parlamen
to örgütleri ile parlamentolar arası işbirliği sözleşmeleri imzalar veya Senatoda görev
lendirdiği şahsa sözleşmeyi imzalama yetkisi verir;
Parlamento Senatosundan yurt dışına gönderilen heyetlerin bünyesini, gerekli gö
rülürse bu heyetlerin başkanlarını, yardımcılarını ve beraberindeki şahısları onaylar.
108

ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER
174. Parlamento Senatosu İçtüzüğü, Senatonun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.
175. Senato İçtüzüğü’nde değişiklik ve ek yapılmasına ilişkin teklifler Senato
Başkanı, Senato Başkan yardımcıları, Senato Başkanlık Divanı, komisyon ve komite
leri, milletvekili grupları ve milletvekilleri tarafından Senato Başkanına verilir. Senato
Başkanı teklifleri inceledikten sonra Senatonun gündem taslağına ve daha sonra Senato
Genel Kurulu gündemine ekler. Eğer Senato Başkanı İçtüzük’te değişiklik yapılması
konusunu Genel Kurul gündemine eklemezse, teklifi veren şahıs konuyu Senato Genel
Kuruluna taşıyabilir.
176. Bu İçtüzüğün hükümlerinin açıklaması Senato tarafından yapılır.
177. Senatonun Anayasal yetkilerinin hayata geçirilmesi amacıyla Senato milletve
killerinin İçtüzük’te belirtilen şartlara ve usullere riayet etmeden yaptıkları her toplantı
geçersiz sayılır. Bu toplantılarda kabul edilen kararlar hükümsüzdür.
178. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve Hükümetin Senatodaki temsil
cileri, Senato ve komisyon toplantılarına, parlamento araştırmalarına katılma ve konuş
ma yapma hakkına sahiptirler. Temsilcilere Senatonun, Senato Başkanlık Divanının ve
komisyonların toplantılarında görüşülen konulara ilişkin gerekli bilgiler verilir.
179. Senato çalışmaları Senato İdari Teşkilatı tarafından desteklenir.
Senato İdari Teşkilatının başlıca görevleri şunlardır:
Senato, komisyon ve milletvekili faaliyetleri için idari, hukuki, belge ve teknik
olanakları sağlar;
Kararların ve uzlaşma yöntemlerinin nitelikli şekilde hazırlanmasını sağlar;
Tek belge yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlar;
Senato milletvekillerinin kanun tasarılarına dair Kazakça ve Rusça dillerinde bilgi,
haber ve analiz sağlar;
Senato İdari Teşkilatı daire başkanlıklarının çalışmaları arasında eşgüdüm sağlar.
180. Senato İdari Teşkilatının yapısı ve kadro sayısı Senato Başkanlık Divanı tara
fından belirlenir.
Parlamentonun yasama dönemi sona erdiğinde, Parlamento feshedildiğinde ve mil
letvekilleri yeni seçildiğinde, Parlamento Senato İdari Teşkilatı görevlileri çalışmalarına
devam eder.
Senato İdari Teşkilatı çalışmaları, mevzuata ve ayrıca Başkanlık Divanı tarafından
kabul edilen Senato İdari Teşkilatı Yönetmeliği’ne göre yürütülür.
Senato Başkanı Sekreterliği, Senato İdari Teşkilatı bünyesindedir ve Senato Baş
kanına bağlıdır.
Senato İdari Teşkilatının çalışmalarını Senato İdari Teşkilatı Genel Sekreteri yöne
tir. Senato İdari Teşkilatı Genel Sekreterini Senato Başkanı atar.
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181. Senato, çalışmalarında şeffaflığı sağlamak amacı ile basın mensuplarına akre
ditasyon kartı verir ve onlarla birlikte çalışır.
Basın mensupları Senato Basın Merkezinde bulunurlar.
Senato, basın mensuplarının Senato toplantı salonuna girmesi için karar kabul ede
bilir. Basın mensupları Senato toplantıları sırasında, çalışmaları için ayrılan yerde bulun
malıdırlar. Basın mensuplarının milletvekili odalarında ve Senato toplantıları sırasında
Senato üyeleriyle röportaj yapmasına izin verilemez.
182. Basın mensupları “Basın ve yayım hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Kanu
nu’na ve bu İçtüzüğe uygun faaliyet gösterirler.
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KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
PARLAMENTO MECLİSİ
İÇTÜZÜĞÜ
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KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
PARLAMENTO MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi İçtüzüğü
8 Şubat 1996 tarihli karar ile kabul edilmiştir.
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi İçtüzüğü’nde
12 Ekim 2005, 17 Ekim 2007 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde
değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
1. Parlamento Meclisi İçtüzüğü aşağıda belirtilen konuları düzenler:
a) Parlamento Meclisi toplantılarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar,
b) Parlamento Meclisi çalışma organlarının kuruluş esasları,
c) Parlamento Meclisi ve idari teşkilatlarının çalışmaları,
d) Parlamento Meclisi milletvekillerinin ve görevlilerinin yetkileri ile uygulamaya
ilişkin şartlar ve kurallar,
e) Siyasi parti gruplarının kuruluş aşamaları ve çalışma esasları.
Parlamento Meclisi İçtüzüğü’nde yapılan değişiklikler ve ilaveler, Genel Kurulda
milletvekillerinin mevcut sayısının çoğunluğu ile kabul edilir ve Parlamento Meclisi ka
rarı ile onaylanır.
2. Parlamento Meclisi toplantıları açık olarak gerçekleştirilir. İçtüzükte belirtilen
durumlarda kapalı oturumlar gerçekleştirilebilir.
3. Parlamento Meclisi 107 milletvekilinden oluşur.
Parlamento Meclisi milletvekillerinin yetkileri, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez
Seçim Komisyonu tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekili olarak
kayda alındığı tarihten itibaren başlar.
4. Parlamento Meclisinin çalışmaları Kazakça ve Rusça yürütülür.
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İKİNCİ KISIM
PARLAMENTO MECLİSİNDE GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
Birinci Bölüm
Parlamento Meclisi Genel Kurul Toplantıları
5. Parlamento Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanının çağrısı ile toplanır.
Meclis Genel Kurulu toplantıları çarşamba ve perşembe günleri saat 10.00’dan
18.00’e kadar devam eder. Saat 12.30’dan 14.30’a kadar ara verilir. Saat 17.30’dan
18.00’e kadar olan sürede Meclisin iç işleyişine ilişkin konular görüşülür.
Meclis, Genel Kurulun başka vakitlerde toplanması hakkında karar alabilir.
Parlamento Meclisinin Genel Kurul toplantılarında birleşimi yöneten Başkan, ken
di takdiriyle veya oturumda bulunan milletvekillerinin çoğunluğunun önerisi ile birleşi
me ara verebilir.
Parlamento ve Meclisin Genel Kurul toplantılarının yapılmadığı zamanlarda mil
letvekilleri Parlamentonun kurumlarında çalışmaya devam ederler.
Parlamentoda kabuller, Meclis binasında düzenlenen diğer devlet etkinlikleri, kural
gereği cuma günleri, “Hükümet Oturumu” ise pazartesi günleri gerçekleştirilir.
Milletvekillerinin seçmenleriyle görüşmek üzere seçim çevrelerine gidebilmeleri
için her üç ayda on gün süre verilir.
Parlamento kanatlarının ortak ve ayrı oturumlarının düzenlendiği zamanlarda Par
lamento teşkilatlarının toplantılarına izin verilmez.
6. Parlamento Meclisi Genel Kurulu, milletvekili üye tamsayısının en az üçte ikisi
hazır bulunduğunda toplanabilir.
Genel Kurul çalışmalarına başlanıp başlanamayacağını belirlemek için birleşim
başlamadan önce, ayrıca her aradan sonra milletvekili ad cetveli ile yoklama yapılır.
Oylamadan önce milletvekili ad cetveli ile tekrar yoklama yapılabilir. Usul görüşmesine
açılan konulara ilişkin oylamadan önce yoklama yapılmaz.
6-1. Parlamento Meclisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısını Merkez Seçim
Komisyonu Başkanı açar ve Meclis Başkanı seçilene kadar birleşimi yönetir.
Meclis Başkanı seçildikten sonra birleşimin kalan kısmını yeni Meclis Başkanı yö
netir.
6-2. Meclisin yeni yasama döneminin ilk oturumunu yöneten Başkan, Merkez Se
çim Komisyonunun resmi olarak kaydettiği milletvekillerinin soyadlarını, Meclisin ilk
toplantısının açılışı için düzenlenmiş listeye göre Meclise bildirir.
6-3. Meclis, yeni yasama döneminin ilk oturumunda açık oylama ile seçilen millet
vekillerinin salt çoğunluğuyla elektronik oylama sisteminin çalıştırılmasını denetlemek
amacıyla geçici komisyon oluşturur.
Genel Kurul bu konuya ilişkin karar alır.
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6-4. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 70’inci maddesinin birinci fıkrasına
uygun olarak Parlamento Meclisinin yeni yasama döneminde Başbakan tarafından hü
kümetin güvenoyu alması amacıyla başvuruda bulunulur. Hükümete güvenoyu verilmesi
konusu Meclis Genel Kurulunda görüşülür.
Konu toplantının gündemine dâhil edildikten sonra Meclis Başkanı, Başbakanın
güven istemi mektubunu okur. Başbakan, Genel Kurulda konuşma yapabilir. Konuşma
için on dakika süre verilir. Güven oylaması esnasında Genel Kurulda bulunan milletve
killeri Başbakana soru sorabilirler ve Hükümete güvenoyu konusuna ilişkin görüşlerini
bildirebilirler.
Güvenoyu görüşmelerinde milletvekilleri görüş bildirmeme yönünde takdir kulla
nırlarsa, hükümete güvenoyu konusunda konuşma tekrar gündeme alınmaz.
Eğer Genel Kurulda oylama için başka bir usul belirlenmezse, güvenoyuna ilişkin
karar açık oylama yolu ile alınır. Karar, Genel Kurulda bulunan milletvekillerinin salt
çoğunluğu ile kabul edilir.
7. Genel Kurulu yöneten Başkan,
1) Genel Kurul toplantılarını açar, yönetir ve kapatır.
2) Birleşim başlamadan önce ad cetveli ile yapılan yoklamadan sonra mazereti se
bebiyle bulunmayan milletvekillerinin listesini okur.
3) Görüşmelerde elektronik sistem aracılığıyla yazıya geçirilen konuşmalara dair
bilgileri okur. Bundan sonra milletvekillerinin görüşülen her konu üzerindeki konuşma
ları kayda geçirilir.
4) Konuşma için elektronik ekrana göre sırasıyla söz hakkı verir.
5) Konuşması sırasında İçtüzük kurallarına uymayan milletvekilini uyarır, millet
vekili tutumunu devam ettirirse kürsüden ayrılmaya davet eder.
6) Usul hakkında konuşmak isteyen milletvekiline sırayla söz hakkı verebilir.
7) Kanunlar, kararlar ve diğer düzenlemelere ilişkin tasarıları, Genel Kurulda gö
rüşülen konulara ilişkin milletvekillerinin taleplerini oya sunar ve oylamanın sonucunu
bildirir.
8) Genel Kurul toplantısının İçtüzüğe uygun yürütülmesini sağlar.
Birleşimlerde konuların görüşülmesi sırasında Başkan, milletvekillerinin konuş
malarını takdir edemez ve yorum yapamaz.
8. Genel Kurul gündemi ve konuların görüşülme usulü, önceden Başkanlıkta mü
zakere edilir. Daha sonra Genel Kurulda açık oylama ile milletvekili üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Gündeme ve çalışma usulüne ilişkin öneri ve bilgi notları, her öneri üzerine yapılan
açık oylama yoluyla milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
9. Genel Kurulda rapor üzerine otuz dakika konuşma süresi, ek rapor üzerine yirmi
dakika konuşma süresi, genel görüşmelere ilişkin on dakika konuşma süresi, görüşmelerde
tekrar söz almada beş dakika konuşma süresi, adayların değerlendirilmesi üzerine üç dakika
konuşma süresi, usul hakkında, dilekçe ve sorular için iki dakika konuşma süresi tanınır.
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Belirtilen süre sona erdiğinde mikrofon otomatik kapanır. Gerekli durumlarda Baş
kan iki dakikadan fazla olmamak şartıyla ek süre verebilir.
Soru-cevap için bir saati geçmeyecek şekilde, görüşmeler için yarım saati geçme
yecek şekilde süre ayrılır. Görüşmeler bittikten sonra konuşmacının ve konu ile ilgili
görüş bildirmek isteyen konuşmacının ve ilave konuşmacının on dakika içinde konuş
masını toparlayıp bitirme hakkı vardır.
Milletvekili üye tamsayısının oy çoğunluğu ile başka süre verilebilir.
Konuşmalar kürsüden veya yerinden yapılır; ancak, tartışılan konuda en fazla iki
defa konuşma yapılabilir. Söz hakkı için yerinden talepte bulunulur.
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Genel Kurula hitap etmek isterse kendisi
ne uygun gördüğü süre kadar konuşma yapması için söz verilir.
Meclis Başkanının, Başbakanın ve Hükümet üyelerinin, Milli Banka Başkanının,
Başsavcının, Milli Güvenlik Komitesi Başkanının, Devlet Sekreterinin, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreterinin, Cumhurbaşkanının ve Hükümet üyelerinin ricası ile kendilerine,
görüşülen konuya ilişkin gündem dışı söz alma hakkı tanınır.
Genel Kurulda, Başkan tarafından söz hakkı tanınmayan hiç kimse konuşma ya
pamaz.
Genel Kurulda mobil telefon, telsiz, çağrı cihazı ve diğer iletişim araçlarının kul
lanımı yasaktır.
10. Genel Kurul çalışmaları açıklık ilkesi ile gerçekleştirilir.
Genel Kurulda gerekli durumlarda hakkında karar kabul edilen devlet kurumlarının
ve yerel yönetimlerin yetkililerinin, Meclis toplantılarına katılmaları ve yetkilerine giren
konularda gerekli açıklamaları yapmaları zorunludur. Meclis, Cumhurbaşkanına yönelik
bu tarz kararlar kabul edemez.
Görüşülen konularla ilgili olarak Genel Kurula davet edilen şahısların listesini
Meclis komisyonları düzenler.
Davet edilen şahıslar Meclisin çalışma düzenine karışamaz; çalışmaları takdir edip
etmediklerini dile getiremezler; usul kurallarına ve Başkanın verdiği kararlara uymak
zorundadırlar.
Parlamento Meclisi Genel Sekreteri, davet edilen şahıslara Genel Kurul salonunda
bulunmalarının gerekliliği ve görüşülecek konular hakkında önceden bilgi verir.
Davet edilen şahısların Genel Kurul salonuna giriş usullerini Meclis Genel Sekre
teri belirler.
11. Milletvekili önerisi üzerine Genel Kurul, milletvekili üye tam sayısının salt ço
ğunluğu ile kapalı oturumlar gerçekleştirebilir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet üyeleri, Milli Banka Başkanı, Başsavcı,
Milli Güvenlik Komitesi Başkanı, Devlet Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Genel Kurulun herhangi bir çalışmasına katılabilir.
Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Başsavcılığın Meclisteki temsilcileri, Meclis komis
yonları toplantılarında, Genel Kurulda bulunabilir ve gerekli durumlarda konu ile ilgili
bilgi veya belge sunabilirler.
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12. Genel Kurul görüşmeleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla görüşmelerin tu
tanakları tutulur. Tutanak tutulması yazılı olarak ve video kayıt marifetiyle yapılır. Tu
tanağı, Genel Kurul toplantısını yöneten Başkan imzalar. Açık oturumların tutanakları
otomatik olarak kayıt sistemine yerleştirilir.
12-1. Genel Kurul çalışmaları sürerken bilgi alınması, Genel Kurul çalışmalarının
yürütülmesinde sürecin düzenlenmesi, oyların elektronik ortamda kaydedilmesi ve sa
yılması için elektronik sistemden yararlanılabilir.
13. Konuşmacı konuşma üslûbunu bozmamalı; sözlerinde milletvekillerinin ve di
ğer şahısların onurunu kırıcı, şahsını küçük düşürücü ve yaralayıcı ifadeler kullanmama
lı, iftira ve yalan sözler ile kanun dışı eylemlerde bulunmamalıdır.
Konuşmasında kurallara uymayan üye Başkan tarafından uyarılır, aynı tutumunu
devam ettirirse konuşması kesilir.
Milletvekilinin sözü kendisine tanınan süre içinde aşağıda belirtilen durumlar dı
şında Başkan tarafından kesilemez.
1) Konuşma süresi sona erdiğinde,
2) Görüşülen konunun dışına çıktığında,
3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen konuşma kurallarını bozduğunda,
14. Görüşmeler sırasında birleşimi yöneten Başkan, konuya ilişkin görüş farklılık
larının dile getirilmesini sağlar.
Görüşmeler, tanınan süre sona erdiğinde veya milletvekillerinin açık oylama ile
aldığı kararla sonlandırılır. Görüşmelerin sonra erdirilmesine ilişkin karar kabul edildi
ğinde Başkan, söz sırasında bulunan ve konuşma yapmış üyelerin sayısı hakkında Genel
Kurula bilgi verir; ısrarla konuşma yapmak isteyenleri belirler ve Genel Kurulda bulu
nan milletvekillerinin kararı ile söz hakkı tanır.
Görüşmelerin sona ermesi sonucu konuşma yapamayan milletvekilleri, konuşma
larının imzalı metinlerini Genel Kurul tutanağına ekletebilirler.
İkinci Bölüm
Oylama ve Karar Alma Usulü
15. Yetkisine giren konularda Meclis karar/kararlar alır.
Yetkilerine giren konularda Parlamento Meclisi başvurular, beyannameler, beya
natlar ve kanun hükmünde olmayan diğer kararnameleri kabul edebilir. Bu belgeler Par
lamento ve Meclis İçtüzükleri ile belirlenen kurallara ve usullere uyularak kabul edilir.
16. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli 64-IV.
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
17. Anayasa kanunlarına ilişkin tasarılar Meclis tarafından milletvekili üye tamsa
yısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.
Parlamento Meclisi, Anayasa kanunu tasarısını milletvekili üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile reddedebilir. Reddedilen Anayasa kanunu tasarısı, tasarıyı öneren yere
geri gönderilir.
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18. Eğer Anayasada başka bir madde belirtilmemişse, kanun tasarıları Genel Ku
rulda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
19. Parlamento Meclisi yetkilerine giren konularda alacağı kararları Genel Kurulda
oylama sonucu kabul eder.
Parlamento Meclisinde oylama aşağıdaki usullerde gerçekleştirilir:
1) Elektronik oylama sistemi kullanılarak,
2) El kaldırarak,
3) Pusula kullanarak.
Elektronik sistem kullanılarak yapılan oylama sırasında milletvekili oylamanın ad
cetveli şeklinde neticelerinin gösterildiği listeyi alabilir.
Oylama için yeterli sayıda üye bulunmadığında Başkan, karar yeter sayısının sağ
lanması için önlemler alır. Karar yeter sayısına ulaşılamadığında Başkan, oylamayı bir
sonraki oturuma erteler.
Oylama yönteminde ve usulünde yanlışlıklar ortaya çıktığında Genel Kurul kararı
ile tekrar oylama yapılır.
Elektronik sistem yöntemiyle oylamada kontrol geçici bir komisyon tarafından ya
pılır.
Herhangi bir konuda yapılan oylamanın sonuçları ve kabul edilen kararlar Genel
Kurul tutanaklarına eklenir.
20. Meclis Genel Kurulunun çalışmalarına ilişkin kararlar açık oylama ile Genel
Kurulda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyuyla kabul edilir ve Genel
Kurul tutanaklarına geçer.
Usul konuları aşağıda belirtilmiştir:
1) Genel Kurul toplantısının durdurulması,
2) Genel Kurul çalışmalarının başka tarihe ertelenmesi,
3) Gündemin belirlenmesi,
4) Görüşmelerin durdurulması veya devam ettirilmesi,
5) Soru sorulmasının durdurulması,
6) Oylama usulleri,
7) Konuşma süresinin kısaltılması veya uzatılması,
8) Karar yeter sayısının kabul edilmesi ve oyların yeniden sayılması,
9) Tekrar oylamaya geçilmesi.
21. Oylamadan önce Başkan oylamaya sunulacak önerilerin sayısını duyurur; ifade
tarzını belirler; milletvekillerinden kimlerin düzeltmelerini geri aldıklarını belirler; kara
rın kabulü için gereken oyu hatırlatır.
Meclisin görüştüğü konuya ilişkin bir kaç öneri verildiğinde Başkan, verilen tüm
önerileri usulüne uygun şekilde oya sunar.
Başkan oylamanın başladığını duyurduktan sonra hiç kimse oylamanın gidişatını
durduramaz.
Oylama sona erdikten sonra Başkan, oylamanın sonuçlarını ve kabul edilen kararı
açıklar.
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22. Herhangi bir konuda oylama yapılırken milletvekilinin bir oy kullanma hakkı
vardır ve kararın kabul edilmesi “lehine” veya “aleyhine” oy kullanır ya da oy kullan
maz.
Oylamaya katılmayan milletvekili daha sonra oy kullanamaz.
23. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407III. sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
24. Oy pusulaları kullanılarak gizli oylama yapılırken milletvekilleri arasından
Tasnif Komisyonu kurulur. Seçime konu kurumun bünyesine veya görevlerine aday gös
terilen milletvekilleri Tasnif Komisyonunda yer alamazlar. Tasnif Komisyonun kurulma
sına yönelik Genel Kurul karar alır.
Tasnif Komisyonu kendi içinden Başkan ve Kâtip seçer. Tasnif Komisyonu karar
ları, Komisyon üyelerinin çoğunluğu ile kabul edilir. Oylamada eşitlik olursa Başkanın
vereceği karar kabul edilir.
Oylama için gerekli bilgileri içeren oy pusulaları Tasnif Komisyonu denetimi altın
da, Komisyonun belirlediği şekilde ve sayıda hazırlanır.
Oylama zamanı, mekânı ve usulü Tasnif Komisyonu tarafından belirlenir ve Tasnif
Komisyonu Başkanı tarafından açıklanır.
Her milletvekiline Tasnif Komisyonu Başkanı tarafından imzalanmış oy pusulası
verilir. Oy pusulalarının sayısı ad cetvelindeki üye sayısından çok olmamalıdır.
Gizli oylama için pusulalar milletvekillerine, milletvekili kimliğini gösterdiğinde
verilir.
Oylama kabinde, oy pusulasında lehine oy verilen adayın soyadının sağ tarafına
işaret konulması suretiyle gerçekleştirilir. Karar taslağına ilişkin oylamalarda ise oy pu
sulası, teklif edilen karar seçeneklerinden birinin sağ tarafında bulunan “lehine” veya
“aleyhine” kelimelerinin yanına işaret konularak doldurulur.
Usulüne uygun işaretlenmemiş olan oy pusulaları, göreve atama üzerine yapılan
seçimlerde ise birden fazla adaya işaret koyulan pusulalar geçersiz sayılır. Pusulaya faz
ladan yazılan isimler sayım sırasında dikkate alınmaz. Birden fazla karara ilişkin işaret
leme yapılmış ise oy geçersiz sayılır.
İşaretlenmemiş pusulalar ve tüm adayların soyadlarının işaretlendiği pusulalar oy
sayımı sırasında dikkate alınmaz.
Oy sandığı Tasnif Komisyonu tarafından oylama sona erdikten sonra açılmalıdır.
Oylama sona erene kadar oy sandığı açılamaz.
Oy sandığı açılmadan önce tüm kullanılmamış pusulalar Tasnif Komisyonu tara
fından sayılır ve iptal edilir.
Sandık, Komisyonun tüm üyelerinin yanında açılır. Tasnif Komisyonu gizli oyla
manın sonuçlarına ilişkin tutanak düzenler ve tutanağı Komisyonun tüm üyeleri imzalar.
Tasnif Komisyonu raporunun açıklanmasından sonra Genel Kurul açık oylama ile mil
letvekili üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Tasnif Komisyonunun gizli oylama sonuç
larına dair tutanağını onaylar.
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Yapılan oylamanın yönetiminde ve usulünde yanlışlar ortaya çıktığında Genel Ku
rul kararı ile oylama tekrar gerçekleştirilir.
Milletvekili, katılmadığı oylamada daha sonradan oy kullanamaz.
Üçüncü Bölüm
Kanun Hazırlanması ve Kanun Tasarılarının Görüşülmesi
24-1. Kanun önerisi, kanun tasarısının veya mevzuata ilişkin diğer bir tasarının,
Parlamento tarafından görüşülmesi zorunlu olan metinler halinde, kanun önerme hakkı
na sahip şahıs tarafından resmen verilmesinden ibarettir.
24-2. Kanun önerme yetkisi sadece Parlamento Meclisinde hayata geçirilir ve
aşağıdakileri kapsar:
1) Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan kanun tasarısı, Mecliste görüşülmek üzere
gönderildiğinde resmiyet kazanır.
2) Milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun tasarısı, Mecliste görüşülmek üzere
gönderildiğinde resmiyet kazanır.
3) Hükümet tarafından hazırlanan kanun tasarısı, Mecliste görüşülmek üzere gön
derildiğinde resmiyet kazanır.
24-3. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve Hükümet tarafından sunulan kanun tasa
rıları, Parlamento Meclisi kararı ile görüşülmesi ve rapor hazırlanması için Meclisin
daimi komisyonlarına gönderilir. Kanun tasarıları, daimi komisyonların ve Meclis İdari
Teşkilatının ilgili biriminin raporları olduğu takdirde Meclis Genel Kurulunda müzakere
edilebilir.
Milletvekilinin önerdiği kanun tasarısı Genel Kurulda görüşülene kadar milletve
kilinin üyeliğinin düşmesi halinde önerdiği kanun tasarısı Genel Kurul gündeminden
çıkarılır.
24-4. Devlet bütçe gelirlerinin azalması veya devlet genel bütçe harcamalarının
artırılmasını öngören kanun tasarıları sadece Hükümetin olumlu raporu olduğu zaman
teklif edilebilir.
Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kanun tasarıları Parlamento Meclisine gönderi
lirken bu tür bir rapor talep edilmez.
24-5. Kanun önerme yetkisinin uygulanma usulleri ile ilgili diğer konular bu İçtü
zükte belirtilir.
25. Kanun önerme yetkisi aşağıdaki şekillerde uygulanır:
1) Kazakistan Cumhuriyeti kanunu tasarılarının teklif edilmesi,
2) Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında değişiklik ve ilave yapılması veya yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarılarının sunulması
3) Parlamentonun düzenleyici kararları kapsamında karar taslağı sunulması
25-1. Kanun tasarısını öneren, herhangi bir aşamada görüşülürken kanun tasarısını
geri çekebilir.
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Milletvekilinin önerdiği kanun tasarısını geri çekmesi, yazılı bildirim ile olmalıdır
ve bildirimi Meclis Başkanına gönderilmelidir. Bir kaç milletvekilinin verdiği kanun
tasarısı geri çekilirken iştirak eden tüm üyelerin imzası gereklidir. Hükümet tarafından
verilen kanun tasarısı Hükümetin kendi kararı ile geri çekilebilir. Kanun tasarısının geri
çekilmesi hakkında, Meclis İdari Teşkilatınca bildirimin sunulduğu tarihten itibaren üç
gün içinde milletvekillerine bilgi verilir.
26. Kanun tasarısı Meclise kâğıt ve elektronik bellekler ile Kazakça ve Rusça gerekli
ekleriyle (kanun tasarısına ilişkin belgeler) birlikte sunulur. Kanun tasarısına ilişik olarak
sunulan belgelerin bu İçtüzüğün 27’nci maddesinde belirtilen belgeler listesine uygunluğu
ile ayrıca kanun tasarısının Kazakça ve Rusça eklerinin uygunluğu önceden kontrol edi
lerek sonuçları hakkında olumlu rapor düzenlendiğinde kanun tasarısı beş iş günü içinde
Meclis İdari Teşkilatında kayıt altına alınır ve Başkanlık Divanına gönderilir.
26-1. Cumhurbaşkanın verdiği kanun tasarısına ilişkin belgelerin içerisinde Cum
hurbaşkanının özel dilekçesi olmalıdır.
27. Kanun tasarısına yönelik ek belgelerde aşağıdakiler bulunmalıdır:
1) Eğer tasarı Hükümet tarafından verilmişse Hükümetin kararı,
2) Eğer kanun tasarısı milletvekili (milletvekilleri) tarafından verilmişse gerekçesi,
3) Kanunun kabul edilmesinin gerekliliğini içeren amaç ve görevlerin yer aldığı
açıklama,
4) Eğer kanunun yürürlüğe girmesi harcama gerektiriyorsa mali hesaplama,
5) Milletvekili tarafından verilen devlet bütçe gelirlerinde azalma veya devlet genel
bütçe harcamalarında artış öngören kanun tasarısına ilişkin Hükümetin olumlu raporu,
6) Kabul edilecek olan kanunun ekonomik, sosyal, hukuki ve ekolojik sonuçlarının
tahminleri,
7) Uluslararası antlaşmaların onaylanması veya kabul edilmemesine yönelik kanun
tasarıları ve istisna olarak konuya ilişkin uzmanların raporları,
8) Kanun tasarısının hazırlanmasından sorumlu devlet kurumu, çalışma grubunun (eğer
kurulmuş ise) üyeleri ve kanun tasarısı üzerine konuşmacı bilgilerini içeren bilgi notu
9) Kanun tasarısının kabul edilerek kanunlaşması halinde değiştirilmesi, ek yapıl
ması veya yürürlükten kaldırılması gereken kanunları içeren liste ve kanunun uygulama
ya konulması için gereken hukuki düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin öneriler.
Belgeler Kazakça ve Rusça sunulur.
Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında değişiklik ve ilave yapılmasına ilişkin kanun
tasarısı gönderildiğinde, değişiklik ve ilaveler uygun şekilde belirtilmeli, maddelerin yü
rürlükte olan hali ile öngörülen yeni düzenlemelerin hukuki üslup kuralları dikkate alı
narak düzenlenmiş karşılaştırmalı tablosu da verilmelidir.
Eğer kanun tasarısı özel girişimcilerin menfaatlerini etkiliyorsa, özel girişimcilerin
akredite edilmiş birliklerinin uzman raporu sunulur.
Uluslararası sözleşmelerin onaylanmasına ilişik kanun tasarıları gönderildiğinde
tasarıya aşağıdakiler eklenir:
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1) Uluslararası antlaşmaların Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafın
dan resmen doğrulanmış ve imzalandıkları dillerde olan kopyaları (Uluslararası antlaş
maların garantisi altında resmen doğrulanmış şekilde); ayrıca eğer uluslararası antlaş
malar Kazakça ve Rusça imzalanmış ise bu antlaşmaların imzalanmasında yükümlülük
taşıyan devlet organı tarafından resmen tasdik edilmiş Kazakça ve Rusça tercümeleri,
2) “Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası sözleşmeleri’’ hakkında Kanun’a uygun
olarak yazılan uzman raporu
Kanun tasarısı ile birlikte bağımsız uzman raporu takdim edilebilir.
Belirtilen eklerden herhangi birisi bulunmadığında ve ayrıca eklerin Kazakça ve
Rusça metinleri birbirine uyumlu değilse Meclis İdari Teşkilatı belirtilen şartların yerine
getirilmesi için belgeleri kayıt altına almadan beş iş günü içinde kanun tasarısını sahibi
ne geri gönderir.
28. 28.Kayıt altına alınan kanun tasarısı Genel Kuruldan önce müzakere edilmesi
ve kanun tasarısına yönelik çalışma usullerinin ve önerilerin hazırlanması için Genel
Kurul kararı ile esas komisyona (komisyonlara) gönderilir. Eğer kanun tasarısı iki veya
daha çok komisyona gönderilirse, kararda adı ilk sırada geçen komisyon esas komisyon
sayılır.
Rapor için belirtilen gerekli süre, kayıt altına alınmış kanun tasarısının ilgili ko
misyonlara ve Meclis İdari Teşkilatının Yasama Birimine ulaştığı tarihten itibaren otuz
takvim gününden az olamaz.
Eğer Cumhurbaşkanı gönderdiği kanun tasarısının acil görüşülmesi isteminde bu
lunmuş ise esas komisyon tarafından rapor hazırlanması için gerekli süre yedi günden
çok olamaz.
29. Kanun tasarısının incelenmesi ve tasarıya ilişkin rapor hazırlanması usulünü
esas komisyon bağımsız olarak belirler.
Esas komisyon, çalışma grubunun bünyesine kanun tasarısı sahiplerini, devlet ku
rumlarının, tavsiye ve istişare organlarının, sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel kuruluş
ların temsilcilerini, uzmanları, tarım kooperatiflerini çağırabilir.
Çalışma grubunun toplantılarında kararlar, çalışma grubu üyesi milletvekillerinin
oy çoğunluğu ile kabul edilir.
Çalışma grubunun hazırladığı kanun tasarısına ilişkin karşılaştırmalı tablo esas ko
misyon tarafından otomatik bilgi ağı sistemine yüklenir.
Komisyon kanun tasarısını bağımsız bilim ve alan uzmanlarına gönderebilir.
Başkanlık Divanı, esas komisyonun istemi ile Bağımsız Devletler Topluluğu model
kanunlarını ve dünya genelinde yürürlükte olan benzer kanunları takdim eder.
Alternatif kanun tasarıları Meclis komisyonları tarafından esas tasarı ile aynı za
manda görüşülür ve her metin için ayrı ayrı rapor hazırlanır.
30. Komisyonlarda kanun tasarıları açık toplantılar ile görüşülür. Komisyon kanun
tasarısının müzakeresine beş gün kala milletvekillerine bilgi verir. Komisyon kanun ta
sarısının görüşülmesi sonucunda rapor kabul eder.
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30-1. Esas komisyon aşağıda belirtilenleri hazırlamak ile yükümlüdür:
- Kanun tasarısının kabul veya reddedilmesinin gerekçesinin belirtildiği rapor,
- Kanun tasarısının görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin Meclis kararı taslağı,
- Kanun tasarısına eklenen ve Meclis komisyonlarının veya milletvekili düzelt
melerinin toplandığı karşılaştırmalı rapor.
- Karşılaştırmalı tablo iki kez görüşülmesi talep edilmeyen kanun tasarıları hak
kında hazırlanır, en az iki kez görüşülerek kabul edilen tasarılar hakkında ise ikinci (son
raki) görüşme için hazırlanır ve aşağıdakileri kapsar:
- Kanun tasarısının değişikliklere göre düzenlenmiş metni,
- Düzeltmenin (değişikliğin) içeriği,
- Değişiklik sahibi hakkında bilgiler,
- Değişiklik yapılmasının gerekçeleri,
- Komisyon kararı, değişikliğin komisyon tarafından kabul edildiği halde komis
yon kararının gerekçelendirilmesi.
- Kanun tasarısına ilişkin karşılaştırmalı rapora eklenen değişiklikler sadece öneri
sahibi tarafından geri çekilebilir.
- Kanun tasarılarının resmi kaynakları ile bağlı değişiklik esas komisyonun kar
şılaştırmalı raporuna eklenmez ve Parlamento Meclisi tarafından kabul edilerek Senato
müzakeresine gönderilen kanun tasarısının metnine uygulanır.
- Kanun tasarısına ilişkin rapor, bu İçtüzük ile belirtilen usullerde esas komisyon
tarafından kabul edildikten sonra verilen değişiklikler karşılaştırmalı tabloya eklenmez.
- Düzeltmeleri karşılaştırmalı tabloya eklenmeyen milletvekili müzakere için ya
zılı şekilde, teklif ettiği değişiklikleri Genel Kurul gündemine sunar. Bu sırada düzeltme
ler tablo şeklinde düzenlenir ve aşağıda belirtilenleri kapsar:
- Kanun tasarısının değişiklik teklif edilen ana metni
- Değişikliğin içeriği ve düzeltmenin dâhil edilmesinin esaslandırılması.
30-2. İki kez görüşülmesi gereken kanun tasarıları üzerinde esas komisyon, daimi
komisyonların raporunu aldıktan sonra birinci görüşmede incelenmesi gereken temel
hükümleri derhal Meclisin müzakeresine verebilir.
Esas komisyon raporunda diğer komisyonların bu kanun tasarısına ilişkin raporla
rı, esas komisyonun kanun tasarısının “ilk görüşmede kabul edilmeli veya reddedilmeli”
içerikli tavsiyeleri bulunur.
31. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV.
numaralı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
32. Esas komisyon, Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye sunulması için Baş
kanlık Divanına Genel Kurulda görüşülmeye hazırlanmış kanun tasarısını, ona ilişkin
ekleri, ayrıca Meclisin Yasama Biriminin raporunu, birleşime en geç üç gün kala gön
derir.
Komisyon ayrıca kanun tasarısının Mecliste müzakeresine davet edilecek şahıslara
ilişkin tekliflerde bulunabilir.
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33. Başkanlık Divanı, esas komisyon raporunu dikkate alarak, kanun tasarısının
Genel Kurul gündemine alınması için teklifte bulunur.
Genel Kurul gündemi ve Meclis görüşmelerine alınan konuların bütün gerekli bel
geleri birleşime en geç üç gün kala milletvekillerine gönderilir ve otomatik sisteme yer
leştirilir.
34. Kanun tasarıları keza Anayasa kanunlarına ilişkin tasarılar, Meclis Genel Ku
rulu tasarı hakkında başka bir karar kabul etmezse, Genel Kurulda tek oturumda görü
şülebilir.
Kanun tasarıları, kanunlarda değişiklikler ve ekler içeren kanun tasarıları en az iki
kez görüşülerek kabul edilir.
35. Kanun tasarısının sahibi tarafından verilen metni ve tasarıya ilişkin materyaller
kanun tasarısının Genel Kurulda görüşülmesine on gün kala milletvekillerine gönderilir
ve ayrıca otomatik sisteme yerleştirilir.
Kanun tasarısı belirtilen usullerde acil veya öncelikli ilan edildiğinde, ayrıca kanun
tasarısı hükümlerinin yürürlüğe girme süresi ile bağlı diğer müstesna durumlarda Baş
kanlık Divanı kanun tasarısının ve ona ilişkin materyallerin milletvekillerine gönderil
mesinin ayrı vakitlerini belirleyebilir.
36. Kanun tasarısının ilk görüşmesinde Genel Kurul kanun tasarısı sahibinin konuşmasını ve esas komisyonun ek raporunu dinler, kanun tasarısının kavramsal hükümlerini
müzakere eder ve milletvekilleri düzeltmeye yönelik tekliflerini ve görüşlerini
bildirirler.
Konuşmaların ve ilave konuşmaların Kazakça ve Rusça metinleri eşzamanlı tercü
mesi için Başkanlık Divanına önceden veya Genel Kurulun başlamasına en az iki saat
kala takdim edilir.
Görüşmelerin sonuçlarına göre Meclis kanun tasarısının genel hükümlerini kabul
eder veya reddeder.
37. Eğer görüşme sırasında Genel Kurul, sunulmuş tasarının genel hükümlerinin
veya ayrı ayrı maddelerinin içeriğini değiştirmeye yönelik düzeltmelerin yapılmasını
gerekli görmüyor ise Meclis tasarıyı kabul eder.
Aynı konuda başka bir kanun tasarısı teklif edildiğinde Genel Kurul görüşmeler
sırasında tasarıları birlikte müzakere eder ve incelenen tasarılardan hangisinin ikinci gö
rüşmeye hazırlanması için esas olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin karar alır.
Birinci görüşmede müzakere edilen kanun tasarısı milletvekili üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile kabul edilir ve bu durum Meclis kararı ile resmiyet kazanır.
38. Birinci veya ikinci (sonraki) görüşmede kabul edilmiş kanun tasarısına düzelt
meler, milletvekilleri tarafından kabul edilme gerekçeleri ile birlikte yazılı şekilde esas
komisyona, kanun tasarısının ikinci (sonraki) görüşmelerinin başlamasına en geç on gün
kala gönderilir.
Eğer kanun tasarısına ilişkin düzeltmeler, devlet bütçe gelirlerinin azalması veya
devlet bütçe harcamalarının artırılmasına yönelikse esas komisyon, kendisine sunulmuş
124

düzeltmeleri rapor vermesi istemiyle Hükümete gönderir. Bu düzeltmelere ilişkin Hü
kümet raporu Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin İçtüzüğü ile belirtilen sürede gön
derilir.
Eğer Hükümet raporuna ilişkin ek açıklama talebinde bulunulursa, komisyon bu
açıklamayı Hükümetten isteyebilir.
39. Esas komisyon kanun tasarısına ilişkin düzeltmeleri inceler ve tasarıyı yeniden
(ikinci) görüşmeye hazırlar.
Düzeltme yapmak isteyen milletvekilleri, düzeltme içeriklerini kanun tasarısının
esas komisyonda müzakeresi sırasında kesinleştirebilir. Esas komisyon toplantının za
manı ve yeri hakkında milletvekillerine önceden bilgi verir. Çalışılıp tamamlanmış ka
nun tasarısı Başkanlık Divanı tarafından yeniden görüşmeye alınır.
Kanun tasarısının metnine bu İçtüzüğün 30-1’inci fıkrasında belirtilmiş usulde hazırlanan karşılaştırmalı tablo eklenir.
40. Kanun tasarısının yeniden görüşülmesinde komisyon başkanı veya üyelerinden
birisi ya da Hükümet temsilcisi konuşma yapar. Konuşmaya yönelik müzakere yapıla
maz.
Kanun tasarısının görüşülmesi maddeler, bölümler üzerine veya geneline yönelik
yürütülür. Kanun tasarısının geneli veya ayrı ayrı bölümleri üzerindeki görüşmeler sıra
sında kanun tasarısı düzenlenip tamamlanması için esas komisyona geri gönderilebilir.
Yeniden görüşmenin yapılması sırasında sadece kanun tasarısının müzakeresine yazılı
şekilde verilen düzeltmeler dikkate alınır.
Genel Kurul komisyonun düzeltmelere ilişkin raporunu dinler. Komisyon raporunu
kabul etmeyen düzeltme önerisinde bulunan üyeler verdikleri düzeltmeleri gerekçelendirme hakkına sahiptirler. Teklif edilen düzeltmeler milletvekilinin talebi ile oya sunulur.
Bu durumda ilk önce milletvekilinin önerisi oylamaya sunulur. Her düzeltme üzerine
ayrı oylama yapılır. Eğer tasarının aynı maddesinde düzeltme önerileri yapılmış ise
önce o öneriler oylamaya sunulur, daha sonra bunların kabul veya reddedilmesi ile diğer
düzeltmelerin görüşülmesine imkân sağlanır.
Devlet bütçe harcamalarının artırılmasına veya gelirlerin azalmasına neden olan
düzeltmeler verildiğinde, Genel Kurul Hükümetten rapor talep eder ya da tasarıyı düzen
lenip hazırlanması için komisyona geri gönderir.
41. Kanun tasarısı yapılan düzeltmeler ile birlikte her bir maddesi ya da kısım veya
bölümleri için, sonra ise tümüyle oylamaya sunulur. Milletvekillerinin itirazı olmaması ha
linde Genel Kurul, kanun tasarısının tümü üzerine acil oylama yapılması kararı alabilir
Kanun tasarısının yeniden (ikinci) görüşülmesinin sonuçlarına göre Genel Kurul
aşağıdaki kararlardan birisini kabul eder:
1) Kabul edilsin;
2) Düzenlenmesi için komisyona geri gönderilsin;
3) Yeniden görüşülsün;
4) Reddedilsin.
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42. Meclis tarafından incelenmiş ve kabul edilmiş Anayasa kanunu tasarısı veya
kanun tasarısı esas komisyon başkanının ve Meclis İdari Teşkilatının belirli daire mü
dürlerinin imzaları ile onaylanmış şekilde, Genel Kurul kararı ile birlikte tasarının kabul
edildiği günden itibaren on gün içinde Başkanlık Divanı aracılığıyla Senatonun müza
keresine gönderilir.
43. Meclis tarafından kabul edilmiş Anayasa kanunu tasarısını veya kanun tasarı
sını Senato reddedebilir.
44. Eğer Meclis tarafından kabul edilmiş Anayasa kanunu tasarısı veya kanun tasarısı Senato tarafından reddedilmişse tasarı ret gerekçeleri ile birlikte Meclise gönderilir.
Başkanlık Divanı kanun tasarısını ek belgeleri ile birlikte esas komisyona gönderir, esas
komisyon ise tasarının Senato tarafından reddedilme gerekçelerini inceler. Gerekçelere
dair rapor hazırlar ve ortaya çıkan fikir ayrılıklarının ortadan kaldırılmasına ilişkin
önerilerini Genel Kurul gündemine sunar.
45. Senato Anayasa kanunu tasarısına Meclis milletvekilleri üye tam sayısının üçte
iki çoğunluğu ile kanun tasarısına ise sadece salt çoğunluğu ile değişiklik ve ek yapabilir.
Anayasa kanununa veya kanun tasarısına Senato tarafından yapılmış değişiklik ve
ekler kanun tasarısının metnini ve maddelerinin yeni metnini içeren karşılaştırmalı tablo ve ayrıca kanun tasarısının metni eklenerek bu konudaki karar ile birlikte bu kararın
kabul edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Senato Sekretaryası tarafından Meclise
gönderilir.
Meclis Sekretaryası Anayasa kanunu tasarısına veya kanun tasarısına Senato tarafından ileri sürülmüş değişiklik ve ekleri, onlara dair önerilerin hazırlanması için esas
komisyona gönderir.
Eğer Meclis Anayasa kanunu tasarısının Senato tarafından ileri sürülmüş değişiklik ve eklere milletvekillerinin üçte iki çoğunluğu ile onay verirse veya kanun tasarısına
Senato tarafından ileri sürülmüş değişiklik ve eklere milletvekillerinin üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile onaylarsa, buna göre Anayasa kanunu veya kanun kabul edilmiş sayılır. Bundan sonraki beş gün içinde Meclis Başkanı tarafından Meclis kararı ile birlikte
Senatoya gönderilir.
46. Eğer Meclis Anayasa kanunu tasarısına veya kanun tasarısına Senato tarafından
ileri sürülmüş değişiklik ve ekler hakkında oylama sırasında yukarıda belirtilen usullerde oy çoğunluğu bulunamazsa, Parlamento kanatları arasında fikir ayrılıkları uzlaşma
çalışmaları ile çözülür.
Ortaya çıkan fikir ayrılıklarının aradan kaldırılması için Meclis ve Senato her kanattan eşit sayıda milletvekillerinin katılımı ile Uzlaşma Komisyonu kurar. Uzlaşma Komisyonun çalışmalarına kanun önerisinin sahibi, danışma oy hakkı ile katılabilir.
Uzlaşma Komisyonun kurulması ve onun bünyesine Meclis milletvekillerinin seçilmesine yönelik kararlar Genel Kurulda oy çoğunluğu ile kabul edilir ve Senatoya
gönderilir. Aynı yöntem ile Senato milletvekilleri seçildikten sonra Uzlaşma Komisyonu
üyeleri oy çoğunluğu ile kendi içlerinden komisyonun eş başkanlarını seçerler.
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47. Uzlaşma Komisyonu Senatonun her bir itirazını ayrı ayrı müzakere eder, Anayasa kanunu tasarısının veya kanun tasarısının ortak metnini hazırlamaya çalışır.
Komisyon kararları açık oylama ile kabul edilir. Uzlaşma komisyonu kararları üye
tamsayısının oy çoğunluğu ile kabul edilir. “Lehine” ve “aleyhine” kullanılan oylar eşit
olduğunda komisyon başkanını oyu kararı belirler.
Çalışmalarının sonuçlarına ilişkin Uzlaşma Komisyonu fikir ayrılıklarının ortadan
kaldırılmasına dair önerilerin bulunduğu metni kabul eder ve Başkanlık Divanının müzakeresine gönderir.
Uzlaşma Komisyonunun kararına kanun tasarısının değişiklikler yapılmış madde
lerinin karşılaştırmalı tablosu eklenir.
48. Anayasa kanunu tasarısına veya kanun önerisine Meclis tarafından tekrar görüşülmesi sırasında sadece uzlaşma komisyonu kararında belirtilen öneriler müzakere
edilir. Meclis bu önerilerin kapsamının dışındaki hiç bir öneriyi değerlendirmez.
49. Meclis Uzlaşma Komisyonunun fikir ayrılıklarını ortadan kaldıran her bir
maddeye ait önerilerini milletvekili üye tamsayısının oy çoğunluğu ile kabul eder.
Parlamento Meclisinin kararı ve Uzlaşma Komisyonunun materyalleri yedi gün
içerisinde Senatoya gönderilir.
50. Eğer Senato tarafından tamamı reddedilen Anayasa kanunu tasarısının veya ka
nun tasarısının tekrar görüşülmesi sırasında Meclis Senatonun ret kararı ile aynı fikirde
olmadığını bildirirse, tasarı metni Meclisin kabul ettiği haliyle tekrar oya sunulur. Meclis
Anayasa kanunu tasarısını veya kanun tasarısını tekrar kabul ettiğine dair kararı millet
vekillerinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul ettikten sonra tasarı Meclis
Başkanı tarafından Meclis kararı ile birlikte Senatoya gönderilir.
Eğer Meclis bu fıkranın birinci paragrafında belirtilen çoğunluğu bulamaz ise Anayasa kanunu tasarısı veya kanun tasarısı başka bir oylamaya sunulmadan reddedilmiş sayılır ve kanun tasarısı sahibine geri gönderilir. Bu durumda kanun tasarısı aynı yasama
yılında Meclise tekrar önerilemez.
51. Eğer Senato Meclis tarafından kabul edilmiş Anayasa kanunu tasarısını veya
kanun tasarısını tekrar reddederse, tasarı yasama yılı içinde tekrar önerilemez.
52. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
53. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik ve İlave Yapılması
54. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik ve ilave yapılması Cumhur
başkanı, Parlamento veya Hükümetin teklifi üzerine kabul edilen karara göre gerçek
leştirilen halk oylaması ile yapılır. Eğer Cumhurbaşkanı Anayasa’da değişiklik ve ilave
yapılmasını içeren tasarıyı Parlamento müzakeresine gönderme kararı alırsa, tasarı halk
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oylamasına sunulmaz. Bu durumda Parlamento süreci Anayasa’da belirtilen usullerde
gerçekleştirilir.
55. Anayasa’da değişiklik ve ilave yapılmasına dair kanun tasarısı rapor hazırlan
ması için Meclis Başkanı tarafından Senatoya, ilgili komisyonlara ve Meclis İdari Teş
kilatının Yasama Birimine gönderilir; daha sonra Parlamento kanatlarının ortak toplan
tılarında gündeme alınır.
56. Anayasa’da değişiklik ve ilave yapılmasını içeren kanun tasarısını önce ko
misyonlar; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, devlet kurumlarının, sivil toplum
kuruluşlarının, bilim merkezlerinin temsilcilerinin, uzmanların, Meclis İdari Teşkilatı
Yasama ve Denetim Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarının katılımı ile görüşür.
Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Şurası
57. Meclis Başkanı, üye tamsayısının en az beşte biri sayısınca Meclis milletvekil
leri, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olarak Kazakistan Cumhuriyeti Ana
yasa Şurasına müracaat edebilirler. Milletvekillerinin müracaatlarına; ad ve soyadları
ile baba isimlerinin (eğer varsa) yazılı olduğu ve imzaları ile onaylanmış liste eklenir.
Anayasa Şurasına müracaat Meclis İdari Teşkilatı tarafından gönderilir.
Anayasa Şurası:
1) Bir anlaşmazlık durumunda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile refe
randumun düzenliliği ve kurallara uygunluğu konularını halleder;
2) Parlamento tarafından kabul edilmiş kanunların Cumhurbaşkanı tarafından im
zalanmasına kadar, Anayasa’ya uygunluğunu inceler;
3) Parlamentonun ve kanatlarının kabul ettiği kararların Anayasa’ya uygunluğunu
inceler;
4) Onaylanmasına kadar, uluslararası sözleşmelerin Anayasa’ya uygunluğunu in
celer;
5) Anayasa kanunlarını resmi olarak değerlendirir;
6) Anayasa’nın 47’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen durum
larda rapor verir.
58. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 9 Kasım 2011 tarihli ve 1926
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
59. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407-III
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Dördüncü Bölüm
Genel Kurulda İlk Aşamada Görüşülmesi Gereken Konuların Müzakere Usulü
60. Parlamento kanatlarının ayrı toplantılarında sırası ile önce Mecliste, sonra Se
natoda yapılan görüşmelerle Anayasa kanunları ve kararlar kabul edilir. Bu şekilde:
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1) Bütçe, bütçede değişiklik ve ilaveler görüşülür;
2) Vergiler ve devlet harcamaları konulur veya kaldırılır;
3) Kazakistan’ın idari yapısı içerisindeki sınır uyuşmazlıkların çözüm usulleri
belirlenir;
4) Devlet nişanlarının verilmesi sağlanır; devletin fahri, askeri ve diğer temsil
cilerinin isimleri, görev dereceleri, diplomatik statüleri tayin edilir; devlet sembolleri
belirlenir;
5) Devlet borçlarının yapılandırılması ile devletin ekonomik ve diğer yardımlarının
yerine getirilmesi sağlanır;
6) Af kararnameleri düzenlenir;
7) Devletin uluslararası sözleşmeleri onaylanır veya iptal edilir.
60-1. Parlamento kanatlarının ayrı toplantılarında sırası ile konuların önce Meclis
te, sonra Senatoda görüşülmesi ile:
1) Devlet bütçesinin uygulanmasına dair raporlar görüşülür;
2) Cumhurbaşkanının itirazını içeren kanun veya kanun maddeleri, gönderildiği
tarihten itibaren bir ay içinde tekrar müzakere edilir ve oylamaya sunulur. Öngörülen
bu süreye riayet edilmemesi Cumhurbaşkanının itirazının kabul edildiği anlamına gelir.
Eğer Senato ve Meclis kanunu kabul edildiği şekilde, kanatlardan her birinde milletvekili
üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile onaylarsa, Cumhurbaşkanı kanunu bir ay içinde
imzalar. Eğer Cumhurbaşkanının itirazı kanatların biri tarafından ortadan kaldırılmazsa,
kanun kabul edilmemiş sayılır veya Cumhurbaşkanının gönderdiği değişiklik ile kabul
edilmiş sayılır. Parlamentonun kabul ettiği Anayasa kanunları hakkında Cumhurbaşkanı
nın itirazı bu bentte belirtilen usullerde görüşülür. Bu süreçte Cumhurbaşkanının Anaya
sa kanunlarına yönelik itirazları Parlamento tarafından kanatların her birinin milletvekili
üye tamsayısının en az dörtte üçünün çoğunluğu ile ortadan kaldırılır;
3) Referandum düzenlenmesine ilişkin öneri verilir.
61. Parlamento Meclisine gönderilmiş Anayasa kanunu tasarıları ve kanun tasarıla
rı bu İçtüzüğün üçüncü bölümüne göre görüşülür.
62. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
63. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
64. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
65. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
66. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
67. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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68. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
69. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
70. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
71. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
72. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
73. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
74. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
75. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
75-1. Parlamentonun kabul ettiği kanunlar, Parlamento kanatları başkanlarının her
biri tarafından imzalanarak, kabul edildikleri tarihten itibaren on gün içinde Senato tara
fından Cumhurbaşkanına imzalanmak üzere gönderilir. Cumhurbaşkanı gönderilen ka
nunu bir ay içinde imzalar ve yayımlar ya da kanunu veya ayrı ayrı maddelerini tekrar
görüşülmesi ve oylanması için Parlamentoya geri gönderir.
Belirtilen süre içinde geri gönderilmeyen kanun kabul edilmiş sayılır.
75-2. Cumhurbaşkanının itirazını doğuran kanunlar veya kanun maddeleri, itirazla
rın gönderildiği tarihten itibaren bir ay içinde tekrar görüşülür ve oya sunulur. Bu süreye
uyulmaması Cumhurbaşkanı itirazlarının kabul edildiği anlamına gelir.
Parlamentonun kabul ettiği kanunlara yönelik Cumhurbaşkanı itirazları, Meclise gön
derilip kayıt altına alındıktan sonra Meclis Başkanınca, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis İdari
Teşkilatı Yasama ve Denetim Hizmetleri Başkanlığı görevlilerinin katılımı ile müzakere
edilmek üzere esas komisyona gönderilir. Esas komisyon ve Parlamento Meclisi İdari Teşki
latı Yasama ve Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanının itirazlarını on gün içinde
görüşür ve bunlara ilişkin rapor düzenler. Daha sonra Meclis Başkanı Genel Kurulu toplar.
Meclis Genel Kurulunda Cumhurbaşkanına vekâlet eden şahıs Cumhurbaşkanının
itiraz ettiği kanun veya maddeler üzerinde konuşma yapar.
Eğer oylama sonucuna göre Meclis, Parlamentonun kabul ettiği ilk haliyle kanunu
kabul etmezse, Parlamento kanatları tarafından Cumhurbaşkanının itirazlarının izleyen
görüşmeleri tamamlanır ve kanun kabul edilmemiş veya Cumhurbaşkanının önerdiği
şekilde kabul edilmiş sayılır.
Eğer Meclis kanunu önceki kabul ettiği şekilde milletvekili üye tamsayısının üçte
ikisi ile tekrar kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanının itirazları ile birlikte Senatonun
müzakeresine gönderilir.
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Mecliste itirazların görüşülmesi sırasında Cumhurbaşkanı, milletvekillerinin öne
rilerini dikkate alarak, kendi itirazlarını içeren kanunun genelini veya ayrı ayrı madde
lerini değiştirebilir.
Parlamento kanatlarının toplantılarında kanunun veya ayrı ayrı maddelerinin tekrar
görüşülmesi sırasında, Cumhurbaşkanının itirazları kanunun genelinden kaynaklanıyor
sa veya maddelerinden kaynaklanıyorsa, oylama da buna göre yapılır.
Eğer Cumhurbaşkanının itirazları Parlamentonun kabul ettiği Anayasa kanunlarına
yönelik ise itirazlar, kanunlar hakkında itirazların görüşülmesi için belirtilen usullerde
görüşülür. Bu süreçte Anayasa kanunları hakkında Cumhurbaşkanının itirazları Parla
mento kanatlarından her birinin milletvekili üye tamsayısının dörtte üçünün çoğunluğu
ile ortadan kaldırılır.
Genel Kurul toplantısının düzenleneceği zaman ve yeri hakkında Cumhurbaşkanı
temsilcisine, Meclis İdari Teşkilatı tarafından toplantının başlamasından en az üç gün
önce bilgi verilmelidir.
Beşinci Bölüm
Meclisin Olağanüstü Yetkilerini Kapsayan Konuların Görüşülme Usulü
76. Meclisin olağanüstü yetkileri kapsamına aşağıdaki konular girer:
1) Parlamentoya gönderilmiş Anayasa kanunu tasarıları ve kanun tasarılarının gün
deme alınması ve görüşülmesi;
2) Cumhurbaşkanına Başbakanı ataması için Meclis milletvekilleri üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile onay verilmesi;
3) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi;
4) Anayasa ile Parlamento Meclisine tanınmış diğer yetkilerin uygulanması,
Meclis milletvekillerinin üye tamsayısının beşte birinin önerisi ile ve Meclis mil
letvekilleri üye tamsayısının salt çoğunluğunun kabulü ile Hükümete güvensizlik oyu
verilmesi.
77. Parlamento Meclisi tarafından Anayasa kanunu tasarılarının ve kanun tasarıla
rının görüşmeye alınması ve görüşülmesi bu İçtüzüğün üçüncü bölümüne uygun şekilde
gerçekleştirilir.
77-1. Başbakanın atanması için Parlamento Meclisinin onayını almak üzere Cum
hurbaşkanı tarafından Meclise öneri gelir.
Cumhurbaşkanının yazılı önerisine göre Başkanlık Divanı bu konunun Meclisin en
erken Genel Kurul gündemine dâhil edilmesine yönelik karar kabul eder.
Başbakanının atanmasına yönelik Meclis onayı Genel Kurulda kabul edilir.
77-2. Genel Kurulda Başbakanlığa adayı Cumhurbaşkanı veya ona vekâlet eden
şahıs ilan eder.
Genel Kurulda adaya ve ona vekâlet eden şahıslara sözlü soru sorulabilir. Milletve
killeri önerilmiş adayın “lehine” veya “aleyhine” karar verebilirler.
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Eğer milletvekilleri ısrar etmiyorlarsa, önerilen aday hakkında müzakere, açılma
yabilir.
77-3. Eğer Meclis önerilen Başbakan adayını onaylamaz ise, Cumhurbaşkanı Mec
lise aynı adaya veya yeni adaya yönelik yazılı öneri gönderir.
78. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
79. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
80. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
81. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
82. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
83. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
84. Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir Aralık ayının ilk pazar gününde gerçek
leştirilir. Cumhurbaşkanı seçimleri Parlamento seçimleri ile aynı zamanda yapılamaz.
85. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407-III
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
86. Cumhurbaşkanı seçimleri Parlamento Meclisinin kararı ile Eylül ayının ikinci
pazarını geçmeden ilan edilir.
87. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
88. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Altıncı Bölüm
Parlamento Meclisinin Bağımsız Yetkilerini
Kapsayan Konuların Görüşülme Usulü
89. Parlamento Meclisi, Senatonun katılımı olmadan bağımsız şekilde:
1) Anayasa Şurasının iki üyesini,
Merkez Seçim Komisyonunun iki üyesini,
Sayıştayın üç üyesini,
Beş yıllık süreyle göreve atar;
2) Anayasa’nın 47’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda Parla
mentonun kurduğu komisyon üyelerinin yarısını görevlendirir;
3) Parlamento kanatlarının ortak komisyonlarının üyelerinin yarısını görevlendi
rir;
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4) Meclis milletvekillerinin üyeliğine son verebilir ve ayrıca Kazakistan Cumhuri
yeti Başsavcısının teklifine göre Meclis milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıl
masına ilişkin kararlar verebilir;
5) Kendi yetkilerini kapsayan konulara ilişkin raporların görüşülmesi;
6) Meclis milletvekilleri üye tamsayısının üçte birinin önerisi ile Hükümet üyele
rinin çalışmalarına ilişkin raporları dinler. Raporun sonuçlarına göre Hükümet üyesinin
kanunları yerine getirmediği durumda görevden alınması için milletvekili üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanına öneri verilir. Cumhurbaşkanı öneriyi kabul
etmezse milletvekilleri, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Hükümet üyesinin görevden
alınmasını, ilk öneriden altı ay geçtikten sonra Cumhurbaşkanına tekrar gönderebilirler.
Bu durumda Cumhurbaşkanı Hükümet üyesini görevden alır.
7) Mecliste koordinasyon ve çalışma grupları oluşturur;
8) Kendi İçtüzüğüne, Meclisin düzenlenmesi ve iç yönetmeliği ile bağlı konulara
dair diğer kararları kabul eder.
89-1. 89’uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şahıslar, göreve Genel Kurul
tarafından atanırlar.
Adaylar Meclis Başkan vekilleri, Meclis komisyonlarının başkanları, Anayasa
Şurası, Merkez Seçim Komisyonu ve Sayıştay başkanları ve gerekli durumlarda diğer
devlet kurumlarının görevlileri ile fikir alışverişinden sonra Meclis Başkanı tarafından
önerilir. Öneriler ve dilekçeler, ilgili atamaya en geç bir ay kala Meclis İdari Teşkilatı
aracılığıyla verilir. Önerilen adayların görüşülmesi Meclis Genel Kurulu gündemine alı
nana kadar Başkanlık Divanının kararı ile belirlenen Meclis komisyonun toplantısında
müzakere edilir. Adaylıkların görüşülmesi sonucunda komisyon önerilen her bir adaya
yönelik rapor kabul eder ve bu rapor Meclis Genel Kurulunda okunur.
89-2. Genel Kurulda yukarıda belirtilen görevlere atamalar görüşülürken adaylar
Meclis Başkanı tarafından Genel Kurula takdim edilir.
Sonra esas komisyon temsilcisi konuşma yaparak komisyonun ilgili adaya ilişkin
raporunu okur.
89-3. Yukarıda belirtilen görevlere adaylar Genel Kurulda kısa konuşma yapabi
lirler. Genel Kurulda hazır bulunan milletvekilleri adaya veya adayı temsil eden şahsa
soru sorabilirler, önerilen adayın “lehine” ve “aleyhine” konuşma yapabilirler. Konunun
müzakeresi otuz dakikadan uzun sürmemelidir.
Eğer milletvekilleri ısrar etmezse önerilen adaya yönelik müzakere açılmayabilir.
Önerilen adayların her biri ayrı ayrı müzakere edilir ve oylanır. Adayların tam liste
ile müzakeresi ve oylaması yapılamaz.
Meclis milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğunun lehte oy kullanması
ile adaylar yukarıda belirtilen görevlere seçilmiş sayılır. Genel Kurul başka bir oylama
usulü belirlemez ise karar açık oylama ile kabul edilir. Her bir adayın seçimi Meclisin
ayrı kararı ile resmiyet kazanır.
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Göreve atanmak üzere Meclis Başkanı tarafından önerilen adaylar reddedildiğinde,
Meclis kararında reddetme gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
89-4. Eğer Meclis yukarıda belirtilen görevlere atamalara ilişkin karar kabul et
mezse, Meclis Başkanı Genel Kurula aynı adayları veya yeni adayları önerebilir.
Yeni adayların görüşülmesi ve seçilmesi bu İçtüzüğün 89-1 ve 89-3.’üncü madde
lerinde belirtilen usullerde gerçekleştirilir.
90. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
91. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 17 Ekim 2007 tarihli ve 64-IV
sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
92. Anayasa’nın 47’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı sağlık
sorunu nedeniyle görevlerini sürekli yürütemeyecek duruma geldiğinde, görev süresi so
na ermeden görevden alınabilir. Bu durumda Parlamentonun iki kanadından eşit sayıda
milletvekilinden ve sağlık uzmanlarından oluşan komisyon kurulur.
Komisyon üyeliğine Parlamento Meclisinden adaylar Genel Kurulda doğrudan
milletvekilleri, Meclis daimi komisyonları tarafından teklif edilir. Parlamento Meclisi
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan milletvekilleri Komisyona üye seçilmiş
olurlar.
93. Kanatların ortak komisyonu üyelerinin yarısının Parlamento Meclisi tarafından
seçilmesi, “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento komisyonları ve komiteleri hakkında”
Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu’na ve Parlamento İçtüzüğü’ne uygun olarak gerçek
leştirilir.
94. Meclis milletvekillerinin; istifasını sunması, vefat etmesi, mahkeme kararı ile
yetkilerinin elinden alınması, ölmüş veya habersiz kaybolmuş sayılması durumlarında,
Anayasa ve Anayasa kanunları ile belirtilen diğer durumlarda üyelik sıfatı sona erer.
Milletvekilinin üyeliğine son verilmesi:
1) Hayat boyu yaşamak üzere Kazakistan’ın dışına çıktığında;
2) Suçlu olduğuna ilişkin hakkındaki mahkeme hükmü kesinleşince;
3) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybettiğinde;
94-1. Parlamento Meclisinin Kazak Halk Kurulu tarafından seçilmiş milletvekille
rinin üyeliklerine, Kazak Halk Kurulunun kararıyla süresinden önce son verilebilir.
94-2. Milletvekili aşağıdaki durumlarda üyeliğinden mahrum edilir:
1) Anayasa kanununa göre siyasi partiden seçilmiş olan milletvekili partisinden
ayrıldıktan veya ihraç edildikten sonra;
2) Anayasa kanununa göre siyasi partiden seçilmiş olan milletvekilinin üyesi bu
lunduğu siyasi parti kapatıldıktan sonra.
94-3. Parlamento veya Parlamento Meclisi feshedildiğinde Parlamento Meclisi
milletvekillerinin görevlerine son verilir.
94-4. 94’üncü maddede belirtilen durumlarda Meclis milletvekilinin görevine son
verildiğinde Merkez Seçim Komisyonu, milletvekilinin üyeliğine son verilmesine neden
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olan esasların belirtildiği onaylı karar kabul eder ve milletvekilinin üyeliğine süresinden
önce son verildiğine yönelik Meclise teklif verilmesine ilişkin karar kabul eder.
Merkez Seçim Komisyonunun önerisine dayanarak Parlamento Meclisi milletve
kilinin görevine son verir.
94-1 ve 94-2’nci maddelerde belirtilen durumlarda milletvekilinin görevine son
verildiğinde Merkez Seçim Komisyonu ilgili milletvekilinin üyelik sıfatını kaybettiğini
onaylayan karar kabul eder.
95. Milletvekili hakkında yargılama kararı olması ve Başsavcı tarafından Parlamento
Meclisine başvuru yapılması halinde başvuruyu Parlamento Meclisi, rapor hazırlanması ve
Genel Kurul gündemine alınması için Merkez Seçim Komisyonuna gönderir.
Başsavcı başvurusunu, milletvekiline karşı suçlama ileri sürmeden, hapis cezası
kararını göndermeden veya idari hak ihlaline dair konuyu mahkemeye göndermeden
önce verir.
96. Başsavcının başvurusu ve Merkez Seçim Komisyonu raporu gönderildiği tarih
ten itibaren iki hafta içinde incelenir. Parlamento Meclisi ilgili görevli kişilerden daha
fazla bilgi vermesini talep edebilir.
Parlamento Meclisi gerekçelendirilmiş karar kabul eder ve üç gün içinde kararı
Başsavcıya, yargılamayı yapan mahkemeye gönderir.
Milletvekili Parlamento Meclisindeki dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin
müzakereye katılabilir.
Milletvekili hakkındaki dava sadece soruşturmayı başlatan mahkemede görülebilir.
Merkez Seçim Komisyonu soruşturmaya ilişkin karar kabul etmiş ilgili mahkeme
den yargılama sonuçları hakkında bilgi talep edebilir ve dava hükmü çıkarıldığı halde
Parlamento Meclisine milletvekillerinin dokunulmazlıktan mahrum edilmesi hakkında
teklif verebilir.
96-1. Parlamento çalışma takvimine uygun olarak kendi yetkilerini kapsayan
konularda “gündem dışı Hükümet Saati” kararı alabilir.
96-2. “Hükümet Saati” sırasında milletvekilleri Hükümet temsilcisinin konuşma
sını ve gerekli durumlarda komisyonların ilave konuşmalarını dinlerler ve bundan sonra
Hükümet temsilcisine soru sorabilirler. Görüşülen konuya ilişkin konuşma yapmak için
en fazla yirmi dakika, ilave konuşma için on dakika, soru cevap için otuz dakika, müza
kere için ise yine otuz dakika süre ayrılır.
“Hükümet Saati”nde hiç kimse Başkanın izni olmadan konuşma yapamaz.
97. Parlamento Meclisinde kendi yetkilerini kapsayan konulara ilişkin parlamento
araştırması yapabilir.
Parlamento araştırmaları Meclis çalışmalarının kurumsal boyutu olması, yetkilerini
kapsayan en önemli konuların önceden görüşülmesi amacıyla yürütülür.
Parlamento faaliyet raporlarının okunması için özel geçici komisyonlar kurulabilir.
98. Parlamento araştırmaları yürütülmesinin zamanı ve yeri hakkında bilgiler, araş
tırmanın komisyonda yapılmasına en az yedi gün kala basına duyurulur.
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Parlamento araştırmaları sırasında davet edilecek ilgili şahıslar, araştırmayı yapa
cak olan Meclis komisyonu ve komiteleri tarafından belirlenir.
99. Parlamento araştırmaları Başkanlık Divanının kararı ile Meclis komisyonların
da gerçekleştirilir.
Parlamento komisyon ve komisyonları ortak toplantıda araştırma yürütebilir.
100. Parlamento araştırmalarının yürütüldüğü toplantılara basın ve sivil toplum ku
ruluşları temsilcilerinin girişi serbesttir.
Eğer parlamento araştırması devlet sırlarını ve kanunla korunan diğer sırları kap
sayan konuları içerirse, Başkanlık Divanının veya komisyonun (komitenin) kararı ile
kapalı toplantılar gerçekleştirilir.
Açık toplantılara dair araştırmalar Parlamento yayınlarında yayımlanır ve basın
aracılığıyla duyurulabilir.
101. Parlamento araştırmalarına yönelik toplantıları o komisyonun, komitenin baş
kanı yürütür.
Meclisin ortak veya ayrı Genel Kurulunun olduğu günlerde parlamento araştırma
sına yönelik toplantı yapılamaz.
102. Parlamento araştırmaları toplantısı başkanlık edenin kısa konuşması ile başlar.
Başkan, görüşülen konunun içeriği, önemi, toplantının düzenlenme usulü, davet edilen
şahısların kimliği hakkında bilgiler verir.
Görüşülen konuya ilişkin konuşma için otuz dakikalık süre verilir, bundan sonra
parlamento araştırmalarına katılan milletvekilleri ve davet edilen ilgili şahıslar konuşma
yapar.
Milletvekilleri ve ayrıca davet edilmiş şahıslar parlamento araştırmaları toplantı
larında sadece başkanının izni ile konuşma yaparlar. İncelemelere katılan milletvekille
rinin çoğunluğunun oyu ile ek süre tanınmamış ise, konuşma için en fazla yedi dakika
süre verilir.
103. Parlamento araştırması toplantılarında katılımcılar ve davet edilen şahıslar
konuşma yaptıktan sonra milletvekillerinin ve diğer katılımcıların yönelttikleri sözlü ve
yazılı sorular cevaplandırılır.
Davet edilen şahıslar parlamento araştırmalarının gidişatına müdahale edemezler,
itirazlarını ve onaylarını bildirerek dinlemeleri kesemezler. Başkan, toplantı gidişatını
engelleyenleri toplantı salonundan çıkarabilir.
104. Parlamento araştırması sonuçlarına göre, incelemeye katılan milletvekilleri
nin çoğunluğunun kabulü ile tavsiye kararlar kabul edilir.
Parlamento araştırması toplantılarında kabul edilen tavsiye kararları tüm millet
vekillerine, belirli devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilir ve basın
aracılığıyla duyurulabilir.
105. Parlamento araştırmalarına ilişkin tutanak tutulur.
Kapalı oturumların tutanakları sadece milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve Hükümet
temsilcileri, ayrıca davet edilmiş diğer devlet kurumlarının temsilcilerine gönderilir.
136

