T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI

Uzmanlık Tezi

Kadir AKTAŞ
Yasama Uzmanı
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

Ankara
Mart-2005
I

i<;iNDEKiLER
'fi\131,()1,i\ll \TE: SE:KiI.,I.,E:Jl ..................................................................... ..... \!
KISAL 'fMALM.......................................................................................... \TI
~is

...................................................................................................... 1
BiRiNCiBOLUM
TARiHi GELiSiM

I. GE:NEI., ()I.,i\llAK YASAMA MUAFiYE:'fI.,E:IUNiN_()Jl'fAYA \:IKISI \TE:

GE:I.,iSiMi ............................................................................................................................. 5
11. YASAMA D()KUNUI.,MAZI.,IGININ DONYA ULKE:I.,E:JliNDE:Ki 'f AlliHi
GE:I.,iSiMi ............................................................................................................................. 8
111.YASAMA D()KUNUI.,MAZI.,IGININ TUllKiYE:'DE:Ki 'fMiHi GE:I.,iSiMi ........... 15

A Kanunu E:sasi Donemi ............................................................................................... 15
B. 1924 Anayasas1 Donemi ............................................................................................. 17
C. 1961 Anayasas1 Donemi ............................................................................................. 21
D. 1982 Anayasas1 Donemi ............................................................................................. 27

iKiNCi BOLUM
YASAMA DOKUNULMAZLIGI KURUMUNUN TEORiK ANLATIMI VE
PRA TiGE YANSIMASI
I. YASAMA D()KUNUI.,MAZI.,IGININ 'fANIMI \TE: S()JlUMSUZI.,UK'fAN FAllKI 37

A 'Tammi ........................................................................................................................ 37
B. Yasama Dokunulmazhg1 ile Sorumsuzlugu Arasmdaki Farklar ................................ 39
1. Saglad1g1 Koruma Bakimmdan ........................................................................... 39

2. istisnalan Bakimmdan ........................................................................................ 39
3. Kaldmlabilirlik Bakimmdan ............................................................................... 39
4. Devamhhk Bakimmdan ...................................................................................... 39
6. Kapsam1 Bakimmdan .......................................................................................... 40
7. Ama<;lan Bakimmdan ........................................................................................ 40
8. Hukuki Nitelikleri Bakimmdan ........................................................................... 40
C. Yasama Dokunulmazhg1 ile Sorumsuzlugu Kurumlanmn ()rtak Ozellikleri ............ 40
1. Kamu Duzeninden Sayilmalan ........................................................................... 40
2. Ama<;sal Benzerlikleri ......................................................................................... 41
3. Anayasal imtiyaz ()lmalan ................................................................................. 41

II

11. Y ASAMA DOKUNULMAZLIGININ AMACI.. ......................................................... 41
III. Y ASAMA DOKUNULMAZLIGININ HUKUKi NiTELiGi.. .................................. 43

A Anayasa Hukuku Bakimmdan Hukuki Niteligi .......................................................... 43
B. Ceza Hukuku Bakimmdan Hukuki Niteligi ................................................................ 44
1. Muhakeme Engeli Olan Dokunulmazhk ................................................................ 45

a. Tutuklama ve Y argilama ..................................................................................... 46
b. Tutma (Yakalama) ............................................................................................... 47
c. Sorgu ................................................................................................................... 48
2. infaz Engeli Olan Dokunulmazhk. ......................................................................... 50
3. Dokunulmazhk Kapsamma Girmeyen Muhakeme i~lemleri ................................. 51
a. Hazirhk Soru~turmas1 i~lemleri ........................................................................... 51
b. Ceza Davas1 A<;ma .............................................................................................. 51
c. Arama ve Elkoyma .............................................................................................. 51
d. ifade Alma ........................................................................................................... 52
e. Tamk veya Bilirki~i Olarak Dinlenme ................................................................ 53

f. Para Cezalan ....................................................................................................... 54
g. Cebri icra ve Haciz .............................................................................................. 55
h. idari Cezalar ........................................................................................................ 55

j. Onodeme .............................................................................................................. 56
k. Hukuki ve Mali Yargilama .................................................................................. 56
IV. DOKUNULMAZLIGIN DAVA VE CEZA ZAMANASIMINA ETKiSi ................. 58

A TCK'mn 107 nci Maddesindeki

Zamana~1m1m

Durdurucu Sebebin

Uygulanabilirligi ............................................................................................................. 58
B. 1982 Anayasasmm 83 uncu Maddesi <;er<;evesinde
Zamana~1mma

Dokunulmazhgm

Etkisi ...................................................................................................... 60

V. Y ASAMA DOKUNULMAZLIGININ KAPSAMI.. ................................................... 63

A

Ki~iler

Bakimmdan Yasama Dokunulmazhgmm Kapsam1 ....................................... 63

1. Milletvekilleri (Ba~bakan ve Meclis Uyesi Bakanlar) ............................................ 64
2. Meclis D1~mdan Atanan Bakanlar.. ......................................................................... 65
3. Cumhurba~kanhg1 Konseyi Uyeleri ........................................................................ 65
B. Yasama Dokunulmazhgmm Su<; Fiilleri Bakimmdan Kapsami.. ............................... 66
1. Agir Cezay1 Gerektiren Su<;listu Hali ..................................................................... 68

a. Agir Cezay1 Gerektiren Su<; ................................................................................ 69

III

b. Sw;usti.i Halinde Bulunma .................................................................................. 70
2. Anayasamn 14 uncu Maddesinde Belirtilen Ama<;lan Ger<;ekle~tirmek i<;in i~lenen
Su<; Filleri .................................................................................................................... 71
3. Yetkili Makamm istisnai Durumu TBMM'ye Bildirme Zorunlulugu .................... 75
4. istisnai Durumlann Bulunmas1 Halinde Meclisin Tahkikat1 Erteleyip

Erteleyemeyecegi Sorunu ............................................................................................ 75
C. Yasama Dokunulmazhgmm Sure Bakimmdan Kapsam1 .......................................... 76
1. Yasama Dokunulmazhg1 Suresinin Ba~lang1c1 ....................................................... 80
a. Se<;imlerden Soma Dokunulmazhgm Ba~lang1c1 ................................................ 80
b. Meclis Karanyla Kaldmlan Dokunulmazhgm Yeniden Kazamlmas1 Durumunda
Dokunulmazhgm Ba~lang1c1 ................................................................................... 82

2. Dokunulmazhgm Sona Ermesi Am ......................................................................... 82

U(:UNCU BOLUM
DOKUNULMAZLIGIN SONA ERMESi
I. DOKUNULMAZLIGIN SON BULMASI ...................................................................... 84

A Milletvekilliginin Sona Ermesi .................................................................................. 84
B. Milletvekilliginin Du~mesi ......................................................................................... 85

1. istifa ......................................................................................................................... 86
2. Kesin Hukum Giyme ............................................................................................... 86
3. Kis1tlama Karan ...................................................................................................... 87
4. Uyelikle Bagda~mayan Bir Gorev veya Hizmetin Surdurulmesi ............................ 87
5. Devams1zhk. ............................................................................................................ 88
6. Partisinin Kapatilmasma Neden Olmak .................................................................. 89
7.

Cumhurba~kam

Se<;imi ........................................................................................... 89

8. Turk Vatanda~hgmm Kayb1 .................................................................................... 89
11. DOKUNULMAZLIGIN KALKMASI. ......................................................................... 90

A Dokunulmazhgm Meclis Karanyla Kaldmlmas1 ....................................................... 90
1. Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Usulu ..................................................................... 94
a.™~~~~

b. Komisyon

..................................................................................................... ~

A~amas1

c. Genel Kurul

............................................................................................. 97

A~amas1

........................................................................................ 101

d. Milletvekilinin Savunma Hakki ........................................................................ 104
B. Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Karanna Kar~1 Yarg1sal Denetim ........................ 105

IV

1. U sul Yonlinden Denetim . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I 07
2. Esas Yonunden Denetim ....................................................................................... 108
a. isnadm Ciddiligi ............................................................................................... 111
b. Karann Politik Ama<;lara Dayanmamasi.. ........................................................ 113
c.

Kovu~turma

Konusu Fiilin Kamuoyundaki Etkisi ........................................... 114

d. Uyenin Onur ve itibanmn Korunmas1 ............................................................. 115
e. Su<; isnadmm Konusunu Te~kil Eden Fiilin Soru~turmasmm, Meclis
Soru~turmasma

Tabi Olup Olmamas1 ................................................................... 115

f. Milletvekiline isnat Edilen Su<;un, Zamana~1m1, Af Gibi Kanuni Sebeplerden
Du~up Du~medigi ..................................................................................................

116

C. Dokunulmazhgm Kaldmlmasmm Sonu<;lan ............................................................ 116
D. Dokunulmazhgm Kendiliginden Kalkmas1 ............................................................. 119
E. Dokunulmazhgm Kalkmas1 Uzerine Adli Makamlarca Verilen Kararlann Yasama
Dokunulmazhgma Etkisi ............................................................................................... 119

DORDUNCU BOLUM
TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi UYGULAMASINDA
YASAMA DOKUNULMAZLIGI
I. DOKUNULMAZLIGIN KALDIRILMASINA iLiSKiN TBMM KARARLARI VE

ANALiZi ........................................................................................................................... 122
11. TBMM'YE GELEN DOKUNULMAZLIGIN KALDIRILMASI TALEBLERiNiN

ANALiZi ........................................................................................................................... 132
1. Dokunulmazhgm Kaldirmas1 Taleplerinin Partilere Gore Analizi ........................... 136
2.1982 Anayasas1 Doneminde Dokukunulmazhg1 Kaldmlmas1 istenen Milletvekillerinin
iktidar - Muhalefet ili~kisi ............................................................................................ 137
3. 22 nci Donemde TBMM'ye Gonderilen Yasama Dokunulmazhg1 Tezkerelerinin Su<;
Gruplanna Gore Dag1hm1 ............................................................................................. 139
SONU\: .................................................................................................. 140
KAYNAK\:A ........................................................................................... 144
EK-I

17 nci ve 18 inci Donemde TBMM'ye Gonderilen Yasama Dokunulmazhg1

Tezkerelerinin Su<; Gruplanna Gore Dag1hmi. ...................................................................... 151

EK-2 Yirmibe~ Ulkede Yasama Dokunulmazhg1 ........................................................... 152
EK-3

10/70 Esas Numarah Meclis

Ara~tirmas1

v

Komisyonu Raporu ....................... 153

TABLOLAR VE SEKiLLER LiSTESi
Tablo-1

Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Kararlan ve Analizi .................................... 121

Tablo-2

Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Kararlannda iktidar - Muhalefet -Su9 Niteligi

ili~kisi ................................................................................................. .127

Tablo-3

Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Donemlere Gore Dag1hmi. ............ 130

Tablo-4

1982 Anayasas1 Doneminde TBMM'ye Gonderilen Dokunulmazhgm

Kaldmlmasma ili~kin Tezkerelere Yapilan i~lemler. .................................................. 132

Tablo-5 : 17 nci Donemde Gelen Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Partilere
Gore Analizi ........................................................................................... 134

Tablo-6 : 18 nci Donemde Gelen Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Partilere
Gore Analizi .......................................................................................... 134

Tablo- 7 : 19 uncu Donemde Gelen Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Partilere
Gore Analizi ........................................................................................... 135

Tablo-8 : 20 nci Donemde Gelen Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Partilere
Gore Analizi .......................................................................................... 135

Tablo-9 : 21 nci Donemde Gelen Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Partilere
Gore Analizi ........................................................................................... 136

Tablo-10: 22 nci Donemde Gelen Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Taleplerinin Partilere
Gore Analizi .......................................................................................... 136

Tablo-11 : 1982 Anayasas1 Doneminde Dokunulmazhg1 Kaldmlmas1 istenen
Milletvekillerinin iktidar - Muhalefet ili~kisi ................................................... 13 7

Tablo-12: 22 nci Donemde TBMM'ye Gonderilen Yasama Dokunulmazhg1 Tezkerelerinin
Su9 Gruplanna Gore Dag1hm1 ............................................................................. 139

Tablo-13 : 17 nci ve 18 inci Donemde TBMM Gonderilen Y asama Dokunulmazhg1
Tezkerelerinin Su9 Gruplanna Gore Dag1hmi. ........................................................ 151

Tablo-14: Yirmi Be~ Ulkede Yasama Dokunulmazhg1 .............................................. 152
Sekil-1

: Dokunulmazhg1 Kaldmlan Milletvekillerinin Siyasi Durumlanna Gore

Analizi ....................................................................................................... 128

Sekil-2

: Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Kararlannm Su9 Niteligine Gore Aymmi. ............ 128

Sekil-3

: Dokunulmazhg1 Kaldmlan Muhalefet Partisi Milletvekillerinin Su9 Niteligine

Gore Aymmi. ........................................................................................... 129

Sekil-4

: Dokunulmazhg1 Kaldmlan iktidar Partisi Milletvekillerinin Su9 Niteligine Gore

Aymm1 .................................................................................................. 129

Sekil-5

: Dokunulmazhgm Kald1rmas1 Taleplerinin Donemlere Gore Dag1hm1 ................. 130

VI

Sekil-6

: Haklannda Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Talebi Bulunan Milletvekillerinin

(iktidar-Muhalefete Gore) Dag1hmi. .................................................................... 13 7

KISAL TMALAR
age
AD
AKP
ANAP
AP
AUHFD
AY
AYM
AYMK
AMKD
B
bkz.

c
CD
CHP
CMK
CMUK

cs
DM
Dok.
Do.
DSP
DYP
E
E.T.
GK
HP
i(:T
iUHFD
K
M
MBK
MCP
MGK
MM
MP
Mv

s
s
S.T.

: Adi Ge9en Eser
: Adalet Dergisi
: Adalet ve Kalkmma Partisi
: Anavatan Partisi
: Adalet Partisi
: Ankara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Dergisi
: Anayasa
: Anayasa Mahkemesi
: Anayasa Mahkemesi Karan
: Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi
: Baski
: Bakm1z
: Cilt
: Ceza Dairesi
: Cumhuriyet Halk Partisi
: Ceza Muhakemesi Kanunu
: Ceza Muhakemeleri U sul Kanunu
: Cumhuriyet Senatosu
: Dam~ma Meclisi
: Dokunulmazhk
: Donem
: Demokratik Sol Parti
: Dogru Y ol Partisi
: Esas
: Eri~im Tarihi
: Genel Kurul
: Halk91 Parti
: i9tuzuk
: istanbul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi
: Karar
: Madde
: Milli Birlik Komitesi
: Milliyet9i (:ah~ma Partisi
: Milli Guvenlik Konseyi
: Millet Meclisi
: Millet Partisi
: Milletvekili
: Say1
: Sayfa
: Soyle~i Tarihi

VII

SBFD
SHP
R.G.
RP
TBMM
TCK
TM
TiP
YCGK
YKD
YTP
VUK

: Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi
: Sosyal Demokrat Halk91 Parti
: Resmi Gazete
: Refah Partisi
: Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi
: Turk Ceza Kanunu
: Temsilciler Meclisi
: Turkiye i~ci Partisi
: Y arg1tay Ceza Genel Kurulu
: Y arg1tay Kararlan Dergisi
: Y eni Turkiye Partisi
: Vergi U sul Kanunu

VIII

GiRiS
Frans1z Devriminden beri siyaset ve hukuk bilimlerinin temel ilkelerinden biri
olan ve evrensel bir anayasa hukuku ilkesi olarak kabul edilen "kanun onunde
e§itlik" kuralmm yans1masmm en <;ok oldugu alan ceza hukukudur. Aym fiili
i~leyenlerin aym cezaya <;aptmlmas1 ceza kanunu 6nunde e~itlik kuralmm en dogal
ve ka<;milmaz sonucudur. Mutlak adalete ve e~itlige uygun olan da budur. Ancak
hukukun amac1 her zaman mutlak adalet degildir. Hukuk sistemleri, mutlak adaleti
ve e~itligi bir temel kriter olarak daima goz 6nunde tutmakla beraber, sosyal fayday1
ve kamu yaranm da ger<;ekle~tirmek zorundadlf. Mutlak adaletin sosyal fayda
nedeniyle yumu~atilm1~ halini, Metin Kirath "be§eri adalet" ~eklinde tammlam1~t1r.1
Hukuk duzenleri be~eri adalet anlay1~1 dogrultusunda, kanunlar 6nunde
mutlak e~itlik ilkesine birtakim istisnalar tamm1~tlf. Bunlann ba~hcalan, savunma
dokunulmazhg1, diplomasi dokunulmazhg1 ve <;ah~mam1zm konusunu olu~turan
yasama muafiyetleridir.
Yasama muafiyetleri (te~rii muafiyet) veya parlamenter bag1~1khk
(parliamentary immunity, immunite parlementaire) parlamento uyesinin gorevini
serbest<;e yerine getirebilmesi amac1yla, onu, hukumet tarafmdan veya 6zel ki~iler
tarafmdan ba~latilabilecek olan adli takiplerden koruyan ayncahklar olarak
tammlanmaktadlf. Yasama muafiyetleri nedeniyle milletvekilleri ile aym fiili i~leyen
s1radan vatanda~lar soru~turmaya ve kovu~turmaya tabi tutulup, cezalandmhrken;
milletvekilleri, yasama gorevlerini her turlu endi~e ve baskidan uzak ve tam olarak
yerine getirebilmeleri i<;in, bu muhakeme i~lemlerinden muaf tutulmaktadlf veya bu
i~lemlerin yapilmas1 milletvekilligi suresinin sonuna ertelenmektedir. Bu ~ekilde,
Kanun Koyucu, milletvekillerinin gorevlerini tam olarak yerine getirmelerindeki
kamu yaran adma kanun 6nunde mutlak e~itlik ilkesinden odun vermektedir.
Yasama muafiyetleri bir amac; olmay1p, milletvekillerinin halkm iradesini
Meclise tam olarak yans1tarak, milli iradenin eksiksiz ger<;ekle~mesini saglamalanmn
araczdzr; milletvekilleri i<;in konulmu~ bir ayrzcalzk degildir. Anayasa Koyucunun
yasama muafiyetlerine yer vermekle guttugu ama<;, yasama gorevini yurutenlerin bu
gorevi her turlu kayg1 ve baskidan uzak olarak guvenceli bir bi<;imde ve geregi gibi
yapmalanm saglamakt1r.2 Bu nedenle, milletvekillerine saglanan muafiyetlerin
kapsam1, Anayasa Koyucunun bu kurumun olu~turulmasmda guttugu amac1 a~1p,
milletvekilleri i<;in ayncahk halini ahrsa, bu kurumdan beklenilen i~levin 6tesine
ge<;ilmi~ olur.

1 KIRATLI, Metin, Parlamenter Muafiyetler-Bizde ve Yabanc1 Memleketlerde- Sevin<; Matbaas1,
1961, s.7
2 AYMK, E. 1994/21, K. 1994/40, K.T.21.3.1994, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.5.11.2004
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Dunyada yasama muafiyetlerinin olu~turulmasmda ba~hca iki sistem
bulunmaktadlf. Bunlar; ingiltere uygulamasmm kaynakhk ettigi ve sadece hukuki
kovu~turmalara
kar~1
koruma saglayan Anglo-Sakson sistemi ile Fransa
uygulamasmm kaynakhk ettigi, Dunya ulkelerinin <;ogunda uygulanan ve ceza
davalanna kar~1 koruma saglayan kita Avrupas1 sistemidir. Ulkemizdeki Anayasa
duzenlemelerinde de esas alman kita A vrupas1 geleneginde yasama muafiyetleri,
yasama dokunulmazhg1 ve yasama sorumsuzlugu ad1 altmda iki kurum olarak
duzenlenmi~tir.

1982 Anayasasmm 83 uncu maddesinin birinci fikrasmda duzenlenen yasama
sorumsuzlugu -ki bu kuruma mutlak dokunulmazhk, te~rii mesuliyetsizlik, s6z
hurriyeti, kursu bag1~1khg1 da denilmektedir- milletvekillerine tam bir serbesti ve
hurriyet i<;erisinde <;ah~ma ortam1 olu~turularak, ulus iradesinin tam olarak
yans1tilmas1m ve milletvekillerinin yasama gorevlerini yerine getirmesini saglamak
amac1 i<;in tamnm1~ olup, milletvekilinin, Meclis <;ah~malanndaki oy ve sozlerinden,
Mecliste ileri surdugu du~uncelerinden sorumlu tutulamamas1m ifade eder.
Milletvekilinin g6rev1m hakkiyla yapabilmesi 1<;m, yalmz Meclis
kursusundeki soz hurriyeti, yani mutlak dokunulmazhk korumas1 yeterli degildir.
Milletvekilini Meclis kursusune <;1kmaktan, Meclis goru~melerine katilmaktan,
Mecliste oy ve du~uncesini a<;1klamaktan ahkoyabilecek olan ihtimal ve engelleri de
kaldirmak, onu kovu~turmalara kar~1 korumak gerekir. Bu gereksinimi gidermeye
yonelik olu~turulan ve 1982 Anayasasmm 83 uncu maddesinin ikinci fikrasmda yer
alan yasama dokunulmazhg1 kurumu -ki bu kuruma muvakkat (ge<;ici)
dokunulmazhk, te~rii masuniyet veya nispi dokunulmazhk da denilmektedirmilletvekillerinin yasama <;ah~malanyla ilgisi olmayan fiilleri nedeniyle Meclisin
karan olmad1k<;a tutulamayacag1m, sorguya <;ekilemeyecegini, tutuklanamayacag1m,
yargilanamayacag1m ve verilen cezalann ertelenmesini ifade etmektedir.
Yasama sorumsuzlugu hukuk sistemlerinin hemen hemen hepsinde benzer
uygulamalanyla siyasi ya~amda gerekliligini ve varhg1m korumakta iken, yasama
dokunulmazhg1, hukuk devleti ilkesinin ve demokrasi kulrurunun yerle~mesine bagh
olarak gerekliligi dunya ulkelerinde tart1~ilmakta ve buna ili~kin yeni duzenlemelere
gidilmektedir. Ulkemizde de 6zellikle son y11larda artan yolsuzluk iddialanna
milletvekillerinin de isimlerinin kan~mas1, yasama dokunulmazhg1 kurumunun
gerekliligi ve kapsam1 konusunda tart1~malara yol a<;m1~ ve yasama
dokunulmazhgmm kaldmlmas1 ya da kapsammm daraltilmas1, <;ogu siyasi partinin
se<;im bildirilerinde vazge<;ilmez bir taahhut olmu~tur. Biz de, guncelligi halen
dort bolum halinde yapt1g1m1z
devam etmekte olan bu tart1~madan dolay1,
<;ah~mam1zda yasama dokunulmazhg1 konusunu, pratikteki
uygulamalanm da
dikkate alarak inceledik.
Yapilan <;ah~mada her ne kadar yasama dokunulmazhg1 kurumu incelenmi~se
de kurumsal olarak tarihi geli~imi ve amac1 yonunden benzer yap1da olan ve kamu
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di.izeninden sayilan yasama dokunulmazhg1m yasama sorumsuzlugundan ayirmak
ve daha iyi anlayabilmek i<;in, bu iki kurum arasmdaki farklar ve ortak noktalar da
kisa anlatilarla kar~ila~t1rmah olarak ele almm1~tlf.
Yasama dokunulmazhg1 kurumunun dogu~ ve varhk sebebi, a~ag1da "Y asama
Dokunulmazhgmm Dunyadaki Tarihi Geli~imi" ba~hg1 altmda anlatild1g1 gibi,
anayasa hukukunda aranmahdir. Ancak, bir anayasa kurumunun hukuki mahiyeti,
onun dogurdugu fiili sonu<; g6z6nune almmaks1zm tamam1yla a<;1klanamaz. Yasama
dokunulmazhgmm hukuki sonucu cezai kovu~turmamn ve infazm ertelenmesidir. Bu
bakimdan bu kurumun hukuki mahiyetini aydmlatmak i<;in konuya ceza hukuku
perspektifinden de bakmak gerekir. Bundan dolay1 <;ah~mam1zda yasama
dokunulmazhg1 konusu her iki bakimdan ele almm1~t1r.
<;ah~mamn birinci bolumunde; yasama dokunulmazhg1 kurumunu anlay1p,
kurumun gerekliligi ve i~levi bakimmdan daha saghkh sonu<;lara ula~abilmek i<;in
kurumun dunyada ve ulkemizde tarihsel sure<;teki geli~imi ortaya konulmu~tur.
Kurumun dunyadaki tarihi geli~imi kismmda, demokrasi kulturi.inun ve yasama
muafiyetlerinin geli~iminde 6nculuk etmi~, ingiltere, Fransa ve ABD'deki (kurumun
geli~iminde) ya~anan mucadeleler ve evreler anlatilm1~tlf. Bu bolumun ikinci kism1
olan "Kurumun Turkiye' deki Tarihi Geli~imi" ba~hg1 altmda, ulkemiz anayasa
donemlerinde yasama dokunulmazhg1 kurumunun nasil yer ald1g1, anayasalarda bu
kurum duzenlenirken hangi saiklerle yola <;1kild1g1, birincil kaynaklardan (Meclis
tutanaklanndan) elde edilen verilerle anlatilm1~t1r.
<;ah~mamn ikinci bolumunde, yasama dokunulmazhgmm tamm1, amac1,
kapsam1, hukuki niteligi ve dokunulmazhk kapsammdaki su<;lamalann
zamana~1mma ugray1p ugramayacag1, uygulamada kar~ila~ilan sorunlar ve bunlann
<;6zum yollanyla -yuri.irlukteki hukuk kurallan <;er<;evesinde- degerlendirilerek;
kurum, guncel yasal duzenlemelerde dikkate almarak <;e~itli boyutlanyla
incelenmi~tir.
<;ah~mamn

li<;lincu bolumunde, yasama dokunulmazhgmm sona erme
~ekilleri, TBMM' ce alman dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanmn niteligi, etkileri,
dokunulmazhgm kaldmlmas1 usulu ve yapilan i~lem s1rasmda uyulmas1 gereken
ilkeler ve kriterler; dokunulmazhgm kaldmlmas1 i~leminin yarg1sal denetimi ve bu
denetimde gozetilen ilkeler, Anayasa Mahkemesi i<;tihatlan ve Meclis
uygulamasmda kar~ila~ilan 6rnek olaylarla anlatilm1~tlf.
<;ah~mamn son bolumunde, TBMM Kanunlar ve Kararlar Mudurlugu kay1t
defterlerinden, TBMM' de bulunan dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin
tezkerelerden ve TBMM Tutanak Dergilerinden edinilen verilerle -tablo ve ~ekiller
arac1hg1yla- dokunulmazhgm kaldmlmas1 talepleri ve bunlara ili~kin verilen
kararlardan yola <;1karak, ulkemiz uygulamasmda bu kurumun kendisinden
beklenilen ama<;lara ne 6l<;ude hizmet ettigi analiz edilmi~, Meclisin
dokunulmazhgm kaldmlmasmdaki yakla~1m tarz1 ortaya konulmu~tur.

3

Sonu<; boh.imi.inde ise yasama dokunulmazhg1 kurumunun daha i~levsel
yap1ya ula~mas1 i<;in 6nerilerde bulunulmu~tur.
Yapilan <;ah~mada i~lenen konulann <;e~itli boyutlanmn ortaya konulabilmesi
i<;in doktrindeki yasama dokunulmazhgma ili~kin farkh yakla~1mlar ele almarak
kar~ila~tirmah bir degerlendirmeye tabi tutulmu~tur. Yine, anlatilarda, 6zellikle
demokrasi gelenegini ispat etmi~ ulkelerdeki yasama dokunulmazhgma ili~kin
uygulama ~ekilleri aktanlarak, bu ulkelerin duzenlemeleriyle ulkemizdeki
uygulamalann kar~ila~tmlmas1 firsat1 yakalanm1~t1r.

4

BiRiNCi BOLUM
TARiHi GELiSiMi
Yasama dokunulmazhg1 kurumunu anlay1p, kurumun gerekliligi ve i~levi
bakimmdan daha saghkh sonw;lara ula~abilmek i<;in 6ncelikle tarihsel sure<;teki
evriminin ortaya konmas1 yerinde olacakt1r. Bundan dolay1 biz de <;ah~mam1zm ilk
bolumunde kurumun tarihsel geli~imini anlatmay1 yerinde bulduk.
Yasama dokunulmazhg1 ile yasama sorumsuzlugu kurumlanmn ortaya
<;1ki~lan, geli~imleri ve varhklanmn korunmas1 i<;in yapilan mucadeleler,
<;ogu
zaman ortak olmu~tur. Bizde bu ger<;eklikten dolay1 bu bolumde ilk once yasama
muafiyetlerinin genel olarak ortak geli~imini, sonra da yasama dokunulmazhg1
6zelinde, kurumun dunyada ki ve ulkemizde ki tarihi geli~imini inceledik.

1-) GENEL OLARAK YASAMA MUAFiYETLERiNiN
ORTAYA (:IKISI VE GELiSiMi
Tarihte ilk 6megini eski Roma' da gormemize, prateor ve konsuller hakkinda
uyguland1g1m bilmemize ragmen, bu kurumlar bugunku anlam1yla bir anayasa
kurumu olarak, 6zellikle temsili hukumet rejimlerinin olu~mas1yla buyuk 6nem
kazanm1~tlf.3

Yasama muafiyetleri, en eski anayasa kurumlanndan biridir. Tarihi,
parlamento tarihiyle birlikte ba~lam1~, kurulu~ ve geli~im mucadelesi, demokratik
mucadelelerle paralellik gostermi~tir. Bugunku anlam1yla bir anayasa kurumu olarak
parlamenter muafiyetler, parlamentoyla birlikte, butun dunya demokrasilerinin en
eskisi olan ingiltere'de dogmu~ ve geli~mi~tir.4
ingiltere' de, 6nceleri parlamento uyelerine birtakim hizmetlerinden dolay1,
kral tarafmdan imtiyazlar saglanm1~t1r. Krahn bu 6zel korumas1, zamanla, Avam
Kamaras1 tarafmdan geleneksel haklar olarak iddia edilmeye ba~landi. Fakat, esas
olarak bu imtiyazlar, kralm lutfuna dayanmaktad1r.s 1377 yilmdan itibaren
parlamentonun her a<;il1~mda, Avam Kamaras1 ba~kammn krala verdigi dilek<;eyle
baz1 imtiyazlan talep etmesi gelenek halini aldi. Avam Kamaras1 ba~kam, krala arz
ettigi dilek<;eyle, Avam Kamaras1 adma ~unlan talep ederdi:
a) Kendi ~ah1slanmn butun tevkifve tecavuzlerden muaf olmas1,
b) Muzakerelerde soz hurriyetine sahip olmalan,
3AYEAR, Mehmet Ali, Te~rii Masuniyet Esas1 ve Tatbik Sekilleri, istanbul, 1937, s.6
4 KUCUK' A, Necip Ali, Mebuslann Te~rii Masuniyeti, Adliye Dergisi ,1941, No.8,s.526
5KIRATLI, Metin, Parlamenter Muafiyetler-Bizde ve Yabanc1 MemleketlerdeMatbaasi,1961, s.7
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Sevin<;

c) Gerektiginde kralm ~ahsi huzurlanna kabul edilmeleri ... 6
Kraldan imtiyaz talepleri zamanla geli~mi~tir. Ba~langu;ta, yalmzca meclisin
du~uncelerinin arz edilmesine izin verilmi~tir. 1536' da, kral huzuruna kabul edilme
imtiyaz1, 1541 'de parlamentoda s6z hurriyeti imtiyaz1, l 544'te de bu taleplere ek
olarak tutuklanmama imtiyaz1 talep edildi.7 Zamanla meclis ba~kammn, kraldan
dilek<;eyle bu imtiyazlan istemesi bir formalite haline geldi. 16. YY'm ba~lannda,
Avam Kamaras1 art1k bu imtiyazlann hi<;bir ~ekilde krala bagh olmad1g1 ilkesini
kabul etmi~tir. 1688 Haklar Beyannamesiyle de s6z konusu imtiyazlar kralm lutfu
olmaktan tamamen <;1km1~t1r. s
Parlamento imtiyazlan, ingiltere'de uzun muddet parlamentonun kazai
karakterine dayandmlm1~t1r. <;unku, ingiltere' de parlamento, mahkemelerin en
yuksegi, en guveniliri konumundayd1 ve parlamentoda diger mahkemelerden farkh
ve ustun bir hukuk uygulamaktaydi.
Parlamento en yuksek mahkeme olunca, dogal olarak onun uyelerinin de,
daha alt durumda olan diger mahkemelerin emirlerinden, davetlerinden, celplerinden
ve juri hizmetlerinden masun olmas1 gerekmi~tir.9
Parlamentonun ustunde bir mahkeme olmad1gmdan, parlamento i<;inde
i~lenecek su<;lann yine ancak parlamento tarafmdan cezalandmlabilecegi kabul
edilerek, parlamento uyesinin parlamento di~mdaki organlar tarafmdan sorumlu
tutulmamas1 esas1, yarg1sal bir temele dayandmlm1~ oluyordu. lo
Parlamentonun usfun bir yarg1 mercii olu~u, onun kanun 6nunde e~itlik
ilkesine istisna te~kil etmesini de me~rula~tmyordu. Sayle ki, parlamentonun en
yuksek mahkeme olmas1, tabii olarak onun uyelerinin de a~ag1 durumda olan diger
mahkemelerin
emirlerinden,
davetlerinden,
celplerinden
korunmas1m
gerektiriyordu.11
Parlamento, imtiyazlanm geni~letirken, s1k s1k kazai men~eine ve bu s1fatla
verdigi ge<;mi~teki kararlanna muracaat etmi~tir. ilk 6nceleri imtiyazlar krala kar~1
kullamhrken, 18. YY' dan itibaren bizzat halka kar~1 kullamld1g1, ferdi haklar ile
hurriyetlerin parlamento imtiyazlan kar~1smda mudafaas1z ve teminats1z kald1g1

6 KIRATLI, age, s.8'den naklen; MAY, Thomas Erksine, A Treatise Of The Law, Privileges,
Proceedings And Usage Of Parliament, 16.En.1957, s.3
7 AKYUREK, Akman, Parlamenterlerin Yasama Faaliyetlerinden Dolay1 Hukuki ve Cezai
Sorumluluklan: Doktrin, Uygulama ve Yargitay ii;tihatlan, Ba~bakanhk Bas1mevi, Ankara,
1991,s.13
8 KIRATLI, age, s.9'den naklen; WITTKE, C., The History Of English Parliamentary Privige.,
Ohio State University, Bulletin, Vol.26, August, 1921, s.45
9 KIRATLI, age, s.10
10 KIRATLI, age, s.12
11 Y ALOYA, Yiiksel, Tiirkiye Orneginde Yasama Dokunulmazhg1 Kavram1, Yaymtlanmami~
Doktora Tezi, s.14
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gori.ilmi.i~ti.ir.

