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Bu çalışma, 5-6 Kasım 2009 tarihli seminerde sunulacak “TBMM Web Sayfasının
Tanıtımı” başlıklı sunuma ait notlardan oluşmaktadır.
Sunumda, TBMM web sayfasının başlıkları arasından, seminer kapsamında en faydalı
olabilecek olanlar seçilerek anlatılacaktır. Bu bağlamda, söz konusu başlıklar aşağıdaki
şekildedir:
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I. ANA SAYFA
TBMM web sayfası 23 Nisan 2009 tarihinde mevcut haliyle kullanıma açılmış olup
belli bir sayfaya/bilgiye birden fazla şekilde erişim imkanı mümkündür. Aşağıda, “Ana
Sayfa” başlığı altında yer alan “Son Tutanak”, “Gündem” ve “Gelen Kağıtlar” sayfaları ile
ana sayfanın sol üst köşesinde bulunan “Güncel” başlıkları ele alınacaktır.
Son Tutanak
Genel Kurul’un son birleşimine ait tutanaklar, Genel Kurul kapandıktan yaklaşık 1.5
saat sonra “Son Tutanak” sayfasında yayınlanır. Bu tutanaklar, gerekli incelemelerden
geçmemiş ve resmen onaylanmamış tutanaklardır.
Önceki Sayfa
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Getir

Sonraki Sayfa

Ulaşılmak istenen sayfa aralığı ilgili kutucuklara yazılarak tutanakların ilgili sayfaları
ya da tamamı görüntülenebilir.
Gündem
Gündem kitapçığı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen işleri gösteren
yazılı bir metin olup İçtüzük’te belirlenmiş sıra gözetilerek basılmakta ve Genel Kurul’un
çalıştığı günler milletvekillerine dağıtılmaktadır.
Genel uygulamaya bakıldığında salı günü gündemin tamamı, çarşamba günü Genel
Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmı ile perşembe günü
yine bu bölümle sözlü sorular kısmı basılmamaktadır. Ancak Genel Kurul bazen sözlü sorular
ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek yalnızca kanun tasarı ve tekliflerinin
görüşülmesine karar verebilir. Bu durumda, Gündem sayfasından Danışma Kurulu ve Grup
önerileri takip edilebilir.
TBMM Genel Kurulu gündemini internet sayfasından takip etmek mümkün olmakla
birlikte gündemin, birleşim açıldıktan sonra Danışma Kurulu veya siyasi parti grup
önerileriyle değişebildiği de göz ardı edilmemelidir. Kabul edilen önergelerle değişen gündem
internet ortamında güncellenmektedir. Ancak bazı durumlarda güncellemede aksaklıklar
olabilir. Örneğin; bilindiği gibi komisyon raporları dağıtım tarihinden itibaren 48 saat sonra
Genel Kurul gündemine alınırlar. Ancak bu süre beklenmeksizin Genel Kurul gündemine
alınmasına Danışma Kurulu veya grup önerisi üzerine Genel Kurul karar verebilir. Söz
konusu tasarı ya da teklif, o günkü birleşimde görüşülerek kanunlaştığı ve gündemin
güncellemesinin de yapılamadığı bir durumda, basılı gündeme hiç girmeden kanunlaşmış
olmaktadır. Bu nedenle, gündemin güncellenmesini beklemeden Danışma Kurulu ve grup
önerilerinin takip edilmesi tavsiye edilmektedir.
Gelen Kağıtlar
Gelen Kağıtlar listesi, TBMM’de işlem gören yasama belgelerinin bilgisini
içermektedir. Bu kapsamda Gelen Kağıtlar listesinde Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilen
kanunlar, tasarılar, teklifler, tezkereler, komisyon raporları, sözlü soru, yazılı soru, genel
görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru önergelerinin bilgileri yer
almaktadır.
Gelen Kağıtlar listesini takip ederek TBMM’deki iş akışını takip etmek mümkündür.
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- Kanun tasarısı veya teklifi, ilgili komisyona havale edilme tarihinde gelen kağıtlara
alınır.
- İhtisas Komisyonu raporları ile Meclis araştırması ve Meclis soruşturması
komisyonlarının raporları, sıra sayısı alıp dağıtıldıkları günkü gelen kağıtta yer alır.
- Denetim araçlarından yazılı ve sözlü sorular muhataplarına iletildiği günün Gelen
Kağıtlar listesinde yayınlanır.
- Meclis Araştırması ve Genel Görüşme önergeleri, Genel Kurul’da okutularak bilgiye
sunuldukları birleşim gününün Gelen Kağıtlar listesine alınır.
- Meclis soruşturması ve gensoru önergeleri bastırılarak bütün üyelere dağıtıldıkları
günün Gelen Kağıtlar listesine alınır.
Gelen Kağıtlar, yayımını takip eden ilk birleşim tutanağına eklenir.
GÜNCEL
Gelen Tasarı ve Teklifler
Meclis Başkanlığı’na son 15 gün içerisinde sunulmuş olan tasarı ve tekliflerin
bilgisine ulaşılmaktadır.
Dağıtılan Komisyon Raporları (Sıra Sayısı)
İhtisas, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması komisyonları ile ve diğer
komisyonların basılı hale getirilip dağıtılan son 15 gün içerisindeki raporlarına bu bağlantı
kullanılarak ulaşılabilir. Bilindiği gibi dağıtımı yapılan sıra sayıları Gelen Kağıtlar listesine
alınmakta ve iki gün sonraki Genel Kurul gündemine girmektedir.
Yazılı Soru Önergeleri
Son 15 gün içinde TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergelerinin listesine
ulaşmak mümkündür.
Sözlü Soru Önergeleri
Son 15 gün içinde TBMM Başkanlığı’na sunulan sözlü soru önergelerinin listesine
ulaşmak mümkündür.
Kanunlar
Son 10 gün içinde Genel Kurul’da kabul edilen kanunların bilgisine ulaşılabilir.
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II. YASAMA
Aşağıda, Yasama ana başlığı altında yer alan “Tasarı ve Teklifler”, “İhtisas
Komisyonları”, “Kanunlar”, “Kararlar” ve “Komisyon Raporları” sayfaları incelenecektir.
Tasarı ve Teklifler
Kanun
tasarı
ve
tekliflerinin
TBMM
Başkanlığı’na
sunulmasından
sonuçlandırılmasına kadar geçen aşamalarına ve metinlerine Sorgu Formu kullanılarak
erişilebilir.
Sorgu Formu:
Dönemi ve Yasama Yılı
Kanun Grubu
Son Durumu
Esas Numarası
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Özeti
İçerik Arama
Sorguyu Başlat