106. Anayasanın 57’nci maddesine uygun olarak, Meclis milletvekili üye tamsa
yısının en az üçte birinin önerisi ile Hükümet üyelerinin çalışmalarına ilişkin raporları
dinleyebilir. Raporların dinlenmesinin sonucunda Hükümet üyesinin kanunları ihlal etti
ğine milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilirse, görevden alınmasına
yönelik Meclis, Cumhurbaşkanına teklifte bulunur.
107. Meclis tarafından Hükümet temsilcisinin raporunun dinlenmesine ilişkin karar
kabul edildiğinde, Meclis süre belirler ve raporu dinlenecek Hükümet temsilcisine Mec
lisin kararı ve raporun dinleneceği tarih hakkında yazılı bildiri gönderir. Aynı zamanda,
Meclis Hükümet üyesinin raporunun dinlenmesini öneren grup için konuşmacı belirler.
Hükümet üyesi, raporunun dinlenmesine ilişkin karar kabul edilirken Meclisin esas
aldığı belgeleri inceleyebilir. Hükümet üyesi, raporun dinleneceği gün Meclis Genel Ku
rulunda olmalıdır.
Meclisin Hükümet üyesinin raporunun dinlenmesi yetkisinin uygulanmasında,
önerinin sahipleri arasından özel geçici komisyon kurulur.
108. Meclis Genel Kurulunda Hükümet üyesinin raporunun dinlenmesine Başka
nın kısa konuşması ile başlanır ve Başkan, konunun içeriği hakkında bilgiler verir.
Başkanın konuşmasından sonra söz Hükümet raporunun okunmasını öneren gru
bun üyesi olan konuşmacıya verilir ve konuşmacı bu kararın alınmasının sebeplerini
bildirir. Konuşma otuz dakikadan fazla olmamalıdır.
Sonra söz, raporu okuyacak Hükümet üyesine verilir. Hükümet üyesinin konuşma
sı otuz dakikadan fazla olmamalıdır.
Rapordan sonra milletvekilleri soru sorabilirler, kendi fikirlerini dile getirebilirler.
109. Görüşmeler sonra erdikten sonra Genel Kurula başkanlık eden Başkan, aşağı
daki konularda oylama yapar:
1) Hükümet üyesinin raporunun kabulü,
2) Hükümet üyesinin devlet kanunlarını uygulamadığı için görevinden alınmasının
Cumhurbaşkanına teklif edilmesi,
Hususları sırayla oya sunulur.
109-1. Hükümet üyesinin raporunun kabul edilmesine ilişkin karar milletvekili üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
110. Hükümet üyesinin kanunları uygulamadığı durumlarda görevden uzaklaştırıl
ması için Cumhurbaşkanına teklif, milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul
edilir.
110-1. Genel Kurulda Meclis kendi yetkilerini kapsayan konular hakkında müra
caatlar, beyannameler, beyanatlar ve kanun hükmü taşımayan diğer kararnameleri kabul
edebilir.
Müracaat, beyanname ve beyanat taslağı daimi komisyonların toplantılarında ön
ceden görüşülür ve aldıkları kararlar ile Başkanlık Divanına gönderilir.
Genel Kurulda bu konuların görüşmelerinde müracaat, beyanname, beyanat tasla
ğı, bu taslakları sunan daimi komisyonun temsilcisi tarafından okunur. Müracaat, beyan
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name, beyanat taslağı kapsamında görüşmeler başlatılabilir. Gerekli durumlarda Meclis
taslağın incelenip düzenlenmesi için redaksiyon komisyonu kurabilir. Meclis müracaat
ları, beyannameleri ve beyanatları milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul
edilir. Müracaatlar, beyannameler ve beyanatlar Meclis Başkanı tarafından imzalanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
PARLAMENTO MECLİSİ KURUMLARININ OLUŞTURULMASI VE
FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
Yedinci Bölüm
Başkanlık Divanı ve Yetkileri
111. Başkanlık Divanı Parlamento Meclisinin eşgüdüm kurumudur ve Meclis Baş
kanı bünyesindedir.
Divan, Parlamento Meclisi Başkan yardımcıları, Meclis daimi komisyonlarının
başkanları, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanlarından oluşur.
Siyasi parti (fraksiyon) başkanı Başkanlık Divanı toplantılarına katılamadığı za
man ona vekâlet eden yardımcılarından birisi toplantıya katılabilir.
112. Başkanlık Divanı:
1) Meclis birleşimleri için Meclis gündeminin taslağını düzenler ve Genel Kurula
sunar;
2) Anayasa kanunu tasarıları ve kanun tasarılarına ilişkin taslak hazırlığı çalışma
larını inceler;
3) Kanun tasarılarının ve karar taslaklarının Meclis tarafından görüşülme önceli
ğini belirler;
4) Milletvekillerinin, Meclis komisyonlarının önerileri ile bilimsel kuruluşlar ve uz
manlar davet edilerek hazırlanmış olan kanun tasarılarının listesini, ayrıca milletvekilleri
nin önerisi ile kanun tasarılarının ve bütçe tasarısının hazırlanması usullerini belirler;
5) Genel Kurul toplantılarının düzenini ve hazırlıklarını organize eder;
6) Meclis komisyonlarının ve komitelerinin çalışmalarını ilişkilendirir;
7) Birkaç komisyonun yetkilerini kapsayan konularda, ortak çalışmaların düzen
lenmesine yardımcı olur ve önceden esas komisyonu belirler;
8) Meclisin belirli komisyonları tarafından parlamento dinlemelerinin düzenlen
mesine ilişkin karar kabul eder;
9) Diğer devletlerin parlamentoları ile uluslararası ilişkilere ilişkin yıllık planları
düzenler;
10) Meclis komisyonlarının teklifi ile milletvekillerini uluslararası, parlamentolar
arası kuruluşların çeşitli teşkilatlarının bünyesine tavsiye eder veya değişiklikler yapar;
11) Milletvekillerinin resmi heyetler içerisinde ve bağımsız şekilde yurt dışına çık
ması konularını düzenler;
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12) Milletvekilleri arasından Parlamento Meclisi Anayasa Şurasında bulunan tem
silcileri görevlendirir;
13) Milletvekillerinin çalışmalarının kurumsal ve teknik boyutlarını düzenler;
14) Parlamento çalışmalarının yapılabilmesi için ayrılan bütçe ödenekleri kapsa
mında Meclis İdari Teşkilatının yapısını ve kadrosunu belirler, Genel Sekreteri göreve
atar ve görevden alır;
15) Parlamento çalışmalarının düzenlenmesi esnasında karşılaşılabilecek Parla
mento kurumlarının ve görevli şahısların yetki alanına girmeyen diğer konuların çözü
münü gerçekleştirir.
Başkanlık Divanı kendi yetkileri kapsamında kararlar alır ve bu kararlar Parlamen
to Meclisi tarafından iptal edilebilir.
113. Başkanlık Divanı toplantıları gerekli durumlarda düzenlenir ve Başkanlık Di
vanı üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile toplanarak çalışmalarına başlayabilir.
Başkanlık Divanında görüşülecek belgeler toplantının başlamasına en az üç gün
kala sunulur.
Belirlenmiş sürede ve tam anlamıyla ilgili belgeleri sunulmayan konular gündeme
alınmaz.
Başkanlık Divanı toplantılarına Parlamento milletvekilleri, Cumhurbaşkanının ve
Hükümetin temsilcileri danışma oy hakkı ile katılabilirler.
114. Başkanlık Divanına başkanlık eden, devlet kurumlarının, kuruluşlarının ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini davet edebilir.
115. Başkanlık Divanın kararları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Kabul edilen kararlara ilişkin belgeler, kararların kabul edildiği tarihten itibaren iki
gün içinde esas komisyon tarafından hazır hale getirilir.
Başkanlık Divanı toplantıları stenograflar marifetiyle kayda alınır. Görüşülen konu
ve kararlar ise uygun tutanaklar ile resmiyete dökülür. Parlamento milletvekilleri steno
kayıtlarını ve tutanakları inceleyebilirler. Başkanlık Divanının görüştüğü konular ve ka
bul ettiği kararlar hakkında milletvekillerine bilgi verilir.
Sekizinci Bölüm
Parlamento Meclisinin Çalışma Organları
116. Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasına
uygun olarak Meclis daimi komisyonlar kurar.
Meclis Komisyonları, Meclisin çalışma organlarıdır ve kanun tasarısı çalışmaları
nın yürütülmesi, konuların önceden müzakeresi ve hazırlanması, Parlamento Meclisinin
gündemine gönderilmiş konulara dair rapor hazırlanması için kurulur.
Cumhurbaşkanının teklifi ile Meclis daimi komisyonları başka konuları da inceler
ve ilgili raporları Cumhurbaşkanına gönderir.
Daimi komisyonlar kendi çalışma düzenlerini bağımsız olarak belirler.
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Parlamento Meclisinin çalışma organlarının toplantılarının steno kayıtları ve tuta
nakları elektronik belge formatında otomatik sistemde depolanır.
117. Meclis komisyonlarının başkanları, komisyonların listesi ile üye sayıları ve
üyeleri belirlendikten sonra seçilir. Mecliste daimi komisyon sayısı yediden fazla olma
malıdır. Daimi komisyonların başkanları seçildikten sonra, üyeleri seçilir.
118. Komisyon sayısının belirlenmesinde milletvekillerinin birden fazla komisyon
da görev almak istemesi hususu dikkate alınır. Komisyonlarda üye sayısı yeterli olma
dığı takdirde, Parlamento Meclis Başkanının önerisiyle ve Genel Kurulun kabul ettiği
kararla milletvekilleri diğer komisyonlara geçiş yaparlar.
119. Komisyon üye sayısı, yediden az olmamak üzere Parlamento Meclisi tarafın
dan belirlenir.
120. Meclis komisyonlarının başkanları, Meclis Genel Kurulunda açık veya gizli
oylama yoluyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
Komisyon başkanları, milletvekillerinin aday gösterdiği üyelerden seçilir.
121. Meclis komisyonu başkanlığına aday olan şahsa Mecliste konuşma yapma
hakkı tanınır. Konuşma süresi on dakikadan fazla olamaz.
Aday konuşma yaptıktan sonra milletvekilleri kendisine soru sorabilirler, adaylı
ğına yönelik fikirlerini belirtebilirler ve adayın “lehine” veya “aleyhine” propaganda
yapabilirler.
Komisyon başkanlığına aday olan şahsa milletvekilleri tarafından soru sorulabil
mesi için on beş dakikaya kadar süre tanınır. Adaylığının görüşülmesi için yirmi dakika
süre ayrılır.
122. Adaylığa ilişkin görüşmeler, süre sona erdikten sonra veya milletvekillerinin
teklifi ile Genel Kurul tarafından alınan karar sonucunda sonlandırılabilir.
123. Komisyon başkanlığı adaylığına ikiden fazla aday varsa ve adaylar seçile
bilmek için gerekli oy sayısına ulaşamamışsa, en çok oy alan iki aday tekrar komisyon
başkanlığı için yarışır.
Tekrar yapılan seçimde en çok oy alan aday komisyon başkanlığına seçilmiş olur.
124. Komisyon başkanının seçimine ilişkin karar kabul edilir.
125. Komisyon üyelerinin üye tamsayısının üçte ikisinin teklifi ile komisyon başkanı
görevinden alınabilir. Ancak Genel Kurulda bu kararın lehine çoğunluk sağlanmalıdır.
126. Komisyon başkanı istifasını sunabilir ve Genel Kurulda istifa lehine çoğunluk
sağlanırsa, istifa kabul edilmiş sayılır.
127. Komisyon başkanı:
1) Komisyon çalışmalarını yönetir;
2) Komisyonun çalışma programını ve komisyon toplantısı gündem taslağını oluş
turur;
3) Komisyon üyelerini çalışmalar ile ilgili görevlendirir.
128. Komisyon sekreteri, komisyon toplantısında üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile seçilir.
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Komisyon sekreterliği görevine aday, komisyon üyeleri tarafından önerilir.
Komisyon sekreteri komisyon başkanının görevlendirmesi ile komisyon toplan
tısını yürütür; komisyon başkanı olmadığı zaman ona vekâlet eder; komisyon üyeleri
arasındaki görev dağılımına göre komisyonun iç işleyiş kuralları çerçevesinde çalışma
ları düzenli bir şekilde yürütür; komisyon gündemine gelen konulara dair resmi belge ve
görüşleri değerlendirip çözüme ulaştırmaya çalışır.
129. Komisyon başkanının teklifi ile komisyon sekreteri görevinden üye tamsayı
sının salt çoğunluğunun kararı ile alınabilir.
130. Komisyon, üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile toplanabilir.
Komisyon toplantılarına başkan ya da kâtip başkanlık eder.
Komisyon toplantıları ayda iki defadan az olmamak üzere yapılır.
Komisyon toplantısı hakkında başkan toplantıya en az iki gün kala komisyon üyele
rini bilgilendirir ve diğer katılımcıları da bu konulara da bilgi verir. Komisyon toplantısı
için gerekli olan tüm belge ve materyalleri talep edebilir; ayrıca komisyonun yetkilerine
giren konular üzerinde görevli şahısları toplantıya çağırabilir ve dinleyebilir; bağımsız
soruşturma veya incelemeler başlatabilir.
Komisyon kararı üye tamsayının salt çoğunluğu ile kabul edilir. “Lehine” ve “aley
hine” oylar eşit dağıldığında, komisyon başkanının oyu belirleyici olur.
Komisyon tutanaklarını komisyona başkanlık eden imzalar.
131. Parlamento Meclisi Başkanı ve başkan vekilleri hariç olmak üzere milletvekil
leri komisyonlara üye olma hakkına sahiptirler.
Milletvekili Parlamento Meclisine ait tek bir komisyona üye olabilir.
132. Gerekli durumlarda yeni komisyonlar kurulabilir, önceden kurulmuş komis
yonlar kaldırılabilir veya yeniden düzenlenebilir. Komisyonlar kendi yetkilerini kapsa
yan konularda kararlar alabilir veya görüşlerini açıklayabilir. Komisyonların ve komite
lerin yetkileri ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir.
132-1. Meclisin yetkisinde olan konulara dair tekliflerin hazırlanması için Kazakis
tan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi bünyesinde tavsiye ve danışma kurumları oluşturu
labilir. Bu kuruluşların kararları ‘tavsiye’ içeriklidir.
Tavsiye ve danışma kurumları Parlamento Meclisi tarafından kurulur, düzenlenir
veya kaldırılabilir.
Başkanlık Divanı:
1) Tavsiye ve danışma kurumlarının görev alanlarını ve üyelerini belirler;
2) Tavsiye ve danışma kurumlarının yöneticilerini belirler;
3) Tavsiye ve danışma kurumlarının yönetmeliklerini onaylar;
4) Yasama yılının her çeyrek diliminde tavsiye ve danışma kurumlarının çalışmala
rı hakkında yöneticilerin raporlarını dinler.
Parlamento Meclisi bünyesindeki tavsiye ve danışma kurumlarının çalışma organı
Meclis İdari Teşkilatıdır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETVEKİLLERİNİN YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI
Dokuzuncu Bölüm
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407-III
sayılı kararı ile bu bölümde yer alan 133, 134, 135, 136 ve 137’nci maddeler yürürlük
ten kaldırılmıştır.
Onuncu Bölüm
Milletvekillerinin Yetkileri ve Sorumlulukları
138. Meclis milletvekili Parlamentonun, Parlamento Meclisinin ve bünyesine katıl
dığı organların ve ayrıca parlamento dinlemelerinde, “hükümet saatlerinde” ve çalışma
gruplarının faaliyetlerinde bulunmalıdır.
139. Milletvekilinin hakları:
1) Parlamentonun ve kanatlarının koordinasyon, çalışma ve tavsiye-danışma or
ganlarına seçmek ve seçilmek;
2) Genel Kurul gündemine, görüşme düzenine ve içeriğine ilişkin teklif ve görüş
bildirmek;
3) Parlamento kamaraları tarafından seçilen veya atanan ya da atanmasına Parla
mento kanatları tarafından onay verilen görevli şahısların adaylıklarına ilişkin fikrini
söylemek;
4) Parlamento kamaralarının ortak ve ayrı oturumlarında teklif edilen konulara iliş
kin önerilerini Başkanlık Divanına sunmak, önerileri kabul edilmediğinde ise kanatların
Genel Kurullarında görüşülmesini teklif etmek;
5) Parlamento organlarının ve kanatlarının toplantılarında gündeme konu teklif etmek;
6) Parlamento kanatlarına rapor veren şahıslara raporun veya bilginin Parlamento
toplantısında okunmasına ilişkin tekliflerde bulunmak;
7) İçtüzükte belirtilen usuller kapsamında milletvekili gensorusu talebinde bulun
mak, ayrıca seçmenlerinin mektup ve dilekçelerinin değerlendirilmesi için devlet ku
rumlarına göndermek;
8) Genel Kurul görüşmelerine katılmak, konuşmacılara ve Genel Kurula başkanlık
eden Başkana soru sormak;
9) Oylamanın yöntemlerine ilişkin teklif vermek ve teklifini savunmak;
10) Kanunlar ve kararlar ile Parlamento tarafından kabul edilen diğer mevzuata
ilişkin tasarılara değişiklik önermek;
11) Parlamento üyelerini, vatandaşların toplumsal önem taşıyan başvuruları hak
kında bilgilendirmek;
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12) Parlamento toplantılarının steno kayıtları ve tutanaklarında mevcut bulunan
milletvekillerine ait konuşma metinlerini incelemek;
13) “Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkında”
Kazakistan Anayasası Kanunu’na, Parlamentonun ve Parlamento Meclisinin İçtüzükleri
ne uygun olarak diğer yetkileri uygulamak.
140. Milletvekillerinin görevlerini yürütmesine engel olmak amacıyla milletveki
line veya onun aile üyelerine herhangi bir şekilde etki edilmesi, devlet kanunlarına karşı
sorumluluğa neden olur.
Devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, kuruluşla
rın yetkili şahısları milletvekilinin yetkisi kapsamındaki taleplerini yerine getirmedikle
rinde, bilerek yanlış bilgi verdiklerinde, milletvekili çalışmalarının güvencelerini itibar
sızlaştırdıklarında devlet kanunlarına karşı sorumluluğa neden olurlar.
141. Parlamento milletvekili başka organın yetkili temsilcisi olamaz; öğretmen
lik, bilim veya diğer sanat faaliyetlerinden başka ücretli görevler yapamaz; girişimcilik
faaliyeti ile meşgul olamaz; ticari yapılanmalarda yönetici ve üye olamaz, faaliyet göste
remez. Bu kuralların çiğnenmesi milletvekilinin üyeliğine son verilmesine neden olur.
142. Milletvekili oyunu bizzat kendi kullanır.
Parlamentonun, Parlamento Meclisinin ve kurumlarının toplantılarında milletve
kili oy kullanma hakkını başkasına kullandırdığında o gün için maaşında kesinti ya
pılır, oylama hakkını tekrar başkasına kullandırdığında ise aylık maaşı o ay kendisine
ödenmez.
Milletvekillerine uyarı cezası uygulanması, milletvekillerinin 141’inci maddenin
taleplerine, milletvekili etik kurallarına riayet etmesi, ayrıca milletvekilinin üyelik sıfa
tının sonlandırılması, üyeliğinin ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili
konular Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu tarafından hazırlanır.
Siyasi parti fraksiyonları, fraksiyon bünyesine katılan milletvekillerinin “Kazakis
tan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkında” Kazakistan Cum
huriyeti Anayasası Kanunu’nda belirtilen uyarı cezalarını yetkileri dâhilinde kaldırabi
lirler.
143. Milletvekilliği çalışmaları ile ilgili konularda milletvekili devlet kurumlarına,
sivil toplum kuruluşlarına, devlet teşkilatlarına sorunsuz girme hakkına, ayrıca bunların
yöneticileri ve diğer görevli şahısları tarafından geciktirilmeden kabul edilme hakkına
sahiptirler.
Milletvekili devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet teşkilatlarına
milletvekili kimliğini göstererek girer.
Çalışmaları devlet gizliliği ile ilgili olan kurumlara milletvekilinin girmesi kuralı
kanunla belirlenir.
144. Milletvekili, özürlü neden olmaksızın Meclis Genel Kurulunda ve Meclis ku
rumlarında olan toplantılara üç defadan fazla katılmadığında, iştirak etmediği günler için
ücret ödemesinden feragat edilir.
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Milletvekili, özürlü neden olmaksızın Meclisin ve Meclis kurumlarının toplantıla
rında bir aydan fazla bulunmadığında, bulanmadığı süre için aşağıdaki hak ve imkânlar
dan yararlanamaz:
Maaş ödemesi;
Yolculuk belgelerinin hemen elde edilmesi;
Geçici görevlendirmelere gidilmesi;
Geçici görevlendirme için ödenek verilmesi;
Karayolu taşımacılığı ile araç hizmeti verilmesi;
Sağlık ve tatil hizmeti
Milletvekili Parlamento veya Meclis toplantılarına katılmadığında bu konudaki
karar Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunun raporu ile Meclis Başkanı tarafından
kabul edilir.
Milletvekili, mazereti olmadan Parlamento organlarının veya kanatlarının toplantı
larına üç kereden fazla katılmadığında, toplantılara katılmadığı günler için maaş kesin
tisine uğramasına yönelik karar, Başkanlık Divanında üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile kabul edilir.
Milletvekilinin sorumluluğuna ilişkin karar Meclis Başkanının kararı ile resmiyet
kazanır.
145. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu ve milletvekillerinin statüsü hakkında”
Kazakistan Anayasası Kanunu’nda, Parlamentonun ve Parlamento Meclisinin İçtüzük
lerinde belirtilen milletvekili etik kurallarının ihlal edildiği durumlarda milletvekiline
aşağıdaki uyarı cezaları uygulanır:
1) Kınama;
2) Açık özür dileme cezası;
3) Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında bir konuşma hakkından mah
rum olma;
4) Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında üç konuşma hakkından mah
rum olma;
5 Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında bir kez salondan çıkarılma;
6) Kamaraların ortak veya ayrı oturumları sırasında üç kez salondan çıkarılma;
7) Bir günlük maaş kesintisi.
Yukarıda belirtilen tüm uyarı cezaları Meclis Başkanının kararı ile resmiyet kazanır.
146. Milletvekillerine uyarı cezalarının uygulanması, milletvekillerince bu İçtüzü
ğün 144’üncü maddesinin taleplerine, milletvekili etik kurallarına riayet edilmesi, mil
letvekili sıfatına son verilmesi, üyeliğinin ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılma
sı ile ilgili konuların hazırlanması Merkez Seçim Komisyonuna havale edilir.
147. Milletvekilinin etik kurallara riayet etmemesinden sonra veya Merkez Seçim
Komisyonu üyesinin bu konudaki raporundan sonra durum Meclis Başkanı tarafından
incelenir.
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148. Milletvekili sadece Meclis Başkanı tarafından verilen izin ile Parlamento ve
Meclis toplantılarına katılmayabilir.
Milletvekili, Meclis toplantısına ve ayrıca Parlamento veya komisyon toplantısına
özürlü nedenle katılamayacağı zamanlar Meclis Başkanına veya üyesi olduğu Komisyo
nun Başkanına önceden yazılı bilgi verir.
On Birinci Bölüm
Milletvekili Gensorusu ve Soruları
149. Milletvekili gensorusu, Parlamento kamaralarının ortak ve ayrı gerçekleştiri
len oturumlarında devlet kurumlarının yetkili şahıslarına yönelik verilen, bu kurumun
veya yetkili şahsın görev alanına giren konular hakkında Parlamento oturumunda esaslı
açıklama yapması veya tutumunu açıklaması talebidir.
Milletvekili Başbakana ve Hükümet üyelerine, Milli Banka Başkanına, Merkez Se
çim Komisyonu Başkanına ve üyelerine, Başsavcıya, Milli Güvenlik Komitesi Başka
nına, Sayıştay Başkanına ve üyelerine gensoru gönderme hakkına sahiptir. Başsavcıya
gönderilen gensoru ceza soruşturması işlemlerinin yürütülmesine ilişkin konulara deği
nemez
Milli Güvenlik Komitesi Başkanına gönderilen gensoru Genel Kurulda kapalı otu
rumda görüşülür.
150. Gensoru yazılı şekilde gönderilebilir ve Parlamento kanatlarının ortak otu
rumlarında, Meclis Genel Kurulunda gündeme alınmış konuların müzakeresinden sonra
okunmalıdır.
Genel Kurul alacağı karar ile gensorunun okunmasını başka tarihe erteleyebilir.
Gensoru önergesinin kürsüden okunması için beş dakika süre ayrılır. Verilen süre
sona erdiğinde mikrofon otomatik kapatılır.
151. Milletvekili verdiği gensoru önergesinde, hakkında gensoru verdiği şahsı ve
istediği cevabın şeklini (sözlü veya yazılı) belirtmelidir.
Meclis İdari Teşkilatı gensoru önergesinin örneğini Genel Kurulda okunduğu tarih
ten sonraki üç gün içinde hakkında gensoru verilen şahsa gönderir ve milletvekillerine
dağıtır.
152. Hakkında gensoru verilenler, Genel Kurula sözlü veya yazılı cevap vermelidir.
Gensoruya yazılı cevap bir ay içinde verilir ve Genel Kurulda okunur. Gensoru Genel
Kurulda görüşmeye açılabilir. Üyeler gensoruya ilişkin görüşlerini bildirebilirler.
153. Gensoruya ilişkin cevabın sözlü şekilde Parlamento veya Parlamento Meclisi
oturumlarında verilmesi gerekirse, gensorunun verildiği tarihten itibaren bir ay içinde bu
işlem gerçekleştirilmelidir.
Gensoru görüşmeleri:
1) Milletvekilinin gensoru önergesi ile ilgili konuşması – 5 dakika;
2) Hakkında gensoru verilen şahsın konuşması – 20 dakika.
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Hakkında gensoru verilen şahsın konuşması sona erdikten sonra, gensoruyu ve
ren milletvekili ve diğer milletvekilleri gensoru hakkında sorular sorabilirler. Hakkında
gensoru verilen şahsa milletvekillerinin sorularını cevaplandırması için otuz dakika süre
ayrılır.
154. Gensoru görüşmelerinin sonucunda Parlamento veya Parlamento Meclisi ka
rar kabul eder. Gensoru önergesi ve görüşmeleri hakkında basına duyuru yapılabilir.
155. Kamaraların ortak ve ayrı oturumlarında, Başbakan ve Hükümet üyeleri, Milli
Banka Başkanı, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Başsavcı, Milli Güvenlik
Komitesi Başkanı, Sayıştay Başkanı ve üyeleri hakkında milletvekilleri sözlü soru öner
gesi verebilirler. Sözlü soruya cevap aynı oturumda ve eğer soruya hazırlık yapılması
gerekirse üç gün içinde verilir.
155-1. Milletvekili sözlü soruları ve onlara verilen cevapların tam metni Parlamen
tonun resmi internet sayfasına yerleştirilir.
4.1. KISIM
SİYASİ PARTİ GRUPLARI VE YETKİLERİ
On İkinci Bölüm
Milletvekili Birlikleri
156. Milletvekilleri siyasi parti grupları veya fraksiyonlar kurabilir.
Siyasi parti gruplarının iç yönetmeliği bağımsız şekilde kendileri tarafından dü
zenlenir.
157. Siyasi parti fraksiyonu, İçtüzük uyarınca grup kurma hakkını elde etmiş si
yasi partiyi temsil eden milletvekillerinin organize grubudur. Fraksiyon, siyasi partinin
görüşlerini Parlamento Meclisinde ifade etmek amacıyla kurulur. Fraksiyon en az yedi
milletvekilinden oluşur.
Milletvekili sadece bir fraksiyonun üyesi olabilir.
Fraksiyon başkanlığını iç yönetmelik kapsamında seçilen başkanı yürütür.
157-1. Siyasi parti grubu, milletvekillerinin yetkilerini ortaklaşa kullanabilmek için
oluşturdukları birliktir.
Bir siyasi parti grubunun kurulabilmesi için en az yirmi milletvekili gereklidir.
Siyasi parti grubu başkanlığını iç yönetmelik ile seçilen başkanı yürütür.
158. Fraksiyonlar Parlamento Meclisi Başkanlık Divanında, siyasi parti grupları
ise Parlamento kamaralarında kayıt altına alınır. Fraksiyonlar ve siyasi parti gruplarının
kaydı belirlenen usullerde gerçekleştirilir.
Kayıt altına alma siyasi parti grubu veya fraksiyon oluşturulmasına ilişkin yazılı
bildirim ile gerçekleşir. Yazılı bildirimde fraksiyon veya siyasi parti grubu iç yönetme
likleri ve listesi bulunur. Söz konusu liste fraksiyon veya siyasi parti grubu üyesi olan
milletvekillerinin imzaları ile geçerlidir.
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Başkanlık Divanı fraksiyonların veya siyasi parti gruplarının kayıtlarından sonra
üyelere içeriklerini ve listesini gönderir.
Yukarıdaki talepleri yerine getirmeyen birlikler geçersiz sayılır.
159. Kayıt aşamasında bağımsız olan milletvekilleri, birliğin üyelerinin kabulü ile
istedikleri birliğe üye olabilir.
Milletvekilinin dilekçesinin veya siyasi partinin yönetim kurulu kararının kayda
alındığı tarih, milletvekilinin siyasi parti grubundan veya fraksiyondan ayrıldığı tarih
sayılır.
160. Üyeliklerinde azalma olduğunda eğer yukarıda belirtilen asgari üye sayıla
rı mevcut değilse, fraksiyonların veya siyasi parti gruplarının Meclis faaliyetlerine son
verilir.
Üyeliklerinin kayda alınması amacı ile siyasi parti fraksiyonları ve grupları, üye
sayılarının değiştiği tarihten itibaren yedi gün içinde yeni listelerini Başkanlık Divanına
verirler.
161. Siyasi parti fraksiyonu ve grubu üyeleri:
1) Parlamentonun ve kamaraların gündemlerine, konuların müzakere usulüne ve
içeriğine ilişkin kayıt ve önerilerini verebilirler;
2) Parlamento ve kamaralar tarafından seçilen veya atanan ya da atanmasına onay
verilen görevlere gösterilen adaylıklara ilişkin görüş bildirebilirler;
3) Kanun, karar ve diğer mevzuat tasarılarına değişiklik teklifi yapabilirler;
4) Vatandaşların toplumsal önem taşıyan isteklerini ve siyasi parti grubunun veya
fraksiyonun aldığı kararları Parlamentonun diğer üyelerine anlatabilirler;
5) Birliklerinin faaliyetleri için gerekli materyal ve belgeleri devlet organlarından
ve görevli kişilerden talep edebilirler.
6) Görüşmeler kesildiğinde milletvekili birliği adına konuşma yapmak için ısrar
edebilirler.
162. Parlamento Meclisinde fraksiyonların yetkileri:
1) Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosunun yasama ve diğer faaliyetlerinde siyasi
partinin çıkarlarını ifade etmek;
2) Başbakan adaylığı konusunda Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yap
tığı istişarelere katılmak;
3) Parlamento ve Parlamento Meclisi milletvekillerinin yetkilerinin hayata geçiril
mesi amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve bu amaca yönelik diğer eylem
ler, siyasi parti fraksiyonunun esas faaliyet sahası olarak değerlendirilir.
162-1. Siyasi partilerin merkez yönetim kurulunun alacağı karar ile siyasi parti
fraksiyonunun faaliyetlerine Anayasa ve İçtüzük hükümlerince son verilebilir.
Fraksiyonun faaliyetlerinin sona erdirilmesi kararı yazılı şekilde Meclis Başkanlık
Divanına verilir.
162-2. Fraksiyon kendi çalışmalarını yürütürken, temsil ettiği siyasi partinin yöne
tim organları ile bağlantılıdır ve siyasi partinin toplumsal çalışmalarına katılır.
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162-3. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 9 Kasım 2011 tarihli ve
1926-IV sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
162-4. Siyasi parti fraksiyonu üyesi, siyasi parti tüzüğüne ve fraksiyonun iç yönet
meliğine göre, siyasi parti merkez yönetim kurulunun kararı ile fraksiyondan uzaklaştı
rılabilir.
Milletvekilinin siyasi parti fraksiyonundan çıkarılmasına veya kendi isteği ile ay
rılmasına ilişkin olarak Parlamento Meclisine bilgi verilir.
162-5. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 9 Kasım 2011 tarihli ve
1926-IV sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
162-6. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 9 Kasım 2011 tarihli ve
1926-IV sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
162-7. Siyasi parti fraksiyonu faaliyetlerini yürütebilmek için sekretarya kurabilir.
Fraksiyon sekretaryasının başkanı Parlamento Meclisi Genel Kurulunun, Başkan
lık Divanının ve komisyonların çalışmalarına katılabilir.
BEŞİNCİ KISIM
PARLAMENTO MECLİSİ
On Üçüncü Bölüm
Meclis Başkanı
163. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
164. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
165. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
166. Parlamento Meclisinin ilk birleşiminde, Devletin resmi dilini bilen milletve
killeri arasından gizli oylama yoluyla üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Parlamento
Meclisi Başkanı seçilir.
167. Parlamento Meclisi Başkanlığına adaylar üyeler tarafından önerilir.
168. Meclis Başkanlığına aday gösterilen milletvekillerine Genel Kurulda konuş
ma hakkı verilir. Konuşma süresi on dakikadır.
Konuşmasından sonra adaya milletvekilleri soru sorabilirler ve adaylığına ilişkin gö
rüşlerini bildirebilirler. Aday hakkında olumlu veya olumsuz propaganda yapabilirler.
Meclis Başkanı adayına milletvekillerinin sorularını cevaplandırması için beş da
kika süre verilir.
Başkan adaylığı konusundaki görüşmeler için yirmi dakika süre ayrılır.
169. Meclis kararı ile veya milletvekillerinin teklifi üzerine adaylıklara ilişkin gö
rüşmelere ayrılan süre sona erer.
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170. Başkanlık için önerilen adayların hepsi, -adaylığını kendisi geri çekenler ha
riç- gizli oylama için hazırlanan listeye eklenir ve aday listesi Genel Kurula başkanlık
eden Başkan tarafından okunur.
Adayların gizli oylama pusulasına eklenmesi hakkında Genel Kurul üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile karar alır.
171. Gizli oylama bu İçtüzüğün 24’üncü maddesinde öngörülen kurallar çerçeve
sinde gerçekleştirilir.
172. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
173. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve 407III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
174. Gizli oylama yöntemiyle Meclis milletvekillerinin üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun oyunu alan aday Parlamento Meclisi Başkanlığı görevine seçilmiş olur.
175. Parlamento Meclisi Başkanının seçimine ilişkin Meclis kararı kabul edilir.
Kararı Genel Kurula başkanlık eden Başkan imzalar.
176. Meclis Başkanlığına ikiden fazla aday gösterilmişse ve adaylardan hiç birisi
Başkan seçilebilmek için gerekli sayıda oy alamamışsa, en çok oy alan iki aday arasında
tekrar seçim yapılır.
Tekrar yapılan seçimde iki adaydan hiç birisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun
oyunu alamamışsa, yeni adaylar gösterilerek ve adaylık konusunda görüşmeler yapılarak
seçim yenilenir.
177. Parlamento Meclisi Başkanı görevinden alınabilir, istifa edebilir. Söz konusu
kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabilir.
178. Parlamento Meclisi Başkanı:
1) Yasama dönemini başlatır;
2) Genel Kurul toplantılarını düzenler ve birleşimlere başkanlık eder;
3) Parlamento kanatlarını olağan veya olağanüstü ortak toplantılara çağırır ve bu
toplantılara başkanlık eder;
4) Gündemleri ve çalışma düzenlerini Genel Kurulun onayına sunar;
5) Meclisin görüştüğü konularda çalışma düzenini sağlar ve gereken hazırlıkların
yapılmasına öncülük eder;
6) Başkan vekillerinin seçimi için Genel Kurula adaylar önerir;
6-1) Anayasa Şurası, Merkez Seçim Komisyonu ve Sayıştay üyelikleri görevlerine
Genel Kurulda onaylanmak üzere adaylar sunar;
7) İçtüzüğe riayet edilmesini sağlar;
8) Başkanlık Divanına başkanlık eder;
9) Genel Kurul kararlarını imzalar;
10) Kendisine Parlamento ve kamara içtüzükleri gereğince verilen görevleri yerine
getirir.
Kendi yetkileri kapsamında kararlar alabilir.
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On Dördüncü Bölüm
Başkan Vekilleri
179. Meclisin iki başkan vekili vardır. Başkan vekilleri, Meclis Başkanının önerisi
ile milletvekilleri arasından açık oylama yöntemiyle üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
seçilir.
180. Başkan vekili adaylarına Genel Kurulda konuşma hakkı verilir. Konuşma sü
resi on dakikadır.
Adayların konuşmalarından sonra milletvekilleri kendilerine soru sorabilirler ve
adaylıklarına ilişkin görüşlerini açıkça bildirebilirler ve haklarında destekleyici veya
aleyhte propaganda yürütebilirler.
Başkanvekili adaylarına milletvekillerinin sorularını cevaplandırmaları için beş da
kika süre verilir.
Genel Kurulda adaylıklar konusundaki görüşmelere yirmi dakika süre ayrılır.
181. Meclis kararı ile veya milletvekillerinin önerisi üzerine adaylıklara ilişkin gö
rüşmelerin süresi sona erer.
182. Başkan vekili adayları seçilmeleri için gerekli oyu alamamışlarsa, Parlamento
Meclisi Başkanı tarafından yeni adaylar gösterilir ve oylama yapılır.
183. Başkan vekillerinin seçimine ilişkin Parlamento Meclisi karar kabul eder.
184. Meclis Başkanının teklifi üzerine Genel Kurulda üye tamsayısının salt çoğun
luğunun kabul edeceği karar ile başkan vekilleri görevden alınabilir.
185. Başkan vekilleri istifalarını Genel Kurula sunabilirler. Üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile istifa kabul edilmiş sayılır.
186. Başkan vekilleri, Başkanın vekâleti ile Başkanın görevlerini yerine getirirler.
Başkan vekillerinden birisi Başkanın olmadığı zamanlarda ve görevlerini yerine getire
mediği durumlarda Başkana vekâlet eder.
Başkan vekilleri yetkilerindeki konularda kararlar alabilirler.
5.1. KISIM
ULUSLARARASI VE PARLAMENTOLAR ARASI İLİŞKİLER
186-1. Parlamento Meclisi diğer devletlerin parlamentoları, uluslararası ve parla
mentolar arası teşkilatlarla işbirliği yapar.
186-2. Meclis Başkanı veya ona vekâlet eden başkan vekillerinden birisi uluslara
rası işbirliği kapsamında resmi ve çalışma ziyaretlerinde bulunur. Ayrıca milletvekilleri
nin yurt dışı resmi ve çalışma ziyaretleri için görevlendirir.
186-3. Yabancı devletlerin parlamentolarının ve parlamentolar arası teşkilatların
temsilci heyetleri Başkan, başkan vekilleri ve komisyonlar tarafından Kazakistan Cum
huriyeti’ne davet edilir.
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ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER
187. İçtüzük kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
188. İçtüzük’te değişiklik yapılmasını öngören teklifler milletvekilleri, komisyon
lar ve siyasi parti grupları veya fraksiyonlar tarafından Başkanlık Divanına verilir. Baş
kanlık Divanı, Yasama ve Yargı-Hukuk Reformları Komisyonuna teklifleri havale eder
ve konu üzerinde Genel Kurul görüşmeleri için hazırlık yapılmasını ister.
189. Parlamentonun ve Meclisin İçtüzüklerine riayet edilmeden yapılan toplantılar
yetkisiz sayılır. Bu oturumlarda kabul edilen kararlar da geçersizdir.
190. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve
407-III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
191. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi İdari Teşkilatı; Genel Kurula,
Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü
bilgi desteği ile idari ve teknik destek sağlar.
192. Meclisin mühendislik, maddi, teknik, ulaşım ve bina hizmetlerinin sağlanması
Parlamento İdari, Mali ve Teknik Hizmetler Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
193. Meclis İdari Teşkilatının çalışmaları kanunlara ve ayrıca Meclis İdari Teşkilatı
Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilir. Meclis İdari Teşkilatının çalışmaları ayrı
ca, milletvekili faaliyetlerine destek sağlanmasına yöneliktir.
Parlamento veya Parlamento Meclisinin yasama dönemi sona erdiğinde, fesih edil
diğinde ve yeni yasama döneminde Meclis İdari Teşkilatı çalışanlarının görevleri devam
eder.
İdari Teşkilatı, Başkanlık Divanına karşı sorumlu Meclis İdari Teşkilatı Genel Sek
reteri yönetir.
194. Meclis çalışmalarında şeffaflığın sağlanması için Meclisin, komisyonların ve
İdari Teşkilatın basın ve yayın mensupları ile ilişkilerinin yürütülmesi ve ayrıca basın,
televizyon ve radyo için resmi belgelerin hazırlanması amacıyla Parlamento Basın ve
Yayın Başkanlığı kurulur.
Parlamento Basın ve Yayın Başkanlığı, basın ve yayın mensuplarının Kazakistan
Cumhuriyeti Parlamento Meclisi bünyesinde akreditasyonu konusunda, Başkanlık Diva
nı tarafından kabul edilmiş usullere göre resmi basın kartı verir.
195. Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisinin 12 Ekim 2005 tarihli ve
407-III sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
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KIRGIZ CUMHURİYETİ YÜKSEK MECLİSİ
(JOGORKU KENEŞ)
İÇTÜZÜĞÜ
14 Ekim 2011 tarihli ve 223 sayılı
Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İçtüzüğü (ileride İçtüzük olarak anılacaktır)
Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Meclisinin (ileride Yüksek Meclis olarak anılacaktır) Kırgız
Cumhuriyeti Anayasası (ileride Anayasa olarak anılacaktır) tarafından tanınmış yetkile
rinin kullanılması usullerini belirler.
BİRİNCİ KISIM
YÜKSEK MECLİSİN ÇALIŞMA ESASLARI
Birinci Bölüm
Genel Hükümler
İçtüzükte Kullanılan Kavramlar
Madde 1 – (1) Bu İçtüzükteki tanım ve kavramlar aşağıdaki anlamları taşımaktadır:
Eş anlamlı (özdeş -çev.) yasa taslakları: Meclise aynı zamanda sunulan ve aynı
kamusal ilişkileri düzenleyen, farklı yasama öznelerinin aynı zamanda Yüksek Meclise
sunduğu yasa teklifleri,
Yasa çerçevesi (yasa taslağı zemini -çev.): Resmi olarak sunulmuş ve Mecliste kay
da alınmış bir dizi yasa veya karar taslağının toplamı,
Devlet çıkarları (ulusal çıkarlar): Ülkenin gelişmesine, güvenliğine ve yaşamsal
ihtiyaçlarına, tarihi ve kültürel miras değerlerine, yaşam tarzına, vatandaşların çoğunlu
ğunun yararına ve kamu siyasalarının öznelerinin (karar alıcıların -çev.) ülkü ve arzula
rına yönelik çıkarlar,
Yasama teklifi: Yüksek Meclisin hükümete (bakanlar kurulu -çev.) yasa taslağı ve
ya karar taslağı hazırlama önerisi,
Seçilmiş milletvekili: Kırgız Cumhuriyeti Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulunca
(ileride Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulu olarak anılacaktır) kaydedilmiş (resmi seçim
sonuçlarına göre seçilmiş veya boş sandalye için sırası gelmiş) ancak göreve başlamamış
(yetkilerini kazanmamış -çev.) milletvekili,
Çıkar çatışması: Milletvekillerinin görevlerini yürütmesi sırasında maddi veya ki
şisel çıkarlarının devlet (ulus) çıkarları ile çatışması durumu,
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Yüksek Meclis Eşgüdüm Kurulu (danışma kurulu -çev.): Yüksek Meclisin etkin iş
lemesi konusunda müşterek çözüm üretmek üzere tesis edilmiş ve Meclis bünyesindeki
bir daimi organ,
Yasa taslaklarının dilsel incelemesi: Yasama tekniği ile dil bilgisi, mantık, biçim,
söz dizimi, düzen ve teknik aksaklıkların ve kavram kullanımı hatalarının ortadan kaldı
rılmasına yönelik öneri sunulmasını içeren, taslak yasaların hükümlerinin çağdaş Kırgız
ve Rus dillerindeki metinlerinin uyumluluğunun değerlendirilmesi,
Kişisel çıkar: Yüksek Meclis milletvekilleri ve görevlilerinin görevlerini yerine ge
tirirken kendileri veya yakınlarına doğrudan veya dolaylı maddi veya diğer türde yarar
sağlamaları veya gütmeleri,
Kamu çıkarı: Toplumun sürdürülebilir kalkınması, refah, istikrar ve güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin tüm tarafların (kişilerin -çev.) çıkarları,
Toplumsal değerlendirme: Bağımsız sivil kuruluşlar veya uzman kuruluşların, yerli
veya uluslararası uzmanların gerçekleştirdiği değerlendirme,
Açık oylama: Her bir milletvekilinin “kabul” ve “ret” yanıtlarından birini kendi adına
yazarak irade bildirdiği ve karar ile beraber oyların da kayıt altına alındığı oylama usulü,
Yasa taslağı: Yasama girişimi özneleri tarafından bir girişim olarak Yüksek Mecli
sin takdirine resmi olarak sunulan hukuki metin taslağı,
Toplantı tutanağı (birleşim özeti -çev.): Toplantının başından sonuna kadar çalış
maları kayıt altına alan belge,
Toplantı tam tutanağı (stenografi): Yüksek Meclisin, parti gruplarının ve komis
yonların toplantılarının ve Yüksek Meclis bünyesinde oluşturulan başka çalışma organ
larının katılımcılarının söyledikleri sözlerin dinleyici stenograflar tarafından harfi harfi
ne yazıya geçirilmesiyle oluşan belge,
Yasama girişimi öznesi: Yüksek Meclisin takdirine kendi adına yasa taslağı sunma
hakkına sahip olan özne,
Gizli oylama: Katılanların oylarının renginin ve oy kullanışlarının gizli olarak ger
çekleştirildiği, kimin ne yönde oy verdiğinin bilinmediği oylama türü,
Toplantıya katılan milletvekili sayısı: Toplantı salonunda oturan ve oylama önce
sinde kayıt altına alınan Yüksek Meclis milletvekillerinin sayısı,
Bu İçtüzükte kullanılan ancak bu maddede tanımlanmayan terimler genel kabul
gören anlamlarıyla kullanılacaktır.
Yüksek Meclis
Madde 2 - (1) Kırgız Cumhuriyeti’nin ulusal meclisi; kuvvetler ayrılığı ilkesini
göz önünde bulundurarak, yasama erkini ve yetkisi dâhilindeki denetim işlevlerini yeri
ne getiren, temsil yetkisine sahip Yüksek Meclistir.
(2) Yüksek Meclis anayasal olarak beş yıllığına seçilen 120 milletvekilinden oluşur.
(3) Yüksek Meclis Anayasa’da tanınan yetkilerini bu İçtüzükte yer alan düzenle
melere göre yerine getirir.
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(4) Yüksek Meclis, anayasal olarak ilk toplantısında milletvekillerinin çoğunluğu
yemin ettiğinde yetkilerini kazanır. Bir önceki dönemin görevi, yeni Meclisin ilk toplantı
tarihinde sona erer.
(5) Yüksek Meclis, onun organları ve hizmetlileri çalışmalarında Anayasa’yı, bu
İçtüzüğü ve belirleyici mevzuatı esas alır.
Yüksek Meclisin Anayasal Yetkileri
Madde 3 - (1) Yüksek Meclisin yetkileri şunları kapsar:
1. Halkoyu ilan etme yasası kabul etmek,
2. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilan etmek,
3. Anayasa’nın dokuzuncu kısmında belirlendiği üzere; Anayasa’nın üçünü, dördün
cü, beşinci, altıncı ve sekizinci kısımlarının mevzuatının düzenlenmesini takip etmek,
4. Yasaları kabul etmek,
5. Cumhurbaşkanının şerh koyarak geri gönderdiği yasaları yeniden ele almak,
6. Hükümetin çalışmalarını denetlemek,
7. Yüksek Meclisin kabul ettiği yasa ve kararların uygulanmasını denetlemek,
8. Yasalarla belirlenmiş usule göre uluslararası antlaşmaları uygun bulmak veya
reddetmek,
9. Kırgız Cumhuriyeti’nin ülke sınırlarına dair konuları karara bağlamak,
10. Devlet bütçesini kabul etmek,
11. Devlet bütçesinin kesin hesabını kabul (ibra -çev.) etmek,
12. Kırgız Cumhuriyeti’nin idari-bölgesel konularını karara bağlamak,
13. Af yasası çıkarmak,
14. Hükümet programlarını görüşmek ve kabul etmek, savunma konularına bakan
hükümet üyeleri ve merkezi kurumların yöneticileri hariç olmak üzere hükümetin yapı
sını ve üyelerini onaylamak, bakanlar kurulundaki boş sandalye için başbakan tarafından
sunulan hükümet üyesini uygun bulmak,
15. Hükümet tarafından sunulan Kırgız Cumhuriyeti ulusal kalkınma programlarını
kabul etmek,
16. Hükümete güvenoyu vermek,
17. Hükümete güvensizlik oyu vermek,
18. Cumhurbaşkanının teklifi üzerine Yüksek Mahkeme üyelerini ve Yüksek Mah
keme Anayasa Dairesi üyelerini seçmek, Anayasa’da gösterilen hallerde Cumhurbaşka
nının teklifi üzerine bunları görevden almak,
19. Yasalarda belirlendiği şekilde Yargıçlar Seçim Kurulunun oluşumunu belirlemek,
20. Cumhurbaşkanının teklifi üzerine Merkez Bankası başkanını seçmek ve yasada
gösterildiği hallerde görevden almak,
21. Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulu üyelerinin üçte birini Cumhurbaşkanının,
üçte birini iktidar grubunun, üçte birini de muhalefet grubunun gösterdiği adaylar ara
sından seçmek, yasada gösterildiği hallerde görevden almak,
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22. Sayıştay üyelerinin üçte birini Cumhurbaşkanının, üçte birini iktidar grubunun,
üçte birini de muhalefet grubunun gösterdiği adaylar arasından seçmek, yasada gösteril
diği hallerde görevden almak,
23. Kamu Başdenetçisini (ombudsman) seçmek, yasada gösterildiği hallerde gö
revden almak, Başdenetçinin ceza sorumluluğunu onaylamak (yargılanmasına izin ver
mek -çev.),
24. Kamu Başdenetçisinin (ombudsman) teklifi üzerine Kamu Başdenetçisi yar
dımcılarını seçmek, yasada gösterildiği hallerde görevden almak,
24-1. İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi
Eşgüdüm Kurulunun üyelerini Yüksek Meclis milletvekilleri arasından seçmek ve yasa
da gösterilen hallerde erken görevden almak,
25. Başsavcıyı atamak, görevden almak ve ceza sorumluluğunu onaylamak (yargı
lanmasına izin vermek -çev.),
26. Yasada gösterildiği hallerde, Yüksek Meclis üye tamsayısının üçte birinin tek
lifi ve üçte ikisinin kabul etmesiyle başsavcıyı görevden almak,
27. Anayasal düzenlemelerde belirlenen hallerde olağanüstü hal ilan etmek, Cum
hurbaşkanının bu konudaki kararlarını kabul veya reddetmek,
28. Barış ve savaş meselelerinde karar almak, seferberlik ilan etmek, savaş ilan et
mek, Cumhurbaşkanının bu konudaki kararlarını kabul veya reddetmek,
29. Barış ve güvenliğin koruması için ve ülkeler arasındaki anlaşmalardan doğan
sorumluluklarını yerine getirme gereği halinde, Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerini
ülke sınırları dışında kullanmak için karar almak,
30. Yüksek askeri rütbeler, diplomatik unvanlar ve özel nişanlar vermek,
31. Devlet madalyaları ve fahri unvanları vermek,
32. Cumhurbaşkanının, yabancı ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin
konuşmalarını dinlemek,
33. Kamu Başdenetçisinin (ombudsman) yıllık beyanını dinlemek,
33-1. İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi
nin yıllık ve özel beyanını dinlemek,
34. Başbakanı, Başsavcıyı, Merkez Bankası başkanını, Sayıştay başkanının yıllık
raporlarını dinlemek,
35. Kırgız Cumhuriyeti yargı yapısıyla ilgili Yüksek Mahkeme başkanının yıllık
bilgilendirmesini, yargılamalarının yürütülmesinde adil yargılama ve bağımsız yargıya
müdahale etmeme yasaklarını gözeterek dinlemek,
36. Anayasa’da gösterilen hallerde Cumhurbaşkanına suçlamada bulunmak, Cum
hurbaşkanını görevden alma kararı almak,
37. Cumhurbaşkanı sağlık nedenleriyle görevini yerine getiremeyecek hale geldi
ğinde bir ulusal sağlık kurulu oluşturmak,
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38. Cumhurbaşkanı sağlık nedenleriyle görevini yerine getiremeyecek hale geldi
ğinde kurulan ulusal sağlık kurulu aracılığıyla Cumhurbaşkanının görevini erken son
landırmak,
39. Yüksek Meclis başkanını (ileride Meclis başkanı olarak anılacaktır), onun yar
dımcılarını (Meclis başkanvekilleri -çev.), komisyonların ve geçici komisyonların baş
kanlarını ve onların yardımcılarını seçmek,
40. Kendini feshetme kararı almak.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının 1, 3, 4, 5, 8, 9 10, 12, 13, 30, 31’inci bentlerinde
yer alan yetkiler yasa kabul ederek, 32’nci bent dışındaki bentler ise karar kabul ederek
kullanılır.
(3) Bu maddede gösterilen, devletin merkezi kurum görevlilerinin yıllık beyan ve
raporlarının dinlenmesi, Anayasa’nın ve yasaların devletin merkezi kurumlarının sorum
luluğu ve tarafsızlığı ile ilgili hükümleri dikkate alınarak yerine getirilir.

rütür,

Yüksek Meclisin Çalışma İlkeleri
Madde 4 – (1) Yüksek Meclis kendi çalışmalarını aşağıdaki ilkeleri gözeterek yü

1. İçtüzükte belirtilen haller dışında, şeffaflık,
2. Yetkilerini halkın çıkarına kullanmak,
3. Halk ve kendi seçmenleri önünde sorumluluk (hesap verebilirlik -çev.),
4. Uluslararası hukukun genel kabul gören kurallarına saygı ve uyum,
5. Anayasa’yı, yasaları, bu İçtüzüğü ve Kırgız Cumhuriyeti’nin diğer mevzuatını
korumak,
6. İfade özgürlüğü ve kararların ortaklaşa alınması,
7. Siyasi çeşitlilik ve çok taraflılık,
8. Yüksek Meclis yönetiminde ve onun organlarında siyasi parti gruplarının den
geli temsilini sağlamak,
9. Yüksek Meclis organlarında üyeler arasında bir cinsiyetin yüzde yetmişten aş
mamasını gözetmek.
Yüksek Meclisin Yerleşimi
Madde 5 - (1) Yüksek Meclisin daimi yerleşim yeri, Kırgız Cumhuriyeti’nin baş
kenti Bişkek’tir.
(2) İhtiyaç halinde, Yüksek Meclisin kararıyla başka yerlerde de toplantı yapılabilir.
(3) Yüksek Meclis binasında ve arazisinde başka organ ve kurumlara yer verilmesi
Yüksek Meclisin onayı ile mümkün olur.
(4) Yüksek Meclisin sorumluluğundaki bina ve arazilerde bulunma ve buralara gi
riş kuralları Yüksek Meclis tarafından kabul edilen yönergeye göre düzenlenir.
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İkinci Bölüm
Yüksek Meclisin Yeni Döneminin (Yeni Meclisin -çev.)
İlk Toplantısı ve Açılışı
Hazırlık Kurulunun Oluşumu ve Çalışması
Madde 6 - (1) Yüksek Meclisin ilk toplantısının düzenlenmesi için seçim barajını
aşan partilerin dağılımına göre (oranlarına göre -çev.) aday göstermesiyle Yüksek Meclis
milletvekillerinden Hazırlık Kurulu oluşturulur.
(2) Hazırlık Kurulunu Yüksek Meclise seçilen en yaşlı milletvekili yönetir.
(3) Hazırlık Kurulu, denetim ve gizli oturum yetkileri saklı kalmak üzere, bu İçtü
zükte Yüksek Meclis komisyonları için öngörülmüş düzene göre çalışır ve Yüksek Mec
lisin ilk toplantısının ardından görevi biter.
(4) Hazırlık Kurulu yaptığı çalışmaları Yüksek Meclisin ilk toplantısında sunar.
Yeni Seçilen Milletvekillerinin İlk Toplantıya Katılımı İçin Bilgilendirilmesi
Madde 7 – (1) Yüksek Meclis İdari Teşkilatı (ileride İdari Teşkilat olarak anılacak
tır) ilk toplantıdan üç gün öncesine kadar milletvekillerine aşağıdakileri ulaştırır:
1. Anayasa metni,
2. Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Milletvekillerinin Statüsü Hakkındaki yasa
metni,
3. İçtüzük metni,
4. Yüksek Meclis, İdari Teşkilat ve Hizmet Teşkilatının yapıları,
5. Yeni seçilen milletvekilleriyle ilgili bilgiler,
6. İdari Teşkilat ve Hizmet Teşkilatı ile ilgili yönetmelikler,
7. İdari Teşkilat ve Hizmet Teşkilatı görevlilerinin listesi ve iş telefonlarının rehberi.
Yüksek Meclisin İlk Toplantısı
Madde 8 - (1) Yüksek Meclisin yeni döneminde ilk toplantı seçim sonuçlarının
resmi olarak ilan edilmesinden itibaren on beş gün içinde yapılır.
(2) Yüksek Meclisin ilk toplantısını, Meclis başkanı seçilinceye kadar Meclis baş
kanlığı görevlerini yerine getiren en yaşlı milletvekili açar.
(3) Oturum başkanı, genel seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi vermek üzere Merkez Se
çim ve Halkoyu Kurulu başkanına söz verir.
(4) Seçilen milletvekili Kırgız Cumhuriyeti Anayasası’nın basılı haline sağ elini
koyup, Yüksek Meclis karşısında aşağıdaki şekilde ant içer:
“Ben, … … , Yüksek Meclis milletvekilliği görevlerini yerine getirmeye başlaya
rak, Kırgız Cumhuriyeti’ne adandığımı bildirir, Kırgız Cumhuriyeti Anayasası ve yasa
larını korumaya, görevimi bütün halkın yararına yerine getirmeye, Kırgız memleketinin
egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya ant içerim.”
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(5) Yemin metninden ve yemin usulünden ayrılmaya izin verilmez. Kural dışına
çıkıldığında tekrar ant içilir.
(6) Ant içme yolu ve kurallarının korunmasının (uyulmasının) gözetilmesi Hazırlık
Kurulu tarafından yerine getirilir.
(7) Yüksek Meclis milletvekili ant içtikten sonra Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulu
başkanı tarafından kimlik ve özel rozet takdim edilir.
(8) Yüksek Meclis milletvekilinin hak ve yetkileri yemin ettiği günden itibaren
başlar.
(9) Katılan milletvekilleri tarafından ant içme süreci tamamlandıktan sonra ilk top
lantı sona erer.
Yüksek Mecliste İlk Görüşülecek Konular
Madde 9 - (1) Yüksek Meclisin yeni dönemindeki milletvekilleri göreve başladık
tan sonra ilk olarak aşağıdaki konular görüşülür:
1. Meclis başkanı ve başkanvekillerinin seçimi için tasnif (sayım -çev.) kurulu
oluşturulması,
2. Elektronik Oylama Düzeninin Denetiminden Sorumlu Kurulun oluşturulması,
3. Meclis başkanı ve başkanvekillerinin seçimi,
4. Yüksek Meclis teşkilatının uygun bulunması,
5. Komisyon başkanlarının ve başkanvekillerinin seçimi,
6. Yüksek Meclis komisyonlarının yapısının uygun bulunması,
7. Hükümet programının onaylanması, hükümetin yapısı ve oluşumunun belirlenmesi,
(2) Yukarıda gösterilen konular dâhil edilerek gündem belirlenir. Yüksek Meclis
kararı ile ilk görüşülecek konuların arasına başka konular da eklenebilir.
Üçüncü Bölüm
Siyasi Parti Grupları, Meclis Çoğunluğu ve Azınlığı, Muhalefet
Siyasi Parti Grupları
Madde 10 - (1) Siyasi parti gruplarının oluşumu bir siyasi partiden seçilen Yüksek
Meclis milletvekillerinin toplamından ibarettir. Bir siyasi parti grubu, başka partilerden
seçilen milletvekillerini kendine dâhil etme hakkına sahip değildir.
(2) Siyasi parti; grubunun yapısı, adı, oluşumu, grup başkanının ve diğer yönetici
lerinin adı ile ilgili beyanda bulunduğu anda resmiyet kazanır.
(3) Dönem sona ermeden görevden ayrılan milletvekilinin yerine gelen milletvekili
ant içtiği andan itibaren parti grubunun üyesi olur.
(4) Bir siyasi partiden seçilen milletvekilinin o parti grubuna girmekten çekinme
hakkı yoktur.
(5) Siyasi parti grubu bu İçtüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla parti grup
içtüzüğüne göre çalışmalarını yürütür.
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(6) Siyasi parti grupları kendi görüşlerine göre tutumlarını belirlemek için Yüksek
Meclis gündemindeki konuları önceden görüşebilir. Görüşmenin neticesinde siyasi parti
grubu kendi üyelerine görev ve sorumluluk verme kararı alabilir. Siyasi parti grubu bu
İçtüzükte kaydedilen biçimde, kendi üyelerine değişiklik önerisi sunma ve açıklamada
bulunma hakkı verebilir.
(7) Siyasi parti grubu aşağıdaki hallerde sona erer:
1. Yüksek Meclisin görevi (yasama dönemi -çev.) sona erdiğinde,
2. Yüksek Meclis kendi kendini dağıttığında.
(8) Siyasi parti faaliyetinin durdurulması veya askıya alınması o partinin Yüksek
Meclisteki grubunu etkilemez.

mak,

Grup Başkanlığı
Madde 11 - (1) Siyasi parti grubunu kendi seçtiği grup başkanı yönetir.
(2) Grup başkanının görev ve yetkileri:
1. Yüksek Mecliste ve onun sınırları dışında siyasi parti grubu adına konuşma yap

2. Siyasi parti grubunun faaliyetlerini takip etmek ve eşgüdümünü sağlamak,
3. Grup kararlarını imzalamak,
4. Siyasi parti grubunun iç düzenini gözetmek,
5. Grup kararı üzerine Yüksek Meclis organlarına adayları önermek,
6. Grup kararlarının uygulanmasını gözetmek,
7. Grup kararına göre genel kurulda görüşülen konularla ilgili grup görüşünü açık
lamak,
8. Grup kararına göre siyasi parti grubunun hükümete (koalisyona) katılma kararını
açıklamak,
9. Yüksek Meclisin yönetimi ve devletin başka organları ile parti grubunun ilişki
lerini yürütmek,
10. Tasnif Kurulu ile Elektronik Oylama Düzeninin Denetiminden Sorumlu Kuru
lun oluşumu için grup temsilcilerini önermek,
11. Yüksek Meclisin ve komisyonların toplantılarına ve Yüksek Meclisin benzeri
çalışmalarına grup temsilcilerinin katılımını sağlamak,
12. Siyasi parti grubu sekretaryasının genel yönetimini yürütmek,
13. Parti grup içtüzüğünde yer alan diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Grup başkanı aynı zamanda Meclis başkanı, Meclis başkanvekili, komisyon
başkanı veya başkanvekili görevlerini üstlenemez.
Siyasi Parti Gruplarının Hakları
Madde 12 - (1) Siyasi parti grubu aşağıda sayılan haklara sahiptir:
1. Yüksek Mecliste ele alınan konular hakkında siyasi görüşünü bildirmek,
2. Başka siyasi parti gruplarıyla koalisyon için birleşmek,
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3. Yüksek Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis başkanına öneri
sunmak,
4. Siyasi parti grup temsilcisinin (sözcü -çev.) grup adına açıklama, bildiri, bildirge,
açıklama ve önergeler sunarak konuşma yapması için görevlendirmek,
5. Başka siyasi parti gruplarıyla ortak toplantılara katılmak, grup toplantılarına il
gilileri çağırmak, uzman görüşüne başvurmak,
6. Yasa yapım iş planı ve Yüksek Meclisin yıllık iş planı hakkına öneri sunmak,
7. Yüksek Meclisin komisyonlarının oluşumunda grup üyelerinden isteklileri tespit
ederek önermek,
8. Siyasi parti gruplarının temsil oranlarını gözeterek, Meclis temsil heyetlerinin ve
dostluk gruplarının oluşumunda grup üyelerinin katılımı için öneriler sunmak,
9. Yüksek Meclisin görevleri için ihtiyaç duyulan görevlileri seçmek, görevden al
mak, onaylamak, uygun görüş bildirmek ve aday göstermek.
10. Belirli konuları ele almak için çalışma grupları oluşturmak üzere öneride bu
lunmak,
11. Yüksek Meclise ve komisyonlara özel görüşme açılması (konuşmacı davet edil
mesi -çev.) için öneri sunmak,
12. Anayasa’nın 73’üncü maddesinin 3’üncü kısmının 1, 2, 3 ve 5, 6, 7, 8, 9’uncu
maddelerinde ele alınan düzenlemelere uygun olarak siyasi parti grubu üyelerinin yetki
lerinin süresinden önce sona ermesi hakkında önerge vermek,
13. Yüksek Meclisin birleşim özetine eklenmek üzere görüşülen konuyla ilgili her
türlü düşüncelerini bildirmek,
14. Siyasi parti grubunun belge ve yayınlarının kitle iletişim araçlarında paylaş
mak, bunun için Yüksek Meclis internet sayfasından yararlanmak,
15. Siyasi parti grubu üyelerinin çalışmalarında seçmenlerin çıkarlarını gözetmele
ri ve parti düzenini sağlama amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak,
16. Yaklaşım, amaç ve işlevlerini öz olarak bildirerek, yasa taslaklarının geri alın
masına yönelik hükümete yasa teklifi vermek,
17. Komisyonlarda kendini temsil eden başkan veya başkanvekillerini görevden
almak,
18. Siyasi parti grubu hakkında hükümlere uygun olarak kendi üyelerini yönlendi
recek tedbirler almak,
19. Anayasa’da ve bu İçtüzükte yer alan diğer yetkileri kullanmak.
(2) Siyasi parti grubunun Anayasa’da ve bu İçtüzükte teminat altına alınan yetkile
rinin Yüksek Meclisin çoğunluğu tarafından kısıtlanması mümkün değildir.
Siyasi Parti Grubunun Çalışmaları
Madde 13 - (1) Siyasi parti grubunun çalışmaları Yüksek Meclisin kabul ettiği har
cama mizanı (bütçe -çev.) sınırları dâhilinde nitelik ve niceliği belirlenecek sekretarya
tarafından, Yüksek Meclisteki siyasi parti gruplarının temsilciliklerinin denkliği ilkesini
göz önünde bulundurarak yerine getirilir.
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(2) Sekretaryalara çalışma yeri, büro malzemeleri ve iş için gerekli diğer imkânlar
sağlanır.
Siyasi Parti Gruplarının Koalisyonu
Madde 14 - (1) Siyasi parti gruplarının koalisyonu (ileride koalisyon olarak anı
lacaktır) çalışmaları koalisyon uzlaşısından ve bu madde kapsamında gerçekleştirilen
gönüllü birlikten oluşur.
(2) Koalisyon uzlaşısında aşağıdakiler yer alabilir:
1. Koalisyon kurulmasının özünü oluşturan, üzerinden uzlaşılan siyasi görüşler,
2. Koalisyonun siyasi yönelimi,
3. Koalisyonun çalışma ilkeleri,
4. Koalisyonun karar alma biçimi,
5. Koalisyonun sona erme şartları.
(3) Koalisyon uzlaşısına (mutabakat metnine -çev.) siyasi parti gruplarının koalisyo
na katılmaya yönelik kararları ve bunların kabul edildiği toplantıların tutanakları eklenir.
(4) Koalisyona giren siyasi parti gruplarının görüşlerini uzlaştırma amacıyla koalis
yon topluluğu organı kurabilir.
(5) Koalisyon adına, eğer o koalisyonun uzlaşısında yer verilmişse, koalisyona gi
ren liderler veya koalisyon yöneticisi konuşma veya açıklama yapabilir.
(6) Koalisyonun çalışmalarına için bilgi desteği ve teknik hizmet siyasi parti grup
larının sekretaryalarınca, ancak eğer koalisyon uzlaşısında kuruluşuna yer verilmişse
koalisyon sekretaryasınca sağlanır. Koalisyon çalışmalarının yürütülmesine dair diğer
hususlar Koalisyon uzlaşısında belirlenebilir.
(7) Yüksek Meclisin toplantısında kurulduğunun ilan edildiği andan itibaren koalis
yon resmiyet kazanır.
(8) Koalisyon faaliyeti aşağıdaki hallerde sona erer:
1. Siyasi parti grubu veya gruplarının koalisyondan çekildiklerini bildirmeleri so
nucunda koalisyon Mecliste çoğunluğu kaybettiğinde,
2. Koalisyon yöneticisi veya yetkili temsilcisi koalisyonun dağıtıldığını açıkladı
ğında.
(9) Koalisyon birliği ve faaliyetinin sona ermesine dair resmi açıklamaya kadar
koalisyon uzlaşısı, koalisyonun öz birliği, yöneticisinin adı, eğer öyle kararlaştırılmışsa
koalisyonun dağılmasına dair bilgiler “Erkin Too” gazetesinin (resmi gazete -çev.) ya
yınlanacak ilk sayısında veya Yüksek Meclis internet sayfasında ilan edilir.
Mecliste Çoğunluk ve Azınlık (İktidar ve Muhalefet -çev.)
Madde 15 - (1) Meclis sandalyelerinin çoğunluğuna sahip olan siyasi parti grubu
veya siyasi parti gruplarının koalisyonu Meclis çoğunluğu olarak adlandırılır.
(2) Meclis çoğunluğu koalisyonuna girmeyen siyasi parti grubu veya grupları Mec
lis azınlığını oluşturur.
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(3) Meclis azınlığını oluşturan siyasi parti grubu veya grupları kendilerini muhale
fet olarak ilan etme hakkına sahiptir.
Meclis Muhalefeti
Madde 16 - (1) Mecliste azınlığı oluşturan ve Yüksek Meclis toplantısında kendini
muhalefet olarak ilan eden siyasi parti grubu veya grupları ya da bunların koalisyonu
Meclis muhalefeti (muhalefet grubu -çev.) olarak adlandırılır.
(2) Siyasi parti grubu veya grupları ya da bunların koalisyonu Yüksek Meclis top
lantısında Meclis muhalefeti statüsünden çekildiğinde veya çoğunluk koalisyonuna ka
tıldığına dair resmi açıklamadan itibaren Meclis muhalefeti statüsü sona erer.
Meclis Muhalefetinin Teminatları
Madde 17 - (1) Meclis muhalefeti aşağıdaki haklara sahiptir.
1. Meclis başkanvekilliği görevi,
2. Yüksek Meclisin bütçe ve hukuk hizmetleri konularına bakan komisyonlarının
başkanlığı ve diğer komisyonların başkanvekilliği görevleri,
3. Ülke genelinde haberleşme araçlarına denk erişim,
4. Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulunun, Sayıştayın ve Yargıçlar Seçim Kurulunun
üçte bir üyelerini belirlemek.
(2) Meclis muhalefetinin bu maddede teminat altına alınan haklarının sınırlanma
sına izin verilmez.
Dördüncü Bölüm
Yüksek Meclis Görevlileri
Yüksek Meclisin Yönetimi
Madde 18 - (1) Yüksek Meclisin yönetimi Meclis başkanı ve başkanvekillerinden
oluşur.
Meclis Başkanının Seçimi
Madde 19 - (1) Yüksek Meclis yasama dönemi için gizli oylama ile kendi başka
nını seçer.
(2) Meclis başkanlığı seçimi için aday göstermede yazılı önerge biçiminde öneri
sunmak milletvekilleri ve özel grup kararıyla siyasi parti grupları yetkilidir.
(3) Meclis başkanlığı için aday göstermeye dair yazılı tekliflerde siyasi parti grubu
tarafından, aday gösterilen taliplerin toplu listesinin oluşturulması ve ilan edilmesine ne
zaret edecek başkan Yüksek Meclis (genel kurul -çev.) toplantısında seçilir.
(4) Aday gösterme sona erdikten sonra seçim yapılacak Yüksek Meclis toplantısı
nın belirlenmesi genel kurulun toplantı gündemine girer.
(5) Yüksek Meclisin genel kurul oturumlarında adayların değerlendirilmesi bu İç
tüzüğün 14’üncü ve 15’inci bölümlerinde ele alınan usulde yürütülür.
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(6) Listesi verilmiş adaylar, Yüksek Meclisin genel kurulu tarafından sunulan de
ğerlendirmelerden sonra Yüksek Meclisin toplantı gündemine girer.
(7) Oylamaya nezaret eden başkan Yüksek Meclis toplantısında oy pusulası kulla
nımı ve gizli oylama usulünü açıklar.
(8) Gizli oylama için oy pusulasına, kendini aday gösterenler hariç olmak üzere,
Yüksek Meclisin genel kurulunun değerlendirdiği bütün adaylar dâhil edilir.
(9) Adaylar, oy pusulası hazırlanana kadar adaylığını geri çekebilir.
(10) Yüksek Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş
sayılır.
(11) Meclis başkanı seçimine tek bir aday katıldığı halde seçilemezse yeni adaylar
gösterilip tekrar seçim yapılır.
(12) Meclis başkanı seçimine iki aday katılır ve ikisi de salt çoğunluğun oyunu ala
mazsa en çok oyu alan aday için tekrar oylama yapılır. Tek aday için yapılan oylamada
da salt çoğunluk sağlanamazsa, yeni adaylar gösterilip tekrar seçim yapılır.
(13) Meclis başkanı seçimine ikiden fazla aday katılır ve hiçbiri salt çoğunluğu
sağlayamazsa, en çok oy alan iki aday arasına bir üstte belirtilen usulde seçim yapılır.
Bunlardan biri yapılan oylamada da salt çoğunluk sağlayamazsa, seçimde en çok oyu
alan aday için tekrar oylama yapılır. Bu seferde de salt çoğunluk sağlanamazsa, yeni
adaylar gösterilip tekrar seçim yapılır. İkinci tura kalan aday adaylıktan çekilirse, onun
ardından en çok oyu almış olan aday seçime girer.

rütür,

Meclis Başkanının Görevleri
Madde 20 - (1) Meclis başkanı:
1. Yüksek Meclis toplantılarını yönetir,
2. Yüksek Meclis toplantılarıyla ilgili konuları hazırlamak üzere genel idareyi yü

3. Yüksek Meclisin kabul ettiği kararları imzalar,
4. Kırgız Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında Yüksek Meclisi temsil eder, Yük
sek Meclis ile Cumhurbaşkanı, hükümet, merkezi yürütme organları ve mahkeme kolla
rı, özerk yerinden yönetim organları arasındaki ilişkileri yürütür,
5. İdari teşkilatın çalışmalarına genel yöneticilik yapar ve denetler,
6. Cumhurbaşkanının, hükümetin ve üye tam sayısının üçte birinden az olmayan
milletvekillerinin teklifi üzerine Yüksek Meclisi olağanüstü toplantıya çağırır,
7. Anayasa’da belirtilen durumlarda Cumhurbaşkanına vekâlet eder,
8. Yüksek Meclisi özel gündemle toplantıya çağırır,
9. Özel gündemle ilgili konuları Yüksek Meclis gündemine ekler,
10. Yüksek Meclisin görevlerini takip eder,
11. Yüksek Meclis çalışanlarının sağlık ve haysiyetinin korunması ve gözetilmesi
için önlem alır,
12. Yüksek Meclisin kabul ettiği kararların uygulanmasını gözetir,
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eder,