Mahkemelerin, parlamentonun uygulad1g1 hukuka kan~mamas1
sebebiyle, parlamento uyelerine kar~1 vatanda~lar hak arayamaz hale gelmi~lerdir.12
19. YY' da yapilan reformlarla, parlamentoda uygulanan hukuk, ortak hukuk
i<;ine almm1~tlf. Bu reformlar sonucunda Avam Kamaras1 halkm ger<;ek temsilcisi ve
devletin en 6nemli orgam olmu~, yasama faaliyetlerini kralm, lortlann ve
mahkemelerin tecavuzunden korumak i<;in parlamentonun imtiyazlan ileri surmesine
gerek kalmam1~t1r.13
Yasama muafiyetlerinin ingiltere' de geli~imi, jean Jacques Rousseau' nun
sad1k talebesi Robespier'in du~undugu gibi sirf subjektif du~uncelerden degil, kralm
etrafmda <;ah~an heyet ve meclislerin du~uncelerini rahat<;a dile getirmeleri i<;in
almm1~ onlemlerden olmas1 nedeniyle tamam1yla objektif bir du~uncenin uri.inudur.
Frans1z hukukunda, l 789'da Montesquieu'nun etkisiyle yer bulan modem anlamda
yasama dokunulmazhg1, Frans1z ekoluyle Avrupa'ya yayilm1~, 1876 yilmda Kanuni
Esasi ile Turkiye'ye girmi~tir. 14
Netice itibariyle, yasama muafiyetleri tarihsel sure<;te, Dunya' da ve
Turkiye' de, demokratik du~uncelerin ve kurumlann geli~imiyle paralel bir yapilanma
ve geli~im gostermektedir. Gunumuzde iddia edildigi gibi iktidann gucunu,
nimetlerini muhafaza etmek i<;in degil, 6zellikle monar~ik iktidarlara kar~1 halkm
temsilcilerine gli<; kat1p, guvence olu~turmas1 i<;in bu kurum geli~tirilmi~tir. Bu
yap1s1yla bu kurumlar, demokratik geli~ime gli<; katm1~t1r.

12 KIRATLI, age, s.12 naklen; Wittke, age, s.193
13 KIRA TLI, age, s.12 naklen; Wittke, age, s.205
14 KUCUK' A, age, s.527
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11-) YASAMA DOKUNULMAZLIGININ DUNYA
ULKELERiNDEKi TARiHi GELiSiMi
Bu boh.imde, yasama dokunulmazhg1 kurumunun, tarihsel sure<;te nasil
geli~tigini anlamak i<;in demokrasi kulturunun geli~mesinde ve yerle~mesinde
6nculuk etmi~ ingiltere, Fransa ve ABD' deki geli~imini ele alacag1z.
ilk kez ingiltere'de ortaya <;1kan yasama dokunulmazhg1 kurumu, ba~lang1<;ta
parlamenter ayncahklar (parliamentary priviliges) arasmda yer almaktaydl.15
Yasama dokunulmazhg1 ingiltere' de, kral ile parlamento arasmda yuzy11lar suren
<;eki~me sonucu dogmu~ ve ingiltere demokrasi gelenegine uygun olarak ad1m ad1m
geli~mi~tir.16

ingiltere'de kral tarafmdan tamnan ve parlamento imtiyaz1 olarak ortaya
<;1kan yasama dokunulmazhgmm ilk 6rneklerine, parlamento uyelerinin mallanmn,
parlamento toplantilan s1rasmda, hacizden istisna tutulmas1 ~eklinde rastlamaktay1z.
ingiltere' de dokunulmazhk imtiyaz1, parlamento uyelerini, kralm, 6zel ki~ilerin veya
mahkemelerin (yargmm) mudahalesine kar~1 koruyan tevkif ve tecavuzden koruyan
bir parlamento imtiyaz1 niteligindedir. 17
Onceleri lortlarda bulunan hukuki imtiyaz, 1404 yilmda Avam Kamaras1
tarafmdan krala verilen dilek<;enin kabuluyle, Avam Kamaras1 uyelerine de
tamnm1~tlf. 1429 yilmda, sadece cinayet, asayi~in ihlali hallerinde dokunulmazhgm
bulunmad1g1 belirtilmek suretiyle, dokunulmazhk ceza davalanna da kismen te~mil
edilmi ~tir .1 s
Dokunulmazhgm -uygulanacak ki~i bakimmdan- kapsam1 ingiltere' de ilk
a~amalarda bugunkunden geni~ti. Sayle ki, dokunulmazhk sadece uyeleri degil,
aym zamanda uyelerin yard1mcilanm da kaps1yordu. Bu durum zamanla baz1
suiistimallere
konu olunca, 1770 tarihli Parlamento imtiyazlan Kanununda,
parlamento uyelerinin muafiyetleri duzenlenmi~ olmasma ragmen, parlamenter
yard1mcilanyla ilgili bir duzenleme yapilmayarak, yard1mcilar bu imtiyazlardan
yararlandmlmamaya ba~landilar.19

15 GONENC, Levent, ERGUL, Ozan, KONTACI, Ersoy, "1982 Anayasasma Gore Yasama
Sorumsuzlugu ve Yasama Dokunulmazhg1", s.3, http://www.yasayananayasa. ankara. edu. tr/
index.html, E.T.,23.09.2004
16 SEviNC, Murat, Tiirkiyede Milletvekillerinin Dokunulmazhklan, Kirlangu;: Yaymevi, Ankara,
2004, s.112
17 KIRATLI, age, 7l'dennaklen; MAY, age, s.178
18 KIRATLI, age, 72'den naklen; MAY, age, s.67-68; iCEL, Kay1han, "iUHF Ceza Hukuku
Anabilim Dah'nm Yasama Sorumsuzlugu ve Dokunulmazhg1 Hakkmdaki GOrii~ii"
Y ay1mlanmanu~ Eser ( 10/70 Esas Numarah TBMM Ara~tirma Komisyonu Ar~ivi) s.2
19 KIRATLI, age, 73'dennaklen; WITTKE, age, s.33
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Su<; i~ledigi ve tutukland1g1 zaman milletvekili s1fat1m ta~1mayan ve sonradan
yapilan se<;imle milletvekili se<;ilen ~ah1slann durumlan henuz belirsizdi. 1807
yilmda, i~ledigi bir su<;tan dolay1 bidayet mahkemesi tarafmdan tutuklanan bir kimse
milletvekili se<;ilmi~ti. Bunun uzerine parlamento konuyu etrafl1ca tart1~m1~ ve
sonu<;ta, bu ~ahsm yasama dokunulmazhgmdan yararlanmas1 gerektigine karar
vermi~tir.20

ingiltere'de ilk haliyle olduk<;a geni~ bir kapsam1 olan yasama
dokunulmazhg1 kurumu (parliamentary inviolability) sadece parlamento uyelerini
degil, hizmet<;ilerini ve mulklerini de kaps1yor, hem cezai hem de hukuki
kovu~turmalara
kar~1
koruma saghyordu. Zamanla dokunulmazhk, cezai
kovu~turmalardan kaldmlarak, sadece hukuki kovu~turmalarla s1mrlandmldi. Bu
s1mrland1rmamn altmda yatan en buyuk neden, art1k demokrasi mucadelesinin belli
bir a~amaya gelmesi, Meclis kar~1smda monar~ik iktidann bir gli<; olarak
zay1flamas1d1r. Bugun ingiltere' de yasama dokunulmazhg1 s1ki bir ~ekilde
s1mrlanm1~ ve uygulama alam dikkatli bir ~ekilde belirtilmi~tir. 21
Gunumuzde, ingiltere' de dokunulmazhk, 1770 tarihli Parliamentary
Privilege Act' a gore, sadece, parlamento uyesine tutuklanmama ve hapsedilmeme
guvencesi saglar. Yasama dokunulmazhgmm sure bakimmdan kapsammm ise
parlamentonun toplant1 donemleri ile bu donemden 6nceki ve sonraki kirk gunu
kapsayacag1 kabul edilmi~tir. Ancak ingiltere' de bu imtiyaz, ceza soru~turma ve
kovu~turmalannda degil, sadece hukuk davalannda ge<;erlidir. Parlamento uyesi bir
su<; i~lerse, herkes gibi tutuklanabilmekte ve yargilanabilmektedir. ingiltere' de
yasama dokunulmazhg1, parlamento veya bir ba~ka kurum tarafmdan
kaldmlamamaktadir.22
Aynca belirtelim ki, ingiltere'de ki~ilerin bor<;lanndan dolay1 hapsedilmesi
1869 tarihli Debtors Act ile kaldmld1gmdan, "tutuklanmama hurriyeti"nin hukuk
davalan bakimmdan da bir anlam1 kalmam1~tlf .23
Aslmda, ingiltere gibi liberal demokratik bir ulkede, dokunulmazhgm
kapsammm hayli dar bir <;er<;evede mevcut olmas1, bu ulkede ki~i hurriyetlerinin
yeterince guvenceye almm1~ olmas1yla a<;1klanabilir. Zira, keyfi tutuklamalara kar~1
bireyleri koruyan ve yarg1 bag1ms1zhgmm ger<;ekle~tigi bir ulkede yasama
dokunulmazhgmm kapsammm geni~ tutulmasmm bir 6nemi yoktur. 24

20 CAGLAYAN, Muhtar "Yasama Dokunulmazhg1", Adalet Dergisi, S.3-4, 1977
21KIRATLI, age, 73; aym yonde gorii~ ii;;in bak1mz, GONENC, ERGUL, KONTACI, age, s.3
22 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2335.htm, E.T.29.9.2004
23 GOZLER, Kemal, "Yasama Dokunulmazhg1: Bir Ka~Ila~tlrmal1 Anayasa Hukuku incelemesi",
Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Dergisi, C. 56, No. 3, Temmuz-Eyliil 2001, s.82
24 TEZiC, Erdogan, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), istanbul, 1991, s.381
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Yasama dokunulmag1 ingiltere' de dogmu~ ve ingiliz parlamentarizminin
esaslanndan birini olu~turmu~tur. Sistem demokratik kurumlann geli~imiyle paralel
olarak, 18.yy.'m sonlannda Fransa'ya ge<;mi~ ve Fransa'dan buti.in Avrupa'ya
yayilm1~t1r.2s

Yasama dokunulmazhg1 kurumunu duzenlemeleri bakimmdan, Anglo-Sakson
sisteminin temel 6rnegi olan ingiltere ile kita Avrupas1 sisteminin temsilcisi
sayilabilecek Frans1z sistemleri, buyuk 6l<;ude farkhdir. Fransa' da bu tur bireysel
haklar, ayncahklar, bir devrimin ardmdan gundeme gelmi~tir. ingiltere' de ise zaman
i<;erisinde ad1m ad1m kazamlm1~tlf. Dolay1s1yla, Fransa' da tamnan haklann ve
kararnamelerle verilen bag1~1khklann geni~ bir konsensuse dayand1g1 soylenemez.
Bunun sonucu olarak Fransa' da, halkm temsilcilerini tacizden korumak i<;in 6zel
duzenlemeler yapma ve ardmdan bunlan anayasal guvenceye baglama geregi
duyulmu~tur.26

Fransa'da, yasama dokunulmazhg1 kurumunun geli~iminde, kopu~lar i<;eren
bir sure<; ya~and1g1m goruruz.27 Dokunulmazhk, Fransa' da 1789 Devrimi sonrasmda
edilmi~tir.
1790' da Kurucu Meclisin <;1kard1g1
bir kararnameyle,
kabul
uyelerin -su<;ustu hali hari<;- yasama orgam delilleri gozden ge<;irip ithama gerek
olduguna karar vermedik<;e, hi<;bir yarg1<; tarafmdan tutuklanamayacagma karar
verilmi~tir. 1791 Anayasas1yla da yasama dokunulmazhg1 ilk defa bir anayasa
muessesesi olarak kabul edilmi~tir.2s
Konvansiyon donemi olarak adlandmlan 1792-1795 arasmda parlamento
uyelerinin muafiyetleri kaldmlm1~ ve pek <;ok meclis uyesi tevkif edilmi~tir. Bu
uygulamamn gerek<;esi ~uydu: Milli menfaati, halka kar~1 bor<;lu oldugu adaleti ve
kutsal e~itlik ilkesini g6z6nune alan milli konvansiyon, su<;lann ara~tmlmasmda ve
su<;lulann cezalandmlmasmda, halkm bir temsilciyle butun diger vatanda~lar
arasmda haks1z bir aymmm olu~masma izin veremez. 29
Zamanla dokunulmazhgm ~ahsi bir ayncahk degil milletvekilligi ile
baglant1h bir himaye oldugu anla~ildi. Bunun sonucunda da konvansiyon donemi
sonras1 gelen yonetimler dokunulmazhk kurumunu devam ettirdiler ve anayasal bir
kurum haline gelmesini sagladilar. Kurumu asil kuralla~t1ran ve ona vazge<;ilmez bir

25 GONENC, ERGUL, KONT ACI, age,s.3
26 SEVIN<;,
.
age, s.117
27 "Dokunulmazlzgzn Fransa 'da istikrarlz olarak uygulama alanz bulmamasznzn nedeni ise ozgurluk,

qitlik ve adalet ilkeleri dogrultusunda hareket eden Franszz ihtilalcilerinin i.izerinde, yabancz bir
ulkeden gelen kurumun iyi bir etki bzrakmamz:j olmaszydz. "KUCUK' A, age, s.8,
28 KIRATLI, age, 74'den naklen; LAFERRIERE, J., Manuel Ve Droit Constitutionnel, Paris, 1947,
s.717
29 KIRATLI, age, 74'den naklen; ESMEIN, A., Elements De Droit Constitutionnel Fram;ais Et
Coompare, 8 ed, II, 1927, s.423
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anayasa prensibi niteligini veren 1875 Anayasas1 olmu~tur.3o Bu Anayasamn 14 uncu
maddesine gore, her iki meclisin de hi<;bir uyesi, parlamentonun i<;timamm (toplant1
halinin) devam1 suresince, Meclisin izni olmaks1zm cinayet ve cunha ile itham
edilerek kovu~turulamayacak ve tutuklanamayacaktlf. Meclis isterse, bir uyesinin
tutulmas1 ve kovu~turulmas1m i<;tima boyunca veya bufun donem boyunca
erteleyebilecektir.31
1946 Anayasas1 da, 1875 Anayasasmdaki dokunulmazhk esas1m aynen
benimsemekle beraber, meclisin devamhhg1 ilkesi paralelinde, dokunulmazhk
suresini butun milletvekilligi suresi olarak kabul etmi~tir. Ancak, 1954 Anayasa
degi~ikligiyle, dokunulmazhk suresi tekrar i<;tima suresine indirilmi~tir.32
1958 Anayasasmda ise (M. 26) dokunulmazhk kurumu ~u ~ekilde yer
alm1~tlf:

"Parlamentonun hi<;bir uyesi, i<;timaznzn devamz suresince, baglz bulundugu
meclisin izni olmadzkc;a cinayet veya cunha fiillerinden dolayz kovu§turulamaz,
tutuklanamaz. Suc;ustu hali bundan mustesnadzr.
Parlamentonun hi<;bir uyesi, i<;tima dz§znda suc;ustu, izin verilmi§ kovu§turma
ve kesinle§mi§ mahkumiyet halleri mustesna, mensup oldugu Meclisin Ba§kanlzk
Divanznzn musaadesi olmadzkc;a tutuklanamaz.
Bir parlamento uyesinin tutulmasz mensup oldugu meclisin istegi uzerine
ertelenir. " 33
1958 Frans1z Anayasasmm dokunulmazhk kurumunu duzenleyen 26 nc1
maddesi, 1995 yilmda degi~tirilmi~ ve bu kurumun kapsam1 daraltilm1~t1r.34 Son
haliyle duzenleme ~u ~ekildedir:
"Parlamentonun hi<;bir uyesi, dahil oldugu Meclisin Ba§kanlzk Divanznzn izni
olmadzkc;a, bir cinayet veya cunha nedeniyle tutuklanamaz; uye hakkznda, ki§i
hurriyetini kzsztlayan veya kaldzran bir tedbir uygulanamaz. Cinayet i§lenirken
yapzlan suc;ustu halinde ve kesinlqmi§ cezalarzn infazznda boyle bir izne gerek
yoktur. Gozaltzna alma, hurriyetin kzsztlanmasz veya kaldzrzlmaszna neden olan
tedbire tabi alma veya ceza davasz, uyenin dahil oldugu Meclisin kararzyla toplantz
donemi boyunca askzya alznabilir. "35

30 BASGiL, Ali Fuat,"Te~rii Muafiyet Meselesi Te~kilatI Te~kilat-1 Esasiye Kanununun 17. Maddesi
Uzerine Bir Etiid", istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi Mecmuas1, C.VII, Say1: 1, istanbul, s.4,
31 KIRATLI, age, s.75
32 ERiM, Nihat, Fransiz Cumhuriyeti Anayasas1 27 Ekim
Ankara, 1949, s.139

1946 Tarihli Kurulu~ Kanunu,

33 KIRATLI, age, 76
34 GONENC, ERGUL, KONTACI, age, s.3
35 Frans1z anayasas1mn ingilizce i;;evirisi ii;;in bak1mz, http://www.assemblee-nationale.fr/ 8/8ab.htm,
E.T.25.12.2004
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Fransa'da, 1995'ten once, toplant1 doneminde Parlamento uyeleri hakkmda
soru~turma a<;ilmas1 dahi Parlamentonun iznine baghydi. 1995 degi~ikliginden soma,
Parlamento uyeleri hakkmda soru~turma a<;ilabilecek, evinde arama yapilabilecek,
Parlamento uyesi yargilanabilecek; ancak, Parlamento uyesi hakkmda "tutuklama"
ve "hurriyetten mahrum edici veya hurriyeti s1mrlay1c1 butun diger tedbirler"
Parlamentonun izni olmad1k<;a uygulanamayacakt1r. 1995 degi~ikliginin getirdigi
diger bir yenilik de, izin verme yetkisinin Meclisin kendisinden almarak Meclis
Ba~kanhk Divamna verilmesidir.36
Fransa son y11lara kadar <;ok geni~ bir sorumsuzluk ve dokunulmazhk
duzenlemesine sahipti. Bunun ba~hca nedenlerinden biri olarak, ikinci imparatorluk
donemi hat1ralan gosterilmektedir.37
Amerika'da dokunulmazhk kurumu koloniler doneminde, ingiliz
sisteminden esinlenerek ilk kez 1787 Anayasas1yla kabul edilmi~tir. Bu Anayasamn
1 inci maddesine gore, senatorler ve temsilciler, ihanet, curum ve kamu duzenini
ihlal halleri di~mda, kendi meclislerinin toplantilanna katild1klan s1rada ve toplant1ya
giderken veya gelirken tutuklanamazlar. Amerika'da da dokunulmazhk ingiltere'de
oldugu gibi "tutuklama ayncahg1" ~eklinde ve sadece hukuk davalan i<;in
ongorulmu~tur. Dokunulmazhgm sure olarak kapsam1, meclisin i<;tima hali ve
uyelerin meclislerine gelirken veya giderken ge<;irdikleri -ondorder gunluk- sure ile
s1mrhd1r.3s Art1k, gunumuzde ABD' de, hukuk davalanndan dolay1 ki~ilerin
tutuklanmas1 uygulamas1 yururlukten kalkt1gmdan, bu anayasal kural i~levsiz hale
gelmi~tir. Ozetle, Amerika Birle~ik Devletleri'nde, cezai alanda, Kongre uyelerine
tamnan bir dokunulmazhgm bulunmad1g1m soyleyebiliriZ.39
Bugun dokunulmazhk kurumu, <;agda~ anayasalann pek <;ogu tarafmdan
kabul edilmi~ durumdad1r. Gozler, ulkemizi de i<;ine dahil ettigi ve ortak ozellikleri
demokratik rejimlerini uzunca bir sureden beri kesintisiz olarak surdurmu~ olan 25
ulke <;er<;evesinde40 yapt1g1 kar~ila~t1rmah hukuk analizinde, 23 ulkede yasama
dokunulmazhg1 kurumunun mevcut oldugunu saptam1~tlf. Bu ulkeler ~unlardir:
Almanya, Amerika Birle~ik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Bel<;ika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, ingiltere, irlanda, ispanya, israil, isve<;, isvi<;re, italya, izlanda,
Japonya, Kanada, Luksemburg, Norve<;, Portekiz, Yunanistan ve Turkiye. Yasama

36 GOZLER' "Yasama . . ." s.81
37yAYLA, Ylld1zhan, "Milletvekili Dokunulmazhg1, Bakanlann Somnllulugu, Cunllmrba~kamn
Sommsuzlugu", Uluslaras1 Anayasa Hukuku Kurultay1, Tiirkiye Barolar Birligi Yay1m, Ocak 2001, s.483
38 SEVIN<;,
.
age, s.118; Kuath, age, s.77
39 GOZLER, "Yasama ... ",s.79
40 Gozler'in analizine aldlg1 bu 24 ulke, Arent Lijphart'm demokratik olarak kabul ettigi ulkelerdir.
AREND, Lijphart, <;agda~ Demokrasiler, Yetkin Yaymlan, Ankara, (Tarihsiz)
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dokunulmazhg1 kurumu sadece, 1983 Hollanda Anayasas1 ve 1986 Y eni Zelanda
Anayasas1 tarafmdan kabul edilmemi~tir.41
Ancak gunumi.izde, liberal demokratik anayasalarda, 6zellikle e~itlik ve
sorumluluk ilkeleri <;en;evesinde bu kurumun i<;erigi ve kapsam1 itibariyle daha dar
bir bi<;imde duzenlenmesi konusunda bir egilimin varhgma da i~aret etmek gerekir.
ingiltere' de tarihi sureci i<;erisinde bu kurumun kapsammm daraltild1g1m yukanda
belirtmi~tik. 1958 Frans1z Anayasasmda 1995 yilmda ve 1947 italyan Anayasasmda
1993 yilmda yapilan daralt1c1 duzenlemeler bu egilimin bir sonucu olarak
degerlendirilebilir. 42
Gunumuzde yasama dokunulmazhg1m uygulama ~ekilleri, ulkeden ulkeye
farkhhk ta~1sa bile ulke uygulamalan esas itibariyle, iki fakh ekolden birinin etkisi
altmda ~ekillenmi~tir. Bu ekollerden birincisi, Amerika Birle~ik Devletleri,
Avustralya, ingiltere, irlanda ve Kanada'mn i<;inde yer ald1g1 Anglo-Sakson
sistemidir. 43 ikincisi ise Almanya, Avusturya, Bel<;ika, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, ispanya, israil, isve<;, isvi<;re, italya, izlanda, Japonya, Luksemburg, Norve<;,
Portekiz, Yunanistan ve Turkiye' de uygulanmakta olan "kita Avrupas1 sistemi" dir.44
Netice itibariyle, kurumun dogu~u ve geli~imi gosteriyor ki, yasama
dokunulmazhg1 kurumu, iktidar gucunu elinde tutan yurutmeye kar~1 muhalefeti
korumak amac1 ta~1maktadlf ve temsilcilerin ~ahsi yaran i<;in degil, sirf kamu yaran

41 GOZLER, "Yasama ... " s.4; Tezimizin diger bOliimlerinde yer alan kar~Ila~tmnah hukuk analizleri
de, Gozler'in analizine esas ald1g1 bu 24 demokratik Ulke i;;en;:evesinde olmu~tur.
42 GONENC, ERGUL, KONTACI, age, s.3
43 Bu sistemde yasama dokunulmazhg1 cezai alanda degil, sadece hukuki alanda gei;;erlidir; yani
dokunulmazhk parlamento uyelerine sadece bori;;lanndan dolay1 tutuklanmama giivencesi saglar. Bu
sistemin gei;;erli oldugu alanda (yani hukuki alanda), yasama dokunulmazhg1mn istisnalan yoktur.
Keza bu Ulkelerde yasama dokunulmazhg1 mutlaktir; parlamento tarafmdan kaldmlamaz. Bununla
birlikte yasama dokunulmazhg1 cezai alanda gei;;erli olmad1g1 ii;;in parlamento uyelerine onemli bir
giivence saglamaz; parlamento uyeleri, diger vatanda~lar gibi sui;;lanndan dolay1 tutuklanabilir ve
yargllanabilir. Kald1 ki, hukuki sommluluk alamnda tutuklama tedbirine ve hapis mueyyidesine
giinumuzde ba~vumlmamaktadu. Bori;;lanndan dolay1 sadece parlamento uyeleri degil, kimse
tutuklanmamaktadu. Bu nedenle Anglo-Sakson sisteminde yasama dokunulmazhg1mn giinumuzde
pek bir anlamimn kalmadlg1m soy leyebiliriz. GOZLER, "Yasama ... " s. 96
44 Bu sistemde, yasama dokunulmazhg1 esas itibanyla hukuki alanda degil, sadece cezai alanda
gei;;erlidir. Yani parlamento uyeleri sui;;lanndan dolay1 tutuklanamasa ve yargllanamasa bile onlara
kar~1 hukuk davas1 ai;;1hp tazminat istenebilir. Bu sistemde yasama dokunulmazhg1mn istisnalan
vardu. Genellikle sui;;ustii halinde i~lemni~ sui;;lar yasama dokunulmazhg1mn kapsanunda bulunmaz.
Diger yandan yasama dokunulmazhg1 parlamento tarafmdan kaldmlabilir niteliktedir. Nihayet,
yasama dokunulmazhg1 kaldlnlmanu~ olsa bile mutlak bir komma saglamaz. Genellikle gozaltina
ahnmama, tutuklanmama gibi giivenceler saglar. Ulkelerin i;;ogunlugunda parlamento uyesi hakkmda
hiirriyetten maluum edici tedbirler uygulanmad1ki;;a som~turma ai;;Ilabilir; baz1 Ulkelerde parlamento
uyesi hakkmda dava ai;;Ilabilir; parlamento uyesi tamk olarak dinlenebilir. age, s.96
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du~uncesiyle

Parlamentolann, halk temsilcilerinden olu~acak
~ekilde ortaya <;1ki~lan ve goru~meler, oylamalar, du~unce a<;1klamalan yoluyla karar
almalan, sorumsuzluk ve dokunulmazhk kurumlanm zorunlu kilm1~t1r.46 Dunya
ulkelerinin <;ogunlugunda, nitelikleri farkh da olsa bu kuruma yer verilmesi bu
zorunlulugun bir neticesidir. Monar~ik ve baskic1 iktidarlara kar~1 millet meclisleri
bir gli<; olarak <;1kip, ustunluk saglad1klanndan itibaren de kurumun gerekliligi
tart1~ilm1~, dokunulmazhgm kapsam1 bakimmdan <;e~itli s1mrland1rmalar yoluna
gi dilmi ~tir.
ortaya

<;1km1~tlf.4s

45ruNAYA, Tank Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, iUHF Yay1m, istanbul, 1980,
s.353

46y AYLA, age, s.483
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111-) YASAMA DOKUNULMAZLIGININ TURKiYE'DEKi
TARiHi GELiSiMi
Osmanh Devletinde hukuka bagh devlet ilkesinin geli~iminde 6nculuk etmi~
olan 1839 tarihli Gulhane Hattl Humayununda ve 1856 tarihli Islahat Fermamnda
yasama dokunulmazhgma ili~kin bir hukum bulunmamaktad1r. Bugunku modern
parlamentolar niteliginde bir meclisten yoksun bir devlette yasama dokunulmazhg1
kurumunun bulunmamas1 dogaldir.47
Yasama dokunulmazhg1 kurumu ulkemizde ilk defa 1876 Anayasas1yla
kabul edilmi~tir. 1924 (M. 17) ve 1961 (M. 79) Anayasalan da ku<;uk farkhhklarla
bu kurumu korumu~tur.
1921 Anayasas1, parlamenter muafiyetlere yer vermeyen bir anayasad1r.
Fakat, 1876 Anayasasmm <;eli~meyen hukumlerinin yururlukte kalacag1 kurah
geregi,4s 1876 Anayasasmm yasama dokunulmazhgma ili~kin duzenlemesi de
ge<;erliligini korumu~tur.
Turk anayasalannda dokunulmazhk kurumu, buyuk 6l<;ude Frans1z
modelinden esinlenilerek duzenlenmi~ ve kita Avrupas1 sistemi i<;inde kalmarak
korumac1 yap1 benimsenmi~tir. 49
Bu bolumde, Turk anayasalannda yasama dokunulmazhg1 kurumunun
duzenleni~ ~ekilleri, tekamulu, birbirinden farkhla~t1g1 durumlar ve bu kurum
duzenlenirken Anayasa Koyucunun hangi du~uncelerle hareket ettigi
6zellikle Meclis goru~me tutanaklanndan elde edilen verilerle- anlatilmaya
<;ah~ilm1~tlf.

A- Kanuni Esasi Donemi
Kanunu Esasinin 47 nci maddesinde yasama sorumsuzlugunun, 79 uncu
maddesinde ise yasama dokunulmazhgmm duzenlendigini gormekteyiz. 1924, 1961
ve 1982 Anayasalanndan farkh olarak Kanunu Esaside parlamenter muafiyetlerinin
ayn maddelerde duzenlenmesi, anayasa teknigi bakimmdan dikkati <;eken ve olumlu
bir durumdur.
Kanunu Esaside yasama dokunulmazhg1, sadece Heyeti Mebusan i<;in
6ng6rulmu~; Heyeti Ayan i<;in 6ng6rulmemi~tir.so Kanunu Esasinin, Heyeti Ayam
47 DOMANiC, Hayri, "Yasama Dokunulmazhg1mn Tarifi, Tarihi;;esi, Kapsami ve istisnalar" Yeni
Tiirkiye, S.23-24, 1998, s.933
48 GOZLER, Kemal, Tiirk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, 1. Baskl, Bursa, 2000, s.48
49 GONENC, ERGUL, KONTACI, age, s.3
50 SEviNC, M.,age,s.122; Meclisi Ayan uyesi Riza Nur, Kanunu Esasinin 79 uncu maddesi dikkate
almmadan, Arahk 19ll'de tutuklamm~tir. OLCEN, Ali Nejat, Osmanh Mebusan Meclisinde ittihat
ve Terakki Zorbahg1 ve Siyasal i~kenceler, Giildikani Yaymlan, 2.B., Ankara, 1982, s.118-127
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duzenleyen -60 ila 64 uncu- maddelerinde sorumsuzluk ve dokunulmazhk
kurumlanna yer verilmemi~tir.51 Dokunulmazhk kurumunun, Heyeti Ayan i<;in
tamnmamasmm sebebi, temsilcilerin 6mur boyu uyeliklerinin devam etmesinden
dolay1dir.52
Heyeti Ayan Dahili Nizamnamesinin 68 inci maddesinde " ... Heyeti Ayan
dairesinin dahilinde azadan biri bir curum veya cinayet i§ler ise, derhal muzakerata
muvakkaten hitam verilip, Reis tarafindan Heyeti Umumiyede beyanz hal olunur.
Reisin emri uzerine curum veya cinayet sahibi riyaset odaszna (Reisin odaszna)
celbolunup Heyeti Ayanzn azadan katipleri dahi hazzr olduklarz halde kendisinden
istizahz madde edilir. (savunma alznzr) Anzn uzerine bir takrir yazzlzp icabzna
bakzlmak uzere Makamz Sadarete gonderilir. "53 denilmi~tir. Boylece Heyeti Ayan
uyelerinin Meclis i<;erisinde i~leyecekleri curum ve cinayet su<;lanmn tespit edilmesi
halinde, konunun sadaret makamma -soru~turulmak ve kovu~turulmak uzere,
haz1rlanacak bir takrir ile- bildirilecegi duzenlenmi~tir.
1876 Anayasasmda yasama dokunulmazhg1 kurumu ~u ~ekilde yeralm1~tlf:
"Madde 79- Heyeti Mebusanzn muddeti i<;timaiyesinde, azadan hi<;biri heyet
tarafindan ithama sebebi kafi bulunduguna ekseriyetle karar verilmedik<;e veyahut
bir cunha veya cinayet icra eder iken veya icraya muteakip tutulmadzkc;a tevkif ve
muhakeme olunamaz. " 54
Dahili Nizamnaminin 96 nc1 maddesinde "Heyeti Mebusan dairesinin
dahilinde azadan biri bir cunha ve kabahat i§lecek olursa, derhal muzakerata
muvakkaten hitam verilip, Reis tarafindan Heyeti Umumiyede beyanz hal olunur.
Reisin emri uzerine kabahat ve cunha sahibi riyaset odaszna (Reisin odaszna)
celbolunur. Heyeti Mebusanzn azadan katipleri dahi hazzr oldugu halde kendisinden
istizahz madde edilir. (savunma alznzr) Anzn uzerine bir mazbata yazzlzp icabzna
bakzlmak uzere Makamz Sadarete gonderilir. "55 denilerek, Meclisi Mebusan
i<;erisinde vuku bulacak kabahat ve cunha su<; fiillerinin soru~turulabilmesi i<;in
konunun duzenlenecek bir mazbata ile sadaret makamma bildirilmesi duzenlemi~tir.
i<;fuzugun bu maddesinden de anla~ilacag1 gibi Kanunu Esasi su<; fiillerinin
soru~turulmas1m dokunulmazhk kapsamma almam1~; hatta Dahili Nizamnameyle,
Meclise SU<; fiillerinin ara~tmlabilmesi i<;in bildirimde bulunma odevi yuklenmi~tir.

