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Merhaba,

Mecl�s’�n yasama ve denet�m faal�yetler� hakkında n�cel ver�ler sunarak, �şley�ş�n� yalın b�r d�lle aktarma hedef�yle her ay s�zlerle
buluşturduğumuz mecl�ste.org bülten�m�z�n yen� dönem �lk sayısını Ek�m gündem�yle derled�k.

Kabul ed�len kanunların �çer�ğ�yle �lg�l� doğru ve güven�l�r b�lg�y� yaygınlaştırırken, Mecl�s’�n yasama, denet�m ve tems�l �şlevler�
dışında yaşanan gündem� de ele aldığımız bu ayk� bülten�m�zde, CHP’n�n başörtüsü tekl�f�, 24 kanunda değ�ş�kl�ğe sebep olan
torba kanunun yanı sıra sayısal ver�ler de d�kkat çek�yor.

Bülten�m�z� her ay s�z�nle buluşturmak b�z�m �ç�n öneml� çünkü Mecl�s çatısı altında gerçekleşen her türlü faal�yet hakkında doğru
ve güven�l�r b�lg�ye sah�p olmamız, yasa yapım sürec�n�n her aşamasının herkes�n katılımını sağlayacak şeffaflıkta olması,
demokras�n�n gereğ� olduğu kadar m�llet�n �rades�n�n tems�lc�s� olan Mecl�s’�n de daha etk�n ve güçlü çalışab�lmes�n�n gereğ�.
Katılımcı ve şeffaf ve dolayısıyla daha etk�n ve güçlü çalışan b�r Mecl�s �se bu çatı altında gerçekleşt�r�len her türlü faal�yet�n
hep�m�z tarafından sah�plen�lmes� anlamına gel�yor.

Gündemdek� yasama ter�mler� sözlüğü, Mecl�s�n yasama ve denet�m mekan�zmalarını �stat�st�klerle �rdeled�ğ�m�z ‘Sayılarla Mecl�s’,
çıkan kanunları ve m�lletvek�ller�yle muhalefet part�ler� tarafından ver�len kamuoyunda ses get�rm�ş kanun tekl�fler�n� detaylarıyla
derled�ğ�m�z ‘Ek�m’de Yasama’ ve ‘Gündem Dışı’ haber başlıklarıyla s�zlere sunuyoruz.
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Ek�m'de Yasama



Çerçeve Kanun: Kod kanunlara hüküm ya da madde
ekleyen, bazı maddeler� yürürlükten kaldıran, bazı
madde ya da hükümler�n� değ�şt�ren kanundur.
Örneğ�n 'Verg� Usul Kanunu �le Kurumlar Verg�s�
Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun' b�r
çerçeve kanundur.

Esas Kom�syon: N�ha� kararı veren ve raporu Genel
Kurul görüşmeler�nde esas olacak kom�syondur.
Kanun tekl�fler�n�n Mecl�s Başkanlığınca kom�syonlara
havales� sırasında hang� kom�syonun esas kom�syon
olacağı bel�rlen�r.

Genel Görüşme: Toplumu ve devlet faal�yetler�n�
�lg�lend�ren bell� b�r konunun Mecl�s Genel Kurulunda
görüşülmes�d�r. Öneml� toplumsal, s�yasal, ekonom�k
sorunlar ve dış pol�t�ka konuları üzer�nde genel
görüşme açılab�l�r. Genel görüşme açılması s�yas� part�
grupları veya en az 20 m�lletvek�l� tarafından yazılı b�r
önergeyle �sten�r. Genel görüşme sonucunda herhang�
b�r oylama yapılmaz, karar alınmaz.

Karma Kom�syon: Anayasa ve Adalet kom�syonları
üyeler�nden oluşan, m�lletvek�ller�n�n yasama
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına �l�şk�n
Cumhurbaşkanlığı tezkereler�n� karara bağlayan ve
m�lletvek�ller�n�n devamsızlığı durumunu �nceleyen
kom�syon �le D�lekçe Kom�syonu �le İnsan Haklarını
İnceleme Kom�syonu üyeler�nden oluşan ve kamu
denetç�ler�n� seçen, Kamu Başdenetç�s� �ç�n üç adayı
Genel Kurul'a sunan ve Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu'nun
her takv�m yılı sonunda, yürüttüğü faal�yetler� ve
öner�ler�n� kapsayan raporunu �nceleyerek Genel
Kurul'a sunan kom�syondur.