13. Bu İçtüzükte yer alan istisnai haller dışında, Eşgüdüm Kuruluna başkanlık

14. “Hükümet Günü” (Sözlü soru-yanıt günü -çev.) Yüksek Mecliste konuların
kaydını tutar,
15. Cinsiyetlerin temsilde yüzde yetmişi aşmaması ilkesini korur, bu İçtüzüğe uy
gun olarak Yüksek Meclis İdari Teşkilatı ve Hizmet Teşkilatı görevlilerini atar,
16. Yüksek Meclisin meclisler arası kuruluşlardaki yetkili temsilcileri göreve geti
rir ve görevden alır,
17. Meclis başkanına bağlı anayasa kurulunu kurar,
18. Yüksek Meclisin kabul edilmiş bütçesine ve ödeneklerine uygun olarak harca
ma yapar,
19. Yüksek Meclis ödenek taslağının uygulanıp harcamaların yapılmasını yerine
getirir ve mali yıl sona ermeden üç ay öncesinden geç olmamak üzere bütçe taslağını
Yüksek Meclisin görüşüne sunar,
20. Meclis başkanvekilleri arasında görevleri paylaştırır,
21. Yüksek Meclisin çalışmalarını düzenlemek üzere yönergeler çıkarır,
22. Yüksek Meclis milletvekillerinin iş seyahatleri ile ilgili kararları çıkarır ve
faaliyet raporlarını toplar,
23. Oy verme elektronik ortamının kesintisiz çalışmasını sağlamak için tedbirler alır,
24. Toplantı (genel kurul -çev.) salonunda düzeni ve ahengi sağlar, düzeni bozanla
ra karşı bu İçtüzükte yer alan yaptırımlara başvurur,
25. Yüksek Meclisin zimmetinde yer alan mülklerden yararlanılışının denetimini
yapar,
26. Siyasi parti gruplarının eşit imkân ve şartlarda faaliyet göstermesini gözetir,
27. Yüksek Mecliste veya zimmetinde yer alan demirbaşların korunması için ted
birler alır,
28. Yüksek Meclisin takdirname, madalya, nişanlarını ödüllendirir,
29. Yüksek Meclis milletvekillerine, İdari Teşkilatının ve Hizmet Teşkilatının gö
revlilerine devlet nişanları taltif edilmesini, yüksek askeri ve özel rütbeler ile diplomatik
unvanların verilmesini teklif eder,
30. Yüksek Meclis çalışmalarının düzenini sağlamak üzere bu İçtüzükte kendine
verilen diğer görevleri yerine getirir.
(2) Anayasa’nın ve Kırgız Cumhuriyeti’nin yasalarında çizilen sınırları ihlal eden
Meclis başkanı kararlarının Yüksek Meclis kararı ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
(3) Meclis başkanı her yıl haziran ayının sonunda Yüksek Meclisin çalışma döne
mindeki faaliyetleriyle ilgili Yüksek Meclise rapor sunar.
(4) Mali yıl sona erdikten sonra bir ay içinde Meclis başkanı ve mali işlerden so
rumlu başkanvekili Eşgüdüm Kurulu ile uzlaşılan şekilde Yüksek Meclisin geçmiş yılki
harcamalarına dair Yüksek Meclise bilgi verir, harcamalar iç denetimin sonucuyla birlik
te 15 marttan geç olmamak üzere görüşülür.
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(5) Bu İçtüzüğün 32’nci maddesinde gösterilen hal dışında Meclis başkanının Yük
sek Meclisin komisyonlarına katılma hakkı yoktur.
(6) Meclis başkanı kendi görevlerini yerine getirirken Anayasa’ya, bu İçtüzüğe ve
Kırgız Cumhuriyeti’nin yazılı hukuk kaynaklarına bağlı kalır.
Meclis Başkanvekillerinin Seçimi
Madde 21 - (1) Yüksek Meclis kendi görev süresi dâhilinde gizli oylama ile kendi
içinden her bir siyasi parti grubunun temsilini sağlamak üzere Meclis başkanvekillerini
seçer.
(2) Meclis başkanvekilliğine aday olanlar, sandalye boşaldığı andan itibaren ilgili
siyasi parti grubu tarafından on iş günü içinde gösterilir.
(3) Tüm siyasi parti gruplarının rızası ile bir veya daha çok Meclis başkanvekili tek
liste ile rakipsiz olarak seçilebilir. Bu halde her siyasi parti grubu bir aday gösterebilir.
Diğer hallerde açık liste ile ve gizli oyla seçim yapılır. Oy verenlerin çoğunluğunun oyu
nu alan, elli oydan az oy almamış olmak şartıyla aday seçilmiş olur.
Meclis Başkanvekillerinin Görevleri
Madde 22 - (1) Meclis başkanvekilleri Meclis başkanının görev bölüşümü kararına
uygun olarak onun bazı görevlerini yerine getirir.
(2) Meclis başkanlığı boş kaldığında veya Meclis başkanı geçici süreyle görevini
yerine getiremediğinde, Meclis başkanının kararına uygun olarak görevlerini başkanve
killerinden biri yerine getirir.
(3) Meclis başkanının görevinin erken sona erdirilmesi halinde yeni Meclis başkanı
seçilinceye kadar onun görevlerini başkanvekillerinden biri yürütür.
(4) Meclis başkanvekilleri İçtüzükteki gösterilen yetkili komisyonlara (daimi komis
yonlara -çev.) üye olabilir. Meclis başkanvekilleri belirli süreli komisyonlara katılamaz.
(5) Meclis başkanvekilleri kendi sorumluluğundaki konularla ilgili Yüksek Mecli
se yıllık rapor verir.
Meclis Başkanının ve Başkanvekillerinin Görevinin Erken Sona Erdirilmesi
Madde 23 - (1) Meclis başkanının ve başkanvekillerinin görevi aşağıdaki hallerde
erken sona erdirilir:
1. Meclis başkanı veya başkanvekilinin görevi bırakma (istifa) talebini yazılı ola
rak bildirdiğinde,
2. Milletvekilliği görevi sona erdiğinde,
3. Yüksek Meclis görevini sona erdirdiğinde.
(2) Meclis başkanı veya başkanvekilinin görevi bırakma (istifa) talebini içeren yazılı
başvurusu oturum başkanı tarafından Yüksek Meclis toplantısında sunulur ve görüşülür.
(3) Milletvekilliği görevi erken sona erdiğinde Meclis başkanlığı veya başkanve
killiği görevi de sona erer.
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(4) Meclis başkanının veya başkanvekilinin görevden alınması konusu Yüksek
Meclis gündemine siyasi parti gruplarının önergesi ve Yüksek Meclis kararı ile girer,
başvurunun ardından 72 saatten erken, beş günden geç olmamak üzere görüşülür.
(5) Meclis başkanının görevden alınmasına yönelik Yüksek Meclis kararı üye tam
sayısının üçte ikisinden az olmayan çoğunluğun oyu ile ve bu İçtüzüğün 14 ve 15’inci
bölümlerinde belirtilen usulde alınır.
(6) Meclis başkanvekilini görevden almaya dair Yüksek Meclis kararı katılanların
elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile ve bu İçtüzüğün 14 ve 15’inci bölümlerinde
belirtilen usulde alınır.
(7) Meclis başkanı veya başkanvekilini görevden almaya dair önerge bir siyasi par
ti grubu tarafından ancak yılda bir kez verilebilir.
(8) Yüksek Meclis tarafından Meclis başkanının görevden alınması konusu görüşü
lürken oturumu en yaşlı başkanvekili yönetir.
Yüksük Meclis Eşgüdüm Kurulu
Madde 24 - (1) Yüksek Meclis Eşgüdüm Kurulu (ileride Eşgüdüm Kurulu olarak
anılacaktır) Yüksek Meclis çalışmalarının genel planını, Yüksek Meclisin kendi görev
lerini sonuca ulaştırmaya dair kurumsal konuları görüşür ve karara bağlar.
(2) Meclis başkanı ve Meclis başkanvekilleri ile komisyon başkanları, koalisyon
başkanı, siyasi parti gruplarının başkanları ve bunlar olmadığında başkanvekilleri Eşgü
düm Kurulunu oluşturur.
(3) Eşgüdüm Kurulunun toplantıları Meclis başkanının kararına uygun olarak haf
tada bir yapılır.
(4) Eşgüdüm Kurulunda aşağıdaki konular ele alınır:
1. Yüksek Meclisin aylık çalışma ve toplantı planı taslakları ile bunların Yüksek
Meclise sunuluşu,
2. Her yıl iş planının ve Yüksek Meclisin yasa yapım eylem planının uygulaması
nın izlemesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
3. Yüksek Meclisin uluslararası ve meclisler arası işbirliği planı,
4. Yabancı ülkelere gönderilecek resmi milletvekili heyetlerinin oluşumu (heyetin
yetkilerinin sınırları, katılımcıları ve başkanları),
5. İç denetim yapılışının düzenine dair karar taslağı,
6. Meclis başkanının raporlarının biçimini,
7. Komisyonların ana esaslarını,
8. Yüksek Meclis toplantılarına milletvekillerinin devam durumu, düzen ve faali
yetleri durumuyla ilgili komisyon raporunu,
9. İç denetim sonuçlarını,
10. Eşgüdüm Kurulunun üyelerinin önerdiği diğer konuları.
(5) Eşgüdüm Kurulu üyelerinin iç denetime müdahalede bulunması yasaktır. İç
denetimin sonuçlarını görüşülürken toplantıyı Eşgüdüm Kurulunun seçtiği siyasi parti
grubu başkanı yönetir.
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(6) Eşgüdüm Kurulu kararı Yüksek Meclise sunulur ve katılanların çoğunluğunun
kararıyla kabul veya çoğunluğunun elliden az olmayan oyuyla reddedilir.
Beşinci Bölüm
Yüksek Meclisin Daimi ve Geçici Komisyonları ve
Yüksek Meclis Çalışmalarının Düzenlenmesi
Daimi Komisyonlar
Madde 25 - (1) Yüksek Meclisin daimi komisyonları Yüksek Meclisin görevleri
arasındaki konuları hazırlar ve ön görüşme yapar, ayrıca Yüksek Meclis tarafından kabul
edilen yasaların ve kararların hayata geçirilişini gözetir.
(2) Yüksek Meclis komisyonların sayısını, bunların görev alanına giren konuları ve
ayrıca yapısını belirler.
(3) Komisyonların yapısı siyasi parti gruplarının başkanlarının önerisi üzerine,
grupların eşit temsilini gözeterek belirlenir.
(4) Yüksek Meclisin ihtisas komisyonları kendi görev alanına giren konularda Yük
sek Meclisin denetim işlevine dair yasaya uygun olarak, yürütme organlarınca yasaların
ve Yüksek Meclis kararlarının uygulanmasını denetlemek,
(5) Komisyonlar Yüksek Meclise rapor verir.
Komisyon Başkanlarının ve Başkanvekillerinin Seçim Usulü
Madde 26 - (1) Yüksek Meclis komisyonlarının başkanları ve başkanvekilleri,
Yüksek Meclisin kendi görev süresi için, Yüksek Meclisin başkanı hariç olmak üzere
kendi içinden gizli oyla seçilir.
(2) Yüksek Meclis komisyonlarının başkanlığı ve başkanvekilliği görevlerine aday
gösterilmesi, değerlendirme ve seçim; Meclis başkanı için gösterilen usullerde yapılır.
(3) Tüm siyasi parti gruplarının kararı ile Yüksek Meclisin komisyonlarının baş
kanları ve başkanvekilleri ortak liste ile ve rakipsiz olarak seçilebilir.
(4) Oylamaya katılanların çoğunluğunun oyunu alan aday, kabul oyu elliden az ol
mamak üzere, seçilmiş olur.
(5) Bütçe ve insan hakları konularına bakan komisyonların başkanları Meclis mu
halefeti üyesi milletvekilleri arasından seçilir.
Komisyonların Çalışmaları için Gerekli Şartlar ve Sınırlılıklar
Madde 27 - (1) Yüksek Meclis komisyonlarının yapısı en az beş milletvekilinden
oluşur.
(2) Komisyon üyeleri komisyon toplantısına katılmak zorundadır.
(3) Komisyonda toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar
yeter sayısı katılan üyelerin yarısından fazlasıdır (basit çoğunluktur -çev.).
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(4) Siyasi parti grupları her bir komisyonda kendi temsilini sağlamalıdır ve bir ko
misyondaki temsilcilerinin sayısı karar yeter sayısını aşamaz.
(5) Milletvekilleri bu maddenin 6’ncı fıkrasında ve bu İçtüzüğün 32’nci maddesin
de gösterilen haller dışında, yalnız bir komisyonun üyesi olabilir.
(6) Tüm komisyonlara birer üye vermeye üye sayısı yetmeyen siyasi parti grupla
rının milletvekilleri parti grubunun önerisi ile oy kullanma hakkına da sahip olarak iki
komisyona katılabilir.
(7) Milletvekilleri, üyesi olmadıkları komisyonların gizli olmayan toplantılarına
istişare hakkı ile katılabilir.
(8) İdari teşkilatın uzmanlık veya dilsel inceleme raporu gelmemiş yasa taslakları
sorumlu komisyon tarafından önceden görüşülemez.
(9) Eğer görüşülen konuların niteliği kapalı toplantı yapılmasını gerektirmiyorsa,
komisyon toplantıları açık yapılır. Kapalı toplantıya komisyon tarafından çağırılan kişi
ler katılabilir.
(10) Bu İçtüzükte belirtilen haller dışında, komisyonlar toplantı gününden önce ve
en geç üç gün kaldığında toplantı gündemi, zamanı ve yerini duyuru panosunda ve Yük
sek Meclis internet sayfasında yayınlar.
(11) Cumhurbaşkanı, başbakan, bunların Yüksek Meclisteki temsilcileri, Kamu
Başdenetçisi (Ombudsman) ile İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Ön
leme Ulusal Merkezi Eşgüdüm Kurulunun başkanı açık ve kapalı toplantılara katılma
hakkına sahiptir.
(12) Komisyonların açık toplantılarında uzmanlar, ilgili kişiler, böylece Yüksek
Mecliste akredite basın mensupları katılabilir.
(13) Komisyon toplantısına katılmak isteyenler Yüksek Meclis tarafından uygun
görülürse toplantılara çağırılabilir.
(14) Komisyon toplantısına katılanlar bu İçtüzüğün 145’inci maddesindeki şartlara
uymaktan sorumludur.
Daimi ve Geçici Komisyon Başkanları ve Başkanvekillerinin
Görevinin Erken Sona Ermesi
Madde 28 - (1) Komisyon başkanları ve başkanvekillerinin görevi aşağıdaki hal
lerde erken sona erdirilebilir:
1. Komisyon başkanı veya başkanvekilinin görevinin sona erdirilmesine dair kendi
yazılı talebi üzerine (görevden çekilme),
2. Milletvekilliği görevinin sona ermesiyle,
3. Yüksek Meclis görevden aldığında.
(2) Komisyon başkanı veya başkanvekilinin görevinin sona erdirilmesine (görev
den çekilme) dair yazılı talebi toplantıyı yöneten Meclis başkanı veya başkanvekilince
Yüksek Meclise sunulur ve görüşülür.
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(3) Milletvekilliği görevinin erken sona erdirilmesiyle komisyon başkanı veya baş
kanvekilinin görevi de sona ermiş olur.
(4) Komisyon başkanı ve başkanvekilini görevden alma konusu komisyon günde
mine siyasi parti grubunun önergesi ve Yüksek Meclisin kararı ile girer ve 72 saatten
erken beş günden geç olmamak üzere görüşülür.
(5) Yüksek Meclis komisyonlarının başkan ve başkanvekillerini görevden alma ka
rarı oylamaya katılanların çoğunluğuyla ve en az elli oyla alınır,
(6) Komisyon başkanı veya başkanvekilini görevden almaya dair önerge bir siyasi
parti grubu tarafından ancak yılda bir kez verilebilir.
Daimi Komisyonların Görevleri
Madde 29 - (1) Yüksek Meclis komisyonlarının kendi sorumluluklarındaki konu
larda:
1. Yasa taslaklarının ön görüşmelerini yapar ve bu İçtüzüğün hükümlerine uygun
olarak yasa taslaklarına dair kararlar alır,
2. Yüksek Meclisin yetkisindeki kamu görevlisi atamaları için seçim, hazırlık, de
ğerlendirme, uygun görme ve görevden alma aşamalarında incelemelerde bulunur ve
görüş bildirir,
3. Yüksek Meclis kararlarının taslaklarını Yüksek Meclis gündemine sunar,
4. Yasa taslaklarını hükümete, Kamu Başdenetçisine (Ombudsman), ayrıca tarafsız
uzman kurumlara görüş ve önerilerini almak üzere gönderme kararı alır,
5. Özel görüşme düzenler (konuşmacı davet eder ve dinler -çev.),
6. Merkezi idarenin organları, özerk yerinden yönetim organları ve illiyetine bak
maksızın tüzel kişilerden resmi belgeleri ve başka maddi unsurları talep eder,
7. Yüksek Meclis toplantılarında genel görüşme yapılması hususunda öneride bu
lunur,
8. Yürütme (merkezi) organlarında ve özerk yerinden yönetim organları yasa tas
laklarının hazırlanması ve kabul edilmesi, yasaların ve Yüksek Meclis kararlarının uygu
lanmasının gözetiminin sağlanması için çalışma grupları oluşturur,
9. Devlet bütçesi yasa taslağının kendini ilgilendiren bölümlerine dair görüşlerini
sorumlu komisyona gönderir,
10. Komisyonlar göreve başladıktan itibaren altı ay geçtikten sonra kendi sorumlu
luklarında kabul edilen yasaları izlemeye alır,
11. Görüşülen konuyu başka komisyona vermeye dair önergeyi Meclis başkanına
verir,
12. Farklı yerde veya Yüksek Meclisin başka komisyonlarıyla birlikte toplantı yap
ma kararı alır,
13. Merkezi kurumların yöneticilerini dinler,
14. Yaklaşım, amaç ve işlevlerini kısaca açıklayarak, hükümete yasa taslağının geri
çekilmesi gereğine dair teklif (yasama girişimi) verebilir,
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15. Kendi çalışmalarına uzmanları, tarafsız mütehassısları ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerini dâhil edebilir,
16. Dönemlik çalışma tasarısı esasında gelecek yılki Yüksek Meclis bütçesi tasla
ğına dair önergelerini Meclis başkanına sunar,
17. Kendi çalışmalarını düzenlemeye dair konuları kendi içinde karara bağlar.
18. Yüksek Meclisin denetim işlevi kapsamında ve yasalara uygun şekilde yürütme
organlarında yasaların ve Yüksek Meclis kararlarının uygulanmasını denetler,
19. Bu İçtüzükte ve başka düzenleyici yasal belgelerde ele alınan diğer konulara
bakar.
(2) Yasa taslağı görüşülmelerinin sonuçlarına dair Yüksek Meclis komisyonları ra
por kabul eder.
(3) İdari teşkilatın ilgili birimleri bu İçtüzükte gösterilen haller dışında komisyon
toplantısından en az üç gün önce komisyon üyelerine gündemdeki konularla ilgili bilgi
lendirici maddi unsurları sağlar.

tirir.

Komisyon Başkanının Görevleri
Madde 30 - (1) Komisyon başkanı:
1. Komisyon çalışmalarını yönetir,
2. Komisyon üyeleri arasında görev paylaşımı yapar,
3. Komisyon toplantısının taslak gündemini hazırlar,
4. Komisyon toplantılarını yönetir,
5. Komisyon belgelerini imzalar,
6. Bu İçtüzükte ve komisyonla ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine ge

Komisyonların Ortak Toplantıları
Madde 31 - (1) Birkaç komisyonu ilgilendiren konularda ortak toplantı yapılabilir.
(2) Ortak toplantılarda komisyonlar her bir komisyonun katılan üyelerinin çoğun
luğuyla ortak kararları kabul edebilir, bunları kendi komisyonlarının başkanı veya yok
luğunda komisyon başkanvekili imzalar. Komisyonlar arasında görüş ayrılığı olduğunda
karar her bir komisyon tarafından kendi adına kabul edilir.
(3) Ortak toplantı, komisyonlar için belirlenmiş usule göre gerçekleştirilir.
Yüksek Meclis Genel Toplantısı
Madde 32 - (1) Yüksek Meclis aşağıdaki hallerde Yüksek Meclis Genel Toplantısı
usulünde çalışır:
1. Seçimden sonra Yüksek Meclisin çalışmalarının başında bu İçtüzüğün 9’uncu
maddesindeki birincil konuları görüşürken,
2. Olağanüstü hal ve seferberlik ilan edilirken savaş durumu ortaya çıktığında Yük
sek Meclisin her zamanki yöntemlerle çalışması imkânı olmadığında.
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(2) Toplantı ihtisas komisyonu başkanının yönetiminde gerçekleştirilir, o olmadı
ğında oturum başkanlığı Yüksek Meclisin kararıyla seçilir.
(3) Yüksek Meclis Genel Toplantısına ait yazılı belgeler ve karar taslakları toplantı
sırasında dağıtılabilir.
(4) Yüksek Meclis Genel Toplantısında, yemin etmiş milletvekillerinin toplam sa
yısının salt çoğunluğunun açık oyu ile karar alınır.
(5) Yüksek Meclis Genel Toplantısı, görüşülen konularla ilgili karar aldıktan sonra
toplantısını sonlandırır.
(6) Yüksek Meclis Genel Toplantısında alınan karar Yüksek Meclis toplantısında
bekletilmeksizin görüşülür.
Geçici Komisyonlar (Süreli komisyonlar -çev.)
Madde 33 - (1) Yüksek Meclis belirli konularda araştırma ve meclis soruşması
yapmak üzere geçici komisyon kurabilir.
(2) Geçici komisyon kurma önergesini siyasi parti grupları veya komisyonlar
(daimi komisyonlar -çev.) verebilir.
(3) Siyasi parti gruplarının önergesi ile Yüksek Meclisteki temsil oranlarına denk ol
mak üzere oluşumunda beş milletvekilini aşmayacak şekilde geçici komisyon kurulur.
(4) Eğer başkan tarafından belirtilen süre içinde siyasi parti grubu komisyonun
oluşumu için kendi temsilcisini göstermezse Yüksek Meclis o grubu katmaksızın geçici
komisyonu kurar.
(5) Geçici komisyonun kurulması kararı aşağıdakileri kapsar:
1. Geçici komisyonun adı,
2. Geçici komisyonun görüşmek üzere oluşturulduğu amaçlar, görevler ve konula
rın kapsamı,
3. Geçici komisyonun kendi yapısı,
4. Çalışma süresi,
5. Çalışmalarının sonuçlarına dair beyannamenin teslim süresi,
6. Geçici komisyonun kurulumu ve maddi-teknik gereksinimlerin sağlanması ko
nuları.
(6) Geçici komisyonun çalışma süresi kurulduğu günden başlayarak üç ayı aşamaz.
Yüksek Meclis tarafından geçici komisyonun çalışma süresinin uzatılması kararı alına
bilir.
(7) Yüksek Meclisin görev süresi (yasama dönemi -çev.) sona ermeden önceki son
dört ayda geçici komisyon kurulmasına izin verilmez.
(8) Aşağıda belirtilenler geçici komisyonda başkan veya başkanvekili seçilemez:
1. Daimi komisyonların başkanları,
2. Aynı siyasi parti grubunun üyeleri,
(9) Çıkar çatışması olduğunda milletvekili geçici komisyonun yapısı belirlenene
kadar kendi adaylığını koyma hakkına sahiptir.
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(10) Eğer geçici komisyonun çalışmalarının yürütülmesinde milletvekillerinin çı
kar çatışması ortaya çıkarsa, o komisyonun üyeliğinden ayrılmak üzere komisyon başka
nına yazılı istek sunulabilir, bu durumda siyasi parti grubu başkanına bilgi verilir.
(11) Geçici komisyondan ayrılan üyelerin yerine aynı siyasi parti grubunun üyele
rinden biri geçer.
(12) Geçici komisyonun başkanı veya başkanvekilinin görevinin erken sona erdi
rilmesi, Meclis başkanvekilinin görevinin erken sona erdirilmesi için gösterilen yöntem
ve düzende yerine getirilir.
İKİNCİ KISIM
YÜKSEK MECLİS ÇALIŞMALARININ DÜZENİ
Altıncı Bölüm
Yüksek Meclis Yasama Yılları ve Yasama Yılı İş Planı
Yüksek Meclis Yasama Yılı
Madde 34 - (1) Yüksek Meclis yasama yılı eylül ayının ilk iş gününden başlar ve
bir sonraki yılın haziran ayının son iş gününe kadar devam eder.
(2) Yasama yılı Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Marşı okunarak açılır ve kapanır.
(3) Yasama yılının işleyişi Yüksek Meclis ve onun organlarının çalışmalarındaki
usuldedir.
(4) Yüksek Meclisin yasama yılının ortalarında Cumhurbaşkanının, hükümetin ve
ya Yüksek Meclis milletvekillerinin en az üç birinin önerisi üzerine olağanüstü bir top
lantı yapabilir.
(5) Olağanüstü toplantı çağırısına dair önerge gerekçeleri, görüşülmesi önerilen so
rular ve ayrılacak süreleri içerecek şekilde Meclis başkanına sunulur.
(6) Yüksek Meclisin olağanüstü toplantısını içeren önerge Yüksek Meclise teslim
edildiği günden itibaren üç gün içinde Meclis başkanı tarafından çağırı yapılır.
(7) Olağanüstü toplantı Yüksek Meclis tarafından önerilen konularda karar alındı
ğında sona erer.
(8) Gizli oylama yöntemini uygulamak için Yüksek Meclis geçici komisyonların
kuruluşundaki şekilde sayım komisyonu oluşturur.
Yüksek Meclis Toplantıları
Madde 35 - (1) Yüksek Meclis toplantıları aşağıdaki şekillerde olabilir:
1. Olağan,
2. Olağanüstü,
3. Açık,
4. Kapalı.
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(2) Yüksek Meclisin olağan toplantılar için yasalarda gösterilen haller dışında Çar
şamba ve Perşembe günleri toplanır. Yasalara göre çalışma günü değiştiğinde Yüksek
Meclis ve onun organları değişen günlerde çalışma yapar.
(3) Olağan toplantılar saat 09.30’da başlar, saat 18.00’de sona erer. Yüksek Meclis
kararıyla toplantı saatleri uzatılabilir.
(4) Yüksek Meclis toplantısı (genel kurul -çev.) saatlerinde siyasi parti grupları ve
komisyonlar toplantı yapamaz, özel görüşme açılamaz, seçmenlerle çalışma yapılamaz.
(5) Yüksek Meclisin olağanüstü toplantısı Çarşamba ve Perşembe dışında haftanın
herhangi bir günü Cumhurbaşkanının ve Meclis başkanının önerisiyle gerçekleştirilebilir.
Yüksek Meclisin Kapalı Toplantıları (Kapalı Oturum -çev.)
Madde 36 - (1) Ulusal, askeri ve yasalarda gösterilen diğer sırlarla ilgili konular
dışında Yüksek Meclis açık toplantı yapar.
(2) Belirli özel hallerde Yüksek Meclis gündemindeki konuların kapalı olarak gö
rüşülmesi için Yüksek Meclisin kararı alabilir.
(3) Kapalı toplantı yapılması kararı oylamaya katılanların çoğunluğuyla alınır, ka
bul oyları elliden az olamaz.
(4) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kamu Başdenetçisi (ombudsman), Cumhurbaşkanı
ve hükümetin Meclisteki daimi yetkili temsilcileri Yüksek Meclisin tüm kapalı toplantı
larına katılabilir. Yüksek Mahkeme başkanı, Yüksek Mahkeme Anayasa Dairesi başkanı,
Merkez Bankası başkanı, Sayıştay başkanı, başsavcı ve hükümet üyeleri kendi sorumlu
luklarındaki konularla ilgili Yüksek Meclis kapalı toplantılarına katılabilir. Diğer kamu
görevlileri kapalı toplantıya Meclis başkanının veya o yokken Meclis başkanvekilinin
çağrısı üzerine katılabilir.
(5) Yüksek Meclisin kapalı toplantısının içeriğinin açıklanması ve yayılması, ayrı
ca toplantı sırasında fotoğraf çekilmesi, ses ve görüntü kaydı alınması, iletişim araçları
nın, telefon ve telsiz gibi irtibatların kullanılması yasaktır.
(6) Yüksek Meclis kapalı toplantılarda tam tutanak ve birleşim özetlerinin hazır
lanması İdari Teşkilatın bünyesindeki bölümler tarafından, toplantı gizliliği gözetilerek
yerine getirilir.
(7) Devlet sırları ve yasalarla korunmuş başka özel sırları kapsayan belgelerin sak
lanması, bunlara erişimin ve gizliliğinin sağlanması usulü Yüksek Meclis başkanı tara
fından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(8) Yüksek Meclisin kapalı toplantılarda alınan kararlar ve oylama sonuçları Yük
sek Meclisin internet sayfasına yayınlanır.
Çağırılan Kişilerin Yüksek Meclis Toplantılarına Katılması
Madde 37 - (1) Yüksek Mecliste görüşülen yasa taslakları ve diğer konularda ge
rekli bilgileri, görüşleri ve açıklamaları sunmak üzere komisyonların önerisi ile Yüksek
Meclis toplantısına merkezi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzman
ve mütehassıslar çağırılabilir.
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Yüksek Meclis Toplantısının Çalışma Dili
Madde 38 - (1) Yüksek Meclis toplantılarında ulusal ve resmi dillerde (Kırgız
Türkçesi ve Rusça, -çev.) eş zamanlı tercüme hizmeti sağlanır ve oturum başkanının ulu
sal dille (Kırgız Türkçesi -çev.) yönetir.
(2) Milletvekilleri ve çağırılan kişiler Yüksek Meclis toplantılarında resmi dillerde
konuşabilir (Kırgız Türkçesi ve Rusça, -çev.).
(3) Yüksek Meclisin ve organlarının toplantılarında konuşmacılara Kırgız Türkçe
sinden Rusçaya ve Rusçadan Kırgız Türkçesine eş zamanlı çeviri hizmeti sunulur.
(4) Yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların resmi dilleri bilmeyen temsilcileri,
yabancı ülke vatandaşları yabancı dilde konuşabilir ve onlara resmi dillerde eş zamanlı
tercüme hizmeti sağlanır.
Yüksek Meclis Toplantılarında Oturum Başkanı
Madde 39 - (1) Yüksek Meclisin toplantılarında oturum başkanı:
1. Toplantıyı bu İçtüzüğün hükümlerine göre yönetir,
2. Söz alma istemlerinin geliş sıralarına, toplantı gündemine ve bu İçtüzük hüküm
lerine göre söz verir,
3. Görüşülen konularda önergeleri geliş sırasına göre oylamaya sunar,
4. Oy verme sürecinin başladığını ilan eder ve sonuçlarını açıklar,
5. Toplantı özetinin ve tam tutanağın hazırlanmasını denetler ve imzalar,
6. Genel görüşmelere ve özel ödev (görev -çev.) kararlarını imzalar,
7. Siyasi parti grupları arasında görüşmeleri düzenler.
(2) Oturum başkanı toplantıyı sona erdirerek bir sonraki toplantı gündemini duyurur.
(3) Oturum başkanı toplantıda istenen düzeni sağlamak için bu İçtüzüğün 31’inci
bölümünde gösterilen çarelere başvurur.
Yüksek Meclis Toplantılarında Oturum Başkanına Dair Kısıtlamalar
Madde 40 - (1) Söz alanlar tarafından ahlak sınırları aşıldığında, oturum başkanı
söylenen sözü ayrıntılandırmadan (tartışmadan -çev.) buna karşı şerh koyma hakkına
sahiptir.
(2) Elektronik cihazdan yararlanılmayan açık oylamada oturum başkanı ilk oyu
verir.
(3) Oturum başkanı toplantıyı yönetirken bu İçtüzük hükümleri üç kez ihlal edildi
ğinde katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile bir sonraki toplantıya kadar
başka bir oturum başkanını görevlendirebilir.
Yüksek Meclis Toplantısında Milletvekillerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 41 - (1) Milletvekilleri Yüksek Meclisin, siyasi parti gruplarının ve komis
yonların toplantılarına katılabilir.
(2) Yüksek Meclis toplantılarında milletvekilleri bu İçtüzükte gösterilen sınırlar
içinde şu haklara sahiptir:
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1. Tartışmaya katılmak,
2. Görüşülen konuların içeriğiyle ilgili görüş ve düşüncelerini ve önerilerini pay
laşmak,
3. Yüksek Meclisin değerlendirmesine sunulan kamu görevlisi atamaları için aday
larla ilgili görüş bildirmek,
4. Konuşmacılara bu İçtüzükte gösterilen usulde soru sormak,
5. Açıklama yapmaya ve milletvekilleri arasında Yüksek Meclisteki siyasi parti
gruplarının ve komisyonların çalışmaları ile ilgili belgeleri dağıtmak.
(3) Milletvekilleri bu İçtüzükte ayrıca gösterilen diğer yetkilerini kullanır.
Yüksek Meclisin İş Planları
Madde 42 - (1) Yüksek Meclis yeni yasama döneminin başlangıcında Meclisi ge
liştirme stratejisi kabul eder ve gerektiğinde bu stratejide değişiklikler yapılır.
(2) Yeni yasama döneminin başlangıcında Yüksek Meclis komisyonları oluşturuldu
ğundan itibaren üç ay içinde ve bir ekimden geç olmamak üzere ilk olağan toplantıda tem
sil, yasa yapımı ve denetim işlevlerinin çalışmalara aktarılmasıyla iş planı oluşturulur.
(3) Yüksek Meclis, her ayın başında konuların önceliğini, siyasi parti gruplarının, ko
misyonların ve milletvekillerinin yazılı önergelerini dikkate alarak aylık planı kabul eder.
(4) Yüksek Meclisin çalışmalarının dönemlik ve aylık planları Meclis kararı ile ka
bul edilir ve kabul edildiği başlayarak üç gün içinde Yüksek Meclis internet sayfasında
yayınlanır.
Yüksek Meclisin Toplantı Gündemi
Madde 43 - (1) Yüksek Meclisin toplantısı konuların görüşülmesinde öncelikleri
dikkate alarak, her aylık planın özelinde, Meclis başkanı tarafından sunulan toplantı gün
deminin kabulüyle başlar.
(2) Yüksek Meclis komisyonlarda görüşülen yasa taslaklarını süresinden önce top
lantı gündemine alabilir.
(3) Yüksek Meclis tarafından sorumlu komisyonun erteleme kararının uygun gö
rüldüğü durumlar dışında toplantı gündemine giren konuların görüşülmesi Yüksek Mec
lis kararıyla bir kereye mahsus ertelenebilir.
(4) Toplantı gündemi oturuma katılan milletvekillerinin çoğunluğuyla kabul edilir,
kabul oyları elliden az olamaz.
(5) Bu İçtüzüğün 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının 2, 6 – 9, 13, 15, 17 – 30,
33, 38 ve 39’uncu bentlerinde ele alınan konular bu İçtüzükte yer alan hükümler sak
lı kalmak üzere toplantı gündemine Yüksek Meclis kabul kararı gerekmeksizin Meclis
başkanı tarafından eklenir.
(6) Hükümet tarafından geciktirildiği düşünülen yasa taslakları sorumlu komisyo
nun görüşü ile toplantı gündemine eklenir ve Yüksek Meclis tarafından beklemeksizin
görüşülür.
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(7) Bu İçtüzükte gösterilen durumlar hariç olmak üzere, toplantıların gündeminde
ki konularla ilgili bilgilendirici bilgi ve belgeler Yüksek Meclis toplantısından en az üç
gün önce milletvekillerine verilir.
Siyasi Parti Gruplarını ve Komisyonların Toplantıları
Madde 44 - (1) Siyasi parti grupları cuma günleri ve gerekli durumlarda seçmenlerle
görüşme zamanları, komisyonlar ve genel kurul dışında diğer günlerde toplantı yapar.
(2) Komisyon toplantıları pazartesi ile salı günleri ve gerekli durumlarda seçmen
lerle görüşme zamanlarında siyasi parti grupları ve Yüksek Meclis toplantıları hariç ol
mak üzere diğer günlerde toplantı yapılır.
(3) Komisyonların toplantıları üyelerinin salt çoğunluğunun katılımıyla geçerli
olur. Komisyonlar katılan üyelerinin çoğunluğunun oyuyla karar alır.
(4) Siyasi parti gruplarının ve komisyonların toplantılarının biçimi, usulü ve toplantı
yeter sayısı, toplantıyı yönetme dili, gündemin kabulü ve diğer konular eğer bu İçtüzükte
başkaca bir hüküm yoksa Yüksek Meclis toplantılarına benzer şekilde yürütülür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
YASA YAPIM SÜRECİ
Yedinci Bölüm
Yüksek Meclise Yasa Taslağı Sunulması ve Öninceleme
Yasama Girişimi (yasa önerisi verebilme -çev.) Hakkının Öznesi
Madde 45 - (1) Yasama girişimi hakkına sahip olanlar şunlardır:
1. Yasayla düzenlendiği şekilde halk önergesi ve on bin seçmen,
2. Bu İçtüzüğe uygun olarak Yüksek Meclis milletvekilleri,
3. Hükümete dair anayasa kanunda (anayasal yasa -çev.) gösterildiği şekilde hü
kümet.
Yüksek Meclisin Bir Önceki Yasama Döneminde Kabul Edilmeyen
Yasa Taslaklarının Görüşülmesi
Madde 46 - (1) Milletvekili veya milletvekilleri tarafından sunulan ve bir önceki
yasama döneminde Yüksek Meclis tarafından birinci okumada (ilk görüşme -çev.) kabul
edilmeyen yasa taslakları, halk önergesi biçiminde sunulan taslaklar dışında geri çekil
miş sayılır.
(2) Eğer yeni kurulan hükümet sahiplenmekten çekinirse, bir önceki hükümet tara
fından sunulan yasa taslakları geri çekilmiş sayılır.
(3) Milletvekili veya milletvekilleri tarafından sunulan ve geri çekilmiş sayılan ya
sa taslakları, tekrar sunulması ve böylece yasama yılı planına eklenmesi kararı alınabil
mesi için yeni yasama dönemi milletvekillerine ve Yüksek Meclis ihtisas komisyonla
rına dağıtılır.
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(4) Yeni yasama dönemi milletvekilleri tarafından talep edilen geri çekilmiş yasa
taslakları Yüksek Meclis arşivinden alınarak verilir.
(5) Halk önergesi biçiminde verilen ve hükümetin sahiplendiği yasa taslakları Yük
sek Meclis tarafından bu İçtüzükte gösterildiği biçimde görüşülür.
(6) Bir önceki yasama döneminde Yüksek Meclis tarafından birinci, ikinci ve üçün
cü okumalarda (görüşmelerde -çev.) kabul edilen yasa taslakları Yüksek Meclis tarafın
dan bu İçtüzükte gösterildiği biçimde görüşülür.
Yasa Taslağı Sunulması, Eklenecek Belgeler
Madde 47 - (1) Yasama önergesi verme hakkının özneleri tarafından Yüksek Mec
lise sunulan yasa taslaklarına aşağıdaki tamamlayıcı bilgi ve belgeler eklenir:
1. Önerge sahibinin dilekçesi,
2. Yasa taslağını kapsayan özet ve açıklama aşağıdaki bilgileri içerir:
a. Yasa taslağının amaçları ve işlevleri (gerekçeleri -çev.),
b. Yasanın uygulanmasının toplum, iktisat, yargı, çevre, yolsuzluk, temel haklar
ve toplumsal cinsiyet bakımlardan muhtemel sonuçları,
c. Açılan özel görüşmenin ve toplumsal değerlendirmelerin sonuçları,
ç. Yasa taslaklarının yasalara uygunluğu,
d. Giderlerin kaynaklarının açıklaması.
3. Eğer yasa taslakları yürürlükteki yasalarda değişiklik yapılmasını içeriyorsa kar
şılaştırmalı tablo,
4. Sunulan yasa taslağının beraberindeki yasa taslakları (ileride yasa taslağı torbası
olarak anılacaktır),
5. Ticari işleri düzenlemeye yönelik yasa taslaklarının yönlendirici (teşvik
edici - çev.) etkilerinin istikameti.
(2) Yasa taslağının halk önergesi biçiminde sunuluşunda aşağıdakiler eklenir:
1. Önerge sahibi topluluğun başvuru belgeleri (kişilerin listesi, soyadı, ad, unvan,
kimlik bilgileri).
2. İmzalı sayfalar,
3. Yasa taslağının resmi baskısında (son halinde -çev.) yer alan metnin bir örneği.
(3) Yasa taslağı ve tamamlayıcı belgeler elektronik ortamda, iki resmi dilde (12
punto Times New Roman yazı tipinde) ve Yüksek Meclis milletvekillerinin sayısına
denk miktarda basılı olarak sunulur.
Yasa Taslağının Kayda Alınması
Madde 48 - (1) İdari Teşkilatın ilgili asli birimi yasa taslaklarını kayda alır ve Mec
lis başkanına sunulana kadarki iki günlük süre içinde, bu İçtüzüğün 45 ve 47’nci madde
lerinin gereklerine uygunluğuna dair incelemenin hazırlanması için iki günü geçmemek
üzere hukuk birimine verir.
Yasa taslağı hukuk biriminin değerlendirmesiyle birlikte Meclis başkanına bağlı
ulusal güvenlik uzman kuruluna gönderilir, orada üç gün içinde yasa taslağının ulusal
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güvenlik bakımından uygunluğuna dair değerlendirme hazırlanır. Eğer uzmanlar kurulu
olumsuz değerlendirme sunarsa yasa taslağı önerge sahibine iade edilir.
(2) Meclis başkanı iki iş günü içinde Meclis başkanına bağlı ulusal güvenlik uz
man kurulunun ve hukuk biriminin değerlendirmelerine bağlı olarak yasa taslağının ele
aldığı konulara göre sorumlu komisyonu belirler ve ilgili komisyonlara gönderme kararı
çıkarır.
Başkanının soyadı ilk sırada yer alan (yazılan -çev.) komisyon asli sorumlu kabul
edilir.
(3) Meclis başkanının kararına göre İdari Teşkilatın ilgili asli birimi bir gün içinde
yasa taslağını ve ekli belgeleri siyasi parti gruplarına, komisyonlara, milletvekillerine,
özel incelemeleri yerine getiren uzman birime (ileride uzmanlık birini olarak anılacaktır)
gönderir, böylece yasa taslakları Yüksek Meclisin internet sayfasında yayınlanır.
(4) Milletvekilleri tarafından ve halk önergesi biçiminde sunulan yasa taslakları
kayda alındıktan sonra Cumhurbaşkanına ve hükümete gönderilir.
(5) Yasa taslağını sunan özne, birinci okumada kabul edilene kadar taslağı geri çek
me veya imzasını geri çekme hakkına sahiptir. Bu yönde Meclis başkanına yazılı olarak
bildirimde bulunur. Eğer yasa taslağı birden çok milletvekili tarafından sunulmuşsa, tüm
önerge sahiplerinin rızası ile geri alınabilir.
Yasa Taslağının Önerge Sahibine İadesi
Madde 49 - (1) Eğer sunulmuş yasa taslağı ve ekli belgeler bu İçtüzüğün 45 ve
47’nci maddelerine ve karar alma (yasa yapım -çev.) tekniğinin gereklerine uymazsa,
Meclis başkanı İdari Teşkilatın hukuk hizmetinin değerlendirmesine uygun olarak yasa
taslağını ve ekli belgelerini önerge sahibine iade eder.
Yasa Taslağının Uzmanlarca İncelenmesi
Madde 50 - (1) İdari Teşkilatın uzmanlık birimi yasa taslağı üzerinde yargı, temel
haklar, çevre, yolsuzlukla mücadele ve toplumsal cinsiyet bakımlarından uzmanlık ince
lemelerinin sonuçlarını verecek biçimde aşağıdaki noktalara ait görüşleri içerir:
1. İlgili komisyonlarda görüşülünceye ve birinci okumaya girene kadar yasa tasla
ğına ve yasa taslağı torbasına,
2. Yasa taslağının ikinci okumasına kadarki hazırlık çalışmalarında verilen değişik
lik önergelerine,
3. Cumhurbaşkanının karşı görüşlerine dair uzlaşma kurulu tarafından hazırlanan
yasa metnine.
(2) İdari Teşkilatın dil hizmeti aşağıdakileri içeren uzmanlık incelemesini yapar:
1. İki resmi dildeki yasa taslaklarının metinlerinin ve eklerinin görüşülmeye ve bi
rinci okumaya başlanması kararı alınana kadar aslına (birbirine -çev.) uygunluğunun ve
iç düzeninin karşılaştırma-düzeltmesine yönelik uzmanlık incelemesi,
2. Yasa taslağının ikinci okumasına başlanması kararı alındıktan sonra sorumlu ko
misyonun raporunun ve düzeltme tablosunun çevirisi,
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3. Görüşülerek üçüncü okumaya başlanması kararı alınana kadar yasa taslağının iki
resmi dilde birbirine eş metinlerini,
4. Cumhurbaşkanının karşı görüşlerine dair uzlaşma kurulu tarafından hazırlanan
tekliflerin birbirine eş metinlerini.
(3) Uzmanlık değerlendirmelerini ve tercüme metinlerini ilgili birimlerin yöneti
cileri imzalar.
Sorumlu (Asli -çev.) Komisyonlar Tarafından
Yasa Taslaklarının Birinci Okumaya Hazırlanması
Madde 51 - (1) Sorumlu komisyon bu İçtüzükte gösterilen durumlar dışında, yasa
taslağının alındığı günden itibaren otuz gün içinde taslağın ön görüşmesini yapar.
(2) Siyasi parti grupları, ihtisas komisyonları, milletvekilleri, hükümet ve sivil top
lum örgütü temsilcileri yasa taslağıyla ilgili eleştiri, görüş ve önerilerini taslak Yüksek
Meclis resmi internet sayfasında yayınlandıktan itibaren iki hafta içinde yazılı olarak
sorumlu komisyona gönderebilir.
(3) Uzmanlık hizmeti görüşlerini yasa taslağının alındığı günden başlayarak on beş
günden geç olmamak üzere sorumlu komisyona sunar.
(4) Yasa taslakları sorumlu komisyonun toplantısında önerge sahibi veya onun
yetkilendirdiği temsilci tarafından sunulur. Hükümetin verdiği yasa taslaklarında res
mi temsilci olarak görevlendirilen bakanların, merkezi kurulların başkanlarının, idare
organlarının yöneticilerinin, diğer merkezi (ulusal) kurumların yöneticilerinin veya bun
ların birinci yardımcılarının, istatistik kurumu kâtiplerinin ve yardımcılarının, ayrıca hü
kümetin Yüksek Meclisteki daimi temsilcisinin sunması mümkündür.
(5) Eş anlamlı yasa taslakları var olduğunda sorumlu komisyon bunları aynı za
manda görüşür ve Yüksek Meclise bir yasa taslağı kabul etmeyi ve kalanların yok sayıl
masını veya tüm yasa taslaklarının birleştirilmesini
(6) Sorumlu komisyon yasa taslağının ve ekli belgelerin görüşüldüğü toplantılar
sonucunda rapor kabul eder, raporda aşağıdakiler yer alır:
1. Yasa taslağının kavramsal çerçevesi,
2. Yasa taslağının içeriğinin gösterilen kavramsal çerçeveye uygunluğu,
3. Yasa taslağında ele alınan kamusal ilişkilerle ilgili düzenleyici sınırların temeli
nin durumu,
4. Ticari işleri düzenlemeye yönelik yasa taslaklarının yönlendirici (teşvik
edici -çev.) etkilerinin sonuçlarına dair öneriler,
5. Bu İçtüzüğün 50’nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilen uzman inceleme
lerinin değerlendirmelerine bağlı öneriler,
6. Eğer varsa, tarafsız uzmanların, mütehassısların ve kurumların değerlendirmele
rinin sonuçlarına bağlı öneriler,
7. Gerçekleştirilmekte olan toplumsal değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı öneri
ler,
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8. Yasa taslağına dair siyasi parti gruplarının, komisyonların ve milletvekillerinin
önerileri,
9. Varsa komisyon üyelerinin kendi görüşleri,
10. Yüksek Meclis tarafından bu İçtüzüğün 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında
ele alınan karar alıcı için önerileri,
(7) Sorumlu komisyon yasa taslaklarının ön görüşmesi sonucuna dair İdari Teşkila
tın sorumlu birimlerine yazılı olarak veya elektronik ortamda aşağıdakileri verir:
1. Komisyon raporu,
2. Varsa komisyon raporunun karşılaştırma tablosu,
3. Yasa taslağına dair Yüksek Meclis karar taslağını,
(8) Sorumlu komisyonun toplantısına başkanlık eden, toplantının rapor ve özetini
(özet tutanağını -çev.) imzalar.
Sorumlu Komisyon Tarafından Yasa Taslaklarının İkinci Okumaya Hazırlanması
Madde 52 - (1) Yasama girişimi hakkına sahip özneler, bu İçtüzüğün 56’ncı mad
desinin beşinci fıkrasında gösterilen sürelerde, İdari Teşkilatın sorumlu birimleri ara
cılığı ile yasa taslağı üzerine önerilerini ve değişiklik önergelerini aynı anda sorumlu
komisyona ve uzmanlık birimine verir.
(2) Uzmanlık birimi, sorumlu komisyona gelen değişiklik önerilerine dair değer
lendirmelerini birinci okumada kabul edilen kararda gösterilen süre sona erdikten sonra
beş iş gününden geç olmamak üzere verir.
(3) Sorumlu komisyon aşağıdaki hususları görüşür:
1. Bu maddenin birinci fıkrasında gösterilen öneri ve değişiklik önergelerini,
2. (mülga)
3. Uzmanlık biriminin değerlendirmelerini,
4. Diğer ihtisas komisyonlarının değerlendirmelerini.
(4) Bu İçtüzükte gösterilen durumlar dışında, yasa taslağı üzerine değişiklik öner
gelerinin görüşülmesi birinci okumada kabul edilen kararda gösterilen süre sona erdik
ten sonra yirmi iş günü içinde yapılır.
(5) Sorumlu komisyonun toplantısında toplantı yeri ve zamanı için önceden duyu
rulan değişiklik önergelerinin sahipleri, yasa taslağını ilk imza sahibi veya onun yetki
lendirdiği temsilcisi çağırılır.
(6) Sorumlu komisyon gelen değişiklik önergelerini görüşür ve bunları kabul veya
reddetme kararı alır. Kabul edilen değişiklikler ikinci okuma için hazırlanması gereken
yasa taslağına eklenir.
(7) Sorumlu komisyon ikinci okumada görüşülen rapor ile birlikte İdari Teşkilatın
sorumlu birimlerine yazılı ve elektronik ortamda aşağıdaki bilgi ve belgeleri verir:
1. Yüksek Meclisin kabul etmesi için sunulan değişiklikleri içeren yasa taslağı
metnini,
2. Değişiklik önergelerinin karşılaştırıldığı tabloyu,
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3. Yüksek Meclis kararının taslağını,
4. Gelen değişiklik önergeleri üzerine hazırlanan uzmanlık birimi görüşlerini,
5. Gerçekleştirilmekte olan toplumsal değerlendirmelerin vardığı sonuçlarına dair
nihai bilgileri.
Sorumlu Komisyon Tarafından Yasa Taslaklarının
Üçüncü Okumaya Hazırlanması
Madde 53 - (1) Sorumlu komisyon yasa taslağını üçüncü okumaya hazırlarken
İdari Teşkilatın sorumlu birimleri ile birlikte, Yüksek Meclisin toplantılarının tam tu
tanağına göre, ikinci okumada kabul edilen değişiklik önergelerini dikkate alarak yasa
taslağının iki resmi dildeki nihai halini birden hazırlar.
Yasa taslaklarının metinleri hazırlanırken, bunların içeriğini değiştirmeksizin mad
delerin ve asli unsurlarının birbirine eş olmasını sağlamak üzere farklılıkları ortadan
kaldırmaya ve düzeltme yapmaya izin verilir.
(2) Sorumlu komisyon üçüncü okumada görüşülen rapor ile birlikte İdari Teşkilatın
sorumlu birimlerine yazılı ve elektronik ortamda aşağıdaki bilgi ve belgeleri verir:
1. Yasa taslağının beraberinde tam metin ve beraberindeki yasa taslağı torbasını,
2. Tüm değişiklik önergeleri içeren tabloyu,
3. Yüksek Meclis kararının taslağını.
Sorumlu Komisyon Tarafından Yasa Taslaklarının
Dördüncü Okumaya Hazırlanması
Madde 54 - (1) Anayasa’da ve anayasa kanunlarda (anayasal yasa -çev.), değişiklik
yapmaya yönelik yasa taslakları, ülke sınırlarını değiştirmeye dair yasaları görüşürken
Yüksek Meclis dördüncü okumayı yapma kararı alabilir. Sorumlu komisyon İdari Teş
kilatın sorumlu birimleri ile birlikte, Yüksek Meclisin toplantısının tam tutanağına göre,
üçüncü okumada kabul edilen değişiklik önergelerini dikkate alarak yasa taslağının iki
resmi dildeki nihai halini birden hazırlar.
(2) Sorumlu komisyon rapor ile birlikte İdari Teşkilatın sorumlu birimlerine yazılı
ve elektronik ortamda aşağıdaki bilgi ve belgeleri verir:
1. Yasa taslağının toplu metnini,
2. Yüksek Meclis kararının taslağını.
Sekizinci Bölüm
Yüksek Meclis Tarafından Yasa Taslaklarının Görüşülmesi
Yasa Taslaklarının Görüşülmesinin Genel Gerekleri
Madde 55 - (1) Yüksek Meclis, sorumlu komisyonda görüşüldükten sonra yasaları
kabul eder.
(2) Sorumlu komisyon tarafından Yüksek Meclisin görüşmesi için hazırlanan yasa
taslakları ve bilgi-belgeler Meclis başkanına sunulur.
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(3) Yasaların taslakları üç okuma usulü ile görüşülür ve kabul edilir.
(4) Anayasa’da ve anayasa kanunlarda (anayasal yasa -çev.), değişiklik yapma
ya yönelik yasaların taslakları ve ülke sınırlarını değiştirmeye dair yasaları görüşürken
Yüksek Mecliste en az üç okuma ile kabul edilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun
kararı ile Bu yasa taslaklarda dördüncü okuma yapılabilir.
(5) Devlet bütçesindeki unsurların bir kalemindeki giderlerini arttırmaya yönelik
yasaların taslakları Yüksek Meclis tarafından hükümet gelir kaynağı gösterdiğinde ka
bul edilir.
(6) Yüksek Meclis tarafından yasa taslaklarının görüşülmesi her ayki iş planına
uygun olarak yapılır.
(7) Yasa taslağı tamamlayıcı belgeler ile birlikte en geç Yüksek Meclis tarafından
görüşülmesi üç gün kala milletvekillerine sunulur.
(8) Yüksek Meclis her bir okumada yasa taslağı görüşmelerinin sonuçlarına dair
raporlama yapar.
(9) Bu İçtüzükte gösterilen durumlar dışında, yasa taslağının okumaları arasında on
iş gününden az, otuz iş gününden fazla olamaz.
(10) Tüm siyasi parti gruplarının, sorumlu komisyonun ve ihtisas komisyonlarının
olumlu görüşü olursa, Yüksek Meclis aşağıdaki durumlarda yasa taslaklarını aralıksız üç
okuma ile kabul edebilir:
1. Yasanın çerçevesi Anayasa’ya uygun hale getirilmişse,
2. Yeni kabul edilecek yasa yürürlükteki bir yasanın çerçevesi içindeyse,
3. Yasanın benzer maddeleri diğer maddelerine uygun hale getirilmişse,
4. Yasa metni dil ve anlatım bakımından düzeltilmişse,
5. Resmi dillerdeki yasaların metinleri arasındaki farklılıklar giderilmişse,
6. Kredi anlaşmaları dışındaki uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair
yasa taslağı görüşülüyorsa.
(11) Cumhurbaşkanının karşı görüşleri ile Yüksek Meclise iade edilip uzlaşma ku
rulu tarafından hazırlanan yasa bu İçtüzüğün 77’nci maddesine uygun kısaltılmış usul
ile tekrar görüşülür.
(12) Reddedildiği günden altı ay sonra yasa taslağı Yüksek Meclisin tekrar görüş
mesi için sunulabilir.
(13) Hükümet tarafından sunulan yasa taslakları resmi temsilci olarak görevlendi
rilen bakanların, merkezi kurulların başkanlarının veya birinci başkanvekillerinin, idare
organlarının yöneticilerinin veya diğer devlet organlarının yöneticilerinin veya birin
ci yardımcılarının, istatistik kurumu kâtiplerinin ve yardımcılarının, ayrıca hükümetin
Yüksek Meclisteki daimi temsilcisinin adına sunulur.
Yasa Taslaklarının Birinci Okumada Görüşülmesi
Madde 56 - (1) Yasa taslağı birinci okumada görüşülürken kavramsal çerçevesi,
amacı ve gerekçesi, unsurları, güncelliği, amaca uygunluğu, ayrıca Anayasa’ya uygunlu
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ğu tartışılır. Yüksek Meclis yasa taslaklarının tüm maddelerini beraberce görüşme (mad
deler üzerine görüşme) kararı alabilir.
(2) Yasa taslağının birinci okumada görüşülmesi bu İçtüzüğün 76’ncı maddesinde
gösterile usule göre yapılır.
(3) Birinci okuma yapılırken yasa taslağının metninde değişiklik yapılmasına izin
verilmez.
(4) Yasa taslağının birinci okumada görüşülmesi sonucunda Yüksek Meclis aşağı
daki kararlardan birini alır.
1. Sorumlu komisyon ikinci okumaya hazırlamak üzere yasa taslağını olduğu gibi
kabul.
2. Yasa taslağını ret.
(5) Yüksek Meclisin yasa taslağını birinci okumadaki kabul kararında yasa taslağı
na üzerinde değişiklik sunulması için süre gösterilir, bu on iş gününden fazla olamaz.
(6) Yasa taslağı birinci okumada kabul edildikten sonra bunun Yüksek Meclis tara
fından görüşülmesinin sonraki aşamalarının sorumluluğu sorumlu komisyona yüklenir.
Yasa Taslaklarının İkinci Okumada Görüşülmesi
Madde 57 - (1) İkinci okumada birinci okuma yapıldığındaki görüşme sırasında
değişiklik önergeleri sorumlu komisyona gelen yazılı biçimdeki önerilere göre yasa tas
lağının maddeleri görüşülür.
(2) Yasa taslakları ikinci okuması, gelen değişiklik önergelerinin görüşülmesinin
sonuçlarını sorumlu komisyon başkanının bildirmesi ile başlar.
(3) Oturum başkanı, sorumlu komisyon tarafından sunulan değişikliklere göre si
yasi parti gruplarının, milletvekillerinin, hükümet temsilcilerinin ve toplantıya çağırılan
kişilerin karşı görüşlerinin olup olmadığını sorarak öğrenir.
(4) Sorumlu komisyonun önerilerine karşı bir görüş olmadığında oturum başkanı
yasa taslağını sorumlu komisyon tarafından sunulan değişiklik önergelerinin tamamını
kabul için oya sunar.
(5) Sorumlu komisyonun herhangi bir değişiklik önergesine karşı bir görüş varsa,
oturum başkanı öncelikle karşı görüş olmayan değişiklik önergelerini oya sunar, ardın
dan karşı görüş olan her bir değişiklik önergesini tartışmaya (görüşme -çev.) açar.
(6) İlgili değişiklik önergesi tartışıldıktan sonra oturum başkanı öncelikle sorumlu
komisyonun önergesini oya sunar. Sorumlu komisyonun önergesi kabul edilirse, önerge
sahibinin görüşülen maddedeki değişikliklerinin metni üzerine oylama yapılır. Herhangi
bir değişikliğin kabul edilmesi halinde kalan değişiklik önerileri oylanmaz. Hem sorum
lu komisyonun, hem önerge sahibinin değişiklik önergesinin reddedilmesi durumunda
yasa taslağının birinci okumada kabul edilen hali korunmuş olur.
(7) İkinci okumadaki görüşme sırasında yasa taslağı üzerinde yeni önergeler veri
lirse, bunların incelenmesi ve ikinci okuma kapsamında hazırlanması için yasa taslağı
sorumlu komisyona geri verilir. Bu durumda Yüksek Meclis tarafından yasa taslağının
görüşülmesi ikinci okuma usulüne göre tekrar edilir.
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(8) Yasa taslağı üzerindeki tüm değişiklikler görüşüldükten sonra oturum başkanı
görüşmenin sonucunu ikinci okuma kapsamında kabul edilmek veya reddedilmek üzere
oya sunar.
(9) İkinci okumada kabul edilen yasa taslakları kabul edilen değişiklikler dikkate
alınarak üçüncü okumaya hazırlanması için sorumlu komisyona verilir.
Yasa Taslaklarının Üçüncü Okumada Görüşülmesi
Madde 58 - (1) Yasa taslaklarının üçüncü okuması sorumlu komisyon temsilcisinin
kabul edilen değişiklikleri dikkate alarak komisyon görüşmesinin sonuçlarını bildirme
siyle başlar.
(2) Yasa taslağının üçüncü okumada görüşülmesinde metnin içeriğini değiştiren
değişiklikler önergeleri kabul edilmez.
(3) Üçüncü okumada yasa taslağının geneli veya bir bölümü tekrardan görüşülemez.
(4) Yasa taslağı üzerindeki son oylama öncesinde sorumlu komisyon tarafından
İdari Teşkilatın sorumlu birimlerinin katılımı ile olası iç çelişkilerin giderilmesi ve mad
delerin arasındaki bağların öne çıkarılması için yasa taslağının metninin düzeltilmeleri
yapılır.
(5) Yüksek Meclis yasa taslağının nihai tam metni üçüncü okumada kabul edilmek
veya reddedilmek üzere son kararın alınması için oylama yapılır.
İkinci Okuma Usulünün Tekrarı
Madde 59 - (1) Yüksek Meclis özel durumlarda yasa taslağının üçüncü okumada
görüşülmesini erteleme kararı almaya ve yasa taslağının içeriğini etkileyen dil, dizgi ve
ya teknik tarzdaki hataları tespit edildiğinde ikinci okuma usulünü tekrar edebilir.
(2) Değişiklik önergelerinin sahibi sorumlu komisyona tanınmış ikinci okuma usu
lünün tekrarı önergesini tekrar verebilir.
(3) Görüşülmekte olan ve katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile
kabul edilen ikinci okuma usulünün ikinci okuma usulünün tekrarlanması kararı taslağı,
bu yasa taslağı ile ilgili alınmış kararları geçersiz kılar.
(4) Yasa taslağı son şekli verilmek üzere sorumlu komisyona gönderilir, yedi gün
içinde Yüksek Meclis toplantısına sunulur ve ikinci okuma usulüne göre görüşülür. So
rumlu komisyonun ikinci okumada görüşülmeden önce kabul edilen raporu geçersiz ol
muş sayılmaz ve yeni rapor ile birlikte görüşülür.
Yasa Taslaklarının Dördüncü Okumada Görüşülmesi
Madde 60 - (1) Dördüncü okuma yapılırken yasa taslağının üçüncü okuması yapı
lırken dizgi ve teknik düzeltme önergeleri sunulan bölümlerinin görüşülebilir.
Dördüncü okumada yasa taslağında değişiklik yapılmasına ve tümünün veya belirli
bölümlerinin görüşülmesi tekrarlanamaz.
(2) Dördüncü okuma yapılırken yasa taslağının tümü için son oylama yapılır. Dör
düncü okumada kabul edilmeyen yasa taslağı reddedilmiş sayılır.
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Yasanın Nihai Tam Metninin Hazırlanması
Madde 61 - (1) Yasa taslağı üç (dört) okumada görüşüldükten ve kabul edildikten
sonra Yüksek Meclis tarafından yasa kabul edilmiş sayılır.
(2) Yüksek Meclis tarafından kabul edilen yasanın metni düzeltilemez.
(3) Eğer İdari Teşkilatın sorumlu birimleri tarafından yasanın nihai tam metnini
hazırlama sürecinde çözülmesi sorumlu birimin yetkisine girmeyen çelişkiler ve başka
sorunlar tespit edilirse, rapor ve toplantı tam tutanaklarına göre sorumlu komisyon tara
fından bunların düzeltilmesi kararları kabul edilir.
(4) İdari Teşkilatın hukuki düzenlemelerin yayınlanmasından sorumlu birimi Yük
sek Meclis tarafından kabul edilen yasanın son tam metnini aşağıdaki görevlilerden teyit
eder:
1. Sorumlu komisyonun başkanı,
2. Sorumlu komisyonun idari biriminin başkanı,
3. Dil hizmeti biriminin başkanı,
4. Yasa metninin resmi dillere çevirisini yapan birimin başkanı.
(5) Üçüncü (dördüncü) okumada kabul edildikten sonra yasa taslağının görüşülme
sinin tekrarlanamaz.
(6) Kabul edilen yasaların resmi dillerdeki nihai tam metinleri 14 takvim günü için
de imzalanıp yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir.
Dokuzuncu Bölüm
Cumhurbaşkanı Tarafından Şerh Koyularak
Geri Gönderilen Yasaların Görüşülmesi
Cumhurbaşkanı Tarafından Geri Gönderilen Yasaların Görüşülmesi
Madde 62 - (1) Meclis başkanı Cumhurbaşkanının şerhleriyle yasayı aldıktan son
ra iki iş günü içinde şerhi sorumlu komisyona, siyasi parti grubuna ve uzmanlık birimine
verir.
(2) Sorumlu komisyon Cumhurbaşkanının karşı görüşlerini, siyasi parti grupları
nın önergelerini, uzmanlık biriminin değerlendirmesini aldıktan sonra on iş günü içinde
aşağıdaki kararlardan birini alır:
1. Cumhurbaşkanının şerhlerinin kabul edilmesi,
2. Cumhurbaşkanının şerhlerinin kabul edilmemesi ve yasanın ilk kabul edildiği
gibi kabul edilmesi (vetoyu aşıp geçmek),
3. Yasanın uzlaşılmış halinin şekillendirilmesi için “uzlaşma topluluğu” oluşturul
ması.
(3) Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının şerhlerini kabul etmek üzere karar alırsa
İdari Teşkilatın sorumlu birimleri ile birlikte sorumlu komisyona, Cumhurbaşkanının
şerhlerini dikkate alarak yasa metninin son şeklini vermek ve Cumhurbaşkanına imza
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lanmak üzere sunmak görevi verir. Eğer Yüksek Meclis yasanın tamamının kabul edil
mesinin amaca uygun olmadığına dair Cumhurbaşkanının şerhini kabul ederse yasa iptal
edilmiş sayılır.
(4) Eğer Yüksek Meclis yasayı daha önce kabul edilen şekliyle Yüksek Meclisin
anayasal yapısı dâhilinde milletvekili üye tam sayısının üçte ikisinden az olmayan ço
ğunluğu ile tekrar kabul ederse, yasa imzalanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur.
(5) Daha önce kabul edilen şekliyle yasanın sunulduğu günden itibaren on dört gün
içinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir. Bu sürede imzalanmayan yasa
(takip eden -çev.) on gün içinde Meclis başkanı tarafından imzalanır ve yayınlanmaya
sunulur.
(6) Cumhurbaşkanının şerhlerini dikkate alarak yasanın hazırlanması için uzlaşma
topluluğu oluşturulması kararı katılanların elliden az olmayan çoğunluğu ile alınır.
(7) Eğer Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının şerhlerini görüştükten sonra bu madde
nin ikinci fıkrasında gösterilen kararlardan birini almazsa yasa iptal edilmiş sayılır.
(8) Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının yasaya şerhleri aşağıdaki hallerde görüşülmez:
1. Yüksek Meclis tarafından görevi erken sona erdirme özel yasasını değiştirmeye
yönelikse,
2. Yürürlüğe giren başka bir yasa ile bu yasanın içeriği kapsanmışsa.
Uzlaşma Topluluğunun Oluşturulması ve İşleyişi
Madde 63 - (1) Uzlaşma topluluğunu oluşturma kararı kabul edilirken Yüksek
Meclis ve Cumhurbaşkanlığı temsilcilerinin sayısı ve oluşumu belirlenir.
(2) Uzlaşma topluluğuna Yüksek Meclisten önerge sahibi ve sorumlu komisyonun
temsilcileri katılır.
(3) Karar alınırken uzlaşma topluluğu üyelerinin oylaması “bir taraf, tek oy” ilke
sine göre yapılır. Uzlaşma topluluğunun kararı oy birliği ile alınır.
(4) Yasanın farklı metinlerinin uzlaşılan şekline ve değişiklik tablosuna imza atı
lıncaya kadar uzlaşma topluluğunun Yüksek Meclis üyesi olan başkanı bu İçtüzüğün
50’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında gösterilen esasları yerine getirmek üzere
bunları uzmanlık hizmetine gönderir.
(5) Yüksek Meclis tarafından uzlaşma topluluğunun kurulması kararı kabul edil
diği günden itibaren otuz takvim günü içinde yasanın uzlaşılmış şekli ve değişikliklerin
tablosu Yüksek Meclisin değerlendirmesine sunulur.
(6) Uzlaşma topluluğunun çalışmalarının düzenlenmesi ve bilgi ihtiyacının gideril
mesini sorumlu komisyonun idari birimi yerine getirir.
(7) Yüksek Meclis uzlaşma topluluğu tarafından ele alındıktan sonra aşağıdaki şe
killerde karar kabul edilir:
1. Anayasa kanun; milletvekillerinin üye tam sayısının üçte ikisinden az olmayan
çoğunluğun oyu ile
2. Yasa; katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
YASA YAPIMINDA ÖZEL YÖNTEMLER
Onuncu Bölüm
Anayasa Değişikleri ve Halkoyuna Sunma
Yüksek Meclis Tarafından Anayasa’da Değişiklik Yapma
Yasalarının Taslaklarının Görüşülmesinin Farklılıkları
Madde 64 - (1) Anayasa’da değişiklik yapma taslağının sunulması ve kabul edil
mesi Anayasa’nın 114’üncü maddesinde gösterilmiştir.
(2) Anayasa’da değişiklik yapma yasalarının taslakları incelenip rapor sunul
ması için Yüksek Mahkemenin Anayasa Dairesine verilir. Yüksek Mahkeme Anaya
sa Dairesinden olumsuz rapor çıkarsa Anayasa değişikliği yapma taslağı görüşmeye
alınmaz.
Halkoyu Çağrısı Yapmak
Madde 65 - (1) Halkoyuna çağrısı yasa ile yapılır.
(2) Anayasa’da değişiklik yapma yasalarının taslakları halkoyuna başvurmaya iliş
kin anayasa kanunda gösterilen, ulusal bir anlama sahip önemli konular halkoylamasının
başlığı (adı -çev.) sayılır.
(3) Halkoyu çağrısı yasasında konu veya yasa taslağının adı (halkoylamasının baş
lığı) ve halkoylamasının yapılmasına dair bilgiler yer alır.
Yüksek Meclis Tarafından Anayasa’da Değişiklik Yapma Halkoylaması
Çağrısına İlişkin Yasaların Taslaklarının Görüşülmesinin Farklılıkları
Madde 66 - (1) Anayasa’da değişiklik yapma halkoylaması ilan edilmesi yasa tas
lağı bu İçtüzüğün 47’nci maddesinde gösterilen belgeler dışında, Anayasa’da değişiklik
yapma yasa taslağı eklenir.
(2) Halkoyu çağrısı yasası taslağı görüşmelerinde Anayasa’da değişiklik yapma
yasa taslağının metninde değişiklik yapılmasına izin verilmez.
(3) Anayasa’da değişiklik yapılması için halkoyu çağrısı yasa taslağı, Yüksek
Meclise sunulduğu günden başlayarak bir aydan erken, üç aydan geç olmamak üzere
(görüşülür -çev.) üye tam sayısının üçte ikisinden az olmayan çoğunlukla kabul edi
lir.
(4) Halkoyu çağrısı yasa taslağının reddedilesine yönelik Yüksek Meclis kararı
hakkında Yüksek Mahkeme Anayasa Dairesine başvurulabilir.
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On Birinci Bölüm
Uluslararası Anlaşmaların Uygun Bulunması
ve Reddine Dair Yasaların Kabul Edilişi
Yüksek Meclis Tarafından Uygun Bulunması veya Reddi İçin Sunulan
Uluslararası Anlaşmaların Taslaklarına Dair Görüş Alışverişi
Madde 67 - (1) Yüksek Meclisin uygun bulunması veya reddi için uluslararası an
laşmaların taslakları Cumhurbaşkanı veya hükümet tarafından imzalamadan önce görüş
alış verişi için Yüksek Meclisin ilgili komisyonlarına gönderilir.
(2) Sorumlu komisyon ihtisas komisyonları ile birlikte aşağıdaki hususları değer
lendirir:
1. Uluslararası anlaşmanın taslağının metni,
2. Metnin Kırgız Cumhuriyeti yasalarına uygunluğuna ilişkin Adalet Bakanlığının
uzmanlık raporu,
3. Anlaşma taslağının getirdiği yükümlülüklere ait Maliye Bakanlığının uzmanlık
raporu,
4. Dış işleri konularının kendine bağlı olduğu kurum ile görüş alışverişi metinleri,
(3) Yüksek Meclisin uluslararası anlaşma taslağının metnine dair karşı görüşleri
olduğunda bu noktaların anlaşmadan çıkarılması için Cumhurbaşkanına veya hükümete
gönderilir.
Uluslararası Anlaşmaları Uygun Bulma Usulü ve Ülke Sınırlarını
Değiştiren Uluslararası Anlaşmaların Uygun Bulunması.
Madde 68 - (1) Yüksek Meclis uluslararası anlaşmaların (sözleşmelerin) uygun
bulunması veya reddi konularını görüşür ve karara bağlar.
(2) Uluslararası anlaşmanın uygun bulunması veya reddi şeklindeki yasa tasarısı
aşağıdaki belgeler mevcutsa hüküm altına alınan usulde hükümet tarafından sunulur:
1. Uluslararası anlaşmanın metni,
2. Anlaşmanın Kırgız Cumhuriyeti yasalarına uygunluğuna dair hükümetin görüşü
ve anlaşmanın uygun bulunmasına imkân tanıyan iktisadi boyutu ve diğer yönlerine ve
rilen önemi kapsayan açıklamalar,
3. Uluslararası anlaşmanın hazırlanması ve imzalanması süreçlerine dair bilgiler,
4. Uluslararası anlaşmanın Anayasa’ya uygunluğuna dair Yüksek Mahkeme Ana
yasa Dairesinin değerlendirmesi.
(3) Meclis başkanı uygun bulunmak veya reddedilmek üzere sunulan uluslararası
anlaşmayı içeriğine uygun olarak Yüksek Meclisin (genel kurulun -çev.) görüşmesine
hazırlamak üzere sorumlu komisyon belirlenir.
(4) İhtisas komisyonları kendi yetkisi dâhilinde sorumlu komisyona uluslararası
anlaşmaya dair değerlendirmesini (rapor -çev.) hazırlamada yardım eder. Sorumlu ko
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misyon uluslararası anlaşmanın görüşüleceği Yüksek Meclis toplantısı için bilgi ve bel
geleri hazırlamak üzere çalışma topluluğu kurabilir.
(5) Sorumlu komisyon görüşmeler sonucunda rapor oluşturur. Rapora şunlar eklenir:
1. Uygun bulmaya dair yasa taslağını kabul etme veya reddetme şeklindeki öneriler,
2. İki taraflı uluslararası anlaşmalar dışındaki uygun bulma veya reddetmenin ulus
lararası hukuk kapsamında mümkün olduğu bildirgeler, bildiriler veya şerhlerin tamam
layıcısı olarak gerekliliğine dair öneriler.
(6) Kırgız Cumhuriyeti’nin ülke sınırlarını belirleyen uluslararası anlaşmaları uy
gun bulma veya reddetme yasa taslakları üç okuma yapıldıktan sonra Yüksek Meclis
tarafından üye tam sayısının üçte ikisinden az olmayan çoğunluğun oyu ile kabul edilir.
(7) Eğer Yüksek Meclis uluslararası anlaşmayı uygun bulma konusunu görüşmenin
süresini erteleme kararı alırsa bu kararın gerekçelendirilmesi gerekir.
Bazı Yasaların Görüşülmesi ve Kabul Edilmesindeki Farklılıklar
Madde 69 - (1) Yönetim - yerel yönetim yapısına, askeri rütbeler, diplomatik un
vanlar ve başka özel nişanlar ile devlet madalyaları ve fahri unvanları vermeye, af çıkar
maya ilişkin yasa taslakları Yüksek Meclis tarafından hükümetin değerlendirmesi varsa
görüşülür.
(2) Devlet bütçesi ve vergi yasaları sorumluluk içerecek şekilde Cumhurbaşkanı
tarafından imzalanır.
(3) Yüksek Meclis tarafından yasa taslaklarının görüşülmesi ve kabul edilmesi,
ilgili yasaların kapsamına göre ve bu İçtüzüğün üçüncü kısmında gösterildiği şekilde
yapılır.
On İkinci Bölüm
Devlet Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
Bütçe Yasasının Taslağının Yüksek Meclise Sunulması
Madde 70 - (1) Yüksek Meclisin ihtisas komisyonları hükümet ile beraber orta
vadeli programın belirlenmiş esaslarına uygun olarak bütçe taslağını hazırlar, bu taslağa
gelecek yıl için bütçe siyasetine uygun kalemler eklenir.
(2) Bütçe yasası taslağı görüşmesinin öncesinde Yüksek Meclis hükümetten aşağı
daki bilgileri sözlü olarak alır:
1. Cari yılın bütçesinin gerçekleşme durumu,
2. Hükümetin orta vadeli çalışma programının uygulanışı.
(3) Hükümet, bütçe yasa taslağını Yüksek Meclise bir eylülden geç olmamak üzere
sunar.
(4) Sorumlu bakanlık bütçe araçlarının mevcut giderlerine dair bilgileri Yüksek
Meclisin ihtisas komisyonlarına çeyrek yıllık dönemlerde sunar. Bu bilgi ilgili inceleme
nin yapılması için Sayıştaya gönderilebilir.
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Bütçe Yasa Taslağının Siyasi Parti Gruplarında ve Komisyonlarda İncelenmesi
Madde 71 - (1) Devlet bütçesi taslağının görüşülmesinde komisyonlar üç günden
geç olmamak üzere kendi sorumluluğundaki konularda devlet organlarının yöneticile
rinden, Hâkimler Kurulu başkanından, Yüksek Mahkeme başkanından, Yüksek Mah
keme Anayasa Dairesi başkanından, yerel mahkeme hizmeti sağlayan sorumlu kamu
kurumlarının yöneticilerinden kendi bütçelerinin taslaklarına dair bilgi alır. Bu görevliler
ve milletvekilleri tarafından sunulan görüş ve önerileri, ayrıca devlet bütçesi taslağının
incelenmesinin sonuçlarına dair Toplumsal Vakıf, Merkez Bankası ve Sayıştay başkan
larından bilgi alır.
(2) Komisyonlar devlet bütçesinde gider arttırıcı bir karar alacaksa, önerilen gider ar
tışının karşılanması için gerekli gelir kaynakları da aynı önerge ve karar içinde gösterilir.
(3) Komisyonlar devlet bütçesinin gelirlerini azaltma kararı alacaksa, harcamaların
kısılmasına dair öneri de aynı önerge ve karar içinde gösterilir.
(4) Devlet bütçesi yasa taslağı siyasi parti gruplarında ve komisyonlarda görüşül
mesi Yüksek Meclise sunulmasından itibaren yirmi gün içinde tamamlanır.
(5) Sorumlu komisyon siyasi parti gruplarının kararlarını, komisyonların değerlen
dirmelerini ve Sayıştay raporunu aldıktan sonra on gün içinde bunları görüşür, birleşti
rilen raporu hazırlar ve devlet bütçesi yasa taslağını tamamlayıcı belgelerle birlikte beş
gün içinde Yüksek Meclisin görüşmesine sunar.
Devlet Bütçesi Yasasının Kabul Edilme Şartları
Madde 72 - (1) Devlet bütçesi yasa taslağı Yüksek Meclis tarafından bu İçtüzüğün
üçüncü kısmında yer alan hükümlere uygun olarak tümüyle görüşme usulüyle üç okuma
yapılır.
(2) Eğer, hükümetin görüşüne göre bütçeyi düzenlemede zorluklar çıkarsa dahi dev
let bütçesinin kabul edilmesine yönelik karar alınması bir sonraki toplantıya bırakılamaz.
(3) Yüksek Meclis tarafından kabul edilen devlet bütçesi yasası on dört gün içinde
sorumluluk içerecek şekilde imzalanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir.
Yüksek Meclis Tarafından Devlet Bütçesi Yasa Taslağının
Birinci Okumada Görüşülmesinin Farkları
Madde 73 - (1) Devlet bütçesi yasa taslağının Yüksek Meclis tarafından birinci
okuması yapılırken, kavramsal çerçevesi, Kırgız Cumhuriyeti’nin toplumsal ve iktisadi
kalkınma tahminleri, devlet bütçesinin özel nitelikleri, bütçe ve vergi siyasetinin belirli
yönleri, bu kapsamdaki tahmin edilen gayrısafi safi milli hâsıla hacmi ve enflasyon se
viyesi görüşülür.
(2) Yüksek Meclis birinci okumada geçerli (cari -çev.) mali yıla ve gelecek iki yıla
ait tahmin taslaklarında aşağıdaki sunumları ele alır:
1. Gayrısafi safi milli hasılayı esas alan devlet bütçesinin gelirlerini karşılaştırma
cetveli ve bunların genel toplamı,
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2. Gayrısafi safi milli hasılayı esas alan devlet bütçesinin giderlerini karşılaştırma
cetveli ve bunların genel toplamı,
3. Devlet bütçesinin kesin hesabındaki açığın (veya fazlanın) ve gayrısafi safi milli
hasılaya göre oranı,
4. Bütçe açığını kapatma kaynakları,
5. Geçerli mali yıla ve gelecek iki yıla ait tahminlerdeki devlet bütçesinin ve yerel
yönetim bütçelerinin arasındaki gelir paylaşımının sınırları,
6. Geçerli mali yılın sonuna ve gelecek iki yıla ait tahminlerde Kırgız Cumhuriye
ti’nin iç ve dış kamu borcunun üst sınırı,
7. Geçerli mali yıla ve gelecek iki yıla ait tahminlerde hükümetin yedeğinin (rezerv
-çev.) devlet bütçe sınırlarına ölçeği.
(3) Geçerli mali yıla ve gelecek iki yıla ait tahminlerde devlet bütçesinin özel ni
teliklerinin tanımlanmasında geçerli mali yıl için tahmin edilen gayrısafi safi milli hası
lanın hacmi ve geçen yılın temmuz ayındaki göstergeler ile karşılaştırmalı olarak içinde
bulunulan yılın temmuz ayındaki göstergelerin tüketici fiyatlarındaki enflasyon oranları
gösterilir.
(4) Eğer hükümet gelir kaynağı göstermezse, Yüksek Meclis devlet bütçesinin özel
niteliklerini birinci okumada sonuçlandırırken bütçeden karşılanan harcamaları arttıramaz.
(5) Devlet bütçesi taslağı birinci okumada reddedilirse, devlet bütçesi taslağının tamam
lanması ve tekrar birinci okumada görüşülmesi için Yüksek Meclis hükümete süre verir.
Yüksek Meclis Tarafından Devlet Bütçesi Taslağının
İkinci ve Üçüncü Okumalarda Görüşülmesinin Farkları
Madde 74 - (1) Devlet bütçesi yasa taslağı ikinci okumada görüşülürken Yüksek
Meclis devlet bütçesinin giderlerini, bunların türlerine göre bütçe sınıflandırmasını ve
kısımlarını, bölüklerini ve bölümlerinin arasındaki maddelerini kabul eder ve üçüncü
okumaya hazırlayıp sunulmak üzere sorumlu komisyona gönderir.
(2) Taslağın üçüncü okumada görüşülmesinin sonucuna göre Yüksek Meclis, dev
let bütçesi yasasını katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile kabul eder.
(3) Devlet bütçesi yasa taslağı Yüksek Meclis tarafından en geç yeni bütçe yılı baş
lamadan bir ay önce görüşülerek kabul edilir.
BEŞİNCİ KISIM
YÜKSEK MECLİSİN GÖRÜŞME VE KARAR ALMA USULLERİ
On Üçüncü Bölüm
Yüksek Meclis Toplantılarında Konuların Görüşülme Usulleri
Yüksek Meclisin Toplantılarında Konuların Görüşülme Usulleri
Madde 75 - (1) Yüksek Meclis, bu İçtüzükte gösterilen durumlar dışında, günde
mindeki konuların görüşülmesi usullerinin uygulanmasına dair meseleleri (usul tartış
194