51 Ancak sommsuzluk kummu, Kanunu Esasinin 47 nci maddesinde, Ayan ve Mebusan
Meclislerinden olu~an ve normalde ocak (te~rinisa) ay1mn ba~mdan, mart sonuna kadar faaliyet
gosteren Meclisi Umumi uyelerinin tiimu ii;;in ongomlmu~tiir. GOZUBUYUK, Seref, KiLi, Suna,
Tiirk Anayasa Metinleri, Ankara, 2.Baskl, 1982, s.32-37
52 y AYLA, age, s.483
53 ARMA GAN, Servet, Memleketimizde ii;tiiziikler, Fakiilteler Matbas1, istanbul, 1972, s.105
54 GOZUBUYUK, KiLi, s.37
55 ARMAGAN,
~
age, s.85
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Kanunu Esasi bir milletvekili hakkmda kovu~turma ve tutuklama i~lemlerinin
yapilmas1m, Meclisin ithama yeterli neden bulunup bulunmad1gma kanaat getirmesi
ve karar vermesi ~artma baglayarak, diger Turk Anayasalanndan farkh olarak,
Meclise yarg1sal bir rol tamm1~t1r. Bu nedenle, Kanunu Esasinin dokunulmazhk
kurumunda, 1875 Frans1z Anayasasmdan daha <;ok, 1790 Frans1z Kurucu Meclisinin
karamamesini 6mek ald1g1m soylemek daha dogru olur. <;unku, sozu ge<;en Frans1z
Anayasas1, meclise sadece soru~turma ve kovu~turmaya izin verme yetkisi tamy1p,
ona hi<;bir yarg1sal fonksiyon b1rakmam1~tlf.s6
Kanunu Esasi diger Turk anayasalanndan farkh olarak dokunulmazhgm
ge<;erli oldugu sureyi, milletvekilligi s1fatmm devam ettigi donemle degil, sadece
Heyeti Mebusamn i<;tima muddetiyle (toplant1 suresiyle) s1mrh tutmu~tur. Yine
Kanunu Esasi diger Turk Anayasalanndan farkh olarak,s7 dokunulmazhgm istisnas1
olan su<;ustu halini "cunhaya"ss da te~mil etmi~s9 ve milletvekilinin sorgulanmas1m
dokunulmazhk kapsamma almam1~tlf.
1908-1918 y11lannda Kanunu Esaside, bir<;ok degi~iklik yapilm1~ ise de,
yasama dokunulmazhg1m ve sorumsuzlugunu duzenleyen 47 nci ve 79 uncu
maddeler ilk duzenlendigi haliyle varhg1m aynen korumu~tur.60

B- 1924 Anayasas1 Donemi
1924 Anayasasmda, dokunulmazhk kurumu, Kanunu Esasi hukumlerine
benzeyen; ama, biraz daha a<;1k ve koruyucu bir duzenlemeyle yer alm1~tlf.61 1924
Anayasasmm 17 nci maddesinde kurum "Hi<;bir mebus, Meclis dahilindeki rey ve
mutalaaszndan ve beyanatzndan ve Meclisteki rey ve mutalaasznzn ve beyanatznzn
Meclis haricinde irat ve izharzndan dolayz mesul degildir. Gerek intihabzndan evvel
gerek sonra aleyhine curum isnat olunan bir mebusun maznunen isticvabz veya
tevkifi veyahut muhakemesinin icrasz Heyeti Umumiyenin kararzna menuttur. Cinai
curmu mqhut bundan mustesnadzr. Ancak bu taktirde makamz aidi Meclisi derhal
haberdar etmekle mukelleftir. Bir mebusun intihabzndan evvel veya sonra aleyhine
sadzr olmu§ cezai bir hukmun infazz mebusluk muddetinin hitamzna talik olunur.

56 KIRATLI, s.76-77
57 Diger Turk anayasalannda, sadece agir cezal1k sw;:larda sw;:ustii hali dokunulmazhgln istisnas1
olarak kabul edilmi~tir.
58cunha: Curiim derecesindeki sw;:, kabahatten agir, cinayetten hafif olan sw;:tur. Tfuk Dil Kummu,
Tiirki;e Sozliik, s.416, tdk.gov.tr//sozliik, E.T.19.10.2004
59 KIRATLI, age, s.101
60 DOMANiC, age, s.934
61 YAYLA, age, s.77
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Mebusluk muddeti esnasznda mururu zaman cereyan etmez. "62 denilmek suretiyle
yer

alm1~t1r.

1924 Anayasas1 Tasansmm Meclis gori.i~meleri s1rasmda, Gaziantep
Milletvekili Ali Cenani Bey ve arkada~lan tarafmdan, su<; i~ledigi iddia edilen
milletvekili hakkmda -milletvekilinin dokunulmazhgmm kaldmlmasmdan onceMeclisin isnat edilen su<;un ciddiyeti (sabit olup olmad1g1) konusunda saghkh
verilere ula~arak yerinde karar verebilmesi i<;in gerekli oldugu gerek<;esiyle, adli
mercilerce ilk tahkikat incelemesinin yapilabilmesine yonelik, tasan madde metninde
degi~iklik isteyen bir onerge verilmi~63; ancak onerge, devletin diger kurumlannda
<;ah~an memurlann da su<; isnad1 nedeniyle adli makamlarca soru~turulmasmm ilgili
kurumun iznine tabi oldugundan bahisle, milletvekillerinin soru~turulmas1 i<;in de
izin ~artmm ongori.ilmesinin tabii oldugu gerek<;esiyle reddedilmi~tir.64
1924 Anayasasmm yasama dokunulmazhg1m duzenleyen 17 nci maddesi,
su<;lann "cinayet", "cunha" ve "kabahat" olarak s1mflandmld1g1 1274 (1858) tarihli
Osmanh Ceza Kanunname-i Humayundaki "cinayet" s1mfma giren su<;larda, su<;listu
yakalanma halinde, yasama dokunulmazhgmm bulunmad1g1m hukme baglam1~tl.
1926 senesinde yuri.irluge giren TCK, cezamn agirhgma gore yapilan bu li<;lu aymm1
terk ederek, su<;lann niteliklerine gore curi.im ve kabahat olarak s1mflandmld1g1 ikili
aymm1 tercih etmi~ ve 10 uncu maddesinde, curi.imlerin cezalanm "idam", "agir
ha pis", "hapis", "surgun" (1965 tarihli ve 64 7 say1h Kanunla yuri.irlukten
kaldmlm1~tir) "agir cezay1 nakdi", "hidemat1 ammeden memnuiyet" olarak

621924 Anayasas1mn 10.01.1945 giin ve 491 say1h Kanunla sadele~tirilen hali: "Madde 17- Bir
milletvekili ne Mee/is ir;indeki oy, di.i:ji.lnce ve demer;lerinden ne de Meclisteki oy, di.i:ji.lnce ve
demer;lerini Mee/is dz:jznda soylemek ve ar;zga vurmaktan sorumlu degildir. Ser;iminden gerek once ve
gerek sonra i.isti.ine sur; atzlan bir milletvekili Kamutayzn kararz olmadzkr;a sanzk olarak sorgulanamaz,
tutulamaz ve yargzlanamaz. Cinayetten sur;usti.i yakalanma hali bu hukmun dz:jzndadzr. Ancak bu
halde yetkili makam bunu hemen Meclise bildirmek odevindedir. Ser;iminden once veya sonra bir
milletvekili hakkznda verilmi:j bir ceza hukmi.ini.in yerine getirilmesi milletvekilligi si.iresinin sonuna
bzrakzlzr. Milletvekilligi si.iresi ir;inde zamana:jzmz yuri.imez. " GOZUBUYUK, KiLi, age, s.114;
Anayasa bu ~ekliyle yedi yll yuriiliikte kalnu~, 24.12.1952 giin ve 5997 say1h 491 say1h Te~kilatl
Esasiye Kanununun Tekrar Mer'iyete Konulmas1 Hakkmda Kanunla yeniden eski metlle doniilmu~tUr.
63 Ali Cenani Bey'in degi~iklik onergesi ~u ~ekildedir: "Madde 17- .... Gerek intihabznden evvel ve
gerek sonra aleyhine ci.iri.im isnat olunanbir mebus hakkznda tahkikat cerayan edilebilirse de tevkifi
veya muhakemenin icrasz Heyeti
Umumiyenin kararzna mi.itevakkzfdzr .... "
"TBMM Zabit
Ceridesi", 13 uncu ii;;tima, C.2, s.565
64 Beyaz1t Milletvekili Sefik Bey, onergenin aleyhinde " ... maddede goruyoruz ki bir mebusun
... maznunen isticvabz, takibi, tevkifi ve muhakemenin icrasz Mee/is Heyeti Umumiyesinin kararzna
baglzdzr. Bu bir emri tabiidir. Nitekim :jimdi bi.iti.in devairi devlette; mesa/a bir adliye memurunun
tahtz muhakemeye alznmasz, mensup oldugu Adliye Vekalitinin emrine tabidir. Mesa/a bir mulkiye
memurunun veya ba:jka bir memurun isticvabz mensup oldugu dairenin ve $urayz Devletin kararzna
mi.itevakkifdzr. Bir mebus da kendisinin mensupoldugu Meclisi Mebusan Heyetinden sadzr olacak bir
kararatabi olmak lazzmgeli .... " ~eklinde gorii~lerini ai;;iklanu~u. age, s.558
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belirtmi~tir.

Dolay1s1yla, 1924 Anayasas1 yuri.irh.ige girdikten soma kabul edilerek
yuri.irluge giren TCK' da "cinayet" sw;lan di ye bir su<; s1mfi bulunmamaktadir.65
Ancak, TCK'mn 587 nci maddesinde "Elyevm meri olup cinayet, cunha ve
kabahat taksimatzna mustenit ahkamz havi bulunan kanunlarda munderi<; (mucazatz
terhibiye) ve (cinayet) tabirleri badema ceza kanununda muharrer muebbet veya
muvakkat agzr hapis ve be§ seneden fazla hapis ve hidematz ammeden muebbeden
memnuiyet ve muebbet surgun cezalarz ile bunlarz mustelzim curumlere ... masruf
olacaktzr. " denilerek, cinayet su<;unun kar~1hgmm ne olacag1 a<;1klanm1~t1r. Bu
itibarla, 1924 Anayasasmm 17 nci maddesinde ge<;en "cinayet" ifadesinin "muebbet
veya muvakkat agir hapis ve be~ seneden fazla hapis ve kamu hizmetinden devamh
yasakhhk ve muebbet surgun cezalanm gerektiren curi.imler" olarak anla~ilmas1
gerekir.66
Yine, 17 nci maddedeki "Ancak bu taktirde makamz aidi Meclisi derhal
haberdar etmekle mukellefti" ifadesinde ge<;en yetkili makam "Adalet
Bakanhg1" d1r.67
Kirath, 17 nci maddede, sadece curi.imden bahsedilmekle, curi.im d1~mdaki
su<;lar z1mnen dokunulmazhk d1~mda b1rakilm1~, demektedir. O'na gore Ceza
Kanunu su<;lan kabahat ve curi.im diye ikiye ayird1gmdan, kabahat s1mfma giren
su<;lar dokunulmazhk kapsammda degildir.6s 196l(M.79)69 ve 1982 (M.83)

65FEYZiOGLU,
"Yasama
Dokunulmazhg1
http://hukuk.ankara.edu.tr/yazi, E.T.,15.8.2004

Uzerine

Du~iinceler",

s.10,

66 FEYZiOGLU, age, s.10; Aym dogmltuda gorii~ sahibi Taner de cinai curmii me~hutu, asgari be~
sene hapis cezas1m veya buna muadil veya daha agu cezalan mustelzim sm;:lardu, ~eklinde
ai;:1klanu~tlr. TANER,T., Ceza Hukuku, istanbul, 1953, s.210; Kuath maddede gei;:en "cinai curmu
me~hut" ifadesini, "agu cezay1 gerektiren sui;:ustii hal"
ifadesiyle aym anlamda kullanmakta ve
Taner' in tamnuna katilmaktadu. KIRATLI, age, s.101; kar~1 gorii~ sahibi Gozler, maddede gei;:en
"cinai curmu me~hut" teriminin, sadece cinayet sui;:unun sui;:ustii halini ifade ettigini belirtmi~tir.
GOZLER, Kemal, Tiirk Anayasa Hukuku, s.325; aym yonde gorii~ ii;:in bkz. SEViN<;, age, s.127;
1945 tarihli, 1924 Anayasas1mn dilini sadele~tiren Anayasada konu, "Cinayetten sui;:ustii yakalama bu
hiikmun d1~mdadu." ~eklinde belirtilerek Gozler'in ifade ettigi yonde bir anlama kavu~mu~tur.;
Donmezer-Erman, 1924 Anayasasmda dokunulmazhgm kendiliginden kalkmas1mn sadece vahim
sui;:larla s1mrlamas1m, dokunulmazhk kummunun saglam tutulmas1 bak1nundan yerinde bir
duzenleme oldugunu belirtmi~tir. DONMEZER, Sulhi, ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza
Hukuku, Beta Bas1mevi, 12. Baskl, C.I, istanbul, 1997, s.274
67 ..
DONMEZER-ERMAN, age, C.I, s.274
68 KIRATLI, age, s.83; aym yonde gorii~ ii;:in bkz. TEZiC, age, s.379; SEviN<;,age, s.131; Kar~1
gorii~ sahibi Yalova'ya gore, maddede gei;:en "curum" deyimi sui;: anlammda kullamlnu~tlr. Nitekim,
1924 Anayasas1mn dilini sadele~tiren 1945 tarihli metinde, orijinal metindeki "aleyhine curiim isnat
olunan" deyimi "uzerine sui;: atllan" ~eklinde Tfuki;:ele~tirilmi~tir. Bu nedenlerle, 1924 Anayasas1mn
kabahatleri zmmen dokunulmazhk d1~1 buaktlg1 soylenemez. Bu Anayasaya gore dokunulmazhk her
iki tiir sui;:u da kapsanmaktadu. YALOYA, age, s.24
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Anayasalan ise 1924 Anayasasmdan farkh olarak, dokunulmazhk kapsamma giren
sw;lar arasmda bir aymm yapmam1~, yalmzca "sue; i§ledigi ileri surulen" ibaresini
kullanarak curi.im ve kabahatleri de dokunulmazhk kapsamma alm1~tlf.7o
1924 Anayasas1 doneminde yuri.irlukte olan 1927 tarihli Dahili
Nizamnamede yasama dokunulmazhgma ili~kin hukumler ~u ~ekilde yer alm1~tlf:
"Madde 178- Bir mebusun tqrii masuniyetinin(yasama dokunulmazlzgz)
kaldzrzlmasz i<;in vukubulacak talepler, mahkemelerden Adliye Vekaletine teblig
olunur.
Adliye Vekaleti, esbabz mucibeyi muhtevi bir tezkere ile mezkur talebi
Ba§vekalet vasztaszyla Meclis Riyasetine gonderir.
Reis, bu talebi Tqkilatz Esasiye ve Adliye encumenlerinden murekkep
muhtelit(karma) bir encumene havale eder.
Encumen reisi, kur 'a ile bq azadan murekkep bir jhzari (hazzrlayzcz)
Encumen tefrik eder. Bu jhzari Encumen, gizli reyle kendine bir Reis ve bir de
mazbata muharrirligini ifa edecek Katip intihap eder. Encumen butun evrakz tetkik
edip o mebusu dinler. Encumen §ahit dinleyemez.
Madde 179- jhzari ve Muhtelit encumenler bir masuniyetin kaldzrzlmasz
hakkznda kendilerine muhavvel (havale edilen) evrakz en c;ok bir ayda intac ederler.
Madde 180- Bir mebusa, Te§kilatz Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci 11
maddelerinde mevzubahis olan memnu fillerden biri isnat olunur ve ihzari encumen
(hazzrlzk komisyonu) tetkikat neticesinde buna kanaat haszl ederse, te§rii masuniyetin
ref'i luzumuna dair mudellel bir mazbata tanzim ve muhtelit encumene (karma
komisyon) takdim eder.
Eger isnat olunan memnu fiil yukarzda zikredilen maddelerde sayzlan
nevilerden degilse ihzari encumen takibat ve muhakemenin, devre sonuna taliki

69 Arsel, 1961 Anayasas1mn 79 uncu maddesi i;;en;:evesinde yaptlg1 analizde; " .. .dokunulmazlzk
sur;lulugun bi.iti.in nevilerini kapsayacak mahiyettedir. Yani ister ci.iri.im ister kabahat olsun sur; adznz
ta:jzyan her fiil ir;in milletvekili dokunulmazlzgz olabilecektir." demi~tir. ARSEL, ilhan, Tiirk Anayasa
Hukukunun Umumi Esasalan, Mars Matbas1, Ankara, 1965, C.l, s.260
70 TEZiC, age, s.379; Benzer gorii~ sahibi Donmezer- Erman'da; "Anayasa milletvekilini sanzk
sifatzyla yargzlanmasznz yasakladzgzndan, ci.iri.im veya kabahat :jeklinde her turli.i sur;tan yargzlanmasz
mi.imki.in degildir" demi~tir. age, s.256
71 "Madde 12- Yabancz Dev/et resmi hizmetinde bulunanlar terhipli cezalarz gerektiren sur;lardan
veya hzrszzlzk, sahtecilik, dolandzrzczlzk, inancz kotuye kullanma, dolanlz iflas sur;larzndan biriyle
hukum giymi:j olanlar, kzsztlzlar, yabancz Dev/et uyruklugunu ileri si.irenler kamu hizmetlerinden
yasaklzlar, Turkr;e okuyup yazma bilmeyenler milletvekili ser;ilemezler. "
Madde 27- Bir milletvekilinin vatan hainligi ve milletvekilligi szrasznda yiyicilik sur;larzndan biriyle
sanzk olduguna Turkiye Buyak Millet Meclisi Kamutayz hazzr uyelerinin ur;te iki oy r;oklugu ile karar
verilir yahut on ikinci maddede yazzlz sur;lardan biriyle hukum giyer ve bu da kesinle:jirse
milletvekilligi szfatz kalkar." GOZUBUYUK- KiLi, age, s.113
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(ertelenmesi) hakkznda bir mazbata tanzim ve kezalik muhtelif encumene takdim
eder.
Muhtelit encumen bu babta ikinci bir karar ittihaz eder. 0 mebus isterse
ihzari encumende, muhtelit encumende ve Heyeti Umumiye de kendini mudafaa eder
veyahut bir arkada§zna ettirir.
Heyet Umumiye bu hususta kararznz verir.
Madde 181- Masuniyetin kaldzrzlmasz i<;in bir mebusun kendi talebi kafi
gelmez.
Madde 182- Hilafzna karar olmadzkc;a masuniyetin kaldzrzlmasz hakkzndaki
muzakere ac;zk<;a cereyan eder. "72
Dahili Nizamname, dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin, sonraki
Anayasalarda ve i<;ti.izuklerde olmayan hukumler i<;ermi~tir. Soz konusu
Nizamnamenin 180 inci maddesinde goruldugu gibi, 1924 Anayasas1 doneminde
dokunulmazhgm hangi durumlarda kaldmlabilecegi, i<;tlizuk duzenlemesiyle,
sayilarak belirtilmi~tir.73
Yine, diger Turk Anayasalanndan farkh olarak, 1924 Anayasasmm 41 inci
maddesiyle, Cumhurba~kam da yasama dokunulmazhg1 ve sorumsuzlugu kapsamma
almmi~tlf.74

C- 1961 Anayasas1 Donemi
1961 Anayasas1, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi tarafmdan
olu~turulan, Kurucu Meclis tarafmdan haz1rlanm1~ ve kabul edilmi~tir. Kurucu
Meclis, Temsilciler Meclisi uyeleri arasmdan, yirmi ki~ilik bir Anayasa Komisyonu
olu~turmu~tur. Anayasa Komisyonunda kabul edilen
metin once Temsilciler
Meclisinde soma Milli Birlik Komitesinde goru~ulmu~tur. Milli Birlik Komitesinde
<;ekince konulan maddeler, TM ve MBK uyelerinden se<;ilen Karma Kurulca tekrar
duzenlenmi~, tasan Kurucu Meclisin birle~ik toplant1smda nihai halini almi~tlf.75
1961 Anayasas1, yasama dokunulmazhg1 kurumunu TBMM'nin iki meclisli
yap1sma uygun olarak; ama, esasta 1924 Anayasasmm 17 nci maddesindeki ilkeleri
muhafaza ederek 76 ~u ~ekilde duzenlemi~tir:

72 ARMA GAN, Servet, Memleketimizde ii;tiiziikler, Fakiilteler Matbaas1, istanbul, 1972 , s.265
73sEviNC, age, s.124

7 4 "Madde 41- ... Cumhurba:jkanznzn ozluk i:jlerinden dolayz sorumlanmasz gerekirse Anayasanzn
milletvekilligi dokunulmazlzgz ile ilgili 17 nci maddesi hukumlerine uyulur." GOZBUYUK-KiLi, age,
s.121
75 GOZLER, Kemal, Tiirk Anayasa Hukuku, 2000, s.79
76 "Eski Anayasada bulunan dokunulmazlzk ve sorumsuzluk esasz aynen kabul edilerek, madde metni
yeni ba:jtan kaleme alznmz:jtzr. " "Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Rapom", Temsilciler
Meclisi Tutanak Dergisi, C. 2, s. 78
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"Madde 79- ... (2)Sec;imden once veya sonra bir sue; i§ledifti ileri surulen bir
Meclis uyesi, kendi Meclisinin kararz olmadzkc;a tutulamaz, sorguya c;ekilemez,
tutuklanamaz ve yargzlanamaz. Agzr cezayz gerektiren suc;ustu hali bu hukmun
dz§zndadzr; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve dogrudan dogruya
uyenin Meclisine bildirmek zorundadzr.
(3)Bir Meclis uyesi hakkznda sec;iminden once veya sonra verilmi§ bir ceza
hukmunun yerine getirilmesi, uyelik sifatznzn sona ermesine bzrakzlzr. Uyelik
suresince zamana§zmz i§lemez.
(4)Tekrar sec;ilen Meclis uyesi hakkzndaki takibat, kendi Meclisinin yeniden
dokunulmazlzgznz kaldzrmaszna baglzdzr.
( 5)Meclislerdeki siyasi parti gruplarznca, yasama dokunulmazlzgz ile ilgili
goril§me yapzlamaz ve karar alznamaz. " 77
1961 Anayasas1 Tasansmm, yasama dokunulmazhg1m duzenleyen 78 inci
maddesinin, 78 TM' ne sunulan ilk halinde, 4 uncu fikra kanunla~an metinden farkh
~ekilde
6ng6rulmu~tur. Bu fikraya
gore, yasama dokunulmazhg1 kaldmlan
milletvekili, yargilama sonucu verilecek hukmun kesinle~mesine kadar Meclis
<;ah~malanna katilamayacaktlf. 1961 Anayasasmm kanunla~an 5 inci
fikras1,
Tasanmn madde metninde du~unulmemi~ ve Tasan bu haliyle TM Anayasa
Komisyonundan ge<;mi~tir.79 TM goru~meleri s1rasmda, yasama dokunulmazhg1
kaldmlm1~ olan uyenin, yetkili mahkemece verilecek hukmun kesinle~mesine kadar
Meclis <;ah~malanna katilamayacagma ili~kin, Tasanmn 4 uncu fikras1 ele~tirilmi~so

77 Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasas1, http://www.tbmm.gov.trlanavasa/anavasa61.htm, E.T.,19.9.2004
78 Temsilciler Meclisine sunulan Tasanmn, yasama dokunulmazhg1m diizenleyen maddesinin ilk
hali; "Madde 78- (2) ... .Ser;imden once veya sonra bir sur; i:jledigi ileri surf.den bir Mee/is uyesi,
kendi Meclisinin kararz olmadzkr;a tutulamaz, sorguya r;ekilemez, tutuklanamaz ve yargzlanamaz. Agzr
cezayz gerektiren sur;usti.i hali bu hukmi.in dz:jzndadzr; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen
ve dogrudan dogruya uyenin Meclisine bildirmek zorundadzr.
(3)Bir Mee/is uyesi hakkznda ser;iminden once veya sonra verilmi:j bir ceza hukzni.ini.in yerine
getirilmesi, uyelik szfatznzn sona ermesine bzrakzlzr. Uyelik si.iresince zamana:jzmz i:jlemez.
(4)Turkiye Buyak Millet Meclisine uye ser;ilmeye engel bir sur;tan dolayz yasama dokunulmazlzgz
kaldzrzlmz:j olan uye, yetkili mahkemece verilecek hukmi.in kesinle:jmesine kadar Mee/is r;alz:jmalarzna
katzlamaz. " ~eklindedir. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, C. 2, s.69
79 ilgim;:tir ki; Anayasa Komisyonunda kabul edilen madde metni (M. 78), 1924 Anayasas1mn (M.17)
yasama dokunulmazhg1m diizenleyen madde metninden farkh olmasma ragmen, Komisyon
raporunda, 1924 Anayasasmdaki dokunulmazhk esas1mn aynen muhafaza edildigi, belirtilmi~tir.
80 TAHSjN ARGUN (Devamla) ...Ancak bu madde bilhassa koti.i iktidarlar tarafindan suiistimal
edilebilir...
. .. Mahkeme uzun surer, bu sebeple de hatta bir devre ir;inde mi.imki.in oldugu kadar milletvekillerinin
r;alz:jmalarznz men edebilir ... Milletvekili ser;ildigi muddetr;e vazifeye devam etmelidir... Bir ci.iri.im ile
malul bir :jahszn Mecliste rey vermesinin dogru olmayacagz kanaatindeyiz.
EMjN SOYSAL - .. .Birr;ok milletvekillerinin, r;e:jitli zabztlarla ve turli.i tertiplerle agzr sur; isnadzyla
te:jrii masuniyetlerinin kaldzrzlmasz ir;in Meclise birr;ok evrak gelmi:jtir. Eger bununla te:jrii masuniyet
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ve fikra nihai kanunla~an haliyle degi~tirilmi~; siyasi parti gruplannca, yasama
dokunulmazhgiyla ilgili gori.i~me yapilamayacagma ve karar almamayacagma ili~kin
duzenleme ise, 5 inci fikra olarak madde metnine eklenmi~tir.
Yine, gori.i~meler sirasmda Tasanmn madde metninde, dokunulmazhgm
istisnasi olarak 6ng6ri.ilen agir cezayi gerektiren sw;usfu halinin daraltilmasi, tadadi
sw;larla simrlanmasma yonelik gori.i~ler one suri.ilmu~; ancak, hem komisyon hem de
TM'ce bu gori.i~ler kabul g6rmemi~tir.s1
Temsilciler Meclisi gori.i~meleri sirasmda, Tasanmn 78 inci maddesinde
degi~iklik talep eden li<; 6nerge verilmi~tir.
Sim Atalay tarafmdan verilen ve Tasan maddesinin "Turkiye Buyuk Millet
Meclisine uye sec;ilmeye engel bir suc;tan dolayz yasama dokunulmazlzgz kaldzrzlmz§
olan uye, yetkili mahkemece verilecek hukmun kesinlqmesine kadar Meclis
c;alz§malarzna katzlamaz" ~eklinde olan son fikrasmm mad metninden <;ikanlmasim
isteyen ve komisyonunda katildigi 6nerge, TM tarafmdan kabul edilmi~tir. Sim
Atalay 6nergesinin gerek<;esini ~u ~ekilde a<;iklami~tir:
Aszl maksat siyasi iktidarlar kar§zsznda milletvekilini baskzdan
korumaktzr, tqrii masuniyetin maksadz ve hedefi de i§te budur. Siyasi iktidarzn
kar§zsznda milletvekilinin baskzdan uzak tutulmasznz hedef tutan te§rii masuniyettir.
...Ben dart deja dokunulmazlzgz kaldzrzlmz§ ve bu aczyz c;ekmi§ biri olarak
soyleyebilirim ki; eger bu hak bir iktidarzn elinde olur ve kotuye kullanzlzrsa
muhalefet mebuslarznz Meclise sokmamak i<;in kafi silah olabilir ve bu silah en kolay
i§leyebilen en tehlikeli bir silah olabilir. Boyle bir silahz ve imkanz naszl olur da
kendi elimiz ve reyimizle yarznzn c;ogunluklarzna tevdi edebiliriz? Yarzn da siyasi
iktidarlarzn ne gibi haklara sahip olacagz bilinemez. Bunun i<;in son fikra c;ok
tehlikelidir. Siyasi iktidarlara bu suretle bir hak veremeyiz."s2
Alp Kuran tarafmdan verilen ikinci 6nerge, milletvekili dokunulmazhgim,
Meclisin i<;tima halinde (toplanti halinde) oldugu donemde ge<;erli olacak ~ekilde
simrlamaktadlf. Verilen 6nerge metni ~u ~ekildedir:

kaldzrzlsa idi ve bu milletvekillerinin mahkemelere sevk edildigi andan itibaren Meclise devamlarz
men edilmi:j olsaydz denilebilir ki, 27 Mayzstan evvel Buyak Millet Meclisinde ya bir veya iki muhalif
mebus bulunabilirdi ... Bilhassa iktidarzn yam ba:jznda Mecliste muhalefetin de bulunmasz kanunun bir
zarureti ve demokrasinin vazger;ilmez bir ri.ikni.idi.ir. Muhalefetin bulunmasznz saglama bakzmzndan
boyle bir maddeyi kabul etznemiz son derece tehlikelidir. OZTVRK, Kaz1m, izahh, Gereki;eli,
Anabelgeli ve Maddelere GOre Tasnifli Biitiin Tutanaklan ile Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasas1,
Tiirkiye i~ Bankasi Kiiltiir Yaymlan, Ajans Turk Matbaas1, C.III, Ankara, 1966, s.2503
81 "HJZIR CENGjz - ... Bu itibarla kuvvetli bir :jahszn akarete etmek ir;in agzr cezayz gerektiren
herhangi bir sur;un isnadz ve sur;usti.i halinde i:jlenildigi iddiasz kabildir. Binaenaleyh bendenize gore
agzr cezayz gerektiren sur;usti.i hali denilen mevzuun daraltzlmasz, muayyen sur;lara hasredilmesi
herhalde yerinde olur ve bu buyuk bir teminat te:jkil eder. " OZTURK, age, s.2514
82

OZTURK, age, s.2504
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" ... TBMM'nin hi<;bir uyesi, i<;timalarzn devamz suresince, uyesi bulundugu
Meclisin kararz olmadzkc;a, isnat olunan bir sue; tan oturu tutulamaz ...
TBMM'nin hi<;bir uyesi Meclisin tatili zamanznda, uyesi bulundugu Meclisin
Ba§kanlzk Divanznzn izni olmadzkc;a, ... bir takibattan veya kesin mahkumiyetten
oturu tutulamaz, tutuklanamaz.
Bir Meclis uyesinin tutuklanmasz veya takibi, bu uyenin mensup oldugu
Meclis talep ederse, geriye bzrakzlzr. "83
Milletvekillerinin, Meclis tatildeyken soru~turulup, yargilanabilecegini
6ng6ren 6nergenin gerek<;esini, Alp Kuran ~u ~ekilde a<;1klam1~t1r:
" ... te§rii masuniyet muessesesi, eski §ekli ile i§lemesi halinde, mebusu hi<;bir
suretle cezai takibata maruz bzrakmamakta, hatta devre sonu degil, hayatz boyunca
mebus sec;ilmesi halinde i§ledigi suc;un cezasznz c;ekmemekte, bu suretle mebusa ustun
bir durum, diger vatanda§lara nazaran imtiyazlz bir durum bahsedilmi§ olmaktadzr.
Bunun i<;in, Meclis tatilde bulundugu zamanlarda me bus hakkznda takibat yapzlmasz
esasznz kabul etmeliyiz ve bu birc;ok Anayasalarca da kabul edilmi§tir...
... Cezai takibatzn tatil szrasznda yapzlabilmesi, dil§ilk iktidar zamanznda
oldugu gibi, birtakzm tehlikeler yaratacak da degildir. Cunku, elimizdeki Anayasa ile
adalet teminatz saglanmz§tzr... "84
Verilen 6nerge, Meclisin <;ah~malannda devamhgm-surekliligin esas oldugu,
Meclisin tatilde olmasmm istisnai durum oldugu gerek<;esiyle,ss komisyonda ve
TM' de reddedilmi~tir.
TM goru~meleri s1rasmda, Suphi Batur tarafmdan verilen li<;lincu 6nerge,
maddeye yeni bir fikra eklenmesini istemektedir. Onerge metni "Tekrar sec;ilen
Meclis uyesi hakkzndaki takibat, kendi Meclisinin yeniden dokunulmazlzgznz
kaldzrmaszna baglzdzr. "~eklindedir. Verilen 3 uncu 6nerge de Temsilciler
Meclisince kabul edilmi~tir.s6 Yapilan degi~iklikler <;er<;evesinde madde metni
TM' ce kabul edilmi~, goru~ulmek uzere Milli Birlik Komitesine gonderilmi~tir.
Milli Birlik Komitesi. bu maddeye, yasama dokunulmazhg1 konusunun kazai
konularla yakm ilgisi nedeniyle, siyasi parti gruplannda, yasama dokunulmazhg1yla
ilgili goru~me yapilamamas1m ve karar almamamas1m saglamak amac1yla, ~u fikray1
eklemi~tir: "Meclislerdeki siyasi parti gruplarznca, yasama dokunulmazlzgz ile ilgili
goril§me yapzlamaz ve karar alznamaz. " Anayasa Komisyonunda da benimsenen bu
degi~iklik, Temsilciler Meclisinde ikinci defa yapilan goru~melerde de aynen kabul