Sorgu Kriterleri1
Dönemi ve Yasama Yılı:
Aradığınız kanun tasarıları ya da kanun tekliflerinin hangi yasama yılında verildiğini
biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde
son dönemin tümü üzerinde sorgu yapılacaktır.
Geçmiş dönemdeki (21-22. dönem) kanun tasarıları ya da kanun tekliflerine ilişkin
verileri sorgulamak için, sorgu formunun sol alt köşesinde yer alan “Geçmiş Dönem Kanun
Tasarı ve Teklifleri” bağlantısına tıklayınız.
Kanun Grubu:
Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidirler. Bakanlar
Kurulunca TBMM Başkanlığı’na sunulan tekliflere kanun tasarısı, bir ya da birden fazla
milletvekilince imzalanarak sunulanlara ise kanun teklifi denir. TBMM Başkanlığı tarafından
kanun tasarılarına (1/...), kanun tekliflerine ise (2/...) esas numarası verilir. Kanun grubunu
biliyorsanız ilgili grubu, bilmiyorsanız tüm gruplar başlığını seçiniz ve “Sorguyu Başlat”
butonuna tıklayınız.
Son Durumu:

1

http://www.tbmm.gov.tr/kullanim_bilgileri/tasariteklif_aciklama.htm adresinden alınmıştır.
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Aradığınız kanun tasarısı ya da teklifinin hangi aşamada olduğunu biliyorsanız seçiniz
ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Esas Numarası:
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından verilen esas numarasını
biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Bu kısma yalnızca
rakamlardan oluşan esas numarası yazılacaktır. Örneğin “1/3 1997 Mali Yılı Kesinhesap
Kanun Tasarısı”nın bilgilerine ulaşılmak isteniyorsa ilgili bölüme “3” yazılması
gerekmektedir. “1/” ya da “ 2/” şeklinde esası belirten rakam ve taksim işareti
yazılmayacaktır. Sorgu sonucunda (1/3) esas numaralı kanun tasarısı ve (2/3) esas numaralı
kanun teklifi bilgilerine ulaşılabilecektir.
Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız kanun tasarıları ya da tekliflerinin belli bir tarihten önce ya da sonra
TBMM Başkanlığına verildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de
“gg/aa/yyyy” formatında tarih girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Özeti:
Kanun tasarıları ya da teklifleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü
tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Tasarı ya da teklifin özeti içinde geçen
herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna
tıklayınız. Bu alanı kullanmak aranan bilgiye ulaşmak için oldukça işlevseldir.
İçerik Arama:
Kanun tasarıları ya da tekliflerinin; içeriğini yansıtan özete ek olarak dönemi/yasama
yılı, taksim no/esas no, son durumu, TBMM’ye geliş tarihi ve konusu gibi detay bilgilerinden
herhangi birinin içinde geçen kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Not:
Sorgu sonucunda gelen kanun tasarı ve tekliflerinin hangi aşamada olduklarını
görmek, komisyonlarda görüşülmüş ise komisyon raporlarına, kanunlaşmışsa kanunun
metnine ve ilgili bilgilere ulaşmak için “Diğer Bilgiler” bağlantısına tıklayınız.
İhtisas Komisyonları
TBMM ihtisas komisyonlarının web sayfalarına bu bağlantı takip edilerek ulaşılabilir.
Bu şekilde, komisyonlarda bulunan işlerin takibi yapılabilir.
Komisyon çalışmalarına dair bilgilerin anlamları aşağıdaki gibidir:
Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler: TBMM Başkanlığı tarafından komisyona
havale edilmiş ve komisyonun üzerinde herhangi bir işlem yapmadığı yasama metinleridir.
Komisyonun Raporunu Verdiği Tasarı ve Teklifler: Komisyonun süresi içinde
görüşerek raporunu tamamladığı metinlerdir.
Komisyonun Raporunu Vermediği Tasarı ve Teklifler: Komisyonların tali olarak
belirlendiği işler için söz konusu olmaktadır. Tali komisyon ilgili metni görüşmeyip esas
komisyon raporunu tamamladığında tali komisyon dosyayı TBMM Başkanlığı’na iade
etmektedir. Bu durumda ilgili tasarı ve teklif bu başlık altında yer almaktadır.
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Geri Alınan Tasarı ve Teklifler: Hükümet veya teklif sahibinin, verilen kanun tasarısı
veya teklifini, gündeme alınmadan önce geri aldıkları metinlerdir.
İçtüzüğün 37. Maddesine Göre İade Edilen Tasarı ve Teklifler: Esas komisyona
havale tarihinden itibaren 45 gün içerisinde görüşülmeyen tasarı ve tekliflerin, hükümet veya
teklif sahibi tarafından doğrudan Genel Kurul gündemine alınması istenebilir. Bu durumda
komisyon ilgili metni iade eder.
İçtüzüğün 34. Maddesine Göre İade Edilen Tasarı ve Teklifler: Komisyon kendisine
havale edilen tasarı veya teklifi, başka bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli
olarak tasarı veya teklifin o komisyona havale edilmesini isteyebilir.
Bir komisyon, kendisine havale edilen tasarı veya teklif yahut herhangi bir mesele
için, bir başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli görürse, tasarı veya teklifin o
komisyonda görüşüldükten sonra iadesini isteyebilir.
Bir komisyon, başka bir komisyona havale edilmiş bir tasarı veya teklif yahut herhangi
bir mesele için düşüncesini belirtmekte yarar görürse, o tasarı veya teklifin kendisine havale
edilmesini isteyebilir.
Bu üç durumdan biri dahilinde TBMM Başkanlığı’na iade edilen kanun tasarı ve
teklifleri bu başlık altında yer alırlar.
İçtüzüğün 88. Maddesine Göre İade Edilen Tasarı ve Teklifler: Esas komisyon
veya hükümet, tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, komisyona geri
verilmesini, bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir. Bu durumda tasarı ya da teklif ilgili
komisyona geri çekilmiş olur.
Kanunlar
21. dönem 1. yasama yılından günümüze kadar kabul edilmiş kanunlara ait bilgilere ve
kanun metinlerine, Kanun Sorgu Formu ya da Aylara Göre Kabul Edilen Kanunlar bölümü
kullanılarak ulaşmak mümkündür. Kanun numaralarının üzerine tıklanarak kanun metnine ve
diğer bilgilere ulaşılabilir.
Bu sayfada 23. dönemde kabul edilmiş kanunlar aylara göre sıralanmaktadır. Önceki
dönemlerin kanunlarına aylara göre sıralanmış bir şekilde ulaşmak için, “Geçmiş Dönem
Kabul Edilen Kanunlar” başlığına tıklanır.
Hiç bir sorgu kriteri girilmeden “Getir” butonuna basılması durumunda 21. dönem
başından itibaren kabul edilen kanunlara ait bilgiler listelenir.
Kanun Sorgu Formu :
Kanun Numarası
Kanun Kabulü
Resmi Gazetede Yayımı
Kanun Başlığı
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Baslangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Baslangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Getir