malarını -çev.) katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile ve açık oylamayla
karara bağlar.
(2) Usullerden birini kullanma kararına toplantı tam tutanağında yer verilir ancak
usullerden birini kullanma tercihi kural olarak karar şeklinde kabul edilemez.
(3) Yüksek Meclis toplantısında siyasi parti gruplarının başkanları, koalisyon baş
kanı veya siyasi parti grubunun görevlendirdiği milletvekili, komisyon başkanı (temsil
cisi) usul hakkında ikiden fazla olmamak üzere söz alabilir.
Tümüyle Görüşme Usulü
Madde 76 - (1) Toplantıda konuların görüşülmesinde tümüyle görüşme usulü aşa
ğıdakileri kapsar:
1. Özel konuşmacıyı – önerge sahibinin konuşmasını,
2. Konuşmacıya soru sorulmasını ve soruların yanıtlarını,
3. Sorumlu komisyonun veya geçici komisyonların temsilcilerinin ek açıklamala
rını,
4. Ek açıklama yapanlara soru sorulmasını ve soruların yanıtlarını,
5. Tartışmayı,
6. Özel konuşmacının ve ek açıklama yapanların son sözlerini.
Kısaltılmış Usul
Madde 77 - (1) Yüksek Mecliste oturuma başkanlık eden, siyasi parti gruplarının,
sorumlu komisyonun veya milletvekillerinin üçte birinin önergesi ile gündemdeki konu
yu kısaltılmış usul ile görüşme kararı alabilir.
(2) Toplantıdaki kısaltılmış usul aşağıdakileri kapsar:
1. Özel konuşmacıyı – önerge sahibinin konuşmasını,
2. Sorumlu komisyonun veya geçici komisyonların temsilcilerinin ek açıklamalarını,
3. Her bir siyasi parti grubunun iki sorusunu ve soruların yanıtlarını,
4. Siyasi parti grubunun birer temsilcisinin konuşmalarını,
5. Oy verme gerekçesi üzerine siyasi parti gruplarının birer temsilcisinin konuş
malarını.
Yüksek Meclisin Toplantısında Usul Tartışması
Madde 78 - (1) Usul tartışması oturumun yönetimine ilişkin aşağıdaki konuları içerir:
1. Ara verme, toplantıyı erteleme, kapatma veya uzatma,
2. Oylama yöntemini belirleme,
3. Konuşmacıların sırasının değişmesi,
4. Tekrar yoklama yapılması,
5. Karar yeter sayısının teyidi ve oyların tekrar sayılması,
6. Görüşülen konu üzerinde tartışmanın bir sonraki toplantıya bırakılması veya
durdurulması,
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7. Konunun sorumlu komisyonun veya geçici komisyonun değerlendirmesine su
nulması,
8. Konuşmacıların sürelerinin kısaltılması veya uzatılması,
9. Toplantı gündemindeki başka konuları geçilmesi veya geri dönülmesi,
10. Toplantıda konuların ele alınışının ve görüşülmesinin sırası,
10-1. Oylamanın gerçekleştirilmesi,
11. Konunun görüşülmesinin bir sonraki toplantıya bırakılması,
12. Gündemdeki konunun görüşmenin toplam süresinin tespit edilmesi,
13. Konunun toplantı gündemine eklenmesi veya gündemden çıkarılması,
14. Soruların yanıtlanma süresinin uzatılması,
15. Yapılacak konuşma ve sorulacak soruların sayısının sınırlanması,
16. Sorulara ve yanıtlara verilecek sürenin kısaltılması veya uzatılması,
17. Bu İçtüzüğün 37’nci maddesinde gösterilen kişileri toplantıya çağırılması,
18. Çağırılan kişilere söz verilmesi,
19. Gündemdeki konu üzerine görüşmesiz oylama yapılması,
20. Oyların tekrar sayılması,
21. Usule ait diğer konuları.
(2) Yüksek Meclisin usul konularındaki kararı oylamaya katılanların basit çoğunlu
ğu ile kabul edilir ancak kural olarak karar şeklinde kabul edilemez.
Yüksek Meclisin Toplantısında Konuşmacılara Ayrılan Süre
Madde 79 - (1) Yüksek Mecliste oturuma başkanlık eden, katılan milletvekilleri
nin sayısının çoğunluğunun rızası ile toplantı gündeminde yer alan konuların görüşül
mesine, sorulara ve yanıtlara verilen zamanın toplam süresini belirleyip, konuşmacılara
ayrılan süreyi uzatabilir.
(2) Konuşmalara, ek açıklamalara, son sözlere ve diğer söz istemlerine ayrılan süre
aşağıdaki gösterilenden uzun olmamalıdır:
1. Konuşma için yirmi dakika.
2. Ek açıklama için on dakika,
3. Tartışma sırasında söz alma için beş dakika,
4. Gündem dışı konuşmalar için üç dakika,
5. Usul konusunda, oylama esasları konusunda, istek sahiplerinin konuşmaları için,
açıklama ve duyurular için, soru ve yanıtlar için, önergeler, duyurular, bilgilendirmeler
için iki dakika,
6. Son söz için yedi dakika.
(3) Belirlenen süre bittikten sonra oturum başkanı bunu konuşmacıya hatırlatır, ar
dından konuşmacıyı durdurabilir.
(4) Sorumluluğunda İçtüzük konuları olan komisyonun başkanı, konuların görüşül
mesinde usulün bozulduğunu ve bu İçtüzükte gösterilen düzenden ayrılındığını bildire
rek sıra gözetmeksizin söz alabilir.
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Tartışma
Madde 80 - (1) Oturum başkanının izni olmaksızın hiç kimse Yüksek Meclis top
lantısında konuşma yapamaz.
(2) Yüksek Meclis toplantısında sorumlu komisyonun başkanı (veya temsilcisi),
siyasi parti gruplarının başkanı veya görevlendirdiği milletvekili bir tartışmada ikiden
fazla olmamak üzere söz alabilir.
(3) Tartışmada söz alan, görüşülmekte olan konudan ayrılmamalıdır. Eğer söz alan
konu dışına çıkarsa, oturum başkanı hatırlatmada bulunur, konuya dönmezse konuşmacı
durdurulur.
(4) Oturum başkanına tartışmayı sonlandırma önergesi verilirse, milletvekillerin
den söz isteminde bulunanların ve konuşma yapanların sayısını açıklar, istemde bulu
nanlardan konuşma yapmaktan vazgeçtiklerini teyit eder ve bunu göz önünde bulundu
rarak tartışmayı sonlandırma önergesini oya sunar.
(5) Tartışmayı sonlandırmasına bağlı olarak konuşmasını yapamayan siyasi parti
gruplarının temsilcileri ve milletvekilleri toplantı tam tutanağına eklenmek üzere konuş
ma metinlerini imzalayarak Meclis başkanına verebilir.
Toplantı Gündemindeki Konunun Yeniden Görüşülmesi
Madde 81 - (1) Reddedilen yasa taslakları dışında, Yüksek Meclisin toplantısı için
de görüşülen konu bir kez yeniden görüşülebilir. Görüşülmüş bir konunun yeniden ele
alınması bu konuda daha önce kabul edilen kararı geçersiz kılar. Görüşülmüş bir konu
nun yeniden görüşülmesine dair karar geçersiz sayılacak kararın alındığı biçimde oyla
nır. Önceki oylamanın sonuçları toplantı tutanağına eklenir ve Yüksek Meclisin kararı
ile geçerli hale getirilemez.
On Dördüncü Bölüm
Toplantı Yeter Sayısı, Oylama ve Oy Sayımı
Yüksek Meclisin ve Unsurlarının Toplantılarının
Geçerli Olması İçin Toplantı Yerer Sayısı
Madde 82 - (1) Yüksek Meclis ve unsurlarının toplantıları, toplantı yeter sayısı ol
duğunda geçerli olur, böylece toplantı yasal ve alınan kararlar hukuken geçerli olur.
(2) Yüksek Meclisin ve komisyonların toplantılarında yeter sayı Yüksek Meclis
veya komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğunu ifade eder.
(3) Yoklama başladıktan sonra on beş dakika içinde toplantı yeter sayısına ulaşıla
mazsa oturum başkanı birleşime ara verir.
(4) On beş dakika içinde toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, toplantı yapılamamış
sayılır.
Karar Yeter Sayısı
Madde 83 - (1) Yüksek Meclis aşağıdaki şekillerde karar alır:
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1. Milletvekili üye tam sayısının üçte ikisinin oyu ile,
2. Milletvekili üye tam sayısının salt çoğunluğu ile,
3. Katılanların elliden az olmayan çoğunluğu ile,
4. Katılanların salt çoğunluğu ile (özel bir karar alınmasını gerektirmeyen bir konu
görüşülüyorsa),
5. Milletvekili üye tam sayısının üçte biri ile.
(2) Yeni Meclis tümüyle göreve başlamışsa, kararlar yemin eden milletvekillerinin
fiili durumuna göre (milletvekillerinin toplam sayısı) kabul edilir.
Oylama ve Oylama Türleri
Madde 84 - (1) Yüksek Meclis kararları oylamanın aşağıdaki türlerine göre kabul
edilir:
1. Oy sayımında elektronik cihazdan yararlanarak açık oylama,
2. Elektronik cihazdan yararlanmaksızın açık oylama,
3. Elektronik cihazdan yararlanarak gizli oylama,
4. Pusula kullanarak gizli oylama.
(2) Oylama aşağıda gösterildiği gibi yapılır:
1. Eğer bir seferde birden fazla görev için birden fazla kişi seçilecekse birleştirilmiş
liste ile,
2. Eğer bir görev için birkaç aday gösterilmişse bu İçtüzüğün 90’ıncı maddesine
göre üç turda,
3. Eğer bir görev için tek aday gösterilirse bir turda.
(3) Milletvekili oylama hakkını bizzat kullanır.
(4) Hiç kimse oylamayı kesintiye uğratamaz.
Oylama Zamanı
Madde 85 - (1) Yasa taslaklarının oylaması Yüksek Meclisin toplantı günleri saat
15.00’den itibaren yapılır.
Oylama zamanında yasa taslakları görüşülmesine izin verilmez.
(2) Sorumlu komisyonlar oylamaya sunulan yasa taslaklarına dair karar taslakları
sunar.
(3) Yüksek Meclisin olağanüstü toplantısının gündemindeki yasa taslakları üzeri
ne görüşme ve oylama usulü bu maddede gösterilen biçimde, Yüksek Meclis tarafından
belirlenen süre içinde yapılır.
(4) Oy hakkını başka bir milletvekiline vermek (devretmek -çev.) yasaktır.
(5) Milletvekilleri, resmi seyahatlerini ve diğer çalışmalarını oylamaya katılım so
rumluluğuna göre planlamalıdır.
(6) Siyasi parti gruplarının başkanları grup üyelerinin oylamaya nedensiz katılma
masından sorumludur.
(7) Oturum başkanı oylama başlayana kadar:
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1. Toplantı yeter sayısının olduğunu tespit etmek için Yüksek Meclis toplantısına
katılan milletvekillerinin yoklama kaydına girmesi için çağrıda bulunur ve kayda giren
milletvekillerinin sayısını ilan eder,
2. Masa bilgisayarları kapatılacak olan katılmayan milletvekillerini ilan eder.
(8) Katılan ve katılmayan milletvekillerinin sayısı açıklandıktan sonra oturum baş
kanı yasa taslaklarının karar taslaklarını sırası ile oya sunar.
Oy veren milletvekillerinin sayısı yoklamada kayda giren milletvekillerinin sayı
sına denk olmalıdır. Eğer oy veren milletvekillerinin sayısı kayda girenlerin sayısından
farklı olursa tekrar oylama yapılır.
Oylama dışındaki bir konuyla uğraşmaya izin verilmez.
(9) Milletvekili oylama zamanında genel kurul salonundan ayrılırsa masa bilgisa
yarının kapatılması gerekir ve oturum başkanı tekrar yoklama yapar.
(10) Yoklama ve milletvekillerinin adlarıyla beraber oylarının rengi iki iş günü
içinde Yüksek Meclis internet sayfasında yayınlanır.
Yasa Taslakları Dışındaki Konularda Oylama
Madde 86 - (1) Yasa taslakları dışındaki konularda oylama ilgili görüşme tamam
landıktan sonra yapılır, bunlarda oy belirleme hakkını (ileride oy kullanma hakkı olarak
anılacaktır) devretmek mümkündür.
(2) Milletvekili oylama hakkını kendi siyasi parti grubu başkanına veya üye mil
letvekiline verebilir, devralan bir seferde ikiden fazla oy hakkını alamaz. Oy kullanma
hakkı başka siyasi parti grubu üyesi milletvekillerine devredilemez.
(3) Aşağıdaki durumlar geçmiş toplantıdaki milletvekili devamsızlığı için geçerli
mazerettir:
1. Geçici iş göremezliği,
2. Gebelik, doğum ve evlat edinme izinleri,
3. Ücretsiz izin (ailevi durum, evlilik, doğum, annelik, yakının vefatı)
4. Eğitim izni, iş seyahati, yazılı davet üzerine resmi törenlere ve resmi kabullere,
seminerlere, konferanslara ve Meclis başkanlığının izni ile diğer çalışmalara katılım,
5. İlgili belgeler ile ispatlanan ulaşım engelleri.
(4) Bu maddede gösterilenler dışında, her bir seferde milletvekilinin devamsızlığı
nın geçerli nedeni bağlı sayılması ilgili komisyon tarafından karara bağlanır.
(5) Oy kullanma hakkını devrederken; devamsızlığın nedenleri, devir süresi, ayrıca
Yüksek Meclis tarafından görüşülen konularda nasıl oy verileceği gösterilerek milletve
kilinin formu ile resmileştirilir.
(6) Yüksek Meclisin toplantısına devamsızlık durumunda oy hakkını devretme ka
rarı milletvekili tarafından telgraf aracılığıyla da iletebilir.
(7) Milletvekillerinin oy kullanma hakkını devretme dilekçeleri, belgeç (faks -çev.)
gönderileri ve telgrafları toplantı belgeleri arasına eklenmek üzere Yüksek Meclisin ilgili
birimine verilir.
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(8) Oturum başkanı Yüksek Meclis toplantısında:
1. Devamsız milletvekillerinin listesini ve ayrıca oy kullanma hakkını siyasi parti
grubu başkanına veya üye milletvekiline devredenlerin listesini duyurur.
2. Oylamaya katılan adayların veya önergelerin sayısına dair bilgi verir, önerge
lerin esasını açıklar, önergelerin toplu metinlerini ve bunların oylamaya konma sırasını
okur, oylama türünü ve gerekli karar yeter sayısını hatırlatır.
(9) Oy kullanma hakkını devreden milletvekillerinin listesi duyurulduktan sonra
bunların masa bilgisayarları çalıştırılır, diğer devamsız milletvekillerinin bilgisayarları
kapatılır.
(10) Yüksek Meclis toplantısında yoklamaya giren ancak oylama zamanında (oyla
maya -çev.) katılmayan milletvekili kendi oy kullanma hakkını başka birine devredemez
ve oy kullanma süresi sona erdikten sonra yeniden oylamayı öneremez.
Açık Oylama
Madde 87 - (1) Yüksek Meclisin toplantısında açık oylama, oyların sayımının
elektronik cihazdan yararlanarak veya Yüksek Meclis kararı üzerine elektronik cihazdan
yararlanmadan yapılır.
(2) Açık oylamada oyların tasnifinde elektronik cihazdan yararlanılırsa, oyların işa
retlenmesi ve doldurulması elektronik cihazla yerine getirilir.
(3) Açık oylamada oyların tasnifinde elektronik cihazdan yararlanılmazsa, oturum
başkanı tarafından her bir milletvekilinin adı okunarak oyunun sorulması yöntemi ile
irade ve niyeti öğrenilir.
Gizli Oylama
Madde 88 - (1) Gizli oylama, oyların tasnifinde elektronik cihazdan veya oy pusu
lasından yararlanarak yapılır.
(2) Oyların tasnifi elektronik cihazdan yararlanarak yapılan gizli oylamada oy ver
menin her aşamasının sonuçları oylamanın genel sonucu ile birlikte sunulur, bu durumda
oy kullananların adlarının listesi bilgisayarın hafızasına geçirilmez.
(3) Pusulalardan yararlanılan gizli oylama, Yüksek Meclis tarafından başkaca bir
karar alınmazsa, oylamanın başladığı andan itibaren otuz dakika içinde tamamlanır.
(4) Pusulalardan yararlanılan gizli oylama, her bir milletvekilinin bizzat pusula
yı doldurması yolu ile yapılır, milletvekili listesine göre her bir milletvekiline pusula
verilir, milletvekillerinin irade ve niyetini açıklamasının gizliliğini sağlayan özel bir
odacıkta doldurularak oylama için hazırlanan ve tasnif kurulunun mühürlediği sandığa
atılır.
(5) Pusulalardan yararlanılan gizli oylamanın sonuçları ek bir karar gerektirmez.
Yüksek Meclisin ilgili kararı ayrıca ek bir oylama yapılmadan oturum başkanı tarafın
dan imzalanır.
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Yüksek Meclisin Tasnif Kurulunun Çalışmaları
Madde 89 - (1) Tasnif kurulu:
1. Pusulaların biçimini belirler ve bunların geçerli dönemde seçilen milletvekilleri
nin sayısına denk sayıda hazırlanmasını gözetir.
2. Pusulaları imzalatarak milletvekillerine verir,
3. Oylamanın hazırlığını ve yapılmasını sağlar,
4. Pusulaların dağıtımı bittikten sonra kalanları imha eder,
5. Oylama süresini belirler,
6. Oylamanın yapılmasında ortaya çıkabilecek karışıklıkları ve kavgaları çözer.
7. Sandığın açılması ve oyların sayımı görevlerini yerine getirir,
8. Oylama sonuçlarını, bu kapsamda hazırlanan, dağıtılan, imha edilen, geçerli ve
geçersiz toplam pusula sayılarını, ayrıca oyların tasnif sonuçlarını tespit ederek Yüksek
Meclise sunar.
(2) Oyları tasnif ederken işaretlenmemiş biçimdeki pusulalar ve ayrıca milletveki
linin irade ve niyetinin anlaşılması mümkün olmayan pusulalar geçersiz sayılır.
(3) Sandığın açılması ve pusulalarla oyların sayılması tasnif kurulu tarafından ge
nel kurul salonunda açık olarak gerçekleştirilir.
(4) Tasnif Kurulu oylama sonuçlarını toplantı tutanağına ekler, sonuçlar tasnife ka
tılan kurul üyeleri tarafından imzalanır.
Kurul üyelerinden biri tutanağa muhalif olduğunda yazılı olarak farklı görüşlerini
bildirir, bu da tutanağa eklenir ve toplantıda duyurulur.
(5) Yüksek Meclisin milletvekilleri tasnif kurulunun yürüttüğü çalışmalara müda
hale edemez, kurul, gizli oylama sonuçlarının tasnifine katılabilir.
Üç Turda Oylama Usulü
Madde 90 - (1) Eğer bu İçtüzükte başka şekilde ele alınmamışsa, bir mevki için
birden çok aday gösterilmişse veya karar için birkaç seçenek varsa oylama üç turda ya
pılabilir.
(2) Milletvekilleri bir aday veya tek karar seçeneği için oy kullanabilir. Adaylar pu
sulalarda alfabetik olarak veya yasada gösterilen başka sırada sunulur.
(3) Birinci turda milletvekili gösterilen birkaç aday içinden birine veya birkaç karar
seçeneğinden birine oy verir.
(4) Oylamanın ikinci turu, ilk turda oyların çoğunluğunu alan iki aday veya iki
karar seçeneği arasında yapılır. İkinci tur sonucuna göre oyların çoğunluğunu alan aday
seçilmiş veya karar seçeneği kabul edilmiş sayılır.
(5) Eğer ikinci turda oya sunulan iki aday veya iki karar seçeneği birbiriyle aynı
oyu alırsa Yüksek Meclis yeniden oylama yapar.
(6) Eğer ikinci turda iki adaydan biri veya iki karar seçeneğinden biri karar yeter
sayısını sağlayamazsa, üçüncü tur oylama yapılır.
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(7) Eğer bu İçtüzükte başkaca bir hüküm gösterilmemişse, üçüncü turun sonuçla
rına göre katılan milletvekillerinin elliden az olmayan çoğunluğunu alan aday seçilmiş,
karar seçeneği ise kabul edilmiş sayılır.
(8) Eğer adayların veya karar seçeneklerinin biri karar yeter sayısını sağlayamazsa
yeni adaylar veya yeni karar seçenekleri ile yeni seçim yapılır.
Elektronik Cihazdan Yararlanma
Madde 91 - (1) Elektronik cihazdan aşağıdaki amaçlarla yararlanılır:
1. Yüksek Mecliste milletvekillerinin yoklamaya katılımı,
2. Milletvekillerinin söz isteminin alınması,
3. Oyların tasnifi ve oylama sonuçlarının ilanı,
4. Oy kullanma ve oylama sonuçlarına dair bilgi ve istatistikleri derleme ve dağıtma,
5. Listeleri ve toplantının başka belgelerini kullanıma sunma ve bastırma,
6. Yasa taslakları veri tabanı da dâhil olmak üzere Yüksek Meclis Genel Kurul sa
lonunda milletvekillerine bilgi desteği verme.
Elektronik Cihazdan Yararlanışın Denetlenmesi
Madde 92 - (1) Yüksek Meclis tüm siyasi parti gruplarının milletvekillerinin için
den daimi çalışma komisyonu kurar, bu komisyon oylamada elektronik cihazın kullanı
mını denetler.
(2) Çalışma komisyonu üyeleri denetimi yapmak için gerekli olan tüm bilgilere sı
nırsız erişme hakkına sahiptir.
(3) Çalışma komisyonunun kararları İdari Teşkilatın tüm görevlileri için görevdir.
(4) Elektronik cihazdan yararlanarak gizli oylama yapılırken çalışma komisyonu
oylama başlayıncaya kadar elektronik cihazın doğru çalışıp çalışmadığını denetler.
(5) Gizli oylama uygulamasında elektronik cihazdan yararlanmanın kurallarına
uyulması çalışma komisyonu tarafından oluşturulan ilkeler ile düzenlenir.
(6) Çalışma komisyonu tarafından oylama sonuçlarındaki ve söz istemlerindeki
uygunsuzluklar ve elektronik cihazın işleyişindeki başka hatalara dair siyasi parti grup
larının yazılı başvurularına göre inceleme ve düzeltme yapar.
(7) Çalışma komisyonu kendi çalışmalarına elektronik cihazlarla ilgili uzmanları
veya mütehassısları çağırabilir.
Elektronik Cihazla İlgili Bilgilendirme
Madde 93 - (1) Toplantıda milletvekillerinin yoklama sonuçları, söz söyleme sıra
ları, oylama sonuçları ve Yüksek Meclis toplantısının işleyişine dair başka bilgiler mil
letvekillerinin yazılı istemleri üzerine sayısal veriler ve listeler elektronik cihaza teknik
bakım yapan İdari Teşkilat biriminin başkanı tarafından sunulur.
(2) Toplantıdaki milletvekillerinin yoklama ve açık oylama sonuçları ve Yüksek
Meclis toplantısının işleyişine dair başka bilgiler Yüksek Meclis internet sayfasında res
mi olarak yayınlanır.
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(3) Eğer bu İçtüzükte başkaca bir hüküm gösterilmemişse, elektronik cihazın hafı
zasına kaydedilen bilgiler ve göstergeler Yüksek Meclis arşivinde saklanır.
On Beşinci Bölüm
Toplantıların ve Yasa Taslaklarının Tutanak Özetleri,
Tam Tutanakları ve Resmi Belgeler
Yüksek Meclisi Toplantılarının Tutanak Özetinin
İçeriği (Özet Tutanak veya Birleşim Özeti -çev.)
Madde 94 - (1) Yüksek Meclisin toplantıları tutanak altına alınır. Toplantının tuta
nak özetinin hazırlanması Yüksek Meclis İdari Teşkilatının ilgili birimi tarafından yerine
getirilir. Toplantının tutanak özetini oturum başkanı imzalar.
(2) Toplantının tutanak özetine aşağıdakiler eklenir:
1. Toplantı verileri, zamanı ve yeri,
2. Toplantıya katılan milletvekillerinin sayısı,
3. Görüşmeye sunulan gündemdeki konuları,
4. O toplantı için milletvekillerine dağıtılan belgelerin başlıkları ve düzeltmeler,
5. Toplantıya çağırılan adamların ad-soyadları ve görevleri,
6. Oturum başkanı ve konuşmacıların ad-soyadları,
7. Oylamaya konulan tüm konular ve önergeler, bunlarla ilgili kararların türleri,
8. Oylamanın genel sonuçları (oturum başkanı bunları tümüyle açıklamaması ha
linde de eklenir) ve alınan kararlar,
9. Toplantıya katılan milletvekillerinin adlarının kaydını içeren bilgi,
10. Toplantıya katılmamasının geçerli nedeni olduğu belirlenen milletvekillerinin
listesi.
(3) Toplantının tutanak özetine toplantı gündemindeki konuların oylama sonuçları
eklenir.
(4) Tutanak özetinin tam tutanağa uygun olmaması nedeniyle doğan sorumluluk
tutanak özetini hazırlayan görevlilere aittir.
Yüksek Meclis Toplantılarının Tam Tutanağı
Madde 95 - (1) Yüksek Meclisin toplantılarında tam tutanak (stenografi) tutulur.
Toplantıların tam tutanaklarının hazırlanışı İdari Teşkilat tarafından yerine getirilir. Tam
tutanak görüşmelerin akışının kaydı, toplantının yapıldığı gün, zaman, yer, gündem ve
oturum başkanına dair bilgileri içermelidir.
(2) Tam tutanakta biçimsel veya başka uygunsuzluklara yer verilmişse milletvekili
toplantıdan sonraki iş günü içinde söz konusu toplantının oturum başkanına hitaben gö
rüş ve eleştirilerini sunabilir, oturum başkanı tartışmalı konuları karara bağlar.
Tam tutanağın aslı her bir sayfasına metnin yazılmasından sorumlu görevli (ad-so
yadı ve bilgileri ile) imza atar.
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(3) Toplantıda söylenilen sözlerin dökümü İdari Teşkilatın ilgili biriminde elektro
nik ve basılı biçimde saklanır ve bir yıl geçtikten sonra arşive gönderilir.
Yüksek Meclis Toplantılarının Tam Tutanağına ve Tutanak Özetine Erişim
Madde 96 - (1) Yüksek Meclisin ve komisyonların açık toplantılarının, ayrıca si
yasi parti gruplarının diğer toplantılarının tutanak özetleri bunların kararı ile internet
sayfalarında yayınlanır ve Yüksek Meclisin kütüphanesine teslim edilir.
(2) Siyasi parti grupları, komisyonlar ve milletvekilleri Yüksek Meclisin ve onun
organlarının toplantılarının tam tutanaklarını ve tutanak özetlerinin aslının birer nüsha
sını kendiliğinden alır.
(3) Yüksek Meclisin açık toplantılarının düzeltilen tam tutanağı toplantının sona
erdiği günden başlayarak bir haftalık süre içinde Yüksek Meclisin kütüphanesine teslim
edilir ve resmi internet sayfasında yayınlanır.
(4) Yüksek Meclisin kapalı toplantılarının tam tutanağı ve tutanak özetine erişim
Meclis başkanının aldığı karara göre sağlanır.
Toplantı Resmi Belgeleri
Madde 97 - (1) Yüksek Meclisin her bir toplantısı için İdari Teşkilat toplantı resmi
belgelerini hazırlar, bu aşağıdakilerden oluşur:
1. Toplantının resmi belgeleri arasında yer alacak belgelerin listesi,
2. Toplantı tutanak özeti,
3. Toplantı tam tutanağı,
4. Yüksek Meclisin kararı ile tam tutanağa girmemiş olan özel oylama sonuçları,
5. Toplantıda görüşülen belgelerin taslakları,
6. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin siyasi parti gruplarının ve komisyonların
değerlendirmeleri,
7. Milletvekillerinin yapamadıkları konuşmaların metinleri,
8. Yüksek Meclis tarafından kabul edilen kararlara göre siyasi parti gruplarının
özel düşünceleri,
9. Siyasi parti gruplarının ve milletvekillerinin yazılı soru istemleri ve bunların
yanıtları,
10. İdari Teşkilat tarafından milletvekillerine dağıtılan başka bilgi ve belgeler,
11. Toplantıda görüşülen belgeler için kabul edilen düzeltme metinleri,
12. Toplantıya çağırılan kişilerin listesi,
13. Oylama hakkını devretmeye yönelik milletvekillerinin başvuruları.
(2) Siyasi parti grupları, komisyonlar, milletvekilleri ve İdari Teşkilatın ilgili birim
leri toplantının resmi belgelerine erişim hakkına sahiptir.
Yasa Taslağının Resmi Belgeleri
Madde 98 - (1) Yüksek Meclise teslim edilmiş yasa taslakları için sorumlu komis
yon yasa taslağı resmi belgelerini hazırlar.
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(2) Yasa taslağının resmi belgelerine eklenmede, görüşülme ve kabul edilmenin
zamansal sıralamasına göre aşağıdaki belgeler eklenir:
1. Yasa taslağı, bunun içinde seçenekli yasa taslağı ve tamamlayıcı belgeler,
2. Komisyonların seçenekli raporlarının taslakları,
3. Aradaki tüm düzeltmeler,
4. Yasa taslağına yönelik önergeler ve değişiklikler,
5. Yasa taslağına dair komisyonların değerlendirmeleri ve tüm uzmanlık inceleme
lerinin değerlendirmeleri,
6. Sorumlu komisyonun toplantılarının tutanak özeti,
7. Yüksek Meclis toplantılarının tutanak özetleri ve tam tutanaklarında şerh me
tinleri,
8. Gizli oylama ve açık oylamanın sonuçları,
9. Yasanın son düzeltmesinin metni,
10. Özel görüşme açılması önergeleri.
(3) Yasa taslağının resmi belgelerine basılı metinlerin, mühürlü ve üzeri imzalı bel
gelerin asılları veya tasdikli suretleri eklenir.
(4) Yasa taslağının resmi belgeleri toplantı bittikten sonra İdari Teşkilatın ilgili bi
rimi tarafından Yüksek Meclis arşivine gönderilir.
Yüksek Meclis Kararları
Madde 99 - (1) Yüksek Meclis kararları aşağıdakileri kapsar:
1. Yasalar,
2. Kararlar,
3. Siyasi konularla ilgili bildirgeler, bildiriler, çağrılar, kararlar ve başka işlemler.
Yüksek Meclisin Siyasi Kararları
Madde 100 - (1) Yüksek Meclis kararları, bildirgeler, bildiriler, çağrılar siyasi ka
rarlar sayılır ve iç veya dış siyasetin belirli bir konusundaki tutumu bildirir.
(2) Karar taslakları siyasi parti grupları veya beş milletvekili tarafından Meclis
başkanına sunulur. Başkan görüşülmek üzere sorumlu komisyona gönderir. Sorumlu ko
misyon karar taslağı üzerine değerlendirmesini (raporunu -çev.)üç gün içinde kabul eder
ve İdari Teşkilatın ilgili birimine gönderir.
(3) Karar taslağı sorumlu komisyonun değerlendirmesi ile İdari Teşkilatın ilgili
birimi tarafından Yüksek Meclis toplantısına sunulur, Meclis karar taslağını gündeme
alma kararı alır.
(4) Karar taslağı kitle iletişim araçlarında yayınlanır ve ayrıca üç gün içinde Yük
sek Meclisin internet sayfasına konur.
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ALTINCI KISIM
DENETİM YÖNTEMLERİ
On Altıncı Bölüm
Yıllık Raporlar
Yüksek Meclis Tarafından Yıllık Raporların Görüşülmesi
Madde 101 - (1) Yüksek Meclis aşağıdaki yıllık raporları alır:
1. Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin hükümetin raporunu on beş eylüle kadar,
2. Hükümetin çalışmalarına dair başbakanın raporunu bir mayısa kadar,
3. Başsavcının raporunu yirmi nisana kadar,
4. Merkez Bankası başkanının raporunu raporlanan yılı takip eden yılın bir tem
muzuna kadar,
5. Sayıştay başkanının raporu yirmi hazirana kadar,
6. Devlet bütçesinin uygulanmasına dair raporun kabul edilmesine dair devlet bütçe
sinin uygulanışının denetimi sonuçlarına dair Sayıştay başkanının raporu bir eylüle kadar,
7. Sayıştayın önemli veya acil konularla ilgili özel raporlarını Yüksek Meclisin ih
tisas komisyonları ile uzlaşıldığı üzere,
8. Yüksek Meclisin komisyon başkanlarının raporları bir ekime kadar,
9. Meclis başkanı kendi çalışmalarına dair raporu bir ekime kadar ve geçmiş yılın
Yüksek Meclis giderlerine dair raporu on beş şubata kadar,
10. İç denetimin sonuçlarına dair Eşgüdüm Kurulunun raporu on beş şubata kadar.
(2) Raporlar Yüksek Meclisin toplantısında görüşülmesine en geç bir ay kaldığında
daimi komisyonlara gönderilir.
(3) Raporların görüşülmesi tümüyle görüşme usulüne göre yapılır.
(4) Yıllık raporların görüşülmesinde komisyonların başkanlarına ve siyasi parti
gruplarının başkanlarına konuşma yapması için süre verilir.
(5) Yüksek Meclis kamu kurumlarının veya kamu görevlilerinin raporlarını ve çalış
malarını muteber kabul etme kararı katılanların elliden az olmayan çoğunluğu ile alınır.
(6) Yüksek Meclis milletvekilleri danışma-istişare kurumlarının raporlarını bu kı
sımda gösterilen biçimde (uzlaşma üzerine) kabul eder.
Devlet Bütçesi Yasasının Uygulanışının Denetimi
Madde 102 - (1) Yüksek Meclis devlet bütçesinin uygulanışının denetimini daimi
ve geçici komisyonlar aracılığıyla, ayrıca Sayıştaya görev vererek yerine getirir.
(2) Görevli bakanlık raporlanacak çeyrek yılın ardından on beş gün içinde cari büt
çe kalemlerinin giderlerine dair bilgiler Yüksek Meclisin ilgili ihtisas komisyonuna ve
rilir. İhtisas komisyonu çeyrek yıllık sayısal verileri aldığı günden başlayarak üç içinde
Yüksek Meclisin siyasi parti gruplarına ve komisyonlarına gönderir.
206

(3) Yüksek Meclisin komisyonları devlet bütçesinin mevcut uygulanışının esasına
ilişkin konularda yılda dört defadan fazla olmamak üzere değerlendirme yapabilir. Büt
çenin cari uygulanışı konularının değerlendirilmesinin sonuçları üzerine Yüksek Meclis
komisyonun (komisyonların) önerisi ile devlet bütçesinin uygulanışına dair özel raporla
rın hazırlanması görevi Sayıştaya verilebilir.
(4) Yüksek Meclis kamu kurumlarının, özerk yerinden yönetim organlarının ve ay
rıca genel bütçe ve yerel yönetim bütçelerinden kaynak sağlanan kurumların katılımı ile
kamu kurumlarının, özerk yerinden yönetim organlarının, tüzel kişilerin ödeneklerinin
etkili kullanımının denetimi için Sayıştay raporları ve yasalarda gösterilen denetime dair
başka raporlar isteyebilir.
Devlet Bütçesinin Uygulama Raporu
Madde 103 - (1) Hükümet geçen yılın on beş mayısına kadar devlet bütçesinin
uygulanışına dair raporu (kesin hesap -çev.) kabul (ibra -çev.) yasası taslağı ile beraber
geçen yılki devlet bütçesinin uygulanışına dair raporu Yüksek Meclise sunar.
(2) Hükümetin bütçe uygulamasına dair raporu görüşülene kadar, Sayıştay geçerli
yılın bir eylülünden geç olmamak üzere, geçen yılın devlet bütçesinin uygulanmasının
denetim sonuçlarını raporu ile birlikte Yüksek Meclise sunar.
(3) Geçmiş yılki devlet bütçesinin uygulanmasına dair hükümetin yıllık raporunun
denetim sonuçları ile Sayıştay raporu Yüksek Meclise geldiği günden itibaren üç gün
içinde Meclis başkanı tarafından önceden görüşülmesi için komisyonlar ile siyasi parti
gruplarına ve değerlendirilmek üzere bütçeden sorumlu komisyona gönderilir.
(4) Sorumlu komisyon devlet bütçesi yasasının uygulanışına dair hükümet raporu
nu görüşür ve yıllık denetimin sonuçları ile Sayıştay raporu Yüksek Meclise sunulduğu
günden başlayarak on beş gün içinde toplu değerlendirmesini sunar.
(5) Devlet bütçesinin uygulanışına dair rapor Yüksek Meclisin toplantısında on beş
eylüle kadar görüşülür.
(6) Yüksek Meclis tarafından bu konuların görüşülmesinde aşağıda gösterilen ko
nuşmalar dinlenir:
1. Başbakanın,
2. Sayıştay başkanının,
3. Toplumsal Vakıf başkanının,
4. Bütçe ve Maliye İhtisas Komisyonu temsilcisinin,
5. Siyasi parti grubu başkanlarının,
(7) Görüşme sonuçları kapsamında Yüksek Meclis uygulamayı muteber sayarsa
devlet bütçesinin uygulanmasına dair raporun kabul edilişine yönelik yasa kabul edilir.
(8) Devlet bütçesinin uygulanmasına dair rapor vasatın altında şeklinde değerlen
dirilirse, Yüksek Meclis hükümetin, üyelerinin ve başka görevlilerin sorumluluğu konu
sunu ele alır.
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On Yedinci Bölüm
Hükümet Saati ve Hükümet Günü
Hükümet Saati ve Hükümet Gününe Hazırlık ve Düzenlenme Süreleri
Madde 104 - (1) Her perşembe günü Yüksek Meclis toplantısında hükümetin gö
revlendirdiği temsilcisine milletvekillerinin her türlü konu hakkında soru sorması için
zaman ayrılır.
(2) Yüksek Meclis her ayın son perşembe günü başbakanın katılımı ile hükümet
saati düzenleme hakkına sahiptir.
(3) Hükümet saatinin süresi bir saattir. Yüksek Meclis kararı ile sürenin uzatılması
mümkündür, ancak bir saatten fazla uzatılamaz.
(4) Yüksek Meclis üç ayda bir kereden daha sık olmamak üzere hükümet günü
düzenler. Yıllık iş planı özelinde Yüksek Meclis hükümet gününün konu başlığı ile ça
ğırılacak kamu görevlilerini belirler ve karardan en az iki gün önce hükümete gönderir.
Hükümet gününün süresi o Yüksek Meclis toplantısının tamamını kapsar.
(5) Hükümet gününde milletvekilleri, yapılacağı günden beş gün öncesine kadar
sorumlu komisyona yazdırarak birer soru sorma hakkına sahiptir. Sorular kişisel ve yar
gılaması süren konularla ilgili olamaz.
(6) Sorumlu komisyon, hükümet günü için milletvekillerinin sorularının taslak cet
velini hazırlarken soruların bildirilme zamanını göz önünde bulundurur, benzer sorular
varsa bunlar milletvekilleri-önerge sahipleri ile anlaşarak birleştirilebilir ve hükümet gü
nünden en az beş gün öncesinde soruların cetveli siyasi parti gruplarının nispi temsilini
gözeterek Meclis başkanına verir.
(7) Meclis başkanı hükümet günü için soruların cetvelini onaylar ve en az üç iş gü
nü öncesinde hükümete ve milletvekillerine verir.
(8) Milletvekillerinin sorularının hükümet günü için onaylanan cetveli Yüksek
Meclis internet sayfasında yayınlanır.
Hükümet Saati ve Hükümet Gününün Düzenlenme Biçimi
Madde 105 - (1) Hükümet saati ve hükümet gününe çağırılan kişiler Yüksek Mec
lisin toplantısına gelmekten sorumludur.
(2) Eğer çağırılan kamu görevlileri hükümet saatine veya hükümet gününe katı
lamayacaksa, başbakan toplantı gününden en az üç iş günü öncesinde çağırılan kamu
görevlisinin katılımının mümkün olmama nedenine dair Meclis başkanına bilgi verir ve
yerine gelecek kamu görevlisini açıklar.
(3) Hükümet saatine çağırılan kişiler bir sorun üzerine beş dakikayı aşmamak üzere
söz söyleyebilir.
(4) Milletvekilleri sorularını kayda girilmiş olan sıra ile sorar. Sorulara yanıtlar
sözlü olarak verilir. Sorular ve yanıtlar üzerine tartışma yapılmaz.
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(5) Hükümet gününe çağırılan kişiler süresi yirmi dakikayı aşmayan konuşma yap
ma hakkına sahiptir.
(6) Hükümet gününde kamu görevlileri konuşma yaptıktan sonra oturum başkanı
görüşülen konuyla ilgili soru sorulması için milletvekillerine zaman verir
(7) Hükümet saati ve hükümet gününde milletvekillerine aşağıdaki süreler verilir:
1. Soru sorma için iki dakikayı aşmayan,
2. Düzeltme sorusu için bir dakikayı aşmayan,
3. Kısa düşünce bildirmek için bir dakikayı aşmayan.
(8) Çağırılan kamu görevlilerine aşağıdaki gibi amaca göre süre verilir:
1. Soruları yanıtlamak için üç dakikayı aşmayan,
2. Düzeltilen soruyu yanıtlamak için iki dakikayı aşmayan.
(9) Eğer milletvekili yanıttan tatmin olmazsa, yanıtlayana sorunun özüne dair düzeltme
sorusunu yeniden yöneltme veya yanıtın özüne dair kısa düşünce bildirme hakkı verilir.
(10) Toplantıda oturum başkanı dinlenen kamu görevlisinden sorulan sorunun özü
ne uygun yanıt verilmesini istemekten sorumludur.
(11) Hükümet gününün sonuçlarına dair Yüksek Meclis karar kabul eder.
(12) Hükümet gününün tutanağı düzenlendiği günden itibaren üç günden geç olma
mak üzere Yüksek Meclis internet sayfasında yayınlanır.
On Sekizinci Bölüm
Meclis Soruşturması, Genel Soru, Soru
Meclis Soruşturması Açılmasının Şartları
Madde 106 - (1) Yasama denetimi yapılması kapsamında Yüksek Meclis eğer aşa
ğıda sayılanların tehdit altında olma durumu varsa meclis soruşturması yapma hakkına
sahiptir:
1. Devletin egemenliği,
2. Ulusal güvenli,
3. Kamu düzeni,
4. Toprak bütünlüğü,
5. Halkın sağlığına ve ahlaki değerleri,
6. Siyasi, iktisadi ve diğer kamu çıkarları.
(2) Aşağıdakilerin eylemleri (ve eylemsizlikleri) meclis soruşturması kapsamındadır:
1. Meclisin denetimi altındaki yürütme erki organları, bu kapsamda hükümet ve her
bir hükümet üyesi,
2. Kamu kurumlarının ve özerk yerinden yönetim organlarının katılımı ile tüzel
kişilerin,
3. Genel bütçe ve yerel yönetim bütçelerinden kaynak sağlanan kurumlar,
4. Kırgız Cumhuriyeti’nin iktisadi yapısı için çalışmalarına önem atfedilen özel
şirketler.
209