83 OZTURK, age, s.2518
84 OZTURK, age, s.2505
85"Komisyon Sozcusu Turan Gune~; TBMM, eskiden oldugu gibi mustemirren munakit (Meclisin
r;alz:jmalarznzn devamlzlzgz) olmakla devam ediyor. Binaenaleyh, bazz anayasalarda oldugu gibi
normal bir de anormal (fevkalade) ir;tima diye bir ayrzm da yoktur ... "OZTURK, age, s.2508
86 OZTURK, age, s.2519
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edilmi~tir.87

Tezi<;, 1982 Anayasasmm 83 uncu maddesinde de yer alan, bu son
fikramn gerek<;esini "bu konuda Anayasa, milletvekillerini parti disiplini ile bagzmlz

kzlmamayz,

kendi vicdanlarz ile ba§ ba§a bzrakmayz amac;lzyor"

~eklinde

a<;1klamaktad1r. Yalmz, yazar bu fikrayla 6ng6rulen amacm, fikramn bu yap1s1yla
ger<;ekle~mesinin mumkun olmad1g1m belirtmi~tir. O'na gore, parti gruplannda
almamayan karar, kulislerde gizlice almabilecektir.88 Gunumuzde, parti
sistemlerinde, merkeziyet<;iligin hakim oldugunu da dikkate ald1g1m1zda yazann bu
tespitine katilmamak mumkun degildir. 89
1961 Anayasasmm 79 uncu maddesinin ikinci fikrasmda "sec;imden once
veya sonra sue; i§ledigi one surulen bir meclis uyesi ... " denilmek suretiyle hem
curumlerin hem de kabahatlerin dokunulmazhk kapsammda oldugu a<;1k hale
getirilmi ~tir.
1961 Anayasasmda, Anayasa Koyucu 6zellikle ge<;mi~ donemlerdeki
tecrubelerden dolay1 bu kurumun varhg1m gerekli gormu~, hatta dokunulmazhgm
kapsam1m geni~letmek ve keyfi dokunulmazhgm kaldmlmas1m engellemek i<;in yeni
guvenceler olu~turmu~tur. Tezi<;, bu yondeki duzenlemelerin -Turkiye'ye 6zgu
olarak- 1960 6ncesi uygulamalara bir tepki sonucu, muhalefet partisi
milletvekillerinin dokunulmazhklanmn kaldmlmas1 yoluyla suskun Meclis yaratma
gayretlerini onlemek i<;in ongoruldugunu belirtmi~tir.90
1961 Anayasas1 da, 1924 Anayasas1 gibi, dokunulmazhgm koruyuculugunu
geli~tirme yonundeki dogrultuyu devam ettirmi~tir. 1961 Anayasas1, cinai su<;listu
halinde kabul edilen istisnay1 "agzr cezayz gerektiren suc;ustu hali" ibaresiyle
netle~tirmi~:
Aynca,
81
mc1 maddesinde
"Yasama dokunulmazlzgznzn

kaldzrzlmaszna... Meclisc;e karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden ba§layarak
bir hajta i<;inde, ilgili uye veya Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyelerinden herhangi
biri, bu kararzn, Anayasa veya j<;tuzuk hukumlerine aykzrzlzgz iddiaszyla iptali i<;in
Anayasa Mahkemesine ba§vurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbe§ gun
87 MBK Tutanak Dergisi, C.6, Birle~im 84, s.4; TM Tutanak Dergisi, C.5, s.512
88 TEZiC, Erdogan, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), istanbul, 1991, s.384
89 ilgim;:tir ki MBK tarafmdan eklenen bu flkramn, gorii~melerin hangi a~amasmda yaplld1g1
tutanaklardan anla~Ilamamaktadir. Konuya ili~kin Meclis tutanaklannda bir kay1t bulunamanu~tir.
90 TEZiC, age, s.384; Arsel bu konuda "Memleketimizde de dokunulmazlzgzn bir imtiyaz :jeklini aldzgz
ve bu sebeple dokunulmazlzk hakkznzn hudutlandzrzlmasz ve T.B.M Meclisinin takdirinden r;zkarzlmasz
gerektigi fikri mi.idafaa edilmi:jtir. Fakat 1950 ila 1960 yzllarz araszndaki anayasa hayatzmzzda
gorulen hadiseler gozoni.inde bulundurularak denmi:jtir ki, bir zamanlar Kralzn keyfi ve indi
takiplerine kar:jz Parlamento uyelerini naszl himaye etmek zarureti var idiyse, bugun de Mee/is
ekseriyetinin indiyatzna kar:jz muhalefet partilerini ve dolayzszyla Mee/is faaliyetlerini himaye etmek
luzumu vardzr ve gerek muhalefetin ve gerek Mee/is faaliyetlerinin himayesi zzmnznda te:jrif masuniyet
mi.iessesesini bu bakzmdan en iyi ve en mi.iessir bir vaszta olarak telakki etmek gerekir" diyerek
donemin anlayz:jznz aktarmz:jtzr." ARSEL, Anayasa Hukuku ... , s.261; Meclis Tutanaklannda konu aym
yonde yeralnn~tlr.
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i<;inde karara baglar "91 denilmek suretiyle, ilk defa, dokunulmazhgm kaldmlmas1
karanmn Anayasa Mahkemesinde iptali yolu a<;ilm1~tlf. Bu duzenlemelerdeki ama<;,
dokunulmazhg1 daha fazla guvence altma almak ve keyfi olarak almacak
dokunulmazhgm kaldmlmas1 kararlanna kar~1, bir hukuki denetim mekanizmas1
geli~tirmektir. Daha onceki Turk anayasalannda bulunmayan,
s1yas1 parti
gruplanmn, yasama dokunulmazhgma ili~kin goru~me yapamayacaklanna ili~kin
hukum de, bu ama<; dogrultusunda duzenlenmi~tir.(M.79/son) n
Yine bu ama<; dogrultusunda, 79 uncu maddenin dorduncu fikras1yla,
dokunulmazhg1 kaldmlan bir milletvekilinin, yeniden se<;ildigi takdirde durumunun
ne olacag1 konusu duzenlenmi~tir. Buna gore, dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekili
yeniden se<;ilirse, tekrar yasama dokunulmazhg1m kazanacak ve hakkmdaki
kovu~turma duracaktlf. Bir evvelki donemde ba~lam1~ olan kovu~turmamn devam1
i<;in, dokunulmazhgm yeniden kaldmlmas1 gerekecektir.93
1961 Anayasasmm 105/3 uncu maddesinde "Bakanlar dokunulmazlzk ve
yasaklamalar bakzmzndan TBMM uyeleriyle aynz durumdadzr "94 denilmek suretiyle,
Meclis d1~mdan se<;ilen bakanlann da, milletvekili gibi, yasama sorumsuzlugundan
devamh, yasama dokunulmazhgmdan da bakan olduklan surece, yararlanmalan
saglanm1~tlf.9s 1924 Anayasasmda (M.44) bakanlann sadece Meclis uyeleri
arasmdan se<;ildikleri du~unuldugunde, dokunulmazhgm ki~i bakimmdan kapsam1
da bu duzenlemeyle, geni~letilmi~tir.96
Se<;iminden once veya soma bir milletvekili hakkmda ceza mahkumiyeti soz
konusu olursa, infaz, 1924 Anayasasma gore milletvekilligi suresinin sonuna
birakihrken; 1961 Anayasas1 bu durumda infaz i<;in "uyelik s1fatmm sona ermesini"
~art ko~maktadir. Bilindigi uzere 1961 Anayasasma gore TBMM uyeligi, se<;ilmeye
engel bir su<;tan dolay1 kesin hukum giyme halinde du~mektedir. 1924
Anayasasmdaki "milletvekilligi suresinin sonu " daha nesnel ve genel; buna kar~1hk
1961 Anayasasmdaki uyelik s1fatmm sona ermesi daha oznel ve ki~isel bir durumu
ifade etmektedir. Gorulmekte ki, yapilan duzenlemelerle, yasama sorumsuzlugu ve
dokunulmazhg1 i~levsel a<;1dan daha fazla korunurken, hukuk devleti ve bag1ms1z

91 1961 Anayasas1,http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, E.T.22.9.2004
92 YAYLA, age, s.484
93 GOLCUKLU, Feyyaz, "Ceza Hukuku Ai;;1smdan 1961 TC Anayasas1" SBFD, 1962, C.XVIII,
s:289
94 GOZUBUYUK-KiLi, age, s.183
95 y ALOVA, age, s.25
96 "Madde 44- Ba:jbakan, Cumhurba:jkanznca Mee/is uyeleri araszndan tayin olunur. Oteki bakanlar
Ba:jbakanca Mee/is uyeleri araszndan ser;ilip tamamz Cumhurba:jkanz tarafindan onandzktan sonra
Meclise sunulur." GOZUBUYUK-KiLi, age, s.132
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yargmm geli~mesine ko~ut olarak "huki.im giyme" halinde bu koruyucu
daralt1c1 yonde degi~mektedir. 97

yakla~1m,

D- 1982 Anayasas1 Donemi
1982 Anayasasmm 83 uncu maddesinde dokunulmazhk kurumu

~u ~ekilde

yer alm1~tlf:

"(2)Sec;imden once veya sonra bir sue; i§ledigi ileri surulen bir milletvekili,
Meclisin kararz olmadzkc;a tutulamaz, sorguya c;ekilemez, tutuklanamaz ve
yargzlanamaz. Agzr cezayz gerektiren suc;ustu hali ve sec;imden once
soru§turulmaszna ba§lanmz§ olmak kaydzyla Anayasanzn 14 uncu maddesindeki
durumlar bu hukmun dz§zndadzr. Ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve
dogrudan dogruya Turkiye Buyuk Millet Meclisine bildirmek zorundadzr.
(3) Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyesi hakkznda, sec;iminden once veya sonra
verilmi§ bir ceza hukmunun yerine getirilmesi, uyelik sifatznzn sona ermesine
bzrakzlzr; uyelik suresince zamana§zmz i§lemez.
(4)Tekrar sec;ilen Meclis uyesi hakkzndaki soru§turma ve kovu§turma,
Meclisin yeniden dokunulmazlzgznz kaldzrmaszna baglzdzr.
(5)Turkiye Buyuk Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarznca, yasama
dokunulmazlzgz ile ilgili goril§me yapzlamaz ve karar alznamaz. "
Yukanda goruldugu uzere, yasama dokunulmazhg1, Anayasa'mn 83 uncu
maddesinin ikinci ve devam1 fikralannda duzenlenmi~tir. 83/2. maddede yer alan
yasama dokunulmazhg1 bir "muhakeme engeli", 83/3. maddede yer alan yasama
dokunulmazhg1 ise bir "infaz engeli"dir. 98
1982 Anayasas1, Milli Guvenlik Konseyi ve Dam~ma Meclisinden olu~an
Kurucu Meclis tarafmdan haz1rlanm1~tlf. Anayasa tasans1 once DM Anayasa
Komisyonunda, soma Dam~ma Meclisinde goru~ulmu~, burada kabul edilen metin
Milli Guvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunda, nihai olarak da Milli Guvenlik
Konseyinde goru~ulerek, 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilmi~tir.99 DM'ye
gonderilen 1982 Anayasas1 Tasansmda, yasama dokunulmazhg1 kurumu, 1961
Anayasasmm 79 uncu maddesiyle benzer i<;erigiyle, Tasanmn 95 inci maddesinde ~u
~ekilde

yer

alm1~tlf.

"Madde 95- (2)Sec;imden once veya sonra bir sue; i§ledigi ileri surulen bir
milletvekili, Meclisin kararz olmadzkc;a tutulamaz, sorguya c;ekilemez, tutuklanamaz
ve yargzlanamaz. Agzr cezayz gerektiren suc;ustu hali bu hukmun dz§zndadzr; ancak,

97 YAYLA, Milletvekili Dokunulmazhg1.. , s.484
98 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.3
99 1961 Anayasasmdan farkh olarak, Tasan MGK ve DM' sinde ayn ayn gom~Ulmu~tiir. Yine bu
kumllann ayn ayn Anayasa Komisyonlan da vardir.
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bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve dogrudan dogruya Turkiye Buyuk Millet
Meclisine bildirmek zorundadzr.
(3) Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyesi hakkznda, sec;iminden once veya sonra
verilmi§ bir ceza hukmunun yerine getirilmesi, uyelik sifatznzn sona ermesine
bzrakzlzr; uyelik suresince zamana§zmz i§lemez.
(4)Tekrar sec;ilen Meclis uyesi hakkzndaki soru§turma ve kovu§turma,
Meclisin yeniden dokunulmazlzgznz kaldzrmaszna baglzdzr.
(5)Turkiye Buyuk Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarznca, yasama
dokunulmazlzgz ile ilgili goril§me yapzlamaz ve karar alznamaz. " loo
Tasarznzn, DM Anayasa Komisyonundaki gorusmeleri szrasznda, Anayasa
Tasansmm yasama dokunulmazhg1m duzenleyen 95 mc1 maddesinin son
fikrasmdaki "Turkiye Buyuk Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarznca, yasama
dokunulmazlzgzna ili§kin goril§me yapzlamaz, karar alznamaz" hukmunun madde
metninden <;1kanlmas1 i<;in 6nerge verilmi~; fakat, yasama dokunulmazlzgznzn ki§isel
sorun ol dugu gerek<;esi y1e 6nerge reddedilmi ~tir .1o1
DM'ye sunulan Tasanmn ve DM Anayasa Komisyonundan kabul edilen
madde metninin, zamana~1m1m duzenleyen 3 uncu fikras1 " ... ceza hukmunun yerine
getirilmesi, uyelik sifatznzn sona ermesine bzrakzlzr; uyelik suresince zamana§zmz
i§lemez" ~eklindedir. ilgin<;tir ki, hem tasanmn gerek<;esinde, hem de Komisyonun
raporunda "1961 Anayasasznzn 79 uncu maddesi aynen kabul edilmi§tir" denmesine
ragmen "uyelik suresince zamana§zmz i§lemez" cumlesi bir 6nceki cumleye noktayla
degil, noktah virgulle baglanm1~t1r. Nihai olarak, Tasanyla getirilen ~ekliyle
kanunla~an, sakmcalan ve ele~tirisi a~ag1daki bolumlerde yapilacak olan fikradaki
bu degi~ikligin, sehven mi yoksa bilerek mi yapild1g1, Komisyon, Dam~ma Meclisi
ve Milli Guvenlik Konseyi goru~me tutanaklanndan -kay1t olmad1g1 i<;inanla~ilamamaktadir.102

Danzsma Meclisindeki gorusmeleri szrasznda. madde ba~hg1 olarak getirilen
"yasama dokunulmazlzgz" tabirinin degi~tirilmesi tart1~ilm1~tlf. Dam~ma Meclisi
100 Anayasa Tasans1, Dam~ma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, Birle~im: 13 9, T. 31. 08.1982, s.200
101 "-Komisyon Ba:jkanz: ... yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz tamamen milletvekilinin :jahsi
sorunudur. Halbuki bir bakan hakkznda takibat yapzlabilmesi dogrudan dogruya siyasi partiyi
... bi.iti.in bakanlzgz, hukumeti, ilgilendiren bir konu ...
- Feyzi Feyzioglu ( Uye): ... ki:jisel bir sorun :jeklinde olaya baktzgzmzz zaman, siyasi parti grubunda bu
hususta herhangi bir gori.l:jme ar;zlmamasz ve grup kararznzn alznmamasz normaldir. ...
- Komisyon Ba:jkanz : j:jfe o ki:jisel sorun. Yasama dokunulmazlzgz ki:jisel sorun ... " ~eklinde gorii~ler
iletilmi~ ve bu dogmltuda flkra 1961 Anayasasmdaki mevcut haliyle kabul edilmi~tir. Bu
gorii~melerden Komisyonun, yasama dokunulmazhg1mn kaldmlmasma ili~kin parti gmplannda
gorii~me yapllabilmesinde ve karar almabilmesinde kriter olarak sw;: faillerinin konumunu ve faillerin
gorev ili~kisini nazara ald1g1 ai;:lktir. Dam~ma Meclisi Anayasa Komisyonu Tutanag1,
Yaymlanmami~ eser (Meclis Kiitiiphanesi), Gorii~Ulme Tarihi: 30.06.1982, s.320
102nM Tutanak Dergisi, C.9, 139. Birle~im, s.199-2005
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uyesi ihsan Goksel, verdigi 6nergede, madde ba~hgmm "Milletvekili
Dokunulmazhg1" olarak degi~tirilmesini teklif etmi~ ve degi~iklik gerek<;esini "95
inci maddenin ... 2 inci 3 uncu ve 4 uncu fikralarz milletvekilinin daha c;ok meclis dz§z
hallerine ve fiillerine ili§kindir ... Ayrzca milletvekilinin ... c;alz§ma yerinin dz§znda
birtakzm dokunulmazlzklarz vardzr. Bu yuzden, yasama dokunulmazlzgz degil,
milletvekili dokunulmazlzgz denmesi yerinde olur" ~eklinde izah etmi~tir. 103 Yine bu
onerge <;er<;evesinde yapilan goru~melerde, DM Uyesi A Pulat Gozubuyuk
tarafmdan yapilan ele~tiride "Tahir gerc;ekte yasama dokunulmazlzgz degil yasama
muafiyetidir. Yasama muafiyeti de iki kzsma ayrzlzr: Biri mesuliyetsizlik, digeri
dokunulmazlzktzr. 1961 Anayasasznda da yanlz§ olarak duzenlenen madde ba§lzgznzn,
bu iki kurumu da kapsayacak §ekilde duzenlenmesi gerekir" denilmek suretiyle
madde ba~hgmm duzeltilmesi istenmi~tir. Yalmz, bu yondeki degi~iklik 6nergeleri
dikkate almmam1~, 1961 Anayasasmda da aym terim kullamld1g1 ve duzenlemenin
bu ~ekliyle Turk hukukunda benimsendigi gerek<;esiyle, 1961 Anayasasmda oldugu
gibi madde ba~hg1 muhafaza edilmi~tir. 104
Yine Dam~ma Meclisi goru~meleri s1rasmda, DM Uyesi ihsan Goksel ve
Bahtiyar Uzunoglu tarafmdan madde i<;eriginin degi~tirilmesine yonelik 2 6nerge
verilmi~tir. 1961 Anayasasmm 79 uncu maddesiyle aym i<;erikte olan Anayasa
Komisyonunun kabul ettigi maddenin degi~tirilmesini 6ng6ren, ihsan Goksel'in
6nergesi ~u ~ekildedir:
"Madde 95- (2)Milletvekilleri uye tamsayzsznzn salt c;ogunluguyla karar
verilmi§ olmadzkc;a, sanzk olarak sorguya tabi tutulamaz, tutuklanamaz ve
yargzlanamazlar. TBMM tatildeyken bir milletvekilinin sorguya c;ekilmesini,
tutuklanmasznz ve yargzlanmasznz gerektirecek bir durum olursa, suc;un agzrlzgz
dikkate alznarak, milletvekili hakkznda ilgili makam tarafindan gerekli karar alznzr.
Ancak, agzr cezayz gerektiren suc;ustu hali bu hukmun dz§zndadzr. Bu gibi
durumlarda yetkili makamlar olayz ilgili makama bildirirler.
(3)Bir milletvekili hakkznda soru§turma ve yargzlama yapzlmasz, Meclis
kararzyla sec;im devresi sonuna ertelenmesi halinde dokunulmazlzk, ilgili milletvekili
sec;imlerde tekrar sec;ilmi§ olsa dahi ortadan kalkar. Bu gibi durumlarda sec;im
devresi sonuna kadar yeniden erteleme kararz verilemez.
(4)Bir milletvekili hakkznda sec;ilmeden once veya sonra verilmi§ bir ceza
hukmunun yerine getirilmesi, sec;ilmeye engel bir ceza hukmu degilse milletvekillifti
sifatznzn sona ermesine bzrakzlzr ... " 105
Tasanmn sadece 3 uncu fikrasmda degi~iklik 6ng6ren Bahtiyar
Uzunoglu'nun 6nergesi ise ~oyledir:

103 DM Tutanak Dergisi, age, s.201
104 age, s.202
105 ihsan Gokselin degi~iklik onergesi, age, s.200
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"Madde 95/ 3-) Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyesi hakkznda, sec;iminden
once veya sonra verilmi§ bir ceza hukmunun yerine getirilmesi, uyelik sifatznzn
sonuna bzrakzlzr. Bu ki§inin tekrar sec;ilebilmesi i<;in soz konusu ceza hukmunun
yerine getirilmi§ olmasz; yasama donemi i<;inde i§ledigi yeni sue; veya suc;lardan
dolayz da hakkznda yapzlan soru§turma veya kovu§turmadan aklanmz§ olmasz
gerekir. "106
Bahtiyar Uzunoglu 6nergesinin gerek<;esini "Tasarznzn Meclise getirilen
halinde milletvekili tekrar sec;ildigi takdirde, hakkzndaki soru§turma ve kovu§turma,
Meclisin, dokunulmazlzgznz yeniden kaldzrzlmaszna baglz tutulmu§tur. Bu hukumler
yasama dokunulmazlzgznzn surekli §ekilde bir kalkan gibi kullanzlarak suc;lu ki§ilerce
suiistimal edilmesine olanak vermektedir... Oysa, bu husus kamu vicdanznz son
derece rencide etmekte ve yaralamaktadzr. Bu mahsurun ortadan kaldzrzlabilmesi
i<;in sue; i§lemi§ olan bir milletvekilinin ilk yasama donemi sonunda, daha once
i§lemi§ oldugu bir suc;tan dolayz hakkznda verilmi§ olan bir ceza hukmunun yerine
getirilmi§ olmasznz gerekli gormekteyim." ~eklinde izah etmi~tir. Benzer ~ekilde diger
6nerge sahibi de gerek<;esini "tasarzda ki mevcut haliyle duzenlemelerin, adaletin
tecellisinin engelleyecegini, ... cezai yaptzrzmdan kac;mak i<;in birc;ok <;irkin oyunlarzn
oynanacagznz, ... onerge c;erc;evesinde yapzlacak degi§iklikle milletvekilinin vakarznzn
korunacagznz, bu §ekilde dokunulmazlzk kurumunun amacznz daha iyi gosterecegini"
b elirterek izah etmi ~tir .107
DM Anayasa Komisyonu Ba~kanvekili Kemal Dal' da, Tasanmn Meclis
6nune getirilen halini ~u ~ekilde savunmu~tur: "... jktidar Partisi mensuplarznzn
Meclis c;ogunluguna sahip bir kadrosu vardzr. ...Mecliste azznlzkta olan parti
gruplarznz, c;ogunlukta bulunan siyasi kadro safdz§z bzrakmaktadzr. Bunu onlemek
i<;in Komisyonun kabul ettigi §ekilde duzenlemeye ihtiya<; vardzr. Bu suretle yeti§mi§
siyasi parlamenterler, suc;tan aklanma gerekc;esiyle devamlz mahkemeye sevk
edilecekler ve sec;ime katzlamayacaklar; yeni, tecrubesiz siyasi elemanlar ise politik
alana girecektir. Bu da Turk siyasi hayatznda buyuk sakznca dogurur. Meclis eger
kazanzlan dokunulmazlzgz onleyen bir durumun soz konusu oldugunu gorurse zaten
dokunulmazlzgz kaldzrmaya her zaman sahiptir. "10s
Yine DM Uyesi Kaz1m Ozturk de tasan lehinde goru~ olarak; "Yasama
dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz ertelenen milletvekili yeniden sec;ime girip sec;imi
kazandzgz zaman bu dokunulmazlzk, Millet tarafindan milli iradeyle ertelenmi§
olmaktadzr. Bu a§amada en buyuk affi Millet yapmaktadzr. Bu noktada Komisyonun

106 age, s.200
107 D.M. Tutanak Dergisi, s.203
108 age, s.204
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duzenlemesi haklzdzr" diyerek, Komisyonun kabul ettigi metnin dogrulugunu
savunmu~tur. 109

Dam~ma

Meclisinde yapilan gori.i~melerde, gelen tasanmn degi~tirilmesine
yonelik onergeler reddedilerek, DM Anayasa Komisyonunun raporu ve kabul ettigi
metni aynen kabul edilmi~tir. Dam~ma Meclisinde kabul edilip, Milli Gi.ivenlik
Konseyi onune giden Anayasa Tasans1 metninde, DM Anayasa Komisyonu
raporunda da belirtildigi uzere, 1961 Anayasasmm 79 uncu maddesinde duzenlenen
yasama dokunulmazhg1 kurumu esaslan aynen benimsenmi~, dokunulmazhk ve
sorumsuzluk kurumlan aynen muhafaza edilmi~tir. Madde metni, Turkiye Buyuk
Millet Meclisinin tek meclisli yap1sma gore redaksiyona tabi tutulmu~tur. Madde
metninde bulunan "takibat" kelimesi yerine "soru~turma ve kovu~turma" terimleri
tercih edilmi~tir.110
Milli Guvenlik Konsevi Anavasa Komisvonunda. Dam~ma Meclisinde 91 inci
madde olarak kabul edilen yasama dokunulmazhgma ili~kin metin yeniden
duzenlenmi~, yasama dokunulmazhg1 ve sorumsuzlugu kurumu, 1982 Anayasasmm
83 uncu maddesi olarak, bugunku haliyle kabul edilmi~tir. Komisyonda yapilan
degi~iklikle, 1961 Anayasasmm yasama sorumsuzlugunu duzenleyen 79 uncu
maddesiyle aym mahiyette olan Dam~ma Meclisinin kabul ettigi madde metninin,
sorumsuzluga ili~kin 1 inci fikrasma yeni bir s1mrlama eklenmi~tir. Yapilan
duzenlemeyle, milletvekillerinin Meclis <;ah~malanndaki sozlerini ve ileri surdukleri
du~uncelerini Meclis d1~mda da sorumsuz olarak tekrarlay1p, a<;1klayabilmeleri, o
oturumdaki Ba~kanhk divammn teklifi uzerine Meclis<;e ba~ka bir karar almmamas1
~artma baglam1~t1r.
Aynca yasama dokunulmazhgmm duzenlendigi Tasan
maddesinin 2 inci fikrasma "sec;imden once soru§turmaszna ba§lanmz§ olmak
kaydzyla Anayasanzn 14 uncu maddesindeki durumlar bu hukmun dz§zndadzr" hukmu
eklenmi~tir. Boylece 14 uncu maddede yer alan su<;lardan birini se<;imden once
i~lemi~ olanlar, milletvekili se<;ilmeden once haklannda bu su<;a ili~kin olarak
soru~turmaya

ba~lanm1~

1se

madde

hukumlerine

gore,

dokunulmazhktan

y ararlanamayacaklardir.111
MGK Ba~kamnca,
milletvekillerinin dort, be~ donem se<;ilebilecegi ve sonunda af gibi yollarla i~lenen
su<;lann kovu~turulmas1 engellenebilecegi gerek<;esiyle, Tasandaki "Tekrar sec;ilen

Milli

Guvenlik

Konsevi

gorusmeleri

szrasznda.

Meclis uyesi hakkzndaki soru§turma ve kovu§turma, Meclisin yeniden
dokunulmazlzgznz kaldzrmaszna baglzdzr. " hukmunun " ... baglz degildir" ~eklinde
degi~tirilmesi

yonunde oneride bulunulmu~; dokunulmazhgm ki~ilige degil, uyelik
s1fatma bagh oldugu, bu s1fatm ibraz edildigi surece dokunulmazhgm devam etmesi
109 age, s.204
110 age, s.199-205; DM Anayasa Komisyonu Rapom, Sira Say1s1 166, C.9
111 Milli Giivenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Rapom, MGK Tutanak Dergisi, Sira Say1s1 450,
C.9, s.78
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gerektigi, her donem dokunulmazhg1 kaldirma

i~leminin

yapilabilecegi, birtakim

durumlann dokunulmazhktan istisna tutuldugu ve dokunulmazhgm se<;imler
yenilenince tekrar kazamlmamas1 halinin, dokunulmazhk mi.iessesinin topyeki.in
reddi anlamma gelecegi gerek<;eleriyle bu 6neri

benimsenmemi~

ve madde metni,

Konseye geldigi ~ekliyle degi~tirilmeden kabul edilmi~tir.112
Meclis ve komisyon tutanaklan <;er<;evesinde yapt1g1m1z incelemelerden
anla~ild1g1

1961
Anayasas1 goru~melerinde oldugu gibi
butun unsurlanyla -aynks1 fikirler
<;er<;evesinde- tart1~ilmam1~t1r. Bundan da anla~ilmaktadlf ki, Anayasa Koyucu 1961
Anayasas1 uygulamas1m yerinde bulmu~, yasama dokunulmazhgmm esaslannda bir
degi~iklige gitmeye gerek gormemi~tir.rn Mevcut demokratik sistemi askiya ahp
Meclisi dag1tan 1980 askeri yonetimi etkisiyle haz1rlanan 1982 Anayasas1,
yurutmenin yasama aleyhine gucunu artirmasma kar~m, yasama dokunulmazhg1
kurumunun varhg1m kamu yaran bakimmdan gerekli gormu~tur.
1982 Anayasasmm haz1rlanmas1 s1rasmda olu~turulan Dam~ma Meclisi
uyeleri de bag1~1khklardan yararlanm1~lardir. 2485 say1h Kurucu Meclis Hakkmdaki
Yasamn "Dokunulmazlzk" ba~hkh 13 uncu maddesinde; "Danz§ma Meclisi uyeleri,
kadanyla,

Anayasamn dokunulmazhg1 duzenleyen maddesi,

Meclisteki c;alz§malarznda ac;zkladzklarz goril§lerinden ve kullandzklarz oylardan
sorumlu tutulamaz, sadece yeminlerine ve vicdanlarzna baglz kalarak gorev
yaparlar.
Danz§ma Meclisi uyeleri, DM uye tamsayzsznzn salt c;ogunluguyla verilmi§
bir karar olmadzkc;a, sanzk olarak sorguya c;ekilemez, tutulamaz ve yargzlanamaz.
Ancak, agzr cezayz gerektiren suc;ustu hali bu hukmun dz§zndadzr. Bu gibi
durumlarda yetkili makamlar olayz derhal Danz§ma Meclisi Ba§kanlzgzna bildirirler.
Sec;imlerden once veya sonra Danz§ma Meclisi uyelerinden birisi hakkznda verilmi§
bir ceza hukmunun yerine getirilmesi, Meclisin hukuki varlzgznzn sona erecegi
zamana ertelenir. Bu takdirde dava ve ceza zamana§zmz i§lemez"114 denilmek
suretiyle konu

duzenlenmi~tir.

Bu donemde baz1 DM uyelerinin (Y avuz Altop, Erdogan Bay1k, Sel<;uk
Kantarc10glu, A As1m igneciler) dokunulmazhgmm kaldmlmas1 istenmi~ ancak
hi<;bir uyenin dokunulmazhg1 kaldmlmayarak,

kovu~turmamn

uyeligin sona

ermesine kadar ertelenmesine karar verilmi~tir.115
112 MGK Tutanak Dergisi, C.6, Birle~im 118, T: 18.10.1982, s.364-365
113 Tabiki bu gozlemimiz Meclis tutanaklan i;;en;:evesinde i;;Ikan sonui;;tur. Resmi olmayan
toplantilann veya tutanak kaych olmadan yapllan ve biri;;ok noktada konsensusun sagland1g1 resmi
toplantilann bugiin bile varhg1 du~iiniildugunde, dokunulmazhga ili~kin biri;;ok konunun tart1~Ilmas1
da munikundur.
114 Kurucu Meclis Hakklndaki Kanun, TBMM Bas1mevi, Temmuz- 1981, 4.B, s.30,

R.G.30.6.1981
115 SEViN<;, age, s.129
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1982 Anayasas1 yuri.irh.ige girdikten gunumuze kadar -20 nc1 ve 21 inci
donemlerde- Anayasamn yasama dokunulmazhgma ili~kin 83 uncu maddesinin
degi~tirilmesine yonelik Genel Kurulda iki kanun teklifi oylanm1~ ancak bu teklifler
u;m
aranan yeter <;ogunluk saglanamad1g1 1<;m
anayasa degi~ikligi
kanunla~amam1 ~tlf.