Sorgu Kriterleri2
Kanun Numarası:
Kanun numarası biliniyorsa bu numarayı yazıp “Getir” butonuna tıklayınız. Bu
seçeneği kullanırsanız diğer erişim alanlarını boş bırakınız.
Kanun Kabulü
Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız kanunun belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih
girip “Getir” butonuna tıklayınız. Bulunan kayıt sayısının azalması için bu seçeneklerin
kullanılması tavsiye edilmektedir.
Resmi Gazetede Yayımı
Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız kanunun belli bir tarihten önce ya da sonra Resmi Gazete’de
yayımlandığını biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında
tarih girip “Getir” butonuna tıklayınız.
Kelime:
Kabul edilen kanunun başlığı içinde geçen herhangi bir veya birden fazla ardışık
kelimeyi bu alana yazıp “Getir” butonuna tıklayınız.
Kararlar
TBMM 17. dönem 1. yasama yılı başından itibaren TBMM Genel Kurulunda
görüşülerek kabul edilmiş kararlara ait bilgilere ve karar metinlerine Sorgu Formu
kullanılarak erişilebilir.
Sorgu kriteri girilmeden "Sorguyu Başlat" butonuna basılması durumunda son
dönemin tüm yıllarına ait kararların bilgileri listelenir.
Sorgu Formu:
Dönemi ve Yasama Yılı
Karar Türü
Karar Numarası
Karar Kabul Başlangıç Tarihi
Karar Kabul Bitiş Tarihi
Karar Başlığı
Sorguyu Başlat

Sorgu Kriterleri3
Dönemi ve Yasama Yılı:
Aradığınız kararın hangi yasama yılında verildiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu
Başlat” butonuna tıklayınız.

2
3

http://www.tbmm.gov.tr/kullanim_bilgileri/kanun_aciklama.htm adresinden alınmıştır.
http://www.tbmm.gov.tr/kullanim_bilgileri/tbmm_kararlari_aciklama.htm adresinden alınmıştır.
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Geçmiş dönemlerde arama yapmak için sol alt köşede bulunan “Geçmiş Dönemler
TBMM Kararları” başlığına tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde son dönem üzerinde
sorgu yapılacaktır.
Karar Türü:
Aradığınız kararın türünü biliyorsanız karar türünden seçerek “Sorguyu Başlat”
butonuna tıklayınız.
Karar Numarası:
Karar numarasını biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna
tıklayınız. Bu seçeneği kullanırsanız diğer sorgu kriterlerini boş bırakınız.
Karar Kabulü
Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız kararın belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM Genel Kurulu'nda kabul
edildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih
girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Bulunan kayıt sayısının azalması için bu
seçeneklerin kullanılması tavsiye edilmektedir.
Karar Başlığı:
Kabul edilen kararın başlığı içinde geçen herhangi bir veya birden fazla ardışık
kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Not:
Sorgu sonucunda gelen TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş kararlara
ait detay bilgileri görmek için “Diğer Bilgiler” bağlantısına tıklayınız.
Komisyon Raporları
21. dönem 1. yasama yılı başından itibaren TBMM Basımevinde basılmış ve Kanunlar
ve Kararlar Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılmış kanun tasarı ve tekliflerine ait komisyon
raporlarına ve kanunlaşan tasarrufların metinlerine Sorgu Formu kullanılarak erişilebilir.
Sorgu Formu:
Dönem :
Sırasayısı Numarası
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Getir

