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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 Kasım sayısı yayınladı.

Bültenler�m�zde, 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�n� de ele alıyoruz. Bu ayk� bülten�m�zde toplam 51 kanunun, 61 maddes�nde değ�ş�kl�ğe
neden olan torba kanunlar, önergelere �l�şk�n sayısal ver�ler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fet� Yıldız’ın verd�ğ� “C�ns�yet
Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Kanun Tekl�f�” �le CHP’n�n kadın çalışanlara regl �zn� ver�lmes�n� öngören kanun tekl�f� d�kkat çek�yor. Demokrat
Part� Mecl�s Grubu toplantı tutanaklarının er�ş�me açılması �le ‘Mecl�s�n ked�ler�’ �se gündem dışı başlıklarımız arasında.

mecl�ste.org 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.

Bülten�m�zde yer alan; 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 kamuoyunda ses get�rm�ş kanun tekl�fler�n� derled�ğ�m�z ‘Kasım’da Yasama’ ve
‘Gündem Dışı’ başlıklarının detaylarını s�zlere sunuyoruz.
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Yasama Sözlüğü
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Sayılarla Mecl�s: Denet�m

Gündem Dışı

Kasım'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.

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).

YASAMA SÖZLÜĞÜ

Aynı b�rleş�m sırasında üç kere kınama cezasına uğramak;
B�r ay �ç�nde beş kere kınama cezası almak;
Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türk�ye Büyük M�llet
Mecl�s�ne, Başkanına, Başkanlık D�vanına, Başkanlık görev�n�
yer�ne get�ren Başkanvek�l�ne, m�lletvek�l�ne, Türk M�llet�n�n
tar�h�ne ve ortak geçm�ş�ne, Anayasanın �lk dört maddes�nde
çerçeves� ç�z�len Anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek,
Türk�ye Cumhur�yet�n�n ülkes� ve m�llet�yle bölünmez
bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen �dar� yapısına
aykırı tanımlamalar yapmak;
Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetler�n� yahut
kamu organ, kuruluş ve görevl�ler�n� kanun dışı hareketlere,
ayaklanmaya veya Anayasa hükümler�n� bozmaya teşv�k veya
tahr�k etmek;
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Genel Kuruluna ve kom�syonlara
s�lahlı olarak g�rmek;
Mecl�s yapıları yahut eklent�ler� �ç�nde yasak b�r eylemde
bulunmak;
F��l� saldırıda bulunmak.

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.

Geç�c� Olarak Çıkarma: Mecl�s �çtüzüğünün onüçüncü kısmında
yer alan ve m�lletvek�ller�ne ver�len d�s�pl�n cezalarından
üçüncüsüdür. Şu hallerde ver�l�r:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

K A S I M  2 0 2 2  / S A Y I  7



Kasım ayında toplam 4 kanun geçt�. Bu kanunların tümü torba kanundu.

Geçen torba kanunlar, toplam 51 kanunun, 61 maddes�nde değ�ş�kl�ğe sebep oldu.

Toplam 64 kanun tekl�f� ver�ld�. Ver�len tekl�fler�n 2’s� AK Part�’ye, 21’� Cumhur�yet Halk Part�s�’ne, 10’u Halkların 
Demokrat�k Part�s�’ne, 7’s� İYİ Part�’ye, 7’s� M�ll�yetç� Hareket Part�s�’ne, 5’� Memleket Part�s�’ne, 1’� Türk�ye İşç� 
Part�s�’ne a�tt�. Ayrıca Mecl�s Başkanı Mustafa Şentop tarafından 11 Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasına Da�r 
Kanun tekl�f� ver�ld�.

SAYILARLA MECLİS: YASAMA

Bu ay 5 esas kom�syon raporunu verd�. Bu raporların 2’s� Dış�şler� Kom�syonu, 1’� İç�şler� Kom�syonu, 1’� Plan ve Bütçe 
Kom�syonu, 1’� de Adalet Kom�syonu tarafından ver�ld�. Ayrıca Anayasa ve Adalet Kom�syonları Üyeler�nden Kurulu 
Karma Kom�syon, HDP D�yarbakır M�lletvek�l� Semra Güzel’�n “Genel Kurulun B�rleş�mler�ne Özürsüz veya İz�ns�z 
Katılmaması Sebeb�yle Gerekl� Değerlend�rmen�n Yapılması İç�n Başkanlık D�vanının Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanlığı 
Tezkeres�”n� görüşerek raporunu b�ld�rd�.
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Bu ay toplam 1436 yazılı soru önerges� ver�ld�. Bu önergeler�n 69’u cevaplandı, 28’� süres� geçt�kten sonra cevaplandı,
384’ünün cevaplanmadığı gelen kağıtlarda �lan ed�ld�.

SAYILARLA MECLİS: DENETİM

Toplam 144 mecl�s araştırma önerges� ver�ld�. Önergeler�n tümü henüz gündemde. 

Bu ay h�ç genel görüşme önerges� ver�lmed�.
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KASIM'DA YASAMA
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KASIM'DA YASAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısından C�ns�yet 
Değ�ş�kl�ğ�ne Karşı Kanun Tekl�f�

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fet� Yıldız, tıbb� zorunluluk 
dışında c�ns�yet değ�ş�kl�ğ�n� yasaklayan b�r kanun tekl�f� 
hazırladı. Yıldız, çok tartışılan başörtüsü düzenlenmes�ndek� 
a�le b�rl�ğ� �le �lg�l� değ�ş�kl�k öner�s�n� hatırlatarak c�ns�yet 
değ�ş�kl�ğ�n� yasaklayan tekl�f�n a�le b�rl�ğ� değ�ş�kl�k önerges� 
�le b�rb�r�n� tamamlayacağını savundu. Yıldız ayrıca olası LGBT 
propagandalarını engellemek �sted�kler�n� de söyled�. Tekl�f�n, 
önümüzdek� günlerde Mecl�s Başkanlığına sunulması 
beklen�yor.