(3) Meclis soruşturması hukuksuz eylemler için açılır, aşağıdakiler bu kapsamdadır:
1. “Yasaya uydurma” ve para aklama tanımına uyan yasadışı işlemler yapılması,
2. Yasadışı terör örgütlerini himaye,
3. Kamu mallarını amacı dışında kullanma ve zimmet,
4. Ülkeye büyük ölçekli ve özel zarar veren eylemler,
5. Diğer yasadışı eylemler.
(4) Yüksek Meclis aşağıdakilerin yazılı biçimdeki önergeleri ile meclis soruştur
ması açabilir:
1. Meclis başkanı,
2. Daimi komisyonlar (ihtisas komisyonları -çev.),
3. Siyasi parti grupları,
4. Geçici komisyonlar,
5. Kamu Başdenetçisi (ombudsman).
6. Eşgüdüm Kurulu başkanı ve İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi
Önleme Ulusal Merkezi yöneticisi.
(5) Meclis soruşturması açılmasına dair karar katılanların elliden az olmayan ço
ğunluğunun oyu ile kabul edilir.
Meclis Soruşturması İçin Geçici Komisyon Kurulması
Madde 107 - (1) Meclis soruşturması geçici komisyonu belirli bir konuyu (bir
olayı veya bir kişinin eylemini) soruşturmak veya araştırmak için kurulur ve konunun
araştırılması tamamlandıktan sonra sona erer.
(2) Meclis soruşturması geçici komisyonu siyasi parti grubu başkanlarının yazılı
bildirimleriyle nispi temsile göre siyasi parti grubu üyelerinden oluşur.
(3) Komisyonun yapısı, meclis soruşturması açılmasına dair kararın kabul edildiği
günden itibaren yedi iş günü içinde oylamaya katılanların elliden az olmayan çoğunluğu
ile alınan Yüksek Meclis kararıyla belirlenir.
(4) Komisyon başkanı, başkanvekili ve komisyonun kararlaştırılan yapısındaki
üyeleri oylamaya katılanların elliden az olmayan çoğunluğu ile Yüksek Meclis tarafın
dan seçilir.
(5) Meclis soruşturması geçici komisyonu bu maddede gösterilen sınırlara ek ola
rak, geçici komisyonların oluşumu için geçerli esaslara göre kurulur.
(6) Meclis soruşturması geçici komisyonu Yüksek Meclis önünde rapor verir ve
Yüksek Meclisin karşısında tek sorumlu sayılır. Yüksek Meclis ara rapor verme için süre
belirleyebilir.
(7) Eğer Yüksek Meclisin görev süresi bitmesine dört aydan fazla süre kalmamışsa
meclis soruşturması geçici komisyonu kurulmasına izin verilmez.
(8) Tek bir konu üzerine birden çok komisyon kurulmasına izin verilmez. Komis
yonun çalışmalarında bu İçtüzükte ve yasalarda gösterilen sınırların ihlal edildiğinin be
lirlenmesi durumunda Yüksek Meclis aynı amaçla yeniden geçici komisyon kurar.
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Meclis Soruşturmasının Süresi
Madde 108 - (1) Meclis soruşturması açılmasına dair Yüksek Mecliste kararında
gösterilen süre içinde soruşturma tamamlanmak zorundadır.
(2) Yüksek Meclis tarafından meclis soruşturması için tanınan süre Yüksek Mecli
sin kararıyla uzatılabilir.
(3) Eğer Yüksek Meclisin görev süresi bitinceye kadar komisyon ele aldığı konuda
karara varamazsa, tüm bilgi ve belgeler komisyon raporuna eklenip Yüksek Meclisin ye
ni dönemine devredilir ve yeni Meclis konuyu araştırmaya devam etme kararı alır.
Meclis Soruşturması Geçici Komisyonunun Çalışması
Madde 109 - (1) Tüm kamu kurumları ve kamu görevlileri meclis soruşturması
geçici komisyonuna yardımcı olmakla görevlidir. Bunlar komisyonun istemine göre tüm
gerekli bilgi, belge ve benzerlerini açıklamaktan sorumludur.
(2) Komisyon tarafından bankacılık ve yasalarla korunan başka sırları içeren bilgi
lerin alınması gerektiğinde tüm bu belgeler “hizmete özel” gizlilik derecesi ile kullanılır
ve açıklanamaz.
Meclis soruşturması geçici komisyonunun üyeleri bankacılık ve yasalarla korunan
başka sırları içeren bilgilerin dağıtılmaması için yasalarda gösterilen sorumluluğu taşır.
(3) Meclis araştırması geçici komisyonunun yetki kullanır ve soruşturma birimleri
için ceza usul mevzuatında gösterilen sınırlar komisyon için de geçerlidir. Hiç kimse
nin soruşturma komisyonu toplantısına gelmekten ve bilgi vermekten (ifade vermek
ten -çev.) kaçınma hakkı yoktur. Meclis soruşturması geçici komisyonunun toplantısına
gelmekten, açıklama yapmaktan, bilgi ve belge sunmaktan kaçınan kişiler kamuoyuna
duyurulur.
(4) Açıklamalar (ifadeler -çev.) komisyonun açık toplantısında dinlenir. Özel du
rumlarda, eğer devlet sırlarını ve yasalarla korunmuş sırları içeren bilgilendirme söz
konusu olursa, komisyonun kararı ile bu bilgilendirme tamamlanıncaya kadar toplantı
kapalı usulde devam eder.
(5) Komisyon, eylemleri meclis soruşturmasının konusunu oluşturan bazı kişilerin
ve kamu görevlilerinin bilgisine başvururken yasalarla gösterilmiş biçimde yalan maki
nesi (poligraf -çev.) kullanabilir.
(6) Özel durumlarda geçici komisyon bilgisine başvurulması için, biri muhalefet
temsilcisi olmak üzere üç üyesini görevlendirebilir.
(7) Meclis soruşturması geçici komisyonu hukuk ihlali tespit ettiğinde, hukuk ih
lalinin veya suç teşkil eden eylemin önlenmesi ya da idari veya disiplin soruşturması
başlatılması için kamu kurumları veya kamu görevlilerinin dikkatini çekebilir.
(8) Bu maddenin yedinci fıkrasında gösterilen durumda dikkatine başvurulan ka
mu kurumları veya kamu görevlileri, eğer komisyon tarafından farklı süre verilmezse bir
aylık süre içinde belirtilen konunun görüşülmesinin sonuçları ve alınan tedbirlere dair
komisyona bilgi verir.
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(9) Meclis soruşturması geçici komisyonu bilgisine başvurma amacıyla, komisyon
üyelerinin ceza yargısı kurumlarına katılması hakkında karar alabilir. Bu kararın yerine
getirilmesi bir görevdir.
(10) Komisyonun tüm kararları oylamaya katılan komisyon üyelerinin çoğunluğu
nun kararı ile kabul edilir.
(11) Çalışma sona erdikten sonra komisyon özel bir rapor hazırlayarak Yüksek
Meclise sunar, rapor Yüksek Mecliste on beş gün içinde görüşülüp karara bağlanır
(12) Meclis soruşturması geçici komisyonu raporunda şunlara yer verilir:
1. Soruşturmanın bulguları ve durum tespitleri,
2. Ortaya çıkma nedenleri ve sonuçlarının tahlili,
3. Sonuçlar (varılan hükümler -çev.),
4. Öneriler,
5. Gerek görülmesi durumunda yasal düzenleme yapılmasına, mevzuatın değiştiril
mesi veya iptal edilmesine, kişilere sorumluluk yüklenmesine veya kamu kurumları ve
(veya) bunların birimlerinin, ayrıca özerk yerinden yönetim organlarının çalışmalarını
geliştirilmesine yönelik öneriler.
(13) Meclis soruşturması geçici komisyonunun raporu Yüksek Meclis internet say
fasında yayınlanır ve “Erkin Too” gazetesinde (resmi gazete -çev.) yayımlanır.
Genel Soru
Madde 110 - (1) Kamu çıkarı olan konularda hükümet tarafından sosyoekono
mik siyaset konularında, ayrıca yasaların uygulanması kapsamında yasaların ve Yüksek
Meclis kararlarının hayata geçirilmesinin gözetiminin yapılması amacıyla Meclis başka
nı, siyasi parti grupları, komisyonlar veya bir grup milletvekili genel soru (“gensoru” ile
bir ilgisi yoktur -çev.) önerge verebilir.
(2) Genel soru, kamu kurumlarının, özerk yerinden yönetim organlarının, serma
yesinde kamu iştiraki bulunan tüzel kişilerin ve ayrıca devlet bütçesinden ödenek alan
kurumların yöneticilerine muhataptır.
(3) Genel soru Yüksek Meclis toplantı gündemine girmesi için önerge sahipleri ta
rafından Eşgüdüm Kuruluna gönderilir ve görüşülmesi sonucunda karar kabul edilir.
(4) Genel soru önergesi sahibi gerekçeyi ve ayrıca gerek görülmesi halinde başka
belge ve bilgileri ekler. Genel soruda yanıtlanma süresi de gösterilir, yukarıda sayılan ka
mu görevlilerinin istemi üzerine Eşgüdüm Kurulu tarafından on günden fazla olmamak
üzere yanıt süresi uzatılabilir.
(5) Genel soru üç gün içinde Eşgüdüm Kurulu tarafından önergede gösterilen kamu
görevlilerine gönderilir.
(6) Yüksek Meclis genel soruları geldiği sıra ile ele alır.
(7) Genel soruların yanıtları Yüksek Meclis toplantısında okunur. Yazılı yanıtın
içeriği, alındıktan itibaren üç gün içinde tüm milletvekillerine gönderilir.
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(8) Eğer Yüksek Meclis başkaca bir karar almazsa, genel sorunun yanıtı tümüyle
görüşme usulüyle ele alınır.
(9) Genel görüşmenin yanıtının görüşülmesinin sonuçları üzerine Yüksek Meclis
karar kabul ederek kendi görüşü bildirebilir.
Soru
Madde 111 - (1) Milletvekili; yürütme erkinin kurumlarına, özerk yerinden yöne
tim organlarına, sermayesinde kamu iştiraki olan, devlet bütçesinden ödenek alan veya
kamu kurumlarının işlevlerini veya işlevlerinin bir kısmını yürüten kuruluşlara, kurum
lara, vakıflara, bunların görevlilerine, sorumluluk alanlarına giren konularla ilgili soru
istemi gönderebilir.
(2) Soru istemleri kişisel veya yargısal istişare gerektiren ve ayrıca yaralayıcı veya
küçük düşürücü içerikte olamaz.
(3) Denetim organlarının görevlilerine, bunların üzerinde çalıştığı özel denetimler
ve bilgi belgelere yönelik soru, bu organların ve kişilerin kendi özerkliği ve tarafsızlığı
dikkate alınarak yöneltilmelidir.
(4) Soru istemi ile başvurulan her bir kurum veya görevli, bir aylık süre içinde ya
zılı olarak ve bizzat yanıt vermek zorundadır.
(5) Milletvekillerinin yürütme erkinin kurumlarına ve bunların görevlilerine yönelik
Yüksek Meclis toplantısı sırasındaki yazılı veya sözlü soru istemleri tam tutanağa göre
hazırlanır, milletvekilince bizzat imzalanır ve İdari Teşkilat tarafından ilgili organlara gön
derilir. Soru istemi özel bir form aracılığıyla ve İdari Teşkilat tarafından Yüksek Meclisin
milletvekilleri uygun bulunan soru istemlerini ve bunların yanıtlarını birlikte kayda alır.
Yüksek Meclisin Özel Görevlendirmeleri
Madde 112 - (1) Yüksek Meclis başkanına, başkanvekillerine, komisyonlara, İdari
Teşkilatın genel sekreterine özel görev verebilir. Özel görevlendirmeler toplantıda otu
rum başkanının, siyasi parti gruplarının veya milletvekillerinin önerisi üzerine ilgili ko
nuyla ilgili tamamlayıcı bilgilerin toplanması veya görüşülen konuyla ilgili önlem alın
ması amacıyla yapılır.
(2) Özel görevlendirmenin yazılı olarak sunulan ve önerge sahibi tarafından imza
lanan metni, önerge sahibi veya oturum başkanı tarafından Yüksek Meclis toplantısında
okunur.
(3) Karşı görüşler varsa, görevlendirme önergesi oya sunulur. Karar oylamaya ka
tılanların çoğunluğuyla alınır.
(4) Kabul edilen görevlendirmeler toplantı tutanağına geçer. Özel görevlendirme
bir gün içinde İdari Teşkilat tarafından görevlendirilene gönderilir. Görevlendirilen, gö
revlendirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde veya Yüksek Meclis tarafından belir
tilen farklı bir sürede oturum başkanına veya önerge sahibine görevin yerine getirilme
sinin sonuçlarına dair bilgi verilir. Meclis başkanı bu bilgiyi sıradaki toplantıda Yüksek
Meclise sunar.
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On Dokuzuncu Bölüm
Yasaların ve Yüksek Meclis Kararlarının
Uygulanmasının Komisyonlarca Denetimi
Yasaların ve Yüksek Meclis Kararlarının İhlal Edilmesi
Durumunda Komisyonlar Tarafından Karar Alınması
Madde 113 - (1) Yasaların ve Yüksek Meclis kararlarının vatandaşların haklarına
ve çıkarlarına zarar getirebilecek ihlallerini tespit ettiğinde bunları ortadan kaldırmak
için karar alır.
(2) Kararda, ihlal edilen hüküm, tespit edilen ihlallerin biçimi ve bunların ortadan
kaldırılması için önerilere yer verilir. Bu konularda komisyonun kararı Yüksek Meclisin
gündemine alınması için Eşgüdüm Kuruluna gönderilir.
(3) Komisyonun kararı ve düzenin bozulmasına yol açan kamu görevlilerinin resmi
yanıtı Yüksek Meclis tarafından görüşülür.
(4) Yasaların ve Yüksek Meclis kararlarının hayata geçirilmesinin denetimi ka
mu kurumlarının ve bunların görevlilerinin çalışmalarının yürütme erkinin dağılım
ilkesine uygun özerkliğini ve tarafsızlığını dikkate alarak komisyonlar tarafından yü
rütülür.
Yasaların ve Yüksek Meclis Kararlarının Uygulanmasının
Denetimine Yönelik Komisyonların Yetkileri
Madde 114 - (1) Kendi görevini yerine getirme amacıyla komisyonlar yasaların
hükümlerinin ve Yüksek Meclis kararlarının ihlali veya uygulanma verilerine göre ve
ayrıca kamusal veya toplumsal öneme sahip başka konularda kamu kurumlarına, özerk
yerinden yönetim organlarına ve bunların görevlilerine başvurabilir.
(2) Yasaların ve Yüksek Meclis kararlarının uygulanmasının gözetiminde komis
yonlar tarafından kendi çalışmalarına katılmak üzere denetim-gözetim işlevleri verilmiş
kamu kurumlarının temsilcilerinin, bağımsız denetim kuruluşlarının temsilcilerinin ve
özel uzmanların çağırılması mümkündür.
(3) Komisyonlar devlet bütçesinden ödenek alan kamu kurum ve kuruluşları veya
kamu kurumların işlevlerini veya işlevlerinin bir kısmını yürüten kuruluşlardan, serma
yesinde kamu iştiraki bulunan işletmelerden, kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge is
teyebilir.
(4) Kamu kurumları, özerk yerinden yönetim organları, sermayesinin menşeine ba
kılmaksızın işletmeler, kurumlar, kuruluşlar ve bunların görevlileri komisyonların iste
diği veri, bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
(5) İstenen veri, bilgi ve belgelerin sorumlu kişi tarafından çoğaltılan asli suretleri
veya içerikleri Yüksek Meclisin komisyonlarına bir ay içinde verilir.
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Yasaların ve Yüksek Meclis Kararlarının
Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 114/1 - (1) Yüksek Meclisin komisyonları yasaların ve Yüksek Meclis ka
rarlarının uygulanışını denetleme amacıyla kendi sorumluluk alanına giren kabul edilmiş
yasalar ile kararların izlenmesini ve değerlendirilmesini her yıl yapar.
(2) Kabul edilmiş yasaların ve Yüksek Meclis kararlarının izlenmesi ve bunların
sonuçlandırılmasının değerlendirilmesi amacıyla komisyonlar kamu kurumlarından,
özerk yerinden yönetim organlarından ve bunların görevlilerinden, ayrıca menşeine bak
maksızın başka kuruluşlarından bilgi isteme hakkına sahiptir. Ayrıca sivil toplum temsil
cileri ve tarafsız uzmanları çağırabilir.
Yürütülen izleme ve değerlendirmenin sonuçları kitle iletişim araçlarıyla ve Yük
sek Meclisin internet sayfasında raporu takip eden yılın bir mayısına kadar yayınlanır.
Yirminci Bölüm
Özel Görüşme Açılması
Özel Görüşme Açılması
Madde 115 - (1) Siyasi parti grupları ve komisyonlar kendi sorumluluğundaki konu
lara dair özel görüşme açılmasını (konuşmacı çağrılmasını -çev.) önerir ve yerine getirir.
(2) Yasa taslakları, uluslararası anlaşmaların uygun bulunması ve iptali yasa tasla
ğı, devlet bütçesi yasa taslağı, bütçenin uygulama raporu, yasaların ve Yüksek Meclisin
kararlarının uygulanışı ile başka konular özel görüşme açılarak görüşülebilir.
(3) Vatandaşların anayasal haklarını, özgürlüklerini ve yükümlülüklerini, siyasi
partiler ile kar amacı gütmeyen kuruluşların ve kitle iletişim araçlarının hukuki statüsü
nü güvençe altına almak; bütçe, vergi ve diğer harçlar ile ilgili; özel girişime kamusal
teşvikin yeni türlerinin uygulanmasına dair, ekolojik güvenliğinin sağlanması ve hukuk
ihlallerine karşı mücadeleye yönelik yasaların taslakları üzerine özel görüşme açmak
zorunlu sayılır.
Özel Görüşme Açılmasına Dair Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
Madde 116 - (1) Siyasi parti grupları ve komisyonlar özel görüşme açılacak konu
lar, zaman ve dinleme yeri kararlaştırıldıktan sonra özel görüşme yapılacak günden en
az on gün önce gerekli bilgileri Yüksek Meclisin internet sayfasında yayınlar ve kitle
iletişim araçlarıyla paylaşır.
(2) Özel görüşme açılacağı zaman konuşmacıların niteliği, önerge sahibi siyasi par
ti grupları ve komisyonlar tarafından bildirilir.
Özel Görüşme Katılımcıları
Madde 117 - (1) Özel görüşme açılacağı zaman faaliyet kitle iletişim araçlarının
temsilcilerine, vatandaşlara ve sivil toplum örgütlerine açık olur.
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(2) Cumhurbaşkanı, başbakan, Yüksek Mahkemenin ve Yüksek Mahkeme Anaya
sa Dairesinin başkanları, Cumhurbaşkanının yetkili temsilcisi, hükümet üyeleri, hükü
metin Yüksek Meclisteki daimi temsilcisi, başsavcı, Merkez Bankasının ve Sayıştayın
başkanları, İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi
nin başkanı özel görüşmeye katılabilir. Başka kamu görevlileri de özel görüşmeye öner
ge sahiplerinin çağırısı üzerine katılabilir.
Özel Görüşme Açılması Usulü
Madde 118 - (1) Özel görüşmeleri önerge sahibi siyasi parti grubunun veya komis
yonun başkanı yönetir.
(2) Oturum başkanı milletvekillerine ve çağırılan kişilere söz hakkı verir, görüşme
lerde düzeni korur ve bildiri okur.
(3) Özel görüşme süresini, görüşülen konunun mahiyetine uygun olarak Yüksek
Meclis siyasi parti grupları ve komisyonları bildirir.
(4) Eğer Yüksek Meclis başkaca bir karar almazsa Yüksek Meclis toplantısı zama
nında özel görüşme yapılmasına izin verilmez.
(5) Özel görüşme, görüşülen konunun önemi, toplantı yürütme düzeni ve kimlerin
çağrıldığı hakkında katılımcıları hitaben bilgi veren oturum başkanının açılış konuşması
ile başlar. Ardından görüşülen konu üzerine değerlendirme için siyasi parti gruplarının
ve komisyonların temsilcilerine yirmi dakikaya kadar söz verilir. Daha sonra milletve
killeri ve çağırılan konuşmacılar söz alır.
(6) Çağırılan kişilerin her biri oturum başkanının izni ile konuşma yapar.
(7) Özel görüşmelerde değerlendirmeyi hazırlayanların ve çağırılan kişilerin ko
nuşmalarından sonra, katılımcılar yazılı ve sözlü sorularını yöneltir ve bunlar yanıtla
nır.
(8) Özel görüşmelerde katılımcıların konuşma yapanların sözünü alkışlayarak ya
da bağırarak kesmeye veya özel görüşmenin düzenini bozmaya hakkı yoktur. Oturum
başkanı düzeni bozanları salondan çıkartma hakkına sahiptir.
Özel Görüşmede Kabul Edilen Öneriler
Madde 119 - (1) Özel görüşmenin sonuçlarına göre, katılan milletvekillerinin ço
ğunluğunun oyu ile görüşülen konuya dair öneriler kabul edilir. Özel görüşmede kabul
edilen öneriler özel görüşme açılmasını öneren siyasi parti grupları ve komisyonlar ta
rafından ele alınır.
(2) Özel görüşmelerde tam tutanak (stenografi) tutulur. Tam tutanak oturum başka
nı veya diğer sorumlu kişilerce imzalanır.
(3) Özel görüşmede kabul edilen öneriler Yüksek Meclis internet sayfasına konulur
ve yazı olarak da yayınlanabilir.
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YEDİNCİ KISIM
KENDİ GÖREV ALANINDAKİ KONULARIN
YÜKSEK MECLİS TARAFINDAN GÖRÜŞÜLMESİ
Yirmi Birinci Bölüm
Farklı Devlet Meselelerinde Karar Alma
Savaş ve Barış, Olağanüstü Hal ve Seferberlik Hali Kararı Alma, Kırgız
Cumhuriyeti’nin Doğrudan Doğruya Saldırı veya Saldırı Tehdidi Altında
Olması Durumunda Savaş İlan Edilmesi Konularının Görüşülmesi
Madde 120 - (1) Cumhurbaşkanı savaş ve barış, olağanüstü hal, seferberlik hali ka
rarı alma, Kırgız Cumhuriyeti’nin doğrudan doğruya saldırı veya saldırı tehdidi altında
olması durumunda savaş ilan edilmesi konularındaki talimatını (kararını -çev.) Yüksek
Meclise gönderir.
(2) Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının talimatını görüşmesiz ön kabul kararı almak
veya reddetmek üzere 24 saat içinde komisyonlara gönderir. Birden çok yerde olağanüs
tü hal ilan edilmesi konusunu ise sunulduğu andan itibaren üç günden içinde görüşür ve
kabul eder.
(3) Eğer doğal afetlerin ve başka türlü başa çıkılması mümkün olmayan afetlerin
sonucunda toplantı yeter sayısının gereken süre içinde sağlanması veya toplantının Yük
sek Meclisin binasında yapılması mümkün olmazsa, Meclis başkanı Bişkek şehrinde
veya başka bir şehirde yer belirler ve bu konuda milletvekilleri kitle iletişim araçlarıyla
veya başka araçlarla haberdar edilir.
(4) Kırgız Cumhuriyeti’nin doğrudan doğruya saldırı veya saldırı tehdidi altında
olması durumunda Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının olağanüstü hal, seferberlik ve sa
vaş ilan etme talimatı ve gerekli tedbirlerin tamamının yanında benzer kararlarla birlikte
kabul edilmesi veya reddedilmesi mümkündür.
(5) Cumhurbaşkanının talimatını kabul etme veya iptal etmeye dair karar katılan
milletvekillerinin elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.
(6) Alınan karar doğrultusunda Yüksek Meclis üç saat içinde Cumhurbaşkanını bil
gilendirir ve kitle iletişim araçlarıyla kararı yayınlar.
(7) Eğer olağanüstü hal ve seferberlik ilanı, Kırgız Cumhuriyeti’nin saldırı veya açık
saldırı tehdidi olması durumunda savaş ilanı Yüksek Meclis bu İçtüzükte gösterilen sürede
Cumhurbaşkanının talimatını karara bağlamazsa; talimatlar geçerliliğini kaybeder.
Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Ülke Sınırları
Dışında Kullanılmasına İzin Verme Konusunun Görüşülmesi
Madde 121 - (1) Barışı ve güvenliği koruma amacıyla uluslararası anlaşmadan do
ğan sorumlulukların yerine getirilmesi ihtiyacı doğduğunda siyasi parti gruplarının veya
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meclis üye tamsayısının üçte birinden az olmayan bir grup milletvekilinin önergesiyle
Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin ülke sınırlarının dışında kullanılmasına izin
verilmesi konusu görüşmeye açılır.
(2) Siyasi parti gruplarının veya önerge vermek için birleşen bir grup milletvekili
nin önergesini Meclis başkanı görüş hazırlanması için sorumlu komisyona bekletmeden
gönderir.
(3) Sorumlu komisyonun toplantısına; Cumhurbaşkanının Yüksek Meclisteki yet
kili temsilcisi ve hükümetin daimi temsilcisi, uhdesinde emniyet, ulusal güvenlik, içiş
leri, dışişleri, adalet konuları olan kamu kurumları ve ilgili başka kurumların idarecileri
çağırılır.
(4) Siyasi parti gruplarının veya önerge vermek için birleşen bir grup milletvekili
nin önergesi verildiği andan itibaren üç gün içinde sorumlu komisyon tarafından görüş
hazırlanır.
(5) Barışı ve güvenliği koruma için ülkeler arasındaki anlaşmaların getirdiği so
rumlulukları yerine getirmek gerektiğinde, Yüksek Meclis Kırgız Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetlerinin ülke sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesine dair önergeleri su
nuldukları andan itibaren beş gün içinde karara başlar.
(6) Yüksek Meclis kendi toplantısına Cumhurbaşkanını, başbakanı, savunma ba
kanını, Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin komuta heyetini, uhdesinde ulusal gü
venlik, dışişleri, içişleri, yargı işleri olan kamu kurumlarının ve diğer ilgili kurumların
yöneticilerini çağırır.
(7) Konunun Yüksek Meclis toplantısında görüşülmesi siyasi parti gruplarının veya
önerge vermek için birleşen bir grup milletvekilinin açıklamalarıyla başlar.
(8) Barışı ve güvenliği koruma için ülkeler arasındaki anlaşmaların getirdiği so
rumlulukları yerine getirmek gerektiğinde Kırgız Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin ül
ke sınırları dışında kullanılması için Yüksek Meclisin kararını milletvekillerinin tam sa
yısının üçte ikisinden az olmayan çoğunluğu alır ve kabul edildiği andan başlayarak bir
gün içinde Cumhurbaşkanına gönderilir.
Yirmi İkinci Bölüm
Başbakanın Seçilmesi Usulü, Hükümet Programının,
Yapısının ve Üyelerinin Kabul Edilmesi
Başbakan Adaylarının Gösterilmesi
Madde 122 - (1) Başbakan adaylarının gösterilmesi hakkına sırasıyla aşağıdakiler
sahiptir:
1. Milletvekilli sandalyelerinin yarısından fazlasına sahip olan siyasi parti grubu
veya onun katılımı ile siyasi parti gruplarının koalisyonu,
2. Siyasi parti gruplarının koalisyonu Meclis çoğunluğunu oluşturan koalisyonu.
(2) Yeni yasama dönemindeki Yüksek Meclisin ilk toplantı gününden başlayarak
on beş iş günü içinde, milletvekilli sandalyelerinin yarısından fazlasına sahip olan si
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yasi parti grubu veya onun katılımı ile siyasi parti gruplarının koalisyonu, başbakanlık
görevi için aday gösterir. Başbakan adayı, Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilmesi
kapsamında, güvenlik ve savunma konularına bakan kamu kurumlarının idarecileri hariç
olmak üzere, hükümet programını, yapısını ve üyelerini kapsayan öneri sunar.
(3) Eğer seçim sonuçlarına göre siyasi parti gruplarından biri milletvekilli sandal
yelerinin yarısından fazlasını alamazsa, ayrıca bu maddenin ikinci fıkrasına uygun ola
rak hükümet programı kabul edilemezse, yapısı ve üyeleri sunulamazsa, Cumhurbaşkanı
siyasi parti gruplarından birine koalisyon kurmayı ve başbakanlık görevi için aday gös
termeyi teklif eder. Mecliste çoğunluğu sağlama, başbakan adayı gösterme ve hükümet
programı ile yapı ve üyelerini usulüne göre Cumhurbaşkanına sunma süreçleri Cumhur
başkanının teklifinden itibaren on beş iş günü içinde tamamlanmalıdır.
(4) Eğer bu maddenin üçüncü fıkrası ile gösterilen süre içinde hükümet programı
kabul edilemezse, yapısı ve üyeleri sunulamazsa, Cumhurbaşkanı siyasi parti grupların
dan başka birine koalisyon kurmayı ve başbakanlık görevi için aday göstermeyi teklif
eder. Mecliste çoğunluğu sağlama, başbakan adayı gösterme ve hükümet programı ile
yapı ve üyelerini usulüne göre Cumhurbaşkanına sunma süreçleri Cumhurbaşkanının
teklifinden itibaren on beş iş günü içinde tamamlanmalıdır.
(5) Eğer bu maddenin üçüncü fıkrası ile gösterilen süre içinde hükümet programı
kabul edilemezse, yapısı ve üyeleri sunulamazsa, siyasi parti grupları kendi önergeleri
ile on beş iş günü içinde Mecliste çoğunluğu sağlama, başbakan adayı gösterme ve hü
kümet programı ile yapı ve üyelerini usulüne göre Cumhurbaşkanına sunma süreçlerini
on beş iş günü içinde tamamlamalıdır.
(6) Başbakan görevinden ayrıldığı veya siyasi parti gruplarının koalisyonu Meclis
çoğunluğunu yitirdiği zaman, hükümet bu maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkralarında
gösterilen usul ve sürelerde kurulur.
Hükümet Programının, Yapısının ve Üyelerinin Kabul Edilmesi
Madde 123 - (1) Hükümet programının, yapısının ve üyelerinin taslakları başba
kan adayı tarafından aday gösterildiği günden itibaren yedi iş günü içinde Yüksek Mec
lise sunulur ve bu İçtüzüğün 122’nci maddesinde gösterilen süre sınırları içinde Yüksek
Meclis tarafımdan görüşülür ve kabul edilir.
(2) Meclis başkanı Yüksek Meclise sunulan hükümet programının, yapısının ve
üyelerinin taslaklarını tüm milletvekillerine ulaştırır ve Yüksek Meclisin olağanüstü top
lantısının gündemine alır.
(3) Hükümet programı, yapısı ve üyeleri Yüksek Mecliste tümüyle görüşme usu
lüyle görüşülür.
(4) Yüksek Meclis hükümet programının, yapısının ve üyelerinin taslaklarını baş
bakan adayının rızası olmaksızın değiştiremez.
(5) Hükümet programının, yapısının ve üyelerinin kabul edilmesine yönelik karar
katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile alınır.
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(6) Hükümet çalışmalarının devamında Yüksek Meclis bu madde ile gösterilen bi
çimde başbakanın başvurusu üzerine hükümet programını, yapısını ve üyelerini değiş
tirme kararı alabilir.
Yirmi Üçüncü Bölüm
Kamu Görevlilerinin Seçilmesi, Atanması, Görevlendirilmesi, Görevden
Alınması ve Ceza Sorumluluğu Yüklenmesinin Uygun Bulunması
Kamu Görevlilerinin Seçilmesi, Atanması veya
Görevlendirilmesinin Uygun Bulunması Usulü
Madde 124 - (1) Yüksek Meclis Anayasa’da gösterilmiş görevler için seçim yap
mak, atamak, onaylamak ve uygun bulmak üzere ve kamu görevlisi seçimini kabul etme
konularıyla ilgili önergeyi aldıktan itibaren on dört gün içinde görüşür ve karara bağlar.
Adayların görüşülmesi, bir cinsiyetin oranının yüzme yetmişten aşmamasını göz
önünde bulundurarak yerine getirilir.
(2) Görev için aday gösterilenler, mevcut görevlinin görev süresinin bitime en az
yirmi gün kala veya görevin erken sona erdirilmesinden itibaren on beş gün içinde Yük
sek Meclise sunulur.
(3) Sorumlu komisyon aday gösterilenlerle ilgili önergeleri Yüksek Meclise sunul
duğu günden başlayarak on dört gün içinde görüşmekle görevlidir ve her bir adayla ilgili
değerlendirme hazırlar.
Başka komisyonlar ve siyasi parti grupları, aday gösterme önergelerinin görüşül
mesine ve sorumlu komisyonda ele alınmasına en az üç gün kaldığında her bir adayla
ilgili değerlendirmesini sorumlu komisyona sunma hakkına sahiptir.
Adaylar çağırılırsa, komisyon veya siyasi parti grubu toplantısına katılmaktan ve
sorulan soruları yanıtlamaktan sorumludur.
(4) Yüksek Meclis aşağıdakileri gizli oylamayla seçer:
1. Cumhurbaşkanının önerisini üzerine: Yüksek Mahkeme Anayasa Dairesinin yar
gıçları da dâhil olmak üzere Yüksek Mahkeme yargıçlarını, Merkez Bankası başkanını,
Sayıştay ve Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulu üyelerinin üçte birini,
2. Sayıştay ile Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulunun üyelerinin üçte birini iktidar
grubunun ve üçte birini muhalefet grubunun önerisi üzerine,
3. Kamu Başdenetçisini (ombudsman) siyasi parti gruplarının önerisi üzerine,
4. Kamu Başdenetçisinin (ombudsman) yardımcılarını Kamu Başdenetçisinin öne
risi üzerine.
(5) Meclis çoğunluğu ve Meclis muhalefeti Yargıçlar Seçim Kurulunun üçte birini
gizli oylamayla seçer. Yargıçlar Seçim Kurulunun önerdiği adaylar ile beraber bu seçilen
adaylar Yüksek Meclisin ihtisas komisyonuna sunulur. Ardından Yargıçlar Seçim Kuru
lunun tüm üyeleri topluca Yüksek Meclisin onayına sunulur.
(6) Yüksek Meclis Yargıçlar Seçim Kurulunun seçilen üyelerini tek pusulada açık
oylama ile onaylar.
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(7) Yüksek Meclis başsavcının göreve getirilmesini gizli oylama ile uygun bulur.
(8) Yüksek Meclisin seçim ve görevlendirmeyi onaylama veya uygun bulma ve
seçilen kişinin atanması kararı oylamaya katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun
oyu ile kabul edilir ve usul bakımından karar ile nihayete erdirilir.
(9) Eğer Yüksek Meclis önerilen adayların göreve getirilmesini uygun bulmazsa
veya seçmezse, Cumhurbaşkanı on beş takvim günü içinde başka adaylar önermekten
sorumludur.
Görevinden Erken Ayırma
Madde 125 - (1) Yüksek Meclis Yüksek Mahkemenin ve Yüksek Mahkeme Ana
yasa Dairesinin yargıçlarını, Merkez Bankası başkanını, Sayıştay ile Merkez Seçim ve
Halkoyu Kurulu başkanlarını ve üyelerini, Kamu Başdenetçisini kendi isteğiyle görevin
den erken ayrılma (istifa -çev.) dilekçesi vermesi halinde oylamaya katılanların elliden
az olmayan çoğunluğunun oyu ile görevden alır.
(2) Yüksek Meclis açık oylama ile aşağıdakileri görevinden erken ayırma kararı
alma hakkına sahiptir:
1. Milletvekili tam sayısının üçe ikisinin oyu ile Yüksek Mahkeme yargıçlarını ve
Yüksek Mahkeme Anayasa Dairesi yargıçlarını milletvekili tam sayısının üçte ikisinin
oyu ile,
2. Merkez Bankası başkanını, Kamu Başdenetçisini, Sayıştay ile Merkez Seçim
ve Halkoyu Kurulu başkanlarını ve üyelerini oylamaya katılanların elliden az olmayan
çoğunluğunun oyu ile,
3. Kamu Başdenetçisinin yardımcılarını oylamaya katılanların elliden az olmayan
çoğunluğunun oyu ile.
(3) Görevinden erken ayırmaya yönelik öneriyi içeren önergeyi aşağıdakiler verir:
1. Cumhurbaşkanı - başsavcı için,
2. Yargıçlar Seçim Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı - Yüksek Mahkeme
yargıçları ve Yüksek Mahkeme Anayasa Dairesi yargıçları için,
3. Cumhurbaşkanı, iki siyasi parti, iki komisyon - Merkez Seçim ve Halkoyu Ku
rulu üyeleri için,
3-1. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Meclis çoğunluğu ve Meclis azınlığı - bu
düzenlemede gösterildiği hallerde Sayıştay üyeleri için,
4. Yüksek Meclisteki siyasi parti grupları - Kamu Başdenetçisi için,
5. Kamu Başdenetçisi - Kamu Başdenetçisi yardımcıları için.
(4) Eğer ilgili karar için yapılan açık oylamada (görevden alma yönünde -çev.)
milletvekili tam sayısının üçte birinden az olmayan oy verilirse, Cumhurbaşkanına baş
savcıyı görevden ayırmak için uygun görüş bildirilmiş sayılır.
(5) Yüksek Meclis milletvekilleri, üye tam sayısının üçe birinden az olmayan im
zayla önerge verirse, açık oylama ile milletvekillerinin tam sayısının üçte ikisinin oyu ile
ve yasada gösterilen durumda başsavcıyı görevden almak üzere karar alabilir.
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(6) Bu maddenin birinci fıkrasında gösterilen görevlileri görevinden erken ayırma
önergesi ihtisas komisyonu tarafından on günlük süre içinde görüşülür ancak önerge gel
dikten itibaren ilk yedi gün içinde görüşülemez.
Başka komisyonlar ve siyasi parti grupları görüşme yapma ve sorumlu komisyon
tarafından konu ele alınmadan üç gün öncesine kadar sorumlu komisyona değerlendirme
sunma hakkına sahiptir.
(7) Yüksek Mahkeme görevinden erken ayırma konusunu, bu maddenin altıncı fık
rasında gösterilen süre bittikten sonra beş gün içinde ele alır.
(8) Eğer Yüksek Meclisin yasama yılı gösterilen süre bitmeden önce sona ererse,
bu maddenin altıncı ve yedinci fıkrasında gösterilen süreler korunarak konu olağanüstü
toplantıda görüşülmeli ve karara bağlanmalıdır.
Kamu Görevlilerine Ceza Sorumluluğu Yüklenmesinin Uygun Bulunması
Madde 126 - (1) Yalnızca başsavcının veya onun vekilinin ilgili başvurusunun
mevcut olması halinde Yüksek Meclis başsavcıya, Kamu Başdenetçisine ve Başdenetçi
yardımcılarına ceza sorumluluk yüklenmesini uygun bulma konusunu görüşür.
(2) Başvurunun değerlendirilmesi için bu İçtüzükte gösterilen biçimde soruşturma
komisyonu kurulur. Komisyon başvuruyu değerlendirir ve kurulduğu günden başlayarak
yirmi bir gün içinde kendi değerlendirmesini Yüksek Meclise gönderir.
(3) Mahkeme usulüyle hükmedilecek ceza ve idari sorumluluk yüklenmesinin uy
gun bulunması konusunun görüşülmesinde komisyon başsavcının temsilcisine ve ayrıca
konu edilen görevlisine söz hakkı vermekle sorumludur.
(4) Komisyonun raporu ve kamu görevlilerine ceza sorumluluğunun yüklenmesi
kararının taslağı Yüksek Meclisin en yakın (ilk -çev.) toplantısının gündemine eklenir.
(5) Bu konu görüşülürken, sunulmuş olan karar taslağı yalnızca önergede göste
rilmiş olguların yorumlaması, değerlendirmesi veya tespit edilmesinden ibarettir. Karar
gizli oylamada ve katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile kabul edilir.
Yüksek Meclis Milletvekilleri Arasından İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve
Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi Eşgüdüm Kurulu
Üyelerinin Seçilmesi ve Süresinden Önce Görevden Alınması Usulü
Madde 126-1 - (1) Yüksek Meclis milletvekilleri arasından seçilen İşkenceyi, İn
sanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi Eşgüdüm Kurulu üye
lerinin görevi sona ermeden iki ay önce Eşgüdüm Kurulu başkanı bu konuda Meclis
başkanını bilgilendirir ve Meclis çoğunluğundan ve Meclis muhalefetinden Eşgüdüm
Kurulunun yeni üyelerini seçmeleri için istekte bulunur.
(2) İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezine dair
Kırgız Cumhuriyeti yasasının yürürlüğe girdiği günden itibaren on gün içinde Kamu Başde
netçisi Eşgüdüm Kurulunun ilk oluşumunun kurulmasına yönelik Meclis başkanına Meclis
çoğunluğu ve Meclis muhalefetinden Eşgüdüm Kurulu üyelerinin seçimi için önerge sunar.
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(3) Eşgüdüm Kurulu üyeliğine aday milletvekilleri, Meclis çoğunluğu ile Meclis
muhalefeti adına ve ayrıca siyasi parti grupları tarafından önerilebilir.
(4) Yüksek Meclis milletvekillerinin arasından Eşgüdüm Kurulu üyeleri Meclis
çoğunluğu ve Meclis muhalefeti tarafından seçilir. Meclis çoğunluğu ve Meclis muhale
fetinin toplantılarında kendi kendine yapılır ve bunların üyelerinin en az yarısının katılı
mıyla hukuki geçerlilik kazanmış sayılır.
İlgisine göre Meclis çoğunluğunun ve Meclis muhalefetinin üyelerinin çoğunlu
ğunun oyunu kazanan Meclis çoğunluğu ve Meclis muhalefeti adayı Eşgüdüm Kurulu
üyeliğine seçilmiş sayılır. Adaylar için oylama açık oylama şeklinde yapılır.
(5) Yüksek Meclisin milletvekilleri arasından seçilen Eşgüdüm Kurulu üyesinin
Yüksek Meclis milletvekilliği görevi yasada gösterilen biçimde sona erdirildiğinde, Eş
güdüm Kurulu üyeliği de erken sona ermiş olur. Bu halde Eşgüdüm Kurulu üyelerinin
görevlerinin sona ermesine dair karar ilgilisine bağlı olarak Meclis çoğunluğu ve Meclis
muhalefeti tarafından kabul edilir.
(6) Eşgüdüm Kurulunun önergesi üzerine Yüksek Meclis İşkenceyi, İnsanlık Dışı
ve Aşağılayıcı Muameleyi önleme Ulusal Merkezine dair Kırgız Cumhuriyeti yasasının
13’üncü maddesinin birinci fıkrası ve birinci kısımdaki 8’inci ve 9’uncu maddelerinde
gösterilen durumlarda Yüksek Meclis milletvekillerinin içinden seçilmiş olan Eşgüdüm
Kurulu üyelerini görevden erken alabilir. Bu halde Yüksek Meclis Eşgüdüm Kurulu
üyesinin görevinden erken alınmasına yönelik konuyu, Yüksek Meclisin ihtisas komis
yonunun raporu varsa, katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile karara
bağlar.
Yirmi Dördüncü Bölüm
Yüksek Meclis Temsilcilerinin Görevlendirilmesi ve Geri Çağırılması
Yüksek Meclis Temsilcilerinin Görevlendirilmesi ve Geri Çağırılması
Madde 127 - (1) Yüksek Meclis çoğunluk ve azınlık gruplarının denk temsilini gö
zeterek kendi temsilcilerini anayasal danışma organlarına görevlendirebilir.
(2) Anayasal-danışma organlarına Yüksek Meclis temsilcilerinin adaylıkları bakı
mından sorumlu komisyon tarafından bildirir.
(3) Yüksek Meclis hükümetteki kendi daimi temsilcisinin Yüksek Meclis tarafın
dan kabul edilmiş olan hükümlere göre İdari Teşkilatın görevlileri arasından görevlendi
rilir ve görevden alınır.
(4) Kendi temsilcilerinin görevlendirilmesi veya reddedilmesi konusunda Yüksek
Meclis açık oylama ile ve oylamaya katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyuy
la karar kabul eder.
(5) Yüksek Meclis anayasal danışma organlarının yapısındaki temsilcilerin geri
çağırılmasını komisyon başkanı ve başkanvekillerinin görevden alınması usulüne göre
yürütür.
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Yirmi Beşinci Bölüm
Toplumsal ve İktisadi Kalkınma Genel Devlet Programının
ve Hükümetin Orta Vadeli Çalışma Programının Kabul Edilmesi,
Hükümete Güvenoyu Verilmesi
Toplumsal ve İktisadi Kalkınma Genel Devlet Programının
Görüşülmesi ve Kabul Edilmesi
Madde 128 - (1) Toplumsal ve iktisadi (sosyoekonomik -çev.) kalkınma genel dev
let programlarının (iktisadi, toplumsal, bilimsel ve kültürel) taslakları hükümet tarafın
dan Yüksek Meclise sunulur.
(2) Meclis başkanı toplumsal-iktisadi kalkınma genel devlet programını ön görüş
meye sunma ve sorumluk komisyona sevk etme için görüş hazırlamak üzere siyasi parti
gruplarına ve komisyonlara gönderir.
(3) Toplumsal ve iktisadi kalkınma genel devlet programları Yüksek Meclis tara
fından tümüyle görüşme usulüne göre görüşülür ve toplumsal cinsiyet bakımından uz
manlık incelemesi sonuçları da programa eklenir.
Hükümetin Orta Vadeli Çalışma Programının
Görüşülmesi ve Kabul Edilmesi Usulü
Madde 129 - (1) Başbakan, hükümetin beş yıllık orta vadeli çalışma programının
taslağını hükümet üyelerinin göreve başlamasından itibaren bir ay içinde Yüksek Mec
lise sunar.
(2) Meclis başkanı hükümetin orta vadeli çalışma programının taslağını ön görüş
me ve ilgili raporların hazırlanması için sorumlu komisyonu belirleyerek siyasi parti
gruplarına ve komisyonlara gönderir.
(3) Hükümetin orta vadeli çalışma programının taslağı tümüyle görüşme usulüyle
görüşülür.
Başbakanın Güvenoyu İstemi
Madde 130 - (1) Başbakan hükümet için güvenoyu istemiyle Yüksek Meclise yılda
bir defadan çok olmamak üzere başvurabilir.
(2) Yüksek Meclis hükümete güvenoyu vermemesi durumunda, Cumhurbaşkanı
beş iş günü içinde hükümetin görevinin sona ermesine dair karar alır veya Yüksek Mec
lis için erken seçim (erken genel seçim -çev.) çağrısı yapar.
Yüksek Meclisin Hükümete Güvenoyu Vermemesi
Madde 131 - (1) Yüksek Meclis milletvekili üye tam sayısının üçte birinin önerge
si üzerine hükümete güvensizlik oylaması Yüksek Meclis gündemine alınabilir.
(2) Hükümete güvenoyu verilmemesi kararı milletvekili tam sayısının salt çoğun
luğunun oyu ile kabul edilir.
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(3) Cumhurbaşkanı olağan seçimine altı ay kaldığında Yüksek Meclis tarafından
hükümete güvenoyu verilmemesi konusu görüşülemez.
(4) Hükümete güvenoyu verilmemesi durumunda Cumhurbaşkanı hükümetin göre
vinin sona ermesi kararı alır veya Yüksek Meclisin kararını onaylamama hakkına sahiptir.
(5) Yüksek Meclis tarafından hükümete güvenoyu verilmemesi kararı üç ay içinde
tekrar alınırsa Cumhurbaşkanı hükümeti görevden alır.
Yirmi Altıncı Bölüm
Başvuruların, Duyuruların, Konuşmacıların ve Yıllık Raporların Dinlenmesi
Cumhurbaşkanı Başvurularının ve Duyurularının Dinlenmesi
Madde 132 - (1) Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının başvurularını (iletileri -çev.)
ve duyurularını dinler, bunlar görüşülmez ve oylamaya sunulmaz. Soru ve yanıt usulüne
başvurulmaz.
(2) Yüksek Meclis; yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların, milletvekili he
yetlerinin başkanları ve diğer temsilcilerinin konuşma yaptığı toplantılarına; başbakan,
Yüksek Mahkeme başkanı, Yüksek Mahkeme Anayasa Dairesi başkanı, hükümet üyele
ri, Kamu Başdenetçisi, yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin, uluslararası kuru
luşların yöneticilerini ve ziyaret programına göre diğer görevlileri çağırır
Kamu Başdenetçisi ile İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi
Önleme Ulusal Merkezinin Başkanının Yıllık ve Özel Raporları
Madde 133 - (1) Kırgız Cumhuriyeti’nde insan ve vatandaş hakları ile özgürlükle
rinin korunması için yasama denetimi Kamu Başdenetçisi eliyle yapılır.
(2) Her yılın bir nisanına kadar Kamu Başdenetçisi Kırgız Cumhuriyeti’nde insan
ve vatandaşlık hakları ile özgürlüklerinin korunma durumuna dair Yüksek Meclise yıllık
raporunu sunar.
(2-1) İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi çalış
malarına ve geçen yılki mali duruma dair raporu her yılın bir martına kadar Yüksek Meclise
verir. Yıllık rapor; işkence ve kötü muameleyi önleme kapsamındaki durumuna dair genel
değerlendirmeyi ve raporları içermelidir. Yıllık rapor, önerilerini dikkate almaksızın Merke
zin çalışmalarını engelleyen kamu kurumlarını (ve kamu görevlilerini) göstermelidir. Gerek
duyulması halinde Merkez, özgürlüğü kısıtlandığı veya sınırlandığı (tutuklama ve gözaltı
-çev.) yerlerdeki hükümlülerin durumunu ve acil çözüm gerektiren kapsamlı insan hakları
ihlallerini yansıtan olgularla ilgili özel raporunu (raporlarını) Yüksek Meclise sunabilir.
(3) Kamu Başdenetçisinin ve İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele
yi Önleme Ulusal Merkezi başkanının raporları ihtisas komisyonu görüşüldükten sonra
Yüksek Meclis ilk toplantısında bu raporları dinler. Kamu Başdenetçisinin ve İşkenceyi,
İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi başkanının raporlarının
kürsüden okunuş zamanı Yüksek Meclisin aylık çalışma planında gösterilir.
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(4) Kamu Başdenetçisinin ve İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muameleyi
Önleme Ulusal Merkezi başkanının özel raporlarının dinleneceği Yüksek Meclis top
lantısına başbakan, başsavcı, hükümet üyeleri ve diğer kamu kurumlarının yöneticileri
çağırılır.
(5) Kamu Başdenetçisinin ve Kamu Başdenetçisinin ve İşkenceyi, İnsanlık Dışı ve
Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Ulusal Merkezi başkanının raporlarının görüşülmesinin
sonuçları kapsamında Yüksek Meclis; Kamu Başdenetçisinin önerilerinin kamu kurum
ları, özerk yerinden yönetim organları ve bunların görevlileri tarafından yerine getirilişi
nin amaca uygunluğunu değerlendirir ve buna göre karar alır.
Yirmi Yedinci Bölüm
Seçilen Cumhurbaşkanının Göreve Başlaması,
Görevinin Erken Sonlandırılması
Yüksek Meclis Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanının Göreve Başlatılması
Madde 134 - (1) Cumhurbaşkanı seçimi ilan edilmesi, oylamaya katılanların elli
den az olmayan çoğunluğunun oyu ile Meclis Kararı olarak kabul edilir.
(2) Cumhurbaşkanı seçimi ilanına dair karar taslağı ilgili ihtisas komisyonu tarafın
dan Yüksek Meclisin toplantısına sunulur.
(3) Olağan Cumhurbaşkanı seçimi mevcut Cumhurbaşkanının görev süresi bitme
den en fazla beş ay; en az dört öncesinde ilan edilir. Cumhurbaşkanı seçimi mevcut Cum
hurbaşkanının görev süresi bitmeden en fazla altmış, en az 45 takvim günü öncesinde
yapılmalıdır.
(4) Cumhurbaşkanı erken seçiminin yapılması, Cumhurbaşkanının görevinin erken
sonlandırıldığı günden itibaren beş takvim günü içinde ilan edilir. Seçimin, Cumhurbaşka
nının görevinin erken sonlandırıldığı günden itibaren üç aylık sürede yapılması gerekir.
(5) Seçimin ilan edilmesine dair Yüksek Meclis kararı, izleyen iki takvim günü
içinde kitle iletişim araçları ile duyurulur.
Cumhurbaşkanının Görevinin Erken Sonlandırılması
Madde 135 - (1) Cumhurbaşkanının görevi aşağıdaki durumlarda erken sona er
dirilebilir:
1. Kendi arzusu üzerinde görevden çekilince,
2. Hastalığı nedeniyle kendi görevlerini yerine getirmesi mümkün olmadığında,
3. Vefat ettiğinde,
4. Anayasa’da gösterilen biçimde görevinden alındığında.
(2) Kendi arzusu ile görevden çekilmesi durumunda Cumhurbaşkanının görevleri
Yüksek Meclise yazılı başvuru sunduğu veya kendi adına açıklamada bulunduğu andan
itibaren sona ermiş sayılır. Görevden çekilme başvurusu Yüksek Meclis tarafından dik
kate alınır ve mutabakat ile resmileştirilir.
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(3) Cumhurbaşkanının vefat etmesi durumunda Yüksek Meclis tarafından ölüm
olayı dikkate alınarak mutabakat ile resmileştirilir.
(4) Cumhurbaşkanının hastalığı nedeniyle kendi görevlerini yerine getirmesi müm
kün olmadığına dair durum iki siyasi parti grubu veya iki komisyon tarafından gündeme
getirilebilir. Böylesi bir durumda Yüksek Meclis beş takvim günü içinde oylamaya katı
lanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyuyla ulusal sağlık kurulu oluşturma kararı
alır. Yüksek Meclis ulusal sağlık kurulunun değerlendirmesini esas alarak, değerlendir
memim sunulduğu günden itibaren beş takvim günü içinde milletvekillerinin tam sayı
sının en az üçte ikisinin oyu ile Cumhurbaşkanının görevini erken sonlandırma kararı
alır.
Cumhurbaşkanının Görevden Alınması
Madde 136 - (1) Cumhurbaşkanının cürüm işlediğine dair Yüksek Meclis tarafından
suçlanması ancak Cumhurbaşkanının eylemlerinde suç unsurları olduğuna dair başsavcı
nın raporu ile desteklendiğinde Cumhurbaşkanının görevden alınması mümkündür.
(2) Yüksek Meclis milletvekili tam sayısının üçte ikisinden az olmayan imzasını
taşıyan yazılı başvuru suç isnadı önergesi sayılır. Başvuruya imza koyan milletvekili
imzasını geri çekemez. Suçlama önergesine Cumhurbaşkanının itham edildiği cürmün
unsurlarının tespitinin ve ayrıca bu cürme Cumhurbaşkanın dahli olduğunun delillerinin
eklenmesi gerekir.
(3) Yüksek Meclis usul kurallarının korunması ve suçlama konusuna dair eylemin
delillerinin değerlendirilmesi için yedi gün içinde karar alarak geçici komisyon kuracağı
zaman bu İçtüzükte gösterilen biçimde özel geçici komisyon kurar. Özel geçici komis
yon yedi günlük sürede Yüksek Meclise kendi raporunu verir. Olumsuz rapor, suçlama
sürecinin durdurulması için yeterli değildir.
(4) Suçlama önergesi ve özel geçici komisyonun raporu, rapor hazırlandığı günden
itibaren yedi günlük sürede Yüksek Meclis toplantısında ele alınır. Konunun görüşül
mesi bu önergede imzası bulunanlar arasından görevlendirilen milletvekili, özel geçici
komisyonun başkanı, siyasi parti gruplarının temsilcileri ve ayrıca siyasi parti grupları
tarafından çağırılan, değerlendirme ve görüşlerine ciddi gereksinim duyulan önemi haiz
uzmanlar ve başka kişiler katılır. Cumhurbaşkanının yetkili temsilcisine söz sıra gözet
meksizin (bekletmeksizin -çev.) verilir.
(5) Cumhurbaşkanına karşı suçlama yöneltilmesine dair karar, özel geçici komis
yonun raporunun verildiği günden itibaren yedi gün içinde milletvekili tam sayısının salt
çoğunluğu ile kabul edilir.
(6) Cumhurbaşkanına karşı suçlama yöneltilmesi durumunda, Yüksek Meclis baş
kanı Cumhurbaşkanının eylemlerine ilişkin suç delilleri olduğuna dair raporu almak üze
re üç günlük sürede başsavcıya Yüksek Meclis kararını ve diğer belgeleri gönderir.
(7) Başsavcı Yüksek Meclis tarafından gönderilen karar ve diğer belgeleri incele
yerek kendi raporunu bir aylık süre içinde Yüksek Meclise verir.
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(8) Meclis başkanı başsavcının raporunu üç gün içinde tüm siyasi parti gruplarına ve
komisyonlara gönderir. Takip eden yedi gün içinde Yüksek Meclis Cumhurbaşkanının ey
lemlerine ilişkin suç delili olduğunu tespit amacıyla başsavcının raporunu ele alır. Bu yön
de görüş birliği olursa Yüksek Mecliste Cumhurbaşkanına karşı yöneltilen suçlamanın ve
başsavcının raporunun önem ve ağırlığına göre görüşülmesi (görüşme, karar alındığı gün
den itibaren en az on gün sonra ve yirmi günden geç olmamak üzere başlar) için gün belir
lenmesine dair karar kabul edilir, zıtlık olması durumunda suçlama reddedilmiş sayılır.
(9) Cumhurbaşkanına karşı yöneltilen suçlamanın ve başsavcının raporu önem ve
ağırlığına göre görüşülürken bu önergenin imza sahipleri arasından görevlendirilen mil
letvekili, özel geçici komisyonun başkanı, siyasi parti gruplarının temsilcileri ve ayrıca
siyasi parti grupları tarafından çağırılan; değerlendirme ve görüşlerine ciddi gereksinim
duyulan önemi haiz uzmanlar ve başka kişiler katılır. Cumhurbaşkanının yetkili temsil
cisine söz sırası gözetmeksizin (bekletmeksizin -çev.) verilir.
(10) Konunun görüşülmesi sona erdikten sonra, ancak Cumhurbaşkanına karşı suç
lama yapıldığı günden itibaren üç ay içinde, Cumhurbaşkanının görevden alınmasına
yönelik Yüksek Meclis kararı oya sunulur. Karar gizli oylamayla ve milletvekili tam
sayısının üçte ikisinin oyu ile kabul edilir. Eğer bu sürede Yüksek Meclis karar alamazsa
suçlama reddedilmiş sayılır.
Yirmi Sekizinci Bölüm
Milletvekillerinin Görevinin Erken Sonlandırılması, Milletvekillerinin
Tarafsızlığının Teminatı, Milletvekiline Cezai Sorumluluk
Yüklenmesinin Yüksek Meclis Tarafından Uygun Bulunması
Milletvekillerinin Görevinin Erken Sonlandırılması
Madde 137 - (1) Yüksek Meclis milletvekillerinin görevinin erken sonlandırılması
için aşağıdakiler esas teşkil eder:
1. Milletvekilliği görevinden çekilme veya siyasi parti gruplarından ayrılmaya dair
dilekçe,
2. Vatandaşlıktan çıkınca veya başka ülke vatandaşlığı kabul edildiğinde,
3. Başka bir işe girince veya milletvekilliği görevi ile bağdaşmayan iş bırakılmazsa,
4. Seçimler geçersiz sayılırsa,
5. Aile düzeni bakımında Kırgız Cumhuriyeti’nin sınırları dışına çıktığında (taşın
dığında -çev.),
6. Mahkeme tarafından milletvekilliği yeterliğinin olmadığı tespit edildiğinde,
7. Hakkındaki mahkeme kararı yasal geçerlilik (kesinlik -çev.) kazanınca,
8. Bir yasama yılı içinde Yüksek Meclis toplantılarına otuz veya daha da çok iş gü
nü mazeretsiz katılmadığında,
9. Mazeretsiz katılmamasıyla veya vekilini ilan etmeyle ilgili yargı kararı hukuki
geçerlilik kazandığında,
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10. Milletvekili vefat ettiğinde.
(2) Yüksek Meclis milletvekillerinin görevinin bu maddenin birinci fıkrasında gös
terilen durumlarda süresinden önce sonlandırılması, gerekçenin ortaya çıktığı günden
itibaren otuz takvim günü içinde Merkez Seçim ve Halkoyu Kurulunun kararı ile yerine
getirilir.
(3) Milletvekilinin görevini erken sonlandırma hususunda Merkez Seçim ve Hal
koyu Kurulu ilgili başvuru veya önerinin esasını inceler.
(4) Milletvekilinin görevini erken sonlandırma başvurusu, Merkez Seçim ve Hal
koyu Kuruluna gerekçelerin ortaya çıktığı günden itibaren beş gün içinde şu makamlarca
sunulur:
1. İlgili kamu kurumu tarafından bu maddenin birinci fıkrasının iki, beş ve onuncu
bentlerinde gösterilen durumlarda,
2. Mahkeme tarafından bu maddenin birinci fıkrasının dört, altı, yedi ve dokuzuncu
bentlerinde gösterilen durumlarda,
3. Yüksek Meclis tarafından bu maddenin birinci fıkrasının üç ve sekizinci bentle
rinde gösterilen durumlarda.
Milletvekillerinin Görevinin Erken Sonlandırılmasına
Dair Önergenin Yüksek Meclis Tarafından Görüşülmesi
Madde 138 - (1) Sorumluluğunda İçtüzük konuları olan komisyon bu İçtüzüğün
137’nci maddesinin birinci fıkrasının üç ve sekizinci bentlerinde gösterilen durumlarda,
milletvekilinin görevinin erken sonlandırılması konusunu görüşür. Bu gerekçelerle millet
vekilinin görevinin erke sona erdirilmesine dair başvuru ilgili milletvekilinin üyesi bulun
duğu kabul edilen siyasi parti grubu tarafından da komisyona sunulabilir. Konunun görü
şülmesi, ilgili bilgi veya başvuru ulaştığı günden itibaren on gün içinde yerine getirilir.
(2) Bu konu görüşülürken komisyon belgeleri ekler, görevin sona erdirilmesine dair
hakkında önerge sunulan milletvekilini ve siyasi parti gruplarının temsilcilerini dinler.
(3) Komisyon karar alarak, sunulan gerekçelere göre milletvekilinin görevinin er
ken sonlandırılması konusunu bekletilmeden sırasız görüşülmek üzere Yüksek Meclis
toplantı gündemine eklenmesi için eşgüdüm kuruluna gönderir.
(4) Yüksek Meclis konuyu tümüyle görüşme usulüne göre ele alır. Gösterilen ge
rekçelere göre milletvekilinin görevinin erken sonlandırılmasına dair karar Yüksek Mec
lis tarafından oylamaya katılanların elliden az olmayan çoğunluğunun oyuyla kabul edi
lir ve üç gün içinde Merkez Seçim ve Halkoyu Kuruluna gönderilir.
Milletvekili Tarafsızlığının Teminatları
Madde 139 - (1) Yüksek Meclis milletvekilinin görev süresi boyunca tarafsızlık
teminatları sunulur:
1. Milletvekilliği görevi kapsamında söylediği sözler veya Yüksek Meclisteki oy
ları için yargılanması mümkün değildir.
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2. Özel ağır cezayı gerektiren bir eylemde bulunulması durumu hariç olmak üzere,
milletvekiline ancak başsavcının başvurusu üzerine milletvekili tam sayısının salt ço
ğunluğunu rızası ile ceza sorumluluğu yüklenebilir. Yüksek Meclis milletvekili hakkın
da ceza hukuku kapsamındaki soruşturma yalnızca başsavcı tarafından başlatılabilir.
(2) Milletvekillerine saldırıda bulunmakla suçlanan kişiler Kırgız Cumhuriyeti ya
salarında gösterilen sorumluluğu taşır.
Milletvekiline Ceza Sorumluluğu Yüklenmesinin Onaylanmasına
Dair Konunun Yüksek Meclis Tarafından Görüşülmesi Usulü
Madde 140 - (1) Milletvekiline ceza sorumluluğu yüklenmesinin onaylanmasına yö
nelik başsavcının veya mahkemenin başvurusu alındığında Yüksek Meclis özel milletve
killiği geçici komisyonu kurulması konusunu 48 saat içinde olağanüstü biçimde görüşür.
Özel komisyon bir aylık süre içinde başvuruyu inceler. Gerek duyulması halinde
başsavcıdan ve mahkemeden tamamlayıcı belgeleri isteyip alabilir. Özel komisyon ko
nunun görüşülmesinde söz konusu milletvekilini, savcıyı, mahkemeyi veya şikâyetçinin
(kendi adına şikâyette bulunanın) temsilcisini dinleme ve yalnızca karar taslağından ay
nen alınan, değerlendirilen veya başvuruda gösterilen olguları teyit etmekle sınırlıdır.
Başsavcının veya mahkemenin başvurusunun görüşülmesinin sonuçlarına kapsa
mında özel komisyon milletvekiline ceza sorumluluğu yüklenmesi yönünde konunun
Yüksek Meclisin ilk toplantısının gündemine eklenmesi için bilgilendirmeyi ve karar
taslağını eşgüdüm kuruluna sunar.
(2) Yüksek Meclis tarafından konunun görüşülmesi, özel komisyonun temsilcisinin
komisyon çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili raporu ile başlar ve tümüyle görüşme usulü
ne göre yürütülür.
(3) Bu konuda Yüksek Meclis milletvekillerinin tam sayısının salt çoğunluğu sağ
lanırsa, Yüksek Meclis başsavcının veya mahkemenin başvurusuna mutabık olunması
(rıza gösterilmesi -çev.) kabul edilmiş sayılır.
(4) Yüksek Meclisin gerekçeli kararının kabul edilmesi başsavcıya ve mahkemeye
üç günlük süre içinde bildirilir.
Gerek doğarsa Yüksek Meclis kendi kararını tekrar gözden geçirebilir.
(5) Başsavcı veya mahkeme, yargılama sona erdiği günden başlayarak üç günlük
sürede kovuşturma ve yargılama sonuçlarını Yüksek Meclise bildirmekte yükümlüdür.
(6) Yüksek Meclisin, milletvekiline ceza sorumluluğu yüklenmesini onaylamaktan
çekinmesinin söz konusu milletvekili için ceza yargılamasının geri çekilmesi anlamına
geldiği kabul edilir.
Milletvekiline Ceza Sorumluluğu Yüklenmesinin
Onaylaması Kararının Hükümsüz Sayılması
Madde 141 - (1) Ceza sorumluluğu yüklenmesi daha önce Yüksek Meclis tara
fından onaylanmış milletvekili hakkındaki yargılama sona erdirildiği Yüksek Meclise
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bildirilirse, Yüksek Meclis ilk toplantısında oylamaya katılanların elliden az olmayan
çoğunluğunun oyuyla daha önce kabul edilen kararı geçersiz kılma kararı alır. Kabul edi
len karar bekletilmeden başsavcıya ve ayrıca gerek varsa ilgili mahkemeye gönderilir.
Yirmi Dokuzuncu Bölüm
Yüksek Meclisin Kendini Feshetmesi ve Erken Genel Seçim İlan Edilmesi
Yüksek Meclisin Kendini Feshetmesi
Madde 142 - (1) Yüksek Meclis kendini feshetmeye yönelik karar alabilir. Kendi
ni feshetmeye yönelik gerekçeli önergeyi siyasi parti grupları verebilir. Meclis başkanı
önergeyi yedi gün içinde ön görüşmelerin tamamlanması ve öneriler sunulması için iki
gün içinde tüm siyasi parti gruplarına gönderir. Bunun ardından Meclis başkanı görüşme
tarihini ilan eder.
(2) Kendini feshetme konusu Yüksek Meclis tarafından tümüyle görüşme usulüne
göre görüşülür.
(3) Görüşme başladıktan itibaren üç gün içinde görüşme sona erdikten sonra, Yük
sek Meclisin kendini feshetme önergesi için oylama yapılır.
(4) Yüksek Meclisin kendini feshetme kararı milletvekili tam sayısının üçte iki ço
ğunluğunun oyu ile kabul edilir.
(5) Eğer kendini feshetme kararı alınırsa, Yüksek Meclis kendini feshettiği günden
itibaren beş gün içinde Cumhurbaşkanı erken seçim ilan eder. Bu durumda ilan edildiği
günden itibaren kırk beş gün içinde erken seçim yapılır.
(6) Yüksek Meclis yeni yasama döneminin ilk toplantısına kadar görevini yerine
getirir.
Yüksek Meclis Erken Seçiminin İlanı
Madde 143 - (1) Yüksek Meclis erken seçimini (erken genel seçim -çev.) Cumhur
başkanı şu durumlarda ilan eder:
1. Yüksek Meclis kendini feshettiğinde,
2. Yüksek Meclisin bu İçtüzükte gösterilen usul ve sürede hükümet programını,
yapısını ve üyelerini kabul etmemesi durumunda,
3. Cumhurbaşkanı Anayasa’nın 86’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre karar al
dığında.
Otuzuncu Bölüm
Milletvekillerinin ve Yüksek Meclisin Toplantılarına Katılma Usul ve Edebi
Milletvekilliği Ahlakı
Madde 144 - (1) Yüksek Meclisin her bir milletvekili kendi görevini yerine ge
tirirken kişisel çıkar ve kamu çıkarlarının çatışmasından (ileride çıkar çatışması olarak
anılacaktır) kaçınmaktan sorumludur.
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(2) Çıkar çatışması ortaya çıktığında milletvekili, milletvekilliği ahlakı kurallarına
göre hareket etmek zorundadır. Milletvekili kendi iyi niyetiyle topluma yararı şüpheli
hareketten kaçınmak için ve toplumun ona güvenmesini mümkün kılmak için her şeyi
yapmalıdır.
(3) Yüksek Meclisin ve komisyonlarının toplantılarında hangi konu görüşülürse
görüşülsün görüşmeden önce veya görüşme sırasında milletvekili o konuyla ilgili kişisel
çıkarı varsa çıkar çatışmasına dair oturum başkanına hatırlatmada bulunmaktan sorum
ludur ve kendiliğinden görüşmelerden ve oylamalardan çekilmelidir.
(4) Bu hükümlerin milletvekili tarafından ihlal edilmesi durumunda İçtüzük konu
larından sorumlu komisyon ilgili değerlendirmesini Yüksek Meclisin değerlendirmesine
sunmakla mükelleftir.
(5) Toplantılarda konuşma yapan milletvekilleri; çok kaba, çok aşağılayıcı, ayıp ve
küfürlü sözleri kullanmamak, muhatabını belirtmeden suçlamada bulunmamak, şeref,
haysiyet ve ticari itibarın aşağılamasına yol açmamak, gerçek dışı ifadeleri (yalan -çev.)
kullanmamak, yasadışı eylemler için çağrı yapmamakla mükelleftir.
Yüksek Meclis Binalarında Düzenin Sağlanması
ve Ahlak Sınırlarının Aşılmaması
Madde 145 - (1) Yüksek Meclis toplantı salonu (genel kurul salonu -çev.) Yüksek
Meclis toplantılarının resmi yeri kabul edilir. Toplantı katılımcıları burada düzeni, ahlak
sınırlarını ve belirlenmiş çalışma kurallarını korur.
(2) Yüksek Meclis çalıştığı sırada milletvekilleri ve katılımcılar Yüksek Meclisin
resmi çalışma düzenine uygun giysiler giymek zorundadır.
(3) Toplantılar sırasında taşınabilir iletişim aygıtları kullanılması yasaktır.
Milletvekillerin ve ayrıca çağırılan veya Yüksek Meclisin giriş izin verdiği kişile
rin Yüksek Meclis binasında silah taşıması yasaktır.
(4) Yüksek Meclisin ve organlarının toplantısında çağırılanların ve giriş izni veri
len kişilerin toplantı akışını engelleyici afiş, slogan, ses yükseltici aygıt ve başka eşyaları
sokması ve kullanması yasaktır. Çağırılan veya giriş izni verilen kişiler düzeni korumak
ve bozmamak, kendi görüş ve tutumunu toplantı salonunda bulunanların çoğunun anla
yacağı şekilde sergilememek zorundadır.
(5) Kurulu düzenin bozulması durumunda ilgili kişiler salondan zorla çıkarılır.
Milletvekillerine Yönelik Kullanılabilecek Çareler
Madde 146 - (1) Eğer milletvekili toplantılarda kendi tutum ve davranışlarıyla
Yüksek Meclis toplantısının akışını aksatırsa, oturum başkanının hatırlatmasını dikkate
almazsa, başka milletvekilleri veya toplantı katılımcıları ile söz dalaşına girerse, görü
şülen konudan ayrılırsa, bu İçtüzüğün hükümlerini çiğnerse ona karşı aşağıdaki çarelere
başvurulabilir:
1. Hatırlatma (ikaz -çev.),
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2. Belirli bir konuda mikrofonunu kapatarak söz vermeme (konu hakkında konuş
maktan yasaklama -çev.),
3. Toplantı sonuna kadar söz vermeme (söz konuşmaktan yasaklama -çev.),
(2) Bu maddenin hükümlerini ilk defa ihlal edenlere, oturum başkanı hatırlatmada
bulunur ve bu İçtüzükte gösterilen düzenin korunması gereğini yineler. Ardından tekrar
düzen bozulursa, o zaman bu maddenin birinci fıkrasında gösterilen çarelere başvurulur.
(3) Eğer milletvekili başka kişilere karşı yaralayıcı söz söyler ve tehdit eder, güç
kullanırsa salondan çıkarılır. Bu gibi hareketlerle ilgili bilgi ve belgeler ilgili kurumlara
verilir.
(4) Milletvekiline ve Yüksek Meclis toplantılarına katılanlara karşı başvurulan ça
reler toplantı tutanağında gösterilir.
(5) İçtüzük konularından sorumlu olan ihtisas komisyonunun başkanı, İdari Teşki
latın ilgili bölümlerinin verdiği bilgilere göre Yüksek Meclisin ve komisyonların toplan
tılarına milletvekillerinin katılımının sonuçlarını her ay yayınlar.
Görüşme sonuçları üzerine komisyon geçerli nedeni olmaksızın toplantılara katıl
mayan milletvekillerinin listesini Meclis başkanına verir, o katılınmayan her bir gün için
milletvekili ödemelerinin onda birinin kesilmesi talimatı verir.
Geçerli nedeni olmaksızın toplantılara katılmayan milletvekillerinin listesi Yüksek
Meclis toplantısında komisyon başkanı tarafından duyurulur ve bir gün süreyle internet
sitesinde yayınlanır.
(6) Komisyonların toplantılarında düzenin korunması amacıyla komisyon başkan
ları, Yüksek Meclis toplantılarında oturum başkanının kullandığı yetkileri kullanır ve bu
maddenin birinci fıkrasında gösterilen çarelere başvurabilir. Komisyonların toplantıla
rında milletvekillerine yönelik kullanılan çareler komisyon tarafından toplantı tutanağın
da belirtilir ve bu milletvekillerinin üyesi bulunduğu siyasi parti gruplarına görüşülmek
üzere gönderilir.
(7) İçtüzük konularından sorumlu daimi komisyonun üyeleri siyasi parti grupları
nın üyelerinin çalışma kurallarına uyması ve ahlakı ile ilgili olarak siyasi parti grupları
nın toplantılarına katılabilir.
Otuz Birinci Bölüm
Uluslararası ve Meclisler Arası İşbirliği
Meclisler Arası İşbirliği
Madde 147 - (1) Yüksek Meclis başka ülkelerin meclisleri ve uluslararası parla
menter kuruluşlar ile işbirliği mutabakatı yapabilir, bunu yetkilendirilen kişiler imzalar
ve mutabakatın Yüksek Mecliste kabul edilmesi gerekir.
(2) Yüksek Meclis milletvekilleri devlet, Meclis, hükümet ve başka uluslararası
heyetlerin oluşumuna, ayrıca davet üzerine uluslararası ve meclisler arası işbirliği çalış
malarına katılır.
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(3) Yüksek Meclis uluslararası ve meclisler arası ilişkilerin eşgüdümünü, ulusla
rarası ve meclisler arası işbirliği programına ve Yüksek Meclisin yıllık çalışma planına
göre ihtisas komisyonu eliyle yürütür.
Yüksek Meclisin Uluslararası Parlamenter Kuruluşlardaki Yetkili Temsilcileri
Madde 148 - (1) Yüksek Meclisin uluslararası parlamenter kuruluşlardaki yetkili
temsilcileri, İdari Teşkilatın uluslararası ve meclisler arası konulardan sorumlu birimle
rinin görevlileri arasından, İdari Teşkilat genel sekreterinin ilgili ihtisas komisyonu ile
ortak önerisi üzerine Meclis başkanı tarafından göreve getirilir ve görevden alınır.
(2) Yüksek Meclisin yetkili temsilcilerinin statüsü, yetki sınırları, bunların çalışma
larının maddi ve mali bakımdan desteklenmesi Yüksek Meclis tarafından kabul edilen
düzenlemeyle belirlenir.
Meclisler Arası Kuruluşların Sunduğu Model Yasa Tavsiyelerinin Görüşülmesi
Madde 149 - (1) Meclisler arası kuruluşlar tarafından hazırlanan yasa tavsiyeleri (mo
del yasalar), bunların konularının sorumluluğunda bulunduğu komisyonlar ve ayrıca so
rumluluğunda meclisler arası işbirliği konuları bulunan komisyonlar tarafından ele alınır.
(2) Yüksek Meclis komisyonların değerlendirmelerine göre model yasalarla ilgili
aşağıdaki kararları kabul edebilir:
1. Bunlar dikkate alınsın,
2. Sunulan model yasa tavsiyesine göre (muadil -çev.) yasa taslağı hazırlanması
görevi Yüksek Meclisin ihtisas komisyonuna veya hükümete verilsin.
Meclisler Arası Birlikler, Dostluk Grupları ve Daimi Delegasyonlar
Madde 150 - (1) Meclisler arası ve uluslararası kuruluşlardaki Yüksek Meclisin
meclisler arası birliklerinin, dostluk gruplarının ve daimi delegasyonlarının görev ve
işlevleri, bunların oluşturulması ve çalışma düzeni çıkarılacak düzenleme ile belirlenir
ve oylamaya katılan milletvekillerinin elliden az olmayan çoğunluğunun oyu ile Yüksek
Meclis tarafından kabul edilir.
(2) Yabancı ülkelere gönderilecek resmi milletvekili heyetleri için üye listesi tasla
ğı siyasi parti gruplarının ve dostluk gruplarının önerilerini gözeterek ihtisas komisyonu
tarafından oluşturulur ve eşgüdüm kurulu tarafından kabul edilir.
(3) Davetlere göre uluslararası işbirlikleri, mutabakatlar ve programlar için millet
vekillerinin yakın ve uzak ülkelere gitmesi Meclis başkanının ve Meclis başkanvekilleri
nin hükmü (görüşü -çev.) üzerine ihtisas komisyonunun kararı ile gerçekleştirilir.
Tüm harcamalar davet eden tarafça karşılanıyorsa özel olarak çağırılan milletveki
linin yabancı ülkeye iş seyahatine gitmesi Meclis başkanının ve başkanvekilinin hükmü
ne göre gerçekleştirilir.
(4) Yabancı ülke meclislerinin ve meclisler arası kuruluşların heyetlerini ağırlamak
üzere Yüksek Meclis ödenek ve tertip-teknik destek sağlanmasını beraberce kararlaştırır,
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bu düzenlemeler meclisler arası komisyonlar kapsamında ve resmi meclis delegasyonla
rının üyesi olarak yabancı ülkelere gidecek milletvekillerine dağıtılır.
SEKİZİNCİ KISIM
SEÇMENLER, KAMU KURUMLARI, ÖZERK YERİNDEN
YÖNETİM ORGANLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE
YÜKSEK MECLİS ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
Otuz İkinci Bölüm
Seçmenler ile Çalışma
Seçmenler ile Çalışma Biçim ve Yöntemleri
Madde 151 - (1) Yüksek Meclis, onun organları ve milletvekilleri çalışma döne
minde ve çalışmaların ortasında seçmenler ile çalışmalarını aşağıdaki gibi yürütür:
1. Seçmenlerin ağırlanması,
2. Önerilerin, önergelerin ve dilekçelerin görüşülmesi,
3. Toplantıların, konferansların, görüşmelerin, yuvarlak masa toplantılarının, semi
nerlerin, müzakerelerin, oturumların, bu kapsamda açık kapı günlerinin ve diğer çalış
maların düzenlenmesi,
4. Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının yasama önergelerini değerlendirme
si ve uygun bulması,
5. Yürütme organları ve özerk yerinden yönetim organları tarafından vatandaş hak
larının ihlali üzerine meclis soruşturması açılmasına dair vatandaşların başvurularının
değerlendirilmesi,
6. Yasa taslakları ve kamusal önem taşıyan konularla ilgili Meclise konuşmacı ça
ğırılması,
7. Seçmenlerin dilekçeleri üzerine kamu kurumlarına ve özerk yerinden yönetim
organlarına soru veya genel soru istemlerinin gönderilmesi.
Seçmenler İle Çalışma Düzeni
Madde 152 - (1) Siyasi parti gruplarının ve Yüksek Meclis milletvekillerinin seç
menler ile seçim bölgelerindeki çalışmalarına destek sağlanması için yerel mülki idare
ler seçmenlerle görüşme yapılması için özel bir yer sunar.
(2) Milletvekillerinin seçmenler ile çalışma düzeni, milletvekillerinin yürütme or
ganlarına ve özerk yerinden yönetim organlarına, işletmelere, kurumlara ve kuruluşlara
başvurma usulü, milletvekilinin temsil görevinin teminatı konuları milletvekillerinin sta
tüsüne dair yasa ve bu İçtüzük ile belirlenir.
(3) Siyasi parti grupları, seçmenler ile çalışmalar kapsamındaki kendi üyelerinin
çalışmalarını ve aşağıdaki konularda Yüksek Meclisin milletvekillerinin temsil görevi
nin yerine getirilmesini sağlar:
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1. Siyasi parti gruplarına gelen başvuruların, önerilerin ve dilekçelerin zamanında,
tarafsız ve tümüyle görüşülmesi, bunlarla ilgili gerekli çarelerin kabul edilmesi kapsa
mında bu konular üzerine Yüksek Meclis komisyonları ile etkileşim,
2. Bir siyasi parti grubuna seçmenlerin başvurusuyla, siyasi parti gruplarının üyesi
sayılan milletvekillerinin seçmenleri bizzat kabul etmesi (ağırlaması -çev.).
3. Milletvekillerine gelen başvurulardaki konuların karara bağlanmasında; zama
nındalık, tarafsızlık, tümüyle görüşme ve bu konularla ilgili gerekli çarelerin kabul edil
mesi amacıyla milletvekiline yardım sağlamak,
4. Milletvekillerinin ilgili olduğu bölgelerin karara bağlanması yolu ile devletin
her türlü bölgelerinde yaşayan seçmenler ile milletvekillerinin - siyasi parti gruplarının
üyelerinin görüşmesini sağlamak,
5. Siyasi parti gruplarının üyelerinin önergesi ve rızası üzerine kamu kurumları ve
özerk yerinden yönetim organları, siyasi partilerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve
kitle iletişim araçlarının temsilcileri ile toplantılar, konferanslar, görüşmeler, (buluşma
lar -çev.) ve diğer çalışmalar düzenlenmesi,
6. Tek bir milletvekilinin ve siyasi parti grubunun adına sunulan başvuruların ya
yılması ve incelenmesi,
7. Siyasi parti gruplarının katılımı ile gerçekleştirilen, temsil işlevinin yerine geti
rilmesine yönelik çalışmaların duyurulması ve incelenmesi.
8. Vatandaşların başvurusu ile yapılan çalışmalar ve Yüksek Meclisteki siyasi parti
gruplarının çalışmalarının durumu hakkında seçmenlere ve kitle iletişim araçlarına bilgi
verilmesi.
(4) Siyasi parti gruplarının seçmenler ile çalışma düzeni siyasi parti grubunun ken
di düzenlemesi ile belirlenir.
Yüksek Meclis ile Kamu Kurumları, Özerk Yerinden Yönetim
Organları ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki Etkileşim ve İşbirliği
Madde 153 - (1) Yüksek Meclis, organları ve milletvekilleri; etkileşim ve işbirli
ğini bu İçtüzükte ve çalışma planında gösterilen çalışma düzenine ve kurallarına uygun
olarak aşağıda sayılanlarla yürütür:
1. Kamu kurumları,
2. Özerk yerinden yönetim organları, bu kapsamda şehir, ilçe, köy meclisleri,
3. Bakanlıkların, üst kurulların ve idari birimlerin toplumsal müzakereleri,
4. Ulusal, etnik, dini ve diğer özel sivil kuruluşlar,
5. Uluslararası kuruluşlar ve fonlar,
6. Siyasi partiler.
(2) Her yıl İdari Teşkilatın ilgili birimleri Yüksek Meclis tarafından kabul edilen
düzenlemeye uygun olarak Yüksek Meclisin, onun organlarının ve milletvekillerinin
seçmenler ile çalışmalarını nitelik bakımından destekler.
(3) Seçmenler ile çalışmaların yıllık tahminleri Yüksek Meclisin toplantılarında
milletvekilleri tarafından görüşülür.
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Otuz Üçüncü Bölüm
Yüksek Meclis Çalışmalarında Açıklık ve Şeffaflık
Yüksek Meclisin Yasama Çalışmalarında Açıklık ve Şeffaflık
Madde 154 - (1) Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlar ve çıkarı olan
başka taraflar milletvekillerine, komisyonlara veya çalışma gruplarına; Yüksek Meclis
tarafından birinci okumada görüşülünceye kadar öneri sunma hakkına sahiptir.
(2) Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, uzmanlar ve başka çıkar sahiplerinin ya
sa taslağının birinci okumada kabul edilmesi kararında gösterilen süreler içinde ikinci
okumaya kadar milletvekilleri veya hükümet aracılığıyla Yüksek Meclise öneri sunması
mümkündür.
(3) Sorumlu komisyon şu haklara sahiptir:
1. Yasa taslaklarının görüşülmesi için kendi toplantılarına sivil toplum temsilcile
rini çağırmak,
2. Yasa taslaklarıyla ilgili çalışmaların yapılması için kurulan çalışma toplulukları
nın etkinliklerine bağımsız uzmanlar çağırmak.
(4) Yüksek Meclisin yasa taslaklarının üstünde çalışması için, gösterilen ödenek
lerin sınırları içinde, görevlendirilen uzmanlar ile süreli işbirlikleri tesis etme hakkına
sahiptir.
(5) Yüksek Meclis yasaların kabul edilmesi, uygulanması ve önerilerin değerlen
dirilmesi çalışmalarının izlenmesi için daimi çalışacak bir toplumsal meclis kurabilir,
bunun kuruluşu ve yetkileri Yüksek Meclis tarafından kabul edilen düzenleme ile belir
lenir.
Toplumsal Değerlendirme
Madde 155 - (1) Tarafsız uzmanlar, bilimsel araştırma kurumlarının ve sivil top
lum kuruluşlarının temsilcileri milletvekillerinin görüşmesine sunulmuş yasa taslakları
üzerinde toplumsal değerlendirme sonuçlarını (uzmanlık değerlendirmesini, incelemele
ri, görüşleri, değerlendirmeleri, önerileri, hukuki boyutunu, temel hakların korunmasını,
toplumsal cinsiyet bakımından incelemeyi, ekolojik ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsa
yan uzmanlık raporları dâhil olmak üzere) Yüksek Meclise, siyasi parti gruplarına ve
komisyonlara aktarabilir.
(2) Komisyonlara verilecek önergeler pek kısa ve net olmalıdır ve uzmanlık de
ğerlendirmesinin önerilerinin özet değerlendirmesi ve kurumlar veya bildirilen taraflarla
ilgili kısa bilgi eklenebilir.
(3) Toplumsal değerlendirme sorumlu komisyon tarafından toplantıda görüşülür;
açıklamalar, öneriler ve ek bilgiler sunmak üzere uzmanlık yapan kişiler çağırılır.
(4) Toplumsal değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesinin sonuçları kapsa
mında komisyona bilgi veren kişiye kabul edilen ve reddedilen önerilerle ilgili yanıt
gönderilir.
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Sivil Toplum Örgütleri ile Çalışmalarda Yüksek Meclis Çalışmaları
Açıklığı ve Şeffaflığının Sağlanma Biçim ve Kuralları
Madde 156 - (1) Vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin Yüksek
Meclis tarafından kabul edilecek karar hakkında Yüksek Meclisin ve onun organlarının
açık toplantılara katılma hakkı vardır.
(2) Yüksek Meclisin çalışmalarının izlenmesi için ve çalışmaların şeffaflığının sağ
lanması için vatandaşlar ve yabancı ülkelerin, bağımsız kuruluşların, sivil toplumun ve
eğitim kurumlarının temsilcileri özel düzenleme ile gösterilen biçimde Yüksek Meclise
gelebilir.
(3) Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çalışan Yüksek Meclis ve onun or
ganları:
1. Kendi çalışmaları hakkında bilgilendirmek,
2. Yasaların ve kabul edilen kararların uygulanışına dair denetim yapmak,
3. Vatandaş önergelerini kullanıma almak,
4. Ortak tartışmaların, müzakerelerin, hareketlerin bir metin haline getirilmesi için
çalışma yapar.
(4) Meclis başkanı veya başkanvekilleri ortak çalışma sonuçlarını değerlendirmek,
ortak çalışmanın yeni yararlarıyla ilgili karar almak ve birleştirilen çalışmaların Yüksek
Meclisin yıllık çalışma planına girmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ile yıllık bu
luşmalar düzenlenir.
(5) Özel görüşme, konferans, yuvarlak masa, seminer, görüş alışverişi, toplantı ve
bu kapsamda amaca ulaşmak üzere sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek
başka çalışmaların ses kayıtları ve tam tutanakları bir hafta içinde Yüksek Meclis inter
net sayfasında yayınlanır.
Yüksek Meclis Çalışmalarının Duyurulması
Madde 157 - (1) Toplantıların televizyon ve radyodan yayınlanması ve başka ulu
sal kitle iletişim araçlarında duyurulması, ayrıca Yüksek Meclisin internet sitesini kulla
narak Yüksek Meclis çalışmalarının duyurulması sağlanır.
Televizyon ve radyo yayını ile bilgilendirme zamanı ve süresi Yüksek Meclis tara
fından belirlenir.
(2) Kitle iletişim araçlarının temsilcileri, Yüksek Meclise giriş izni alma şartlarını
taşıyorsa Yüksek Meclis, siyasi parti grubu veya komisyonların ve toplantılarına katıla
bilir.
İzin alma şartları ve biçimi ile geri çevrilme nedenleri Yüksek Meclis tarafından
kabul edilecek düzenlemede gösterilir.
(3) Yüksek Meclisin, siyasi parti gruplarının ve komisyonların toplantılarında vi
deo ve fotoğraf çekimi yapılır. Ses kaydı alınması veya tam tutanak tutulması Yüksek
Meclis tarafından belirlenen usule göre yerine getirilir.
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Yüksek Meclis İnternet Sayfası
Madde 158 - (1) Yüksek Meclisin internet sayfası; Yüksek Meclis, organları ve
kendi bünyesindeki unsurların çalışmaları ve kabul edilen çalışma planına dair daima
güncellenen bilgileri içerir. İstatistikleri, değerlendirmeleri, bilgi-belgeleri ve ihtiyaç gö
rülmesi halinde tamamlayıcı diğer belgelerle birlikte, açık yapılan toplantının tutanak
özeti, tam tutanağı vb. eklenir.
(2) Meclis hakkında, Yüksek Meclisin oluşumu, yasama süreci, yasama denetimi,
basın merkezi, kamuoyu ile ilişkiler, boş yerler, Yüksek Meclisin uluslararası çalışma
ları gibi yapılan yayınlarla bilgi ve belgelerin paylaşımı İdari Teşkilatın ilgili bölümleri
tarafından yerine getirilir.
(3) Bilgi araçlarının yaygınlaştırılmasının denetimi Yüksek Meclisin basın hizmeti
tarafından yerine getirilir.
(4) Siyasi parti grupları, komisyonlar ve milletvekilleri bilgilerin dağıtılması işi
ni; siyasi parti gruplarının sekreterlikleri, komisyonların görevlileri ve milletvekilleri
nin yardımcıları aracılığıyla yerine getirtir. Siyasi parti gruplarının sekreterliklerinin ve
komisyonların birimlerinin denetimini birim amirleri, milletvekillerinin yardımcılarının
denetimini milletvekilleri yürütür.
(5) İnternet sitesinin çalışmasının genel denetimini İdari Teşkilat genel sekreter
yardımcısı yürütür.
(6) Radyo ve video günlükler Yüksek Meclis basın hizmeti tarafından hazırlanır ve
sayfada yayınlanır.
(7) Bu günlüklere teknik bakımdan hizmet sağlanması İdari Teşkilatın bilgi tekno
lojileri biriminin sorumluluğundadır.
(8) İnternet sitesinin sayfalarının adlarının değiştirilmesi Yüksek Meclis Başkanlı
ğı ile uzlaşılmadan yapılamaz.
DOKUZUNCU KISIM
YÜKSEK MECLİS ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYİCİ HİZMETLER
Otuz Dördüncü Bölüm
Yüksek Meclisin İdari Teşkilatı, Yüksek Meclise Maddi,
Teknik ve Mali Konularda Hizmet Sağlanması
Yüksek Meclis İdari Teşkilatı
Madde 159 - (1) Yüksek Meclis, organlarının ve yapısındaki unsurların çalışma
larına hukuk, tertip, belge, bilgi ve diğer bakımlardan hizmet sağlanması İdari Teşkilat
tarafından yerine getirilir.
(2) İdari Teşkilatın yapısı Meclis başkanının önerisi üzerine Yüksek Meclis tarafın
dan karara bağlanır.
İdari Teşkilatın ve onun birimlerinin hukuki statüsü, bunlarda çalışanların hakları, gö
revleri ve sorumlulukları Meclis başkanı tarafından kabul edilen düzenleme ile belirlenir.
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(3) İdari Teşkilat çalışanlarının istatistik verileri, maddi-teknik bakımdan hizmet
sağlanması şartları ve ayrıca bakım onarım masrafları gösterilen ödeneklerin bütçe sı
nırları dâhilinde Meclis başkanı tarafından belirlenir ve Yüksek Meclis tarafından kabul
edilir.
İdari Teşkilat Görevlilerinin Atanması ve Görevden Alınması
Madde 160 - (1) İdari Teşkilat görevlilerinin atanması ve görevden alınması kamu
hizmeti hakkındaki yasalara göre yürütülür.
(2) İdari Teşkilatın genel sekreterini Meclis başkanı atar. İdari Teşkilatın genel sek
reterinin önerisi üzerine Meclis başkanı genel sekreter yardımcılarını atar.
(3) Meclis başkanı Yüksek Meclisin rızası ile İdari Teşkilat genel sekreterini ve ge
nel sekreter yardımcılarını görevden alır.
(4) İdari Teşkilatın bünyesindeki birimlerin başkanları ve başkan yardımcıları İdari
Teşkilat genel sekreterinin önerisi üzerine Meclis başkanının talimatıyla atanır ve görev
den alınır.
(5) İdari Teşkilatın bünyesindeki birimlerinin görevlileri boş kadrolara atama için
sınav veya staj puanlarına göre İdari Teşkilatın ilgili birimlerinin başkanlarının önerisi
üzerine İdari Teşkilatın genel sekreterinin talimatıyla atanır ve görevden alınır. Stajsınav komisyonunun üyeleri boş kadrosu olan veya stajyerleri bulunan birimlerin yöneti
cilerinden oluşur.
(6) Yüksek Meclis milletvekillerinin danışmanları ve yardımcıları, ilgili milletve
kilinin önerisi üzerine İdari Teşkilatın genel sekreterinin talimatı ile atanır ve görevden
alınır.
(7) Siyasi parti gruplarının sekreterliklerinin yöneticileri ilgili grup başkanlarının
önerisi üzerine Meclis başkanının talimatıyla atanır ve görevden alınır.
Siyasi parti gruplarının sekreterliklerinin görevlileri ilgili siyasi parti grubunun
sekreterliğinin yöneticisinin önerisi üzerine İdari Teşkilatın genel sekreterinin talimatı
ile atanır ve görevden alınır.
(8) Koalisyonların sekreterliklerinin (temsilciliklerinin) görevlileri (eğer koalisyon
uzlaşısına göre kurulması öngörülmüşse) ilgili koalisyonun başkanının (eğer koalisyon
uzlaşısına göre böyle bir görev öngörülmüşse) veya koalisyona katılan siyasi parti grup
larının başkanlarının önerisi üzerine İdari Teşkilat genel sekreteri tarafından atanır ve
görevden alınır.
(9) Yüksek Meclisin görev süresi sona erdiğinde, Yüksek Meclis erken dağıtıldığın
da ve yeni Meclis (yeni yasama dönemi -çev.) seçildiğinde; milletvekillerinin danışman
ları ve yardımcıları, siyasi parti gruplarının sekreterlikleri ve koalisyonların sekreterlik
leri (temsilcilikleri) dışında kalan İdari Teşkilat görevlilerinin görevi sonlandırılmaz.
Yüksek Meclis erken dağıtıldığında milletvekillerinin danışmanları ve yardımcıla
rı, siyasi parti gruplarının sekreterliklerinde ve koalisyonların sekreterliklerinde (temsil
cilikleri) çalışanlar yasalarda gösterildiği biçimde tazminat alır.
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Komisyon Birimleri
Madde 161 - (1) Yüksek Meclis komisyonlarına, İdari Teşkilatın daimi yapısal un
suru sayılan komisyon birimleri tarafından destek sağlanır.
(2) Komisyonun birimi çalışmalarını İdari Teşkilat genel sekreteri tarafından karar
laştırılan İdari Teşkilatın komisyon birimlerine dair düzenlemelerine göre yürütür.
(3) Komisyon birimi:
1. Hukuki destek ve bilgi desteği ile eşgüdüm sağlanmasını ve evrak işlemlerini
yerine getirir.
2. İdari Teşkilat ve komisyon birimi hakkındaki düzenlemelerde gösterilen diğer
görevleri yerine getirir.
Siyasi Parti Gruplarının Sekreterlikleri ve Koalisyon Sekreterliği (Temsilciliği)
Madde 162 - (1) Siyasi parti gruplarının çalışmalarının desteklenmesi; İdari Teşki
latın bir unsuru sayılır, siyasi parti gruplarının faaliyet süresince oluşturulan ve İdari Teş
kilat hakkındaki düzenlemelere ve grup başkanlarının önerisiyle siyasi parti gruplarının
kendilerinin kabul ettiği iç düzenlemelerine göre çalışmalarını yürüten grup sekreterliği
tarafından yerine getirilir.
(2) Siyasi parti gruplarının koalisyonunun çalışmalarının desteklenmesi; koalisyonun
faaliyet süresince oluşturulan ve İdari Teşkilatın bir unsuru sayılan, İdari Teşkilat hakkın
daki düzenlemelere ve koalisyon başkanının veya koalisyona katılan grup başkanlarının
önerisiyle koalisyonun kabul ettiği (eğer koalisyon uzlaşısında böyle bir hizmet öngörül
müşse) koalisyon sekreterliği (koalisyon temsilciliği) iç düzenlemesine göre çalışmalarını
yürüten koalisyon sekreterliği (koalisyon temsilciliği) tarafından yerine getirilir.
(3) Siyasi parti gruplarının sekreterlikleri ve koalisyon sekreterlikleri (temsilcilikleri):
1. Hukuki destek ve bilgi desteği ile eşgüdüm sağlanmasını ve evrak işlemlerini
yerine getirir.
2. İdari Teşkilat, siyasi parti grubu sekreterliği ve koalisyonun sekreterliği (temsil
ciliği) hakkındaki düzenlemelerde gösterilen diğer görevleri yerine getirir.
Yüksek Meclise ve Organlarına Maddi,
Teknik ve Mali Konularda Hizmet Sağlanması
Madde 163 - (1) Yüksek Meclis ve organlarının çalışmalarında maddi, teknik ve ma
li konularda hizmet sağlanması Yüksek Meclisin ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.
(2) Yüksek Meclise maliye (muhasebe -çev.) hizmeti sağlayan Yüksek Meclisin il
gili maliye birimi bir sonraki mali yıl için Yüksek Meclis bütçe taslağını hazırlar ve cari
yılın bir temmuzuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir.
(3) Yüksek Meclisin yıllık bütçesinde Yüksek Meclisi destekleyici hizmetlerin ve
bu kapsamda milletvekilleri için yasalarda öngörülen hizmetlerin (konut, araç tahsisi, iş
seyahatlerinin masraflarının karşılanması vb.) sağlanması için gerekli ödeneklerin mad
desi tek başına görüşülür.
(4) Yüksek Meclisin işlevlerini yerine getirmesi için aşağıdakiler oluşturulur:
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1. Bütçe mevzuatı kapsamındaki yasaların gereklerine göre hazırlanacak Meclis
başkanlığı yedek fonu. Fonun büyüklüğü o yılki devlet bütçesi yasasında gösterilir.
2. Yıllık bütçeden milletvekillerinin çalışmalarının karşılanmasına ayrılacak öde
neklerin sınırları dâhilinde milletvekili fonu.
(5) Sayılan fonların ödeneklerinin harcama usulleri Yüksek Meclis tarafından ka
bul edilecek düzenlemelerle belirlenir.
Yüksek Mecliste Belge Dağıtımı
Madde 164 - (1) Yüksek Mecliste belge dağıtımı, yasalarda gösterilen durumlar
dışında, yazılı ve elektronik ortamda ulusal dilde (Kırgız Türkçesi -çev.) yürütülür.
(2) Elektronik belge dağıtımı yasalarda gösterildiği biçimde elektronik sayısal im
za ile yerine getirilebilir.
(3) Milletvekili (milletvekilleri) tarafından ulusal dilde hazırlanan yasa taslakları Yük
sek Meclisin görüşmesine sunulmadan önce diğer resmi dile (Rusça -çev.) çevrilmelidir
Otuz Beşinci Bölüm
Son Hükümler
İçtüzüğün Yürürlüğe Girişi
Madde 165 - (1) Bu Yasa yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girer.
(2) Bu Yasanın yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki yasa veya maddeler yürürlükten
kaldırılmış sayılır:
3 Ocak 2005 tarihli ve 3 sayılı yasa, 17 Ocak 2006 tarihli ve 5 sayılı yasa, 11 Mayıs
2006 tarihli ve 84 sayılı yasa, 16 Haziran 2006 tarihli ve 90 sayılı yasa, 29 Haziran 2006
tarihli ve 93 sayılı yasa, 8 Ağustos 2006 tarihli ve 161 sayılı yasa, 8 Kasım 2006 tarihli
ve 179 sayılı yasa, 26 Şubat 2007 tarihli ve 20 sayılı yasa, 2 Temmuz 2007 tarihli ve 95
sayılı yasa, 25 Ocak 2008 tarihli ve 1 sayılı yasa, 23 Haziran 2008 tarihli ve 132 sayılı
yasa, 28 Temmuz 2008 tarihli ve 171 sayılı yasa, 2 Ekim 2008 tarihli ve 203 sayılı ya
sa, 17 Ekim 2008 tarihli ve 227 sayılı yasa, 15 Aralık 2008 tarihli ve 261 sayılı yasa, 15
Aralık 2008 tarihli ve 262 sayılı yasa, 29 Aralık 2008 tarihli ve 277 sayılı yasa, 23 Ocak
2009 tarihli ve 16 sayılı yasa, 27 Nisan 2009 tarihli ve 137 sayılı yasa, 27 Nisan 2009
tarihli ve 138 sayılı yasa, 26 Mayıs 2009 tarihli ve 169 sayılı yasa, 15 Ekim 2009 tarihli
ve 276 sayılı yasa, 3 Mart 2010 tarihli ve 41 sayılı yasanın 2’nci maddesi, 17 Şubat 2011
tarihli ve 1 sayılı yasanın 1’inci maddesi.
(3) Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti altı aydan geç olmamak üzere Kırgız Cumhuriye
ti’nin yasalarını bu Yasanın hükümlerine uygun hale getirmek üzere gerekli tedbirleri alır.
Kırgız Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Roza OTUNBAYEVA

Sayı: 233, 25 Kasım 2011, Bişkek
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ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
YÜKSEK MECLİSİ
SENATOSU İÇTÜZÜĞÜ
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ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ YÜKSEK MECLİSİ
SENATOSU İÇTÜZÜĞÜ HAKKINDA ÖZBEKİSTAN
CUMHURİYETİ ANAYASA KANUNU
1. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Senatosu çalışmalarının
hukuki dayanakları
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Senatosu (bundan sonra Senato olarak
anılacaktır), Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’na, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek
Meclisi Senatosu Hakkında Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’na, bu Kanun’a
ve diğer mevzuata uygun olarak faaliyet gösterir.
Madde 2 – Senato çalışmalarının temel ilkeleri
Senato çalışmalarının temel ilkeleri aşağıdadır:
- Devlet çıkarları ile bölgesel çıkarların uzlaştırılması;
- Konuların özgürce görüşülmesi ve ortak çözümü;
- Açıklık ve şeffaflık;
- Kamuoyu önünde hesapverilebilirlik.
Senato çalışmaları, Senato Genel Kurulu toplantılarına (bundan sonra toplantı ola
rak anılacaktır) ve Senato komisyonlarının toplantılarına katılan senatörlerin çalışmala
rına dayanır.
Madde 3 – Senato çalışmalarının düzenleniş şekli
Senato çalışmaları, gerektiğinde toplanacak şekilde, ancak yılda en az üç toplantı
dönemi içinde düzenlenir.
Senato toplantısının açılabilmesi için üye tamsayısının en az yarısı kadar senatör
hazır bulunmalıdır. Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nın ve Anayasa kanunlarının
kabulü, bunlarda değişiklik ve ek yapılması konuları görüşülürken üye tamsayısnın en
az üçte ikisi kadar senatörün katılımı zorunludur.
Senato toplantılarındaki çalışmaların düzenli yürütülebilmesi için yeni dönemin
ilk birleşiminde Genel Kurul Başkanlık Divanı, Tasnif Komisyonu ve oylamalarda
elektronik sistem kullanımını denetleme grubu seçilir.
Yeni dönemde Senatonun ilk birleşimi en geç bir ay içinde yapılmalıdır. Bu
birleşimi Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı açar ve Senato
Başkanı seçilene kadar toplantıya başkanlık eder.
Senatonun ilk toplantısında, çalışmalara ilişkin hususlar görüşülür, ayrıca İçtüzük
gereği:
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- Senato Başkanı ve başkan vekilleri seçilir;
- Senato komisyonları kurulur.
Senatonun olağanüstü toplantıları Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Se
nato Başkanının teklifi veya üye tamsayısının en az üçte biri sayısınca senatörün teklifi
ile yapılır.
Senato toplantıları açıklık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir; basın
aracılığıyla paylaşılır. Senato kararı ile gizli oturumlar da gerçekleştirilebilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Senatosu ve Yasama Meclisi (bundan
sonra Yasama Meclisi olarak anılacaktır), İçtüzük gereği ayrı ayrı toplanırlar.
İçtüzükte belirtilen durumlarda parlamento kanatlarının ortak toplantıları gerçek
leştirilebilir. Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının ortak oturumları Öz
bekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Senato Başkanının, Yasama Meclisi Başkanı
nın veya senatörlerin ve Yasama Meclisi milletvekillerinin üye tamsayısının en az üçte
birinin teklifi ile yapılabilir.
Madde 4 – Senato Başkanının ve başkan vekillerinin seçimi
Senatonun ilk birleşiminde Senato Başkanının seçimi gerçekleştirilir.
Senato Başkanlığı ve başkan vekillikleri görevlerine adaylar, Özbekistan Cumhuri
yeti Cumhurbaşkanınca senatörler arasından gösterilir.
Gizli oylama sonucunda senatörlerin üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu
alan aday Senato Başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur.
Senato başkan vekillerinden birisi, Karakalpakistan Cumhuriyeti temsilcisi sena
törler arasından seçilir.
Senato Başkanının ve başkan vekillerinin seçilmesi hakkında alınan karar, Senato
toplantısına başkanlık eden Başkan tarafından imzalanır.
Madde 5 – Senato Başkanının ve başkan vekillerinin süresinden önce görevden
alınması
Gizli oylama yoluyla, senatörlerin üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğunun
oyu ile Senatonun kabul ettiği karar üzerine Senato Başkanı süresinden önce görevden
alınabilir.
Gizli oylama yoluya, senatörlerin üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile Se
natonun kabul ettiği karar üzerine Senato başkan vekilleri süresinden önce görevden
alınabilir.
Senato Başkanının ve başkan vekillerinin süresinden önce görevden alınması ko
nusunu Senato, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının teklifi veya senatörlerin üye
tamsayısının en az üçte birinin teklifi ile görüşmeye başlar.
Senato Başkanının ve başkan vekillerinin süresinden önce görevden alınması ko
nusunda alınan karar Senato toplantısına başkanlık eden Başkan tarafından imzalanır.
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şur.

