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Sayılarla Meclis: Denetim
Mart'ta Yasama
Gündem Dışı

Merhaba,
Meclis çatısı altında gerçekleşen her türlü faaliyet hakkında doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmamız, yasa yapım sürecinin her
aşamasının herkesin katılımını sağlayacak şeffaflıkta olması demokrasinin gereği olduğu kadar milletin iradesinin temsilcisi olan
Meclis’in de daha etkin ve güçlü çalışabilmesinin gereğidir. Katılımcı ve şeffaf ve dolayısıyla daha etkin ve güçlü çalışan bir Meclis ise
bu çatı altında gerçekleştirilen her türlü faaliyetin hepimiz tarafından sahiplenilmesi anlamına gelir.
Meclis çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmanın ve bu çalışmalara katılmanın çeşitli yolları olabilir. Gelişen teknolojinin bize
sunduğu yeni ve eşsiz olanaklar hayatın başka alanlarında olduğu gibi bu alanda da yeni fırsatlar sunuyor. Mecliste.org olarak bu
fırsatlardan yararlanarak oluşturduğumuz platformu, Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi ve bu faaliyetlere katılım
süreçlerini artırmayı hedefleyerek, başta sivil toplum olmak üzere herkesin paylaşımına sunuyoruz.
Her ay mecliste.org bültemizle, Meclis’in yasama ve denetim faaliyetleri hakkında nicel veriler sunarak, Meclis’in işleyişini yalın bir
dille aktarmayı hedefliyoruz. Kabul edilen kanunların içeriğiyle ilgili doğru ve güvenilir bilgiyi yaygınlaştırarak, Meclis’in yasama,
denetim ve temsil işlevleri dışında yaşanan gündemi de kamuoyuna taşıyarak her ay sizlerle buluşmak bizim için çok değerli.
Bu sayımızda gündemdeki yasama terimleri sözlüğü, Meclisin yasama ve denetim mekanizmalarını istatistiklerle irdelediğimiz
‘sayılarla meclis’, çıkan kanunları detaylarıyla derlediğimiz ‘Mart’ta yasama’ ve gündem dışı haberlerle karşınızdayız.

Keyifli okumalar.

mecliste.org
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YASAMA SÖZLÜĞÜ
Torba Kanun: Zorunluluk olmadığı halde birden
fazla kanunda değişiklik öngören kanundur.
Birden fazla kanun maddesinde değişiklik yaptığı
için adında "bazı kanunlarda değişiklik", "çeşitli
kanunlarda değişiklik" gibi ifadelere yer verilir.
Kod Kanun: Belirli bir alanda yeni baştan
düzenleme yapan kanunlardır. Örneğin Çevre
Kanunu bir kod kanun, bu Kanun’da değişiklik
öngören kanun ise çerçeve kanundur.
Çerçeve Kanun: Kod kanunlara hüküm ya da
madde ekleyen, bazı maddeleri yürürlükten
kaldıran, bazı madde ya da hükümlerini değiştiren
kanundur. Örneğin 'Vergi Usul Kanunu ile
Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun' bir çerçeve kanundur.
Esas Komisyon: Nihai kararı veren ve raporu
Genel Kurul görüşmelerinde esas olacak
komisyondur. Kanun tekliflerinin Meclis
Başkanlığınca komisyonlara havalesi sırasında
hangi komisyonun esas komisyon olacağı
belirlenir.

Uluslararası Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti adına
yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla
yapılan anlaşmadır. Anayasa'nın 90. maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, TBMM’nin, bunların onaylanmasını
kanunla uygun bulması gerekir (Any. m. 90).
Meclis Araştırması Komisyonu: Meclisin belirli bir
konuda bilgi edinmek üzere kendi içinden
oluşturduğu özel bir komisyon marifetiyle
gerçekleştirdiği bilgi edinme ve denetim
çalışmasına verilen isimdir.
Yazılı Soru Önergesi: Kısa, gerekçesiz ve kişisel
görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama
ilişkin konuları içermeyen, yazılı olarak
cevaplanmak üzere milletvekillerinin,
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara
ilettikleri sorulardır.
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SAYILARLA MECLİS: YASAMA
Mart ayında toplam 14 Kanun geçti. Bu kanunların birisi torba kanun, 9’u uluslararası anlaşma, birisi kod
kanun, 3’ü çerçeve kanundu.
Geçen torba kanun, toplam 3 adet kanunda değişikliğe sebep oldu.
Toplam 130 adet kanun teklifi verildi. Verilen tekliflerin 59’u Cumhuriyet Halk Partisine, 36’sı Halkların
Demokratik Partisine, 17’si AK Partiye, 11’i İYİ Partiye, 3’ü Memleket Partisine, 2’si bağımsız
milletvekillerine, 1’i Saadet Partisine ait.
AK Parti tarafından verilen 17 kanun teklifinin 2’si MHP ile ortak verilirken, 11’i Meclis Başkanı Mustafa Şentop
tarafından sunulan uluslararası anlaşmalara dair tekliflerdi.

