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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 ‘N�san’da Yasama’ ve ‘Gündem Dışı’ haberlerle karşınızdayız.

Key�fl� okumalar

 
mecl�ste.org 
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Sayılarla Mecl�s: Yasama

Sayılarla Mecl�s: Denet�m

Gündem Dışı

N�san'da 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.

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.



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. 
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Bu ay 11 adet esas kom�syon raporunu verd�. Bu raporların 6 tanes� Dış�şler� Kom�syonu tarafından ver�l�rken, 
2’s� Adalet Kom�syonu, 2’s� Plan ve Bütçe Kom�syonu, 1 tanes� de M�ll� Eğ�t�m, Kültür, Gençl�k ve Spor 
Kom�syonu tarafından ver�ld�.

‘Başta Marmara Den�z� Olmak Üzere Den�zler�m�zdek� Müs�laj Sorununun Sebepler�n�n Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemler�n Bel�rlenmes� Amacıyla Kurulan Mecl�s Araştırması Kom�syonu Raporu’ Genel Kurul’da 
görüşüldü.

Aynı zamanda, D�lekçe Koms�yonu ve İnsan Haklarını İnceleme Kom�syonu üyeler�nden oluşan karma kom�syonun 
‘2021 Yılı Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu Raporu Hakkındak� Kom�syon Raporu’ da dağıtıldı.



Bu ay toplam 1807 adet yazılı soru önerges� ver�ld�. Bu önergeler�n 60’ı cevaplandı, 693 tanes� cevaplanmadığı 
gelen kağıtlarda �lan ed�ld�, 60’ı süres� geçt�kten sonra cevaplandı. 

SAYILARLA MECLİS: DENETİM
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1 genel görüşme önerges� ver�ld�. Önerge, Halkların Demokrat�k Part�s� tarafından, Asgar� ücret�n açlık 
sınırının üzer�nde b�r sev�yede yen�den bel�rlenmes� konusunda b�r genel görüşme açılmasına �l�şk�n ver�ld�.

Toplam 221 adet mecl�s araştırma önerges� ver�ld�. Önergeler�n 201 tanes� henüz gündemde. 20 tanes� �se 
değerlend�r�lerek ‘Yaşlıların Hayatın Çeş�tl� Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Tedb�rler�n Bel�rlenmes� Amacıyla Kurulan Mecl�s Araştırması Kom�syonu’nun kurulması kabul ed�ld�.
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Demokrat Part�’den Seç�m Güvenl�ğ� Hamles�

Demokrat Part�, seç�mlerde parmak boyası 
uygulamasının ger� get�r�lmes� amacıyla ‘Bazı 
Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun’ 
tekl�f�n�, Genel Başkan ve Afyonkarah�sar M�lletvek�l� 
Gültek�n Uysal �le Ordu M�lletvek�l� Cemal Eng�nyurt'un 
�lk �mzasıyla Mecl�s Başkanlığı'na sundu.

CHP’den Kanun Tekl�f�: Evde tedav� gören 
hastalara ücrets�z elektr�k

CHP Adana M�lletvek�l� ve KİT Kom�syonu Üyes� 
Orhan Sümer, ev�nde c�haza bağlı yaşamak 
zorunda kalan hastaların elektr�ğ�n�n ücrets�z 
olması �ç�n kanun tekl�f� verd�. Sümer yaptığı 
açıklamayla: “Teklif ile bu zor zamanlarda 
ekonomik krizin etkilerini sağlık sorunu yaşayan 
hastalarımız ve aileleri için azaltmayı amaçladık.” 
ded�.

TİP’ten Send�ka Üyel�ğ�ne İl�şk�n Kanun Tekl�f�

TİP Genel Başkanı ve İstanbul M�lletvek�l� Erkan 
Baş ve 3 M�lletvek�l�n�n �mzasını taşıyan kanun 
tekl�f�yle, kayıt dışı �st�hdam ed�len �şç�ler�n de
send�ka üyes� olab�lmes� �le toplu sözleşme yetk� 
süres�nce �şveren�n �şç�ler�n �ş�ne son vermes�n�n 
önlenmes� ve �ş yer�n� değ�şt�rmes�n�n 
yasaklanması öngörülüyor.
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Baştan Yanlış Hamle - Nuray BABACAN, Hürr�yet

TBMM yönet�m�, bu yılk� 23 N�san kutlamaları kapsamında güzel b�r etk�nl�k düzenled�. Her yaştan sporcular turnuvada 
ter döktü, üç saat� aşan heyecanlı müsabakalar yapıldı.

Ancak b�r yarışma vardı k�, herkes� eğlend�rd�. Turnuva kapsamında, TBMM bahçes�ne açık hava satrancı kuruldu. Etk�nl�k, 
Mecl�s Genel Sekreter� Al� Kumbuzoğlu’nun hamles�yle başladı. Ancak Kumbuzoğlu’nun satranç kuralları dışındak� 
hamles� herkes� şaşkına çev�rd�. Nezaketen kend�s�ne müdahale ed�lmey�nce de karşısındak�ler ‘oyunu buradan nasıl 
döndüreb�l�r�z’ d�ye kara kara düşünmeye başladı. N�yet �y�yd� ama hamle kötüydü.

Haber�n Kaynağı: 
https://www.hurr�yet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/bastan-yanl�s-hamle-42045135 

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

Vek�ller� Terleten Telefonlar - Nuray BABACAN, Hürriyet
Emekl� �kram�yes�n�n artırılmayacağının açıklanmasının hemen ardından, �kt�dar part�s� kul�s�ndek� m�lletvek�ller�n�n 
telefonları çalmaya başladı. Emekl� seçmen�n serzen�ş ve tepk�s�n� yumuşatmaya çalışan vek�ller�n ter döktüğünü b�l�yoruz. 
Konu, bundan �k� hafta önce AK Part� Genel Merkez�’nde art arda yapılan toplantılarda gündem oldu.

Bayramlarda ver�len emekl� �kram�yes�n�n artırılması, hatta bu rakamın 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılması gerekt�ğ�n� 
söyleyenler oldu. Bunun çok fazla olacağını d�le get�r�p, ‘enflasyon oranında artış verel�m, bunu da Mecl�s’te görüşülen 
yasalardan b�r�n�n �ç�ne koyalım’ noktasına kadar gel�nd�. Ne olduysa bundan sonra oldu. Kamuoyunun ve vek�ller�n dalga 
dalga konuştuğu bu konu, önce Mal�ye Bakanlığı’na sonra da Çalışma Bakanlığı’na takıldı.
Artıştan vazgeç�lmes�nde Mal�ye Bakanlığı’nın ‘kaynak yaratamayız’ gerekçes�n�n etk�l� olduğu bel�rt�ld�. Yapılan 
toplantılarda, emekl�lere ver�len 1100 l�ralık �kram�yen�n �k� bayram �ç�n mal�yet�n�n 25 m�lyar l�ra olduğu, 100 l�ralık artışın 
4-5 m�lyar l�ra ek mal�yet yaratacağı b�lg�s�n�n paylaşıldığı öğren�ld�. Ş�md� m�lletvek�ller�, seçmenler�n�n kırgın ve kızgın 
telefonlarıyla muhatap olmak zorunda. İk� gündür telefonlar susmuyor. Bütün bunlar, konunun çok kötü yönet�ld�ğ�n� 
gösterm�yor mu?

Haber�n Kaynağı: https://www.hurr�yet.com.tr/yazarlar/nuray-babacan/sah�-beled�yeler-nerede-42049344

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