Madde 6 – Senato Kengeşi
Senato çalışmalarını düzenlemek amacıyla Senato Kengeşi (Danışma Kurulu) kurulur.
Senato Kengeşi Senato Başkanı, başkan vekilleri ve komisyon başkanlarından olu

Senato Kengeşi:
- Senato gündemi taslağını oluşturur;
- İçtüzükte belirtilen durumlarda, Senato toplantı dönemleri arasındaki devreler
de, Senatonun gıyabında kararlar kabul eder. Bu kararlar daha sonra Senato toplandığın
da onaylanır;
- Komisyonların eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlar;
- Senato çalışmalarının düzenlenmesiyle ilişkili diğer konuları halleder.
Senato Kengeşi, yetki alanına giren konulara ilişkin üye tamsayısının salt çoğunlu
ğu ile karar kabul edebilir.
Senato Kengeşine Senato Başkanı başkanlık eder. Senato Başkanı Kengeşin top
lantılarını yönetir ve alınan kararları imzalar.
Madde 7 – Komisyonlar
Yasama dönemi süresince görev yapacak komisyonlar kurulur. Komisyonlar sena
törler arasından seçilen başkan, başkan vekili ve üyelerden oluşur.
Senato Başkanı ve başkan vekilleri, Senato komisyonlarında yer alamazlar.
Senatoda bütçe ve ekonomik reform konularına; mevzuata ve hukuki konulara;
savunma ve güvenlik konularına; dış politika konusuna; bilim, eğitim, kültür ve spor
konularına; tarım, su ve çevre konularına ilişkin komisyonlar bulunur. Senatoda başka
komisyonlar da kurulabilir.
Senato komisyonlarının toplam sayısı İçtüzük gereği sekizden fazla olmamalıdır.
Senato komisyonu başkanı, başkan vekili ve üyeleri Senato Başkanının talebi üze
rine, Senato toplantısında senatörlerin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
Senato komisyonu başkanı, başkan vekili ve komisyon üyelerinin seçilmesi hak
kında Senato kararı alınır.
Madde 7.1 – Senato komisyonlarına bağlı uzman gruplarının oluşturulması
Kanunların hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve görüşülmesinde yar
dımcı olmak üzere Senato komisyonlarına bağlı uzman grupları kurulur.
Uzman grupları devlet kurumlarının, bilim ve eğitim kurumlarının, sivil toplum
kuruluşlarının, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bilimsel deneyime, kanun taslağı ve
(veya) uygun alanlarda uygulamalı çalışma deneyimine sahip vasıflı uzmanları arasın
dan oluşturulur.
Senato komisyonlarına bağlı uzman gruplarının oluşturulması ve çalışma esasları
Senato Kengeşinin onayladığı yönetmelik ile belirlenir.
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Madde 8 – Komiteler
Senato somut hedeflerin yerine getirilmesi için komiteler oluşturabilir.
Komite, Senato Genel Kurulunda senatörler arasından seçilir ve başkan ile üyeler
den, gerekli durumlarda ise başkan vekilinden oluşturulur.
Komite kurulmasına yönelik Senato kararı alınır.
Komite, kendisine havale edilen konuları düzenledikten sonra görev süresini ta
mamlamış olur. Senatonun kararı ile komite çalışmaları daha önce sonlandırılabilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının ortak kararı ile Özbekistan
Cumhuriyeti Yüksek Meclisi komiteleri kurulabilir.
Gerekli durumlarda komitelerin çalışmalarına devlet kurumlarının, diğer kurumla
rın, bunların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çağırılabilir.
2. SENATO TOPLANTILARI
Madde 9 – Senato gündemi
Senato Genel Kurulunda görüşülmesi gereken konular, toplantı gündemine sırası
ile alınır; ayrıca her bir konu, görüşmelere hazır hale getirilmesinden sorumlu esas ko
misyonu, konuşmacıları ve diğer bilgileriyle dahil edilir.
Senato toplantısının gündem taslağı Senato Kengeşi tarafından düzenlenir.
Senato toplantısının gündem taslağına dahil edilmiş konular hakkında senatörlere
önceden bilgi verilir.
Gündem, birleşim açıldıktan sonra kabul edilir.
Madde 10 – Oylama şekilleri ve usulleri
Senato kararları açık veya gizli oylama ile kabul edilir. Açık oylama isme göre
oyun belli edilmesi şeklinde yapılır.
Toplantılarda oylama, elektronik sistem kullanılarak veya gizli oylama pusulaları
nın kullanımı ile gerçekleştirilebilir.
Senatoda oyların sayılması ve elektronik sistem kullanımının denetlenmesi, sena
törlerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nda ve Anayasa kanunlarında belirtilen durum
lara ilişkin oylama şekli ve usulü hariç, bir konuda yapılacak oylamanın şekli ve usulüne
ilişkin karar Senato tarafından açık oylama ile kabul edilir.
3. KANUNLARIN VE SENATO KARARLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
Madde 11 – Senatoda kanunların görüşülmesi
Senatoya gelen kanunlar kayıt altına alınır ve Senato Başkanı tarafından kanunu
incelemesi ve kanuna ilişkin görüş oluşturması gereken esas komisyona (bundan böyle
esas komisyon olarak anılacaktır) havale edilir.
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Esas komisyon raporu kanuna ilişkin görüş bildirmelidir. Rapor, kanunun onay
lanmasına veya reddedilmesine yönelik değerlendirme içerir. Kanunun reddedilmesine
yönelik esas komisyon raporunda, kanunun reddedilmesinde gerekçe olarak hangi se
beplerin olduğu açıklanmalıdır. Esas komisyon görüşü Senato Kengeşine takdim edilir
ve söz konusu kanunun Senatonun gündem taslağına dahil edilmesine ilişkin karar kabul
edilir.
Senato toplantısında kanun görüşmeleri, esas komisyon raporunun raportör tarafın
dan okunması ile başlar. Kanun görüşülürken senatörler söz hakkı alabilirler.
İçtüzüğün 13 ve 14’üncü maddelerinde belirtilenler hariç olmak üzere, Senato tara
fından kanun, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Senatonun onayladığı kanun, imzalanması ve yayımlanması için, Senato kararı ile
birlikte belirlenmiş usule göre Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına gönderilir.
Kanunun reddedilmesine ilişkin Senato kararında reddedilme nedenleri belirtilmelidir. Redde ilişkin kararda aynı zamanda, kanunda değişiklik ve ek yapılmasının gerek
liliğine, ayrıca Uzlaşma Komisyonu kurulmasına yönelik teklifler sunulabilir.
Kanunun onaylanmasına veya reddedilmesine ilişkin Senato kararı, kararın alındı
ğı tarihten itibaren on gün içinde Yasama Meclisine gönderilir.
Madde 12 – Uzlaşma Komisyonu
Senatonun reddettiği kanunla ilgili olarak Senato ve Yasama Meclisi, ortaya çıkan
fikir ayrılıklarının aradan kaldırılması için Senato üyeleri ve Yasama Meclisi milletvekil
leri arasından eşit sayıda üyeden oluşan Uzlaşma Komisyonu kurabilir.
Uzlaşma Komisyonu kurulması önerisi Senatoya, Senato Başkanı ve ayrıca Senato
üye tamsayısının beşte birinden az olmayacak sayıda senatör tarafından teklif edilebilir.
Uzlaşma Komisyonunun senatörlerden oluşan üyeleri, Senato Genel Kurulunda, eğer
Senato toplantı dönemleri arasındaki devrede ise Senato Kengeşinde seçilir.
Uzlaşma Komisyonunun iki kanattan oluşan üyeleri kendi içlerinden çoğunluğun
oyu ile komisyon eşbaşkanlarını seçerler.
Uzlaşma Komisyonu, üzerinde uzlaşılabilecek metnin oluşturulması amacı ile Se
natonun kanuna ilişkin her bir itirazını ayrı ayrı inceler.
Uzlaşma Komisyonu kararları, üyesi olan senatörlerin ve Yasama Meclisi millet
vekillerinin ayrı ayrı oylaması ile kabul edilir. Komisyonun her iki kanattan üyelerinin
çoğunluğu kararın lehine oy verirse, karar kabul edilmiş olur.
Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının sonuçlarına göre, fikir ayrılıklarının ortadan
kaldırılmasına ilişkin tekliflerin belirtildiği bir rapor kabul eder. Kanunda değişiklik ve
ek yapılması gerekiyorsa, taslak metin bu rapora eklenir.
Rapor Uzlaşma Komisyonunun senatör ve milletvekili olan eşbaşkanları tarafından
imzalanır, belirlenmiş usule uygun şekilde Senato ve Yasama Meclisine gönderilir.
Uzlaşma Komisyonunun teklifleri Senato tarafından kabul edilirse kanun, Yasama
Meclisi tarafından olağan usulde tekrar görüşülmelidir.
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Uzlaşma Komisyonunun tekliflerinden herhangi birinin reddedilmesi halinde Se
nato, Uzlaşma Komisyonuna Senatonun onayladığı diğer teklifleri dikkate alarak yeni
teklifler sunması için çalışmalarını devam ettirmesi önerisinde bulunabilir.
Eğer Senato, Uzlaşma Komisyonunun fikir ayrılıklarını ortadan kaldıracak şekilde
düzenlediği kanunu kabul etmezse, kanun reddedilmiş sayılır ve Yasama Meclisine geri
gönderilir.
Madde 13 – Senatoda kanunun yeniden görüşülmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının geri gönderdiği kanun, tekrar görüşül
mek üzere Yasama Meclisine gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen ve gönderil
diği haliyle (aynen) tekrar kabul edilen kanun, Yasama Meclisi tarafından usul gereği
Senatoya gönderilir.
Esas komisyon, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderi
len ve Yasama Meclisi tarafından gönderildiği haliyle (aynen) tekrar kabul edilen kanuna
ilişkin görüş bildirir.
Esas komisyonun görüşü alındıktan sonra kanun, geri gönderilen kanunların yeniden
görüşülmesinde öngörülen usulde Senato gündem taslağına dahil edilir. Yeniden görüşme
sonucunda Senato, kanunun onaylanmasına veya reddedilmesine ilişkin bir karar alır.
Senatodaki yeniden görüşme sonucunda senatörlerin üye tamsayısının üçte iki çoğun
luğu ile kabul edilen kanun, imzalanması ve yayımlanması için Senato kararı ile birlikte be
lirlenmiş usule uygun şekilde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına gönderilir.
Yeniden görüşme sonucunda kanunun kabulüne veya reddedilmesine ilişkin Sena
to kararı, kararın alındığı tarihten itibaren on gün içinde Yasama Meclisine gönderilir.
Eğer Senato tarafından reddedilmiş veya Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
tarafından geri gönderilmiş kanun, Yasama Meclisinde tekrar görüşülürken Özbekistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının veya Senatonun itirazları dikkate alınıp değiştirilerek
kabul edilirse, söz konusu kanun Senato tarafından, olağan usulde yeni kabul edilen ka
nun olarak görüşülür.
Madde 14 – Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nın, Anayasa kanunlarının, bun
larda değişiklik ve ek yapılmasına ilişkin kanunların görüşülmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’nın, Anayasa kanunlarının, bunlarda değişiklik
ve ek yapılmasına ilişkin kanunların kabul edilebilmesi için senatörlerin üye tamsayısı
nın en az üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir.

lenir.

Madde 15 – Senato kararlarının kabul edilme usulü
Senato kararlar kabul eder.
Senatoya karar taslağı sunulduğunda, taslağa kısa özet ve diğer gerekli bilgiler ek
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Senato Başkanı karar taslağının esas komisyonunu ve komisyonun inceleme süre
sini de belirler.
Senato Kengeşi esas komisyon temsilcisinin bilgilendirmesini dinler, karar taslağı
nın Senatonun gündemine dahil edilmesine ilişkin karar alır ve sözcüyü belirler.
Senato toplantısında esas komisyon sözcüsünün verdiği bilgiler dinlenir ve görüş
melerin sonucunda senatörlerin üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile Senato ka
rarı kabul edilir.
Eğer karar taslağının kabul edilmesi teklifi oylamada yeterli oy alamazsa karar red
dedilmiş olur.
Eğer İçtüzükte başka usul belirtilmemiş ise Yasama Meclisi ile ortak yetkileri kap
sayan konu hakkındaki Senato kararı, alındığı tarihten itibaren beş gün içinde Yasama
Meclisine gönderilir.
4. ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BÜTÇESİNİN, DEVLET
DESTEKLİ FONLARIN, MALİYE VE BÜTÇE POLİTİKALARININ
BELİRLENMESİ VE KABUL EDİLMESİ
Madde 16 – Özbekistan Cumhuriyeti devlet bütçesinin, devlet destekli fonların,
maliye ve bütçe politikalarının belirlenmesi ve kabul edilmesi
Gelecek yıl için Özbekistan Cumhuriyeti devlet bütçesine, devlet destekli fonlara, mali
ye ve bütçe politikalarına ilişkin tasarı (bundan sonra devlet bütçesi olarak anılacaktır), Özbe
kistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından Özbekistan Cumhuriyeti Sayıştayının raporu
ile birlikte mevcut yılın 15 Ekim tarihini geçmeyecek şekilde Senatoya gönderilir.
Yasama Meclisi tarafından kabul edilen devlet bütçesi Senatoda görüşülmek üzere
gönderilir. Devlet bütçesi önce, Bütçe ve Ekonomik Reform İşleri Komisyonu tarafından
incelenir.
Devlet bütçesi ile ilgili raporlar Senato toplantısında görüşülmeye başlanmadan
önce senatörlere gönderilir.
Devlet bütçesinin Senato toplantısındaki görüşmeleri, Özbekistan Cumhuriyeti
Maliye Bakanının veya ona vekalet eden kişinin konuşması ile başlar.
Devlet bütçesine ilişkin karar Senato tarafından mevcut yılın 15 Aralık tarihinden
önce kabul edilir.
Madde 17 – Devlet bütçesinde yapılmak istenen değişiklik ve ekler
Devlet bütçesinde değişiklik ve ek yapılması, İçtüzük gereği Özbekistan Cumhuri
yeti Bakanlar Kurulunun istemi ile gerçekleşir.
Devlet bütçesinde değişiklik ve ek yapılması istemi Senatonun gelecek birleşimin
de görüşülür.
Devlet bütçesinde değişiklik ve ek yapılmasının kabulü için teklif usulüne uygun
şekilde yapılmış olmalıdır.
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5. SENATO ATAMALARI VE SEÇİMLERİ
Madde 18 – Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığı görevine adaylığın görüşül
mesi ve onaylanması
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığı görevine adaylığın onaylanmasına ilişkin
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının teklifi Senato toplantısında görüşülür.
Başbakanlığa adaylığın Senatoda görüşülmesi ve onaylanması sırasında Bakanlar
Kurulunun kısa ve uzun vadeli eylem programının açıklanması gereklidir.
Bakanlar Kurulunun kısa ve uzun vadeli eylem programı Özbekistan Cumhuriyeti
Yüksek Meclisi kanatlarının ortak toplantısında görüşülür.
Bakanlar Kurulunun kısa ve uzun vadeli eylem programı okunduktan sonra Başba
kanlık görevine adaylığın onaylanmasına ilişkin görüşme yapılır.
Senato üye tamsayısının salt çoğunluğunun lehine oy vermesiyle adayın, Özbekis
tan Cumhuriyeti Başbakanlığı görevi, Senato tarafından kabul edilmiş olur.
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı ile Yasama Meclisi arasında sürekli fikir ay
rılıkları oluştuğunda, Yasama Meclisi milletvekillerinin üye tamsayısının en az üçte bi
rinin Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına teklifi ile Başbakana güvensizlik oyu
verilmesine ilişkin konu Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının ortak top
lantısında görüşülür.
Belirlenmiş usule uygun olarak Yasama Meclisi milletvekillerinin ve Senato üye
lerinin üye tamsayısının en az üçte ikisi güvensizlik oyu lehine oy kullanırsa, Özbe
kistan Cumhuriyeti Başbakanına güvensizlik oyu verilmesi kararı kabul edilmiş olur.
Bu durumda Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, mevcut Başbakanının görevden
alınmasına dair kararı kabul eder. Bu karardan sonra Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulu, Başbakan ile birlikte istifa eder.
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi
kanatlarının görüşmesine ve onayına sunulması için Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan
lığı görevine yeni adayı, Yasama Meclisinde bulunan bütün siyasi parti grupları ile yapa
cağı görüşmelerden sonra teklif eder.
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığı görevine adaylığın onaylanmasına ilişkin
Senato kararı, alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhur
başkanına gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığı görevine aday olan kişi Senato tarafından
iki defa reddedilirse, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanlık görevini yü
rütecek kişiyi atar ve Senatoyu fesheder.
Senato feshedildiğinde yeni seçimler, Senatonun feshedilme kararının kabul edildi
ği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.
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Madde 19 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucu
su (Ombudsman) ve Yardımcısının seçimi
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savuncusu (Ombudsman)
ve Yardımcısının seçimi hakkında Yasama Meclisinin kararı Senatoya gönderildikten
sonra, Senato toplantısında Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Sa
vunucusu ve Yardımcısının seçimi görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savuncusu ve Yardımcısı
nın seçimine ilişkin Senato kararı Yasama Meclisine gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savuncusu görevine aday
lık konusu Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının toplantılarında görü
şüldükten sonra kabul edilen kesin karar usul gereği Özbekistan Cumhuriyeti Cumhur
başkanına gönderilir.
Madde 20 – Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonunun kurulması
Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyelerinin seçilmesine
ilişkin Yasama Meclisinin kararı Senatoya gönderildikten sonra, Senato toplantısında
Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyelerinin seçimi görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyelerinin seçimine ilişkin
Senato kararı, alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Yasama Meclisine gönderilir.
Madde 21 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi
ve Yüksek İktisat Mahkemesi
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek İkti
sat Mahkemesi başkanları, başkan yardımcıları ve hakimleri görevlerine seçilmek üzere
adaylar, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanınca Senatoya teklif edilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek İk
tisat Mahkemesi başkanları, başkan yardımcıları ve hakimleri görevlerine gösterilen
adayların seçimi Senatoda görüşülür. Bu seçimlere ilişkin kararlar Senato üyelerinin üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek İkti
sat Mahkemesi başkanları, başkan yardımcıları ve hakimleri görevlerine gösterilen aday
ların seçimine ilişkin Senato kararları, alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Özbekistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek İkti
sat Mahkemesi başkanları, başkan yardımcıları ve hakimleri görevlerine gösterilen aday
lar oylama sırasında Senato üyelerinden yeterli oy alamazsa, Özbekistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı aynı adayları Senatoda görüşülmesi için tekrar teklif edebilir. Senatodan
tekrar red kararı çıkarsa, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Senatoya başka aday
ları teklif eder.
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Madde 22 – Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başka
nının, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanının, Özbekistan
Cumhuriyetinin dış devletlerde diplomatik ve diğer görevlerde bu
lunan temsilcilerinin atanması ve görevden alınması
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanının, Merkez
Bankası Yönetim Kurulu Başkanının, Özbekistan Cumhuriyetinin dış devletlerde dip
lomatik ve diğer görevlerde bulunan temsilcilerinin atanması için adaylar Özbekistan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Senatoya teklif edilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanının, Merkez
Bankası Yönetim Kurulu Başkanının, Özbekistan Cumhuriyetinin dış devletlerde diplo
matik ve diğer görevlerde bulunan temsilcilerinin atanması ve görevden alınması konu
ları Senato toplantısında görüşülür. Bu konulara ilişkin kararlar Senato üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile kabul edilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanının, Merkez
Bankası Yönetim Kurulu Başkanının, Özbekistan Cumhuriyetinin dış devletlerde dip
lomatik ve diğer görevlerde bulunan temsilcilerinin atanması ve görevden alınması hak
kında Senato kararları kabul edildiği tarihlerden itibaren üç gün içinde Özbekistan Cum
huriyeti Cumhurbaşkanına gönderilir.
Eğer Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanının, Mer
kez Bankası Yönetim Kurulu Başkanının, Özbekistan Cumhuriyetinin dış devletlerde
diplomatik ve diğer görevlerde bulunan temsilcilerinin atanması için ileri sürülen aday
lar oylama sırasında Senato üyelerinden yeterli oy alamazsa, Özbekistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı aynı adayları, Senatoya tekrar teklif edebilir. Bu adaylar tekrar reddedi
lirse Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Senatoya başka adaylar sunar.
6. ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANININ KARARNAMELERİNİN
ONAYLANMASI GÖRÜŞMELERİ
Madde 23 – Bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve diğer devlet yönetim or
ganlarının oluşturulması veya kaldırılmasına yönelik Cumhurbaş
kanı kararnamelerinin onaylanması
Senato bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve diğer devlet yönetim organlarının
oluşturulması veya kaldırılmasına yönelik Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ta
rafından onaylanması için sunulan kararnameleri kabul eder.
Bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve diğer devlet yönetim organlarının oluş
turulması veya kaldırılmasına yönelik Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tara
fından onaylanması için sunulan kararnameler hakkında Senato kararları, kabul edildi
ği tarihten itibaren üç gün içinde Yasama Meclisine ve Özbekistan Cumhurbaşkanına
gönderilir.
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Madde 24 – Savaş hali, genel veya kısmi seferberlik ilanı, olağanüstü hal ila
nı, süresinin uzatılmasına veya kaldırılmasına ilişkin Özbekistan
Cumhurbaşkanı kararnamelerinin onaylanması
Senato, savaş hali ilan edilmesine ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
kararnamesini gönderildiği tarihten itibaren en geç kırk sekiz saat geçinceye kadar; genel
veya kısmi seferberlik ilanı, olağanüstü hal ilanı kararının alınması, süresinin uzatılma
sı veya kaldırılmasına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamelerini
gönderildiği tarihten itibaren en geç yetmiş iki saat geçinceye kadar görüşür.
Savaş hali, genel veya kısmi seferberlik ilanı, olağanüstü hal ilanı, süresinin uzatıl
masına veya kaldırılmasına ilişkin Özbekistan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin onay
lanması, komisyonlarda müzakere edilmeden Senatoda görüşülür.
Savaş hali, genel veya kısmi seferberlik ilanı, olağanüstü hal ilanı, süresinin uzatıl
masına veya kaldırılmasına ilişkin Özbekistan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin onay
lanması hakkında Senato kararları ivedilikle Cumhurbaşkanına gönderilir.
Madde 25 – Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının, Özbekistan Cumhuriyeti
Sayıştay Başkanının, Özbekistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Ser
visi Başkanının göreve atanması ve görevden alınmasına ilişkin
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesinin onay
lanması
Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının, Özbekistan Cumhuriyeti Sayıştay Başka
nının, Özbekistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi Başkanının göreve atanması ve
görevden alınmasına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından gönde
rilen kararnamelerin onayı Senatoda görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının, Özbekistan Cumhuriyeti Sayıştay Başka
nının, Özbekistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi Başkanının göreve atanması ve
görevden alınmasına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından gön
derilen kararnamelerin onayı hakkında Senatonun kabul ettiği kararlar, kabul edildiği
tarihten itibaren üç gün içinde Cumhurbaşkanına gönderilir.
7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 25.1 – Ülkenin sosyoekonomik hayatının en önemli konularına ilişkin
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yıllık raporunun gö
rüşülmesi
Geçen bir yıl içindeki sosyoekonomik gelişmelerin sonuçlarına ve bir sonraki yıl
için öngörülen temel önceliklere dair Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun yıl
lık raporu Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından Senatoya sunulur.
Yıllık raporun incelenmesi sonrasında Senato kararı kabul edilerek, Özbekistan
Cumhuriyeti Yasama Meclisine ve Bakanlar Kuruluna gönderilir.
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Madde 26 – Referandum ve tarihinin belirlenmesi
Özbekistan Cumhuriyetinde referandum düzenlenmesi önerisine ilişkin teklifler
hakkında Senato, referandumun düzenlenmesi ve tarihinin belirlenmesi hakkında Yasa
ma Meclisi kararına ve ayrıca esas komisyonun bu konuya ilişkin raporuna göre değer
lendirme yaparak aşağıdaki kararlardan birisini kabul edebilir:
- Referandum düzenlenmesi ve tarihinin belirlenmesi;
- Referandum düzenlenmesinin reddedilmesi.
Özbekistan Cumhuriyeti referandum konularına ilişkin Senato kararı, kabul edil
diği tarihten itibaren üç gün içinde Yasama Meclisine ve ayrıca referandum yapılmasını
öneren kuruma gönderilir.
Senato tarafından Özbekistan Cumhuriyetinde referandum yapılmasına ve tarihi
nin belirlenmesine ilişkin karar kabul edildiğinde, Senato ve Yasama Meclisi bu konuya
ilişkin kararları, kararın kabul edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde basında ve
diğer kitle iletişim araçlarında duyurmalıdır.
Madde 27 – Özbekistan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşma
ların onaylanması, iptal edilmesi, yürürlükten kaldırılması veya
yürürlüğünün durdurulması
Özbekistan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmaların onaylanması,
iptal edilmesi, yürürlükten kaldırılması veya yürürlüğünün durdurulması hakkında Yasa
ma Meclisinin kabul ettiği kanun, ilgili anlaşmanın resmi metninin tasdik edilmiş hali ve
onaylanmasının, iptal edilmesinin, yürürlükten kaldırılmasının veya yürürlüğünün dur
durulmasının belirtildiği raporlar ile birlikte Senatoya sunulur.
Özbekistan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmaların onaylanması,
iptal edilmesi, yürürlükten kaldırılması veya yürürlüğünün durdurulması hakkında Sena
tonun onayladığı kanun, imzalanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilir.
Madde 28 – İl, ilçe ve bölgelerin oluşturulması, kaldırılması, isminin ve sınırla
rının değiştirilmesi konularının görüşülmesi
Senato il, ilçe ve bölgelerin oluşturulması, kaldırılması, isminin ve sınırlarının de
ğiştirilmesi konuları, bunlara ilişkin Yasama Meclisi tarafından kabul edilen olumlu ka
rarlar ve ilgili belgeler Senatoya gönderildikten sonra Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulunun belirlenmiş usule uygun şekilde sunulan teklifi ile görüşülür.
İl, ilçe ve bölgelerin oluşturulması, kaldırılması, isminin ve sınırlarının değişti
rilmesi hakkında Yasama Meclisi ve Senatonun kabul ettiği kararlar belirlenmiş usule
uygun şekilde yayımlanır.
Madde 29 – Af kararnamesinin kabul edilmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının teklifi ile af kararnamesinin kabul
edilmesi konusu Senatoda görüşülür.
Af kararnamesi kabul edildiği tarihten itibaren beş gün içinde yayımlanır.
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Madde 30 – Senatörlerin dokunulmazlığının kaldırılması
Senatörün yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Özbekistan
Cumhuriyeti Başsavcısının talebi Senato toplantısında, Senato toplantı dönemleri ara
sındaki devrede ise Senato Kengeşinde görüşülür.
Senatörün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar, Senatonun veya Senato
Kengeşinin gizli oylaması ile kabul edilir.
Senatörün yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik konulara
dair Senato veya Senato Kengeşi kararı ivedilikle Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısına
gönderilir.
Madde 30.1 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunu
cusunun (Ombudsman) dokunulmazlığının kaldırılmasının görü
şülmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun (Ombuds
man) yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Özbekistan Cumhu
riyeti Başsavcısının talebini Senato, Senato toplantı dönemleri arasındaki devrede ise
Senato Kengeşi, Yasama Meclisinin bu konuya ilişkin kabul ettiği karar Senatoya gön
derildikten sonra on gün içinde inceler.
İnsan Hakları Savunucusunun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Senato
veya Senato Kengeşi kararı gizli oylama yöntemiyle alınır.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun yargılan
ması için dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Senato veya Senato Kengeşinin ve
receği karar ivedilikle Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığına gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun dokunul
mazlığının kaldırılması talebinin Senatoda kabul edilmemesi durumunda hakkındaki
yargılama kararı kaldırılır.
8. SENATONUN DENETİM YETKİLERİ
Madde 31 – Parlamento gensorusu
Senato, hükümet ve devlet organları yetkililerine parlamento gensorusu verererek
kanunların ve çeşitli alanlardaki hükümet programlarının uygulanması konularına ve
yetkilerine giren diğer konulara ilişkin gerekçeli açıklama yapmalarını veya kendi tu
tumlarını açıklamalarını talep edebilir.
Parlamento gensorusu önergesi Senato gündemine, komisyonların veya Senato üye
tamsayısının beşte birinin istemi ile taşınır.
Parlamento gensorusu talebinde bulunanlar, konunun Senato gündemine alınması
için gensoruya ilişkin Senato kararı taslağını Senato Başkanına gönderir.
Senato kararı taslağına parlamento gensorusu önergesi, ayrıca diğer gerekli belge
ler eklenir. Parlamento gensorusu önergesine, cevaplandırılma şekline (sözlü veya yazı
lı) dair talep eklenmelidir.
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Senato, parlamento gensorusu verilmesine ilişkin alacağı kararı, üye tamsaysının
salt çoğunluğu ile kabul eder.
Hükümet ve devlet organları yetkilileri, parlamento gensorusuna ilişkin sözlü ceva
bı Senatonun belirlediği birleşimde vermelidir.
Hükümet ve devlet organları yetkilileri, parlamento gensorusuna ilişkin yazılı ce
vabı, eğer başka bir tarih belirlenmemişse, parlamento gensorusu verilmesinin kabul
edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde göndermelidir.
Parlamento gensorusunun yazılı cevabı Senato toplantısına başkanlık eden başkan ta
rafından okunur. Yazılı cevap Senatoda okunmadan önce kopyaları senatörlere gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanına, Yüksek İktisat Mahkemesi Baş
kanına, Başsavcısına, soruşturma ve kovuşturma kurumlarının yöneticilerine gönderilen
parlamento gensorusu, yetkilerindeki somut çalışmalara ve belgelere ilişkin olamaz.
Parlamento gensorusuna verilen cevap Senato toplantısında görüşülebilir. Parla
mento gensorusu görüşmelerinin sonucunda Senato karar kabul eder.
Madde 31.1 – Senatör gensorusu
Senatör, hükümet ve devletin diğer kurumlarındaki yetkili kişilere gensoru
göndererek, seçim çevresinin menfaatleri ile ilgili konulara dair açıklama yapmayı veya
kendi tutumlarını açıklamalarını talep edebilir.
Hükümet ve devletin diğer kurumlarındaki yetkili kişiler, senatörün gensorusuna
yazılı cevabı, başka tarih belirtilmemişse gensoru önergesinin alındığı tarihten itibaren
en geç on gün içinde göndermelidir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanına, Yüksek İktisat Mahkeme
si Başkanına, Başsavcısına, soruşturma ve kovuşturma kurumlarının yöneticilerine gön
derilen senatör gensorusu, yetkilerindeki somut çalışmalara ve belgelere ilişkin olamaz.
Madde 32 – Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının bazı güncel konularına iliş
kin Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından okunan rapo
run dinlenmesi
Gerekli durumlarda Senato toplantısında ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının bazı
güncel konularına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından rapor okunur.
Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının bazı güncel konularına ilişkin Özbekistan
Cumhuriyeti Başbakanı raporu, bu İçtüzüğün 31’inci maddesi gereğince Parlamento
gensorusu kapsamında işlem görür.
Madde 32.1 – Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı, Devlet Tabiatı Koruma Ko
mitesi Başkanı ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanının
raporlarının dinlenmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı, Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanı
ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanının mevzuatta belirtilen şekilde Senatoya
sunduğu yıllık rapor Senato toplantısında görüşülür.
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Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı, Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanı ve
Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanının raporları, önce Senato komisyonlarında
görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı, Devlet Tabiatı Koruma Komitesi Başkanı
ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanının raporlarının görüşülmesi sonucunda
Senato karar kabul eder. Senato kararı, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığına, Devlet
Tabiatı Koruma Komitesine ve Merkez Bankasına gönderilir.
Madde 32.2 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunu
cusunun (Ombudsman) çalışmalarına ilişkin raporun okunması
Senato her yıl Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savuncusunun (Ombuds
man) çalışmalarına ilişkin raporunu dinler.
Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savuncusunun çalışmalarına ilişkin rapor
önce Senato komisyonlarında görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savuncusunun çalışmalarına ilişkin raporun
Senato toplantısında görüşülmesi, İnsan Hakları Savunucusunun raporunu okuması ile
başlar. Daha sonra Senato komisyonlarının temsilcileri söz alır.
Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savuncusunun çalışmalarına ilişkin raporun
görüşülmesinin sonucunda Senato karar kabul eder. Senato kararı, kabul edildiği tarihten
itibaren on gün içinde Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savuncusuna ve Yasama
Meclisine gönderilir.
Madde 32.3 – Sayıştay raporunun okunması
Sayıştay yıllık raporu Senatoda, düzenli olarak her yıl, Yasama Meclisinin kararı
nın Senatoya gönderilmesinden sonra okunur ve görüşülür.
Sayıştay raporu önce Bütçe ve Ekonomik Reform İşleri Komisyonunda müzakere
edilir.
Bütçe ve Ekonomik Reform İşleri Komisyonu, Sayıştay yıllık raporunun sonuçları
ile senatörlerin teklif ve önerilerini dikkate alarak, bu rapora ilişkin komisyon görüşünü,
ayrıca Senato kararı taslağını hazırlar ve müzakereye sunar.
Sayıştay yıllık raporunun görüşülmesi sırasında Senato, Sayıştay Başkanının ko
nuşmasını, Bütçe ve Ekonomik Reform İşleri Komisyonu temsilcisinin konuşmasını,
ayrıca Senatonun diğer komisyonlarının üyelerinin konuşmalarını dinler.
Sayıştay raporunun görüşülmesinin sonucunda Senato karar kabul eder. Bu karar,
kabul edildiği tarihten itibaren on gün içinde Sayıştaya ve Yasama Meclisine gönderilir.
Madde 32.4 – Senato komisyonlarının denetim yetkileri
Senato komisyonları ve ayrıca senatörler, devlet kurumlarından ve diğer kuruluş
lardan, yetkili kişilerden bilgi, belge ve görüş isteyebilirler.
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Senato komisyonlarının veya senatörlerin talep ettiği gerekli bilgileri devlet ku
rumları, diğer kuruluşlar, yetkili kişiler, talebin geldiği tarihten itibaren on gün içinde
vermelidir.
Komisyonların çalışma planlarına, Senatonun ve Senato Kengeşinin kararlarına
uygun olarak Senato komisyonları kendi toplantılarında, kanunlara uyulması, Senatonun
ve Senato Kengeşi kararlarının, diğer komisyonların kararlarının yerine getirilmesi hak
kında hükümet ve diğer kurumların temsilcilerinin verecekleri bilgileri dinleyebilirler.
Hükümet ve diğer kurumların temsilcilerinin verdiği bilgilerin müzakeresinin so
nucunda Senato komisyonu karar kabul ederse, söz konusu karar bilgisine başvurulan
kuruma gönderilir.
Kanunların ve Senato kararlarının uygulanmasının denetimi kapsamında, Senato
komisyonları zaman zaman hukuk uygulamalarını tecrübe eder ve yeni kabul edilen ka
nunların uygulanması için kanunlara dayanılarak çıkarılan kararnamelerin takibini ya
par.
9. SON HÜKÜMLER
Madde 33 – Senatonun uluslararası ilişkileri
Senato, diğer devletlerin parlamentoları ve uluslararası parlamenter kuruluşlar ile
parlamentolararası işbirliği çerçevesinde anlaşmalar yapabilir; resmi parlamento heyet
leri gönderir veya kabul eder; ayrıca, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik
çeşitli önlemleri hayata geçirebilir.
Diğer ülke parlamento başkanlarının, devlet ve hükümet başkanlarının, parlamento
temsilci heyetlerinin talebi üzerine Senato toplantısında konuşma yapma imkanı verile
bilir.
Madde 34 – Senato giderlerinin onaylanması
Senatonun, senatörlerin ve bünyesinde bulunan kurumların çalışmalarına bağlı gi
der tablosunu Senato Başkanı onaylar.
Özbekistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
İ. KERİMOV
29 Ağustos 2003, Taşkent
№ 523-II
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ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ YÜKSEK MECLİSİ ALT
KANADI YASAMA MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ HAKKINDA
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ ANAYASA KANUNU
1. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 – Özbekistan Cumhuriyeti Yasama Meclisi çalışmalarının hukuki
dayanakları
Özbekistan Cumhuriyeti Yasama Meclisi (bundan sonra Yasama Meclisi olarak
anılacaktır), Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası’na, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek
Meclisi Yasama Kanadı Hakkında Özbekistan Cumhuriyeti Anayasa Kanunu’na, bu İç
tüzüğe ve diğer mevzuata dayanarak çalışmalarını yürütür.
Madde 2 – Yasama Meclisi çalışmalarının temel ilkeleri
Yasama Meclisi çalışmalarının temel ilkeleri aşağıdadır:
- Siyasi çeşitlilik ve çok partililik;
- Serbest tartışma ve ortak çözüm;
- Açıklık ve şeffaflık;
- Kamuoyu önünde hesap verilebilirlik.
Yasama Meclisi Genel Kurulu çalışmaları, bütün milletvekillerinin nitelikli ve
düzenli çalışmalarına dayanır.
Madde 3 – Yasama Meclisi çalışmalarının düzenleniş şekli
Yasama Meclisi, yasama dönemi boyunca İçtüzük gereği haftada üç kez yapılan
birleşimlerde vücut bulur.
Yasama Meclisi birleşiminin açılabilmesi için üye tamsayısının en az yarısı kadar
milletvekilinin katılımı gereklidir. Özbekistan Anayasası’nın ve Anayasa kanunlarının
kabulü, bunlarda değişiklik ve ek yapılması konuları görüşülürken en az üye tamsayısının
üçte ikisi kadar milletvekili hazır bulunmalıdır.
Yeni yasama döneminin ilk birleşimi iki ay içinde yapılmalıdır. İlk birleşimi
Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı açar ve Yasama Meclisi
Başkanı seçilene kadar birleşime başkanlık eder.
Yasama Meclisinin ilk birleşiminin çalışmalarına başlaması için Geçici Başkanlık
Divanı, Tasnif Komisyonu ve oyların elektronik sistem yoluyla kullanılmasını ve
sayılmasını kontrol etmek üzere geçici bir grup seçilir.
Yasama Meclisi ilk birleşiminde toplantı gündemi belirlenir ve İçtüzük gereği:
- Başkan ve başkan vekilleri seçilir;
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- Siyasi parti grupları (bundan sonra fraksiyon olarak anılacaktır) ve milletvekili
grupları kaydedilir;
- Yasama Meclisi komisyonları kurulur.
Yasama Meclisinin tatil döneminde olduğu zaman olağanüstü toplantı gerçekleş
tirilebilmesi için Cumhurbaşkanının, Yasama Meclisi Başkanının veya Yasama Meclisi
üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi ile çağrı yapılabilir.
Toplantılar açık gerçekleşir ve medya aracılığıyla duyurulur. Yasama Meclisi kararı
ile kapalı oturumlar yapılabilir.
İçtüzük gereği Yasama Meclisi ve Senato, toplantılarını ayrı yaparlar.
İçtüzük ile belirlenmiş durumlarda ortak oturumlar gerçekleştirilebilir. Özbekistan
Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kamaralarının ortak oturumları Cumhurbaşkanının, Yasa
ma Meclisi Başkanının, Senato Başkanının veya milletvekilleri ve senatörlerin üye tam
sayısının en az üçte birinin teklifi ile gerçekleştirilir.
Madde 4 – Başkan ve başkan vekillerinin seçimi
İlk birleşimde Yasama Meclisi Başkanının seçimi gerçekleştirilir.
Başkan ve başkan vekillerinin seçimi için milletvekilleri arasından Siyasi Parti
Temsilcileri Şurası oluşturulur. Şuraya, seçimlere katılan ve Yasama Meclisinde üyesi
bulunan her siyasi partiden en az üç milletvekili dahil olur. Siyasi Parti Temsilcileri Şu
rasının onaylanmasına ilişkin karar Genel Kurulda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
kabul edilir.
Siyasi Parti Temsilcileri Şurası yapacağı toplantı ile Yasama Meclisi Başkanlığı ve
başkan vekilliği görevlerine milletvekillerinin adaylık başvurularını inceler. Şura top
lantısına, Yasama Meclisi seçimlerinde en fazla milletvekili elde eden siyasi partinin
temsilcisi başkanlık eder.
Gizli oylama sonucunda üye tamsayısının yarısından fazlasının oyunu alan aday
Yasama Meclisi Başkanı seçilmiş olur.
Yasama Meclisi, başkan vekillikleri sayısını İçtüzük gereği, Yasama Meclisinde
temsil edilen fraksiyonların ve milletvekili gruplarının sayısına göre belirler. Yasama
Meclisinde kurulmuş bulunan her fraksiyon ve milletvekili grubunun bir temsilcisinin
Yasama Meclisi başkan vekili seçilme hakkı temin edilir.
Yasama dönemi boyunca yetki kullanacak başkan vekilliği görevine adaylar, gizli
oylama yoluyla, milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilirler.
Başkan vekili seçiminde fraksiyon ve milletvekili grubu kural olarak kendi başka
nını aday gösterir.
Fraksiyonun veya milletvekili grubunun gösterdiği aday Yasama Meclisi başkan
vekilliği görevine seçilemezse fraksiyon veya milletvekili grubu kendi içinden başka
aday gösterme hakkına sahiptir.
Yasama Meclisi Başkanı ve başkan vekillerinin seçimine ilişkin kararlar kabul edi
lir ve Genel Kurula başkanlık eden Başkan tarafından imzalanır.
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Madde 5 – Başkan veya başkan vekilinin görevine son verilmesi
Yasama Meclisi Başkanının görevine son verilmesi üye tamsayısının üçte iki ço
ğunluğunun oyu ile gerçekleşir.
Yasama Meclisi başkan vekillerinin görevine son verilmesi üye tamsayısının salt
çoğunluğunun oyu ile gerçekleşir.
Yasama Meclisi Başkanının veya başkan vekillerinin görevlerine son verilmesine
ilişkin teklifin görüşmelerine başlanması, üye tamsayısının üçte birinin oyuyla mümkün
dür. Yasama Meclisi başkan vekilinin görevine, kendisini aday gösteren fraksiyon veya
milletvekili grubu tarafından da son verilebilir.
Yasama Meclisi Başkanının veya başkan vekillerinin görevine son verilmesine iliş
kin karar kabul edilir ve Genel Kurula başkanlık eden Başkan tarafından imzalanır.
Madde 6 – Yasama Meclisi Kengeşi
Yasama Meclisi çalışmalarının verimli olması amacı ile Kengeş (Danışma Kurulu)
kurulur.
Kengeş; Yasama Meclisi Başkanı, başkan vekilleri, fraksiyon ve milletvekili grubu
başkanları ile komisyon başkanlarından oluşur.
Yasama Meclisi Kengeşi:
- Yasama Meclisinin gündem taslağını oluşturur;
- Komisyonlar arasında eşgüdüm sağlar;
- Kanun tasarısını incelemesi gereken komisyonu (bundan sonra esas komisyon
olarak anılacaktır) belirler;
- Komisyon raporuna göre kanun tasarısının Genel Kurulda görüşülmesine veya
geri gönderilmesine karar verir;
- Milletvekillerinin seçim çevresindeki çalışmalarına yardımcı olur;
- Yasama Meclisi çalışmalarının düzenlenmesi ile ilgili diğer konuları halleder.
Kengeş, yetkilerine giren konularda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
Yasama Meclisi Kengeşine Yasama Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkan, top
lantıları yönetir ve kararları imzalar.
Madde 7 – Komisyonların oluşturulması
Yasama dönemi boyunca faaliyet göstermek üzere milletvekillerinin üye olduğu
komisyonlar oluşturulur. Komisyon başkan, başkan vekili ve üyelerden oluşur.
Yasama Meclisi Başkanı komisyonlara üye olamaz.
Bütçe ve ekonomik reform işleri konusunda; mevzuat ve hukuki konularda; çalışma
ve sosyal konularda; savunma ve güvenlik konularında; parlamentolar arası ilişkiler ve
uluslararası konularda; enformasyon ve iletişim teknolojileri ile ekoloji ve çevrenin
korunması konularında komisyonlar oluşturulur. Başka komisyonlar da kurulabilir.
İçtüzük gereği komisyon sayısı on birden fazla olamaz.
Komisyon başkanı, başkan vekili ve üyeliği görevleri, milletvekillerinin fraksiyon
veya grup üyeliği ile seçimlerin sonuçlarına göre elde edilen milletvekili seçim çevresi
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sayısı dikkate alınarak genel bir kararla belirlenir. Komisyon başkanı, başkan vekili ve
üyeliği görevlerine adaylıklara ilişkin teklifleri milletvekili birliklerinin başkanları, kar
şılıklı istişareler doğrultusunda belirleyip sunar.
Komisyon başkanı, başkan vekili ve üyeleri, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
seçilir.
Komisyon başkanı, başkan vekili ve üyelerinin seçimine ilişkin Genel Kurul karar
kabul eder.
Madde 7.1. – Komisyonların bünyesinde uzman gruplarının oluşturulması
Kanun tasarılarının hazırlanmasına ve görüşülmesine, kontrolünün ve
değerlendirmelerinin yapılmasına yardım edilmesi amacı ile komisyonlar tarafından
uzman grubu kurulabilir.
Uzman grupları devlet kurumlarının, bilim ve eğitim kurumlarının, kar amacı
gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının ilgili alanlarda bilimsel, kanun taslağı ve (veya)
uygulamalı çalışma tecrübesine sahip olan nitelikli görevlilerinden oluşturulur.
Komisyonların uzman grupları oluşturması ve çalışma koşulları Yasama Meclisi
Kengeşinin onayladığı yönetmelik ile belirlenir.
Madde 8 – Komitelerin oluşturulması
Yasama Meclisi, somut hedeflerin yerine getirilmesi için komite oluşturabilir. Ko
mite, Yasama Meclisi toplantısında milletvekilleri arasından oluşturulur. Komite, Baş
kan ve üyelerden oluşur. Gerekli durumlarda başkan vekili de görevlendirilebilir.
Yasama Meclisi komite kurulmasına ilişkin karar kabul eder.
Komite kuruluş amacını gerçekleştirdikten sonra çalışmalarına son verir veya Ya
sama Meclisi kararına göre görevi sonlandırılır.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kamaralarının ortak kararı ile Özbekistan
Yüksek Meclisi komiteleri (parlamento komiteleri) kurulabilir.
Gerek görüldüğünde komitelerin çalışmalarına devlet kurumlarının ve diğer ku
rumların temsilcileri, ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çağırılabilir.
Madde 8.1. –	Kanun tasarılarının ve mevzuata ilişkin diğer tasarıların müza
kere hazırlıklarından sorumlu Koordinasyon Grubu
Kanun tasarılarının ve mevzuata ilişkin diğer tasarıların müzakere hazırlıklarından
sorumlu Koordinasyon Grubu (bundan sonra Koordinasyon Grubu olarak anılacaktır)
kurulur. Koordinasyon Grubu Yasama Meclisi Genel Sekreterliği çalışanlarından seçilen
üç kişiden oluşur. Koordinasyon Grubu, gelen kanun tasarılarının ve mevzuata ilişkin
diğer tasarıların kaydını tutar; kayıtlar kapsamında Yasama Meclisi Kengeşi üyelerine
bilgi verir ve daha sonra bunları havale eder.
Koordinasyon Grubunun görevleri ve yetkileri Yasama Meclisi Kengeşinin onay
ladığı yönetmelik ile belirlenir.
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Madde 9 – Fraksiyon ve milletvekili grupları
Fraksiyon, siyasi parti hedeflerini Yasama Meclisinde ifade etmek amacı ile mev
cut bir siyasi partiden aday gösterilen milletvekilleri tarafından oluşturulur ve iç yönet
melik ile kayda alınır.
Özbekistan Ekoloji Hareketinden Yasama Meclisine seçilen milletvekillerinin mil
letvekili grupları oluşturma hakkı vardır.
En az dokuz milletvekili fraksiyon veya milletvekili grubu oluşturma hakkına sahiptir.
Milletvekili sadece bir fraksiyona veya milletvekili grubuna üye olabilir.
Bir siyasi partiden aday gösterilen ve seçilen milletvekili sadece o partinin fraksi
yonunun üyesi olabilir.
Yasama Meclisi Başkanı, başkanlığa seçildikten sonra siyasi parti üyeliğini sonlan
dırır ve fraksiyon veya milletvekili grubuna giremez.
Fraksiyon veya milletvekili grubunun oluşturulmasında aşağıdaki işlemler yapılır:
- Fraksiyon veya milletvekili grubunun kuruluş toplantısının yapılması;
- Fraksiyon veya milletvekili grubunun kurulduğuna ilişkin protokolün kabul
edilmesi;
- Fraksiyon veya milletvekili grubunun başkanının seçilmesi.
Fraksiyon veya milletvekili grubunun başkanı, Yasama Meclisine fraksiyonun veya
milletvekili grubunun kurulduğuna ilişkin protokolü sunar ve bu çerçevede grubu hak
kında bilgi verir. Bu husus Genel Kurul tutanağına eklenir.
Fraksiyon veya milletvekili grubu kayda alınmalıdır.
Milletvekili birlikleri çalışmalarını toplantılarla yürütürler.
Fraksiyon veya milletvekili gruplarının çalışmalarını koordine etmek, Yasama
Meclisi gündemine sunulan konuların önceden incelenmesini düzenlemek, fraksiyon
ların ve milletvekili gruplarının tutumlarını uzlaştırmak amacıyla milletvekili birlikleri
başkanları ortak toplantılar yapabilir. Milletvekili birlikleri Yasama Meclisi Başkanına
ve Yasama Meclisi Kengeşine, kabul ettikleri kararlar, ayrıca milletvekili birlikleri yöne
ticilerinin ortak toplantılarında alınan kararlar hakkında bilgiler verirler.
Fraksiyon ve milletvekili grubunun çalışmalarına aşağıdaki durumlarda son verilir:
- Fraksiyonun veya milletvekili grubunun kendi istemi;
- Yasama döneminin sona ermesi;
- Fraksiyonu veya milletvekili grubunu oluşturan üyelerin sayısının azalması
sonucu yeterli üye sayısının kaybedilmesi;
- Mevcut siyasi partinin faaliyetine son vermesi.
Yasama dönemi sonuna kadar fraksiyonun veya milletvekili grubunun çalışmalarına
son verilmesi Meclis kararı ile yürürlüğe girer.
Madde 9.1.–Parlamento çoğunluğu ve muhalefet; fraksiyonların blokta
birleşmesi
Yasama Meclisinde milletvekilliklerinin çoğunu elde etmiş fraksiyon parlamento
çoğunluğunu temsil eder.
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Amaç ve hedeflerinin yakınlığı veya örtüşmesini esas alarak blok oluşturan birkaç
fraksiyon ve Özbekistan Ekoloji Hareketinden seçilmiş milletvekilleri de parlamento
çoğunluğunu temsil edebilirler.
Yeni kurulan hükümetin çizgisine ve eylem programına veya farklı hedeflerine ka
tılmayan fraksiyonlar, ayrıca Özbekistan Ekoloji Hareketinden seçilen milletvekilleri,
kendilerini muhalefet olarak ilan edebilirler.
Fraksiyonların blokta birleşmesi, İçtüzükle öngörülen haklarını kullanma özgür
lüklerini ortadan kaldırmaz.
Kendisini muhalefet olarak ilan eden fraksiyonun, İçtüzükte fraksiyonlar için ön
görülen haklarla birlikte, aşağıdaki hakları vardır:
- Kanun tasarısının birinci görüşmelerde müzakeresine kadar kanun tasarısının
alternatif metnini ve ayrıca Yasama Meclisi karar taslağını sunma;
- Gündemde olan konulardaki görüşlerinin Yasama Meclisi Genel Kurulu
tutanağına eklenmesi;
- Senato tarafından reddedilen kanun tasarılarına ilişkin olarak kurulan uzlaşma
komisyonuna üye vermesinin garanti edilmesi.
Muhalefetin İçtüzükte öngörülen haklarını kullanmasını parlamento çoğunluğu en
gelleyemez.

2. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
Madde 10 – Gündem
Gündem taslağına görüşülmesi gereken konular öncelik sırasına göre alınır. Gün
deme alınan her konuya ilişkin esas komisyon, sözcüler (ilave sözcüler) ve ayrıca başka
bilgiler de belirtilerek gündem taslağına dahil edilir.
Yasama Meclisi gündem taslağını Yasama Meclisi Kengeşi düzenler.
Gündem taslağına giren konulara ilişkin milletvekillerine önceden bilgi verilir.
Gündem Genel Kurul kararı ile onaylanır.
Madde 11 – Oylamalar ve usulleri
Yasama Meclisinde kararlar açık oylama veya gizli oylama yolu ile alınır. Frank
siyonların (milletvekili gruplarının) önerisi ile açık oylama isme göre kullanılan oyların
belli olduğu şekilde gerçekleştirilebilir. Kullanılan oyların isme göre belli olduğu şekilde
yapılan oylamanın sonuçları Genel Kurul tutanağına eklenir.
Yasama Meclisinde oylama elektronik sistemin kullanılması veya gizli oylama pu
sulalarının kullanımı ile gerçekleştirilebilir.
Oyların elektronik sistem ile kullanılmasının kontrolü milletvekillerinden oluşan
bir grup tarafından gerçekleştirilir.
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Özbekistan Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasa kanunları ile belirtilen durumlar
hariç olmak üzere, gizli oylamaya veya bir konuya ilişkinin oylamanın şekline ve usulü
ne yönelik kararı, Genel Kurul açık oylama yöntemiyle kabul eder.
Oylamalarda milletvekilleri oyunu bizzat kullanır.
3. KANUN TASARILARININ VE YASAMA MECLİSİ
KARARLARININ (TASLAKLARININ) GÖRÜŞÜLMESİ
Madde 12 – Kanun tasarısının görüşmeye sunulması
Kanun tasarısı, hukuken kanun önerme hakkına sahip olanlar tarafından verilebilir.
Yasama Meclisine kanun tasarısı ile birlikte sunulması gerekenler:
1) Kanun tasarısının amacının, temel fikrinin ve hukuki düzenleme konusunu belir
leyen anlayışın ifade edildiği gerekçe;
Düzenlemeye konu alanda yürürlükte bulunan kanunlar ve diğer mevzuatın tahlili,
Düzenlemeye konu alandaki sosyal ilişkilerin genel özellikleri ve hukuki düzenle
melerin değerlendirmeleri;
Kanun tasarısının hazırlanması zorunluluğunun nedenleri;
Kanun tasarısının temel hükümleri;
Kabulü halinde kanunun sosyoekonomik, hukuki ve diğer sonuçlarının tahmini;
Eklenir
2) Mevzuatta değişiklik veya ek yapılmasına, kanun hükümlerinin yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin kanun tasarısı;
3) Değişiklik ve ek yapılması, yürürlükten kaldırılması veya kabul edilmesi öngö
rülen kanunların ve diğer mevzuatın listesi;
3.1) Uluslararası sözleşmelerin ve yabancı ülke kanunlarının, Özbekistan Cumhu
riyeti mevzuatının ilgili hükümlerinin, uluslararası deneyimin Özbekistan Cumhuriyeti
koşullarında uygulanabilirliğinin geçerliliğine ilişkin tekliflerin sırayla gösterildiği ana
litik karşılaştırmalı tablo;
4) Maddi harcama gerektiren kanun tasarıları için mali hesaplama;
5) Devlet gelirlerinin azaltılmasını veya devlet harcamalarının artırılmasını ve ay
rıca Özbekistan Cumhuriyeti devlet bütçesine ilişkin kanunun maddelerinde değişiklik
yapılmasını öngören kanun tasarılarına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
raporu.
Kanun tasarısını öneren, Yasama Meclisi tarafından birinci görüşmede kabul edile
ne kadar kanun tasarısının metnini değiştirme veya kanun tasarısını geri çekme hakkına
sahiptir. Yasama Meclisi tarafından önceden birinci görüşmede kabul edilen herhangi
bir kanun tasarısı ile ilgili yeni bir kanun tasarısı önerildiğinde Yasama Meclisi, esas
komisyon raporuna göre, yeni önerilen kanun tasarısının geri gönderilmesi veya daha
önce birinci görüşmede kabul edilen kanun tasarısı ile birleştirilmesi hususunu karara
bağlama hakkına sahiptir.
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Madde 13 – Kanun tasarısının Yasama Meclisinde görüşülmek üzere günde
me alınması
Yasama Meclisi Kengeşi, Koordinasyon Grubunun vereceği bilgileri dinler; esas
komisyon belirlenir; kanun tasarısı ve ona ilişik belgeler esas komisyona ve aynı zaman
da fraksiyonlara (milletvekili gruplarına) gönderilir. Bununla birlikte Kengeş, fraksiyon
lar (milletvekilleri grupları) tarafından görüş ve tekliflerin bildirilmesi ve ayrıca esas
komisyonun raporunu sunması için süre belirler.
Kanun tasarısının Yasama Meclisi gündemine alınmasının mümkün olup olmadığı
na ilişkin görüş ve teklifleri hazırlamak için fraksiyonlar (milletvekili grupları) ve esas
komisyon, kanun tasarısı üzerindeki çalışmalarını aynı zamanda yaparlar. Bu sürede,
fraksiyonların (milletvekili gruplarının) kanun tasarısına ilişkin görüş ve teklifleri olma
dan esas komisyon tasarı hakkında rapor verme hakkına sahip değildir.
Esas komisyon tüm fraksiyonların (milletvekili gruplarının) kanun tasarısı hakkın
daki görüş ve tekliflerini toplar, kanun tasarısının Yasama Meclisinde görüşülmeye çıka
rılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin raporunu hazırlayıp kendisine tanınan süre
içinde Yasama Meclisi Kengeşine sunar.
Kengeş, esas komisyon raporuna dayanarak ve fraksiyonların (milletvekili grup
larının) görüş ve tekliflerini dikkate alarak, kanun tasarısının Yasama Meclisinde gö
rüşülmesine veya kanun tasarısının bu İçtüzüğün 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen şartları taşımadığı durumda kanun tasarısının öneren yere geri gönderilmesine
karar verir.
Belirlenen eksiklikler giderildikten sonra kanun tasarısı Yasama Meclisinde görü
şülmesi için yeniden önerilebilir.
Kanun tasarısı Yasama Meclisi gündemine alındıktan sonra Yasama Meclisi Ken
geşi mutlaka, kanun tasarısının Yasama Meclisi toplantısında görüşülmeye hazırlanması
süresini belirler.
Görüşülmesi kabul edilen kanun tasarısı ilişik belgelerle birlikte Yasama Meclisi
komisyonlarına gönderilir.
Madde 14 – Kanun tasarısının komisyonda görüşülmesi
Kanun tasarısı önce esas komisyonda müzakere edilir ve Genel Kurulda görüşül
mek üzere hazırlanır.
Fraksiyonlar (milletvekili grupları) kanun tasarısının görüşmelerinde değerlendiril
mek üzere kendi görüş ve tekliflerini esas komisyona sunarlar.
Esas komisyon fraksiyonların (milletvekili grupları), ilgili kurumların ve uzman
gruplarının görüş ve tekliflerini dikkate alarak, kanun tasarısının müzakeresini yapar.
Eğer Yasama Meclisi Kengeşi tarafından başka süre tanınmamışsa esas komisyon, kanun
tasarısını aldığı günden itibaren iki ay içinde aşağıdaki belgeleri de ekleyerek Yasama
Meclisi Kengeşinin müzakeresine sunar:
- Yasama Meclisi Kengeşi kararının taslağı;
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- Gerekçesi de belirtilerek kanun tasarısının kabul veya reddedilmesine ilişkin
esas komisyon raporu;
- Fraksiyonların (milletvekili gruplarının) kanun tasarısına ilişkin görüş ve tek
lifleri.
Kanun tasarısı komisyonlarda açık şekilde görüşülür. Toplantılara, kanun tasarısı
önerme hakkına sahip kurumun temsilcileri katılabilir. Ayrıca toplantılara akademisyen
ler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilebilir.
Yasama Meclisi Kengeşi, esas komisyon tarafından sunulan kanun tasarısının Ya
sama Meclisi Genel Kurulunda birinci görüşmeye alınması için Genel Kurul Gündemi
taslağına eklenmesine karar verir.
Madde 15 – Kanun tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi
Yasama Meclisi tarafından kanun tasarısı, İçtüzük gereği üç kez görüşülmelidir.
İlk görüşmede, kanun tasarısının kabul edilmesinin gerekliliği, kavramı, Özbekis
tan Cumhuriyeti Anayasası’na ve diğer mevzuata uygunluğu, ayrıca kanunun uygulama
ya konulmasına bağlı harcama ve mali kaynağı görüşülür. Esas komisyonun üyesi olan
raportör ilk ve diğer görüşmelerde fraksiyonların görüş ve tekliflerini tümüyle milletve
killeriyle paylaşır.
Fraksiyonların (milletvekili gruplarının) kanun tasarısı hakkındaki görüş ve teklif
leri tam anlamıyla kapsamlı bir şekilde müzakere edilmelidir.
Genel Kurul toplantısında kanun tasarısının ilk görüşmesi sırasında kanun tasarısı
önerme hakkına sahip kurumun yetkilisi veya temsilcisi söz hakkı alabilir.
İlk görüşmenin sonucunda Yasama Meclisi, kanun tasarısının kabul edilmesine ka
rar verir ve bu karara bağlı olarak hazırlanması ve Yasama Meclisinde ikinci görüşmeye
açılması süresini belirler veya kanun tasarısının reddine ilişkin karar kabul eder.
Kanun tasarısına alternatif metin Genel Kurulda görüşülmesi için sunulduğunda
kanun tasarısıyla aynı zamanda görüşülmelidir. Milletvekillerinin karar kabul edebilme
si için aranan oy sayısından daha fazla sayıda oy toplayan kanun tasarısı birinci görüş
mede kabul edilmiş sayılır.
İlk görüşmede kabul edilen kanun tasarısının metni, İçtüzük gereği Yasama Meclisi
resmi internet sitesine yerleştirilir, gerekli durumlarda ise Genel Kurul kararı ile basında
yayınlanır.
Kanun tasarısının ikinci görüşmeye sunulması sırasında esas komisyona gönderi
len görüş ve teklifler toparlanır. Kanun tasarısının değişiklik yapılmış olan metni, tasarı
ya ilişkin görüş ve tekliflerin alınması için fraksiyonlara (milletvekili gruplarına), ayrıca
kanun tasarısını öneren kurumlara gönderilir.
Esas komisyon üzerinde çalışma yapılarak incelenmiş kanun tasarısına dair görüş
ve teklifleri aldıktan sonra kanun tasarısını öneren kurumların temsilcilerinin katılımı ile
tasarının müzakeresini gerçekleştirir. Görüşmelere akademisyenler, uzmanlar, sivil top
lum kuruluşlarının temsilcileri de davet edilebilir.
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Sosyal ve toplumsal önemi olan konulara ilişkin kanun tasarılarının görüşülmesine
mutlaka sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilirler.
Esas komisyonun makul bulduğu teklifler kanun tasarısının metnine eklenir.
Genel Kurulda tasarının ikinci görüşmesinde esas komisyonun olumlu bulduğu ve
ya olumsuz bulduğu görüş ve teklifler tartışılır. Kanun tasarısı üzerinde yapılan oylama
lar madde madde gerçekleştirilir.
Genel Kurul, görüşmelerin sonucunda kanun tasarısının ikinci görüşmede kabul
edildiğine ilişkin karar kabul ederek kanunun düzenlenip tamamlanması ve üçüncü gö
rüşme için Genel Kurul gündemine sunulması süresini belirler veya kanun tasarısının
reddedilmesine ilişkin karar kabul eder.
Üçüncü görüşmede müzakere edilmeksizin kanun tasarısının tümü oya sunulur.
Kanun tasarısının birinci veya ikinci görüşmeden sonra kabul edildiği durumda,
esas komisyonun bir sonraki görüşmeye sunulmasına gerek görülmemesi teklifi üzerine
kanunun kabul edilmesi kararlaştırılabilir.
Bu İçtüzüğün 15.1, 17 ve 18’inci maddelerinde belirtilen durumlar hariç olmak
üzere, Yasama Meclisi tarafından kanun, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul
edilir.
Yasama Meclisinin kabul ettiği kanun on gün içinde Senatonun müzakeresine gön
derilir. Kanun ile birlikte Senatoya, kanun tasarısının Yasama Meclisine önerildiği sırada
sunulan ek belgeler de gönderilir.
Madde 15.1 – Senato tarafından reddedilen kanunun Yasama Meclisinde tek
rar görüşülmesi usulü
Senato tarafından reddedilen kanun Yasama Meclisinde bir ay içinde tekrar görü
şülmelidir.
Esas komisyon senatonun reddettiği kanuna dair rapor sunar.
Esas komisyon raporu alındıktan sonra Yasama Meclisi Genel Kurulunda kanunun
tekrar görüşülmesi belirlenmiş usullerde gündeme eklenir.
Senatonun reddettiği kanunun tekrar görüşülmesi sırasında Yasama Meclisi aşağı
da belirtilen kararlardan birisini kabul eder:
- Oluşan fikir ayrılıklarının ortadan kaldırılması için belirlenmiş usuller gereği
uzlaşma komisyonu kurulsun;
- Kanun, Yasama Meclisi tarafından daha önce kabul edildiği şekilde kabul edil
sin;
- Kanunun tekrar görüşülmesi hususu gündemden çıkarılsın.
Eğer Yasama Meclisi milletvekilleri, Senatonun reddettiği kanunu üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğu ile tekrar kabul ederse kanun, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek
Meclisi tarafından kabul edilmiş olur; imzalanması ve yürürlüğe girmesi için Cumhur
başkanına gönderilir.
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Madde 16 – Uzlaşma Komisyonu
Senatonun reddettiği kanunla ilgili olarak, Yasama Meclisi ve Senato arasında olu
şan fikir ayrılıklarının ortadan kaldırılması için Yasama Meclisi milletvekilleri ve Senato
üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşan Uzlaşma Komisyonu kurulabilir.
Yasama Meclisinde Uzlaşma Komisyonu kurulması önerisi, Yasama Meclisi Baş
kanı, ayrıca fraksiyonlar ve milletvekili grupları tarafından teklif edilebilir.
Uzlaşma komisyonunun Yasama Meclisi milletvekillerinden oluşan üyeleri Genel
Kurulca onaylanır. Uzlaşma Komisyonu içerisine, kendisini Yasama Meclisinde muha
lefet ilan etmiş fraksiyonların temsilcileri mutlaka dahil edilir.
Uzlaşma Komisyonunun parlamentonun her iki kanadından üyeleri kendi içlerin
den çoğunluğun oyu ile komisyon eş başkanlarını seçerler.
Uzlaşma Komisyonu kanunun tüm metnini düzenlemek amacıyla Senatonun bütün
itirazlarını ayrı ayrı inceler.
Uzlaşma Komisyonu kararları, Komisyon üyesi milletvekilleri ve senatörlerin ayrı
ayrı oylaması ile kabul edilir. Komisyon üyelerinin tümünün vermiş olduğu oyların so
nucuna göre karar kabul edilmiş sayılır.
Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının sonuçlarına göre fikir ayrılıklarının ortadan
kaldırılmasına ilişkin tekliflerin belirtildiği bir rapor kabul eder. Rapora, kanuna değişik
lik veya ek yapılmasına ilişkin taslaklar da eklenir.
Rapor Komisyonun eş başkanları tarafından imzalanır, Yasama Meclisi ve Senato
ya gönderilir.
Uzlaşma Komisyonun teklifleri kabul edildikten sonra kanun Yasama Meclisinde
tekrar görüşülmelidir. Kanunun tekrar görüşülmesi sırasında sadece Uzlaşma Komisyo
nu raporunda belirtilen teklifler müzakere edilir.
Uzlaşma Komisyonunun en az bir teklifi reddedildiğinde Yasama Meclisi, Uzlaş
ma Komisyonuna, Yasama Meclisinin istediği düzeltmeleri dikkate alarak yeni teklifler
sunması için çalışmasına devam etmesi teklifinde bulunur.
Yasama Meclisi Uzlaşma Komisyonunun tekliflerini sunduğu şekilde kabul ettiğin
de kanunu onaylanması için Senatoya gönderir.
Eğer Uzlaşma Komisyonunda kanunun incelenmesi sonucunda uzlaşma sağlana
mazsa, Senatonun reddettiği haliyle kanun Yasama Meclisinde tekrar görüşülmelidir.
Madde 17 – Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayan kanunların Yasama
Meclisi tarafından tekrar görüşülmesi
Cumhurbaşkanının itiraz ederek geri gönderdiği kanun Yasama Meclisi tarafından
bir ay içinde tekrar görüşülmelidir.
Esas komisyon Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanuna ilişkin rapor ha
zırlar.
Esas komisyon raporu Yasama Meclisine sunulduktan sonra tekrar görüşülecek
olan kanun belirlenmiş usullerde Genel Kurul gündemine alınır.
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Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunun tekrar görüşülmesi sırasında
Yasama Meclisi aşağıdaki kararlardan birisini kabul etmelidir:
- Kanun Cumhurbaşkanın görüş ve teklifleri dikkate alınarak kabul edilsin;
- Kanun Genel Kurul gündeminden çıkarılsın;
- Kanun Yasama Meclisinde kabul edildiği şekilde onaylansın.
Kanun Cumhurbaşkanına gönderildiği haliyle (aynen) milletvekili üye tamsayısı
nın en az üçte iki çoğunluğu ile tekrar kabul edilebilir ve onaylanmak için Senatoya
gönderilir.
Madde 18 – Anayasa, Anayasa kanunu tasarılarının, bunlarda değişiklik ve
ek yapılması hakkındaki kanun tasarılarının görüşülmesi
Anayasa, Anayasa kanunu tasarılarının, bunlarda değişiklik ve ek yapılması hak
kındaki kanun tasarılarının kabul edilmesi için Yasama Meclisi üye tamsayısının üçte iki
çoğunluğunun oyu gerekir.
Yasama Meclisi, Anayasa’da değişiklik ve ek yapılması hakkındaki kanun tasarıla
rını verilmesinden sonraki altı ay içinde geniş kapsamlı müzakere ile görüşebilir.
Eğer Yasama Meclisi Anayasa’da değişiklik ve ek yapılması hakkında kanun tasa
rısını kabul etmezse, tasarı en az bir yıl geçtikten sonra tekrar verilebilir.

eder.