20 nci donem birinci yasama yzlz i<;inde, Partileraras1 Uyum Komisyonu
Anayasamn 83 uncu maddesinin degi~tirilmesine ili~kin bir <;ah~ma yapm1~tlf.
Komisyonda kabul edilen taslak metin, yasa teklifi olarak sunulmas1 i<;in grup
ba~kanhklanna gonderilmi~, ardmdan, Kutahya Milletvekili Mustafa Kalemli, ANAP
Genel Ba~kam Mesut Yilmaz, DYP Genel Ba~kam Tansu <;iller, DSP Genel Ba~kam
BU.lent Ecevit, CHP Genel Ba~kam Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin imzas1yla
yasa teklifi olarak, Anayasa Komisyonuna havale edilmi~tir. Verilen kanun teklifinde
dokunulmazhgm devam1 suresince zamana~1m1mn i~lemeyecegi kuralmm dava
zamana~1m1m da kapsayacag1 a<;1khga kavu~turulmu~, yuz kizart1c1 su<; niteligindeki
bir takim su<;lardan dolay1 milletvekilinin sorguya <;ekilmesinde ve yargilanmasmda
Meclisin karanmn almmayacag1 hukme baglanarak dokunulmazhgm kapsam1
kismen daraltilm1~t1r. Teklifte, milletvekili hakkmdaki a<;ilan ceza davalanmn
yargilama yerinin Yarg1tay olacag1 belirtilmi~, milletvekilinin soru~turulma ve
yargilanmasma ili~kin esaslann daha soma <;1kanlacak kanunla belirlenecegi hukum
altma almm1~t1r.
Verilen teklifll6 6.2.1997 tarihinde Anayasa Komisyonu tarafmdan kabul
edilmi~tir. Komisyon tarafmdan kabul edilen metin, 22.3 .1999 ve
22.3 .1999

116 Genel Kumlda reddedilen teklifin yasama dokunulmazhgma ili~kin maddesi ~oyledir:
"Yasama sorumsuzlugu ve yasama dokunulmazlzgz.
Madde 83. -(1) Ti.irkiye Buyak Millet Meclisi uyeleri, Mee/is r;alz:jmalarzndaki oy ve sozlerinden,
Mecliste ileri surdukleri du:juncelerden, aynz birlqimdeki Ba:jkanlzk Divanznzn teklifi uzerine
Meclisr;e ba:jka bir karar alznmadzkr;a bunlarz Mee/is dz:jznda tekrarlamak ve ar;zga vurmaktan hir;bir
:jekilde sorumlu tutulamazlar. jr;tuzuk geregince verilecek disiplin cezalarz saklzdzr.
(2)Ser;imden once veya sonra bir sur; i:jledigi ileri surulen bir milletvekili, Meclisin kararz
olmadzkr;a tutulamaz, sorguya r;ekilemez, tutuklanamaz ve yargzlanamaz. Bir milletvekili hakkznda
ser;iminden once veya sonra verilmi:j bir ceza hukmunun yerine getirilmesi, milletvekilliginin sona
ermesine bzrakzlzr. Tekrar ser;ilen milletvekili hakkznda soru:jturma ve kovu:jturma, Meclisin yeniden
dokunulmazlzgznz kaldzrmaszna baglzdzr. Dokunulmazlzk suresince dava ve ceza zamana:jzmz i:jlemez.
(3)$u kadar ki, agzr cezayz gerektiren curumlerde sur;ustu hali ile zimmet, ihtilas, irtikap, ru:jVet,
hzrszzlzk, dolandzrzczlzk, sahtecilik, inancz kotuye kullanma, dolanlz iflas, kar;akr;zlzk, resmf ihale ve
alzm satzmlara fesat karz:jtzrma curumlerinden dolayz bir milletvekilinin sorguya r;ekilmesi ve
yargzlanmasz ir;in Meclisin kararz aranmaz. Bu hallerde Yargztay Cumhuriyet Ba:jsavczsz, durumu
hemen ve dogrudan dogruya Turkiye Buyak Millet Meclisine bildirmek zorundadzr. Ancak bu hallerde
de sur; i:jledigi ileri surulen milletvekili, agzr cezayz gerektiren curumlerde sur;ustu hali veya Meclisin
kararz olmadzkr;a tutulamaz ve tutuklanamaz.
(4)Turkiye Buyak Millet Meclisindeki siyasf parti gruplarznca yasama dokunulmazlzgz ile ilgili
goru:jme yapzlamaz ve karar alznamaz.
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tarihlerinde, Genel Kurulda oylanm1~,117 yapilan nihai gizli oylamaya 357
milletvekili katilm1~tir; ancak 218 kabul, 118 ret, 10 <;ekimser, 3 ge<;ersiz oyla kanun
teklifi reddedilmi~ti.11s
21 inci yasama doneminde 6zellikle AB'ye uyum <;er<;evesinde, Ti.irkiye
Buyuk Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin e~it ~ekilde temsil edildigi
Partileraras1 Uzla~ma Komisyonunca, Anayasamn otuz yedi maddesinde degi~iklik
6ng6ren -bu arada yasama dokunulmazhgma ili~kin 83 uncu maddenin de yeniden
duzenlendigi- bir taslak metin haz1rlanm1~, haz1rlanan metin DSP Genel Ba~kam
Bulent Ecevit, MHP Genel Ba~kam Devlet Bah<;eli, ANAP Genel Ba~kam Mesut
Yilmaz ile 288 Milletvekilinin imzas1yla yasa teklifi olarak Anayasa Komisyonuna
havale edilmi~tir.
Anayasa Komisyonunca kabul edilen teklifte Anayasasmm 83 uncu
maddesinin dorduncu fikras1 madde metninden <;1kanlm1~; maddeye a~ag1daki
fikralar eklenmi~tir.
"Dokunulmazlzkla ilgili i§ler, Turkiye Buyuk Millet Meclisine ula§ma
tarihinden itibaren en ge<; ii<; ay i<;inde sonu<;landzrzlzr. "
"Dokunulmazlzkla ilgili oylama Gene! Kurulda gizli olarak yapzlzr. "

(5)Milletvekilleri hakkzndaki ceza davalarz Yargztayda gorulur. Bu davalarla ilgili hazzrlzk
soru:jturmasznzn yi.irutulmesi, kamu davasznzn ar;zlmasz, hukmun temyizi ve diger yargzlama esaslarz
kanunla duzenlenir." TBMM Genel Kuml Tutanag1, Do.20, 56. Birle~im, T.17.3.1999 s.19,
http://www.tbmm.gov.tr, E.T.14.1.2005

117 Genel Kuml gorii~meleri suasmda 2 onerge verilmi~tir. Tokat milletvekili Recep Km~ ve
arkada~lan tarafmdan verilen birinci onerge ~oyledir:
"$u kadar ki, alum cezasznz gerektiren curumlerle adam oldurme, zimmet, ihtilas, irtikap, ru:jVet,
hzrszzlzk, dolandzrzczlzk, sahtecilik, emniyeti suiistimal, dolanlz iflas, kar;akr;zlzk, resmf ihale ve alzm
satzmlara fesat karz:jtzrma curumlerinden dolayz, bir milletvekilinin sorguya r;ekilmesi ve yargzlanmasz
ir;in Meclisin kararz aranmaz. Bu hallerde, Yargztay Cumhuriyet Ba:jsavczsz, durumu, hemen ve
dogrudan dogruya Turkiye Buyak Millet Meclisine bildirmek zorundadzr; ancak, bu hallerde de sur;
i:jledigi ileri surulen milletvekili, kendisiyle ilgili Meclisin dokunulmazlzgznz kaldzrma kararz
olmadzkr;a tutulamaz, tutuklanamaz. Adam oldurme curmunde sur;ustu hali, bu hukmun dz:jzndadzr.
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Amasya Milletvekili Ahmet iyimaya ve arkada~lann
tarafmdan verilen ikinci onerge; maddesinin ui;;uncu fikras1mn son cumlesini, "... Ancak, bu hallerde
de sur; i:jledigi ileri surulen milletvekili, adam oldurme curumlerinde sur;ustu hali veya Meclisin
kararz olmadzkr;a tutulamaz ve tutuklanamaz" ~eklinde, son fikras1m da, ''Milletvekilleri hakkzndaki
ceza davalarz Yargztay'da goru:julur. Bu davalarla ilgili hazzrlzk soru:jturmasznzn Yargztay
Cumhuriyet Ba:jsavczsz tarafindan yi.irutulmesi, Yargztay Birinci Ba:jkanlzk Kurulu tarafindan kamu
davasznzn ar;zlmasz, sur;ustu haliyle hukum temyizi ve diger yargzlama esaslarz kanunla duzenlenir"
~eklinde degi~tirilmesini ongormektedir.
Verilen iki onergede Meclis Genel Kumlunda yeter i;;ogunluk saglanamad1g1 ii;;in reddedilmi~tir.
TBMM GK Tutanag1, Do.20, YY.4, 56. Birle~im, T.17.3.1999, s.10-25, http://www.tbmm.gov.tr,
E.T.14.1.2005
11

118 TBMM GK Tutanag1, Do.20, YY.4, 61. Birle~im, T.22.3.1999, s.13, http://www.tbmm.gov.tr,
E.T.14.1.2005
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"Milletvekilleri hakkznda ceza davalarz Yargztay 'da goruliir. Bu davalarla
ilgili hazzrlzk soru§turmasznzn yurutulmesi, kamu davasznzn ac;zlmasz, hukmun temyizi
ve diger yargzlama esaslarz kanunla duzenlenir. "119
TBMM Genel Kurulu gori.i~meleri s1rasmda Ankara Milletvekili H. Ulm;
Gi.irkan tarafmdan bir degi~iklik 6nergesi verilmi~, 6nerge hem Anayasa
Komisyonunca hem de Meclis GK tarafmdan kabul edilmemi~tir.120 Anayasa
paketinin yasama dokunulmazhg1m duzenleyen 83 uncu maddesinin ilk
oylamasmda121 435 oy kullamlm1~, 355 kabul, 78 ret, I <;ekimser, I bo~ oyla madde
kabul edilmesine kar~m, ikinci122 oylamasmda 483 oy kullamlm1~, 295 kabul, 166
ret, 4 <;ekimser, 13 bo~ oyla madde yeter <;ogunlugun oyunu alamad1g1 i<;in kabul
edilmemi~tir. Teklifin, Mecliste <;ogunluga sahip iktidar partileri milletvekillerinin
imzalanyla getirilmesi ve Meclis gori.i~meleri s1rasmda s6z alan siyasi parti

119 Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapom, TBMM Sua Say1s1, Do.21.YY.3, No.737,
http://www.tbnun.gov.tr, E.T.14.1.2005
120 Verilen degi~ik:lik onergesi ~u ~ekildedir;
"Yasama ayrzcalzklarz
Madde 83. - Turkiye Buyak Millet Meclisi uyeleri, Mee/is r;alz:jmalarzndaki oy ve sozlerinden,
Mecliste ileri surdukleri di.i:ji.lncelerden, o oturumdaki Ba:jkanlzk Divanznzn teklifi i.izerine Mee/is
tarajindan ba:jka bir karar alznmadzkr;a bunlarz Mee/is dz:jznda tekrarlayzp ar;zga vurmaktan sorumlu
tutulamazlar.
Ser;imden once veya sonra bir sur; i:jledigi ileri si.iri.ilen bir milletvekili, Meclisin gizli oyla alacagz
karar olmadzkr;a yakalanamaz, sorguya r;ekilemez, tutuklanamaz ve yakalanamaz. Agzr cezayz
gerektiren sur;usti.i hali bu hukmi.in dz:jzndadzr.
Milletvekili ser;ilme yeterliligini ortadan kaldzran sur;lardan biri soz konusu oldugunda, hakkznda
boyle bir sur;lama bulunan veya dokunulmazlzgz kendi istegi sonucu kalkan milletvekili hakkznda
hazzrlzk soru:jturmasz dogrudan Yargztay Cumhuriyet Savczlzgz veya vekili tarajindan yapzlzr. Kamu
davasz ar;zlmasz halinde, milletvekili, Yargztayzn ilgili ceza dairesinde yargzlanzr. Ancak bu ki:ji kesin
hukum olmadzkr;a gozlem altzna alznamaz, tutuklanamaz ve hakkznda hir;bir bir;imde zor onlemleri
uygulanamaz. j/gili hallerde yetkili makam, durumu derhal ve dogrudan Turkiye Buyak Millet
Meclisine bildirmek zorundadzr.
Ba:jbakan ve Bakanlar hakkzndaki sur;lamalar, Yargztay Cumhuriyet Ba:jsavczsz veya vekili
tarajindan Mee/is soru:jturmasz ir;in Turkiye Buyak Millet Meclisine bildirilir.
Milletvekilleri dokunulmazlzklarznzn kaldzrzlmasznz bizzat isteyebilir. Bu halde uyenin yazzlz olarak
yaptzgz ba:jvurusunu, ba:jVuru tarihinden sonraki ilk Gene/ Kurul toplantzsznda sozli.i olarak da
ar;zklamaszyla dokunulmazlzgz kalkar.
Turkiye Buyak Millet Meclisi uyesi hakkznda ser;imden once veya sonra verilmi:j olup da
milletvekili sifatznzn di.i:jmesini gerektirmeyen bir ceza hukmi.ini.in yerine getirilmesi uyelik szfatznzn
sona ermesine bzrakzlzr. Uyelik si.iresince zamana:jzmz i:jlemez.
Turkiye Buyak Millet Meclisindeki siyasf parti gruplarznca yasama dokunulmazlzgzyla ilgili
gori.l:jme yapzlamaz ve karar alznamaz. TBMM GK Tutanag1, Do.21, YY.3, 134. Birle~im,
T.27.9.2001, s.52, http://www.tbnun.gov.tr, E.T.14.1.2005
11

121 age, s.53, http://www.tbnun.gov.tr, E.T.14.1.2005
122 age, Do.21, YY.3, 3. Birle~im, T.3.10.2001, s.15, E.T.14.1.2005
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gruplanmn temsilcilerinin hepsinin teklifin lehinde gori.i~ bildirmelerine kar~m
maddenin kabul edilmeyi~i dikkati <;eker bir durumdur.
22
nc1 yasama doneminde muhalefet partisi milletvekillerinin
imzalanyla; dokunulmazhgm s1mrlandmlmasmm ertelenmesinin 1<; ve d1~
nedenlerinin a<;1khk kazandmlmas1, ertelemenin ekonomik ve siyasal boyutlanmn
belirlenmesi, yapilacak yeni duzenlemelerin ulusal ve uluslararas1 kar~ila~t1rmalarla
<;er<;evesinin <;izilmesi, TBMM uyelerinin, yapilacak yeni duzenlemeler kar~1smda
durumlanmn saptanmas1 amac1yla, Meclis Ara~tirmas1 a<;ilmas1 istemli 6nergesi
verilmi~, GK'mn 17 Haziran 2003 tarihli 94 uncu birle~iminde verilen 6nerge
dogrultusunda bir ara~t1rma komisyonu kurulmasma karar verilmi~tir.
<;ah~malanm tamamlayan Meclis Ara~t1rmas1 Komisyonu nihai karannda:
140 mc1
Karma Komisyonun eski Cumhuriyet Senatosu i<;fuzugunun
maddesinde yer alan ve Anayasa Mahkemesi i<;tihatlannda da esas alman objektif
kriterleri temel almak suretiyle bekleyen dokunulmazhgm kaldmlmas1 istemli
dosyalar hakkmda i~lem yapilmasma kald1g1 yerden devam edip, <;ah~malanm bir an
once sonu<;land1rmasmm, mevcut tart1~malan buyuk 6l<;ude sona erdirecegi
belirtilmi~;
milletvekili dokunulmazhg1m duzenleyen Anayasamn 83 uncu
maddesinde degi~iklik yapilmasmda bir kamu yaran bulunmad1g1, dokunulmazhk
muessesesinin kamu duzeninden oldugu ve diger yap1sal reformlarla birlikte ele
almmcaya kadar mevcut halinin korunmas1 gerektigi benimsenmi~tir. Tabii Meclis
Ara~t1rmas1 Komisyonu karanmn bu ~ekilde <;1kmasmda komisyonda <;ogunluga
sahip iktidar partisi milletvekillerinin tutumlanmn buyuk etkisi olmu~tur.123
Yapilan Meclis Ara~tirmas1 sonucu olarak yasama dokunulmazhg1
kurumunun yeniden duzenlenmesine yonelik henuz bir kanun yapma <;ah~mas1 da
olmam1~tlf.

123 TBMM 10/70 Esas Numarah Meclis Ara~tmnas1 Komisyonu rapom, 22. Do., YY.2, SS. 332,
http://www.tbmm.gov.tr, E.T.14.1.2005
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iKiNCi BOLUM
YASAMA DOKUNULMAZLIGI TEORiKANLATIMI VE
PRATiGE YANSIMASI
1-) YASAMA DOKUNULMAZLIGININ TANIMI VE

SORUMSUZLUKTAN FARKI
A-Tan1m1
Yasama sorumsuzlugu, milletvekilinin, meclis <;ah~malanndaki oy ve
sozlerinden, Mecliste ileri surdugu du~uncelerinden sorumlu tutulamamas1m ifade
eder. 1982 Anayasasmm 83 uncu maddesinin I inci fikrasmda duzenlenen yasama
sorumsuzlugu -ki bu kuruma mutlak dokunulmazhk, soz hurriyeti, kursu bag1~1khg1,
kesin dokunulmazhk veya te~rii mesuliyetsizlik de (parliamentary nonaccountability, irresponsabilite parlementaire) denmektedir- ulus iradesinin tam
olarak ortaya <;1kabilmesi ve parlamentonun i~levsel fonksiyonunu saghkh bir
bi<;imde yerine getirebilmesi i<;in uyelerin parlamentoda ileri surdukleri du~unceler,
sarf ettikleri sozler ve kulland1klan oylardan dolay1 cezai, hukuki ve mali bir
kovu~turmaya
maruz kalmamalanm saglamak 1<;m tamnm1~tir.124 Fakat

124 BASGiL, age, s.1941; VEDEL, Georges, Droit constitutionnel, Paris, 1949, Sirey, s. 402
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milletvekilinin, yasama g6rev1m yerine getirmes1 u;m Meclise ula~abilmesi ve
Meclis faaliyetlerine katilabilmesi gereklidir. Bir milletvekili parlamento i<;inde ne
kadar sorumsuz olursa olsun, eger ~u veya bu sebeple onun parlamentoya katilmasma
engel olunabiliyorsa, milletvekilinin ve dolay1s1yla o parlamentonun tam bag1ms1z
oldugunu s6yleyemeyiz.12s
1982 Anayasasmm 83/2 nci maddesi, milletvekillerinin Meclisin karan
olmad1k<;a tutulamayacag1m, sorguya <;ekilemeyecegini, tutuklanamayacag1m ve
yargilanamayacag1m hukme baglamak suretiyle, milletvekillerini, hurriyeti kis1tlay1c1
muhakeme i~lemlerinden ve yargilamalardan korumay1 ama<;lam1~tlf. Bu suretle,
milletvekilinin yasama i~levini yerine getirebilmesi i<;in olmazsa olmaz ko~ul olan
hareket hurriyetinin kis1tlanmas1 ve milletvekilinin yargilanmas1 ~arta baglanm1~
olmaktadir.126 i~te milletvekillerinin, butun milletvekilligi suresinde veya sadece
meclisin -tatilde olmad1g1- toplant1 suresinde, mensup olduklan meclisin musaadesi
olmaks1zm cezai takibatta bulunulamamasma ve mahkemece hukum altma alman
cezalann infazmm uyelik s1fatmm sona ermesme ertelenmesine yasama
dokunulmazhg1, muvakkat (ge<;ici) dokunulmazhk,127 te~rii masuniyet,12s veya nispi
dokunulmazhk129 (parliamentary inviolability, inviolabilite parlementaire) Bo ad1
verilmektedir. Ba~ka bir ifadeyle, yasama dokunulmazhg1, meclis uyelerinin yasama
gorevleriyle ilgisi olmayan baz1 fiillerden dolay1 meclisin izni olmadan
kovu~turulamamas1 demektir.131 Dokunulmazhk, bu yap1s1 itibariyle, ceza kanunlan
kar~1smda, vatanda~lann e~itligi ilkesinin bir istisnas1 niteligindedir.
1982 Anayasasmda, yasama sorumsuzlugu ve yasama dokunulmazhg1
kurumlan "Yasama Dokunulmazhg1" ba~hg1 altmda bir madde i<;erisinde
duzenlenmi~tir. Niteligi, amac1 ve fonksiyonu itibariyle farkhhk gosteren bu iki
kurumun ayn ba~hklar halinde farkh maddelerde duzenlenmesi veya iki kurumu da
kapsayacak yasama bag1~1khg1, yasama muafiyeti (parlamenter-milletvekili
muafiyeti) gibi bir ba~hk altmda maddenin duzenlenmesi, kanun yapma teknigi
bakimmdan yerinde olacaktlf. 132
125 KIRATLI, age, s.78
126 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.2
127 DONMEZER-ERMAN,
age, C.l, s.272,. EREM, age, s.177
128 ARSEL, age, s.250
129 ALDIKACTI, Orhan, Anayasa Hukukumuzun Geli~mesi ve 1961 Anayasas1, Fakiilteler
Matbaas1, istanbul, 1978, s.273
130 GOZLER, "Yasama ... ", s.74; KIRATLI, age, s.78
131 SEviNC, Tiirkiyede Milletvekillerinin Dokunulmazhklan, s.111
132 OZBUDUN, age, s.249; Aym yonde gorii~ sahibi Arsel'de konuya ili~kin: "Fakat bu muessese
ir;in kullanzlan 'Yasama Dokunulmazlzgz' tabiri yanlz:jtzr ve 'Te:jrif Muafiyet' tabirine tekabul
etmemektedir. Filhakika Te:jrif Muafiyet dedigimiz :jey 'Milletvekilligi Sorumsuzlugunu' (I'e:jrif
mesuliyetsizligi) ve 'Milletvekilligi Dokunulmazlzgznz' (Tqrif Masuniyeti) ir;ine alan bir mi.iessesedir.

38

Kurumsal olarak tarihi geli~imi ve amac1 yonunden benzer yap1da olan ve
kamu duzeninden sayilan yasama sorumsuzlugunu ve yasama dokunulmazhg1m
birbirinden ay1rmak ve daha iyi anlayabilmek i<;in bu iki kurum arasmdaki
farklan ve ortak noktalan kisa bir ~ekilde gorelim.

B- Yasama Dokunulmazhg1 ile Sorumsuzlugu Arasmdaki Farklar
1-) Sagladzgz Koruma Bakzmmdan: Sorumsuzluk, hukuki, mali, cezai
bufun kovu~turmalara
duzenlemelerine gore

kar~1

koruma saglad1g1 halde; yasama dokunulmazhg1 ulke
degi~ir niteligiyle milletvekilini sadece ceza kovu~turmasma

kar~1

veya hukuki kovu~turmalara kar~1 korur. 1982 Anayasasma gore yasama
dokunulmazhg1 milletvekilini, sadece cezai kovu~turmalara kar~1 korur; hukuki ve
mali kovu~turmalara kar~1 korumaz. Milletvekili hakkmda ceza davas1 a<;ilmasa da,
su<;tan zarar goren ki~i hukuk davas1 a<;1p, tazminat isteyebilir. Keza milletvekili
hakkmda cebri icra yoluna da gidilebilir.133

2-) istisnalarz Bakzmmdan: Meclis <;ah~malan s1rasmda oy, soz, du~unce
a<;1klamas1 fiillerinden dolay1 milletvekilleri, hi<;bir istisnaya tabi tutulmadan
sorumsuzdur ve su<;lanamazlar. Yasama sorumsuzlugundan farkh olarak, yasama
dokunulmazhgmm istisnalan olabilmektedir. 1982 Anayasasma gore "agir cezay1
gerektiren su<;listu hali" yasama dokunulmazhgmm kapsam1 d1~mdadlf. ikinci olarak,
se<;imden once soru~turmasma ba~lamlm1~ olmak kayd1yla, Anayasamn 14 uncu
maddesindeki durumlar, yasama dokunulmazhgmm kapsam1 d1~mda tutulmu~tur.134

3-) Kaldzrzlabilirlik: Sorumsuzluk hi<;bir zaman ve makam tarafmdan
kaldmlamamasma
kaldmlabilir.13s

kar~m,

dokunulmazhk

Meclis

tarafmdan

her

zaman

4-) Devamlzlzk: Yasama sorumsuzlugu milletvekilini -milletvekilligi s1fat1
sona erse bile- surekli olarak korudugu halde, dokunulmazhk ge<;ici bir sureyle
milletvekilini korur. Yine bu ge<;ici koruma suresi, farkh anayasalara gore, ya
milletvekilligi s1fat1 devam ettigi sure<;te veya Meclisin tatilde olmad1g1 donemde
ge<;erlidir. Ulkemizde yasama dokunulmazhg1 korumas1, milletvekilligi s1fat1 devam

Yeni Anayasamzzda belirtilen 'Yasama Dokunulmazlzgz' ba:jlzgz, soz konusu mi.iessesenin sadece bir
koludur." demi~tir. ARSEL, age, s.251; TOLEN, Hikmet, "Yasama Sommsuzlugunun Mutlakhg1
Uzerine Du~unceler", s. l, http://www.jura.uni-sb.de/turkish/ HTuelen.html, E.T.23.11.2004

133GOZUBUYUK, Seref, Anayasa Hukuku, Turhan Yaymevi, 6.Bask1, Ankara, 1997
s.176; Aym yonde gorii~ ii;;in bkz., KIRATLl,age,s.66; DONMEZER-ERMAN, age, s.270;
OZBUDUN, Ergun, Tiirk Anayasa Hukuku, Yetkin Yaymlan, 4.Bask1, Ankara, 1995,
s.251; GOZLER, Tiirk ... , s.319
134 GOREN, Zafer, Anayasa Hukukuna Giri~, izmir, 1997, s.214; GOZLER, age, s.321
135 ARSEL, age, s.259; GOZLER,
age, s.322; GOREN,
age, s.215
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ettigi mi.iddet<;e surer. Milletvekili s1fat1 sona ennce, milletvekili hakkmda ceza
kovu~turmas1 yapilabilir. Daha once verilmi~ ceza hukmu infaz edilir. 136

6-) Kapsamz: Sorumsuzluk, yasama <;ah~malanyla ilgili fiillere (oy ve sozlere,
ileri suri.ilen

du~uncelere) ili~kin

<;ah~malan di~mdaki

7-)

Ama~sal

koruma saglad1g1 halde; dokunulmazhk, yasama
fiillerinden dolay1 milletvekilini korur.

Farklzlzk: Yasama dokunulmazhgmm amac1, milletvekillerini

asils1z ceza kovu~turmalanndan ve tutuklamalardan korumak,
keyfi ve
milletvekilinin vazife yapmaktan ahkonulmas1m engellemektir. Sorumsuzlugun
gayesi ise, milletvekillerine tam bir serbesti ve hurriyet i<;erisinde <;ah~ma ortam1
olu~turularak, ulusun iradesinin tam olarak yans1tilmas1m ve milletvekillerinin
yasama gorevlerini yerine getirmesini saglamakt1r. m
Her ~eyden once, yasama
sorumsuzlugu, milletvekillerinin soyut olarak su<; te~kil eden eylemlerinden dolay1
cezalandmlamamalan anlamma gelmektedir. Kisaca, yasama sorumsuzlugu
kar~1hk,
yasama
milletvekillerine
cezas1zhk temin
etmektedir.
Buna
dokunulmazhgmda boyle bir cezas1zhk durumu soz konusu degildir. Sadece,
milletvekilinin yargilanmas1 ve/veya mahkum olmas1 halinde cezasmm <;ektirilmesi,
belli bir sure i<;in (yasama doneminin sonuna kadar) ertelenmektedir.13s Niteligi
itibariyle, sorumsuzluk, maddi ceza hukuku kurumu iken, dokunulmazhk, ceza
muhakemesi ve ceza infaz hukuku kurumudur.139

8-) Hukuki Nitelikleri Bakzmmdan:

C- Yasama Dokunulmazhg1 ile Sorumsuzlugu Kurumlarmm Ortak
Ozellikleri
<;e~itli

ulke uygulamalanna gore bu iki kurum arasmdaki benzer noktalar
artabilmekte veya azabilmektedir. Biz genel olarak bu iki kurum arasmdaki ortak
ozellikleri u<; ba~hk altmda toplayabiliriz:

1-Kamu

Duzeninden

Sayzlmalarz:

Yasama dokunulmazhg1 ile
sorumsuzlugunun ortak ozelligi, ikisinin de kamu duzeninden olu~udur. Bu iki
kurumun kamu duzeninden olmasmm nedeni, bu kurumlann temsilcinin ~ahs1 i<;in
degil, parlamentonun daha iyi <;ah~abilmesi ve kamu yaranmn saglanmas1 i<;in
olu~turulmas1dir.14o Yasama bag1~1khklanmn bu niteliginden dolay1, milletvekilinin
bu haklardan feragat etmesi mumkun degildir. Milletvekilinin, bag1~1khklardan
vazge<;tigi yolundaki taahhutleri hukumsuzdur. Yasama dokunulmazhg1m, yarg1
136

..
GOZLER, age, s.322,

137

..
..
ARSEL,age, s.259; OZBUDUN, age, s.277; VEDEL, age, s.402; GOREN, age, s.215

138 TOLEN, age,s.l
139 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.24; OZTORK, Bahri, "Gorev Sw;:lannda Ozel Som~turma ve
YargllamaKurallan" Yeni Tiirkiye, S.14, Mart-Nisan, 1997, s.854; KUNTER-YENiSEY, age, s.69;
140 TEZiC, age, s.376
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organlan resen dikkate almak zorundad1rlar.
yargilamamn her safuasmda ileri suri.ilebilir.141
2-Ama~sal

Keza, yasama dokunulmazhg1

Benzerlikleri: Bu iki kurum 6zelde farkh ama<;lara hizmet etse

de, nihai olarak benzer amaca hizmet ederler. Bu iki kurum nihai olarak; yasama
meclisi uyelerinin yasama gorevlerini, her turlu endi~e ve baskidan uzak, tam olarak
yerine getirebilmeleri amac1m guder.142 Tamnan bu bag1~1khklar, uyelerin, ki~isel
yararlan i<;in degil, parlamenter fonksiyonu serbest<;e yerine getirebilmeleri ve
kamu yaran i<;indir. 143

3-Anayasal Kurum Olmalarz: incelenen ulkelerin genelinde yasama
dokunulmazhg1 ile sorumsuzlugu bir anayasa kurumu olarak
anayasal guvenceyle korunmu~lard1r.144

duzenlenmi~

ve

11-YASAMA DOKUNULMAZLIGININ AMACI
Yasama dokunulmazhgmm amac1, milletvekillerini keyfi ve asils1z ceza
kovu~turmalanndan ve tutuklamalardan korumakt1r. Bu kurum, milletvekillerinin
iktidar tarafmdan tahrik edilebilecek keyfi, zamans1z ve esass1z su<; isnad1 altmda
b1rakarak, ceza kovu~turmalanyla, ge<;ici bir sure i<;in de olsa, yasama
<;ah~malanndan ahkonulmas1m 6nlemek,14s hukumetin iktidar gucunu kullanarak
yasama meclisinde <;ogunlugu elde etmek i<;in azmhkta kalan milletvekillerini
meclisten uzak bulundurmasma veya su<; isnat ederek tutuklama ve cezaland1rma
tehdidiyle manevi bir baski yaparak onlann oylanna tesir etmesini engellemek,146
milletin temsilcilerine gorevlerini yapabilmeleri i<;in tam bir guven ve hurriyet
saglamak ama<;lanm glider. Yuri.itme erki veya ~ah1slarca yapilan asils1z ve kotu
ama<;h isnatlar, yapilacak soru~turma ve kovu~turmayla, bir milletvekilini yasama
faaliyetinden ay1ramamah, onu rahats1z edememeli, endi~eye du~urememeli, tehdit
141 OZGENC, izzet, SAHiN, Cumhur "Kamu Gorevi, Muafiyet ve Dokunulmazhk Uzerine
Yeni Tiirkiye, S.14, Mart-Nisan, 1997, s.911; KIRATLI , age, s.107;
GOZLER,"Yasama ... ", s.75
142 DONMEZER-ERMAN,age,C.
..
l,s.264

Du~unceler"

143 TEZIC,
. Anayasa.. ,s.368
144 KIRATLI ,age,s.5; GOZLER,"Yasama ... "s.97
l 45GOZLER, Kemal, Tiirk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yaymevi, Bursa, 2004, 2.Baskl, s.189;
Benzer gom~ sahipleri ii;;in bkz., OZBUDUN, age, s.251; AYBAR, age, s.125; ARSEL,age,s.279
146 KUNTER, Nurullah, YENiSEY, Feridun, Muhakeme Hukuku Dab Olarak Ceza Muhakemesi
Hukuku, Beta Yaymevi, istanbul, 1998, 10.Baskl, s.95; DONMEZER-ERMAN, age,s.272,
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edememelidir.147 Omegin, huki.imet aleyhine yapilan kritik bir guvensizlik
oylamasmda, birka<; muhalefet partisi uyesinin tutulma ve tutuklanma nedeniyle
parlamentoya gelip oy kullanmas1 engellenirse, normalde du~mesi gereken hukumet
gorevde kalabilir ki, bu da demokrasiyle bagda~maz.14s
Anayasa Mahkemesi de "Yasama dokunulmazlzgz bir ama<; olmayzp,

milletvekillerinin halkzn iradesini, Meclise tam olarak yansztarak, milli iradenin
eksiksiz gerc;ekle§mesini saglamalarznzn araczdzr ... Ku§kusuz Anayasa Koyucunun
yasama dokunulmazlzgzna 83 uncu maddede yer vermekle guttugu erek, yasama
gorevini yurutenlerin bu gorevi her turlU kaygz ve baskzdan uzak olarak guvenceli bir
bi<;imde ve geregi gibi yapmalarznz saglamaktzr. Diger bir deyi§le, yasama
dokunulmazlzgznzn amacz, milletvekillerinin, keyfi bir ceza kovu§turmaszyla, gec;ici
bir sure i<;in de olsa gorevlerini yapmaktan alzkonulmalarznz onlemektir" diyerek bu
kurumun amac1m tarif etmi~tir. 149.
Bakanlar Kurulunun, Mecliste <;ogunluga sahip siyasi parti veya siyasi
partiler koalisyonunca olu~turuldugu gunumuz parlamenter demokrasilerinde,
yasama dokunulmazhgmm, esas itibariyle, muhalefetteki milletvekillerini korudugu
a<;1ktir. Bu tespit, hukuk devleti ilkesinin yeterince 6zumsenmedigi ve yurutme
orgammn hakimler ve mahkemeler uzerinde etkili oldugu konusunda birtakim soru
i~aretlerinin bulundugu, yani yarg1 bag1ms1zhgmm halen tart1~ild1g1 bir ulkede, daha
gu<;lu bir ~ekilde dile getirilecektir. Kald1 ki, boyle bir ulkede, i<;i~leri bakanhg1
kadrolannda <;ah~an kolluk te~kilat1 gorevlilerinin adli gorev yaparlarken,
cumhuriyet savcilanm yamltmalan ve a<;ilmamas1 gereken soru~turma ve
kovu~turmalann a<;ilmasma sebebiyet vermeleri de bir ihtimal olarak g6z6nunde
bulundurulmahdir.150
Milletvekilinin g6rev1m hakkiyla yapabilmesi 1<;m, yalmz, Meclis
kursusundeki soz hurriyeti, yani mutlak dokunulmazhk korumas1 yeterli degildir.
Milletvekilini Meclis kursusune <;1kmaktan, Meclis goru~melerine katilmaktan,
mecliste oy ve du~uncesini a<;1klamaktan ahkoyabilecek olan ihtimal ve engelleri de
kald1rmak, onu kovu~turmalara kar~1 korumak gerekir. Yasama dokunulmazhg1,
ger<;ekte bundan yararlanan milletvekilinin yaran i<;in degil, meclisin yaran 1<;m
kabul edilmi~tir.151
Yasama dokunulmazhgmm kaldmhp kaldmlmamas1 tart1~1hrken,
her
~eyden once sorulmas1 gereken soru, uyenin su<;lu olup olmad1g1 degil, iktidar

147 CAGLAYAN ,age,s.134; Tezii;;, kummun amac1m "giiniimiizde dokunulmazhgm temel i~levi,
muhalefeti kommaktir" ~eklinde izah etmi~tir. TEZiC, Anayasa ... ,s.377
148 GOZLER, "Yasama ... " s.74
149 AYMK, E. 1994/21, K. 1994/40, K.T.21.3.1994, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.5.11.2004
150 FEYZiOGLU, "Yasama ... Du~fulceler",s.3,
151 BASGiL, age, s.17
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sahiplerinde, uyeyle ilgili herhangi bir baski ya da oyalama niyetinin bulunup
bulunmad1g1d1r. Boyle bir niyet varsa, dokunulmazhg1 kald1rma karan, yasama
dokunulmazhg1 kuralmm 6zune ve amacma ters du~er. <;unku, dokunulmazhk bu
niyetleri 6nlemek amac1yla tamnm1~tlf.

