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BU SAYIDA:
Yasama Sözlüğü
Sayılarla Meclis: Yasama
Sayılarla Meclis: Denetim
Nisan'da 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 ve milletvekilleriyle muhalefet partileri tarafından verilen kamuoyunda ses getirmiş kanun
tekliflerini detaylarıyla derlediğimiz ‘Nisan’da 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.
Genel Görüşme: Toplumu ve devlet faaliyetlerini
ilgilendiren belli bir konunun Meclis Genel
Kurulunda görüşülmesidir. Önemli toplumsal,
siyasal, ekonomik sorunlar ve dış politika konuları
üzerinde genel görüşme açılabilir. Genel görüşme
açılması siyasi parti grupları veya en az 20
milletvekili tarafından yazılı bir önergeyle istenir.
Genel görüşme sonucunda herhangi bir oylama
yapılmaz, karar alınmaz.

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
Nisan ayında toplam 12 Kanun geçti. Bu kanunların 1’i torba kanun, 1’i kod kanun, 10’u Uluslararası
Anlaşmaydı.
Geçen torba kanun, toplam 17 adet kanunda değişikliğe sebep oldu.
Toplam 86 adet kanun teklifi verildi. Verilen tekliflerin 7’si AK Partiye, 1’i Milliyetçi Hareket Partisine,
43’ü Cumhuriyet Halk Partisine, 19’u Halkların Demokratik Partisine, 3’ü İYİ Partiye, 7’si Memleket
Partisine, 1’i Zafer Partisine, 1’i Demokrat Partiye, 2’si Türkiye İşçi Partisine ve 2’si bağımsız
milletvekillerine ait.
AK Parti tarafından verilen 7 kanun teklifinin 1’i MHP ile ortak verilirken, 4’ü Meclis Başkanı Mustafa
Şentop tarafından sunulan uluslararası anlaşmalara dair tekliflerdi.

Bu ay 11 adet esas komisyon raporunu verdi. Bu raporların 6 tanesi Dışişleri Komisyonu tarafından verilirken,
2’si Adalet Komisyonu, 2’si Plan ve Bütçe Komisyonu, 1 tanesi de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu tarafından verildi.
‘Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’ Genel Kurul’da
görüşüldü.
Aynı zamanda, Dilekçe Komsiyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun
‘2021 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkındaki Komisyon Raporu’ da dağıtıldı.
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SAYILARLA MECLİS: DENETİM
Bu ay toplam 1807 adet yazılı soru önergesi verildi. Bu önergelerin 60’ı cevaplandı, 693 tanesi cevaplanmadığı
gelen kağıtlarda ilan edildi, 60’ı süresi geçtikten sonra cevaplandı.

1 genel görüşme önergesi verildi. Önerge, Halkların Demokratik Partisi tarafından, Asgari ücretin açlık
sınırının üzerinde bir seviyede yeniden belirlenmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin verildi.
Toplam 221 adet meclis araştırma önergesi verildi. Önergelerin 201 tanesi henüz gündemde. 20 tanesi ise
değerlendirilerek ‘Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun kurulması kabul edildi.
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NİSAN'DA YASAMA
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NİSAN'DA YASAMA
Demokrat Parti’den Seçim Güvenliği Hamlesi
Demokrat Parti, seçimlerde parmak boyası
uygulamasının geri getirilmesi amacıyla ‘Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’
teklifini, Genel Başkan ve Afyonkarahisar Milletvekili
Gültekin Uysal ile Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un
ilk imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sundu.

CHP’den Kanun Teklifi: Evde tedavi gören
hastalara ücretsiz elektrik
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi
Orhan Sümer, evinde cihaza bağlı yaşamak
zorunda kalan hastaların elektriğinin ücretsiz
olması için kanun teklifi verdi. Sümer yaptığı
açıklamayla: “Teklif ile bu zor zamanlarda
ekonomik krizin etkilerini sağlık sorunu yaşayan
hastalarımız ve aileleri için azaltmayı amaçladık.”
dedi.