Bu ay 14 adet esas komisyon, raporunu verdi. Bu raporların 9 tanesi Dışişleri Komisyonu tarafından verilirken,
2’si Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; 2’si Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu; birisi Anayasa Komisyonu tarafından verildi.
Aynı zamanda Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu da raporunu Genel Kurul’da görüşülmek üzere
dağıttı.
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SAYILARLA MECLİS: DENETİM
Bu ay toplam 1869 adet yazılı soru önergesi verildi. Bu önergelerin yalnızca 59’u cevaplandı, 440 tanesi
cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edildi, 28’i süresi geçtikten sonra cevaplandı.

Toplam 2 genel görüşme önergesi verildi. Genel görüşme önergelerinin ilki Cumhuriyet Halk Partisi tarafından,
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının attığı adımların
görüşülmesi amacıyla verildi. Diğeri ise, Halkların Demokratik Partisi tarafından, Kur Korumalı Mevduat
Sistemi'nin Hazineye getireceği yük konusunda verildi.
Toplam 198 meclis araştırma önergesi verildi. Önergelerin tümü henüz gündemde. Bu ay Meclis araştırması
komisyonu kurulmadı.
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MART'TA YASAMA
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GÜNDEM DIŞI
Kadına Şiddet ve Cami Cemaati - Nuray BABACAN, Hürriyet
“Kan bedeli”, “berdel”, “başlık parası” ve “erken yaşta evlilikler” gibi gelenek-görenek ve inanışlar konusunda yanlış bilgi
ve tutumların sona ermesi amacıyla toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. TBMM Kadına Şiddetin Önlenmesi Raporu, bu
noktada din adamlarına düşen görevleri çok güzel özetlemiş:
Camilerde verilecek vaaz ve hutbelerde, düzenli aralıklarla, kadın ve çocuk haklarının korunmasına, eşler arası
iletişimin önemine, ailede anne babanın şiddeti önleyen rollerine yönelik konuşmalara yer verilmelidir.
Din görevlilerinin, cami cemaatinin ve Kuran kursu kursiyerlerinin yanı sıra bulundukları yerleşim mahallindeki
kişilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütmeleri ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaları sağlanmalıdır.
Türkiye’de yaşayan farklı dinlerin temsilcilerinin kadına yönelik şiddetle mücadeleye katılımları sağlanmalı, farklı din
mensuplarına yönelik de bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetin aile bütünlüğü üzerindeki zararları, erken yaşta ve zorla evliliklerin olumsuz etkilerinin
anlatılacağı yeri doğru seçmek önemli. Salon toplantılarında dertlenmek yerine, okulda, mahallede, camide anlatıp,
çözüm üretmek en doğrusu.
Haberin Kaynağı: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/kadina-siddet-ve-cami-cemaati-42030644

Enflasyon Meclise de Uğradı! - Duvar Arkası, gazete duvaR
Ekonomik zorluklar Türkiye’nin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları yüzde 60’ı geçerken
vatandaşın yaşadığı sorunların çözümü için gözlerin çevrildiği Meclis’te de fiyatlar artmaya başladı. Meclis İdaresi
tarafından çay ocaklarındaki ürünlere zam yapıldı. Yeni tarifede 50 kuruş olan çay ücreti değişmedi ama Türk kahvesi 1.5
TL’den 2 TL’ye çıktı. Su 50 kuruştan 1 TL’ye, hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye, soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi.
Haberin Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-ak-partide-yoklama-sancisi-tum-partileri-vurabilirgaleri-1559963?p=4
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GÜNDEM DIŞI
İki Milletvekilinden Birinin Koruması Var - Duvar Arkası, gazete duvaR
Türkiye’nin en güvenli yerlerinden biri olması gereken Meclis’te neredeyse 2 milletvekilinden birinin korumasının
olduğunu biliyor musunuz? Bu şaşırtıcı veri Meclis Başkanlık Divanı’nın toplantısında gündeme geldi. Bazı üyeler
korumalar nedeniyle Meclis kampüsü, Genel Kurul salonuna açılan kulis ve koridorlarda yaşanan yoğunluktan bahsetti.
Bunun üzerine yetkililer Meclis’te 300’e yakın milletvekilinin koruması olduğunu açıkladı.
Özellikle birden fazla koruması olan, daha önce bakanlık yapmış milletvekilleri de dikkate alındığında yakın koruma
sayısı toplamda 400’e ulaşıyor. Edinilen bilgiye göre bu korumaların çok büyük kısmı AK Parti milletvekilleri için görev
yapıyor. Milletvekillerine verilen yakın koruma polislerinin hangi risk değerlendirmeleri doğrultusunda görevlendirildiğini
bilmek mümkün değil ama kendi iç güvenlik uygulaması olan Meclis kampüsü içinde dolaşmamaları gerektiğini söyleyen
çok sayıda vekil de var. Kontrollü giriş-çıkış yapılan, tüm ziyaretçilerin kapsamlı aramadan geçtiği Meclis’te en azından
korumaların dolaştıkları alanların sınırlandırılması isteniyor.
Haberin Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-ak-partide-yoklama-sancisi-tum-partileri-vurabilirgaleri-1559963?p=3