III-

Y ASAMA DOKUNULMAZLIGININ HUKUKi
NiTELiGi

Y asama dokunulmazhg1 kurumunun dogu~ ve varhk sebebi anayasa
hukukunda aranmahdir. Ancak bir anayasa kurumunun hukuki mahiyeti, onun
dogurdugu fiili sonu<; g6z6nune almmaks1zm tamam1yla a<;1klanamaz. Yasama
dokunulmazhgmm hukuki sonucu cezai kovu~turmamn ve infazm ertelenmesidir. Bu
bakimdan bu kurumun hukuki mahiyetini aydmlatmak i<;in ceza hukuku
perspektifinden de bakmak gerekir. Bundan dolay1 konu her iki bakimdan da ele
almm1~tlf.152

A-) Anayasa Hukuku Bak1mmdan Hukuki Niteligi
Yasama muafiyetleri, temsili demokrasinin himayesi metotlanm te~kil
ederler. Yasama muafiyetleri, milletvekillerine geni~ bir fikir ve s6z hurriyeti temin
etme ve onlan gerek hukumet<;e ve gerek ~ah1slar tarafmdan yapilacak (keyfi) baz1
cezai takibata kar~1 koruma maksad1yla konulan kanuni bir himaye sistemidir.153
Dokunulmazhk aynen sorumsuzluk gibi parlamento uyelerine tamnm1~ ve
saglanm1~ subjektif bir hak ve ayncahk olmay1p, parlamentonun i~levsel
fonksiyonunun yerine getirilmesini engelleme, kis1tlama ve tehdit gibi baskilardan
152 KIRATLI, age, s.4
153 BASGiL, age, s. 3
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uzak, tam ve bag1ms1z bi<;imde icras1 i<;in parlamentoya tamnm1~, objektif bir
anayasal stati.idur. Sayle ki bunlar parlamentonun fonksiyonlanmn yerine
getirilebilmesi i<;in tamnan haklard1r. Bu haklar olmazsa, parlamentonun esas
fonksiyonlanmn yurutulmesi tehlikeye girer.
Baz1 yazarlar "mecliste faaliyet gosteren milletvekilleri, millet adma, milletin
iradesini yans1tmaktad1rlar ve milli iradenin bir par<;as1d1rlar, milli iradeyi
cezaland1rmakta mumkun degildir" teorisinden yola <;1kmaktad1rlar. Bu teorik
yakla~1m fazla spekulatiftir. Bu yakla~1ma gore, dogrudan dogruya halk tarafmdan
se<;ilen devlet ba~kanlanmn, mesela Amerika Birle~ik Devletleri Ba~kammn, cezalandmlmamas1 gerekirdi. Yine bu izahm mant1gma gore milletvekillerine disiplin
cezas1 da verilememesi gerekirdi. <;unku milli iradeye, disiplin cezas1 da
veril emez .154

B- Ceza Hukuku Bak1mmdan Hukuki Niteligi
Ceza hukuku yonunden, sorumsuzluk ile dokunulmazhk, nitelikleri
bakimmdan farkh kurumlard1r. Sorumsuzluk, cezas1zhk sonucunu doguran (cezay1
kald1ran) ger<;ek bir muafiyet oldugu halde, dokunulmazhk su<;u veya su<;un unsuru
cezay1 kald1rmad1g1 i<;in ge<;ici bir koruma saglar. Bu farkh niteliklerinden dolay1,
yasama sorumsuzlugu maddi ceza hukuku kurumu iken, yasama dokunulmazhg1 ise
ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz hukuku kurumudur. 155
154 KIRATLI, age, s.80
155 Sommsuzlugun hukuki niteligi hakkmda doktrinde, 2 ana gorii~ bulunmaktadu. Bunlar:
a) Hukuka aykzrzlzgz ortadan kaldzrdzgz (Me:jruiyet) goril:jil: Bir kis1m ceza hukuki;;ulan,
sommsuzlugun sui;;u kaldud1g1m savunurken, baz1 hukuki;;ular da tam tersini savunmu~lardu.
Sommsuzlugun, sui;;u ortadan kaldud1g1m savunanlara gore sui;; te~kil eden fiil, milletvekili tarafmdan
kendisine tamnan bir hakkm kullamlmas1 esnasmda meydana gelmi~tir. Bu hakkm kullamlmas1,
yasama gorevi yerine getirilirken yapllan fiillerin me~miyetinin temelini te~kil eder. Sommsuzluk
sui;;taki "hukuka aykmhk" unsumnu ortadan kalduarak, milletvekilinin i~ledigi fiili, haks1z olmaktan
i;;1kanr. KIRATLI, age, s.30; Bu baglamda Tekinay, sommsuzlugu bir hukuka uygunluk sebebi
olarak nitelemi~tir. TEKiNAY, Selahaddin Sulhi, Bon;lar Hukuku, C. l, 5.Baski, istanbul, 1985,
s.655; Bu gorii~e gore fiil sui;; olmaktan i;;1ktlg1 ii;;in, milletvekili hakkmda ceza davas1mn yanmda
hukuk davas1 da ai;;Ilamaz.
b) Cezalandzrzlmayz ortadan kaldzrdzgz (Beraat sebebi) goril:jil:Doktrinin buyiik kisnu bu
gorii~u savunmaktadu. Cezalandmlma ko~ullan sui;;un tamanllanmasmdan soma ortaya i;;1kan ve onu
cezalandmlabilir hale getiren ko~ullard1r. Bu gorii~u savunanlara gore milletvekilinin i~ledigi fiil,
hukuka aykm ve sui;;tur. Fakat yasama sommsuzlugu failin cezalandmlabilme yetenegini ortadan
kaldmnaktadu. Yani fiil hukuka aykm ve faile isnat edilebilir olmakla beraber, failin
cezalandmlabilmesi olanag1 yoktur. Failin i~ledigi fiil sui;; te~kil ettigi halde, hakkmda ceza tatbik
edilememektedir. Muafiyet sadece normun mueyyidesi bakinundandu. Buna kar~1hk normun kaide
kisnu ihlal edilmi~tir. ikinci gorii~ sahiplerine gore fiil sui;; olmaya devam ettigi ii;;in ceza davas1
ai;;Ilamamasma kar~m milletvekili hakkmda hukuk davas1 ai;;1labilecek ve tazminat talebinde
bulunulabilecektir. Aym yonde gorii~ ii;;in bkz.; TEZiC, age,s.377; EREM, Faruk, DANISMAN,
Ahmet, ARTUK, Mehmet Emin Tiirk Ceza Hukuku-Genel Hiikiimler, Sei;;kin Yaymevi, Ankara,
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1982 Anayasasmm 83 uncu maddesinin ikinci fikrasmda yer alan yasama
dokunulmazhg1 bir "muhakeme engeli" li<;lincu fikrasmda yer alan yasama
dokunulmazhg1 ise bir "infaz engeli"dir. Dolay1s1yla, muhakeme ~art1 ve infaz ~art1
yerine gelmedigi, yam milletvekilligi sona ermedigi veya dokunulmazhg1
kaldmlmad1g1 surece, milletvekili a<;1smdan muhakeme engeli ve infaz engeli
birlikte s6z konusudur.156

1-) Muhakeme Engeli Olan Dokunulmazhk
Muhakeme faaliyetinin yapilabilmesi i<;in gerekli olan olmazsa olmaz ~artlara
"muhakeme ~artlan" denir.157 Muhakeme engelleri, muhakemenin yapilmas1m
6nleyen muhakeme hukukuna ait nedenlerdir. Muhakeme engeli olan dokunulmazhk,
ceza muhakemesi hukukuna ait bir kurumdur. Muhakeme engeli olan dokunulmazhk,
fiili su<; olmaktan <;1karmaz, sadece muhakemeyi engeller.15s
Dokunulmazhk son bulmad1g1 veya kalkmad1g1 surece milletvekili tutulamaz,
sorgulanamaz, tutuklanamaz ve yargilanamaz. Anayasamn 83 uncu maddesinde
sayilmam1~ oldugu ve kurumun amacma da aykm bulunmad1g1 i<;in muhakeme
engeli olan dokunulmazhk bir "dava engelini" i<;ermez. Bu nedenle, dokunulmazhg1
olan milletvekili aleyhine dava a<;ilmas1 mumkundur .159
Yasama dokunulmazhg1, milletvekilinin i~ledigi fiili su<; olmaktan
<;1karmad1g1 i<;in su<;u milletvekiliyle birlikte i~ledigi, yani onun ~eriki oldugu ileri
surulen ki~iler dokunulmazhk kapsammda degillerdir; haklannda gereken soru~turma
14.Baskl, 1997, s.174; OZEK, age, s.91; OZGENC, SAHiN, "Kamu Gorevi ... " s.911; KUNTERYENiSEY, age,s.69; SEviNC, age, s.22
Uygulamada da Yargitay, sommsuzlugun fiilin hukuka aykmhg1m degil, yalmzca
cezalanduabilmeyi ortadan kaldud1g1m soyleyerek, doktrine uymu~tur. Mahkeme karannda
"haddizatznda sur; mahiyetinde bulundugu hulanunde kabul edilen sozlerin Mee/is kursi.isi.inde
soylenmesi sebebiyle Anayasa'nzn 17 nci maddesince ceza sorumlulugundan mi.istesna olmasznzn
bunlarzn hakaret mahiyetini ortadan kaldzramayacagznz" belirtmi~tir. Yarg1tay 4.CD, 22.6.1950 tarih
ve 2818/7902 say1h karan.; Sommsuzluk kapsanu fillerinden dolay1 milletvekillerinin hukuki
yargllanmas1m ii;;eren kararlara ii;;in baklmz, YHGK Karan, E.1981/4-1161, K.1984/365, KT.
4.4.1984; Yarg1tay 4. HD, E.2001/44476, K.2001/4476, KT 1.10.2001
156 Bu ~ekilde aymnu savunan, FEYZiOGLU, Metin, "Yasama Dokunulmazhg1", AUHFD, C.42,
Say1 1-4, 1991-1992, s. 22; OZTURK, Bahri, "Gorev Sui;;lannda Ozel Som~turma ve Yargilama
Kurallan" Yeni Tiirkiye, S.14, Mart-Nisan, 1997, s.854
157 KUNTER-YENiSEY, age,s.79
158 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.22
159 Oztiirk-Erdem-Ozbek, muhakeme engellerini yargllama engeli ve dava engeli olarak ikiye ayrrmakta,
son som~turma safhasmda, mahkemenin yargllama yapabilmesi ii;;in gerekli olan ~artlara yargllama
~artlan, davamn ai;;Ilabilmesi ii;;in gerekli ~artlara da dava ~artlan demektedirler. OZTURK, Bahri,
ERDEM, Mustafa Ruhan, OZBEK, Veli Ozer, Uygulamah Ceza Muhakemesi Hukuku, Sei;;kin
Yaymevi, Ankara, 2000, 5.Baskl,s.55; aym yonde gorii~ ii;;in bk. CENTEL, Nur, ZAFER, Harnide,
Ceza Muhakemesi Hukuku, istanbul, 2003, s. 48
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ve kovu~turma i~lemleri yapilabilir. Dokunulmazhg1 sona erdiginde milletvekili
hakkmda da, yukanda sayilan ceza muhakemesi i~lemleri yerine getirilir.
Anayasamn 83 uncu maddesinin ikinci fikrasmda, dokunulmazhktan dolay1
yapilamayacak muhakeme i~lemleri tahdidi olarak sayilm1~tlf. Bunlar, sorgu, tutma,
tutuklama ve yargilama i~lemleridir. 160

a-) Tutuklama ve Yargzlama
Bir ceza muhakemesi koruma tedbiri olan tutuklama, muhakeme hukuku
a<;1smdan zorunlu hallerde, henuz kesinle~mi~ bir hukumle hurriyeti baglay1c1 cezaya
mahkum olmam1~ samgm hurriyetinin, hakimin verdigi karara dayamlarak
kaldmlmas1d1r.161 Anayasamn konuyu duzenleyen 19 uncu maddesi ~oyledir:
"Suc;lulugu hakkznda kuvvetli belirti bulunan ki§iler, ancak kac;malarznz, delillerin
yak edilmesini veya degi§tirilmesini onlemek maksadzyla veya bunlar gibi
tutuklamayz zorunlu kzlan ve kanunda gosterilen diger hallerde hakim kararzyla
tutuklanabilir. Hakim kararz olmadan yakalama, ancak suc;ustu halinde veya
gecikmesinde sakznca bulunan hallerde yapzlabilir; bunun §artlarznz kanun
gosterir. "162
Yargzlama 1se, genel anlam1yla hukuk normlanmn ihlal edilmesiyle <;1kan
uyu~mazhklann <;6zumlenmesi i~lemidir. Anayasamn 83/2 nci maddesinde s6zu
edilen yargilama, ceza yargilamas1dir.

160 Diger demokratik Ulke anayasalanndan farkh olarak, 1958 Frans1z Anayasas1 (M.26/2) yasama
dokunulmazhg1mn nelere kar~1 giivence saglad1g1m tek tek belirtmemi~, onun yerine hiirriyetten
mahrum edici veya hiirriyeti Slllirlay1c1 biitiin diger tedbirler ifadesini kullamm~tir. Suphesiz bu ifade,
tutmay1, gozaltma almay1, tutuklamay1 ve hapsi ii;;eren bir ifadedir. GOZLER, "Yasama... " s.81
161 KUNTER-YENiSEY, age, s.611
162 Tutuklama ~artlan CMUK'un 104 uncu maddesinde ~u ~ekilde duzenlemni~tir:
"Sur;lulugu hakkznda kuvvetli belirti bulunan ki:jiler a:jagzdaki hallerde tutuklanabilir;
1. Kar;ma :jilphesini uyandzracak vakzalar bulunmasz.
2. Delillerin yak edilmesi, degi:jtirilmesi, gizlenmesi, :jeriklerin uydurma beyana veya tanzklarzn
yalan tanzklzga veya tanzklzktan kar;maya sevkedildigini, bilirki:jilerin etki altzna alznmaszna
r;alz:jzldzgznz gosteren hal ve davranz:jlarzn bulunmasz.
Soru:jturma konusu olan sur;un, kanunda ongorulen cezasznzn i.ist sznzrz yedi yzldan az olmayan
hurriyeti baglayzcz cezayz gerektirmesi veya sanzgzn ikametgahz veya meskeninin bulunmamasz veya
kim oldugunu isbat edememesi durumunda yukarzda 1 ve 2 numaralz bentlerdeki haller var
sayzlabilir.
Altz aya kadar hurriyeti baglayzcz cezayz gerektiren sur;larda sanzk ancak, sur;un toplumda infial
uyandzrmasz veya ikametgahz veya meskeninin bulunmamasz veya kim oldugunu ispat edememesi
halinde tutuklanabilir.Soru:jturma konusu fiilin onemi veya uygulanabilecek ceza veya emniyet tedbiri
dikkate alzndzgznda tutuklama hakszzlzga sebep olabilecekse veya tutuklama yerine bir ba:jka
yargzlama onlemi ile amaca ula:jzlabilecek ise tutuklamaya karar verilemez. "
Yeni CMK'da tutuklamaya ili~kin hiikumler 2 nci bOlumde 100 ila 108 inci maddelerde
duzenlemni~tir.
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Ceza yargilamas1 ise, Devletin belli makamlanmn, mi.i~ahhas bir olayda su<;
isnadmdan <;1kan uyu~mazhg1 yargilamas1; yani, Devletin, egemenligine dayanarak,
hukuk normlanna uygun bir ~ekilde, olay, su<; tiplerinden birine uyuyorsa, bunu
tammlay1p, mi.ieyyideyi belirtmesi faaliyetidir.163
Yasama dokunulmazhg1 hukuki, idari ve mali yargilamalar bakimmdan bir
yargilama engeli degildir. Maddede ge<;en "yargilanamaz" tabirinden maksat, asil
ceza muhakemesinde, Yarg1tay dahil hi<;bir ceza yargilama makammca muhakeme
yapilamamas1d1r.164
Tutuklama ve yargilama mahiyeti itibariyle insan hurriyetini s1mrlayabilen
muhakeme i~lemleridir. Anayasa Koyucu milletvekilinin uzun sure me~gul edilerek,
yasama gorevinden ahkonulmas1m arzu etmemi~tir.
Tutuklama ve yargilama sadece hakimlik ve mahkeme makamlan tarafmdan
yapilabilen muhakeme hukuku i~lemleridir. Bag1ms1z yarg1 organlan tarafmdan
yapilan bu i~lemlere kar~1 vatanda~lara tamnmayan, dolay1s1yla e~itlik ilkesine ters
du~en dokunulmazhg1, Anayasa Koyucu, yukanda belirttigimiz ama<;lanndan 6turu
milletvekillerine tammay1 kamu yaran bakimmdan ustun bulmu~tur. Ancak, Anayasa
Koyucu, kurumun getirili~ amacma uygun olarak dokunulmazhg1, milletvekilliginin
sona ermesine kadar ertelemektedir. Kald1 ki, yarg1 erkinin tam anlam1yla bag1ms1z
olmad1g1 rejimlerde, yurutme gucunun rum imkanlanna sahip olan iktidann, diledigi
milletvekili aleyhinde siyasi ama<;larla asils1z kovu~turmalar yapt1rmas1 ihtimali,
yadsmamaz bir tehlikedir.
Sulh ceza hakiminin ceza karamamesiyle ceza vermesi bir yargilamad1r.16s.
Bu nedenle s6z konusu karamameler de muhakeme engeli olan dokunulmazhkla
kar~ila~1rlar. icra iflas Kanunu veya Amme Alacaklanmn Tahsili U sulu Hakkmda
Kanuna gore kendisine odeme emri gonderilen ve buna ragmen mal beyamnda
bulunmayan milletvekillerinin hapisle tazyik edilmeleri ve hafif hapisle
cezalandmlmalan da -bu i~lemler yargilamay1 gerektirdiginden- mumkun degildir.166
incelememize esas ald1g1m1z, yasama dokunulmazhg1m kabul eden butun
ulkelerin anayasalan, meclis uyelerini tutuklanmaya kar~1 korumaktad1r. Bundan
dolay1 yasama dokunulmazhgmm butun ulkelerdeki ortak anlammm, tutuklanmama
guvencesi oldugunu soyleyebiliriz.167

b-) Tutma (Yakalama)

163 age, s.129
164 KUNTER-YENISEY, age, s.95
165 age,s.95; aym yonde karar ii;;in bak1mz; Yarg1tay, 2.CD: 17/2/76, YKD 76, 1375
166 FEYZiOGLU, age, s.31
167 GOZLER, "Yasama ... " s.77-89
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Ceza muhakemeleri hukuku terminolojisinde, tutma ~eklinde bir kurum
bulunmamaktadlf. Sozh.ik anlam1 itibariyle tutmak; ele ge<;irmek, yakalamak,
hurriyetinden mahrum edip bir yere kapatmak, tevkif etmek, ahkoymak,
birakmamak, herhangi bir yerde kalmas1m saglamak anlamlanna gelmektedir.168
Anayasada hem "tutuklama" hem de "tutma" tabirlerine yer verildigine gore,
maddenin lafzi ve ama<;sal yorumu <;er<;evesinde "tutma" ile kastedilen, tutuklama
d1~mda, yakalama dahil hareket hurriyetini s1mrlayan diger her turlu tedbirdir.169
Kammca, diger muhakeme tedbirleri olan arama, elkoyma, gozaltma alma vesilesiyle
tutma eylemini doguracak ~ekilde milletvekilinin hurriyetinin s1mrlanmas1m bu
baglamda du~unmek gerekir.
Yakalama; su<; i~lediginden ~uphe edilen ki~inin, tutuklanmas1m ve boylece
ceza muhakemesinin saghkh bir ~ekilde yurutulmesini saglamak amac1yla henuz bir
tutuklama karan olmadan ki~i hurriyetlerinden mahrum edilmesidir. no Hakim karan
olmaks1zm ki~i 6zgurlugunu s1mrlayan yakalama yetkisi kural olarak, savc1 ve kolluk
glicune aittir. Ancak, herkesin ge<;ici olarak yakalama yapabildigi durumlarda vard1r.
CMUK'un 127 nci maddesinin birinci fikrasma gorern, herkesin bu yetkiyi
kullanabilmesi i<;in;
a-)Su<;un me~hut yani i~lenmekte olan bir su<; olmas1,
b-)i~lendikten soma takip edilen ~ahsm firar etmesi veya kimliginin
tespit edilmesinin mumkun olmamas1,
ko~ullanndan birinin ger<;ekle~mesi gerekir.
Yakalamada, hakimin karan olmad1gmdan yakalanan ki~inin durumu
guvence altmda degildir. Hakim 6nune <;1kanlmcaya kadar yakalanan kimse kollugun
gozetimi ve denetimi altmda kahr. Yurutme gucunun tum olanaklanna sahip
iktidann, kolluk yetkisinde olan yakalamay1 kotuye kullanma tehlikesi mevcuttur.
Dolay1s1yla yakalamamn dokunulmazhk kapsamma almmas1,
iktidara egemen
olanlann suiniyetli hareketlerine engel olmas1 bakimmdan yerindedir.

c-) Sorgu

168 Tfuk Dil Kummu, Tiirki;e Sozliik, tdk.gov.tr//sozliik
169 FEYZIOGLU, age, s.28
170 TOROSLU, Nevzat, Ceza Muhakemesi Hukuku, Sava~ Yaymevi, Ankara, 1999, s.211
171 Yeni CMK' da konu ~u ~ekilde diizenlemni~tir.
"MADDE 90. - (1) A:jagzda belirtilen hdllerde, herkes tarafindan ger;ici olarak yakalama
yapzlabilir:
a) Ki:jiye sur;u i:jlerken rastlanmasz.
b) Sur;usti.i bir fiilden dolayz izlenen ki:jinin kar;masz olaszlzgznzn bulunmasz veya hemen kimligini
belirleme olanagznzn bulunmamasz." http://www.tbmm.gov.tr, E.T., 15.01.2005
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Aleyhine su<; isnat edilen ki~inin olay hakkmda bildiklerini hakime anlatmas1
~eklinde tammlanabilen "sorgu ", ceza muhakemesinde ger<;egi bulmaya yarayan bir
ara<;tir. Sorgu, mutlaka hakim tarafmdan yap1hr. Hakim d1~mdaki ki~iler onunde
(savc1, kolluk ve mufetti~ler) yapilan a<;1klamalar teknik alamda sorgu degil "ifade
verme" dir.m Doktrinde, ifade vermenin, sorgu kapsammda olup olmad1g1
konusunda aynks1 goru~ler vardir.
Feyzioglu, ifade almay1, sorgu kapsammda du~unmu~tur. O'na gore;
Anayasadaki "sorgu" kelimesinin "ifade almay1" da i<;erecek ~ekilde anla~ilmamas1
halinde, ortaya son derece <;eli~kili bir durum <;1kacaktir. <;unku, hazirhk
soru~turmasmm devam1 s1rasmda, samk a<;1smdan bir teminat olarak devreye giren
sulh hakimi, milletvekilini sorguya <;ekemeyecek, savc1 ve kolluk ise milletvekilinin
ifadesini alabileceklerdir. Yazara gore boyle bir kabulun, 83 uncu madde hukmu
a<;1smdan kabul edilemeyecegi a<;1ktir. Aynca, Anayasamn yururluge girdigi tarih
itibariyle, CMUK, sorgu ile ifade alma arasmda bir fark gozetmemi~tir. 1992
senesinde 3842 say1h Kanunla yapilan degi~iklikle birlikte CMUK'un 135 inci
maddesindem, sorguya <;ekme ile ifade alma arasmda fark gozetilmeye ba~lanm1~t1r.
Bundan dolay1 Anayasa Koyucunun, ifade almay1, sorgu kapsammda ele ald1g1m
soylemek yerinde olacaktir.174
Tezi<;'e gore 1se "adli makamlarca, delillerin saptanmasz ... hazzrlzk
soru§turmasz yapzlabilecegi gibi, milletvekilinin ifadesine de ba§vurulabilir. Ancak
bu i§lemler i<;in tazyik i§lemi kullanzlamaz ". Yani, Tezi<;, milletvekilinden ifade
vermesi istenebilecegini; ama, milletvekilinin ifade vermeye gelmemesi durumunda
zorla getirme yaptmm1 uygulanamayacag1m belirtmektedir. Y azar bu goru~une
gerek<;e olarak, Meclisin dokunulmazhgm kaldmlmas1 konusunda karar verebilmesi
i<;in iddialar hakkmda yeterli bilgi sahibi olmas1 gerektigini gostermektedir. 175

l 72KUNTER-YENiSEY, age, s.426; Kuath, milletvekilinin tenvir maksad1yla mahkeme
tarafmdan (sorgu anlammda) ifadesine ba~vumlmas1m dokunulmazhga aykm bulmamakta; fakat,
milletvekili mahkemenin bOyle bir davetine icabet etmezse, mahkemenin onu zorla getirtemeyecegini
belirtmektedir. age, s.87; Anayasanm ai;;1k diizenlemesi kar~1smda bu gorii~e katllmak miimkiin
degildir.

173 Yeni Ceza U sul kanununda aym aymm gozetilerek, ifade alma ve sorgu 145 ila 148 inci
maddelerde diizenlenmi~tir.
174 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.4; aym yonde gorii~ sahibi Ozturk-Erdem-Ozbek, ".. Euna
kar:jzlzk savcz; ornegin, hazzrlzk evrakznzn durumuna gore, sanzgzn ifadesini almadan kamu davasznzn
ar;zlamayacagz kanzsznda ise, ger;ici yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz ir;in TBlvflvf'ye
ba:jVurabilecektir... burada dogrudan dogruya kamu davasznzn ar;zlmasz ir;in gerekli olan sorgu (ifade)
i:jleminin yapzlabilmesi ir;in TBMM'den karar alznmaktadzr." age, s.79
l 75TEzi<;, Anayasa.. , s.386; Erem de, ayd1nlanma maksad1 ile milletvekillinin ifadesinin
almabilecegi kanaatindedir. EREM, Farnk, DANISMAN, Ahmet, ARTUK, Mehmet Emin Tiirk
Ceza Hukuku-Genel Hiikiimler, Sei;;kin Yaymevi, Ankara, 1997, 14.Baskl, s.177
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Yurtcan ise makalesinde, 1992 tarihli CMUK degi~ikligiyle ifade ve sorgu
kavramlanmn teknik olarak birbirinden aynld1g1m ve sonu<; olarak, nispi
dokunulmazhktan yararlanan bir milletvekilinin veya bakamn, bir savc1 tarafmdan
ifadesi almmak i<;in <;agnld1g1 zaman gitmek ve ifade vermek zorunda oldugunu
b elirtmi ~tir .176
Kanzmzzca; Anayasada dokunulmazhk kapsammda olan muhakeme engelleri,
tahdidi olarak sayilm1~t1r. A~ag1da da belirtildigi uzere, hazirhk soru~turmas1
i~lemleri dokunulmazhk kapsammda degildir. Yalmz "ifade alma" <;er<;evesinde
hazirhk soru~turmas1 kapsammda yapilacak eylemleri bolerek ele almak gerekir. Bu
faaliyet <;er<;evesinde "tutma" eylemi sonucunu doguracak i~lemler yapilamamahdir.
Eger soru~turma makam1, dava a<;ilmas1 i<;in ifade almay1 gerekli gormu~, yapt1g1
<;agnsma yamt alamad1ysa ve soru~turmay1 bitirip dava a<;abilmek i<;in zorla getirme
yaptmm1yla ifade almay1 gerekli goruyorsa, milletvekilinin dokunulmazhgmm
kaldmlmas1m talep etmeli, dokunulmazhgm Meclis<;e kaldmlmas1 durumunda bu
muhakeme tedbirlerine ba~vurabilmelidir. <;unku, buradaki "zorla getirme" i~lemi
gibi tutma fiilini doguracak neticeler, dokunulmazhk kapsammdadlf.

2-) infaz Engeli Olan Dokunulmazhk
infaz, yapilm1~ veya ortaya <;1km1~ bir hukuki i~lemin amacma eri~tirilmesi,
bir mahkeme karanmn yerine getirilmesidir. Temsil fonksiyonunun kesintiye
ugramas1m istemeyen ve milli iradenin eksiksiz olarak Meclise yans1mas1m
ama<;layan Anayasa Koyucu, 83 uncu maddenin li<;lincu fikrasmda, se<;imden once
veya soma verilmi~ olan ceza hukumlerinin yerine getirilmesinin, milletvekili
s1fatmm sona ermesine birakilacag1m ve bu sure zarfmda zamana~1m1mn i~le
meyecegini hukme baglam1~tlf. m
Anayasamn 83 uncu maddesinin u<;uncu fikrasmda duzenlenen
dokunulmazhk, bir infaz engelidir ve infaz hukukuna ili~kin bir kurumdur. Bu
fikraya gore, ba~lam1~ veya henuz ba~lamam1~ bulunan ceza mahkumiyetinin infaz1,
milletvekilinin, Meclis uyeliginin sona ermesine ertelenmektedir. Se<;im sonras1,
Meclis tarafmdan dokunulmazhg1 kaldmlm1~ bir milletvekili, kovu~turma sonucu
mahkum olur ve bu ceza da Anayasamn 76/2 nci maddesine gore se<;ilmeye engel
te~kil etmiyorsa, cezamn yerine getirilmesi, milletvekili s1fat1 sona ermesine kadar
kendiliginden ertelenir.1n Meclis uyeligi sona eren milletvekili hakkmda daha
onceden verilen mahkumiyet karan, ba~ka bir ceza engeli (af, akil hastahg1 v.s.)
<;1kmad1k<;a, infaz edilecektir.