Kelime
Sorgu Kriterleri:4
Sırasayı Numarası:

4

http://www.tbmm.gov.tr/kullanim_bilgileri/sirasayi_aciklama.htm adresinden alınmıştır.
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Komisyon raporunun Sırasayı numarası biliniyorsa bu numarayı yazıp “Getir”
butonuna tıklayınız. 21. ve 22. dönemlerde arama yapmak için sol alt köşedeki “Geçmiş
Dönem Sırasayılar” başlığını tıklayınız.
Bu seçeneği kullanırsanız diğer erişim alanlarını boş bırakınız.
Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız komisyon raporunun belli bir tarihten önce ya da sonra çıktığını
biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih girip
“Getir” butonuna tıklayınız. Bulunan kayıt sayısının azalması için bu seçeneklerin
kullanılması tavsiye edilmektedir.
Kelime:
Komisyon raporları için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından “Başlık”
metni hazırlanmaktadır. Komisyon raporunun başlığı içinde geçen herhangi bir veya birden
fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Getir” butonuna tıklayınız.
Başlık metni içinde esas numarası da yer aldığından, esas numarasının bilinmesi
durumunda bu alandan sorgulanabilmektedir.
III. DENETİM
Aşağıda, TBMM Denetim faaliyetleri arasında yer alan “Yazılı ve Sözlü Sorular”,
Araştırma Komisyonları” ve “Soruşturma Komisyonları” internet sayfaları hakkında bilgi
verilmektedir.
Yazılı ve Sözlü Sorular
Denetim faaliyetlerinden yazılı ve sözlü soru önergelerinin, 21. yasama dönemi 1.
yasama yılından itibaren, TBMM Başkanlığına sunulmasından sonuçlandırılmasına kadar
geçen aşamalarına, ilgili bilgileri ile önergelerin ve cevaplarının metinlerine sorgu formu
kullanılarak ulaşılabilir.
Sorgu Formu:
Dönemi ve Yasama Yılı
Önerge Grubu
Önerge Sahibi
Önerge Muhatabı
Önerge Durumu
Esas Numarası
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Özeti
İçerik Arama
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Sorgu Kriterleri5
Dönemi ve Yasama Yılı:
Aradığınız soru önergesi ya da önergelerinin hangi yasama yılında verildiğini
biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Geçmiş dönemlerde arama yapmak için sol alt köşede bulunan “21. Dönem Yazılı
Sözlü Soru Önergeleri” veya “22. Dönem Yazılı Sözlü Soru Önergeleri” başlıklarından birini
tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde son dönem üzerinde sorgu yapılacaktır.

Önerge Grubu:
Soru önergeleri, sözlü soru önergeleri ve yazılı soru önergelerinden oluşur. Aradığınız
soru önergesi ya da önergelerinin hangi gruba girdiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu
Başlat” butonuna tıklayınız.
Önerge Durumu:
Aradığınız önerge ya da önergelerin hangi aşamada olduğunu biliyorsanız seçiniz ve
“Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Esas Numarası:
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından verilen esas numarasını
biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Bu kısma yalnızca
rakamlardan oluşan esas numarası yazılacak, “6/” ya da “7/” şeklinde esası belirten rakam ve
taksim işareti yazılmayacaktır.
Başlama Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız önerge ya da önergelerin belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM
Başkanlığına verildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy”
formatında tarih girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız .
Özeti:
Sözlü ve yazılı soru önergeleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü
tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Özet içinde geçen herhangi bir ya da
birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Not:
Sözlü soru önergeleri, Genel Kurul’da sözlü olarak cevaplandırıldığından cevaba,
cevaplandığı birleşimin tutanağından arama yapılarak ulaşılmaktadır.
Araştırma Komisyonları/Soruşturma Komisyonları
21. dönem 1. yasama yılından itibaren kurulmuş olan Meclis araştırması ve Meclis
soruşturması komisyonlarının bilgilerine sorgu formu kullanılarak erişilebilinir.

5

http://www.tbmm.gov.tr/kullanim_bilgileri/sozluyazili_aciklama.htm adresinden alınmıştır.