TİP’ten Sendika Üyeliğine İlişkin Kanun Teklifi
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan
Baş ve 3 Milletvekilinin imzasını taşıyan kanun
teklifiyle, kayıt dışı istihdam edilen işçilerin de
sendika üyesi olabilmesi ile toplu sözleşme yetki
süresince işverenin işçilerin işine son vermesinin
önlenmesi ve iş yerini değiştirmesinin
yasaklanması öngörülüyor.
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GÜNDEM DIŞI
Baştan Yanlış Hamle - Nuray BABACAN, Hürriyet
TBMM yönetimi, bu yılki 23 Nisan kutlamaları kapsamında güzel bir etkinlik düzenledi. Her yaştan sporcular turnuvada
ter döktü, üç saati aşan heyecanlı müsabakalar yapıldı.
Ancak bir yarışma vardı ki, herkesi eğlendirdi. Turnuva kapsamında, TBMM bahçesine açık hava satrancı kuruldu. Etkinlik,
Meclis Genel Sekreteri Ali Kumbuzoğlu’nun hamlesiyle başladı. Ancak Kumbuzoğlu’nun satranç kuralları dışındaki
hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Nezaketen kendisine müdahale edilmeyince de karşısındakiler ‘oyunu buradan nasıl
döndürebiliriz’ diye kara kara düşünmeye başladı. Niyet iyiydi ama hamle kötüydü.
Haberin Kaynağı:
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/bastan-yanlis-hamle-42045135

3. İttifak 1 Mayıs’tan Sonra Toplanacak - Duvar Arkası, gazete duvaR
HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşumun çalışmaları devam ediyor. Birlikteliklerini, “Seçim ittifakı
değil, mücadele ortaklığı” olarak ifade eden 7 yapı, 21 Mart Newroz ve 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına ortak, güçlü
katılım kararı almıştı. 21 Mart'ın ardından bugün de 1 Mayıs kutlamalarına katılacak olan 7 yapı önümüzdeki günlerde bir
kez daha bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda bundan sonraki çalışmalarla ilgili yol haritasının oluşturulması
beklenirken ittifak konusunun da ele alınabileceği ifade ediliyor.
Haberin Kaynağı: https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-muhalefet-adayi-icin-yazilmayan-uc-kriter-var-galeri1563008?p=4

Vekilleri Terleten Telefonlar - Nuray BABACAN, Hürriyet
Emekli ikramiyesinin artırılmayacağının açıklanmasının hemen ardından, iktidar partisi kulisindeki milletvekillerinin
telefonları çalmaya başladı. Emekli seçmenin serzeniş ve tepkisini yumuşatmaya çalışan vekillerin ter döktüğünü biliyoruz.
Konu, bundan iki hafta önce AK Parti Genel Merkezi’nde art arda yapılan toplantılarda gündem oldu.
Bayramlarda verilen emekli ikramiyesinin artırılması, hatta bu rakamın 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılması gerektiğini
söyleyenler oldu. Bunun çok fazla olacağını dile getirip, ‘enflasyon oranında artış verelim, bunu da Meclis’te görüşülen
yasalardan birinin içine koyalım’ noktasına kadar gelindi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Kamuoyunun ve vekillerin dalga
dalga konuştuğu bu konu, önce Maliye Bakanlığı’na sonra da Çalışma Bakanlığı’na takıldı.
Artıştan vazgeçilmesinde Maliye Bakanlığı’nın ‘kaynak yaratamayız’ gerekçesinin etkili olduğu belirtildi. Yapılan
toplantılarda, emeklilere verilen 1100 liralık ikramiyenin iki bayram için maliyetinin 25 milyar lira olduğu, 100 liralık artışın
4-5 milyar lira ek maliyet yaratacağı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Şimdi milletvekilleri, seçmenlerinin kırgın ve kızgın
telefonlarıyla muhatap olmak zorunda. İki gündür telefonlar susmuyor. Bütün bunlar, konunun çok kötü yönetildiğini
göstermiyor mu?
Haberin Kaynağı: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/sahi-belediyeler-nerede-42049344