176 YURTCAN, Erdener, "Hukuk Devleti ve Yarg1", www.tusiad.org.tr, E.T.,10.12.2004
177 TEZiC, age, s.379
178 TEZiC, age, s.380
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Hemen belirtelim ki, 83/3 'te belirtilen infaz engeli olan dokunulmazhgm
kaldmlmas1 mi.imki.in degildir; yalmzca muhakeme engeli olan dokunulmazhk
kaldmlabilir. infaz engeli olan dokunulmazhk, ki~inin milletvekilligi sona erince
kendiliginden ortadan kalkar. 179
bte yandan dokunulmazhk, uye hakkmda hukmedilmi~ olan cezalann infaz
edilmesini de erteler. Ancak, verilmi~ ceza hukmu, Anayasamn 76 nc1 maddesinde
belirtilen, se<;ilmeyi engelleyen su<;lardan biri olmamahd1r. Zira bu durumda uyeligin
du~mesi soz konusu olur. (M.84) 180

3-) Dokunulmazhk Kapsamma Girmeyen Muhakeme i~Iemleri
Yukanda inceledigimiz gibi Anayasa Koyucu dokunulmazhk kapsamma
giren durumlan tahdidi olarak belirttiginden, a~ag1daki haller dokunulmazhgm
kapsam1

di~mdad1r.

a-) Hazzrlzk Soru~turmasz i#emleri
Meclisi aydmlatmak ve O'nun dogru bir karar verebilmesini kolayla~t1rmak
1<;m hazirhk soru~turmasmm yapilmas1 gereklidir. Bu aym zamanda hi<;bir esasa
dayanmayan ihbarlar ve ithamlar uzerine, Meclisten milletvekillerinin
dokunulmazhklanmn kaldmlmas1m istemek suretiyle, kamuoyu kar~1smda
milletvekillerinin prestijinin haks1z yere zedelenmesine de engel olur.181 Savc1,
yasama dokunulmazhgmm s6z konusu olmas1 halinde, soru~turma mecburiyeti
geregince derhal hazirhk soru~turmasma ba~layarak, samgm beyanlan di~mda butun
delilleri toplayacak, yakalama, tutuklama ve sorgu di~mda olup da yapilmasma gerek
duyulan butun ceza muhakemesi i~lemlerini kendisi veya su<; kollugu aray1c1hg1yla
yapacakt1r.182

b-) Ceza Davasz A~ma
Yukanda, dokunulmazhgm bir dava engeli degil, muhakeme engeli oldugunu
belirtmi~tik. Dava a<;ilmas1 milletvekilini yasama gorevinden ahkoymayacagma gore

179 FEYZiOGLU," ... Du~fulceler", s.3
180 TEZiC, age, s.379; Bu madde 1995 yllmda degi~ik:lige ugranu~tu. 84. maddenin eski halinde
" ... TBMM'ye ser;ilmeye engel bir sur;tan dolayz hukum giyenlerin ... uyeliginin di.i:jmesine uye
tamsayzsznzn salt r;ogunluguyla karar verilir" denilmekteydi. Madde bu haliyle milletvekili sei;;ilmeye
engel bir sui;;tan ceza alsa bile, cezamn yerine getirilmesi Meclisin karanyla mumkundu. Bu durum,
hakh ele~tirilere sebep olmu~tur. Zira, uyeligin du~mesine uye tamsay1s1mn salt i;;ogunlugu gibi
nitelikli bir i;;ogunlukla karar verilebildigi du~fuliildugunde, milletvekili slfatl devam ettigi ii;;in
cezamn infaz edilmesi konusunda milletvekili zorlanamamaktaydi.
181 KIRATLI, age, s.87
182 OZTOR-ERDEM-OZBEK, age, s.79
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dokunulmazhk kurumunun amacma da bir aykmhk
soru~turmas1

neticesinde su<;

~uphelerinin

olu~turmaz.183

Savc1, hazirhk

kuvvetlenmesi durumunda, kamu davas1

a<;acaktlf. Kamu davasmm a<;ilmas1 uzerine mahkeme, durma karan verecektir.
<;unku,

kamu davasmm a<;ilmasma engel

olmayan yasama dokunulmazhg1,

yargilama yapilmasma engeldir.
Uygulamada baz1 savcilar, A Y. M. 83 'teki "yargzlanamaz" ifadesini "kamu

davasznzn ac;zlamayacagz" ~eklinde yorumlamakta ve Meclis tarafmdan "kamu
davasznzn ac;zlmaszna izin verilmesi" i<;in TBMM Ba~kanhgma ba~vurmaktad1rlar.
Bu durum, 6zellikle kisa dava surelerinin 6ng6ruldugu hallerde, Meclisten karar
gelmemesi veya ge<; gelmesi yuzunden fiilen kamu davasmm a<;ilamamas1,
yargilamamn yapilamamas1 sonucunu dogurmakta ve hukuk devleti ilkesiyle

<;eli~en

bir uygulamaya sebep olmaktadlf. 184
inceleme konusu yapt1g1m1z ulkelerden; Danimarka, ispanya, israil, isvi<;re,
izlanda, Luksemburg, Portekiz ve Yunanistan Anayasalannda meclis uyelerine
kar~1,

meclisin izni olmadan dava a<;ilmas1

yasaklam1~ken;

ABD, Almanya,

Avustralya, ingiltere, Avusturya, irlanda, Finlandiya, isve<;, isvi<;re, Kanada, italya
ve Norve<;' de dava a<;ilmas1 dokunulmazhk kapsammda degildir. 185

c-) Arama ve Elkoyma
Arama;
musadereye tabi

su<;

i~lediklerinden

e~yay1

edilen

ki~ileri,

su<;

delillerini

ve

ele ge<;irmek i<;in bir kimsenin konutunda, etrafi <;evrili diger

mahallerinde, uzerinde ve
e~ya

~uphe

e~yasmda

yapilan

ara~t1rmad1r.

Elkovma ise zilyedin bir

uzerindeki tasarruf yetkisinin, nzas1 olmamasma ragmen kaldmlmas1d1r.186
Milletvekilinin ustu ve ikametgah1 aranabilir,187 telefonlanmn dinlenmesi

veya postasmm a<;ilmas1188 mumkundur. Yine milletvekiline ait olan delil olabilecek
veya musadereye tabi

e~yalara

elkonulabilir. Yalmz, milletvekilinin bu

faaliyetlerine engel olmas1 halinde tazyik 6nlemlerine

ba~vurulmas1,

soru~turma

doktrinde

183 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.31; aym yonde gorii~ ii;;in bk. KUNTER-YENiSEY, age, s.89;
ALACAKAPTAN, Ugur, "Milletvekili Dokunulmazhgi, Bakanlann Sorumlulugu, Cumhmb~kammn
Sorumlulugu", Uluslaras1 Anayasa Hukuk Kurultay1, TBB yaynu, Ocak, 2001, s.510
184ozTDRK, Bahri, "Gorev Sui;;lannda Ozel Som~turma ve Yargilama Usulii" Yeni Tiirkiye, S.14,
Mart- Nisan, 1997, s.854
185oozLER, "Yasama ... ", s.77-89
186 TOROSLU, age, s.224-228; KUNTER-YENiSEY, age, s.720-727
187 EREM, age,s.177; KIRATLI, age, s.88; OZGENC, izzet, Uygulamah Ceza Hukuku, Sebat
Yaymevi, 1998, s. 97
188 Kuath, muhaberata sansur konamayacag1 ve haberle~menin gizliliginin ihlal edilemeyecegi
gorii~undedir. age, s.89
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tart1~mahdir.

Tezi<;, tazyik 6nlemlerine ba~vurulamayacag1m ileri surerken,1s9
Feyzioglu, bu tazyiklerin AY'nin 83 uncu maddesinde belirtilmedigi i<;in ama<;sal
yorumla da dokunulmazhk kapsamma sokulmasmm mumkun olmad1g1m ileri
surerek, s6z konusu tedbirlere kar~1 milletvekilinin direnmesi halinde zor
kullamlabilecegini belirtmi~tir.190
Kamm1zca, Anayasa Koyucu 83 uncu maddede dokunulmazhk kapsammda
"tutuklama" i~lemini belirttikten soma "tutma" fiilini de almakla, tutuklama
d1~mda, yakalama dahil hareket hurriyetini s1mrlayan diger her turlu tedbirden,
milletvekillerini muaf tutmak istemi~tir. Maddenin lafzi ve ama<;sal yorumu bu
kamm1z1 destekler mahiyettedir. Bundan dolay1 milletvekilinin hurriyetini kis1tlama
sonucunu doguracak (nihai olarak tutma kapsamma girecek) tazyik 6nlemlerinin
yapilmamas1 gerekir.
incelenen ulkelerden Almanya, Avusturya, Bel<;ika, isvi<;re ve italyan
Anayasalanna gore yasama dokunulmazhg1 meclis uyelerinin evlerinin aranmasma
kar~1 da guvence saglar. Bu ulkelerde, meclis uyelerinin evlerinin aranabilmesi i<;in
parlamentonun izni gerekmektedir. italyan Anayasasmda, Parlamento uyelerinin
konu~malanmn veya haberle~melerinin dinlenebilmesi ile mektuplanna veya
yaz1~malanna el konulabilmesine kar~1 da guvence getirilmi~tir.191

d-) i/ade Alma
(Konu, yukanda sorgu alt ba~hg1 altmda ele ahnnu~tu.)

e-) Tamk veya Bilirki# Olarak Dinlenme
CMUK'ta -bu arada I Nisanda 2005'te yururluge girecek Ceza Muhakemesi
Kanununda-1n tamkhk bir kamu gorevi olarak duzenlenmi~ ve tamkhktan sebepsiz
<;ekinmeye bir takim yaptmmlar baglanm1~t1r.193 Yine CMUK'un 68 inci maddesinde

" ... tetkikatzn icrasz i<;in bilinmesi muktazi fen ve sanatla i§tigali meslek edinenler
veya meslek edinmeye resmen mezun olanlar, bilirki§i tayin edildikleri takdirde

189TEzi<;, age, s.381; aym yonde goru~ ii;;in bkz.; DONMEZER-ERMAN, age,s.272;
CENTEL, Nur, Tiirk Ceza Hukukuna Giri~, Beta, istanbul, 2001, s.111
190FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.31
191 GOZLER, "Yasama ... ", s.77-89
192 Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Tamkhk ve Bilirki~ilik 43 ila 73 uncu maddelerde
duzenlemni~tir.

193 Yeni CMK' da konu ~u ~ekilde duzenelmni~tir:
"MADDE 60. - (1) Yasal bir sebep olmakszzzn tanzklzktan veya yeminden r;ekinen tanzk hakkznda,
bundan dogan giderlere hukmedilmekle beraber, yemininin veya tanzklzgznzn gerr;ekle:jtirilmesi ir;in
dava hakkznda hukum verilinceye kadar ve her halde ur; ayz ger;memek i.izere disiplin hapsi verilebilir.
Ki:ji, tanzklzga ili:jkin yi.iki.imlulugune uygun davranmasz halinde, derhal serbest bzrakzlzr"

http://www.tbmm.gov.tr, E.T.,15.01.2005
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kendilerine

verilen

gorevi

yapmaya

mecburdurlar."

denilmek suretiyle194
bilirki~iligin kanuni bir odev -kamu gorevi- oldugu belirtilmi~tir. Milletvekillerinin
bu kamu gorevlerinden muaf tutulduklanna yonelik Anayasada ve diger kanunlarda
bir huki.im yoktur.19s CMUK, tamklara ve bilirki~ilere, <;agnlan oturuma gelme,
bildigini anlatma, yemin etme gibi odevler yuklemi~ ve bu odevlerin ihlal edilmesi
durumunda tamklara veya bilirki~ilere, zorla getirme, para cezas1, hapisle tazyik gibi
zorlay1c1 tedbirlerin ba~vurulabilecegini belirtmi~tir. Milletvekilinin her ne kadar
tamk olarak dinlenmesine bir engel yoksa da, tamkhk davetine uymamas1 halinde
tazyik hapsiyle zorlanmas1 veya para cezasma <;arptmlmas1 mumkun degildir. <;unku
yargilama (sonucunda karar verme), tutuklama niteligindeki bu i~lemler, 83 uncu
maddedeki milletvekilini yargilama, tutuklama ve tutma yasagma girerler.196
inceledigimiz ulkelerin <;ogunlugunda yasama dokunulmazhg1, parlamento
uyesinin mahkemelere tamk s1fat1yla <;agnlmasma engel degildir. Bununla birlikte,
Avustralya, Japonya ve Portekiz' de parlamento uyeleri mahkemelere tamk s1fat1yla
da <;agnlamazlar. ingiltere'de ise Avam Kamaras1 uyeleri kural olarak mahkemelere
tamk olarak <;agnlabilir. Ancak Speakers, uyenin Avam Kamaras1 toplant1sma
katilmas1 gerektigini bildirirse, Avam Kamaras1 uyesi tamk olarak <;agnlamaz.
Almanya' da ise Bundestag uyeleri, tamk s1fat1yla mahkemelere <;agnlabilir. Bununla
birlikte, Bundestag uyeleri toplant1 doneminde Bundestag'm bulundugu yerde
dinlenilmelidir. 197

f-) Para Cezalarz

194 Konu yeni CMK'da ~u ~ekilde diizenlenmi~tir:
"MADDE 65. - (1) A:jagzda belirtilen ki:ji veya kurumlar, bilirki:jilik gorevini kabul etmekle
yukumludurler:
a) Resmf bilirki:jilikle gorevlendirilmi:j olanlar ve 64 i.inci.i maddede belirtilen listelerde yer almz:j
bulunanlar.
b) jncelemenin yapzlmasz ir;in bilinmesi gerekli fen ve sanatlarz meslek edinenler.
c)jncelemenin yapzlmasz zr;zn gerekli
http://www.tbnun.gov.tr, E.T.,15.01.2005

meslegi

yapmaya

resmen

yetkili

olanlar. "

195 "... ulkede ya:jayan herkes yoni.inden tanzklzgzn toplumsal ve kamusal bir gorev olmaszndan
kaynaklanan ve kamu yararzna kabul edilmi:j olan bir zorunluluk... soz konusudur." TOROSLU,
age,s.170

196 "milletvekilinin ikametgahznda arama yapzlmasz ... tanzk szfatzyla sorguya r;ekilmesi
mi.imkundi.ir, fakat ... tazyik tedbirlerine ba:jvurmak suretiyle, bunlarz zorla yapmaya imkan
yoktur." DONMEZER-ERMAN, age, s.272; aym yonde gorii~ i\:in bkz., EREM, age,
s.178
197 GOZLER,"Yasama ... ", s.93
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Doktrinde baz1 yazarlar dokunulmazhk kurumunun amacmdan yola <;1karak,
adli para cezalanm, dokunulmazhk kapsam1 di~ma <;1karm1~lard1r.19s
Maddede ge<;en "ceza" su<; vesilesiyle ceza yargilamas1 sonucu verilen ceza
hukmi.idur. Anayasamn 83/3 uncu maddesinin lafzi yorumundan yola <;1karak
diyebiliriz ki, madde metninde "ceza hukumleri" konusunda kis1tlay1c1 bir ifade
kullamlmam1~, rum ceza hukumlerini kapsayacak genel bir ifade kullamlm1~t1r.
Madde metninin lafzi a<;1khgma ragmen, dokunulmazhgm amacma aykm oldugu
gerek<;esiyle, para cezalanm dokunulmazhk kapsam1 haricinde du~unmek, kanun
metinlerini yorumlama teknigine aykm olacaktlf.199 Yine, para cezalanmn infaz1
yoluyla, milletvekilleri uzerinde baski kurulabilecegi du~unuldugunde, bu durumun
dokunulmazhk kurumunun konulmasmdaki ama<;lara ters du~medigi de gorulecektir.

g-) Cebri icra ve Haciz
Dokunulmazhk yalmzca ceza kovu~turmasma ve verilmi~ bir ceza
hukmunun yerine getirilmesine kar~l uyeyi koruduguna gore, hukuk davalanyla
ilgili her turlu kovu~turma ve cebri icra yoluna gidilmesine -medeni ceza
verilmesine- bir engel yoktur.200

h-) idari Cezalar
Hukukumuzda, mahkemeler di~mda idari mercilerin de baz1 durumlarda
ki~ilere para cezas1 verme yetkisi mevcuttur. Maliyenin, belediyenin, kolluk
memurlanmn, gumruk idaresinin verdigi ceza kararnameleri bu kapsamdadlf ve
bunlar idari cezalardlf. Kanun Koyucu bu fiilleri, ceza hukuku anlammda su<;
olmaktan <;1karm1~tlf. idarenin vermi~ oldugu bu tur para cezalan, bir yargilamay1
gerektirmediginden, hem muhakeme engeli, hem de infaz engeli olarak kabul
edilemezler. Zira, burada bir yargilama soz konusu degildir. Kald1 ki, verilen, para
cezas1 oldugundan, bunun kurumun amacma gore de nispi dokunulmazhk kapsamma
girmeyecegi a<;1kt1r. 201
198 Bu yonde gorii~ sahibi; BiLiR, Faruk, Tiirkiye'de Milletvekilligi ve Milletvekilliginin Sona
Ermesi, Ankara, 2001, s.200
199 Benzer gorii~ sahibi, FEYZiOGLU," ... Du~unceler",s.5
200 DONMEZER
..
-ERMAN, age, C. l,s.256
201 KUNTER-YENiSEY, age, s.822; Aym yonde gorii~, FEYZiOGLU, Yasama ... , s.32;
1Nisan2005 tarihinde yiiriirluge girecek olan 5237 say1h yeni TCK'da kabahat, curiim aymmma
son verilmi~, daha once ceza kanununda kabahat sw;:u olarak nitelenen baz1 fiiller kanun kapsammdan
i;:lkanlnn~tu. 23.03.2005 tarihinde Adalet Komisyonunda kabul edilen ve yuriirliik tarihi 1Nisan2005
olan 1/993 esas numaral1 "Kabahatler Kanun Tasarzsznda" da daha once ceza kanunlan kapsannnda
olan baz1 fiiller, ceza hukuku anlannnda sui;: olmaktan i;:lkanlnn~, yaptmmlan -idari makamlarca
verilen- idari para cezalan olan idari sui;: kapsannna al1mm~tu. Sozkonusu Kanun Tasans1mn
kanunla~mas1 durumunda, kumar oynamak, sarho~ken ba~kas1mn huzumnu bozmak, kamuya ait bir
yere afi~ asmak, i;:evreyi kirletmek, kimligi bildirmemek, giiriiltii i;:lkartarak huzum bozmak, yetkili
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j-) Onodeme
Onodeme; (TCK M.119) yalmz para cezas1m veya yukan smm li<; ay1
ge<;meyen hurriyeti baglay1c1 bir cezay1 gerektiren su<;larda, savcmm tebligat1
uzerine, para cezas1m veya hurriyeti baglay1c1 cezamn a~ag1 haddine tekabul eden
para cezas1m suresi i<;inde odeyerek, kamu davasmm a<;ilmamas1 veya kamu davas1
a<;ilm1~sa bunun du~mesi sonucunu doguran bir kurumdur.202
Cumhuriyet savc1s1, milletvekiline, TCK M. 119203 uyannca odeme emri teblig
edebilir. Yargilama yapilmad1g1 i<;in idari nitelikte bir i~lem olan bu odeme
emrindeki meblag1 milletvekilinin odemesinde bir engel yoktur. Ancak suresi
i<;erisinde odemezse, cumhuriyet savc1smm a<;acag1 kamu davasmda yargilama
yapilamaz.204

k-) Hukuki ve Mali Yargzlama
Kara Avrupas1 hukuk sisteminde ve bu arada ulkemizde, yasama
dokunulmazhg1 parlamento uyesini sadece ceza kovu~turmasma kar~1 korur; hukuk
davalanna kar~1 korumaz. <;unku dokunulmazhgm amac1, milletvekillerinin keyfi
kovu~turmalarla yasama gorevini yerine getirmekten ahkonulmas1m 6nlemektir;
hukuk davalan ise, milletvekilinin Meclise devamma ve gorevini yerine getirmesine
engel olmaz. Su<; te~kil eden bir fiille ba~kasma zarar veren parlamento uyesi
hakkmda, su<;tan zarar goren ki~i, ceza davas1 a<;amasa da, haks1z fiil hukumlerine
dayanarak, parlamento uyesine kar~1 hukuk davas1 a<;1p, ondan tazminat isteyebilir.
makamlar tarafmdan verilen ve hukuka aykm olmayan emre aykm hareket etmek gibi bu kanun
kapsanunda tammlanan idari sm;:lan i~leyen milletvekillerine dokunulmazhklan kaldirlmaks1zm
yasada belirtilen idari cezalar uygulanabilecektir. "Kabahatler Kanunu Tasans1, Gereki;:esi ve Adalet
Komisyonu Rapom", Sira Say1s1 840, www.tbmm.gov.tr, E.T.23.03.2005
Erem, milletvekiline CMUK 'ta ki (M.26) -hakimin reddi talebinin varit olmamas1 dummundadisiplin cezalanmn hiikmolunabilecegini, fakat bu cezalann infaz1mn geri birakllacag1m ileri
surmu~tur. EREM, age, s.178
202 EREM, age, s.1024
203 Yeni kanunla~an 5237 say1h TCK' da OnOdeme ~u ~ekilde duzenlemni~tir.
"Madde 75. - (1) Uzla:jma kapsamzndaki sur;lar harir; olmak iizere, yalnzz adlf para cezasznz
gerektiren veya kanun maddesinde ongoriilen hapis cezasznzn yukarz sznzrz ii<; ayz a:jmayan sur;larzn
faili;
a) Adlf para cezasz maktu ise bu miktarz, degilse a:jagz sznzrznz,
b) Hapis cezasznzn a:jagz sznzrznzn kar:jzlzgz olarak her gun ir;in yirmi Turk Lirasz iizerinden
bulunacak miktarz,
c) Hapis cezasz ile birlikte adlf para cezasz da ongoriilmii:j ise, hapis cezasz ir;in bu fikranzn
(b)
bendine gore belirlenecek miktar ile adlf para cezasznzn a:jagz sznzrznz,
Soru:jturma giderleri ile birlikte, cumhuriyet savczlzgznca yapzlacak teblig iizerine on gun ir;inde
odedigi takdirde hakkznda kamu davasz ar;zlmaz ... " http://www.tbmm.gov. tr, E.T.' 17 .1.2005
204 FEYZiOGLU," ... Du~iinceler", s.8,
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Yine, borcunu odemeyen milletvekiline kar~1 alacak davas1 a<;ilabilir; bu milletvekili
hakkmda alacagm tahsiline yonelik buti.in hukuki takipler yapilabilir.2os
Mali yukumluluklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan -ve hurriyeti
baglay1c1 ceza gerektirmeyen- "mali nitelikteki su<;lann" kovu~turulmas1 da yasama
dokunulmazhg1 kapsammda degildir. Bu <;er<;evede vergi idaresi, milletvekilinin
vergi ziya1 (VUK M. 344) veya vergi yukumluluklerinde usulsuzluk (VUK M. 351)
su<;unu tespit ettiginde gerekli parasal yaptmmlan ve bunlann tahsili i<;in haciz
prosedurunu uygulayabilecek; bu su<;lara bagh olarak <;1kan uyu~mazhklar vergi
mahkemelerinde kovu~turulabilecektir. Buna kar~1hk vergi ka<;ak<;1hg1 (VUK M.
359), vergi mahremiyetinin ihlali (VUK M. 5) ve yukumlulerin 6zel i~lerini yapma
(VUK M. 363) gibi "ceza hukuku anlammda da" su<; sayilan ve ceza yargilamas1
gerektiren vergi hukuku su<;lanmn kovu~turulmas1 yasama dokunulmazhg1 engeline
tabidir.206

205 DONMEZER-ERMAN,age,s.273,
..
. TEZI<;,age,s.380,
.
. KIRATLl,age,s.84,. VEDEL,age,s.403
inceleme konusu yaptigmuz ulkelerin i;;ogunda yasama dokunulmazhg1 sadece cezai alanda
gei;;erlidir ve sadece cezai takiplere kar~1 komma saglar. Bu ulkeler Almanya, Avusturya, Beli;;ika,
Finlandiya, Fransa, ispanya, isvei;;, isvii;;re, italya, izlanda, Japonya, Portekiz, Turkiye ve
Yunanistan'du. Japonya di~mda bu Ulkelerin hepsi Avmpa'da bulunmakta ve klta Avmpas1 hukuk
sistemine sahiptir. Bu ulkelerin hepsinde kamu hukuku-ozel hukuk aynnu vardu. Bu ulkelerde ozel
hukuk kapsanundaki eylem ve i~lemlerinden dolay1 parlamento uyelerine tamnnu~ bir dokunulmazhk
yoktur. GOZLER, "Yasama ... " s.89
Baz1 ulkelerde yasama dokunulmazhg1 parlamento uyelerini cezai takiplere kar~1 degil, sadece
hukuki takiplere kar~1 komr. Bu Ulkeler Amerika Birle~ik Devletleri, Avustralya, ingiltere, irlanda ve
Kanada' du. Bu Ulkelerin hepsi Anglo-Sakson hukuk sistemine mensup Ulkelerdir. Yani, bu ulkelerde
parlamento uyeleri ozel hukuk alamndaki bori;;lanndan dolay1 tutuklanamayacaklardu. Bununla
birlikte bu ulkelerde parlamento uyelerinin i~ledikleri -ceza hukuku anlanunda- sui;;lardan dolay1
tutuklanmalan, yargllanmalan ve hapsedilmeleri mumkiindur. age, s.89
Yasama dokunulmazhg1mn hem cezai, hem de hukuki alanda gei;;erli oldugu ulkeler ise
Danimarka, israil, Liiksemburgve NoIVe<;:'tir. age, s.90
206 ONCEL, Mualla, KUMRULU, Ahmet, CAGAN, Nami, Vergi Hukuku, TurhanKitabevi
Yay1nlan, 7.Baskl, Ankara, Ekim 1999, s.209-214; DOMANiC, age, s.943
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IV- DOKUNULMAZLIGIN DAVA VE CEZA ZAMANASIMINA
ETKiSi
A- TCK 107'deki Zamana~1mm1 Durdurucu Sebebin
Uygulanabilirligi
Doktrinde, yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1 i<;in yapilan ba~vurunun,
TCK'mn 107 nci maddesi kapsammda, zamana~1m1m durdurup durduramayacag1
konusunda farkh gori.i~ler vardlf.
TCK'mn 107 nci maddesinde "Hukuku amme davasznzn ikamesi mezuniyet
veya karar alznmaszna yahut diger bir mercide halli lazzm gelen bir meselenin
neticesine baglz bulundugu takdirde mezuniyet ve kararzn alznmaszna yahut
meselenin halline kadar mururuzaman durur." denilmek suretiyle konu
duzenl enmi ~tir. 207
207 1 Nisan 2005 tarihinde yuriirliige girecek yeni Turk Ceza Kanununda da konu aym paralelde
duzenlemni~tir.

"Madde 67. - (1) Soru:jturma ve kovu:jturma yapzlmasznzn, izin veya karar alznmasz veya diger bir
mercide r;ozulmesi gereken bir meselenin sonucuna baglz bulundugu hallerde; izin veya kararzn
alznmaszna veya meselenin r;ozi.imi.ine veya kanun geregince hakkznda kar;ak oldugu hususunda karar
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Donmezer-Erman, yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1 i<;in savc1hk<;a
yapilacak ba~vuruyu, TCK'mn 107 nci maddesi <;er<;evesinde degerlendirmekte ve
Meclisin dokunulmazhga ili~kin karanm, bu maddede belirtilen "yetkili makamca
verilecek izin" olarak nitelemektedir. Donmezer-Erman'a gore, adli makamlarca
yapilacak ba~vuru uzerine duran dava zamana~1m1, Meclis<;e, dokunulmazhgm
kaldmlmas1 talebinin ertelenmesi ~eklinde karar verilirse, sanki bu yonde zamana~1m1m durdurucu- talep yapilmam1~ gibi hesaplamr ve zamana~1m1 hi<;
durmadan i~lemi~ olur. <;unku, TCK'mn 107 nci maddesine gore, zamana~1m1mn
durmas1 i<;in mezuniyet almmas1 ~art ko~ulmu~tur. Dokunulmazhgm kaldmlmas1
karan verilmesi durumunda ise izin veya karar almd1g1 i<;in zamana~1m1 kald1g1
yerden devam edecektir.2os
Erem de, Donmezer'le benzer ~ekilde, dokunulmazhgm kaldmlma talebine
ili~kin Meclisin karanm, TCK'mn 107 nci maddesinde belirtilen, yetkili makamzn
kararz niteliginde degerlendirmektedir. Erem' e gore "Anayasa ile TCK arasznda bir
ahenksizlik (<;eli§ki) vardzr. TCK ya gore
kamu davasznzn ac;zlmasz, yetkili
makamdan karar alznmaszna baglz oldugu takdirde, kararzn alznmaszna kadar
zamana§zmz durur. 0 halde suc;un i§lendifti giinden itibaren (milletvekili sifatz
kazanzlmz§ olsa bile) dava zamana§zmz i§lemeye ba§layacak; ancak, dokunulmazlzgzn
kaldzrzlmasz i<;in yapzlacak muracaat tarihinde zamana§zmz duracaktzr. Halbuki,
Anayasa "uyelik suresince zamana§zmz i§lemez" demek suretiyle, Meclise ba§vuru
olmadan da, zamana§zmznzn duracagznz belirtmektedir. Bu iki hukmu tefrik etmek
i<;in (Anayasanzn ustunliigu ilkesi c;erc;evesinde) Anayasaya uygun olmayan
kanunlarzn hukumsuzliigu yolundaki ilkeye ba§vurmak dogru olmaz. Anayasa
Koyucunun hakiki iradesini ara§tzrmak daha dogru bir yorum olur. Anayasanzn bu
hukmuyle Kanun Koyucu, milletvekillerinin zamana§zmz bakzmzndan diger
vatanda§lara kzyasen, daha imtiyazlz bir durumda olmalarzna mani olmak istemi§tir.
Kanun Koyucunun maksadz milletvekillerini, diger vatanda§larzn durumundan daha
agzr bir duruma irdirmek degildir. " 209 Bu sebeble Erem, Ceza Kanununun 107 nci
maddesinin, Kanun Koyucunun hakiki iradesine uygun oldugu i<;in, Anayasamn
ilgili maddesine ragmen uygulanmas1 ve dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebi

verilmi:j olan sur; faili hakkznda bu karar kaldzrzlzncaya kadar dava zamana:jzmz durur. "
http://www.tbmm.gov.tr, E.T.,11.1.2005
W8 DONMEZER-ERMAN,
.
age, C.III,
s.275,. A~ag1da belirtilecegi gibi Erem'den farkh olarak
Donmezer-Erman, dokunulmazhgm ertelenmesi yoniinde karar uzerine 107 inci maddeye gore devam
etmesi sozkonusu olan zamana~mumn, Anayasamn 83. maddesindeki hiikiim geregince,
milletvekilinin bu slfatl devam ettigi muddeti;;e durmaya devam edecegi kanaatindedir. Y ani
Donmezer, anayasamn ustiinlugu ilkesi i;;eri;;evesinde, zamana~muna ili~kin Anayasamn 83/3
maddesinde hiikum bulunmasayd1, TCK'mn 107 nci maddesi i;;eri;;evesinde, zamana~mumn duracag1
kanaatindedir.

209 EREM,age,s.1015
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yapilmas1 durumunda

zamana~1m1mn

bu huki.im <;en;evesinde durmas1 gerektigi

goru~undedir.