CHP’l� Tanal’dan Kadın Çalışanlara Regl İzn� İç�n 
Kanun Tekl�f�

CHP İstanbul M�lletvek�l� Mahmut Tanal, kadın �şç� ve 
memurlara regl �zn� ver�lmes� amacıyla ‘Devlet Memurları 
Kanunu �le İş Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Kanun Tekl�f�’ hazırladı. Mecl�s Başkanlığına ver�len 
tekl�fe göre kadın �şç� ve memurlar, regl başlangıç 
tar�h�nden �t�baren ayda b�r �ş günü �z�nl� sayılacak. İk�nc� 
günkü �z�n �se talep hal�nde �şveren ya da kurum 
tarafından ver�leb�lecek. Tekl�f�n gerekçes�nde, kadın 
hakları mücadeles�n�n tar�hçes� hatırlatıldı.

Mustafa Şentop’tan ‘Kom�syonlar Kanun Tekl�f� 
Vers�n’ Öner�s�

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2023 bütçes� görüşmeler� 
sırasında kom�syonların daha fazla �n�s�yat�f alması 
gerekt�ğ�n� ve yasama sürec�ne kanun tekl�f� vererek 
katılması gerekt�ğ�n� söyled�. Yen� b�r �çtüzük 
çalışmasının da şart olduğunu d�le get�ren Şentop, 
kom�syonların aynı zamanda ‘d�nleme’ yetk�s�ne sah�p 
olması gerekt�ğ� konusunda da öner�de bulundu. 
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GÜNDEM DIŞI

Meclis, Demokrat Parti Grup Toplantı Tutanaklarını Erişime Açtı, Anadolu Ajansı

Mecl�s Başkanlığı, Demokrat Part� (DP) Mecl�s Grubu toplantı tutanaklarını elektron�k ortamda araştırmacıların
er�ş�m�ne açtı. TBMM Kütüphane ve Arş�v H�zmetler� Başkanlığının, nad�r k�taplar koleks�yonunda m�krof�lm olarak
yer alan 260 c�ltl�k "DP Mecl�s Grubu Müzakere Zabıtları" d�j�tal ortama taşındı.

Dakt�lo �le kayded�len tutanakların özetler� ve ruznameler� ayrıca çalışma yapılarak kel�me taraması �le araştırma
yapılab�l�r hale get�r�ld�. 

DP'n�n, �kt�dara geld�ğ� 1950'den başlayarak 1960 asker� darbes�ne kadar yaptığı Mecl�s Grubu toplantılarını �çeren
tutanaklar, Cumhur�yet tar�h� boyunca b�r part�n�n eldek� tek Mecl�s Grubu toplantı tutanakları olması dolayısıyla
özel önem taşıyor.

Tutanaklar, dönem�n s�yas� yapısını ve demokras� süreçler�n� �nceleyenler �ç�n özgün arş�v belges� n�tel�ğ�nde. DP
m�lletvek�ller�n�n ş�kayet konuları, part� �ç� farklı tutumları ve görüş ayrılıklarının �nceleneb�ld�ğ� tutanaklarda, çok
part�l� demokras� tar�h� açısından muhalefet-�kt�dar �l�şk�ler�n�n seyr� de gözlemleneb�l�yor.

Haber�n Kaynağı: 
https://www.aa.com.tr/tr/pol�t�ka/mecl�s-demokrat-part�-grup-toplant�-tutanaklar�n�-er�s�me-act�/2742600

Meclis Bahçesinde 55 Sokak Kedisi Yaşıyor, Gazete duvaR

Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�, 55 sokak ked�s�ne de ev sah�pl�ğ� yapıyor. Ked�ler�n bakımını üstlenen personellerden 
Nur Küçük, "Onlar b�z�m afacanlarımız. Afacanlarımız Mecl�s�m�ze ayrı b�r hava katıyor. Burası onların da yuvası" 
d�yor. 

Seralar ve F�danlık Bölümü personel�n�n bakımını üstlend�ğ� ked�ler, Mecl�s yerleşkes�ndek� 8 ayrı noktada 
beslen�yor. DHA'nın aktardığı b�lg�ye göre yaralı ve hasta ked�ler�n tedav�s� �se �mzalanan protokol kapsamında 
Ankara Ün�vers�tes� Veter�nerl�k Fakültes� tarafından yürütülüyor.

Buradak� yuvalarda yaşamını sürdüren ked�ler, m�lletvek�ller� ve personel �le b�rl�kte z�yaretç�ler�n de �lg�s�n� 
görüyor. 
Küçük, yavru ked�ler ve yet�şk�n ked�ler �ç�n ayrı ayrı mama aldıklarını, kış önces� mamaların da depoladığını 
bel�rt�yor. Mecl�s'te geçen ay b�r ked�n�n de doğum yaptığını söyleyen Küçük, şunları ekled�:
"Çiçek ismindeki kedimiz geçtiğimiz ay doğum yaptı ve üçüz kedilerini dünyaya getirdi. Biz de 3 yavrumuzun adını 
Menekşe, Gül ve Kasımpatı koyduk. Onlara burada özel bir odada bakıyoruz. Anneleri bir aydır emziriyor ve artık yavaş 
yavaş sütten kesilmeye başladıkları için mama vermeye de başladık.”

Haber�n Kaynağı: 
https://www.gazeteduvar.com.tr/mecl�s-bahces�nde-55-sokak-ked�s�-yas�yor-galer�-1583263
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