Madde 19 – Yasama Meclisi kararlarının (taslaklarının) kabul edilme usulü
Yasama Meclisi, kanunla düzenlenmesi gerekmeyen konulara ilişkin kararlar kabul

Yasama Meclisine karar taslağı sunulurken taslağa kısa bir gerekçe ve diğer gerekli
belgeler eklenir.
Yasama Meclisi Kengeşi, koordinasyon grubunun vereceği bilgileri dinleyerek esas
komisyonu belirler, kararın taslağını ve ekli belgeleri esas komisyona ve aynı zamanda
fraksiyonlara (milletvekili gruplarına) gönderir.
Esas komisyon, tüm fraksiyonların (milletvekili gruplarının), ilgili kurumların ve
uzman gruplarının karar taslağına ilişkin görüş ve tekliflerini toplayarak, taslağın Yasa
ma Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin raporunu Kengeşe
sunar.
Yasama Meclisi Kengeşi esas komisyon raporuna göre, fraksiyonların (milletvekili
gruplarının) görüş ve tekliflerini de dikkate alarak, karar taslağının Genel Kurul günde
mine alınması veya alınmaması hakkında karar alır.
Yasama Meclisi toplantısında esas komisyonun temsilcisi raporu okur. Bu raporda
fraksiyonların (milletvekili gruplarının) görüş ve teklifleri de mutlaka yer alır.
Fraksiyonların ve milletvekili gruplarının karar taslağına ilişkin görüş ve teklifleri
kapsamlı şekilde görüşülür ve tartışılır.
Yasama Meclisi görüşmelerin sonuçlarına göre üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
karar kabul eder.
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Karar taslağının kabul edilmesi teklifi, oylama sonucuna göre yeterli sayıda oy ala
mamışsa reddedilmiş olur.
Senato ile ortak yetkileri kapsayan konulara ilişkin Yasama Meclisi kararı, kabul
edildiği tarihten itibaren beş gün içinde Senatoya gönderilir.
4. HÜKÜMET BÜTÇESİ, DEVLET DESTEKLİ FONLARIN BÜTÇELERİ,
MALİYE VE BÜTÇE POLİTİKALARININ KABUL EDİLMESİ
Madde 20 – Devlet bütçesi, devlet destekli fonların bütçeleri, maliye ve bütçe
politikalarının ana hatlarına dair taslağın görüşülmesi
Gelecek yılın devlet bütçesi, devlet destekli fonların bütçesi, maliye ve bütçe poli
tikalarının ana hatlarının taslağı (bundan sonra devlet bütçesi olarak anılacaktır) Özbe
kistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından mali yılın 15 Ekim tarihini geçmeyecek
şekilde Sayıştay raporu ile birlikte Yasama Meclisine gönderilir.
Devlet bütçesi Yasama Meclisi Başkanı tarafından, Genel Kuruldan önce görüşü
lerek bütçeye ilişkin görüş ve tekliflerin hazırlanması için Bütçe ve Ekonomik Reform
İşleri Komisyonuna, fraksiyonlara (milletvekili gruplarına) gönderilir.
Esas komisyon tüm fraksiyonların (milletvekili gruplarının), ilgili kurumların ve
uzman grupların görüş ve tekliflerini toplayarak, devlet bütçesi taslağının müzakeresini
yapar.
Devlet bütçesi Yasama Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeden önce ilgili belgeler
milletvekillerine gönderilir.
Yasama Meclisi Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri Özbekistan Cumhuriyeti Ma
liye Bakanı veya Bakana vekâlet eden kişinin konuşması ile başlar. Daha sonra esas ko
misyon üyesi söz alır. Bu sırada esas komisyon üyesi fraksiyonların (milletvekili grupla
rının) devlet bütçesi taslağına ilişkin görüş ve tekliflerini kürsüden duyurur.
Karar taslağı hakkında fraksiyonların (milletvekili gruplarının) görüş ve teklifleri
tam kapsamlı müzakere edilmelidir.
Devlet bütçesi taslağı hakkında Yasama Meclisinin görüş ve önerileri üç gün içinde
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar kuruluna gönderilir.
Bakanlar Kurulu Yasama Meclisinin tekliflerini dikkate alarak, bütçe taslağını on
dört gün içinde tamamlar ve bütçenin düzenlenmiş şeklini Yasama Meclisine gönderir.
Bütçe taslağı Meclis tarafından mali yılın en geç 15 Kasım tarihine kadar görüşül
melidir.
Yasama Meclisi tarafından kabul edilen devlet bütçesi, kabul edildiği tarihten itiba
ren beş gün içinde Senatoya gönderilmelidir.
Madde 21 – Bütçeye ek ve değişiklik yapılması
Devlet bütçesine ek ve değişiklik yapılması Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Ku
rulunun talebi ile belirlenmiş usullerde yapılabilir.
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Devlet bütçesine ek ve değişiklik yapılması konusu, eğer gecikme bütçenin düzen
lenmesinde zorluklara neden olursa, Yasama Meclisi Genel Kurulunda öncelikle müza
kere edilir.
Devlet bütçesine ek ve değişiklik yapılmasının kabul edilmesi belirlenmiş usuller
de olur.
5. YASAMA MECLİSİNİN ATAMALARI
VE GÖREVLİLERİN SEÇİLMESİ
Madde 22 – Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanının adaylığının görüşülmesi
ve kabul edilmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanının adaylığı, milletvekili genel seçimlerinde en
fazla üyeliği sağlamış olan siyasi parti veya aynı sayıda en fazla üye sayısına ulaşan bir
kaç siyasi parti tarafından teklif edilebilir.
Cumhurbaşkanı, Başbakanlığa aday olan kişileri inceledikten sonra on gün içinde
adayları Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının müzakeresine ve onayına
sunar.
Başbakan adaylarının kabul edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı önerisi Yasama
Meclisinde yedi gün içinde görüşülmelidir.
Başbakan adaylıklarının Genel Kurulda görüşülmesi kararlaştırıldıktan sonra,
adaylar Bakanlar Kurulunun kısa ve uzun vadeli eylem programını sunar.
Bakanlar Kurulunun kısa ve uzun vadeli eylem programı Özbekistan Cumhuriyeti
Yüksek Meclisi kanatlarının ortak oturumunda dinlenir.
Bakanlar Kurulunun kısa ve uzun vadeli eylem programı dinlendikten sonra, frak
siyonlara (milletvekili grupları) üye temsilciler söz hakkı alarak kendi görüşlerini ve
tutumlarını açıkladıktan sonra Başbakan adaylığı karara bağlanır.
Milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu lehine oy verdiği takdirde ada
yın Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığı Yasama Meclisi tarafından onaylanmış olur.
Başbakan adayı oylamada yeterli çoğunluğu sağlayamazsa Cumhurbaşkanı, tüm
fraksiyonlar ile görüştükten sonra Başbakanlık görevi için tekrar aday önerme hakkına
sahiptir.
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı ile Yasama Meclisi arasında sürekli fikir ay
rılıkları meydana geliyorsa, Yasama Meclisi milletvekillerinin üye tamsayısının en az
üçte biri tarafından güvensizlik oyu istemi Cumhurbaşkanına teklif edilir. Başbakana
güvensizlik oyu verilmesi Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının ortak
oturumunda görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanına güvensizlik oyu verilmesi, milletvekilleri
ve senatörlerin üye tamsayısının en az üçte ikisinin kabul etmesiyle mümkündür. Bu
durumda Cumhurbaşkanı Başbakanın görevden alınması kararını kabul eder. Karardan
sonra Başbakan ile birlikte Bakanlar Kurulunun tamamı istifasını sunar.
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Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisinin müzakeresine ve onayına sunulacak ye
ni Başbakan adayını Cumhurbaşkanı, fraksiyonlar ile görüşmeler yaptıktan sonra önerir.
Başbakan adayının kabul edilmesine ilişkin Yasama Meclisi kararı kabul edildiği
tarihten itibaren üç gün içinde Cumhurbaşkanına gönderilir.
Başbakan adayı Yasama Meclisi tarafından iki kez reddedildiğinde, Cumhurbaşka
nı Başbakanlığı yürütecek kişiyi atar ve Yasama Meclisini fesheder.
Meclis feshedildikten sonra en fazla üç ay içinde yeni genel seçimler yapılır.
Madde 23 – Özbekistan Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusu (Ombuds
man) ve Yardımcısının seçilmesi
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun (Ombuds
man) adaylığı Genel Kurul gündemine Cumhurbaşkanı tarafından sunulur.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusu Yardımcısının
adaylığı Yasama Meclisinin gündemine Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan
Hakları Savunucusu (Ombudsman) tarafından sunulur.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun (Om
budsmanın) ve Yardımcısının seçilmesi hakkında Yasama Meclisi kararı Senatoya
gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi kanatlarının toplantılarında, Özbekistan
Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun (Ombudsmanın) adaylığı
görüşüldükten sonra konuya ilişkin kabul edilen kesin karar İçtüzükte belirtilen usuller
de Cumhurbaşkanına gönderilir.
Madde 24 – Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonun oluşturul
ması
Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyelikleri için yapılacak se
çimlerde Genel Kurulda görüşülecek adaylar, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Jo
gorku Keneşi, İl ve Taşkent Şehri Halk Milletvekili Kengeşleri tarafından teklif edilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu üyelerinin seçimi konusunda
ki Yasama Meclisi kararı, kabul edildiği tarihten itibaren üç gün içinde Senatoya gön
derilir.
6. CUMHURBAŞKANI KARARNAMELERİNİN ONAYLANMASI
Madde 25 – Bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve diğer devlet yönetim or
ganlarının oluşturulması veya kaldırılmasına yönelik Cumhur
başkanı kararnamelerinin onaylanması
Yasama Meclisi bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve diğer devlet yönetim or
ganlarının oluşturulması veya kaldırılmasına yönelik onaya sunulmuş Cumhurbaşkanı
kararnamelerine ilişkin kararlar kabul eder.
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Bakanlıkların, devlet komisyonlarının ve diğer devlet yönetim organlarının oluştu
rulması veya kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamelerinin onaylanması konu
sundaki Yasama Meclisi kararı, alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Senatoya, ayrıca
Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
Madde 26 – Savaş hali, genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, olağanüstü
hal uygulanması, sürelerinin uzatılması veya son verilmesi hak
kında Cumhurbaşkanı kararnamelerinin onaylanması
Yasama Meclisi, savaş hali ilan edilmesine yönelik görüşülmeye sunulmuş Cum
hurbaşkanı kararnamesini en geç kırk sekiz saat içinde, genel veya kısmi seferberlik ilan
edilmesi, olağanüstü hal uygulanması, süresinin uzatılması veya son verilmesine ilişkin
Cumhurbaşkanı kararnamesini en geç yetmiş iki saat içinde müzakere eder.
Savaş hali, genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, olağanüstü hal uygulanması,
sürelerinin uzatılması veya son verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararnameleri, Yasa
ma Meclisi komisyonlarında incelenmeden doğrudan Genel Kurulda görüşülür.
Savaş hali, genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi, olağanüstü hal uygulanma
sı, sürelerinin uzatılması veya son verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararnamelerinin
onaylanmasına ilişkin Yasama Meclisi kararları ivedilikle Cumhurbaşkanına gönderilir.
7. DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Madde 26.1 – Ülkenin sosyoekonomik hayatının en önemli konularına ilişkin
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yıllık raporu
Bir önceki yıl gerçekleşen sosyoekonomik gelişmelere ve gelecek yıl için öngö
rülen temel önceliklere ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yıllık raporu
Başbakan tarafından Yasama Meclisine gönderilir.
Yıllık raporun görüşülmesi sonucunda Meclis kararı kabul edilir. Karar Senatoya
ve Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna gönderilir.
Madde 27 – Referandum düzenlenmesi ve tarihinin belirlenmesi
Referandum düzenlenmesi teklifine ilişkin gerekçeler ve esas komisyon raporu in
celenerek aşağıdaki kararlardan birisi kabul edilir:
- Referandum düzenlenmesi ve tarihinin belirlenmesi;
- Referandum düzenlenmesi önerisinin reddedilmesi;
- Referandum düzenlenmesi teklif edilen kanunun veya başka kararın referandum
düzenlenmeden kabul edilmesi.
Referandum düzenlenmesine ilişkin alınan herhangi bir karar üç gün içinde Sena
toya ve referandum teklifinde bulunan kuruma gönderilir.
Eğer Yasama Meclisi referandum düzenlenmesinin reddine ilişkin bir karar alırsa,
anlamına veya içeriğine göre aynı ifade tarzına sahip referandum düzenlenmesi teklifi en
az bir yıl sonra tekrar önerilebilir.
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Madde 28 – Uluslararası antlaşmaların kabul edilmesi, reddedilmesi, yürür
lükten kaldırılması veya yürürlüğünün durdurulması
Özbekistan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların kabul edilmesi,
reddedilmesi, yürürlükten kaldırılması veya yürürlüğünün durdurulması hakkında ka
nun tasarısı, Yasama Meclisine Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu tarafından ant
laşmaların resmi metninin onaylı kopyası ile antlaşmanın onaylanması, reddedilmesi,
yürürlükten kaldırılması veya yürürlüğünün durdurulmasının talep edildiği belgeler ile
birlikte sunulur.
Özbekistan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası antlaşmanın onaylanması,
reddedilmesi, yürürlükten kaldırılması veya yürürlüğünün durdurulmasına yönelik Ya
sama Meclisinin kabul ettiği kanun Senatoya gönderilir.
Eğer Yasama Meclisi, Özbekistan Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası ant
laşmanın onaylanması, reddedilmesi, yürürlükten kaldırılması veya yürürlüğünün dur
durulmasına yönelik kanunu belirlenmiş usullerde kabul etmezse, uluslararası antlaşma
için talep edilen sürece geçilmemiş olur.
Madde 29 – Bölgelerin, il ve ilçelerin oluşturulması, kaldırılması, isimlerinin
ve sınırlarının değiştirilmesi
Yasama Meclisi bölgelerin, il ve ilçelerin oluşturulması, kaldırılması, isimlerinin
ve sınırlarının değiştirilmesi konularını Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun
belirlenmiş usullerde yaptığı tekliflerle görüşür.
Bölgelerin, il ve ilçelerin oluşturulması, kaldırılması, isimlerinin ve sınırlarının de
ğiştirilmesine yönelik teklifin reddedilmesi halinde aynı konu, en az bir yıldan sonra
Yasama Meclisinde tekrar görüşülebilir.
Madde 30 – Milletvekili dokunulmazlığı
Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısının, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldı
rılmasına yönelik istemi, Yasama Meclisi tatilde ise Kengeş tarafından incelenir. Kenge
şin vereceği karar daha sonra Yasama Meclisi Genel Kurulunca onaylanır.
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Yasama Meclisinin veya
Kengeşin kararı gizli oylama yoluyla kabul edilir.
Milletvekilinin hakkındaki suçtan dolayı yargılanmasına ilişkin Yasama Meclisi
veya Kengeş kararı ivedilikle Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısına gönderilir.
Madde 30.1 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunu
cusunun (Ombudsmanın) dokunulmazlığının kaldırılması
İnsan Hakları Savunucusunun dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasına yö
nelik Başsavcının talebi Yasama Meclisi tarafından on gün içinde incelenir. Yasama
Meclisi tatil döneminde ise Kengeş konuyu inceler ve bu konuya ilişkin Kengeş kararı
daha sonra Yasama Meclisi Genel Kurulunca onaylanır.
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İnsan Hakları Savunucusunun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Yasama
Meclisi veya Kengeş kararı gizli oylama yoluyla kabul edilir.
İnsan Hakları Savunucusunun yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasına
yönelik Yasama Meclisi ve Kengeş kararı ivedilikle Senatoya gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun dokunul
mazlığının kaldırılması kararının Yasama Meclisinden geçmemesi, hakkındaki yargı ka
rarlarının uygulanması yolunun kapanmasına sebep olur.
8. YASAMA MECLİSİNİN DENETİM YETKİSİ
Madde 31 – Devlet bütçesinin denetimi
Devlet bütçesi harcamalarının denetimi Yasama Meclisinin yetkisindedir. Özbekis
tan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı mali yılın her bir çeyrek diliminde Yasama Meclisine
devlet bütçesinin kullanımına ilişkin kesin hesap raporu gönderir.
Yasama Meclisi yılın her çeyrek diliminde bütçe harcamalarını denetler. Bütçe de
netimi görüşmelerinde Bakanlar Kurulu raporu, esas komisyon raporu, fraksiyonların
(milletvekili gruplarının) görüş ve teklifleri dinlenir, müzakereler yapılır ve gereken ka
rar kabul edilir.
Bakanlar Kurulu mali yıldan sonraki yılın 15 Mayıs tarihini geçmeyecek şekilde,
devlet bütçesinin kullanımına ilişkin yıllık raporu Sayıştay raporu ile birlikte Yasama
Meclisine gönderir.
Devlet bütçesinin kullanımına ilişkin Bakanlar Kurulu yıllık raporu önce fraksi
yonlar (milletvekili grupları) ve esas komisyon tarafından görüşülür, sonra Genel Kurul
da müzakere edilir ve onaylanarak karara bağlanır.
Madde 32 – Parlamento gensorusu
Yasama Meclisi hükümet ve devleti yöneten organların yetkililerine parlamento
gensorusu göndererek kanunların uygulanması, çeşitli alanlardaki devlet programlarının
uygulanması konularına ve yetkilerine giren diğer konulara ilişkin gerekçeli açıklama
yapmalarını veya kendi tutumlarını açıklamalarını talep edebilir.
Parlamento gensorusu önergesi Yasama Meclisi gündemine komisyonlar, fraksi
yonlar (milletvekili grupları), ayrıca milletvekili üye tamsayısının beşte birinin istemi
ile taşınabilir.
Parlamento gensorusu talebinde bulunanlar, konunun Yasama Meclisi Genel Kuru
lu gündemine alınması için parlamento gensorusuna ilişkin Yasama Meclisi karar tasla
ğını Yasama Meclisi Başkanına gönderir.
Yasama Meclisi karar taslağına parlamento gensorusu önergesi, ayrıca diğer ge
rekli belgeler eklenir. Parlamento gensorusu önergesine, cevaplandırılma şekline (sözlü
veya yazılı) dair talep eklenmelidir.
Yasama Meclisi parlamento gensorusu hakkında alacağı kararı, üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile kabul eder.
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Hükümet ve devleti yöneten organların yetkilileri, parlamento gensorusuna ilişkin
sözlü cevabı Yasama Meclisinin belirlediği birleşimde vermelidir.
Hükümet ve devleti yöneten organların yetkilileri, parlamento gensorusuna ilişkin
yazılı cevabı, eğer başka bir tarih belirlenmemişse, parlamento gensorusu verilmesinin
kabul edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde göndermelidir.
Parlamento gensorusunun yazılı cevabı Genel Kurul toplantısına başkanlık eden
Başkan tarafından okunur. Yazılı cevap Genel Kurulda okunmadan önce kopyaları mil
letvekillerine gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanına, Yüksek İktisat Mahkemesi
Başkanına, Başsavcısına, inceleme ve soruşturma kurumlarının yöneticilerine gönderi
len parlamento gensorusu yetkilerindeki somut çalışmalara ve belgelere ilişkin olamaz.
Parlamento gensorusuna verilen cevap Yasama Meclisi toplantısında görüşülebilir.
Parlamento gensorusunun görüşmelerinin sonucunda Yasama Meclisi karar kabul eder.
Madde 32.1 – Milletvekili gensorusu
Yasama Meclisi milletvekili, hükümeti ve devleti yöneten organların yetkililerine
gensoru göndererek, İçtüzük gereği kendi seçim çevresinin veya Özbekistan Ekoloji Ha
reketi seçmenlerinin haklarının ve meşru çıkarlarının korunması ile ilgili konulara ilişkin
açıklama yapmayı veya kendi tutumlarını açıklamayı talep edebilir.
Hükümet ve devletin diğer kurumlarındaki yetkili kişiler milletvekili gensorusu
önergesine cevabı, eğer başka bir tarih belirtilmemiş ise gensoru önergesinin gönderildi
ği tarihten itibaren en geç on gün içinde yazılı olarak göndermelidir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanına, Yüksek İktisat Mahkemesi
Başkanına, Başsavcısına, inceleme ve soruşturma kurumlarının yöneticilerine gönderilen
milletvekili gensoru önergesi, yetkilerindeki somut çalışmalara ve belgelere ilişkin olamaz.
Madde 33 – Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının farklı güncel konularına iliş
kin Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından okunan rapor
Gerekli durumlarda Yasama Meclisi toplantısında ülkenin sosyoekonomik kalkınması
nın güncel konularına ilişkin Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından rapor okunur.
Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının farklı güncel konularına ilişkin Özbekistan
Cumhuriyeti Başbakanı raporu bu İçtüzüğün 32’nci maddesi gereğince parlamento gen
sorusu kapsamında işlem görür.
Madde 33.1 – Hükümet üyelerinin çalışmaları ile ilgili konulara ilişkin rapor
ların dinlenmesi
Gerek görüldüğünde Yasama Meclisi toplantısında hükümet üyelerinin çalışmaları
ile ilgili konulara ilişkin raporlar dinlenebilir.
Hükümet üyelerinin çalışmaları ile ilgili konulara ilişkin raporların dinlenilmesi
Yasama Meclisinde fraksiyonların ve milletvekili gruplarının önergesi ile yapılır.
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Hükümet üyelerinin çalışmaları ile ilgili konulara ilişkin raporların dinlenilmesine
yönelik Yasama Meclisi karar kabul eder. Karar Bakanlar Kuruluna gönderilir.
Hükümet üyelerinin çalışmaları ile ilgili konulara dair raporların dinlenilmesi sonu
cunda Yasama Meclisi karar kabul eder. Söz konusu karar Bakanlar Kuruluna gönderilir.
Madde 33.2 – Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucu
sunun (Ombudsmanın) çalışmalarına ilişkin raporun okunması
Yasama Meclisi her yıl Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusunun ça
lışmalarına ilişkin raporu dinler.
Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusunun (Ombudsmanın) çalışmala
rına ilişkin rapor önce Yasama Meclisi komisyonlarında görüşülür.
Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusunun (Ombudsmanın) çalışmala
rına ilişkin raporun Yasama Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi İnsan Hakları Savu
nucusunun raporu okuması ile başlar; daha sonra fraksiyonlar ve milletvekili gruplarının
temsilcileri söz hakkı alır.
Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusunun (Ombudsmanın) çalışma
larına ilişkin raporun görüşülmesi sonucunda Yasama Meclisi karar kabul eder ve ayrıca
karar, kabul edildiği tarihten itibaren on gün içinde Özbekistan Cumhuriyeti İnsan Hak
ları Savunucusuna ve Senatoya gönderilir.
Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi İnsan Hakları Savunucusunun dokunul
mazlığının kaldırılmasını Yasama Meclisinin veto etmesi durumunda, hakkındaki yargı
lama kararı kaldırılır.
Madde 33.3 – Sayıştay raporunun okunması
Yasama Meclisinde her yıl, bir önceki raporun okunduğu tarihten sonra gelecek yı
lın 15 Mayıs tarihini geçmeyecek şekilde, Genel Kurulda Sayıştay raporu okunur.
Sayıştay raporu önce, fraksiyonlar ve milletvekili grupları, ayrıca Bütçe ve Ekono
mik Reform İşleri Komisyonu tarafından müzakere edilir.
Fraksiyonlar ve milletvekili grupları, Bütçe ve Ekonomik Reform İşleri Komisyo
nuna önceden görüş ve tekliflerini gönderirler.
Bütçe ve Ekonomik Reform İşleri Komisyonu, Sayıştay raporunun görüşmelerinin
sonuçları ile fraksiyonların ve milletvekili gruplarının verdikleri görüş ve teklifleri dik
kate alarak, bu rapora ilişkin görüşünü, ayrıca Sayıştayın yıllık raporu hakkında Yasama
Meclisi karar taslağını hazırlar ve Genel Kurul müzakeresine sunar.
Sayıştay raporunun görüşülmesi sırasında Yasama Meclisi, Sayıştay Başkanının
raporunu, Bütçe ve Ekonomik Reform Komisyonu temsilcisinin ilave raporunu, ayrıca
fraksiyonların ve milletvekili gruplarının temsilcilerinin konuşmalarını dinler.
Sayıştay raporunun görüşmelerinin sonucunda Yasama Meclisi karar kabul eder.
Bu karar kabul edildiği tarihten itibaren on gün içinde Özbekistan Cumhuriyeti Sayışta
yına ve Senatoya gönderilir.
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Madde 33.4 – Yasama Meclisi komisyonlarının denetim yetkileri
Yasama Meclisi komisyonları ve milletvekilleri hükümet ve devlet görevlilerinden,
belge, uzman raporları, istatistik ve diğer bilgileri talep edebilirler.
Komisyonların veya milletvekillerinin talep ettiği bilgileri, müracaat edilen kurum
veya kişiler talebi aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde göndermelidir.
Komisyonların çalışma planlarına, Yasama Meclisinin ve Kengeşin kararlarına uy
gun olarak komisyonlar kendi toplantılarında, hükümet ve devlet görevlilerinin kanun
lara, Yasama Meclisinin, Kengeşin ve komisyonların kararlarının uygulanıp uygulanma
dığı hakkında bilgi alabilir.
Hükümet ve devlet kurumlarının yetkililerinin raporlarının müzakeresinin sonuçları
na göre Yasama Meclisi komisyonu karar kabul eder. Bu karar ilgili kuruma gönderilir.
Komisyonlar, kanunların ve Yasama Meclisi kararlarının yürütülmesinin takibi
kapsamında periyodik olarak mevzuatın uygulanmasındaki durumu inceler ve yeni ka
bul edilen kanunların uygulanması için çıkarılan mevzuatın denetimini yapar.
8.1. MİLLETVEKİLLERİNİN SEÇMENLER
VE SİYASİ PARTİLERİ İLE OLAN ÇALIŞMALARI
Madde 33.5 – Milletvekilinin seçmenler ve siyasi partisi ile çalışmaları
Milletvekili, seçim çevresindeki seçmenleri ve kendisini aday gösteren siyasi parti
ile çalışmalar yürütür. Yasama Meclisinde onların menfaatlerini dile getirir. Özbekistan
Ekoloji Hareketinden seçilen milletvekilleri bu Kurum ile ilişkileri yürütür ve Yasama
Meclisinde onların çıkarlarını dile getirir.
Yasama Meclisi Kengeşi ile birlikte fraksiyonlar, milletvekillerinin seçim çevrele
rinde seçmenleri ile görüşmeleri için her yıl belirli bir süre tanır.
Milletvekili seçmenler ile görüşmesinde:
Ülkede gerçekleştirilen reformların gidişatı, Yasama Meclisinin kanun yapma ve
denetim ile analitik çalışmaları, fraksiyonun faaliyetleri, ülkenin sosyoekonomik ve sos
yopolitik gelişiminin en önemli hususlarına ilişkin kendi tutumları hakkında seçmenlere
bilgiler verir;
Yeni kabul edilen kanunların içeriğini ve önemini seçmenlere anlatır;
Kanunların uygulanmasının verimliliğini ve mevzuatın daha da iyileştirilmesinin
gerekliliğini belirlemek amacı ile kabul edilen kanunların nasıl uygulandığını seçmen
den öğrenir;
Fraksiyonun belirlediği diğer görevleri yerine getirir.
Madde 33.6 – Milletvekilinin seçim çevresindeki çalışmalarının düzenlenmesi
Yasama Meclisi Kengeşi, fraksiyonun görüş ve tekliflerini dikkate alarak, milletve
kilinin seçim çevresindeki çalışmalarının düzenlenmesi için yardımcı olur.
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Fraksiyon ve Yasama Meclisi, seçim çevresine gitmeden önce milletvekilini gerek
li bilgi, belge ve haberler ile bilgilendirir.
Kanunların uygulanması, devlet programlarının ve siyasi parti programlarının
amaçlarının hayata geçirilmesi ile ilgili somut konular üzerinde çalışılması için gerekli
durumlarda fraksiyonlar seçim çevrelerinde kendi milletvekillerinin seçmenler ile faali
yetlerini düzenler.
Fraksiyonlar, seçim çevrelerinde milletvekillerinin çalışmalarını toparlarlar; gerek
duyulduğunda güncel konuları Yasama Meclisi gündemine taşırlar.
Madde 33.7 – Seçim çevrelerinde milletvekillerinin çalışmalarına devlet kurum
larının yardımcı olması
Devlet kurumları, milletvekillerinin seçim çevrelerinde seçmenlerle görüşebilme
leri için gerekli şartları oluşturur. Valilikler, milletvekiline ofis ayrılmasını sağlar; mil
letvekilinin seçmenlerle görüşmelerinde görüşme saatini ve yerini vatandaşlara duyurur;
milletvekilinin talebi ile valilik temsilcilerini görüşmelere ve etkinliklere katılmak üzere
görevlendirir; ayrıca milletvekilinin seçim çevresindeki çalışmalarına yardımcı olur.
Madde 33.8 – Gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının incelenmesi
Yasama Meclisi milletvekilleri, kanuna ve Kengeşin onayladığı kurallara göre,
gerçek ve tüzel kişilerin Yasama Meclisine gönderdikleri başvuruları incelerler; gerçek
ve tüzel kişilerin temsilcilerini Yasama Meclisinde şahsi olarak kabul ederler.
9. SON HÜKÜMLER
Madde 34 – Yasama Meclisinin uluslararası ilişkileri
Yasama Meclisi diğer devletlerin parlamentoları ve uluslararası parlamenter ku
ruluşlar ile parlamentolar arası işbirliği çerçevesinde anlaşmalar yapabilir; resmi parla
mento heyetleri gönderir veya kabul eder; ayrıca, uluslararası ilişkilerin güçlendirilme
sine yönelik çeşitli önlemleri hayata geçirebilir.
Diğer ülke parlamento başkanlarının, devlet ve hükümet başkanlarının, parlamento
temsilci heyetlerinin ricası ile Yasama Meclisi Genel Kurulunda konuşma yapma imkânı
sağlanabilir.
Madde 35 – Yasama Meclisi giderlerinin onaylanması
Yasama Meclisinin, bünyesinde bulunan kurumların ve milletvekillerinin çalışma
ları ile ilgili gider tablosu Yasama Meclisi Başkanı tarafından imzalanır.
Özbekistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
İ. Kerimov

29 Ağustos 2003, Taşkent
№ 522–II
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İÇTÜZÜĞÜ
Karar No: 584 Kabul Tarihi: 5.3.19
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde 5.3.1973 tarihli 584,
19.9.1978 tarihli 67, 17.3.1977 tarihli 641, 20.2.1992 tarihli 163, 4.4.1977 tarihli 643,
14.6.1973 tarihli 586, 16.5.1996 tarihli 424, 7.2.2001 tarihli 713, 10.12.2002 tarihli
750, 10.4.2003 tarihli 766, 30.6.2005 tarihli 855, 31.1.2007 tarihli 884,
2.6.2007 tarihli 894, 9.10.2007 tarihli 902 ve 13.11.2013 tarihli 1052 numaralı
kararlarla değişiklikler yapılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler ve Tarifler
Dönem, yasama yılı, birleşim ve oturum
MADDE 1- Yasama dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki milletvekili ge
nel seçimi arasındaki süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler
yenilenmediği takdirde, beş yıldır.
Yasama yılı, 1 Ekimde başlayıp 30 Eylülde sona eren süredir.
Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde açılan toplantısıdır.
Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.
Üye tamsayısı
MADDE 2- Üye tamsayısı beş yüz ellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikle
rinde boşalma olması üye tamsayısını değiştirmez.
Ancak, bu İçtüzükte öngörülen seçimler için, siyasî parti gruplarının ve siyasî par
ti grubu mensubu olmayanların yüzde oranlarının hesaplanmasında, üye tamsayısından
açık milletvekilliklerinin çıkarılması suretiyle bulunan sayı esastır.
İlk toplantı ve andiçme
MADDE 3- Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanallarında ilânını takip eden beşinci gün saat
15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çağrısız olarak toplanır. Bu birle
şimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır.
Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında
andiçerler.
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Andiçme, her milletvekilinin, Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle okuması
suretiyle olur.
Ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler.
Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçerler.
Yasama yılının başlaması
MADDE 4- Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 üncü maddede yazılı olan durum dı
şında her Ekim ayının birinci günü çağrısız toplanır.
Tatil
MADDE 5- Tatil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının belli bir süre
ertelenmesidir.
Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer.
Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.
Araverme
MADDE 6- Araverme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin on beş günü geçmemek
üzere çalışmalarını ertelemesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin araverme kararı alması, Danışma Kurulunun bu
konudaki görüşü alındıktan sonra teklifin Genel Kurulca oylanması suretiyle olur.
Tatilde veya aravermede toplantı
MADDE 7- Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya araverme sırasında Cumhur
başkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması
halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır.
Cumhurbaşkanı, toplantı çağrısını doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun is
temi üzerine yapar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına
karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemi
ni ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.
Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtil
miş olması şarttır.
Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısı
nı okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli işlemler
tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar vermediği
takdirde, tatile veya aravermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı
düşer.
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İKİNCİ KISIM
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu
BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Divanı
Geçici Başkanlık Divanı
MADDE 8- Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak
Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci
derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirir.
En genç altı milletvekili de, geçici olarak kâtip üyelik yaparlar.
Başkanlık Divanının kuruluşu
MADDE 9- Başkanlık Divanı, bir Başkan; dört başkanvekili; yedi kâtip üye; üç
idare amirinden kurulur.
Gerektiğinde, Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine kâtip üyelerin veya
idare amirlerinin sayısını artırabilir.
Başkan seçimi ve süresi
MADDE 10- Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenin
görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıldır.
Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletveki
li genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için
yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından on
gün önce başlamak üzere, beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanır. Başkan seçimi gizli oyla
yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının
salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en
çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan
üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren
beş gün içinde tamamlanır.
Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili
MADDE 11- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti gruplarının parti
grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasî parti gru
buna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna
bildirir.
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Başkanlık Divanındaki görev yerleri, başkanvekillikleri için -iki adedi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî parti grubuna ait ol
mak üzere- oranı en yüksek olandan başlayarak sıra ile dağıtılır.
Kâtip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun
görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılır.
Siyasî parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterir. Bu adayları gös
teren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekillikleri, kâtip üyelikleri ve idare amirlik
leri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci
devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Bu görevlerde herhangi bir suretle boşalma
olması halinde, yeni seçilen divan üyesi, eskisinin görev süresini tamamlar.
Başkanlık Divanında boşalma
MADDE 12- Başkanlıkta boşalma halinde, yeni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı
Başkanvekili, Geçici Başkanlık görevini yerine getirir.
Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşalma halinde, noksan üyelik tamamla
nıncaya kadar Divanın görev ve yetkisi aynen devam eder.
Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır.
Mensup olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî parti mensubu üyenin, Başkanlık Divanın
daki görevi kendiliğinden sona erer. Bu takdirde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda,
bunların Başkanlık Divanında sahip oldukları üyeliklerin sayısı ve görev yerleri değişen
oranlara uymuyorsa, Başkan, bu durumu tespit eder. Bunun üzerine, 11 inci madde uya
rınca gereken işlem yapılır.
Başkanlık Divanının görevleri
MADDE 13- Başkanlık Divanı, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri
yerine getirir.
Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edi
lirse, Başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvurarak düzeltme yapar. Yan
lışlık birleşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Divanı toplayarak takip edilecek yo
lu kararlaştırır.
Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse, Di
vanın görüşünü alabilir.
Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı üye tamsayısının, karar yeter sayısı ise
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur;
Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek başlarına üzerlerine aldıkları işlerden do
layı yapılacak şikâyetler için toplantı yeter sayısı, hakkında şikâyette bulunulan üyenin
dışındaki bütün üyelerin tamamıdır.
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Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili hazır bulunmadan Divan
toplanamaz ve karar alamaz.
Başkanın görevleri
MADDE 14- Başkanın görevleri şunlardır:
1. Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek;
2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek;
3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek;
4. Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak;
5. Danışma Kuruluna başkanlık etmek;
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme ol
ması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgi
sine sunmak;
7. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak;
8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini yürütmek
ve denetlemek;
9. Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak ™Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu∫ aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt
dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak;
10. Kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine ge
tirmek.
Başkan, özürlü olduğu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde iken
Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerin
den birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder.
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ayrılan resmî konaklarda otu
rur.
Başkanvekillerinin görevleri
MADDE 15- Başkanvekillerinin görevi, Başkanın yerine Genel Kurul görüşmele
rini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzen
lenmesini gözetmektir.
Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceklerine Başkan karar
verir.
Kâtip üyelerin görevleri
MADDE 16- Kâtip üyelerin görevleri şunlardır:
1. Tutanakların tutulmasını denetlemek;
2. Tutanak özetlerini yazmak;
3. Genel Kurulda evrak okumak;
4. Yoklama yapmak;
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5. Oyları saymak;
6. Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek;
7. Söz sırasını kaydetmek.
İdare amirlerinin görevleri
MADDE 17- İdare amirlerinin görevleri şunlardır:
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idarî ve malî işleri ile kolluk işlerini Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanının talimatına uygun olarak yürütmekte Başkana yardımcı
olmak;
2. Özel törenleri idare etmek;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine ilişkin tekliflerini Başkana sunmak;
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak.
İdare amirleri sükûn ve düzenin korunması, görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin
sağlanması ve gereken hallerde muhafız taburunun ve emniyet kuvvetinin kullanılma
sında Başkanlığın yürütme vasıtalarıdır; ortak sorumluluk içinde görev yaparlar ve yetki
kullanırlar; tatil ve araverme sırasında sıra ile Ankara’da otururlar, bu sırayı Başkan tes
pit eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Siyasî Parti Grupları ve Danışma Kurulu
Siyasî parti gruplarının kuruluşu
MADDE 18- En az yirmi milletvekili bulunan siyasî partiler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde grup kurma hakkına sahiptirler.
Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda grup içyönetmeliği ile her yasama dönemi
başında, o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste
gruplarca Meclis Başkanlığına verilir.
Sonradan meydana gelecek değişiklikler hakkında da en kısa zamanda aynı işlem
yapılır.
Danışma Kurulu
MADDE 19- Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının başkan
lığında siyasî parti grup başkanları veya vekillerinden birisi veya onların yazılı olarak
görevlendirdiği birer milletvekilinden kurulur.
Bu Kurul, İçtüzükte kendisine verilen görevleri yerine getirir ve Başkanın istemi
üzerine danışma niteliğinde görüş bildirir.
Gerektiğinde bir Hükümet temsilcisi veya Meclis başkanvekilleri de Danışma Ku
ruluna çağrılabilir.
Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görmesi veya bir siyasî parti grubu başkanlığı
nın istemi üzerine en geç yirmi dört saat içinde Başkan tarafından toplantıya çağrılır.
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İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlan
mış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda toplanamaz, oybirliğiyle
tespit, teklif yapamaz veya görüş bildiremezse, Meclis Başkanı veya siyasî parti grupları
ayrı ayrı, istemlerini doğrudan Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylan
ması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlık sunuşlarında yer alır ve Genel Kurul işaret
oyuyla karar verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar
Komisyonların adları (*) (**) (***)
MADDE 20- Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır:
1. Anayasa Komisyonu;
2. Adalet Komisyonu;
3. Millî Savunma Komisyonu;
4. İçişleri Komisyonu;
5. Dışişleri Komisyonu;
6. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu;
7. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu;
8. Çevre Komisyonu;
9. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu;
10. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu;
11. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu;
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu;
13. Dilekçe Komisyonu;
14. Plan ve Bütçe Komisyonu;
15. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu;
16. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.
(14) ve (15) inci bentlerdeki komisyonlar hariç, komisyonların her birinin üye sayı
sı, Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla belirlenir.
Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev
süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri yenileri se
çilinceye kadar devam eder.

*
**
***

15.4.2003 tarihli ve 4847 sayılı Kanunla Avrupa Birliği Uyum Komisyonu kurulmuştur.
25.2.2009 tarihli ve 5840 sayılı Kanunla Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur.
17.4.2014 tarihli ve 6532 sayılı Kanunla Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmuştur.
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Parti gruplarının komisyonlarda temsili
MADDE 21- Başkan, 11 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen oranlara göre, ko
misyonlarda da siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını tespit eder.
Bir siyasî parti grubu, herhangi bir komisyonda kendisine düşen üyelikten vazge
çebilir.
Siyasî parti grupları, adaylarını belli edilecek bir süre içerisinde Başkanlığa bildirir
ler. Bütün komisyonlar için, siyasî parti gruplarınca bildirilen adayların isimlerini gösterir
listelerin Genel Kurulca, işaret oyu ile onaylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur.
Plan ve Bütçe Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üyeliğine seçilen milletvekilleri,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis ko
misyonlarında görev alamazlar.
Komisyon üyeliklerinde boşalma
MADDE 22- Bir komisyonun üyeliklerinde boşalma olursa yenisi seçilinceye ka
dar komisyonun görev ve yetkisi aynen devam eder.
Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır.
Mensubu olduğu siyasî parti ile üyelik bağı sona eren veya Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grup kurma hakkını kaybeden bir siyasî partiye mensup olan milletvekilinin,
komisyon üyeliği kendiliğinden sona erer.
Genel Kurulda siyasî parti gruplarının oranlarında değişiklik olması sonucunda bun
ların bir komisyonda sahip oldukları üyeliklerin sayısı değişen oranlara uymuyorsa, Baş
kan bu durumu tespit eder. Bunun üzerine 21 inci madde uyarınca gereken işlem yapılır.
Komisyonlara havale, esas ve tali komisyonlar
MADDE 23- Tasarı, teklif veya kanun hükmünde kararnamelerin hangi komisyon
larda görüşüleceği, esas ve tali komisyonların hangisi olacağı, işin komisyonlara havale
si sırasında Başkanlık tarafından tespit edilir.
Raporu Genel Kurul görüşmelerine esas olacak komisyona esas komisyon denir.
Tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren yönü veya maddeleri üzerinde esas komis
yona görüş bildiren komisyonlardır.
Başkanlıkça, esas komisyona ve diğer komisyonlara havale birlikte yapılır.
Tali komisyonların hangi yönden veya hangi maddeler hakkında görüş bildirecek
leri havale sırasında belirtilmemiş ise, bu komisyonlar görüşlerini kendileriyle ilgili gör
dükleri hususlar üzerinde bildirirler.
Tali komisyonlarca süresi içinde görüş bildirilmemesi; esas komisyonun raporunu
hazırlamasına engel değildir.
Komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve kâtibinin seçimi
MADDE 24- Üye seçimi tamamlanınca, komisyonlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılırlar.
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Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplerini seçerler.
Bu seçim için toplantı yeter sayısı, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
Seçim gizli oyla yapılır. Seçilmek için, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun
oyu gereklidir.
Gereken hallerde, komisyon başkanının teklifi üzerine belli bir konu için özel söz
cüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile seçilir.
Yeni kurulan bir hükümetin güven oyu almasından itibaren on gün içinde iktidar
grubu veya gruplarının istemi üzerine komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâ
tip seçimleri yenilenir.
Tatil ve araverme sırasında komisyonların çalışması
MADDE 25- Hangi komisyonların tatil ve araverme sırasında çalışacağı, Başkanın
teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir.
Komisyonların toplantıya çağrılması
MADDE 26- Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır.
Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu
çağrıda komisyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir. Ancak, komisyon gündemine
hâkimdir, üyeleri tarafından gündeme alınması teklif edilen işler hakkında karar verir.
Bu çağrı ve gündem komisyon üyelerine, Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara ve parti
gruplarına ve diğer ilgili komisyonların başkanlıklarına ve teklifleri gündemde yer alan
kanun teklifi sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden ilk imza sahibine gönde
rilir; ayrıca ilan tahtasına asılır.
Üyelerinin üçte biri tarafından Komisyona teklif edilecek gündem üzerine de ko
misyonlar, Başkanlarınca toplantıya çağrılır.
Komisyon başkanı, toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 27- Komisyonlar, başkanlarının yönetiminde çalışır. Başkan bulunmadı
ğı zaman başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona başkanlık eder.
Komisyonlar, üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğu ile karar verir.
Komisyonlara devam
MADDE 28- Komisyon üyeleri, komisyon toplantılarına devama mecburdurlar.
Komisyon devam cetvelleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve siyasî parti
grubu başkanlıklarına sunulur.
İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl içindeki toplantıların
üçte birine katılmayan komisyon üyesi, mensubu olduğu siyasî parti grubunca komis
yondan geri çekilebilir.
Bu suretle boşalan üyelik en kısa zamanda tamamlanır.
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Komisyonlarda söz alma
MADDE 29- Komisyonlarda istem sırasına göre söz verilir.
Komisyon başkanı ve komisyondaki Hükümet temsilcisi, söz sırasına bağlı değildir.
Komisyonca çağrılmış uzmanlara, komisyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilir.
Komisyonlarda Hükümetin temsili ve uzman çağrılması
MADDE 30- Komisyon toplantılarına Başbakan veya bir bakan katılabilir. Baş
bakan veya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, yüksek dereceli bir kamu görevlisine
yazılı temsil yetkisi verebilir.
Komisyonlar fikirlerini almak üzere, uzmanlar çağırma yetkisine sahiptirler.
Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar
MADDE 31- Komisyon toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Ba
kanlar Kurulu üyelerine ve Hükümet temsilcilerine açıktır.
Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri
söz alabilirler. Ancak, komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremez ve
oy kullanamaz.
Her milletvekili üyesi olmadığı bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilir.
Komisyonlarda kapalı oturum
MADDE 32- Bir komisyonda kapalı oturum yapılmasını ilgili bakan yahut komis
yon üyelerinin üçte biri isteyebilir.
Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve bakanlardan başkası bulunamaz.
Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz vermek demektir.
Komisyon tutanakları
MADDE 33- Komisyon kâtibi görüşmelerin tutanak özetini düzenler ve komisyon
başkanı ile birlikte imzalar. Bu tutanak özetine oturumda hazır bulunan komisyon üyele
ri, varsa yazılı itirazlarını ekleyebilirler.
Komisyon kâtibinin bulunmadığı hallerde, hazır bulunan en genç komisyon üyesi,
geçici olarak kâtiplik görevini yerine getirir.
Komisyon karar verirse, tam tutanak tutulur.
Görüş alma, görüş bildirme
MADDE 34- Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklifi, başka bir
komisyonun ihtisası dâhilinde görürse, gerekçeli olarak tasarı veya teklifin o komisyona
havale edilmesini isteyebilir.
Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele
için, bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, tasarı veya teklifin o
komisyonda görüşüldükten sonra iadesini isteyebilir.
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Bir komisyon, başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya teklif yahut her
hangi bir mesele için düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o tasarı veya teklifin kendi
sine havale edilmesini isteyebilir.
Böyle hallerde, ilgili her iki komisyon aynı görüşte iseler, Meclis Başkanı gereğini
yerine getirir ve Genel Kurula bilgi verir.
İki komisyon arasında uyuşmazlık çıkarsa, mesele Meclis Başkanı tarafından Ge
nel Kurula sunulur ve görüşme yoluyla halledilir.
Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı
MADDE 35- Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı veya teklifle
rini aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilirler; birbirleriyle ilgili gördüklerini
birleştirerek görüşebilirler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar.
Ancak, komisyonlar, 92 nci maddedeki özel durum dışında kanun teklif edemezler,
kendilerine havale edilenler dışında kalan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık Divanının ka
rarı olmaksızın Genel Kurulun toplantı saatlerinde görüşme yapamazlar ve kanun tasarı
ve tekliflerini bölerek ayrı ayrı metinler halinde Genel Kurula sunamazlar.
Komisyonlar, Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir
daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların sa
dece uygun bulunmayan maddelerini görüşebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunma
yan maddelerle ilgili görüşme açılır.
Bekleme süresi
MADDE 36- Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden
itibaren kırk sekiz saat sonra başlanabilir. Komisyona havale edilen evrak, komisyon
başkanlığınca resen veya komisyon üyelerinden beşi tarafından yazıyla istenirse, bas
tırılarak komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz konusu süre, dağıtım tarihinden
itibaren başlar.
Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir kanun tasarı veya teklifin in tümünün veya
belli hükümlerinin komisyona geri alınması veya geri verilmesi hallerinde, yukarıdaki
fıkrada yazılı süre kaydına uyulmayabilir.
Komisyonlarda inceleme süresi
MADDE 37- Tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komis
yonlara havale gününden itibaren en geç kırk beş gün içinde sonuçlandırılması gerekir.
Bu sürenin bitiminde, tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamenin doğrudan
Genel Kurul gündemine alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler. Bu is
temler üzerine komisyon, Hükümet, teklif sahibi ve bir milletvekili beşer dakikayı geç
memek üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.
Süresi içinde komisyonda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnameler, doğrudan
Genel Kurul gündemine alınmak üzere Meclis Başkanlığınca Danışma Kuruluna götürülür.
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Başkanlıkça esas komisyon dışında, tali komisyonlara da havale edilmiş olan bir
konu bu komisyonlarca on gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre Başkanlıkça kısaltılabile
ceği gibi komisyonun müracaatı halinde en çok on gün daha uzatılabilir.
Anayasaya uygunluğun incelenmesi
MADDE 38- Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarı veya tekliflerin ilk ön
ce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler.
Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Anayasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde
gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder.
Erteleme
MADDE 39- Bir kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesi sırasında, Hükümet tem
silcisinin bulunmaması sebebiyle, komisyon gerekli görürse, görüşme bir defaya mahsus
ertelenebilir. Erteleme, yazı ile Başbakanlığa veya ilgili bakanlığa bildirilerek, gelecek
toplantıda ilgili temsilcinin hazır bulundurulması istenir.
Başbakanlığa haber verme
MADDE 40- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen kanun teklifleri,
derhal Başbakanlığa gönderilir.
Bakanlıklarla yazışma
MADDE 41- Komisyonlar, bütün bakanlıklarla doğrudan doğruya yazışabilirler ve
kendilerine havale edilen işlerin sonuçlandırılması için gerekli bilgileri bakanlıklardan
isteyebilirler.
Komisyon raporları
MADDE 42- Komisyonlar, karara bağladıkları işler için birer rapor düzenlerler.
Rapor, başkan veya komisyon sözcüsü yahut o iş için seçilen özel sözcü tarafından yazı
lır. Raporda konu hakkında komisyonun düşünceleri ile komisyonca yapılan değişiklik
lerin gerekçeleri yer alır.
Raporlar konu hakkındaki son oylamaya katılan komisyon üyelerince imzalanır.
Daha önceki toplantılara katılmış olup tasarı veya teklifin tümünün son oylamasın
da hazır bulunamayan komisyon üyeleri varsa gerekçeli muhalefetlerini de yazarak rapo
ru imzalayabilirler. Bu durumda olan üyelerin son toplantıya katılamadıkları belirtilir.
Komisyon raporunda imzası bulunan komisyon üyesi, diğer komisyonlarda ve Ge
nel Kurulda, çekimser veya aykırı olduğunu rapor metninde yazıyla belirttiği hususlar
dışında, sözcüden soru soramaz ve komisyon raporuna aykırı konuşma yapamaz.
Komisyon raporları bastırılıp milletvekillerine dağıtılır ve Genel Kurulda görüşül
mesine başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir.
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Komisyon raporunun tümüne veya belli kısımlarına çekimser veya muhalif kalan
komisyon üyeleri rapora çekimserlik veya aykırılık görüşlerini eklemek hakkına sahip
tirler. Bu üyeler, raporda tasarı veya teklifin hangi maddesine aykırı olduklarını yazmak
zorundadırlar.
Üyeler, komisyon raporuna katılmakla beraber, raporda yer almayan görüşlerini
rapora eklemek hakkına da sahiptirler. Şu kadar ki, bu haklarını Komisyon Başkanının
belirleyeceği uygun süre içinde kullanmaları gerekir.
Komisyonlarda yeniden görüşme
MADDE 43- Komisyon, bir gündem maddesinin görüşülmesini tamamlamadan
önce, o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesini, hazır bulunan üyelerin
salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştırabilir.
Komisyon, belli bir gündem maddesinin görüşülmesini tamamladıktan sonra, aynı
konunun komisyonda yeniden görüşülmesi, komisyon raporu Meclis Başkanlığına ve
rilmeden önce, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı istemi
üzerine bir defa için mümkündür.
Eski raporun benimsenmesi
MADDE 44- Seçimi yenilenen komisyon, aynı komisyonca daha evvel verilmiş
rapor hakkında yeni bir karar alacağını, görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir ay için
de Meclis Başkanlığına bildirmemiş olursa eski raporu benimsemiş sayılır.
Genel Kurulda komisyonların temsili
MADDE 45- Komisyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili veya o konu
için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler tarafından temsil olunurlar.
Komisyon sıralarında, toplantı yeter sayısını temin edecek sayıda komisyon üyesi
yer almamışsa, komisyon temsilcisi; komisyon metninin değiştirilmesini isteyen önerge
lerin reddini veya komisyona iadesini isteyebilir.
Komisyon toplantılarının düzeni
MADDE 46- Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma ha
reketlerinde bulunulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıya ara ve
rir veya erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanına bildirir.
Komisyonlar bülteni
MADDE 47- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yılda iki defa komisyonlar
bülteni yayımlar. Bu bültende, komisyonlara havale edilmiş veya komisyonlarca Genel
Kuruldan geri alınmış yahut Genel Kurulca komisyonlara geri verilmiş işlerin hangi saf
hada olduğu belirtilir. Bu bülten, Genel Kurul tutanağına eklenir.
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Arşive verilecek komisyon dosyaları
MADDE 48- Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisince nihaî olarak karara bağ
landıktan sonra, komisyonlara havale edilen dosyalar ile bu işlerle ilgili komisyon tuta
nakları, komisyon başkanlığınca yazılmış yazılar, komisyona gelen yazı ve önergeler, o
dosya ile birlikte, arşivde saklanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
verilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Genel Kurul Çalışmaları
Gündem
MADDE 49- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemi şu kısım
lardan ibarettir:
1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları.
2. Özel gündemde yer alacak işler.
3. Seçim.
4. Oylaması yapılacak işler.
5. Meclis soruşturması raporları.
6. Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler.
7. Sözlü sorular.
8. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler.
Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile 6 ncı ve 7 nci kısımların her
biri için haftanın belli bir gününde belli bir süre ayrılabilir.
3 üncü ve 4 üncü kısımlardaki seçimler ve oylamalar için de haftanın belli bir günü
ayrılabilir.
Gündemdeki işlerin görüşme sırası Başkanlıkça alınış tarihlerine göre tespit edilir.
Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 8 inci bentteki işlerin görüşme sırası Danışma
Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilir. Hükümet, esas komisyonlar ve kanun teklifi
sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda görüşülür.
Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü Genel Kurulun onayına sunulur.
Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek
birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilan
tahtasında ilan edilir.
Danışma Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan tara
fından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, Genel Kurulda konuşulamaz.
Özel gündem
MADDE 50- Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün emredici hükümleri gereğin
ce, belli bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen bir veya birkaç konunun yer alacağı
özel gündemler ve görüşme günleri tespit edebilir. Bu konular, özel gündemde Başkanlık
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sunuşundan sonra yer alır. Özel gündem maddelerinden sonra, genel hükümler gereğince
tespit olunmuş gündem maddelerine yer verilir.
Gelen kâğıtlar listesi
MADDE 51- Başkanlığa gelen kanun tasarı ve teklifleri, resmî tezkereler ve ko
misyon raporları ile soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve
gensoru önergeleri, gelen kâğıtlar listesinde yayımlanır. Bunlardan Genel Kurula sevk
edilenler bu listede ayrıca belirtilir. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gösterilir.
Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtılır ve tutanağa eklenir.
Gelen kâğıtlar, tatile rastlamadığı takdirde, Cumartesi ve Pazar hariç, her gün ya
yımlanır, ilan tahtasına asılır ve ilk birleşim tutanağına eklenir.
Genel Kurulda bekletilme süresi
MADDE 52- Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir
metin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren kırk sekiz saat geçmeden
görüşülemez.
Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri ile
komisyonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçi
rilmesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan iste
nebilir. Bu takdirde, Genel Kurul, işaret oyuyla karar verir.
Teşekkür, tebrik ve temenniler
MADDE 53- Tebrik, teşekkür, takdir ve temenni gibi hususlara dair yazılar ve telg
raflar ilan tahtasına asılır ve tam veya özet yahut sadece zikredilmek suretiyle tutanağa
eklenir.
Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek haller Başkanlık Divanınca kararlaş
tırılır.
Toplantı günleri
MADDE 54- Resmî tatile rastlamadığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulu, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 15.00’ten 19.00’a kadar toplanır.
Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, toplantı hafta, gün ve saatlerini
değiştirebileceği gibi, diğer günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir.
Birleşimin açılması ve kapanması
MADDE 55- Başkan oturumu açar ve gerekirse kapatır. Oturumun devamınca
Başkanlık makamı ve kâtip üyelikler boş kalamaz.
Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak kaydıyla ve sona ermek üzere
olan işlerin tamamlanması amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Kurulca karar ve
rilebilir.
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Kıyafet
MADDE 56- Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek
üstüne siyah fırak giyer. Görevli kâtip üyeler de, koyu renk elbise giyerler.
Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ce
ket ile pantolon giyer ve kravat takar, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon
giyerler.
Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir.
Yoklama
MADDE 57- Başkan birleşimi açtıktan sonra tereddüde düşerse yoklama yapar.
Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilirken, yirmi milletvekili ayağa kalk
mak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir.
Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya Başkan lüzum gördüğü zaman
ad okunmak suretiyle yapılır.
Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşı
lırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı
yoksa, birleşim kapatılır.
Geçen tutanak hakkında konuşma
MADDE 58- Bir milletvekili veya bakan kendisine ait olup geçen birleşim tuta
nağında yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında söz isterse, Başkan, beş dakikayı
geçmemek üzere söz verir.
Gündem dışı konuşma
MADDE 59- Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü
acele hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle en çok üç kişiye gün
dem dışı söz verilebilir. Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir.
Hükümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi
yerine getirir. Hükümetin açıklamasından sonra, siyasî parti grupları birer defa ve onar
dakikayı aşmamak üzere, konuşma hakkına sahiptirler. Grubu bulunmayan milletvekil
lerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilir.
Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar
MADDE 60- Adını önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında Başkandan söz
almayan hiç kimse konuşamaz.
Gündemde bulunan veya belli bir günde görüşme konusu olacağı Anayasa, Kanun ve
ya İçtüzük gereğince bilinen konular dışında, kâtip üyeler, söz alma istemi kaydedemezler.
Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır.
Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden konuşma izni verebilir.
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Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması veya Başkanın izni ile bir kâtip üyeye
okutturulması mümkündür.
Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyondan soru sormak isteyenler, sorula
rını yerlerinden sorarlar.
Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur.
İçtüzükte başka bir süre belirtilmemiş veya aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle
Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa siyasî parti grupları, komisyon ve Hükümet adına
yapılan konuşmalar yirmi, üyeler tarafından yapılan konuşmalar on dakika ile sınırlıdır.
İkinci defa yapılacak konuşmalarda süre bunun yarısı kadardır.
Söz sırası ve söz sırasını değiştirme
MADDE 61- Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir.
Genel Kurul gerekli görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde
olmak üzere sırayla söz verilir.
Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz sırasına göre söz alanların adlarını oku
tur.
Hükümete, esas komisyona ve siyasî parti gruplarına, söz almada öncelik tanınır.
İlk öncelik esas komisyona, ikinci öncelik Hükümete, üçüncü öncelik siyasî parti grup
larına aittir. Siyasî parti gruplarına istem sırasına göre söz verilir.
Grup sözcüleri, yetki belgelerini Başkanlığa vermek zorundadırlar.
Son söz milletvekilinindir.
Bir milletvekili, söz sırasını diğerine verebilir. Söz sırasını bir başkasına veren mil
letvekili, bundan faydalanan milletvekilinin sırasında konuşabilir.
Hükümetin temsili
MADDE 62- Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükümet adına görüş bil
dirmek üzere Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetkilendirilmiş birinci
derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu kimseler gö
rüşmenin başında hazır değillerse, o konudaki görüşme bir defalık gelecek birleşime
bırakılır.
Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire başkanı ya da üye, gerektiğinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde açıklama yapabilir.
Usul hakkında konuşma
MADDE 63- Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir konuyu öne alma veya geriye
bırakma gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur.
Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve
aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir.
Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama işaretle yapılır.
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Başkanın görüşme ve oylamalara katılamaması
MADDE 64- Genel Kurula başkanlık eden Başkan veya Başkanvekili, asıl konu
görüşülürken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz.
Başkan veya başkanvekilleri, görevlerinin yerine getirilmesinin gerektirdiği haller
dışında tartışmalara katılamazlar; kişisel savunma hakları saklıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oy kullanamaz.
Başkanvekilleri oturuma başkanlık yapmadıkları zaman, oy kullanabilir ve oyunun
rengini belirtmek üzere söz alabilirler.
Görüşmelere katılmak isteyen bir kâtip üye Başkanlık kürsüsünde görevli ise, yeri
ni bir diğerine bırakmak zorundadır.
Görüşmelerde genel düzen
MADDE 65- Genel Kurulda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini
bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır.
Başkanın söz kesmesi
MADDE 66- Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İçtüzüğe
uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.
İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen milletvekilinin aynı birleşimde
o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Genel Kurula teklif olu
nabilir.
Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile karar verir.
Konuşma üslûbu
MADDE 67- Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan
derhal, temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse
kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salon
dan çıkartabilir.
Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gere
ken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir.
Gürültü ve kavga
MADDE 68- Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve bu neden
le çalışma düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, toplantıya ara vereceğini ihtar
etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse
oturuma en çok bir saat ara verir.
Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa, Başkan
birleşimi kapatır.
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Açıklama hakkı
MADDE 69- Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş
kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri, açıkla
ma yapabilir ve cevap verebilir.
Açıklama ve cevaplar için Başkan, aynı oturum içinde olmak üzere söz verme za
manını takdir eder.
Bu suretle söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Başkana bil
dirir. Başkan, söz verip vermemek gerektiğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz
verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar
verir.
Kapalı oturumlar
MADDE 70- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başbakanın veya bir
bakanın veya bir siyasî parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine
kapalı oturum yapabilir.
Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında
herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin
gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe Hükümet adına Başbakan veya bir bakan veya siyasî parti
grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir
diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.
Yukarıdaki fıkrada söz konusu görüşmelerin tutanakları kâtip üyelerce tutulur. An
cak, Genel Kurul uygun görürse, yeminli stenolar bu görevi yerine getirebilirler.
Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhurbaşkanı kapalı oturumlarda bulunabilirler.
Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve
bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı
olarak saklanır.
Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan kalkınca, Başkan, açık oturuma ge
çilmesini teklif eder. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir.
Kapalı oturum tutanakları
MADDE 71- Kapalı oturum tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapalı bir otu
rum akdedilerek eski tutanak özeti okunur. Özetle birlikte tutanak bir zarfa konarak hazır
bulunan kâtip üyeler tarafından hemen mumla mühürlenir ve Meclis arşivine verilir.
Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geç
tikten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda
Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir.
Görüşmelerin tamamlanması
MADDE 72- Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her siyasî parti gru
bunun grupları adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa konuşma hakları vardır. Bu
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konuşmalar yapıldıktan sonra görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmemişse,
Başkan görüşmelerin tamamlandığını bildirir.
Görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmiş ve bu önerge de Genel Kurulun
işaret oyuyla kabul edilmiş ise, birinci fıkra gereğince siyasî parti gruplarına ve millet
vekillerine ikinci defa konuşma hakkı doğar.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kanunların Yapılması
Kanun tasarıları ve komisyonlara havale
MADDE 73- Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları bütün bakanlarca imzalanmış
olarak ve gerekçesi ile birlikte Meclis Başkanlığına sunulur.
Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hakkında bilgiler, kaldırılması veya eklen
mesi istenilen hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklen
mesi gerekli görüldüğü açıkça gösterilmek lâzımdır.
Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğrudan doğruya havale eder ve bunu
tutanak dergisine ve ilan tahtasına yazdırır.
Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturumun başında söz alır.
Kanun teklifleri
MADDE 74- Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir veya daha çok imza
bulunabilir.
Kanun teklifleri de, gerekçesi ile birlikte Başkanlığa verilir.
Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun tekliflerini, sahiplerine tamamlatmaya yet
kilidirler.
Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya havale edilir.
Geri alma ve benimseme
MADDE 75- Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun tasarısı veya tekliflerini
gündeme alınmadan evvel Genel Kurula bilgi verilmek şartıyla geri alabilirler.
Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini diğer bir üye veya esas komisyon üzer
lerine alırlarsa görüşmeye devam olunur.
Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri alınmaları için Genel Kurulun ka
rar vermesi gerekir.
Reddedilen kanun tasarı ve tekliflerinin yeniden verilememesi
MADDE 76- Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun ta
sarı veya teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet
Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez.
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Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin durumu
MADDE 77- Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve
teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
bu tasarı veya teklifleri yenileyebilirler. Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki
görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıy
la, komisyonca benimsenebilir.
Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştırması, genel
görüşme ve gensoru önergeleri hükümsüz sayılır.
Hükümetin çekilmesi halinde kanun tasarı ve teklifleri
MADDE 78- Bakanlar Kurulunun herhangi bir sebeple çekilmesi halinde yeni Ba
kanlar Kurulu güven oyu alıncaya kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun
tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir. Ancak,
Bakanlar Kurulunun öncelikli olduğunu bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve
tekliflerinin görüşülmesine devam olunur.
Raporların okunmaması
MADDE 79- Kanun tasarı ve tekliflerinin kabulüne veya reddine dair esas komis
yon raporları ile araştırma, soruşturma ve diğer komisyon raporları; görüşmelerine baş
lanırken, Genel Kurulda okutulmaz. Ancak, bu raporların kaç numaralı sıra sayısı olarak
bastırılıp dağıtıldıkları Başkanca ifade edilir.
Raporda ret istemi
MADDE 80- Bir kanun tasarı veya teklifinin esas komisyonca reddi istenir ve ra
por da benimsenirse, kanun tasarı veya teklifi reddedilmiş olur. Rapor benimsenmezse
komisyona geri verilir.
Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi
MADDE 81- Kanun tasarı ve teklifleri; Genel Kurulda, aşağıda belirtilen usule
göre görüşülür:
a) Tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşme açılır.
b) Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır.
Tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika
ile sınırlıdır.
c) Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.
d) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 31.1.2002 tarih ve E. 2001/129, K. 2002/24 sayılı
Kararı ile)
e) Tasarı veya teklifin tümü oylanır.
Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddeleri
nin oylanması, açık oylamaya tâbi işlerden değilse, yirmi üyenin talebi halinde açık oyla,
aksi takdirde işaretle yapılır.
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Aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa; kanun ta
sarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasî parti grupları, komisyon ve Hükümet adına
yapılan konuşmalar yirmişer, üyeler tarafından yapılan konuşmalar onar dakikadır.
Maddeler hakkında konuşma süreleri bunun yarısı kadardır.
Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı ve teklifleri, Genel
Kurulca reddedilmiş olur.
Cumhurbaşkanınca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha görüşül
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunların sadece uygun bu
lunmayan maddelerinin görüşülmesine kanunun görüşmelerine başlamadan önce Genel
Kurulca görüşmesiz karar verilebilir. Bu durumda, sadece uygun bulunmayan madde
lerle ilgili görüşme açılır. Kanunun tümünün görüşülmesine karar verilmesi durumunda
ise Kanun yukarıdaki fıkralara göre görüşülür. Kanunun tümünün oylaması her halde
yapılır.
Komisyon metninin önce oylanması
MADDE 82- Bir kanunun bir maddesi hakkında birçok önerge verilmiş ve madde
değişiklik önergeleriyle birlikte komisyona geri alınmışsa, komisyon önergeleri görüş
tükten sonra eski metni kabul edebilir veya yeni bir metin hazırlayabilir.
Önerge sahipleri komisyon toplantılarına katıldıkları takdirde beş dakikayı geçme
mek üzere konuşabilirler.
Komisyon, kabul ettiği metnin önergelerden önce ve açık oyla oylanmasını üye
tamsayısının salt çoğunluğuyla isterse, Genel Kurulda, önergelerden önce komisyon
metni oylanır. Bu metin kabul edilirse, önergeler reddedilmiş ve madde kabul edilmiş
sayılır.
Açık oylamadan önce, önerge sahiplerinin beşer dakikayı geçmemek üzere konuş
ma hakları vardır.
Bir maddenin önce konuşulması
MADDE 83- Genel Kurulda bir maddenin diğerinden önce konuşulmasına işaret
oyuyla karar verilebilir.
Anayasaya aykırılık önergeleri
MADDE 84- Bir kanun tasarı veya teklifinin Genel Kuruldaki görüşülmesi sıra
sında tasarı veya teklifin belli bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle red
dini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oylanır.
Tetkik kurulu ve maddî hatalar
MADDE 85- Meclis Başkanlığı kanun tasarı ve tekliflerini Anayasa dili, kanun
yazılış tekniği bakımından incelemekle görevli yeteri kadar uzmandan kurulu bir heyet
teşkil eder. Bu heyet komisyonlara danışmanlık yapar.
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Kanun tasarı veya teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulünü gerekti
recek oylamanın yapılmasından önce, metinde yazılış veya sıra bakımından bozukluk
olduğu veya maddî hatalar bulunduğu ileri sürülürse ve esas komisyon veya Hükümet
bu görüşe katılırsa, metin, esas komisyona geri verilir. Bu şekilde düzeltilen maddeler
de yeniden oylanır.
Son konuşmalar
MADDE 86- Tasarı veya teklifin tümünün kesin olarak oylanmasından önce mil
letvekilleri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse, Başkan lehte ve
aleyhte birer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır.
Değişiklik önergeleri
MADDE 87- Kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir hüküm yoksa, kanun tasarısı
veya teklifinde bir maddenin reddi, tümünün veya bir maddenin komisyona iadesi, bir
maddenin değiştirilmesi, metne ek veya geçici madde eklenmesi hakkında, milletvekil
leri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilir. Bu esaslar dairesin
de milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dâhil her madde için yedi
önerge verilebilir. Her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge ver
me hakkı saklıdır. Ancak, bu hak; ilgili siyasî parti grubuna mensup milletvekillerince
kullanılmaması halinde, diğer siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan
milletvekillerince kullanılabilir.
Değişiklik önergeleri kanun tasarı veya tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itiba
ren Başkanlığa verilebilir. Ancak, tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra
verilecek değişiklik önergelerinde en az beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge
işleme konulmaz.
Görüşülmekte olan tasarı veya teklifin konusu olmayan sair kanunlarda ek ve deği
şiklik getiren yeni bir kanun teklifi niteliğindeki değişiklik önergeleri işleme konulmaz.
Görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulun
mayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilme
sini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde
olarak görüşme açılır.
Değişiklik önergelerinde, değiştirilmesi, kaldırılması veya eklenmesi istenen hü
kümler açıkça belirtilir. Açık olmayan ve şarta bağlı önergeler işleme konulmaz.
Değişiklik önergeleri gerekçeli olarak verilir. Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri
beş yüz kelimeden fazla ise, önerge sahibi önergesine beş yüz kelimeyi geçmeyen bir
özet eklemek zorundadır.
Başkan, değişiklik önergesi hakkında komisyona ve gruplara derhal bilgi verir.
Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve işleme
konur. Beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunur, önerge tutanağa eklenir.
Başkan, önergeye katılıp katılmadığını komisyona ve Hükümete sorar. Komisyon
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ve Hükümet katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilirler. Hükümetin veya komisyo
nun katılmadığı önerge, sahibi tarafından beş dakikayı geçmemek üzere açıklanabilir.
Önerge sahibine, gerekçesinin okunmasını istediği önerge hakkında söz verilmez.
Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve
fakat Genel Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon geri isteyebilir. Geri
verilmesi kabul edildiği takdirde, komisyon önergeye göre yeni bir metin hazırlar veya
kendi metninin aynen kabulünü isteyebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.
Metnin veya maddenin geri istenmesi
MADDE 88- Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir
veya birkaç maddesinin, komisyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere
isteyebilir.
Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. Tasarı veya teklifin tümü geri istenmiş
se, tasarı veya teklif hakkında verilen bütün önergeler esas komisyona verilir. Tasarı
veya teklifin belli bir veya birkaç maddesi geri istenmişse, o madde veya maddeler hak
kındaki önergeler esas komisyona verilir.
Genel Kurulda yeniden görüşme
MADDE 89- Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir madde
sinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir
defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.
Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz
ve işaret oyuyla karara bağlanır.
Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.
Yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler
MADDE 90- Yetki kanunu tasarıları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan
kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın ve İçtüzüğün kanunların görüşülmesi için
koyduğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun tasarı ve
tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülür.
Usulüne göre Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararna
meler geri çekilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak bir kanunla kanun hükmünde
kararnameleri reddedebilir, aynen veya değiştirerek kabul edebilir. Kanun hükmünde ka
rarnameler diğer bir kanun hükmünde kararname ile de değiştirilebilir veya yürürlükten
kaldırılabilir.
Yürürlükten kaldırılan kanun hükmünde kararnameler bir raporla Genel Kurula
sunulmadan işlemden kaldırılamaz.
Kanun hükmünde kararnameler, varsa değişiklikleriyle birleştirilerek bütünüyle
görüşülür; bölünerek, ayrı metinler haline getirilerek kanunla değişiklik yapılamaz.
Maddelerine geçilmesi veya tümü reddedilen kanun hükmünde kararnameler bir
ret metni hazırlanması için komisyona verilir. Komisyonca o birleşim içinde veya en geç
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takip eden birleşime kadar hazırlanan metin, Genel Kurulda görüşme yapılmaksızın oy
lanır ve kabulü halinde kanunlaşır.
Temel kanunlar
MADDE 91- a) Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak
değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi; kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir
bölümünü ilgilendirmesi; kendi alanındaki özel kanunların dayandığı temel kavramları
göstermesi, özel kanunlar arasında uygulamada ahenk sağlaması, düzenlediği alan yö
nünden bütünlüğünün ve maddeler arasındaki bağlantıların korunması zorunluluğunun
bulunması; önceki yasalaşma evrelerinde de özel görüşme ve oylama usulüne bağlı tu
tulması gibi özellikleri taşıyan kanunları ve İçtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak
değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda bölümler halinde
görüşülmesine ve her bölümün en çok otuz maddeyi geçmemek kaydıyla hangi madde
lerden oluşacağına Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, Danışma Kuru
lunun oybirliği ile önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebilir. Bu takdirde bölümler,
maddeler okunmaksızın maddenin görüşülmesindeki usule göre ayrı ayrı görüşülür ve
bölümdeki maddeler ayrı ayrı oylanır.
Milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik önergeleri verebilir. Mil
letvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dâhil madde üzerinde iki önerge
verilebilir. Ancak, her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme
hakkı saklıdır.
Yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı öner
geler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme açılır ve bu
maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir.
Bölümler üzerindeki soru-cevap süresi, on beş dakika ile sınırlıdır.
Diğer hükümler saklıdır.
b) Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde siyasî parti gruplarının
önerisi üzerine de (a) bendinde belirtilen yasama yönteminin uygulanmasına Genel Ku
rulca karar verilebilir.
BEŞİNCİ KISIM
Özel Hükümler
Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel
af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri
MADDE 92- Ölüm cezaları hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine
getirilmesine dair Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna ha
vale edilir. Adalet Komisyonu, bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine getirilmesinin onay
lanması veya onaylanmaması yönünde bir kanun metni hazırlar. Komisyonlar ve Genel
Kurul, mahkeme kararını değiştiremezler.
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Genel veya özel af ilanını içeren tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür.
Gerekli çoğunluk, söz konusu tasarı veya tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tü
münün oylamasında ayrı ayrı aranır. Tasarı veya teklif hakkında verilen genel veya özel
af ilanını içeren değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğun
luğun tespiti için bu önergenin oylanması açık oylama suretiyle tekrarlanır.
Anayasanın değiştirilmesi
MADDE 93- Anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesindeki usule tabidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür.
İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırk sekiz saat geçmeden başla
namaz.
İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri gö
rüşülür, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında
ikinci görüşmede önerge verilemez.
Anayasada değişiklik tekliflerinin kabulü
MADDE 94- Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde,
maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beş
te üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür.
Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüş
mede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur.
Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beş
te üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanır.
Seçimlerin yenilenmesi kararı
MADDE 95- Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komisyonunda
görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün konulardan
önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur.
ALTINCI KISIM
Denetim Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
Soru
Soru
MADDE 96- Soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve
özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile Hükümet adına sözlü veya yazılı
olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan veya bir bakandan açık ve belli konular hak
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kında bilgi istemekten ibarettir. Sözlü soru önergeleri yüz kelimeyi geçemez. Soru öner
gelerine belge eklenemez.
Soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve Başkanlığa verilir.
Başkan, İçtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kâğıtlar listesinde ya
yımlar ve Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderir.
Sorulamayacak konular
MADDE 97- Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez:
a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular;
c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş gensoru önergesiyle aynı olan sorular.
Sözlü sorunun gündeme alınması ve cevaplandırılması
MADDE 98- Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa
sevk tarihinden itibaren beş gün sonra gündeme alınır.
Sözlü soruların cevaplandırılması için; Anayasa, kanun ve İçtüzük gereği zorun
luklar hariç olmak üzere, haftanın en az iki gününde, birleşimin başında ve birer saatten
az olmamak şartıyla, Danışma Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile belli bir
süre ayrılır.
Hükümet adına verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine
soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına
verilecek cevapla görüşme tamamlanır. İkinci cevap süresi de beş dakikayı geçemez.
Soru sahibinin Genel Kurulda bulunmaması, sorunun cevaplandırılmasına engel
değildir.
Hükümet adına cevap vermek için söz alan bakan; gündemde bulunan sözlü soru
önergelerinden birden fazlasını sıra gözetmeden cevaplayabilir. Bu hakkını kullanmak
isteyen bakan, önceden, birleşimi yöneten Başkana isteğini bildirir. Başkan bu isteği
birleşimi açtıktan sonra derhal Genel Kurula duyurur. Konuları aynı olan sözlü sorular
birleştirilerek cevaplandırılabilir.
İkinci fıkradaki zorunluklar hariç, üç birleşim içinde cevaplandırılmayan sözlü so
rular yazılı soruya çevrilir ve istemi halinde aynı birleşimde önerge sahibine beş dakika
yı geçmemek üzere söz verilir.
Yazılı sorunun cevabı
MADDE 99- Yazılı soruların cevabı, Başbakanlık veya ait olduğu bakanlık eliyle
Başkanlığa sunulur. Başkan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. Cevap ayrıca soru met
niyle birlikte Başkanlıkça alındığı günkü veya bir sonraki birleşim tutanağının arkasına
eklenir.
Yazılı sorular, Başbakanlığa veya ait olduğu bakanlığa gönderildiği tarihten itiba
ren en geç on beş gün içinde cevaplandırılır.
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Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya il
gili bakanın dikkatini çeker.
Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren on gün içinde
de cevaplandırılmazsa, önergenin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kâğıtlar liste
sinde ilan edilir.
Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlı
ğa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir.
Başkanlıktan sorular
MADDE 100- Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyelerinin ve Da
nışma Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleriyle ilgili görevleri hak
kında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı soru sorulabilir.
Bu sorular Başkan veya görevlendireceği başkanvekillerinden biri tarafından ce
vaplandırılır. Soru sözlü ise, önergesi verildikten yedi gün sonra gündeme alınır.
Bu sorular hakkında da Hükümete yöneltilen sorular hakkındaki hükümler uygu
lanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Görüşme
Genel görüşmenin tarifi
MADDE 101- Genel görüşme, toplum ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir
konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Genel görüşmenin açılması
MADDE 102- Genel görüşme açılması, Hükümet, siyasî parti grupları veya en az
yirmi milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir. Bu istem derhal ge
len kâğıtlar listesine alınır, Genel Kurula ve Hükümete duyurulur.
Verilen önergenin metni beş yüz kelimeden fazla ise istek sahipleri beş yüz keli
meyi geçmemek üzere önergenin özetini eklemek zorundadırlar. Genel Kurulda bu özet
okunur.
Genel görüşme açılıp açılmamasına Genel Kurul karar verir.
Genel Kurulda bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasî parti grupları ve istemde
bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza
sahibi konuşabilir. Genel Kurul genel görüşme açılıp açılmamasına işaretle oylama su
retiyle karar verir.
Genel görüşme için özel gündem
MADDE 103- Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü bir
özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilir. Genel görüşmenin başlayacağı
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gün, görüşme açılmasına karar verilmesinden itibaren kırk sekiz saatten önce ve yedi
tam günden sonra olamaz.
Genel görüşmede ilk söz hakkı genel görüşme önergesi sahibi siyasî parti grubu ve
ya gruplarına yahut genel görüşme önergesindeki birinci imza sahibi milletvekiline veya
onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir.
Bundan sonraki görüşmeler hakkında genel hükümler uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meclis Araştırması
Meclis araştırmasının tarifi ve açılması
MADDE 104- Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasanın
98 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapacağı incelemedir.
Araştırma istemi önergesi beş yüz kelimeden fazla ise önerge sahipleri beş yüz ke
limeyi geçmemek üzere özetini eklemek zorundadır.
Meclis araştırmasının açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler uygu
lanır.
Meclis araştırma komisyonunun raporu hakkında Genel Kurulda, genel görüşme
açılır.
Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri
MADDE 105- Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi, genel hükümlere göre
seçilecek bir özel komisyona verilir.
Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalı
şabileceği hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Araştırma
sını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre
sonunda da çalışmasını tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren on beş gün
içinde araştırmanın tamamlanmaması nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üze
rinde Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni
bir komisyon da kurabilir.
Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, ma
hallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kuru
mundan, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda ince
leme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.
Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabi
lir.
Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gensoru
Gensoruda usul
MADDE 106- Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az yirmi mil
letvekilinin imzasıyla verilir.
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde Başkanlıkça bastırılarak üye
lere dağıtılır.
Gensoru önergesi beş yüz kelimeden fazla ise, imza sahipleri beş yüz kelimeyi geç
meyecek bir özeti bu önergeye eklemek zorundadırlar. Genel Kurulda bu özet okunur.
Gensoru görüşmeleri Anayasanın 99 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Meclis Soruşturması ve Yüce Divana Sevk
Meclis soruşturması açılması için önerge
MADDE 107- Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve ba
kanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsa
yısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir.
Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevle
riyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın
cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi,
hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve mad
desi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur.
Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi
MADDE 108- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis soruş
turması önergesi gelen kâğıtlar listesine alınır ve Genel Kurulda okunur. Okunan önerge
nin bir örneği, Başkanlıkça hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana
gönderilir.
Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, öner
genin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gün
dem halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir. Bu görüşme
günü de ayrıca hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana bildirilir.
Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer
imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde bulunsun veya bu
lunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın konuşacağı bir
görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli
oyla karar verilir.
316

