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Merhaba,

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�d�r. 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�r.

Mecl�s çalışmaları hakkında b�lg� sah�b� olmanın ve bu çalışmalara katılmanın çeş�tl� yolları olab�l�r. Gel�şen teknoloj�n�n b�ze
sunduğu yen� ve eşs�z olanaklar hayatın başka alanlarında olduğu g�b� bu alanda da yen� fırsatlar sunuyor. mecl�ste.org olarak bu
fırsatlardan yararlanarak oluşturduğumuz platformu, Mecl�s faal�yetler� hakkında b�lg�lend�rmey� ve bu faal�yetlere katılım
süreçler�n� artırmayı hedefleyerek, başta s�v�l toplum olmak üzere herkes�n paylaşımına sunuyoruz.

Her ay mecl�ste.org bülten�m�zle, Mecl�s’�n yasama ve denet�m faal�yetler� hakkında n�cel ver�ler sunarak, Mecl�s’�n �şley�ş�n� yalın
b�r d�lle aktarmayı hedefl�yoruz. Kabul ed�len kanunların �çer�ğ�yle �lg�l� doğru ve güven�l�r b�lg�y� yaygınlaştırarak, Mecl�s’�n
yasama, denet�m ve tems�l �şlevler� dışında yaşanan gündem� de kamuoyuna taşıyarak her ay s�zlerle buluşmak b�z�m �ç�n çok
değerl�.

Bu sayımızda 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 ‘Haz�ran'da Yasama’ ve ‘Gündem Dışı’ haberlerle karşınızdayız.

Key�fl� okumalar
mecl�ste.org 

BU SAYIDA:

Yasama Sözlüğü

Sayılarla Mecl�s: Yasama

Sayılarla Mecl�s: Denet�m

Gündem Dışı

Haz�ran'da 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.

YASAMA SÖZLÜĞÜ
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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.



Mayıs ayında toplam 10 Kanun geçti. Bu kanunların 6’sı torba kanun, 2’si çerçeve kanun, 1’i kod kanun
ve 1’i de ek bütçeydi.

Geçen torba kanunlar, toplam 82 adet kanunda değişikliğe sebep oldu.

Toplam 59 adet kanun teklifi verildi. Verilen tekliflerin 15’i AK Partiye, 25’i Cumhuriyet Halk Partisine,
9’u Halkların Demokratik Partisine, 2’si İYİ Partiye, 1’i Memleket Partisine, 4’ü Milliyetçi Hareket
Partisine ve 3’ü Demokrat Partiye ait.

SAYILARLA MECLİS: YASAMA
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AK Part� tarafından ver�len 15 kanun tekl�f�n�n 4'ü uluslararası anlaşmaya �l�şk�n, 1’� ek bütçeyken, d�ğer� �se ‘2021
yılı Kes�n Hesap Kanun Tekl�f�’yd�.

Bu ay 10 adet esas kom�syon raporunu verd�. Plan ve Bütçe Kom�syonu 4 raporla, bu ayın en çok çalışan �ht�sas
kom�syonu oldu.



Bu ay toplam 2157 adet yazılı soru önerges� ver�ld�. Bu önergeler�n 134’ü cevaplandı, 100 tanes�
cevaplanmadığı gelen kağıtlarda �lan ed�ld�, 10’u �se süres� geçt�kten sonra cevaplandı. 

SAYILARLA MECLİS: DENETİM

H A Z İ R A N  2 0 2 2  / S A Y I  6

Toplam 118 adet mecl�s araştırma önerges� ver�ld�. Önergeler�n tümü henüz gündemde.

Bu ay 2 genel görüşme önerges� ver�ld�. ‘Gündemde’ olan genel görüşme önerges�, Halkların Demokrat�k Part�s�
tarafından ‘Kadın c�nayetler�ne �l�şk�n davalarda haksız tahr�k �nd�r�m� uygulanmasının sonuçları konusunda
b�r genel görüşme açılmasına �l�şk�n’ ver�ld�. ‘Gündeme g�recek’ olan önerge �se İstanbul M�lletvek�l� Mahmut
Tanal ve 21 m�lletvek�l� tarafından ‘Erz�ncan'nın İl�ç �lçes�ndek� b�r altın maden�nde patlayan s�yanür
borusunun çevreye verd�ğ� zarar konusunda b�r genel görüşme açılmasına �l�şk�n’ ver�ld�.

Bu ay mecl�s araştırma kom�syonu kurulmadı.



HAZİRAN'DA YASAMA
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CHP’den Yurt Dışındak� Seçmenler �ç�n Kr�t�k
Kanun Tekl�f�

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Tezcan, Mecl�s’e, yurt dışının ayrı
b�r seç�m çevres� olarak düzenlenmes�n� öngören b�r
kanun tekl�f� sundu. Tekl�fe göre, yurt dışı seç�m
çevres� �ç�n 15 m�lletvek�l� ayrılacak ve yurt dışında
yaşayan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşları, kend�
tems�lc�ler�n� seç�p Mecl�s’e göndereb�lecek.

