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1 - 14 Kasım 2002 - 23 Temmuz 2007 tarihleri arasında görev yapan 22. Dönem 

Milletvekillerine yönelik kaç tane dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezleke gelmiştir? Bu 

fezlekelerin siyasi parti gruplarına göre dağılımı nedir? Bahsi geçen fezlekelerin sırasıyla ve 

ayrı ayrı belirtilmek üzere; konu başlıkları nedir? Bu fezlekeler sonucunda milletvekilliği düşen 

kişi sayısı kaçtır? Milletvekilliği düşenler hangi siyasi parti grubu mensubudur?  

2 - 23 Temmuz 2007 - 28 Haziran 2011 tarihleri arasında görev yapan 23. Dönem 

Milletvekillerine yönelik kaç tane dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezleke gelmiştir? Bu 

fezlekelerin siyasi parti gruplarına göre dağılımı nedir? Bahsi geçen fezlekelerin sırasıyla ve 

ayrı ayrı belirtilmek üzere; konu başlıkları nedir? Bu fezlekeler sonucunda milletvekilliği düşen 

kişi sayısı kaçtır? Milletvekilliği düşenler hangi siyasi parti grubu mensubudur?  

3 - 28 Haziran 2011 - 23 Haziran 2015 tarihleri arasında görev yapan 24. Dönem 

Milletvekillerine yönelik kaç tane dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezleke gelmiştir? Bu 

fezlekelerin siyasi parti gruplarına göre dağılımı nedir? Bahsi geçen fezlekelerin sırasıyla ve 

ayrı ayrı belirtilmek üzere; konu başlıkları nedir? Bu fezlekeler sonucunda milletvekilliği düşen 

kişi sayısı kaçtır? Milletvekilliği düşenler hangi siyasi parti grubu mensubudur? 

4 - 23 Haziran 2015–17 Kasım 2015 tarihleri arasında görev yapan 25. Dönem Milletvekillerine 

yönelik kaç tane dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezleke gelmiştir? Bu fezlekelerin 

siyasi parti gruplarına göre dağılımı nedir? Bahsi geçen fezlekelerin sırasıyla ve ayrı ayrı 

belirtilmek üzere; konu başlıkları nedir? Bu fezlekeler sonucunda milletvekilliği düşen kişi 

sayısı kaçtır? Milletvekilliği düşenler hangi siyasi parti grubu mensubudur? 

5 - 17 Kasım 2015 – 24 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yapan 26. Dönem 

Milletvekillerine yönelik kaç tane dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezleke gelmiştir? Bu 

fezlekelerin siyasi parti gruplarına göre dağılımı nedir? Bahsi geçen fezlekelerin sırasıyla ve 

ayrı ayrı belirtilmek üzere; konu başlıkları nedir? Bu fezlekeler sonucunda milletvekilliği düşen 

kişi sayısı kaçtır? Milletvekilliği düşenler hangi siyasi parti grubu mensubudur? 

6 – 7 Temmuz 2018’den bu yana görev yapan 27. Dönem Milletvekillerine yönelik kaç tane 

dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezleke gelmiştir? Bu fezlekelerin siyasi parti 

gruplarına göre dağılımı nedir? Bahsi geçen fezlekelerin sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; 

konu başlıkları nedir? Bu fezlekeler sonucunda milletvekilliği düşen kişi sayısı kaçtır? 

Milletvekilliği düşenler hangi siyasi parti grubu mensubudur? 

 