Meclis soruşturması komisyonunun kuruluşu
MADDE 109- Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yü
rütülmesi görevi, Anayasanın 100 üncü maddesi hükümlerine göre, Başkanlıkça Genel
Kurulda yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyona verilir.
Komisyon, kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre hâkimlerin davaya bakmasına veya ka
rara katılmasına engel oluşturacak durumlarda bulunan, Meclis soruşturması önergesini
veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya da dışında bu konudaki görü
şünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilemezler.
Komisyonda görevli memur ve raportörler ile stenograf için de aynı hüküm uygu
lanır.
Meclis soruşturması komisyonunun çalışma usulü ve süresi
MADDE 110- Soruşturma komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
Komisyonun çalışmaları gizlidir. Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki milletve
killeri katılamazlar.
Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100 üncü maddesine göre kurulu
şundan itibaren iki ay içinde verir. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona iki
aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Komisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurulun
bilgisine sunulur. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
teslimi zorunludur.
Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri
MADDE 111- Komisyon kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve
belgeleri isteyebilir; gerekli gördüklerine el koyabilir; Bakanlar Kurulunun bütün vası
talarından faydalanabilir; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri
dinleyebilir.
Komisyon, naip veya istinabe yolu ile adlî mercilerden yardım isteyebilir. Ayrıca Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak
adlî mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kulla
nılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adlî merciden yazıyla isteyebilir.
Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın savun
masını alır. Bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirir.
Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı
alabilir.
Soruşturmanın sonuçlandırılması
MADDE 112- Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itiba
ren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya ba
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kana derhal gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. Rapor, üye
lere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür.
Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde
bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana
söz verilir. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana aittir
ve süresi sınırlandırılamaz.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla ka
rara bağlanır.
Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Diva
na sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir.
Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce
Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren
bir önergenin kabulüyle mümkün olur.
Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç
yedi gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğına gönderilir.
Siyasî parti gruplarında soruşturmayla ilgili görüşme yapılamaması
MADDE 113- Siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme ya
pılamaz ve karar alınamaz.
Ancak bu gruplarda Meclis soruşturması ile ilgili komisyon üyelikleri için Anayasa
nın 100 üncü maddesine göre gösterilecek adayların tespiti amacıyla seçim yapılabilir.
Cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlandırılması
MADDE 114- Anayasanın 105 inci maddesinin son fıkrası gereğince görevde bu
lunan veya görevden ayrılmış olan Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı suçlan
dırılmasını isteyen önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte
birinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilir.
Bu önerge derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur; suçlandırıl
ması istenen Cumhurbaşkanına bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine
sunulmasından başlayarak yedi gün sonraki birleşimin gündemine alınır.
Bu birleşimde, suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanının da dinleneceği bir gö
rüşmeden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az dörtte üçünün
oyuyla suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanının Yüce Divana sevkine karar verilebilir.
Suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanı, isterse, savunmasını yazılı olarak gönderebilir.
Bu savunma Genel Kurulda aynen okunur.
Birinci fıkrada söz konusu önerge ile üçüncü fıkrada söz konusu Yüce Divana sevk
kararında, hangi ceza hükmüne dayanıldığı ve suçlandırılması istenen Cumhurbaşkanınca
işlendiği ileri sürülen suçun hangi gerekçeyle vatana ihanet sayılması gerektiği belirtilir.
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YEDİNCİ KISIM
Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanması Esas ve Usulleri
Dilekçe Komisyonu
MADDE 115- Dilekçe Komisyonu, Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık esası gö
zetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdikleri dilek ve şikâyetleri in
celer.
Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi
MADDE 116- Dilekçe Komisyonunun; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibin
den oluşan Başkanlık Divanı, komisyona gelen dilekçeleri inceleyerek;
1. Belli bir konuyu ihtiva etmeyen,
2. Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren,
3. Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan veya haklarında bu mer
ciler tarafından verilmiş bir karar bulunan,
4. Yetkili idarî makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmeyen,
5. Kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu gördüğü şartlardan herhangi birini ta
şımayan,
Dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar.
Komisyon Başkanlık Divanı, bu kararlarını bastırır ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine dağıtır. Dağıtım tarihinden itibaren on beş gün içinde itiraz olunmayan
Başkanlık Divanı kararları kesinleşir ve durum dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildi
rilir.
Komisyon Başkanlık Divanı; görüşülemeyeceğini karara bağladığı dilekçelerden,
kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar gördüklerinin birer örneğini Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak gönderir.
Dilekçelerin Komisyon Genel Kurulunca incelenmesi
MADDE 117- Komisyon Başkanlık Divanının 116 ncı maddenin dışında gördüğü
dilekçeler ile aynı madde gereğince karara bağladığı dilekçelerden süresi içinde itiraza
uğrayanlar, Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir.
Komisyon Genel Kurulu, kendisine gönderilen dilekçeleri, ilk önce; 116 ncı madde
hükmü gereğince inceleyerek karar konusu olup olamayacakları hususunu kararlaştırır.
Komisyon Genel Kurulu kararlarının bastırılması ve dağıtılması
MADDE 118- Komisyon Başkanlık Divanı, Komisyon Genel Kurulunca alınan
kararları bastırır, bütün milletvekillerine ve bakanlara dağıtır.
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Komisyon Genel Kurulu kararlarına itiraz
MADDE 119- Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesi Komisyon Genel Kuru
lunun kararına, kararın dağıtım gününden itibaren otuz gün içinde gerekçeli bir yazıyla
itiraz edebilir. Aksi halde, dilekçe hakkındaki karar kesinleşir.
Komisyon Genel Kurulu, itiraz edilen dilekçeler için, itiraz tarihinden itibaren otuz
gün içinde bir rapor düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı karar kesindir.
Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen kararlar, dilekçe sahiplerine ve ilgili
bakanlıklara bildirilir.
Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu
MADDE 120- Bakanlar 119 uncu madde gereğince kesinleşen kararlar hakkında
yaptıkları işlemi, aynı maddenin son fıkrası uyarınca kendilerine yapılan bildiri tarihin
den itibaren otuz gün içinde, Komisyon Başkanlığına yazıyla bildirirler. Komisyon Ge
nel Kurulu, bunlardan gerekli gördüklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mesini isteyebilir. Bu takdirde, komisyon kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlayarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Komisyonun bu istekte bulunması
halinde 119 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
İlgili bakanlık birinci fıkra uyarınca yapması gereken bildiriyi yapmadığı takdirde
de, aynı fıkra hükümleri uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Cumhurbaşkanı Seçimi, Güven İstemi, Olağanüstü
Yönetim Usulleri ve Silahlı Kuvvetlerle İlgili Kararlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Cumhurbaşkanı Seçimi ve Andiçme Töreni
Cumhurbaşkanı seçimi
MADDE 121- Cumhurbaşkanı, Anayasanın 101 inci maddesinde yazılı nitelikleri
taşıyan adaylar arasından, Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine göre seçilir.
Cumhurbaşkanı seçiminin sonucu, yeni Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanının ve birleşimde görevli Başkanlık Divanı üyelerinin imzaladıkları bir
tutanakla bildirilir.
Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanınca Başkan, yeni Cumhurbaşkanına seçildiğini
bildirmek üzere oturumu kapatır.
Cumhurbaşkanının andiçme töreni
MADDE 122- Yeni Cumhurbaşkanının andiçme töreni, eski Cumhurbaşkanının
görev süresinin dolduğu gün yapılır.
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Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından başka bir se
beple boşalmışsa, andiçme töreni, seçimden hemen sonraki oturumda yapılır.
Yeni Cumhurbaşkanı andiçmek üzere geldiğinde, Başkan oturumu açar ve en yaş
lı Başkanvekili vasıtasıyla Cumhurbaşkanını Genel Kurul Salonuna davet eder. Cum
hurbaşkanı, beraberinde en yaşlı Başkanvekili olduğu halde, hitabet kürsüsüne gelir ve
ayakta andiçer. Andiçme bitince, İstiklal Marşı çalınır ve Cumhurbaşkanı beraberinde en
yaşlı Başkanvekili olduğu halde salondan ayrılır.
Cumhurbaşkanı, andiçme töreninde siyah elbise giyer.
İKİNCİ BÖLÜM
Güven İstemi
Hükümet programının okunması
MADDE 123- Cumhurbaşkanınca atanmakla kurulmuş bulunan Bakanlar Kuru
lunun programı, kuruluş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir
bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur.
Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için, Danışma Kurulunca Genel Ku
rula bir özel gündem teklif olunur.
Yeni Bakanlar Kurulu kurulduğu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı ha
linde değilse, Başkanlıkça derhal toplantıya çağrılır.
Hükümet programının görüşülmesi; göreve başlarken güvenoyu
MADDE 124- Bakanlar Kurulu programının Genel Kurulda okunmasından itiba
ren iki tam gün geçtikten sonra, program üzerinde görüşme açılır. Bu görüşme sırasında
genel hükümler uygulanır.
Görüşmeye ayrılan gün için Danışma Kurulunca Genel Kurula bir özel gündem
teklif olunur.
Bu görüşme için söz almak, yeni Bakanlar Kurulu listesine dair Cumhurbaşkanlığı
yazısının Genel Kurulda okunmasından sonra mümkündür.
Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylamasına başvuru
lur. Güven oylaması açık oyla genel hükümlere göre yapılır.
Güven isteminin görüşme usulü
MADDE 125- Başbakan gerekli görürse, Türkiye Büyük Millet Meclisinden gü
ven isteminde bulunabilir. Bu istem derhal, Başkanlıkça, Genel Kurula sunuşlar arasında
bildirilir.
Bu istem üzerine Danışma Kurulu derhal, güven isteminin görüşüleceği günü ve
özel gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven istemi üzerinde görüşme, her halde, gü
ven isteminin Genel Kurulda okunmasından sonra bir tam gün geçmeden yapılamaz.
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Güven istemi üzerindeki görüşmelerde genel hükümler uygulanır. Görüşme bit
tikten sonra, Danışma Kurulu derhal, güven oylaması gününü ve özel gündemi Genel
Kurula teklif eder. Güven oylaması, her halde, görüşmenin bitmesinden bir tam gün
geçmeden yapılamaz.
Oylama açık oyla olur.
Başkanlık, iki yüz yetmiş altı milletvekili güvensizlik oyu kullandığı takdirde, Ba
kanlar Kuruluna güvensizlik oyu verildiğini, aksi halde Bakanlar Kurulunun güvenoyu
aldığını bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Olağanüstü Yönetim Usulleri
Olağanüstü hal ile ilgili kararlar
MADDE 126- Anayasanın 121 inci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından
ilan edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan olağanüstü hal ile ilgili karar, Başbakanlık
tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
Yukarıdaki fıkrada söz konusu kararda öngörülen sürenin kısaltılması veya uzatıl
ması hakkında siyasî parti grupları veya en az yirmi milletvekilinin imzası ile görüşme
sırasında önerge verilebilir. Oylamadan önce önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üze
re söz alabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanan olağanüstü halin süresinin uzatılması
na, değiştirilmesine veya olağanüstü halin kaldırılmasına dair Bakanlar Kurulu istemleri
bu maddedeki usul ve esaslara göre görüşülür ve karara bağlanır.
Bu madde gereğince yapılacak görüşmeler genel hükümlere göre yapılır.
Sıkıyönetimle ilgili kararlar
MADDE 127- Anayasanın 122 nci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından
ilan edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan sıkıyönetimle ilgili karar, Başbakanlık tezke
resiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
Sıkıyönetim ilanına dair kararın onaylanmasına veya sıkıyönetim süresinin değiş
tirilmesine veya sıkıyönetimin kaldırılmasına dair Bakanlar Kurulu isteminin ve siyasî
parti grupları veya en az yirmi milletvekilinin imzası ile verilecek önergelerin işlem ve
görüşmelerinde 126 ncı madde hükümleri uygulanır.
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmündeki kararnamelerinin görü
şülmesi
MADDE 128- Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri gereğince çıkarılan ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnameler, Anayasanın ve
İçtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre ancak,
komisyonlarda ve Genel Kurulda diğer kanun hükmünde kararnamelerle, kanun tasarı ve
tekliflerinden önce, ivedilikle en geç otuz gün içinde görüşülür ve karara bağlanır.
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Komisyonlarda en geç yirmi gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmün
de kararnameler Meclis Başkanlığınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerle İlgili Kararlar
Savaş hali ilanı
MADDE 129- Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, yabancı bir
devlete karşı veyahut belli bir devleti hedef tutmayıp Türkiye için savaş hukukunun yü
rürlüğe girmesini gerektiren hallerde savaş hali ilanına, Bakanlar Kurulunun istemi üze
rine, Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. Bu kararı Cumhurbaşkanı uygular.
Ancak, Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde Cumhur
başkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir ve derhal Türkiye
Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırır.
Silahlı kuvvet gönderilmesi veya kabulü
MADDE 130- Anayasanın 92 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, Türk Silah
lı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Tür
kiye’de bulunmasına belli bir süre için, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Türkiye
Büyük Millet Meclisince izin verilir. Bu kararı Cumhurbaşkanı uygular.
DOKUZUNCU KISIM
Yasama Dokunulmazlığı ve Üyeliğin Düşmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Yasama Dokunulmazlığı
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşüleceği komisyon
MADDE 131- Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki is
temler Başkanlıkça, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komis
yona havale edilir.
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun Başkanı,
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibi, Anayasa Komisyonunun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü
ve Kâtibidir.
Hazırlık Komisyonu ve görüşmeleri
MADDE 132- Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek
üzere ad çekme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu teşkil eder.
Hazırlık komisyonu kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak
bir kâtip seçer.
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Bu komisyon bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinler; tanık din
leyemez.
Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir ayda verir.
Bu rapor Karma Komisyonda bir ayda sonuçlandırılır.
Karma Komisyon raporu
MADDE 133- Karma Komisyon, hazırlık komisyonunun raporunu ve eklerini gö
rüşür.
Karma Komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletve
killiği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verir.
Karma Komisyon raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise Genel Kurulda
okunur. On gün zarfında bu rapora yazılı olarak itiraz edilmezse kesinleşir.
Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya üçüncü fıkra gereğince iti
raz edilmişse Genel Kurulda görüşülür.
Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamış ise, dönem ye
nilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece ilgili hakkında kovuşturma
yapılamaz.
Savunma hakkı
MADDE 134- Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili isterse hazırlık
komisyonunda, Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendini savunur veya bir üyeye
savundurur.
Savunma için çağrıda bulunulan milletvekili davete uymazsa evrak üzerinde karar
verilir.
Son söz her halde savunmanındır.
Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat istemesi yeterli değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
Üyeliğin Düşmesi
Üyeliğin düşmesi
MADDE 135- İstifa eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilmeye engel bir suç
tan dolayı hüküm giyen, kısıtlanan, üyelikle bağdaşmayan bir hizmeti sürdürmekte ısrar
eden, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim
günü katılmayan milletvekilinin üyeliği, 136, 137 ve 138 inci maddelere göre düşer.
Üyelikten istifa, hükümlülük ve kısıtlanma
MADDE 136- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa eden milletvekili
nin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edil
dikten sonra üyeliğinin düşmesine Genel Kurulca görüşmesiz karar verilir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin
hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekili hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının
Genel Kurulun bilgisine sunulmasıyla üyelik sıfatı sona erer.
Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürme
MADDE 137- Anayasanın 82 nci maddesinde ve kanunlarda milletvekilliği ile
bağdaşamayacağı belirtilen herhangi bir hizmeti veya görevi sürdürmekte ısrar eden
üyelerin durumu Başkanlık Divanınca incelenir. Sonuç, Başkanlık Divanı kararı ola
rak Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönde
rilir.
Karma Komisyon, yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasındaki usullere göre
durumu inceleyerek bir rapor hazırlar.
Bu rapor, Genel Kurulda görüşülür. Üyelik sıfatının düşmesi söz konusu olan mil
letvekili, isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye
savundurur. Son söz her halde savunmanındır.
Üyeliğin düşmesi, Genel Kurulda gizli oyla karara bağlanır. Oylama, Karma Ko
misyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren yirmi dört saat geç
meden yapılamaz.
Milletvekillerinin devamsızlığı
MADDE 138- Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak
bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca
tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona
gönderilir.
Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre
durumu inceler ve raporunu hazırlar.
Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi
gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşer. Üyeliğinin
düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini sa
vunur veya bir üyeye savundurur. Son söz her halde savunmanındır.
Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından iti
baren yirmi dört saat geçmeden yapılamaz.
Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırk beş birleşimden faz
la yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.
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ONUNCU KISIM
Oylamalar ve Seçimler
BİRİNCİ BÖLÜM
Oylamalar
Oylama şekilleri
MADDE 139- Oylama üç şekilde yapılır:
1. İşaretle oylama;
2. Açık oylama;
3. Gizli oylama.
İşaretle oylama üyelerin el kaldırması; tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üye
nin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin
ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır.
Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin ad ve soyadlarıyla seçim çevrelerinin ya
zılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması veya elektronik oylama mekanizmasının
çalıştırılması yahut ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa kal
karak ™kabul∫, ™çekimser∫ veya ™ret∫ kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve
böylece açıkladığı oyunun kâtip üyelerce kaydedilmesi suretiyle olur.
Oy pusulalarının toplanması kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atılması
suretiyle olabileceği gibi kutuların özel görevliler tarafından sıralar arasında dolaştırıl
ması suretiyle de yapılabilir. Açık oylama şekillerinden birine başvurulması, Genel Ku
rulun kararına bağlıdır.
Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan yuvarlakların kürsüden kutuya
atılması suretiyle yapılır.
Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak çekimser ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy
anlamına gelir.
İşaretle oylamanın yapılacağı haller
MADDE 140- Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama yapıl
masının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna baş
vurulur.
İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hususlarda, oylamaların işaretle ya
pılması zorunludur.
İşaretle oylamada usul
MADDE 141- İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oylama yapıla
cağını bildirerek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin el
kaldırmasını ister.
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Kâtip üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra Başka
na bildirirler.
Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula “kabul edilmiştir” veya “kabul
edilmemiştir” denmek suretiyle ilân olunur.
İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları,
Başkan ile kâtip üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında anlaşamadıkları veya
oyları tespit edemedikleri hallerde, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrar
lanacağını bildirir.
Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulmasından hemen sonra bir arada ayağa
kalkan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle oylamanın tekrarlan
masını isterlerse, oylama salonda ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır.
Açık oylamanın zorunlu olduğu haller
MADDE 142- Genel ve katma bütçe kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek ta
sarılarla değişiklik tasarıları, genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya ola
ğanüstü ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin değişiklik
tasarıları, bu kanunlarda bölümler arasında aktarma yapılmasına dair kanun tasarıları ile
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen kanun teklifle
ri, geçici olarak harcama yapılmasına ve gelir toplanmasına yetki veren kanun tasarıları
nın tümü; vergi, resim ve harçlar konmasına, kaldırılmasına, eksiltilmesine veya artırıl
masına dair kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; kesinhesap kanunu tasarıları, genel ve
katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına dair kanun
tasarılarının tümü; milletlerarası andlaşmaların onaylanması; bu andlaşmalara katılma
veya bu andlaşmaların belli hükümlerinin yürürlüğe konması hakkındaki katılma bildiri
lerinin yapılmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarılarının tümü; uzun vadeli
kalkınma planı tasarısının tümü, Anayasanın değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin her
bir maddesiyle tümü ve bu İçtüzüğün emredici hükümleriyle belirtilen diğer hususların
oylanması açık oylama ile yapılır.
Açık oylama istemi
MADDE 143- Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya
başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az on beş milletveki
linin yazılı istemine bağlıdır.
Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması ge
reklidir. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu bildirir ve önerge sa
hiplerinden en az on beşinin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını tespit eder.
Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanır. Önerge sahip
lerinden en az on beşi Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan imza herhangi bir
milletvekili tarafından kabul edilmez veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama istemi
düşer.
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Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan en az on beş milletvekilinden her
hangi birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan oylama, işaret
oyu niteliğinde işlem görür.
Açık oylama sırasında basılı oy pusulası bulunmayan milletvekili bir beyaz kâğıt
üzerine adını ve seçim çevresini yazıp imzalamak suretiyle oyunu kullanabilir.
Açık oylamanın sonuçlanması
MADDE 144- Açık oylamada oylama işleminin sona erdiği Başkanlıkça bildiril
dikten sonra, hiçbir milletvekili oyunu kullanamaz.
Oyların sayımı ve dökümü kâtip üyelerce yapılır ve tutanakla tespit edilen sonuç
aynı oturumda Başkan tarafından ilan olunur.
Birden fazla açık oylamanın bir arada yapılması
MADDE 145- Birden fazla husus hakkında açık oylama yapılması gerekiyorsa,
açık oylama işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara aynı zamanda atılması suretiyle
de yapılabilir.
Başkanın gerekli görmesi halinde açık oylama oturumun sonuna veya haftanın belli
bir gününe bırakılabilir. Ancak, muhtevası itibariyle çelişki doğurması muhtemel mad
deler ayrı ayrı oylanır.
Karar yeter sayısı
MADDE 146- Oya konulan bütün hususlar, Anayasada, kanunlarda veya İçtüzükte
ayrıca hüküm yoksa, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğuyla kararlaştırı
lır. Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan çoğunluktur.
İşaretle oylamada olumlu oylar, olumsuz oylardan fazlaysa, oya konan husus kabul
edilmiş; aksi halde, reddedilmiş olur. Genel Kurulda bulunup da oya katılmayanlar yeter
sayıya dâhil edilirler.
Gizli oylama
MADDE 147- Anayasa veya kanun gereğince açık oylamanın zorunlu bulunduğu
hallerde veya İçtüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu olduğunu belirttiği konularda yahut
açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz.
Yukarıdaki fıkrada yazılı haller dışında gizli oylama yapılabilmesi için yirmi mil
letvekilinin bir önerge ile, gizli oylama yapılmasını istemesi ve bu istemin Genel Kurul
ca kabulü lâzımdır. Karar görüşmesiz işaret oyuyla alınır.
Gizli oylama usulü
MADDE 148- Milletvekillerine, beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak birden
verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen kutuya atılır.
Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır.
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Oylamanın manasının belirtilmesi
MADDE 149- Gereken hallerde Başkan oylamadan önce verilecek oyların ne an
lama geldiğini kısaca belirtebilir.
Her oylamadan önce milletvekilleri zil çalınmak suretiyle çağrılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Seçimler
Seçimlerde usul
MADDE 150- Genel Kurul ve komisyonlarda seçimler, kanun ve İçtüzükte be
lirtilmiş başka bir usul yoksa, alfabe sırasıyla adları okunan milletvekillerinin oylarını
kürsüdeki kutuya atmaları suretiyle yapılır.
Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle tespit edilecek beş üyeli bir tasnif ko
misyonu tarafından yerine getirilir. Bu komisyonun oylama sonuçlarına ait raporu, aynı
oturumda Başkan tarafından Genel Kurula açıklanır.
Seçimlerde milletvekilleri zil çalma suretiyle çağrılır.
ONBİRİNCİ KISIM
Devam ve İzin
Devamsızlık ve izin
MADDE 151- Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan yoklama veya açık oy
lamalarda özürsüz veya izinsiz olarak bulunmayan milletvekili o birleşimde yok sayılır.
Başkan yazıyla başvuran bir milletvekiline on günü aşmamak üzere izin verebilir.
Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer alacak tek
lifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle karar verir.
Devamsızlık cetveli
MADDE 152- Başkanlık Divanı milletvekillerinin Genel Kurul veya komisyon ça
lışmalarına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cetvelin ilgili üyelere
ait kısımlarını özel surette kendilerine gönderir.
Cetvele itirazı olan milletvekili aldığından başlayarak yedi gün içinde yazı ile itiraz
edebilir.
Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyorsa ilgili üyeden bilgi ve belge ister, bun
dan sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetveli yayımlar.
Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en az üç defa yayımlanır.
Devamsızlığın müeyyidesi
MADDE 153- Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam kırk beş
birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.
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İki ay için izin alanların ödenek ve yollukları
MADDE 154- Bir yasama yılı içinde aralıksız olarak iki ay veya daha fazla izin al
mış olan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilebilmesi, Genel Kurulun kararına
bağlıdır. Genel Kurul, bu konudaki kararını, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer
alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle verir.
ONİKİNCİ KISIM
Tutanaklar
Tutanak nevileri, tutulması ve tutanakta düzeltme
MADDE 155- Genel Kurulda, tam ve özet olmak üzere, iki türlü tutanak tutulur.
Tam tutanak, ses alma makinesinin yardımıyla stenolar ve İçtüzüğün gerektirdiği
hallerde kâtip üyeler tarafından tutulur.
Bunlar, tutanak dergisinde yayımlanır.
Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasından başlayarak on beş gün içinde ilgililer, ge
reken düzeltmelerin yapılması için Başkanlığa yazıyla başvurabilirler.
Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, gereken incelemeyi yapar. Başkanlık Di
vanı düzeltme istemini haklı görürse, bir düzeltme yayımlanır ve ait olduğu tutanak der
gisine eklenir.
Bir yasama yılının son birleşiminin tutanak özeti kâtip üyeler tarafından hemen
orada yazılarak o birleşimin sonunda okunur.
Bu halde düzeltmeler okunma sonunda yapılır.
Son birleşim tutanağında milletvekilleri tarafından yapılacak düzeltmeler ilk çıka
cak Resmi Gazetede yayımlanır.
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Disiplin Cezaları
Disiplin cezalarının nevileri
MADDE 156- Milletvekillerine verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:
1. Uyarma;
2. Kınama;
3. Meclisten geçici olarak çıkarma.
Uyarma
MADDE 157- Uyarma cezasını gerektiren haller şunlardır:
1. Söz kesmek;
2. Sükûneti ve çalışma düzenini bozmak;
3. Şahsiyatla uğraşmak.
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Uyarma cezasının verilmesi
MADDE 158- Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yet
kisi, Başkana aittir.
Uyarma cezası alan milletvekili kendisini savunmak için söz isterse, bu üyeye otu
rumun veya birleşimin sonunda söz verilir. Başkan, gerekirse, daha önce söz verebilir.
Başkan, milletvekilinin açıklamasını yeterli görmezse, uyarma cezasını kaldırmaz;
yeterli görürse, uyarma cezasını kaldırdığını bildirir.
Bir milletvekili aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alırsa, durum, tutanak öze
tinde belirtilir.
Söz söylemekten yasaklama
MADDE 159- Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan milletvekilinin o birle
şimin sonuna kadar söz söylemesi Başkanın teklifi üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz
ve işaret oyu ile yasaklanabilir.
Kınama
MADDE 160- Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır:
1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı halde bunu gerektiren hareketten
vazgeçmemek;
2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak;
3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak;
4. Saldırıda bulunmak;
5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getir
mesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak.
Meclisten geçici çıkarma
MADDE 161- Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki hallerde verilir:
1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak;
2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak;
3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di
vanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bulunmak, sövmek
veya onları tehdit etmek yahut Türkiye Cumhuriyetine veya onun Anayasa düzenine
sövmek;
4. Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş
ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini bozma
ya teşvik veya tahrik etmek;
5. Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silahlı olarak gir
mek;
6. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak.
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Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları
MADDE 162- Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, en çok üç birleşim için ve

Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan milletvekili
cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal kapatarak o millet
vekilinin salondan çıkartılmasını idare amirlerinden ister.
Bu cezaya çarptırılan milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul, ko
misyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına cezası süresince katılamaz.
Disiplin cezalarında savunma ve özür dileme
MADDE 163- Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başkanın teklifi
üzerine Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır.
Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen milletvekilinin savunmasını yapmak ya
hut bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır.
Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları, tutanak özetine geçirilir.
Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğrayan bir milletvekili izin alıp kürsü
den açıkça af dilerse Meclise girmek hakkını kazanır.
Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Kolluk İşleri
Kolluk tedbirleri
MADDE 164- Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların
iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür.
Muhafız taburu ile güvenlik kuvveti, ancak Başkanın emri altındadır.
Silah taşıma yasağı
MADDE 165- Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe, arsa ve eklerine silahla
girmek yasaktır. Muhafız taburu ile emniyet kuvvetlerindeki görevlilerle Başkanın is
temi üzerine çağırılan silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri mensupları hakkında bu
hüküm uygulanmaz.
Bu hükme aykırı hareket edenler Başkanlıkça derhal dışarı çıkartılır.
Çalışma salonlarına girme yasağı ve ziyaretçiler
MADDE 166- Genel Kurul salonu ile komisyon odalarına Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinden, Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükümetin iş için gönderdiği
memurlardan ve çağırılan uzmanlardan başka kimselerin girmesi yasaktır.
Girenler Başkanlıkça dışarı çıkartılır.
Ziyaretçilerin ziyaret usulleri bir yönetmelik ile düzenlenir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri
MADDE 167- Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, yasama, ödenek ve yol
luk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar.
Basın
MADDE 168- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul ve komisyonlarındaki ça
lışmaları takip edecek basın ve yayın mensuplarına, Başkanlıkça özel bir giriş kartı verilir.
Bu kartı taşımayan basın ve yayın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde basına ay
rılan yerlere giremezler. Bu özel kartlarla ilgili esaslar, Başkanlık Divanınca kararlaştırılır.
Türk ve yabancı basın ve yayın mensuplarına özel dinleme locaları ve çalışma büro
ları ayrılması, Meclis binasının diğer kısımlarına girebilmeleri ve basın ve yayın mensupla
rına ilişkin sair hususlar, Başkanlık Divanınca hazırlanacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
Dinleyiciler
MADDE 169- Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerler
de sükûnet içinde oturmak zorundadırlar.
Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir
hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar.
Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından he
men dışarı çıkarılırlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde suç işlenmesi
MADDE 170- Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içinde milletve
killerinden ve Bakanlar Kurulu üyelerinden başka bir kimse bir suç işler ve bu suç savcılığın
kendiliğinden kovuşturma açamayacağı fiillerden olursa, görevliler sanığı dışarı çıkartır.
Eğer suç, savcılığın kendiliğinden kovuşturma açabileceği fiillerden ise, sanık he
men savcılığa teslim edilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin suç işlemeleri halinde Anayasanın 83 ün
cü maddesindeki hükümlere göre işlem yapılır.
ONBEŞİNCİ KISIM
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçhizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
İdarî İşler
İçhizmetlere dair mevzuat
MADDE 171- Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç hizmetleri, kanunlara ve bu İç
tüzüğe uygun olarak yürütülür.
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Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun olmak şartıyla Başkanlık Divanı, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin içhizmetlerine ait olmak üzere düzenleyici kararlar alabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin heyetle temsili
MADDE 172- Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil edilmesi gereken yurt için
deki törenlerde, Başkan veya Başkanlık Divanı üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına hazır bulunur.
Böyle bir törene Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir heyet gönderilmesi gerek
tiği takdirde, bu heyet üyelerinin sayısı, Başkan tarafından tespit edilir. Bu heyette her
siyasî parti grubundan en az bir milletvekili bulunur. Bu heyete, Başkan veya göstereceği
başkanvekillerinden birisi başkanlık eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığından faydalanma
MADDE 173- Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığından faydalanma şartları,
Başkanlık Divanınca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Milletvekilliği ile İlgili Belgeler ve İşaretler
Hal tercümesi varakası
MADDE 174- Milletvekilleri Meclise katıldıkları ilk günlerde Başkanlığa birer hal
tercümesi varakası verirler.
Bu varakada milletvekilinin:
1. Soyadı ve adı;
2. Baba adı;
3. Doğduğu tarih ve yer;
4. İkametgâhı;
5. Tahsil derecesi; bildiği yabancı diller; varsa ihtisası, ilmî rütbeleri, madalya ve
nişanları ile eserleri;
6. Mesleği;
7. Evli olup olmadığı; eşinin adı; varsa çocuklarının sayısı ve adları;
İle gerekli diğer hususlar yazılır.
Sonradan olacak değişiklikler, milletvekili tarafından yazıyla Başkanlığa bildirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar da, bu madde hükümlerine
tâbidirler.
Milletvekilleri, ayrıca, kanunlar gereğince doldurmaları gereken diğer belgeleri ve
mal bildirimini Başkanlığa verirler.
Tanıtıcı belgeler
MADDE 175- Milletvekillerine, bir kimlik cüzdanı, rozet, hamail ve bindikleri va
sıtayı tanıtıcı plâka veya işaret verilir.
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Milletvekilliğiyle ilgili belge ve işaretlerin nitelikleriyle nerelerde kullanılacağı,
Başkanlık Divanınca yapılacak bir yönetmelikte tespit olunur.
Eski milletvekillerine de rozet ve şekli Başkanlık Divanınca tespit edilecek ayrı bir
kimlik cüzdanı verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malî İşler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin hazırlanması
MADDE 176- Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe tasarısı idare amirleri tarafın
dan hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe tasarısı Başkanlık Divanınca incelenerek son
şeklini alır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi
hizmetlerine dair maddelerinden yapılacak harcamalarla ilgili verile emirleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından imzalanır.
Hangi verile emirlerinin kendi yerine idare amirleri tarafından imzalanacağını,
Başkan takdir eder.
Bina, bahçe ve arsaların yapım, imar ve onarımı hakkındaki kararlar, Başkanlık
Divanınca alınır.
Harcamaların denetimi
MADDE 177- Hesapları İnceleme Komisyonu, Genel Kurulca kabul edilen Türki
ye Büyük Millet Meclisi Bütçesiyle Meclise bağlı bütçelerin tatbikatına nezaret eder.
Saymanlığın denetlenmesi yılda altı defadan az olamaz.
Komisyon, söz konusu incelemelerinin sonucunu bir raporla Genel Kurula sunar.
Harcamaların vize edilmesi
MADDE 178- Verile emirleri, Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi Üyesi tara
fından harcamanın yapılmasından önce vize edilir.
Denetçinin özürlü olması halinde, bu görevi, komisyonun Sözcüsü yapar.
Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi Üyesi veya onun izinli veya özürlü olması
halinde Sözcüsü, tatil ve araverme sırasında Ankara’da bulunur.
Eşya ve demirbaşların denetlenmesi
MADDE 179- Türkiye Büyük Millet Meclisi eşya ve demirbaş defterleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi idare amirleri tarafından tutulur ve Hesapları İnceleme Komisyo
nuna sunulur.
Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları, kurul halinde denetler ve bahis konusu
defterleri inceleyerek, raporunu, Genel Kurula sunar.
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Kesinhesap
MADDE 180- Hesapları İnceleme Komisyonu, her malî yılın sonunda, Türkiye
Büyük Millet Meclisine ait geçen yıl bütçesinin kesinhesabını bir raporla birlikte Genel
Kurula sunar.
Genel Kurul bu rapora bilgi edinmekle yetinir.
ONALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
İçtüzüğün değiştirilmesi
MADDE 181- İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören teklifler, milletvekillerin
ce yapılabilir. Bunlar hakkında, kanun teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır.
Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda incelendikten sonra, bu Komisyonun raporu
esas olmak üzere, Genel Kurulda görüşülür ve sonuçlandırılır.
Anayasa Komisyonu, İçtüzükte gördüğü boşluk ve aksaklıkları ve bunların doldu
rulması ve düzeltilmesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir rapor halinde Meclis Başkanlı
ğına sunar. Bu rapordaki görüşler Başkanlık Divanınca da benimsenirse, Meclis Başkanı
İçtüzükte gerekli değişiklik tekliflerinin yapılması için Genel Kurulu uyarır.
İçtüzük değişiklikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı olarak Resmî Gazetede ya
yımlanmakla yürürlüğe girer; kararda, ileriye ait başkaca bir yürürlük tarihi de gösterilebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarının yayımlanması ve yürürlüğe girmesi
MADDE 182- Bu İçtüzükte bahis konusu Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan
yönetmelikler ve düzenleyici kararlar Resmî Gazetede yayımlanmakla yürürlüğe girer;
kararda ileriye ait başkaca bir yürürlük tarihi de gösterilebilir.
Meclis kararları ile Meclisin yaptığı seçimlerin sonuçlarından ve Başkanlık Divanı
kararlarından hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağı Başkanlık Divanının hazırla
yacağı bir yönetmelikte belirtilir.
Sürelerin tatil sırasında işlememesi
MADDE 183- Bu İçtüzükte gösterilen süreler, aksi, Anayasa, kanun veya İçtüzükte
belirtilmedikçe, tatil sırasında işlemez.
ONYEDİNCİ KISIM
Son Hükümler
Dahilî Nizamnamenin yürürlükten kalkması
MADDE 184- Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet
Meclisinde uygulanan 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizam
namesi işbu Tüzüğün yürürlüğe girmesi tarihinde yürürlükten kalkar.
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Yürürlük
MADDE 185- Bu İçtüzük, 1 Eylül 1973 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 186- Bu İçtüzük, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.
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HAKKINDA
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TÜRKMENİSTAN MECLİSİ HAKKINDA KANUN
(1 Nisan 2016 tarihine kadar yapılan değişiklikler ile)
Türkmenistan Anayasası’na uygun olarak bu Kanun Türkmenistan Meclisini, Mec
lisin teşkilatlarını, seçilen görevli şahısların ve milletvekillerinin hukuki statülerini dü
zenler.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1- Türkmenistan Meclisi (Parlamento) yasama erkini gerçekleştiren yüksek
yetkili kurumdur. Meclisin çalışmaları Türkmenistan Anayasası’na ve Meclis Kanunu’
na göre yürütülür. Ayrıca Türkmenistan Meclisi (bundan sonra Meclis olarak anılacaktır)
çalışmalarını düzenleyen diğer mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini gerçekleştirir.
Madde 2- Meclis, seçim hukuku kapsamında genel, eşit, doğrudan ve gizli oyla
seçilen 125 milletvekilinden oluşur. Meclis yasama dönemi süresi beş yıldır.
Milletvekili seçimleri Türkmenistan Cumhuriyeti Anayasası’na ve Türkmenistan
Seçim Kanunu’na göre gerçekleştirilir.
Anayasa’nın 61’inci maddesinde belirtilen durumlarda Meclis aşağıdaki usullerde
süresinden önce feshedilebilir:
1) Referandum kararı ile;
2) Milletvekili üye tamsayısının üçte ikisinin alacağı Meclis kararı ile (kendini fes
hetme);
3) Meclis yönetim kadrosu altı ay boyunca kurulamadığında Devlet Başkanı tara
fından
Feshedilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Türkmenistan Meclisinin Kuruluşu
Madde 3- Meclis çalışmaları; Genel Kurul toplantıları, komite ve komisyonların
toplantıları şeklinde yürütülür ve yine konuların serbestçe görüşülmesi ve ortaklaşa çö
zümüne, Meclisin oluşturduğu organların ve atadığı görevli şahısların Meclise karşı so
rumluluğuna, rapor vermesine, şeffaflığa ve toplumun fikrinin daima dikkate alınmasına
dayanır.
341

Madde 4- Genel Kurul çalışmaları milletvekillerinin üye tamsayısının üçte ikisi
nin hazır bulunması ile gerçekleştirilebilir.
olur.

Madde 5- Meclisin yasama dönemi içindeki toplantı dönemleri yılda en az iki defa

Meclisin olağanüstü toplantıları Devlet Başkanının çağırısı ya da milletvekili üye
tamsayısının üçte ikisinin talebi ile yapılır.
Madde 6- Yeni yasama döneminde Meclis, birinci yasama yılı içindeki ilk toplan
tısına, milletvekillerinin üçte ikisinin seçilmesinden sonraki en geç otuz gün içinde, bir
önceki Meclis Başkanı tarafından çağırılır.
Yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulunun ilk birleşimini bir önceki Meclis
Başkanı açar ve yeni Meclis Başkanı seçilene kadar Genel Kurula başkanlık eder.
Türkmenistan Devlet Başkanı Meclis Genel Kuruluna katıldığında, Genel Kurul
toplantısını açar ve yönetir.
Madde 7- Yeni yasama dönemi milletvekillerinin üyelikleri Meclisin ilk birleşi
minde onaylanır.
Önceki yasama dönemi milletvekillerinin üyelikleri, yeni yasama döneminin ilk
birleşimine kadar geçerlidir.
Yeni yasama dönemi milletvekilleri yemin edene kadar Meclis, ilk birleşiminde
Vekâlet ve Tasnif Komisyonlarının kurulmasına ilişkin kararlar kabul edebilir. Vekâlet
Komisyonunun önerisi ile milletvekillerinin üyeliklerinin onaylanması hakkında, Seçim
Kanunu’nun istismar edildiği durumlarda ise ayrı ayrı olmak üzere milletvekillerinin se
çilmelerinin geçersiz sayılmasına ilişkin kararlar kabul edebilir.
Madde 8- Devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel kuruluşların,
basın kuruluşlarının mensupları ve diğer yetkilileri, Meclis İçtüzüğü’nde belirtilen usul
lerde Meclis Genel Kurulu toplantılarında bulunabilirler.
Türkmenistan Devlet Başkanı Meclisin tüm toplantılarına katılabilir.
Devlet Başkanı yardımcıları Meclisin tüm toplantılarına katılabilirler.
Madde 9- Meclise kanun tasarısı önerme hakkı Devlet Başkanına, milletvekilleri
ne, Bakanlar Kuruluna ve Türkmenistan Yüksek Mahkemesine aittir.
Meclis Devlet Başkanına çeşitli konularda kanun çıkarma hakkı verebilir. Bu du
rumda daha sonra kanunların onaylanması Meclis tarafından mutlaka görüşülür. Meclis
aşağıdaki konularda kanun yapma hakkını hiç bir şekilde devredemez:
1) Anayasa’nın değiştirilmesi;
2) Ceza kanunları ve idari kanunlar;
3) Yargı çalışmaları.
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Meclis kanun, karar ve kanun hükmünde kararnameler kabul eder. Belirtilenlerin
kabul edilmesi açık veya gizli oylama yöntemi ile gerçekleştirilir.
Anayasa kanunları üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.
Kanun, karar ve kanun hükmünde kararnameler üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile kabul edilir.
Oylama usulü İçtüzük ile belirlenir.
Meclisin kabul ettiği kanunlar, Türkmenistan topraklarının tümünde yürürlüğe gir
mek zorundadır.
Madde 10- Kanunların, diğer hukuki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için resmi
olarak yayımlanması gerekir.
Türkmenistan kanunlarının ve Meclis kararlarının yayımlanması ve yürürlüğe gir
mesi, gerekli kanun ile gerçekleştirilir.
Madde 11- Meclis bağımsız biçimde milletvekillerinin yetkilerini belirler ve mil
letvekilleri arasından Meclis Başkanını, başkan vekillerini, komisyon ve komite üyele
rini seçer.
Meclis gizli oylama yöntemi ile üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Meclis Baş
kanını seçer. Meclis Başkanı Genel Kurula hitap eder. Meclis Başkanının seçilmesine
ilişkin karar kabul edilir.
Meclis Başkanının süresinden önce görevden alınması, milletvekili üye tamsayısı
nın üçte birinin önerisi ile görüşülür. Başkan, milletvekili üye tamsayısının üçte ikisinin
kararı ile görevden alınabilir.
Meclis Başkanı kendi isteği ile ve ayrıca yetkisi kapsamındaki görevleri yerine
getirmediği durumlarda milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile görevden alı
nabilir.
Bir önceki yasama dönemi Meclis Başkanı, yeni yasama dönemi ilk birleşimi ger
çekleşene kadar makamını korur.
Madde 12- Meclis başkan vekilleri milletvekilleri arasında açık oylama yöntemi
ile milletvekili üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Meclis başkan vekillerinin se
çilmesine yönelik karar kabul edilir.
Başkan vekilleri Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir, Başkan olmadı
ğında veya yetkilerini kullanacak durumda olmadığında Başkana vekâlet eder.
Meclis başkan yardımcıları kendi istekleri ile ya da yetkilerini uygulayamayacak
durumda olduklarında açık oylama yöntemiyle milletvekili üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile görevden alınabilir.
Madde 13- Meclis Başkanının, başkan vekillerinin seçilmesine veya görevden
alınmasına ilişkin önerilerin ileri sürülmesi usulü Meclis İçtüzüğü ile belirlenir.
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Madde 14- Kanun tasarısı çalışmalarının yapılması, konuların önceden görüşül
mesi ve gündeme hazırlanması için milletvekillerinin üyeliğinde komisyonlar ve komi
teler oluşturulur.
Komisyonlar daimi olarak kurulur. Komiteler hem daimi hem de geçici olarak ku
rulabilir.
Komisyon ve komitelerin kurulması ve kaldırılması, başkanlarının, başkan vekille
rinin ve üyelerinin seçilmesi ve görevden alınması usulleri bu madde ve Meclis İçtüzüğü
kapsamında uygulanır.
Madde 15- Meclis ve organlarının çalışma düzeni İçtüzük ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meclisin ve Meclis Başkanının Yetkileri
Madde 16- Meclisin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
1) Kanunların kabul edilmesi, Anayasa’da ve diğer kanunlarda değişiklik yapılma
sı, kanunların yürütülmesinin denetimi ve kanunların değerlendirilmesi;
2) Meclis Başkanının, başkan vekillerinin seçilmesi ve görevden alınması;
3) Komisyon ve komitelerin kurulması, düzenlenmesi ve kaldırılması, üyelerinin
belirlenmesi, başkan ve başkan vekillerinin seçilmesi ve görevden alınması;
4) Çeşitli konularda kanun çıkarma yetkisinin Devlet Başkanına verilmesi;
5) Devlet Başkanının çıkardığı kanunların onaylanması;
6) Bakanlar Kurulu çalışma programının görüşülmesi ve kabul edilmesi;
7) Devlet Başkanının önerisi ile Yüksek Mahkeme Başkanının, Başsavcının, İçişle
ri Bakanının, Adalet Bakanının atanması ve görevden alınması konularının görüşülmesi;
8) Kanun tasarısı çalışmalarının yıllık ve genel planlarının görüşülmesi ve onay
lanması;
9) Devlet bütçesinin ve bütçe denetimine ilişkin raporun görüşülmesi ve onaylan
ması;
10) Devlet ödüllerinin oluşturulması;
11) Devlet Başkanının devlet nişanı ile onurlandırılması, Devlet Başkanına askeri
unvanlar ve rütbeler verilmesi;
12) Hükümet ve devlet kurumlarının mevzuatının Anayasa’ya uygunluğunun de
netimi;
13) Uluslararası antlaşmaların kabulü ya da kaldırılması;
14) Ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel yönlerinin ve prog
ramlarının müzakere edilmesi;
15) Referandum düzenlenmesi görüşmeleri;
16) Devlet Başkanı, milletvekilleri, yerel yönetimler ve kengeşlerin seçimlerinin
düzenlenmesi;
344

17) Türkmenistan’ın devlet sınırlarının ve idari toprak dağılımının değiştirilmesi
konularının görüşülmesi;
18) Barış ve güvenlik konularının görüşülmesi;
19) Yerel yönetimlerin ve kengeşlerin çalışmalarında amaç, hedef ve görevlerini
yerine getirmelerinin sağlanması;
20) Anayasa ve kanunlar ile Meclisin yetkisine verilmiş diğer görevlerin yerine
getirilmesi.
Madde 17. Meclis Başkanı:
1) Meclis çalışmalarını yürütür;
2) Genel Kurula başkanlık eder;
3) Komisyon ve komite üyeliklerine ilişkin teklifleri Meclis gündemine alır ve kar
şılıklı çalışmalarını koordine eder;
4) Komisyonlara, komitelere ve milletvekillerine idari, hukuki, bilimsel, bilgi ve
hizmetleri sağlar;
5) Gerekli durumlarda kanun tasarılarının hazırlanması üzerine komiteler ve uz
man grupları oluşturur;
6) Komisyon ve komitelerin yürüttükleri çalışmalara ilişkin verdikleri bilgileri dinler;
7) Meclis teşkilatlarını ve kadrolarını onaylar;
8) Meclisin kabul ettiği kanunların ve diğer düzenlemelerin yayımını, “Türkme
nistan Meclisi Bilgisi”nin basımını sağlar;
9) Kanunların, Meclis kararlarının uygulanmasının denetimini sağlar;
10) Devlet Başkanının talimatı ile Anayasa’nın 53’üncü maddesinin 2, 11 ve 13
’üncü bentlerinde belirtilen yetkileri hayata geçirir;
11) Devlet Başkanı, Bakanlar Kurulu, diğer devlet kurumları ve sivil toplum kuru
luşları ile Meclisin karşılıklı ilişkilerini sağlar;
12) Yabancı devletlerin parlamentoları ile ilişkilerde Meclisi temsil eder ve parla
mentolar arası ilişkilerin düzenlenmesini sağlar;
13) Meclis tarafından kabul edilen ve Türkmenistan Devlet Başkanına imzalanmak
üzere gönderilen kanunları imzası ile onaylar, Meclis kararlarını imzalar;
14) Meclis teşkilatlarının çalışanlarını atar ve görevden alır;
15) Anayasa, kanunlar ve Meclis kararları ile Meclis Başkanın yetkisine verilen
diğer konulardaki görevleri yerine getirir.
Meclis Başkanı kendi yetkisi çerçevesinde kararlar kabul eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon ve Komiteler
Madde 18- Komisyonların görevleri:
1) Kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere ilişkin tasarılar üzerinde çalışma;
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2) Meclisin yetkilerine giren konuları Genel Kurul öncesinde inceleme ve hazırlama;
3) Kanunların ve Meclis kararlarının yürütülmesinin desteklenmesi ve denetlenmesi.
Madde 19- Komisyonlar yeni yasama dönemi içinde yetkilidir.
Gerekli durumlarda yeni komisyonlar kurulabilir, kurulan önceki komisyonlar kal
dırılabilir veya düzenlenebilir.
Madde 20- Komisyon Başkanı, başkan vekili ve üyeleri Meclis tarafından seçilir.
Komisyon üyeleri seçilirken oylama üyelerin tamamını kapsar, gerekli durumlarda ise
adayların ayrı ayrı seçimi ile gerçekleşir.
Meclis Başkanı ve başkan vekilleri komisyonlara üye olamaz.
Madde 21- Komisyon başkanı ve başkan vekili kendi istekleriyle ve ayrıca görev
lerini yerine getirmediklerinde görevden alınabilir.
Madde 22- Komisyonların çalışma planları; Meclisin, Meclis Başkanının, Meclis
başkan vekilinin talimatlarına ve tavsiyelerine uygun düzenlenir.
Çalışma planı kapsamında komisyonlar, kanunlar ve Meclis kararlarına ilişkin ta
sarıları; Devlet Başkanının, Bakanlar Kurulunun, Yüksek Mahkemenin gönderdiği ta
sarılar ve milletvekillerinin teklifleri üzerinden, Meclis Başkanının ve Meclis başkan
vekillerinin talimatı ile hazırlarlar.
Madde 23- Türkmenistan kanunları ve Meclis kararlarına ilişkin tasarılar, usul ge
reği önce komisyonlarda müzakere edilir, sonra Meclis Genel Kurulu gündemine alınır.
Komisyon raporlarında belirtilen teklifler ve görüşler Meclise verilir.
Kanunların ve Meclis kararlarının hazırlanması ve kabul edilmesi, komisyonların
bu çalışmalara katılımı, bu Kanun ve Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.
Madde 24- Komisyonlar Genel Kurula teklif verme, kendi ihtisasları ile ilgi konu
larda rapor ve ek raporlar sunma hakkına sahiptirler.
Madde 25- Meclis komisyonları, kanun tasarılarının hazırlanmasında kamusal,
sosyal, siyasi öneme sahip konulara ilişkin resmi açıklama almak üzere hükümet ve di
ğer kurumların kamu görevlilerine başvurabilirler.
Madde 26- Meclis çalışmaları ile ilgili her hangi bir konuya dair komite veya ko
miteler kurulabilir.
Komiteler milletvekillerinden oluşur. Komite üyeleri ve başkanı açık oylama ile
seçilir.
Meclis, komiteler kurulurken görevlerini ve çalışma usullerini belirler.
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Komite, çalışmalarının sonuçlarına dair Meclise rapor ya da görüş verir. Komitenin
raporuna ya da görüşüne dair Meclis karar kabul eder.
Madde 27- Komisyon ve komiteler, toplantılarına milletvekillerini, bilim adamla
rını, uzmanları ve diğer uygun gördükleri şahısları davet edebilirler.
Madde 28- Komisyon veya komite toplantıları, üye tamsayısının yarısından çoğu
nun hazır bulunması ile gerçekleştirilir.
Komisyon ve komite karar yeter sayısı üyelerinin salt çoğunluğu ile sağlanır.
Madde 29- Komisyon ve komite toplantıları açık oturum şeklinde gerçekleştirilir.
Gerekli durumlarda kapalı oturum için karar alınır.
Madde 30- Komisyon ve komite başkanları, çalışmaları ve toplantıları yürütür.
Komisyon ve komite başkanları:
Toplantı çağrısı yapar ve toplantılar için gerekli bilgi ve belgeleri temin ederler;
Üyelere görevler verirler, çalışmalar ile ilgili bilgi ve belge gönderirler;
Hazırlık komitelerinde ve çalışma gruplarında, komisyon ve komite üyelerine gö
rev verirler;
Toplantılara kamu tüzelkişileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, uzman
ların ve bilim adamlarının katılımını sağlarlar;
Raporları imzalarlar;
Meclisteki diğer komisyon ve komitelerde, devlet kurum ve kuruluşlarında, sivil
toplum kuruluşlarında komisyon ve komitelerini temsil ederler;
Alınan kararların uygulanmasını takip ederler ve bu konularda üyelere bilgi verirler;
Komisyon ve komitelerde görüşülen konularda ve ayrıca alınan tavsiye kararları
nın uygulanması ile ilgili konularda Meclis Başkanına bilgi verirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Milletvekilleri
Madde 31- Yetkilerini halktan alan milletvekilleri, halkın Mecliste temsilini sağla
yan tüm haklara sahiptirler.
Milletvekilleri salahiyetlerini Anayasa ve kanunlar kapsamında hayata geçirerek
seçmenlerin iradesini temsil ederler.
Milletvekilinin Meclise kanun teklif etme yetkisi vardır.
Milletvekillerinin yetkileri onay içerikli Meclis kararı ile başlar.
Milletvekillerinin üyeliklerine son verilmesi, yeni yasama döneminin ilk birleşi
minde üyeliğin düşürülmesi veya yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile Mecliste
alınan karar üzerine gerçekleşir.
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Milletvekilleri seçmenleri, seçim çevresindeki yerel yönetimler ve sivil toplum ku
ruluşları ile ilişki kurarlar.
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında bulunur ve verilen görevleri yerine getirirler.
Kanunların ve kararların hazırlanması, görüşülmesi, kabul edilmesi ve uygulanma
larının denetimi milletvekili faaliyetlerinin temel hatlarıdır.
Yetkilerin ve görevlerin yerine getirilmesine yönelik Meclis ile olan ilişkiler, bu
Kanun ve Meclisin kabul ettiği diğer kararlar ile yürütülür.
Madde 32- Devlet, her bir milletvekilinin yetkilerini engellenmeksizin ve verimli
uygulaması, hak ve özgürlüklerinin, hayatının, onur ve liyakatinin ve ayrıca şahsi doku
nulmazlığının sağlanması için güvence verir.
Milletvekillerine yönelik bu hükümlere uymayan şahıslar bu kanuna karşı sorum
luluk taşırlar.
Madde 33- Milletvekilinin üyeliğini sadece Meclis düşürebilir. Milletvekili hak
kındaki yargılama kararları üyeliği düştükten sonra uygulanabilir.
Milletvekillerinin üyeliklerine aşağıdaki durumlarda son verilir:
1) Üyeliğinin sona ermesi için kendisinin dilekçe vermesi;
2) Bu Kanunun 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevlere atanma
sı veya seçilmesi;
3) Görevlerini yerine getiremeyecek derecede ciddi sağlık sorunu bulunması;
4) Milletvekili kimliğine sığmayan yüz kızartıcı eylemde bulunması;
5) Türkmenistan vatandaşlığından çıkarılması.
Milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesi kararı açık oylama ile milletvekillerinin üye
tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.
Milletvekilinin yetkilerinin durdurulması ve görevine süresinden önce son veril
mesi hakkında karar açık oylama ile milletvekillerinin üye tamsayısının salt çoğunluğu
ile kabul edilir.
Milletvekilinin yetkileri, hakkındaki soruşturma döneminde durdurulabilir.
Madde 34- Milletvekili aynı zamanda Bakanlar Kurulu üyeliği, valilik, arçin*, hâ
kimlik ve savcılık görevlerini yapamaz.
Milletvekili yukarıdaki vazifelerden birisine atandığında veya seçildiğinde yetkile
rine bu tarihten itibaren son verilmiş olur ve bu Kanunun 33’üncü maddesinin dördüncü
fıkrasına göre hakkında Meclis karar kabul eder.
Madde 35- Milletvekilleri Genel Kurul çalışmalarına serbest fikir özgürlüğü ile
katılır.
* Türkmenistan’da yerel yönetimde bir görev unvanı
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Milletvekili Genel Kurul ve üyesi olduğu komisyonların toplantılarında bulunmaya
ve çalışmalara yakından katılmaya mecburdur.
Madde 36- Üye, toplantılarda görüşülen konularda karar kabul etme hakkına sa
hiptir.
Milletvekili:
1) Meclisin kurduğu ve seçtiği kurumlara ve görevlere adaylar önerebilir, seçer ve
seçilebilir;
2) Gündeme konu teklif edebilir;
3) Konuların görüşme usullerine ve görüşülen konuların içeriklerine ilişkin teklif
ve görüş sunabilir;
4) Karar tasarısı ve değişikliği önerebilir;
5) Meclisin oluşturduğu organların listesine ve Meclisin seçtiği kamu görevlisi şa
hıslara dair fikirlerini açıklayabilir;
6) Konuların müzakerelerine katılabilir, soru sorabilir;
7) Gensoru önergesi verebilir;
8) Oylama yöntemlerine ilişkin açıklama yapabilir ve kendi önerilerini dile getir
mek için söz alabilir.
Üye, Genel Kurul konuşmasında, müzakere edilen konuya ilişkin verdiği öneri ve
görüşün metnini, tutanağa eklenmesi için birleşimi yöneten Başkana sunabilir.
Yukarıdaki yetkilerin yerine getirilmesi bu maddeye ve Meclis İçtüzüğüne göre
gerçekleştirilir.
Madde 37- Gensoru, Meclis Genel Kurulunda milletvekilinin, devlet kurumları
ve kamu görevlileri hakkında toplumsal öneme sahip konularda ileri sürdüğü, onlardan
resmi açıklama veya görüş talebidir.
Milletvekili Genel Kurulda Bakanlar Kuruluna, bakanlara ve diğer devlet kurumla
rının kamu görevlilerine gensoru verme hakkına sahiptir.
Milletvekili ya da milletvekilleri grubu gensoruyu sözlü veya yazılı biçimde vere
bilir. Yazılı gensorular Genel Kurulda okunur.
Hakkında gensoru verilen kurum ya da ilgili şahıs, cevabını Meclis tarafından be
lirlenen sürede, Meclis toplantısında vermelidir Gensoru, gensoruya verilen cevap ve
gensoru görüşmelerinin sonucunda Meclis tarafından kabul edilen karar resmi olarak
yayımlanır.
Meclis gensoruya ilişkin kararının uygulanması hakkında Meclis tarafından belir
lenen sürede rapor sunma zorunluluğu isteyebilir.
Madde 38- Milletvekillerinin önergeleri ve görüşleri Meclis, komisyon ve komite
ler tarafından görüşülür ve incelenmesi için ilgili şahıslara gönderilir.
Devlet kurumlarına ve ilgili şahıslara milletvekilleri tarafından gönderilen önerge
ler ve görüşler en geç bir ay içinde incelenmeli ve incelemelerin sonuçları milletvekiline
ve Meclise yazılı biçimde sunulmalıdır.
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Madde 39- Milletvekili hakları:
Seçmenlerinin isteklerinin yerel yönetimlerde değerlendirilmesine katılma;
Seçmenleri ile miting düzenleme;
Kendi faaliyetleri hakkında radyo, televizyon ve basına bilgi verme.
Milletvekili:
Seçmenlere ve sivil toplum kuruluşlarına Meclisin çalışmaları hakkında bilgi ver
melidir;
Toplumun görüşünü, halkın ihtiyaç ve taleplerini öğrenmeli, bu hususlarda Meclise
bilgi vermelidir. Bu hususların yerine getirilmesi amacı ile uygulama yapılması için ilgili
kurumlara teklifler sunmalıdır.
Madde 40- Yerel yönetimler ve yerel yönetim kurumlarının yöneticileri, milletve
kilinin seçim çevresinde seçmenleri ile toplantılarını düzenler ve vatandaşların katılımı
için gerekli ortamı oluşturur.
Milletvekillerinin seçmenleri ile toplantısı yılda en az bir defa yapılmalıdır.
Milletvekili, seçmenlerinden gelen önerileri, dilekçe ve şikâyetleri inceler, bunların
düzgün biçimde vaktinde çözüme kavuşturulması için önlemler alır.
Madde 41- Milletvekilliği çalışmaları ile ilgili olarak milletvekili, devlet kurumla
rına ve sivil toplum kuruluşlarına, işletmelere, kurumlara ve örgütlere üye olma ve ayrıca
onların yöneticileri tarafından sıra beklemeden kabul edilme hakkına sahiptir.
Milletvekillerinin devlet sırları ve kanunla korunan diğer sırları içeren belgeleri
inceleme usulü kanunla belirlenir.
Madde 42- Milletvekillerine bilgi, belge ve haberleşme araç ve gereçleri sağlanır.
Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri milletvekilinin ricası üze
rine milletvekilliği çalışmaları ile ilgili konular hakkında uzmanların katılımı ile toplan
tılar düzenlenmesine yardım etmeli ve gerekli bilgileri vermelidir.
Milletvekili Bakanlar Kuruluna, bakanlara, diğer devlet kurumlarına ve sivil top
lum kuruluşlarına sözlü veya yazılı dilekçe verebilir ve belirttiği konuların görüşülme
sine bizzat katılabilir. Belirtilen kurumlar ve ilgili şahıslar milletvekilinin dilekçelerine
mutlaka cevap vermelidirler.
Madde 43- Milletvekili hava limanlarının, demir yollarının, göl ve deniz limanla
rının “VİP” bölümlerinden ücretsiz hizmet alma hakkına sahiptir. Milletvekiline “VİP”
bölümlerinde milletvekili kimliğini takdim ettiğinde, bedeli ödenmiş veya ödenmek üze
re fatura verilmelidir.
Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar, milletvekilinin çalış
malarını yürütmesi için gerekli koşulları sağlamalıdır.
Devlet kurumları milletvekiline çalışmalarını yürütmesinde, seçim bölgesine gel
mesinde, ulaşım ve konaklama hizmeti almasında yardımcı olurlar.
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Yurt dışı seyahatlerinde milletvekilleri diplomatik pasaport kullanırlar. Milletvekil
leri gümrükten muaftır. Türkmenistan’ın yurt dışındaki büyükelçilikleri milletvekillerine
gerekli yardımı sağlamalıdırlar.
Milletvekillerine gerekli durumlarda yasama dönemi boyunca lojman tahsis edilir.
Milletvekillerinin ve aile bireylerinin kaldığı lojmanlar milletvekilliği süresi bo
yunca tahsislidir.
Madde 44- Milletvekillerinin göreve başlarken taşınması ve görev süresinin bit
mesi ile birlikte önceki yaşadığı yere geri taşınması ile bağlı kendisinin ve aile bireyleri
nin masrafları Meclis tarafından belirtilen usullerle ödenir.
Mecliste göreve başlayan milletvekili ve her bir aile üyesi için Meclis bütçesinden,
devletin belirlediği asgari ücretin beş katı fazlası miktarında bir defa olmak şartıyla öde
nek verilir.
Madde 45- Milletvekili Mecliste görev yaptığı dönemde; genel ve kesintisiz ça
lışma kıdemine, mesleki çalışma kıdemine, askeri ve emniyet teşkilatlarındaki hizmet
sürelerine ait kıdemine, ayrıca diğer sınıflandırma dereceleri ve kategorilere göre rütbe
ve sıfatları ile sonraki askeri ve özel rütbelerini kullanma hakkına sahiptir.
Yasama dönemi sona erdikten sonra milletvekili çalıştığı önceki görevine geri dö
nebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise milletvekiline, aynı göreve eşdeğer bir
alanda çalışma fırsatı verilir.
Madde 46- Meclis onayı olmadan milletvekili görevinden alınamaz; hakkında da
va açılamaz; hapse atılamaz veya özgürlükleri kısıtlanamaz; hakkında verilen yargı ka
rarları geçersiz sayılır.
Milletvekiline ait yerlerde arama yapılamaz.
Madde 47- Milletvekili hakkında yargı süreci başlatılması için Başsavcı tarafından
Meclise iddianame gönderilir.
Başsavcının iddianamesi görüşülürken Meclis tarafından belli konuların değerlen
dirilmesi amacı ile başka bilgi ve belgeler istenebilir. Meclis görüşülen konuya ilişkin
karar kabul eder ve Başsavcıya üç gün içinde bilgi verilir. Yeterli dayanaklar olduğunda
Meclis kendi kararını yeniden görüşebilir. Milletvekili kendisinin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına ilişkin görüşmelere katılabilir.
Başsavcı yargı sürecinin sonuçlandığı tarihten itibaren üç gün içinde Meclise ge
rekli bilgileri gönderir.
Madde 48- Milletvekilinin kartı ve rozeti vardır. Üye kartı ve rozet milletvekilliği
geçerlilik kazandıktan sonra verilir. Milletvekili kartını ve rozetini yasama dönemi bo
yunca kullanır.
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Görevine süresinden önce son verildiğinde milletvekili, kartını ve rozetini Mecli
se bırakır. Üye Kartı ve Rozetler Hakkında Yönetmelik ile üye kartı ve rozet örnekleri
Türkmenistan Meclisi tarafından onaylanır.
ALTINCI BÖLÜM
Devlet Kurumlarının Mevzuatının Anayasa’ya Uygunluğu
Madde 49- Anayasa’nın 63’üncü maddesine göre Meclis, devlet kurumlarının mev
zuatının Anayasa’ya uygun olup olmadığını belirler. Mevzuatın Anayasa’ya uygunluğu ko
nusu Mecliste görüşülürken Meclis, mevzuatın Anayasaya uygunluğu ihtimalini esas alır.
Madde 50- Mevzuatın Anayasa’ya uygun olup olmadığı konusu teklif üzerine gö
rüşülür.
Mevzuatın Anayasa’ya uygunluğunun incelenmesine dair teklifleri Meclise Devlet
Başkanı, milletvekilleri, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Mahkeme verebilir.
Bakanlıklar ve genel müdürlükler, yerel yönetim ve özyönetim organları, kurumlar,
teşkilatlar ve vatandaşlar, mevzuatın Anayasa’ya uygunluğunun belirlenmesine dair tek
lif verme hakkına sahip olan kurumlara ve ilgili şahıslara istekte bulunabilirler.
Meclis verilen teklifleri gerekçesini belirterek reddedebilir.
Madde 51- Meclis görüşülen mevzuatın Anayasa’ya uygun olup olmadığını ince
lerken, aşağıdaki esaslara göre karar verir:
1) Mevzuatın içeriğine ve şekline göre;
2) Devlet organları arasında yetkilerin belirlenmesi açısından;
3) Kabul edilme, imzalanma, yayımlanma ve yürürlüğe girme usullerine göre.
Bu konular görüşülürken Meclis tarafların delil ve görüşleri ile ilgilenmez.
Meclis incelenen mevzuata dayalı veya onun çeşitli hükümlerini yansıtan düzenle
meler hakkında - hatta bu düzenlemeler teklifte belirtilmiş olmasa bile- karar çıkarabilir.
Meclis, Anayasa’ya uygun olup olmadığı tartışılan mevzuat taslaklarını incelemez
ve görüş belirtmez.
Madde 52- Mevzuatın Anayasa’ya uygunluğu hakkında Meclisin kabul ettiği ka
rarların gereği, Türkmenistan devlet sınırları içerisinde bütün kurumlar, teşkilatlar, sivil
toplum kuruluşları, ilgili şahıslar ve vatandaşlar tarafından yerine getirilmelidir.
Meclis kararlarının gönderildiği devlet kurumları ve ilgili şahıslar bu kararları ince
lemelidirler. Eğer Türkmenistan kanunlarında başka usul belirlenmemiş ise, bu kurumlar
ve ilgili şahıslar cevaplarını Meclise belirtilen sürede göndermelidirler.
Meclis tarafından alınan kararları incelememek veya önemsememek, verilen sü
relere uyulmaması, bu kararların uygulanmaması veya hakkıyla yerine getirilmemesi
durumunda Türkmenistan kanunlarına karşı sorumluluk kabul edilmiş olur.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Türkmenistan Kanunlarının Uygulanmasının Denetimi
Madde 53- Türkmenistan Anayasası’nın 63’üncü maddesine istinaden Meclis ka
nunların uygulanmasının denetimini kendi kuracağı organlar ile yürütebilir ve ortaya
çıkan eksikliklerin giderilmesini devlet yetkililerinden talep edebilir.
Madde 54- Kanunların uygulanması üzerine denetim yapılması, Meclise verilen
yetkiler dâhilinde, yürürlükte olan ve yeni kabul edilen kanunların, kanunlarda yapılan
değişiklik ve eklerin toplum hayatına etkisinin denetlenmesinden, ayrıca kanunları uy gu
layanların ülkede yürütülen reformların gereklerini yerine getirip getirmedikleri ile uygu
lamadaki yanlışlıkları tespit etmek ve düzeltilmesi için önlemler almaktan ibarettir.
Meclis, Türkmenistan Devlet Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanına, kanunların
uygulanmasının gidişatı, vatandaşların refahını sağlayacak yeniliklerin kanunlarla des
teklenmesi ve alınan önlemlere ilişkin sonuçlar hakkında bilgi verir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Meclis Çalışmalarının Desteklenmesi
Madde 55- Meclisin, komisyon ve komitelerinin, görevlilerinin ve milletvekili
gruplarının gerek duyduğu teknik ve diğer araç gereçler Meclis daire başkanlıkları tara
fından karşılanır.
Madde 56- Meclis daire başkanlıklarının görevleri:
1) Meclis komisyon, komite ve milletvekili toplantılarına, ayrıca Meclisteki diğer
etkinliklere idari ve maddi-teknik hizmet sağlanması;
2) Vatandaşlar tarafından Meclise gönderilen talep, dilekçe ve şikâyetlerin incelen
mesi, araştırılması ve toparlanması;
3) Meclis yayınlarının, “Türkmenistan Meclisi Dergisi”nin basılması;
4) Meclis çalışmalarının basına duyurulması;
5) Meclis daire başkanlıklarına verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 57- Meclis giderleri Türkmenistan Devleti bütçesinden karşılanır.
Madde 58- Meclis binasında ve toplantı dönemlerinde Türkmenistan Devlet Bay
rağı dalgalandırılır.
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Madde 59- Bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
25 Ekim 2005 tarihinde kabul edilen “Türkmenistan Meclisi” hakkında Türkme
nistan Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Türkmenistan
Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhammedov

9 Ocak 2009, Aşkabat
№ 15-IV
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