10

Sorgu Formu:
Dönemi ve Yasama Yılı
Rapor Durumu
Esas Numarası
Özeti
Sorguyu Başlat

Sorgu Kriterleri6
Dönemi ve Yasama Yılı:
Aradığınız Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyon ya da komisyonlarının
hangi dönemde ve yasama yılında kurulduğunu biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat”
butonuna tıklayınız. 21. ve 22. dönemlerde arama yapmak için sol alt köşede bulunan
“Geçmiş Dönem Meclis Araştırması/Meclis Soruşturması Komisyonları” başlığına tıklayınız.
Seçim yapmadığınız takdirde son dönem tüm yasama yılları üzerinde sorgu
yapılacaktır.
Komisyon Türü:
Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyonlarından hangilerinin bilgisine
ulaşmak istiyorsanız seçiminizi yapınız ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim
yapılmadığı takdirde, “Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyonları” seçeneği
geçerli olacak ve hem araştırma hem de soruşturma komisyonu bazında sorgu yapılacaktır.
Rapor Durumu:
Aradığınız komisyonun raporunu verip vermediği, verilmişse raporunun görüşülüp
görüşülmediğine ilişkin rapor durum sonuçlarına göre sorgu yapmak istediğinizde ilgili
seçeneklerden birini seçerek “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapılmadığı
takdirde, “Tüm durumlar” üzerinden sorgu yapılacaktır.
Esas Numarası:
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından, Meclis soruşturması için “9”, Meclis
araştırması için “10” kodları kullanılarak önergelere esas numara verilmektedir. Esasa bağlı
numarayı biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.
Özeti:
Meclis araştırması ve Meclis soruşturması önergeleri için TBMM Kanunlar ve
Kararlar Müdürlüğü tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Özet içinde geçen
herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna
tıklayınız.
IV. TUTANAKLAR
Aşağıda, TBMM Genel Kurul tutanaklarına erişim yolları, ilgili sayfalar bağlamında
anlatılmaktadır.
6

http://www.tbmm.gov.tr/kullanim_bilgileri/arastirmasorusturma_aciklama.htm adresinden alınmıştır.
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Tutanak Sorgu
TBMM Genel Kurul Tutanaklarına internet sayfası üzerinden 3 Nisan 1996 tarihinden
itibaren ulaşılabilir. Tutanaklar sayfa mantığı ile indekslenmiş olup aşağıdaki sorgu
kriterlerinden herhangi biri doldurularak tutanak araması yapılabilmektedir.
Sorgu Formu:
Dönemi
Yasama Yılı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Kelime

Getir

Sorgu Kriterleri:7
Dönemi: Belli bir döneme ait tutanakların taranması için bu alana taranması istenen
dönem yazılabilmektedir
Yasama Yılı: Dönemin içinden istenen yasama yılı seçilebilmektedir.
Belli bir tarih aralığı verme:
Başlangıç Tarihi: gg/aa/yyyy formatında başlangıç tarihi yazılabilmektedir.
Bitiş Tarihi: gg/aa/yyyy formatında bitiş tarihi yazılabilmektedir.
Kelime: Tutanak sayfası içinde geçen herhangi bir kelime veya kelimelerden erişim
mümkündür. Büyük küçük harf ayrımı yoktur.
Ardışık kelimeleri aramak için, kelimelerin yanyana yazılması yeterlidir.
Örnek: “Mustafa Kemal Atatürk”,
“ulusal egemenlik”
Aynı tutanak sayfası içinde, farklı yerlerde geçen kelimeleri aramak için mantık
operatörleri “ve”, “veya” kullanılması gereklidir.
Tutanak Metinleri
Söz konusu tarihten itibaren elektronik ortama aktarılmış tutanak metinlerine ve
özetlerine, ilgili dönemleri ve birleşimlerine göre ulaşılabilir. 24/6/2009 tarihinden günümüze
kadar gelen tarihteki tutanaklar ham tutanak olup stenograflar tarafından deşifre edilmiş,
uzman incelemesinden geçmemiş ve Tutanak Dergisi’ne basılmamış tutanaklardır.
Gizli Oturum Tutanakları
TBMM Genel Kurulu kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden
itibaren 10 yıl geçmedikçe yayınlanamaz. Genel Kurul kararıyla yayınlanmasına izin verilen
kapalı oturum tutaklarına ilgili bağlantı takip edilerek ulaşılabilir.

7

http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/aciklama.htm adresinden alınmıştır.
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