Kod Kanun: Bel�rl� b�r alanda yen� baştan düzenleme
yapan kanunlardır. Örneğ�n Çevre Kanunu b�r kod
kanun, bu Kanun’da değ�ş�kl�k öngören kanun �se
çerçeve kanundur.
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Torba Kanun: Zorunluluk olmadığı halde b�rden fazla
kanunda değ�ş�kl�k öngören kanundur. B�rden fazla
kanun maddes�nde değ�ş�kl�k yaptığı �ç�n adında "bazı
kanunlarda değ�ş�kl�k", "çeş�tl� kanunlarda değ�ş�kl�k"
g�b� �fadelere yer ver�l�r.

Uluslararası Anlaşma: Türk�ye Cumhur�yet� adına
yabancı devletlerle ve m�lletlerarası kuruluşlarla yapılan
anlaşmadır. Anayasa'nın 90. maddes�n�n �k�nc� ve
üçüncü fıkrası hükümler� saklı kalmak kaydıyla,
TBMM’n�n, bunların onaylanmasını kanunla uygun
bulması gerek�r (Any. Md. 90).

Yazılı Soru Önerges�: Kısa, gerekçes�z ve k�ş�sel görüş
�ler� sürülmeks�z�n; k�ş�l�k ve özel yaşama �l�şk�n konuları
�çermeyen, yazılı olarak cevaplanmak üzere
m�lletvek�ller�n�n, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
bakanlara �lett�kler� sorulardır.

Ek Bütçe: Genell�kle olağanüstü nedenlere bağlı olarak
merkez� yönet�m bütçes�nde öngörülenden yüksek
harcama artışları ya da gel�r azalışları sonucunda
cumhurbaşkanınca hazırlanan ve Mecl�s tarafından
onaylanan bütçe kanunudur.

Mecl�s Araştırması Kom�syonu: Mecl�s�n bel�rl� b�r
konuda b�lg� ed�nmek üzere kend� �ç�nden oluşturduğu
özel b�r kom�syon mar�fet�yle gerçekleşt�rd�ğ� b�lg�
ed�nme ve denet�m çalışmasına ver�len �s�md�r.



Ekim ayında toplam 2 Kanun geçti. Bu kanunların 1’i torba kanun, diğeri ise çerçeve kanundu.

Geçen torba kanun, toplam 24 kanunda değişikliğe sebep oldu.

Toplam 80 kanun teklifi verildi. Verilen tekliflerin 14’ü AK Parti’ye, 37’si Cumhuriyet Halk Partisi’ne, 14’ü 
Halkların Demokratik Partisi’ne, 8’i İYİ Parti’ye, 2’si Memleket Partisi’ne, 2’si Türkiye İşçi Partisi’ne, 1’i Büyük 
Birlik Partisi’ne ve 1’i de Cumhurbaşkanına ait Bütçe Kanunu teklifi.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen bütçe kanun teklifinin yanı sıra, AK Parti tarafından verilen 14 kanun teklifinin 10’u 
‘uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair’ kanun teklifiydi.
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Bu ay 10 esas kom�syon raporunu verd�. Dış�şler� Kom�syonu 9 raporla, bu ayın en çok çalışan �ht�sas kom�syonu oldu.
Ayrıca Anayasa ve Adalet Kom�syonları Üyeler�nden Kurulu Karma Kom�syon, ‘D�yarbakır M�lletvek�l� Sal�he Ayden�z’�n
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeres�’n� görüşerek raporunu b�ld�rd�.



Bu ay toplam 1437 yazılı soru önerges� ver�ld�. Bu önergeler�n 77’s� cevaplandı, 20’s� süres� geçt�kten sonra cevaplandı,
756’sının cevaplanmadığı gelen kağıtlarda �lan ed�ld�. 
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Toplam 141 adet mecl�s araştırma önerges� ver�ld�. Önergeler�n 8’� kabul ed�ld�. Bu çerçevede, 19 Ek�mde, ‘Bartın'ın 
Amasra İlçes�nde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönler�yle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmes�ne Yönel�k 
Tedb�rler�n Bel�rlenmes� Amacıyla Kurulan Mecl�s Araştırması Kom�syonu’nun kurulması kabul ed�ld�.