Devlet Bahçel�’den G�resunlu Topal Osman
Ağa'nın Hukuken İt�barının İade Ed�lmes�ne İl�şk�n
Kanun Tekl�f�

MHP Genel Başkanı Osman�ye M�lletvek�l� Devlet
Bahçel� ve 2 M�lletvek�l�, Topal Osman Ağa’nın
�t�barının ger� ver�lmes�ne �l�şk�n kanun tekl�f� verd�.
Tekl�f gerekçes�nde “ Topal Osman Ağa'nın �t�barının
hukuken �ades� ve hakkındak� Mecl�s Kararının
kaldırılması, ömrünü adadığı bağımsızlık sevdasının
tecell�s� olan Gaz� Mecl�s�n asl� görev�, tar�h�
yükümlülüğü ve tar�he olan v�cdan borcunun b�r
gereğ�d�r” den�ld�.

Demokrat Part�’den Petrol P�yasası Kanununda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Kanun Tekl�f�

Demokrat Part� Genel Başkanı ve Afyonkarah�sar
m�lletvek�l� Gültek�n Uysal ve Ordu M�lletvek�l� Cemal
Eng�nyurt, Mecl�s’e ‘Petrol P�yasası Kanununda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n’ Kanun Tekl�f� sundu.
Tekl�f �le, petrol raf�ner�ler�n�n ve dağıtıcılarının kar
marjlarına �k� aylığına sınırlama get�r�lmes�
amaçlanıyor.



GÜNDEM DIŞI
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Kolonya Hesaplaşması - Nuray BAYRAKTAR, Hürriyet

Pandem� sürec�nde, TBMM’de m�lletvek�ller�n�n koronav�rüs maceraları çok �lg� çekt�. Bu dönemde, Mecl�s kampüsündek�
h�jyen önlemler� ve bu amaçla yapılan alımlar çok tartışıldı. Öğrend�ğ�m�ze göre, 7 b�n k�ş�n�n çalıştığı, 600 m�lletvek�l�n�n
yaşadığı kampüste, 5 b�n l�tre kolonya, 32 b�n l�tre dezenfektan kullanıldı.

B�donlar dolusu kolonya ve dezenfektan, kutularca maske, kasaba büyüklüğündek� Mecl�s kampusunda hızla tüket�l�rken,
CHP m�lletvek�ller�, bu alımlarda hang� yöntem �zlend�ğ�n�, f�rmanın neye göre seç�ld�ğ�n� �k� yıl boyunca sordu. İhaley�
alan f�rma sah�b�yle �lg�l� davalar önergelere konu oldu.

TBMM Genel Sekreterl�ğ� �dd�alara yanıt vermek �ç�n o günden ber� uğraşıyor. Son olarak soru önerges�ne ver�len yanıtta,
22 kez kolonya ve dezenfektan alımı yapıldığı, ver�len tekl�flerden en uygun f�yatlı olanların terc�h ed�ld�ğ�, söz konusu
f�rmanın en uygun f�yatı verd�ğ� ve alımlar �ç�n 327 b�n TL ödeme yapıldığı aktarıldı. Resm� kurumların standart yanıtı
ver�ld� ama �haley� alan f�rmayla �lg�l� �dd�alar yanıtsız bırakıldı.

Haberin Kaynağı: 
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/kamp-uyarilari-42077162

Erkeklerde Ortalama Yaşam Süres� Yaşlılar Kom�syonunu End�şelend�rd� - Duvar Arkası, Gazete DuvaR

TBMM’de yaşlıların sorunlarını araştırmak ve çözüm öner�ler� sunmak �ç�n kurulan kom�syon çalışmaya başladı. TÜİK
yetk�l�ler�n�n d�nlend�ğ� toplantıda Dünya Yaşlanma Konsey� adına da b�r sunum yapıldı. TÜİK yetk�l�s� hayat
tablolarına göre Türk�ye’de yen� doğan b�r k�ş�n�n 78,6 yıl yaşayacağı tahm�n� yapıldığını, bunun erkeklerde 75,9 yıl,
kadınlarda 81,3 yıl olduğunu anlattı. Bu ver�ler üzer�ne kom�syon üyeler�n�n uzun sunumlardan yorulduğunu
söyleyerek araya g�ren 64 yaşındak� Kom�syon Başkanı Erol Kaya ortamı espr� �le yumuşatmak �sted�ğ�n� �fade ett�,
“Arkadaşlar, kom�syon olarak hızlı karar almazsak… Bak, durumumuz �y� değ�l, erkekler olarak söylüyorum, hızlı
karar almamız lazım” ded�.

Haberin Kaynağı: 
https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-iktidar-kulisi-her-seye-af-geliyor-galeri-1570967?p=5


