
mecl�ste.org aylık bülten�

M A Y I S  2 0 2 2  / S A Y I  5

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 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 ‘Mayıs’ta Yasama’ ve ‘Gündem Dışı’ haberlerle karşınızdayız.

Key�fl� okumalar
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Sayılarla Mecl�s: Denet�m

Gündem Dışı

Mayıs'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.

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.

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).

YASAMA SÖZLÜĞÜ
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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.

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.



Mayıs ayında toplam 2 Kanun geçti. Bu kanunların 2’si de torba kanundu.

Geçen torba kanunlar, toplam 11 adet kanunda değişikliğe sebep oldu.
Toplam 34 adet kanun teklifi verildi. Verilen tekliflerin 2’si AK Partiye, 20’si Cumhuriyet Halk Partisine, 
4’ü Halkların Demokratik Partisine, 3’ü İYİ Partiye, 1’i Memleket Partisine, 2’si Türkiye İşçi Partisine 
ve 1’i bağımsız milletvekillerine ait.

AK Parti tarafından verilen 2 kanun teklifinin 1’i MHP ile ortak verilen dezenformasyon yasası olarak 
bilinen teklifken, diğeri müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren ‘Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ydi

SAYILARLA MECLİS: YASAMA
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Bu ay 1 adet esas kom�syon raporunu verd�. Bu rapor ‘Sanay�, T�caret, Enerj�, Tab�� Kaynaklar, B�lg� ve 
Teknoloj� Kom�syonu’ tarafından ver�ld�.



Bu ay toplam 1295 adet yazılı soru önerges� ver�ld�. Bu önergeler�n 49’u cevaplandı, 65 tanes� cevaplanmadığı 
gelen kağıtlarda �lan ed�ld�, 1’� süres� geçt�kten sonra cevaplandı. 

SAYILARLA MECLİS: DENETİM
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Toplam 118 adet mecl�s araştırma önerges� ver�ld�. Önergeler�n 102 tanes� henüz gündemde. 16 önerge �se 
gündeme g�recek.

*Bu ay hiç genel görüşme önergesi verilmedi ya da meclis araştırması komisyonu kurulmadı.



MAYIS'TA YASAMA
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MAYIS'TA YASAMA
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İy� Part�’den Sığınmacılara İl�şk�n Kanun Tekl�f�

İYİ Part� m�lletvek�l� Lütfü Türkkan, Türk�ye’dek� 
Sur�yel�ler�n ve d�ğer sığınmacıların yerleş�m�ne sınır 
get�rmek ve ayrı mahalleler kurmasını önlemek �ç�n 
kanun tekl�f� verd�. Türkkan, “Avrupa’nın Türkiye’yi 
sığınmacı hendeğine dönüştürme fikrine AK Parti yasal 
zemin oluşturdu. Suriyelileri göndermeme kararı 
hükümetin değil Avrupa’nın projesi. AK Parti iktidarı 
sadece onların taşeronu.” �fadeler�n� kullandı.

CHP’l� Tanal’dan Özel T�yatro Sanatçılarının da 
Yeş�l Pasaport Alması �ç�n Kanun Tekl�f�

Mahmut Tanal, sanatlarını �cra edeb�lme adına yurt 
dışına çıkması gereken özel t�yatro sanatçılarına da yeş�l 
pasaport ver�lmes� amacıyla kanun tekl�f� sundu. Tanal, 
yurt dışı �le en sık bağlantı kuran meslek gruplarından 
olan özel t�yatro sanatçılarına yeş�l pasaport ver�lmes�ne 
yönel�k herhang� b�r düzenlemen�n olmamasının büyük 
b�r eks�kl�k oluşturduğuna d�kkat çekt�.

TİP’ten Konut Kr�z�ne Karşı Kanun Tekl�f�

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sera Kadıg�l, Ahmet Şık ve 
Barış Atay artan k�ra f�yatları ve barınma sorununun 
g�der�lmes� �ç�n Mecl�s Başkanlığı’na kanun tekl�f� sundu. 
Barınma hakkı çerçeves�nde hazırlanan tekl�fte, 
“konutun f�nansallaşması ve yatırım aracına 
dönüşmes�n�n emekç� ve öğrenc�ler �ç�n evden çıkarılma 
korkusuna dönüştüğü” �fade ed�ld�.