Bu ay 2 genel görüşme önerges� ver�ld�. Önergelerden b�r�s�, HDP Van m�lletvek�l� Muazzez Orhan Işık tarafından ‘10 Ek�m
2015 tar�h�nde Ankara'da yaşanan terör saldırısına �l�şk�n �dd�alar konusunda’ ver�l�rken, d�ğer� de y�ne HDP tarafından 
‘2021 yılı Sayıştay denet�m raporlarında yer alan bulgular konusunda’ ver�ld�. Önergeler�n �k�s� de henüz ‘gündemde’.
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BBP Genel Başkanı Dest�c�’den İmar Affı Tekl�f�

BBP l�der� Mustafa Dest�c� Mecl�s’e 2 maddel�k b�r kanun
tekl�f� sundu. Dest�c�’n�n �lk �mza sah�b� olduğu ‘İmar
Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Tekl�f�’
�le “ruhsatsız veya ruhsat ve ekler�ne aykırı yapıların kayıt
altına alınması ve �mar barışının sağlanması amacıyla
Yapı Kayıt Belges� başvuruları �ç�n bel�rlenm�ş süreler�n
31 Aralık 2022 tar�h�ne kadar uzatılması ve daha önce bu
sürelerden kaynaklı belgeler� �ptal ed�lenler hakkındak�
�dar� �şlemler�n ve para cezalarının �ptal ed�lmes�”
öngörülüyor.

CHP’den 3 Maddel�k Başörtüsü Tekl�f�

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu
başörtüsü �le �lg�l� kanun tekl�f� Mecl�s'e geld�. Çok
tartışılan tekl�f, ‘Kadınların Yürüttükler� Mesleğ�n İcrası
Kapsamındak� Kılık ve Kıyafet� G�ymek Dışında Herhang�
B�r Zorlamaya Tab� Tutulamaması Hakkında Kanun
Tekl�f�’ �sm�yle m�lletvek�ller� Eng�n Özkoç ve Özgür Özel
�mzasıyla Mecl�s Başkanlığı'na sunuldu.

İYİ Part�’den Şeffaflık İç�n Adım

İYİ Part�, bakanlar, l�derler, m�lletvek�ller�, beled�ye
dernek ve vakıf başkanlarının mal b�ld�r�mler�n�n kamuya
açık olması �ç�n TBMM’ye kanun tekl�f� sundu. İYİ Part�
l�der� Akşener'�n “Her hafta yolsuzluk konusunda b�r
kanun tekl�f� vereceğ�z” açıklamasının ardından gelen �lk
tekl�f, TBMM’ye sunuldu. Seç�mle �ş başına gelen tüm
kamu görevl�ler� �le Cumhurbaşkanı yardımcıları,
bakanlar, s�yas� part� genel başkanları, m�lletvek�ller� ve
beled�ye başkanlarının mal b�ld�r�mler�n�n ‘şeffaf' olması
�stend�. 



GÜNDEM DIŞI
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mecl�ste.org, Mecl�s’�n Yen� Yasama Yılı Açılışındaydı - mecl�ste.org

mecl�ste.org ve Denge ve Denetleme Ağı olarak, TBMM’n�n 27.dönem, 6. yasama yılı açılışındaydık.

TBMM’n�n 27. dönem, 6. yasama yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın Genel Kurul’a h�tap ett�ğ� özel
oturumla başladı. Yaklaşık 8 ay sonra yapılması planlanan seç�mlere d�kkat çeken Erdoğan, AK Part� �kt�darı
boyunca gerçekleşt�r�len �craatları anlattığı konuşmasını, part�s�n�n seç�m sloganı olarak kullanacağı “Türk�ye
yüzyılını �nşa etme sözü” �le tamamladı.

Mecl�s Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında toplanan özel oturumda, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel�, HDP Eş Genel Başkanları M�that Sancar ve Perv�n Buldan hazır
bulundu. Bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, kord�plomat locasının da hazır bulunduğu Mecl�s
Genel Kurulu’ndak� özel oturuma m�lletvek�ller� de yoğun katılım gösterd�.

mecl�ste.org, yen� yasama yılında da Mecl�s’� yakından �zleyecek.  

Haberin Kaynağı: 
www.twitter.com/meclisteorg_


