
MECLİSTE.ORG AYLIK BÜLTENİ

M A R T  2 0 2 2  / S A Y I  3

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 bültem�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 detaylarıyla derled�ğ�m�z ‘Mart’ta 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

Mart'ta Yasama



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.

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.

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.

YASAMA SÖZLÜĞÜ
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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. m. 90).

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.

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.



Mart ayında toplam 14 Kanun geçt�. Bu kanunların b�r�s� torba kanun, 9’u uluslararası anlaşma, b�r�s� kod 
kanun, 3’ü çerçeve kanundu.
Geçen torba kanun, toplam 3 adet kanunda değ�ş�kl�ğe sebep oldu.
Toplam 130 adet kanun tekl�f� ver�ld�. Ver�len tekl�fler�n 59’u Cumhur�yet Halk Part�s�ne, 36’sı Halkların 
Demokrat�k Part�s�ne, 17’s� AK Part�ye, 11’� İYİ Part�ye, 3’ü Memleket Part�s�ne, 2’s� bağımsız 
m�lletvek�ller�ne, 1’� Saadet Part�s�ne a�t. 
AK Part� tarafından ver�len 17 kanun tekl�f�n�n 2’s� MHP �le ortak ver�l�rken, 11’� Mecl�s Başkanı Mustafa Şentop 
tarafından sunulan uluslararası anlaşmalara da�r tekl�flerd�. 
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Bu ay 14 adet esas kom�syon, raporunu verd�. Bu raporların 9 tanes� Dış�şler� Kom�syonu tarafından ver�l�rken, 
2’s� M�ll� Eğ�t�m, Kültür, Gençl�k ve Spor Kom�syonu; 2’s� Sanay�, T�caret, Enerj�, Tab�� Kaynaklar, B�lg� ve 
Teknoloj� Kom�syonu; b�r�s� Anayasa Kom�syonu tarafından ver�ld�.

Aynı zamanda Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Sebepler�n�n Tüm Yönler�yle Araştırılarak Alınması Gereken Tedb�rler�n 
Bel�rlenmes� Amacıyla Kurulan Mecl�s Araştırması Kom�syonu da raporunu Genel Kurul’da görüşülmek üzere 
dağıttı.



Bu ay toplam 1869 adet yazılı soru önerges� ver�ld�. Bu önergeler�n yalnızca 59’u cevaplandı, 440 tanes� 
cevaplanmadığı gelen kağıtlarda �lan ed�ld�, 28’� süres� geçt�kten sonra cevaplandı. 
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Toplam 2 genel görüşme önerges� ver�ld�. Genel görüşme önergeler�n�n �lk� Cumhur�yet Halk Part�s� tarafından, 
Rusya ve Ukrayna arasındak� savaş hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Dış�şler� Bakanlığının attığı adımların 
görüşülmes� amacıyla ver�ld�. D�ğer� �se, Halkların Demokrat�k Part�s� tarafından, Kur Korumalı Mevduat 
S�stem�'n�n Haz�neye get�receğ� yük konusunda ver�ld�.

Toplam 198 mecl�s araştırma önerges� ver�ld�. Önergeler�n tümü henüz gündemde. Bu ay Mecl�s araştırması 
kom�syonu kurulmadı.



MART'TA YASAMA
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Cam�lerde ver�lecek vaaz ve hutbelerde, düzenl� aralıklarla, kadın ve çocuk haklarının korunmasına, eşler arası 
�let�ş�m�n önem�ne, a�lede anne babanın ş�ddet� önleyen roller�ne yönel�k konuşmalara yer ver�lmel�d�r.
D�n görevl�ler�n�n, cam� cemaat�n�n ve Kuran kursu kurs�yerler�n�n yanı sıra bulundukları yerleş�m mahall�ndek� 
k�ş�lere yönel�k farkındalık çalışmaları yürütmeler� ve ş�ddetle mücadelede etk�n b�r rol oynamaları sağlanmalıdır.
Türk�ye’de yaşayan farklı d�nler�n tems�lc�ler�n�n kadına yönel�k ş�ddetle mücadeleye katılımları sağlanmalı, farklı d�n 
mensuplarına yönel�k de b�l�nçlend�rme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Kadına Ş�ddet ve Cam� Cemaat� - Nuray BABACAN, Hürr�yet