GÜNDEM DIŞI

M A Y I S  2 0 2 2  / S A Y I  5

Mecl�s�n Havası Renklend� - Selahattin SÖNMEZ, Hürriyet
TBMM Genel Kurulu’nda kadın m�lletvek�ller�n�n kıyafet terc�hler� Mecl�s’�n gerg�n havasını renklend�rd�.

Aralarında AK Part� Ankara M�lletvek�l� Lütf�ye Selva Çam, Man�sa M�lletvek�l� Semra Kaplan Kıvırcık, Kocael� M�lletvek�l� 
Em�ne Zeybek, Ankara M�lletvek�l� Asuman Erdoğan, Kocael� M�lletvek�l� Rad�ye Sezer Katırcıoğlu, CHP Afyonkarah�sar 
M�lletvek�l� Burcu Köksal, Ankara M�lletvek�l� Gamze Taşçıer, Samsun M�lletvek�l� Nesl�han Hancıoğlu, MHP Ankara 
M�lletvek�l� Nev�n Taşlıçay, HDP Ankara M�lletvek�l� F�l�z Kerestec�oğlu, S��rt M�lletvek�l� Meral Danış Beştaş’ın da olduğu 
vek�ller oturumlara bahar tonlarının hâk�m olduğu ceket ve etekler, fularlar ve başörtülerle katıldılar.

Haber�n Kaynağı: 
https://www.hurr�yet.com.tr/gundem/mecl�s�n-havas�-renklend�-42071845

3. İtt�fak 1 Mayıs’tan Sonra Toplanacak - Duvar Arkası, gazete duvaR

HDP’n�n çağrısıyla b�r araya gelen 7 s�yas� part� ve oluşumun çalışmaları devam ed�yor. B�rl�ktel�kler�n�, “Seç�m �tt�fakı 
değ�l, mücadele ortaklığı” olarak �fade eden 7 yapı, 21 Mart Newroz ve 1 Mayıs İşç� Bayramı kutlamalarına ortak, güçlü 
katılım kararı almıştı. 21 Mart'ın ardından bugün de 1 Mayıs kutlamalarına katılacak olan 7 yapı önümüzdek� günlerde b�r 
kez daha b�r araya gelecek. Yapılacak toplantıda bundan sonrak� çalışmalarla �lg�l� yol har�tasının oluşturulması 
beklen�rken �tt�fak konusunun da ele alınab�leceğ� �fade ed�l�yor.

Haber�n Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkas�-muhalefet-aday�-�c�n-yaz�lmayan-uc-kr�ter-var-galer�- 
1563008?p=4

Mecl�s’te Ak Part�l�lere ‘Tembel Öğrenc�’ Benzetmes� - Duvar Arkası, gazete duvaR
Mecl�s çalışmaları uzun zamandır yoklama alınmadan Genel Kurulu yöneten başkanvek�l�n�n görsel kanaat� anlamına 
gelen "müşahede" �le açılıyordu. Ancak geçen hafta sürpr�z b�r hamleyle AK Part� ve MHP grubu Mecl�s Genel Kurulu’nu 
"yoklama" �le açmaya başladı. Alınan kararda PKK'lı b�r k�ş�yle fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılarak 
hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP D�yarbakır M�lletvek�l� Semra Güzel'�n m�lletvek�ll�ğ�n�n düşürülmes� �steğ�n�n de 
etk�l� olduğu konuşuluyor. Çünkü Mecl�s İçtüzüğü'ne göre 1 ayda toplam 5 b�rleş�me katılmayan m�lletvek�l�n�n üyel�ğ� 
düşürülüyor. Karar, geçt�ğ�m�z hafta Genel Kurul’un 3 b�rleş�m�nde uygulandı. Uzun zamandır Mecl�s çalışmalarına az 
sayıda katılımları �le gündeme gelen AK Part�l� m�lletvek�ller� açılış sırasında “yok” sayılmamak �ç�n Mecl�s’te yoğunluk 
oluşturdu.

Haber�n Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkas�-mhpden-ak-part�ye-erken-sec�m-surpr�z�-gelecek-m�- 
galer�-1567856?p=2

https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-muhalefet-adayi-icin-yazilmayan-uc-kriter-var-galeri-1563008?p=4
https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-muhalefet-adayi-icin-yazilmayan-uc-kriter-var-galeri-1563008?p=4

