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1 kez ise aile kurumuna
saldıran sinsi faaliyet olarak
hedef gösterildi.

Genel Kurul toplantısının yalnızca 2'sinde 3 kez
LGBTİ+'lar kendine yer bulabildi.
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Genel Kurul

Basın toplantısından yalnızca 3’ünde LGBTİ+’lar
kendine yer bulabildi. 
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Basın Toplantısı



Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin düzenlediği
17 grup toplantısının hiçbirinde hak temelli

yer almadı. 
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Grup Toplantısı

1 kez ailenin kadın ve erkekten
oluştuğu iddiasıyla LGBTİ+’lar aleyhine
anayasa değişikliği önerisi gündeme
getirildi. 

80 Kanun Teklifi

137 Meclis Araştırma Önergesi

1394 Yazılı Soru Önergesi

Hiçbirinde LGBTİ+lar yer almıyor



Mecliste lubunyaları da

yakından ilgilendiren konular

yer alıyordu:

Sansür yasası, burs-öğrenim

kredisi ve üniversite

öğrencilerinin temel ihtiyaçları,

yoksulluk, güvenlik güçlerinin

yol açtığı hak ihlalleri ve

cezasızlık, anayasa değişikliği

tartışmaları, kayyum rektör

uygulaması, mahpusların

sorunları, artan şiddet vakaları,

baskıcı politikalar ve yasaklar

gibi. 

 Oysa...



Ayrıca lubunyaların

gündeminde bu ay başlıca

LGBTİ+ karşıtı anayasa

değişikliği, İstanbul’dan sonra

farklı şehirlere yayılan

nefret yürüyüşleri,

Yeldeğirmeni’nde yaşanan

işkence ve taciz,

yerel yönetimlerin transfobik

ulaşım kartı uygulaması

vardı.
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Basın Toplantıları: Milletvekillerinin gerekli

gördükleri konularda mecliste bu amaçla

ayrılmış bir alanda görüşlerini kamuoyuyla

paylaşabilmesini sağlar.

Genel Kurul: TBMM'nin yasama ve denetim

faaliyetlerine ilişkin her türlü işin görüşüldüğü

ve karara bağlandığı en üst karar organıdır.

Grup Toplantıları: TBMM'de en az 20

milletvekili bulunan siyasi partiler, siyasi parti

grubu kurabilmektedir. Bu gruplar genellikle

haftada bir olmak üzere toplantılarda

partilerinin politikalarını ve görüşlerini

kamuoyuna aktarır.

Komisyonlar: Genel Kurul adına çalışmak

üzere belli sayıda milletvekilinin katılımıyla

oluşan, gündemdeki kanun tekliflerini genel

kurul öncesinde görüşerek kabul eden,

reddeden veya değiştiren ve karara bağladığı

işlere ilişkin rapor hazırlayan kurullardır.

Meclis Sözlüğü



Kanun Teklifi: Bir ya da daha fazla

milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir

şekilde yeni bir kanun çıkarılması veya

mevcut kanunun belli bir şekilde

değiştirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır.

Meclis Araştırma Önergeleri: En az bir

milletvekili tarafından meclisin belirli bir

konuda ayrıntılı bilgi edinmek ve

raporlaştırmak üzere milletvekillerinin

katılımıyla oluşturduğu özel bir komisyon

oluşturması amacıyla verilir.

Yazılı Soru Önergeleri: Milletvekilleri

tarafından yasama ve denetim faaliyeti

içerisinde, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ya

da bakanların görev alanına giren konularda

yanıtlaması için sunulan soruları içerir.
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Meclis Sözlüğü

Daha fazla kavram için tıkla

Genel Görüşme Önergeleri: Devleti ve

toplumun genelini ilgilendiren konular üzerine

mecliste milletvekillerinin katılımıyla genel

görüşme açılması için verilir. Genel görüşme

açılması siyasi parti grupları veya en az 20

milletvekili tarafından yazılı bir önergeyle

istenebilir. Genel görüşmelerde herhangi bir

oylama yapılmamakta ve karar

alınmamaktadır.

Meclis Soruşturma Önergeleri: Meclisin salt

çoğunluğunu sağlayacak sayıda milletvekili

tarafından, görevde bulunan veya görevinden

ayrılmış olan Cumhurbaşkanı yardımcılarının

veya bakanların ya da parlamenter

sisteminde görev yapmış olan başbakan

veya bakanların görevleriyle ilgili işlerden

dolayı cezai sorumluluklarını gerektiren

fiillerin soruşturulması amacıyla verilir.

https://www.tbmm.gov.tr/ParlamentoTerimleriSozluk