“Kan bedel�”, “berdel”, “başlık parası” ve “erken yaşta evl�l�kler” g�b� gelenek-görenek ve �nanışlar konusunda yanlış b�lg� 
ve tutumların sona ermes� amacıyla toplumu b�l�nçlend�rmek gerek�yor. TBMM Kadına Ş�ddet�n Önlenmes� Raporu, bu 
noktada d�n adamlarına düşen görevler� çok güzel özetlem�ş:

A�le �ç� ve kadına yönel�k ş�ddet�n a�le bütünlüğü üzer�ndek� zararları, erken yaşta ve zorla evl�l�kler�n olumsuz etk�ler�n�n 
anlatılacağı yer� doğru seçmek öneml�. Salon toplantılarında dertlenmek yer�ne, okulda, mahallede, cam�de anlatıp, 
çözüm üretmek en doğrusu.

Haber�n Kaynağı: https://www.hurr�yet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/kad�na-s�ddet-ve-cam�-cemaat�-42030644 

Enflasyon Mecl�se de Uğradı! - Duvar Arkası, gazete duvaR

Ekonom�k zorluklar Türk�ye’n�n en öneml� sorunu olmaya devam ed�yor. Enflasyon rakamları yüzde 60’ı geçerken 
vatandaşın yaşadığı sorunların çözümü �ç�n gözler�n çevr�ld�ğ� Mecl�s’te de f�yatlar artmaya başladı. Mecl�s İdares� 
tarafından çay ocaklarındak� ürünlere zam yapıldı. Yen� tar�fede 50 kuruş olan çay ücret� değ�şmed� ama Türk kahves� 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 yükseld�.

Haber�n Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkas�-ak-part�de-yoklama-sanc�s�-tum-part�ler�-vurab�l�r- 
galer�-1559963?p=4



İk� M�lletvek�l�nden B�r�n�n Koruması Var - Duvar Arkası, gazete duvaR

Türk�ye’n�n en güvenl� yerler�nden b�r� olması gereken Mecl�s’te neredeyse 2 m�lletvek�l�nden b�r�n�n korumasının 
olduğunu b�l�yor musunuz? Bu şaşırtıcı ver� Mecl�s Başkanlık D�vanı’nın toplantısında gündeme geld�. Bazı üyeler 
korumalar neden�yle Mecl�s kampüsü, Genel Kurul salonuna açılan kul�s ve kor�dorlarda yaşanan yoğunluktan bahsett�. 
Bunun üzer�ne yetk�l�ler Mecl�s’te 300’e yakın m�lletvek�l�n�n koruması olduğunu açıkladı. 

Özell�kle b�rden fazla koruması olan, daha önce bakanlık yapmış m�lletvek�ller� de d�kkate alındığında yakın koruma 
sayısı toplamda 400’e ulaşıyor. Ed�n�len b�lg�ye göre bu korumaların çok büyük kısmı AK Part� m�lletvek�ller� �ç�n görev 
yapıyor. M�lletvek�ller�ne ver�len yakın koruma pol�sler�n�n hang� r�sk değerlend�rmeler� doğrultusunda görevlend�r�ld�ğ�n� 
b�lmek mümkün değ�l ama kend� �ç güvenl�k uygulaması olan Mecl�s kampüsü �ç�nde dolaşmamaları gerekt�ğ�n� söyleyen 
çok sayıda vek�l de var. Kontrollü g�r�ş-çıkış yapılan, tüm z�yaretç�ler�n kapsamlı aramadan geçt�ğ� Mecl�s’te en azından 
korumaların dolaştıkları alanların sınırlandırılması �sten�yor.

Haber�n Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkas�-ak-part�de-yoklama-sanc�s�-tum-part�ler�-vurab�l�r- 
galer�-1559963?p=3

GÜNDEM DIŞI

M A R T  2 0 2 2  / S A Y I  3