Yarg1tay 2. Ceza Dairesi ise 14.10.1997 gun ve E. 1997/14100, K.
1997/13205 say1h karannda,210 yasama dokunulmazhk bir dava engeli oldugunu
kabul etmek suretiyle, dokunulmazhgm kaldmlmad1g1 surece, TCK'mn 107 nci
maddesi uyannca, dava zamana~1m1mn duracag1 sonucuna ula~m1~t1r.
Kunter-Yenisey ise yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1 i<;in yapilan
ba~vuruyu, TCK'mn 107 nci maddesi kapsammda du~unmemi~tir. Ona gore "izin"
aktif ve pasif di ye ikiye aynlmakta ve yasama dokunulmazhgmm kaldmlma talebini
aktif izin <;er<;evesinde degerlendirmektedir. Pasif izin, fiili esas tutmaktadir,
muhakemeye engel ve zamana~1m1m durdurucu izindir. Aktif izin ise su<;un
niteligine degil, failin s1fatma bakmaktadlf ve muhakemenin degil yasama uyeligi,
diplomathk gibi gorevlerin serbest yapilabilmesindeki toplumsal yarar bakimmdan
kabul edilmi~tir ve muhakeme engeli olan izin <;er<;evesinde du~unulmemelidir.211
Yukanda da belirtildigi uzere, milletvekili hakkinda kamu davas1 a<;ilmas1m
ve hazirhk soru~turmas1 i~lemlerinin yapilmas1m, Anayasa Koyucu, dokunulmazhk
kapsamma almam1~tlf. <;unku dokunulmazhgm kapsammda olan durumlar tahdidi
olarak belirtilmi~tir. Dava a<;ilabildigine gore dava zamana~1m1mn durmas1 da soz
konusu olmayacaktlf. Kamu davas1 a<;ilmasmm, yetkili makamdan karar almmasma
bagh oldugu hallerde, karann almmasma kadar zamana~1m1mn duracag1m hukme
baglayan, TCK'mn 107 nci maddesi, Donmezer veya Erem'in iddia ettigi gibi,
burada uygulanamaz.212

B- 1983 Anayasasmm 83 iincii Maddesi (:en;evesinde
Dokunulmazhgm Zamana~1mma Etkisi
Dokunulmazhk muddetince zamana~1m1mn i~leyip i~lemeyecegi, Anayasamn
83/3 uncu maddesinde ~u ~ekilde duzenlenmi~tir: "Turkiye Buyuk Millet Meclisi
uyesi hakkznda, sec;iminden once veya sonra verilmi§ bir ceza hukmunun yerine
getirilmesi, uyelik sifatznzn sona ermesine bzrakzlzr; uyelik suresince zamana§zmz
i§lemez."
Maddede belirtilen zamana~1m1mn "ceza zamana§zmznz" i<;ine ald1g1 a<;1k<;a
anla~ilmaktad1r. Bu maddeye gore se<;imden once veya soma verilmi~ bir ceza
hukmu i<;in zamana~1m1 i~lemeyecek; ceza zamana~1m1 milletvekilligi nedeniyle
210 Yarg1tay KararlarI Dergisi, C.24, Say1 2, Subat 1998, s.442-443; Aym dogmltuda karar,
"dokunulmazlzk kaldzrzlzncaya kadar hir;bir surette sure i:jlemeyecegi gozetilmeden sanzk hakkznda
ar;zlan davanzn dii:jilriilmesi, kararz bozmayz gerektirir." Y.4.CD. T.18.09.1981, E. 5135, K.5295,
YKD, Kasim-1981, s.497
211 KUNTER-YENiSEY, age, s.93; aym dogrultuda gorii~ sahibi, OZTURK-ERDEM-OZBEK, age,
s.79
212 aym dogmltuda gorii~ ii;;in bk., FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.33
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kesilmi~se,

milletvekilligi s1fat1 bittikten sonra kald1g1 yerden devam edecek, eger
milletvekilligi s1rasmda ceza hukmi.i verilmi~se, ceza zamana~1m1, milletvekilligi
s1fat1 bittikten sonra ba~layacakt1r.
Maddede ifade edilen zamana~1m1mn, dava zamana~1m1m da kapsay1p
kapsamad1g1 konusunda, doktrinde aynks1 goru~ler vardir.
Anayasamn 83 uncu maddesinin li<;lincu fikrasmda belirtilen zamana~1m1mn,
dava zamana~1m1m da kapsad1g1m ileri surenlere gore, her ne kadar bu fikramn
duzenleni~

bi<;imi ceza zamana~1m1m ifade eder ~eklindeyse de, bu hukmu geni~letici
yoruma tabi tutarak dava zamana~1m1m da kapsar ~ekilde anlamak gerekir.213 Bu
goru~ sahiplerine gore, zamana~1m1m, 83 uncu maddedeki duzenlenme yerinin iyi
se<;ilmemi~ olmasmdan dolay1, sadece ceza zamana~1m1 olarak anlamak, kurumun
amacma aykm du~er. Yine dava zamana~1m1m bu kapsamda gormemek,
milletvekillerini imtiyazh ki~iler haline sokacak ve bu durum adalete ve hakkaniyete
uygun bir <;ozum olmayacaktlf. 214
Feyziogluna gore ise, Anayasamn 83 uncu maddesinde, ceza mahkumiyetinin
infazmm uyeligin sonuna ertelenmesi, ayn bir fikra halinde duzenlenmi~tir ve
zamana~1m1mn i~lemeyecegi hukmu bu fikrada yer almaktadir. Aynca "uyelik
suresince zamana§zmz i§lemez" ibaresi ayn bir cumle degildir; ceza hukmunun
infaz1m erteleyen cumleye, noktah virgulle baglanm1~tlf. O'na gore bu duzenleme
~ekli, zamana~1m1mn

dava zamana~1m1m da i<;erecek ~ekilde geni~ yorumlanmas1m
imkans1z kilmaktad1r. Anayasamn bu hukmunun kiyas yoluyla dava zamana~1mma
uygulanmas1 da mumkun degildir. <;unku, zamana~1m1, maddi ceza hukukuna ait bir
kavramdlf ve kanunilik ilkesine tabidir. 21s
Y asama dokunulmazhg1 kurumu, 1924 Anayasasmm 17 nci maddesinde tek
fikrada duzenlenmi~ ve milletvekilligi suresince zamana~1m1mn i~lemeyecegi madde
metninin son cumlesi olarak fikraya eklenmi~tir. Maddede ad1 ge<;en zamana~1m1mn
dava veya ceza zamana~1m1 oldugu yolunda bir a<;1khk bulunmad1gma gore yasama
dokunulmazhgmm, 1924 Anayasasmda hem dava hem de ceza zamana~1m1m

213 DONMEZE-ERMAN, age, C:III, s.274
214 Erem de Anayasamn 83/3 fulcu maddesinde amlan zamana~1nnm -konunun tartl~masma
girmeden- "dava zamana~1nn" olarak kabul etmektedir. EREM, age, s.1015; Certel ve Ozgem;:'de
Anayasamn mevcut hiikmfulu dava zamana~muna kapsar ~ekilde anlamaktadrr. CENTEL, age, s.664;
OZGENC,i., age, s.96; Kuath ise 1924 ve 1961 Anayasalari i;:en;:evesinde ula~ngi sonui;:ta, ilgili
maddelerdeki zamana~munm dava zaman~lllUlll da kapsadlgim belirtmi~tir. Yalmz zamana~munm
durmas1 ii;:in Meclis B~kanl1gina bu yonde bir ba~un ohnas1 gerektigini ileri siirmu~llir. Ba~un
zamana~1nnm durdurucu etkisi ise Meclisi;:e, dokunuhnazhgin kaldlnldlgi gfule veya dokunulmazhgin
ertelendigi gfule kadar devam edecektir. KIRATLI, age, s. l 08
215 FEYZiOGLU, age, s.32; aym yonde gorii~ ii;:in bkz., OZGEN, Eralp, Ceza ve Ceza
Muhakeme Hukuku Bilgisi, Eski~ehir, 1988, s.100; Alacakaptan da konunun tart1~masma
girmeden, Anayasamn bu hukmune gore ceza zamana~1mmm i~lemeyecegini, dava
zamana~1m1mn i~leyecegini belirtmi~tir. age, s.510
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durdurdugu kabul edilmelidir. Tabii yapilan bu saptama, yasama dokunulmazhg1m
duzenleyen 17 nci maddenin lafzi yorumuyla ula~ilan bir sonw;tur. 1924 Anayasas1
Tasans1 goru~me tutanaklannda maddede belirtilen zamana~1m1mn dava
zamana~1m1m
da kapsayacag1 yonunde bir a<;1klama veya fikir beyam
bulunmad1gmdan, Anayasa Koyucunun konu hakkmda guttugu ama<; (maddenin
ratio legisi) anla~ilamam1~t1r.216
1924 Anayasas1 bakimmdan <;1kard1g1m1z bu sonucu 1961 ve 1982
Anayasalan bakimmdan <;1karmak mumkun degildir.217
Kanzmzzca; tart1~mamn kaynag1m maddenin yorumlanmas1 te~kil etmektedir.
Yukanda da belirttigimiz gibi, muhakeme engeli olan dokunulmazhk 83 uncu
maddenin ikinci fikrasmda, infaz engeli olan dokunulmazhk ise 83 uncu maddenin
li<;lincu fikrasmda duzenlenmi~tir. "uyelik suresince zamana§zmz i§lemez" ifadesi ise
li<;lincu fikraya (;) noktah virgul i~aretiyle -bu fikramn devam1 olarak- baglanm1~t1r.
Madde, gramatik yap1s1 itibariyle zamana~1m1m, sadece infaz engeli olan
dokunulmazhk i<;in 6ng6rmektedir. Yukanda da incelemesini yapt1g1m1z gibi, Meclis
tutanaklanndan, maddenin tarihsel geli~iminden, Anayasa Koyucunun, 83 uncu
maddede zamana~1m1m duzenlerken, hangi amac1 guttugu (ratio legisi)
anla~ilamamaktadir.21s Tersi bir yakla~1m Feyzioglu'nunda belirttigi gibi madde
metnin yorumlanmas1 degil, kiyas yoluyla ceza zamana~1m1 i<;in 6ng6rulen
duzenlemenin, dava zamana~1mma da te~mil edilmesi olacaktlf. Dokunulmazhk, aym
zamanda bir ceza hukuku kurumu oldugu ve ceza kanunlanmn yorumlanmasmda da
kiyas yasag1 bulundugu i<;in, aksi yakla~1m bizi yanh~ <;6zume goturecektir. 219
TCK'mn 104 uncu maddesine gore,220 kamu davasmm a<;ilmas1, dava
zamana~1m1m keser. Aym maddenin ikinci fikras1, zamana~1m1mn kesildigi tarihten

216 TBMM Zabit Ceridesi, C.2, 13.ii;;tima, ii;;tima T. 16.3.1340, s.557-567
217 Ayntih bilgi ii;;in "Kummun Tiirkiyedeki Tarihi Geli~imi" bOliimiine baklmz.
218 "Ser;ilen yorum yontemi ne olursa olsun, kanunun gramatik yapzsz, kanunun sistematigi, kanunun
konulu:j gerekr;esi yani esas fikri (ratio legisi), kanunun tarihr;esi, kanunun gerr;ekr;i olmasz,
(ihtiyar;lara cevap vermesi) unsurlarznzn tamamz, yapzlan yorumda gozoni.inde tutulmalzdzr. " OZT AN,
Bilge, Medeni Hukukun Teruel Kavramlan, TurhanKitapevi, Ankara, 2000, 5.B, s.128; Giiniimiizde
ki hakim gorii~, kiyas i~lemi harii;;, diger kanunlann yommu yoniinden gei;;erli olan ilkelerin ceza
kanunlanmn yommu yoniinden de gei;;erli oldugu yolundadir.TOROSLU, Nevzat, "Ceza Hukuku",
Sava~ Y aymevi, Ankara, 1998, s.26
219 Y omm, kanunun anlannm belirlemek bakmundan, kanun koyucunun iradesini meydana i;;1kanua
faaliyetidir. Kiyas ise saiklerdeki benzerlige dayanmak suretiyle, ongoriilen bir kurahn, kanun
tarafmdan ongoriilmemi~ ba~ka bir hale uygulanmas1 demektir. Kiyas kanunun manas1m anlamak ii;;in
degil, fakat bo~luklan doldurmak ii;;in yapllan bir te~mil yahut geni~letine faaliyetidir. DONMEZERERMAN, age, s.174,
220zamana~1m1m kesen sebepler, 1 Nisan 2005 te yuriirliige girecek yeni TCK'da ~u ~ekilde
duzenlemni~tir:

"Madde 67-(2) Bir sur;la ilgili olarak;
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itibaren yeniden i~lemeye ba~layacag1m ve zamana~1m1m kesen sebeplerin TCK'mn
102 nci maddesinde tespit edilmi~ olan sureleri yandan fazla uzatamayacag1m hukme
baglamaktad1r.
Davamn sadece belirli sure i<;inde a<;ilmas1m degil, belirli sure i<;inde
sonu<;landmlmas1m da gerekli kilan s6z konusu hukumler kar~1smda, Anayasamn
ilgili maddesinde, dava zamana~1m1mn durmasmm duzenlenmemi~ olmas1,
dokunulmazhg1 sorumsuzluga donu~turen bir eksikliktir. Sayle ki, dava zamana~1m1
doluncaya kadar dokunulmazhklan kaldmlmaks1zm milletvekili s1fatlanm devam
ettiren ki~ilerin, i~ledikleri su<;lar nedeniyle cezalandmlmalan, milletvekillikleri sona
erdikten soma dahi mumkun olamayacakt1r.221

V- YASAMA DOKUNULMAZLIGININ KAPSAMI
A-

Ki~iler

Bakimmdan Yasama Dokunulmazhgmm Kapsam1

Anayasa, yasama dokunulmazhg1m, yasama sorumsuzluguyla birlikte
"Uyelikle ilgili Hukumler" ba~hg1 altmda duzenlemi~tir. AY'nin dokunulmazhg1
duzenleyen 83 uncu maddesinde ve i<;tuzugun 131 inci ila 134 uncu maddelerinde,
sadece milletvekillerinden s6z edilmektedir. Ancak, dokunulmazhk ayncahg1 sadece
milletvekillerine tamnm1~ degildir.
1982 Anayasasma gore, yasama dokunulmazhgmdan faydalanan ki~ileri, u<;
grupta inceleyebiliriz. Bunlar; milletvekilleri, TBMM uyesi olmayan bakanlar ve
Cumhurba~kanhg1 Konseyi uyeleridir. Bu s1fatlara haiz olmadan, Mecliste konu~ma
yapan bir kimse, -mesela, yasama <;ah~malanna i~tirak eden burokratlar, uzmanlarbu haktan yararlanamazlar.222

a) $upheli veya sanzklardan birinin savcz huzurunda ifadesinin alznmasz veya sorguya r;ekilmesi,
b) $upheli veya sanzklardan biri hakkznda tutuklama kararznzn verilmesi,
c) Sur;la ilgili olarak iddianame duzenlenmesi,
d) Sanzklardan bir kzsmz hakkznda da olsa, mahkumiyet kararz verilmesi,
Halinde, dava zamana:jzmz kesilir.
(3) Dava zamana:jzmz kesildiginde, zamana:jzmz si.iresi yeniden i:jlemeye ba:jlar. Dava zamana:jzmznz
kesen birden fazla nedenin bulunmasz halinde, zamana:jzmz si.iresi son kesme nedeninin gerr;eklqtigi
tarihten itibaren yeniden i:jlemeye ba:jlar.
(4) Kesilme halinde, zamana:jzmz si.iresi ilgili sur;a ili:jkin olarak Kanunda belirlenen si.irenin en fazla
yarzszna kadar uzar. " http://www. tb mm. gov. tr, E.T. ,11.1. 200 5

221 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.33
222 ARSEL, age, s.268; 1924 Anayasas1mn 41/2 inci maddesinde " ... Cumhurba:jkanznzn ozluk
i:jlerinden dolayz sorumlanmasz gerekirse Anayasanzn milletvekilligi dokunulmazlzgz ile ilgili 17 nci
maddesi hukumlerine uyulur" denilmek suretiyle dokunulmazhgm ki~i bakmundan kapsanuna
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Baz1 yazarlara223 gore dokunulmazhk, Cumhurba~kammn ki~isel sw;lan i<;in
1924 Anayasasmda oldugu gibi ge<;erli olmahd1r. Bu gori.i~e katilmak mi.imki.in
degildir. 1961 ve 1982 Anayasas1 boyle bir duzenlemeye gitmedigine gore, bu
bo~lugu, yorumla, kiyas yoluyla doldurmamn imkam yoktur. 224 1961 Anayasasmm
98 inci maddesi ve 1982 Anayasasmm 105 inci maddesi, Cumhurba~kammn sadece
gorev su<;lanndan sorumsuzlugunu duzenlemi~tir. Bu duzenlemelerin kar~1t
anlamlanndan <;1kan sonu<;, Cumhurba~kammn ki~isel su<;lanndan sorumlu
oldugudur.22s

1-)Milletvekilleri (Ba~bakan ve Meclis Uyesi Bakanlar)
Dokunulmazhktan ama<;, yasama fonksiyonunun tam anlam1yla yerine
getirilmesini saglamak olduguna gore, dogal olarak dokunulmazhktan yararlanacak
ki~ilerin ba~mda, bu fonksiyonu yerine getirmekle yukumlu milletvekillerinin olmas1
gereklidir.
Dokunulmazhk, yasama faaliyetini yerine getiren parlamento uyelerine bir
koruma saglar. i~tirak halinde i~lenen su<;larda uyenin dokunulmazhgmm
kaldmlmasma karar verilmemi~ olsa bile, uye d1~mdaki ~erikler i<;in her turlu usul
i~lemleri yapilabilir. Yarg1tay, Parlamento Uyesi Kas1m Gulek ve ~eriklerinin
yargiland1g1 bir davaya ili~kin verdigi "... milletvekilinin sec;ilmekle kazandzgz
dokunulmazlzk nedeni ile hakkzndaki davanzn durdurulmaszna, diger sanzklar i<;in
devam ettirilmesine ... " karanyla,226 dokunulmazhgm, diger su<; ~eriklerini
korumayacag1m kabul etmi~tir.227
Cumhurba~kam da almnu~ken sonraki anayasalarda bu hiikme yer verilmemi~tir. GOZBUYUK-

KiLLi, age, s.121
223 OZBUDUN, age, s.290
224 GOZUBUYUK, age, s.230; aym yonde gorii~ ii;;in bk.,SEviNC, age, s.130;
225 Donmezer-Erman, cumhurba~kamn ki~isel sui;;lanndan dolay1 sommlulugunu kabul etmekle
beraber, yargilanma prosudiiriiniin vatana ihanet halinin kovu~turulmasmdaki esaslara gore olmas1
gerektigini ileri surmu~tiir. Cunku O'na gore her isteyenin dava ai;;abilmesini du~unmek uygun
du~mez. Donmezer, 1924 Anayasasmdan farkh olarak 1982 ve 1961 Anayasalannda bu hiikme yer
verilmemesinin sebebini, Anayasa Koyucunun bu makama duydugu sayg1da aranmas1 gerektigini
belirtmi~tir. Anayasaya
bOyle bir hiikum koymak, nezaket kurallanna uygun sayllmanu~tir.
Uygulamada geri;;ekle~mesi pek uzak bir ihtimal yuziinden anayasaya hiikum koymak, cumhurba~kam
makanuna ka~1 gosterilmesi gereken sayg1yla bagda~ir sayllmanu~tir. DONMEZER-ERMAN, age,
s.262
226 YCGK'nun, 31.03 .1946 tarih ve K.28 say1h karan, SA YMEN, Ferit Hakk1, ERMAN,
Sahir, ELBiR, Halit Kemal, Tiirk ii;tihatlan Kiilliyati, C.1-2, 1956, istanbul, s.657
227Kunter-Yenisey, bakanlann sahip oldugu bu dokunulmazhg1, "bakanlzk dokunulmazlzgz"
olarak adlandumaktadu. Yazar, bakanlann gorevinin yurutmeye ili~kin oldugunu belirterek,
yasama faaliyetinin baskl, engelleme ve kesinti olmadan yerine getirilmesi ii;;in tamnm1~
yasama dokunulmazhgmm bu gereki;;esini, bakan dokunulmazhgmm da gereki;;esi olarak
ileri surmenin mumkun olamayacag1m ifade etmi~tir. Yine milletvekili olmayan bakanlann da varhg1,
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Ba§bakan ve bakanlarzn gorev suc;larzyla ilgili olarak, Anayasamn 107 nci ve
devam1 maddelerinde Meclis soru~turmas1 kurumu duzenlenmi~tir. Bu hukumlere
gore ba~bakan ve bakanlann gorevleriyle ilgili i~ledikleri sw;lann soru~turulmas1,
Meclis soru~turmas1 yoluyla olmaktad1r. Meclisin, adli gorev niteliginde yuruttugu
bu faaliyet sonucunda verecegi karar, Yuce Divana sevk yonunde olursa, ilgili bakan
veya ba~bakamn Yuce Divanda yargilanmas1 yolu a<;ilmaktad1r. Bu itibarla,
ba~bakan ve bakanlar hakkmda gorev su<;lanyla ilgili, Meclis soru~turmas1 sonucu,
yargilanmak i<;in Yuce Divana sevk karan verilmi~se aynca dokunulmazhgm
kaldmlmas1 karanna gerek yoktur. 22s
Gorev su<;lanmn d1~mda i~lemi~ olduklan su<;lardan dolay1, ba~bakan ve
bakanlann tutulmas1, sorguya <;ekilmesi ve yargilanmas1, diger milletvekilleri gibi,
Meclis tarafmdan, dokunulmazhgm kaldmlmasma karar verilmesine baghd1r. 229

2-)Meclis Du~mdan Atanan Bakanlar
1982 Anayasasmm 109 uncu maddesinin li<;lincu fikras1yla, TBMM uyesi
olmayan kimselerin de bakan olarak atanabilecegini kabul edilmi~tir. Yine,
Anayasamn 112 nci maddesinin 4 uncu fikrasmda "Bakanlar Kurulu uyelerinden
milletvekili olmayanlar; ... bakan sifatznz ta§zdzklarz surece milletvekillerinin tabi
olduklarz kayzt ve §artlara uyarlar ve yasama dokunulmazlzgzna sahip bulunurlar ... "
denilmek suretiyle, TBMM uyesi olmayan bakanlar da dokunulmazhk kapsamma
almm1~tlf.
Meclis d1~mdan atanan bakanlann gorev su<;lanndan dolay1
soru~turulmas1 ve kovu~turulmas1, Meclis soru~turmasma tabidir. Bu itibarla bu
ki~iler, sadece ki~isel su<;lanndan dolay1 dokunulmazhk korumasmdan faydalamrlar.
Dogal olarak, bu ki~ilerin dokunulmazhklan "sec;im" tarihinde degil "bakan
olarak atandzklarz" tarihte ba~lar ve "bakanlzk sifatlarz sona erince de" Meclis
karanna gerek olmaks1zm, kendiliginden ortadan kalkar.230

3- )Cumhurba~kanhg1 Konseyi Uyeleri
1982 Anayasasmm ge<;ici 2 nci maddesinin 3 uncu fikrasmda "Turkiye Buyuk
Millet Meclisi toplanzp goreve ba§ladzktan sonra, Milli Guvenlik Konseyi, altz yzllzk
bir sure i<;in Cumhurba§kanlzgz Konseyi haline donil§ilr ve Milli Guvenlik Konseyi

milletvekilleri ii;;in kullamlan yasama dokunulmazhg1 kavram1m
YENiSEY, age,s.96

kar~Ilamamaktadir.

KUNTER-

228Geni~ bilgi ii;;in bak1mz; SAHiN, Ali Oguz, Ba~bakanlann ve Bakanlann GOrevleriyle ilgili
Cezai Sorumluluklan, Palme Yaymc1hk, Ankara, 1999

229 GOZUBUYUK, Abdullah Pulat, "Mebuslar ve Bakanlar Hakkmda Soru~turma ve
Usuhi", Adalet Dergisi, C.45, Say1 10, s. 1954; Bakanlannda TBMM uyesi olmalan
itibariyle sorumsuzluk ve dokunulmazhk haklanna malik olmalan tabiidir. ARSEL, age, C.l,
s.350

Kovu~turma

230 GONENC, ERGUL,KONTACI, age, s.11
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uyeleri, Cumhurba§kanlzgz Konseyi uyesi sifatznz alzrlar. Cumhurba§kanlzgz Konseyi
uyeleri, Anayasada Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyelerinin haiz bulunduklarz oz/Uk
haklarz ile dokunulmazlzgzna sahip olurlar. Altz yzllzk sure sonunda
Cumhurba§kanlzgz Konseyinin hukuki varlzgz sona erer. " denilmek suretiyle, MGK
uyeleri de yasama dokunulmazhg1 kapsamma almm1~t1r. Yasama <;ah~malanyla
ilgileri bulunmayan bu kimselere, dokunulmazhk hakkmm tamnmas1, kurumun
amac1yla <;eli~mektedir. 1989 yilmda gorev sureleri sona erene kadar
Cumhurba~kanhg1 Konseyi uyeleri yasama dokunulmazhgmdan yararlanm1~lardir.231

B-) Yasama Dokunulmazhgmm Sm; Fiilleri Bak1mmdan Kapsam1
Milletvekilinin yasama goreviyle ilgili oy, soz veya du~unce a<;1klamas1
fiilleri, sorumsuzluk kapsamma girmektedir. Oy, s6z veya du~unce a<;1klamas1
di~mda kalan fiiller, yasama sorumsuzlugundan yararlanmazlar.232 Dokunulmazhk
ise milletvekilinin yasama goreviyle ilgili olmayan fiillerini himaye eder.
Dokunulmazhk kapsamma giren cezalandmlabilecek fiiller a<;1smdan, Almanya gibi
baz1 ulkeler hi<;bir aymm yapmadan butun su<;lan dokunulmazhgm kapsamma
alm1~lar, Fransa gibi baz1 ulkeler kabahatler gibi hafif su<;lan dokunulmazhgm
kapsammdan <;1karm1~lar, yine Portekiz gibi baz1 ulkeler ise agir su<;lan
dokunulmazhk kapsam1 di~mda tutmu~lard1r.233
Amerika Birle~ik Devletleri, Avustralya, ingiltere, irlanda ve Kanada' da
yasama dokunulmazhgmm istisnalan yoktur. Ancak hat1rlatahm ki, bu ulkelerde
yasama dokunulmazhg1 sadece hukuki alanda tamnm1~tir; parlamento uyeleri hukuki
takiplere kar~l korunmaktad1r. Dolay1s1yla parlamento uyelerinin, zaten SU<; te~kil
eden fiilleri bakimmdan kendilerine tamnm1~ herhangi bir dokunulmazhg1 yoktur.
Yasama dokunulmazhg1m cezai alanda tamyan ulkelerin hepsinde (Almanya,
A vusturya, Bel<;ika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, ispanya, isve<;, isvi<;re, israil,
italya, izlanda, Japonya, Luksemburg, Norve<;, Portekiz ve Yunanistan) yasama
dokunulmazhgmm baz1 istisnalan vardir.234
231 OZBUDUN, age, s.252-253
232 LAFERRiERE, Julien, Manuel de droit constitutionnel, 2. Baskl, Paris, 1947, s.711; Omegin
yasama i;;ah~malan suasmda, bir parlamento uyesi, diger bir parlamento uyesini veya bir gorevliyi
dover, yaralar veya oldumrse, burada yasama sommsuzlugu yoktur. Buna kar~1hk yapllan eylem, oy,
soz ve du~unce ai;;1klamas1 ~eklinde ise ii;;erigi ne olursa olsun yasama sommsuzlugu kapsamma girer.
Omegin hakaret ve sovme fiilleri de meclis i;;a11~malan suasmda i~lenmek ~artlyla kural olarak
yasama sommsuzlugu kapsammdadu. GOZLER, "Yasama ... ", s.75; Zira hakaret ve sovme de sozle
yapllan bir fiildir. Suphesiz bir ulkenin anayasas1 kiifor fiillerini, yasama sommsuzlugunun kapsami
di~mda kalmas1m ongorebilir. Yasama sommsuzlugu oy, soz veya du~unce ai;;lklamas1mn "yasama
i;;ah~malan" suasmda yapllnn~ olmas1 ~art1yla parlamento uyelerine tam, mutlak bir komma saglar.
DONMEZER-ERMAN, age, s.251
233 KIRATLI, age, s.83
234 GOZLER, "Yasama ... ", s.91
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Bu istisnalardan en yayg1m sw;usti.i halidir. Almanya, Avusturya, Bel<;ika,
Danimarka, Fransa, ispanya, isve<;, isvi<;re, israil, italya, izlanda, Japonya,
Luksemburg, Norve<;, Portekiz ve Yunanistan'da su<;listi.i hali yasama
dokunulmazhgmm istisnas1 durumundad1r. Luksemburg (agir cezay1 gerektiren) ve
Portekiz (en az li<; cezay1 gerektiren su<;) Anayasalanna gore, su<;listu halinde
yakalanan meclis uyesinin i~ledigi su<;un belirli bir agirhkta olmas1 gerekmektedir.
Finlandiya (en az alt1 aydan fazla hapis cezas1 gerektiren su<;) ve isve<;'te
(su<;un minimum cezasmm iki yil hapisten fazla olmas1 gerekir) ise sadece belirli bir
miktardan fazla hapis cezas1 gerektiren bir su<;un i~lenmesi durumunda, yasama
dokunulmazhg1 i~lememektedir.
isvi<;re' de sadece ka<;ma ~uphesi altmda bulunma, dokunulmazhgm istisnas1m
te~kil etmekte ve parlamento uyesi bu durumda tutuklanabilmektedir.
isve<; Anayasasma gore ise parlamento uyesinin, su<;unu itiraf ettigi
durumlarda yasama dokunulmazhg1 i~lememektedir,
1958 Frans1z Anayasasma (M.26/2) ve 1947 italyan Anayasasma (M.68)
gore, kesin hukumle mahkumiyet halinde yasama dokunulmazhg1 i~lemez. Yani bu
durumda infaz engeli dokunulmazhk i~lememektedir. 23s
1982 Anayasasmm 83/2 nci maddesinde " ... Sec;imden once veya sonra bir
sue; i§ledigi ileri surulen bir milletvekili ... " denilmek suretiyle su<; gruplan arasmda
bir aymm yapilmam1~tlf.236
Doktrinde kimi yazarlar, dokunulmazhgm amacmm milletvekilinin uzun
sureli ve keyfi ahkoymalara kar~1 korunmas1 oldugundan bahisle, kabahat su<;lanmn
dokunulmazhk kapsamma girmesini ele~tirmi~tir. Bu ele~tirilere kar~1hk, Ozgen,
dokunulmazhgm amacmm, uyenin Meclis <;ah~malanna kat1hmmm uzun surelerle
engellenmesini onleme olmay1p, aym zamanda kisa sureli de olsa hapis tehditli su<;
isnatlanyla, uye uzerinde kurulacak manevi baskmm kullanacag1 oylara etkisini de
ortadan kaldirmak oldugunu belirtmi~tir. Yazara gore, kisa sureli de olsa uyenin
Meclis <;ah~malanna katilamamas1 bazen <;ok onemli bir yasama gorevini yerine
getirmeyi engeller. Kald1 ki, kabahat fiilleri i<;in TCK'mn 21 inci237 maddesinde
235 age, s.91
236 Konuya ili~kin, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalanmn diizenlemelerinin, kar~Ila~tmlmas1 ve
ele~tirisi hakkmda "Kummun Tiirkiye'deki Tarihi Geli~imi" bOliimiine bak1mz.
237 Yeni TCK'da sm;:lara yani curiim-kabahate gore ceza aymnu terkedilmi~ ve cezalar hapis cezalan
ve adli para cezalan olarak ikiye aynlnu~tlr.(TCK.M.45) Hapis cezalan ise "agzrla:jtzrzlmz:j muebbet
hapis cezasz ", "muebbet hapis cezasz ", "sureli hapis cezasz" ~eklinde ui;:e aynlnu~tlr.(TCK.M.46)
Agirla~tmlnu~ muebbet hapis cezas1 hiikunllunun hayatl boyunca devam eder, kanun ve tiiziikte
belirtilen sik1 giivenlik rejimine gore i;:ektirilir.(TCK.M.47) Muebbet hapis cezas1 ise hiikunlluniin
hayatl boyunca devam eder.(TCK.M.48) Sureli hapis cezalan ~u ~ekilde duzenlemni~tir:
"Madde 49. - (1) Sureli hapis cezasz, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi
yzldan fazla olamaz. (2) Hukmedilen bir yzl veya daha az si.ireli hapis cezasz, kzsa si.ireli hapis
cezaszdzr. "
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6ng6ri.ilen hafif hapis sureleri, I gunden 2 yila kadardir ve uzun sureyle
milletvekilinin yasama gorevinden ahkonulmas1 sonw;unu dogurabilirler. Bu
nedenlerle dokunulmazhk, kabahatlerden dolay1 da yasama gorevinin yerine
getirilmesini engelleyecek ve baski olu~turacak kovu~turma yapilmas1m engeller.23s
Gunumuzde ceza kovu~turmalanmn (ozellikle kabahat sw;lannda) y11lar
ald1g1 du~unuldugunde, Ozgen'in gori.i~lerine katilmamak mumkun degildir.
1982 Anayasasmda, dokunulmazhgm kapsam1 bakimmdan kabahatlerle,
curi.imler arasmda bir aymm yapilmad1ysa da, madde 83/3 'te "... Agzr cezayz
gerektiren suc;ustu ve sec;imden once soru§turulmaszna ba§lanmz§ olmak kaydzyla,
Anayasanzn 14 uncu maddesindeki durumlar bu hukmun dz§zndadzr ... " denilmek
suretiyle, baz1 fiiller dokunulmazhk kapsammdan <;1kanlm1~tlf.
Anayasada belirtilen dokunulmazhgm istisnas1 fiiller d1~mdaki
baglant1h olsa bile-239 ba~ka su<; fiilleri hakkmda, soru~turma ve kovu~turma
muhakeme engeli devam eder. Yargilama surecinde su<; fiilinin vasfi degi~ir ve
dokunulmazhgm istisnas1 6zelligini kaybederse, fiil dokunulmazhk kapsam1
i<;erisinde olacag1 i<;in
kovu~turma makam1 "durma" karan vermeli ve
dokunulmazhk kapsammdaki herhangi bir muhakeme i~lemini yapmamahdlf.240
Anayasamn mevcut duzenlemesine gore yasama dokunulmazhgmm Meclis
karanyla kalkmas1 kural, kendiliginden kalkmas1 ise istisnadir. istisnai hukumler
yorum yoluyla geni~letilemeyeceginden, Anayasada belirtilen durumlara yenileri
eklenemez.241
Simdi dokunulmazhgm su<;lar itibariyle istisnalanm te~kil eden bu durumlan
inceleyelim.

1-) Agir Cezay1 Gerektiren Sm;iistii Hali
Agir cezay1 gerektiren su<;listu halinde fail, su<; fiilini herkesin 6nunde
i~lemi~tir. Failin su<;lulugu ku~ku ve tereddude yer birakmayacak kadar a<;1kt1r.242
Ozbudun, agir cezay1 gerektiren su<;listu halinin dokunulmazhgm kapsam1 d1~mda
birakilmasmm sebebini, bu durumda isnadm ciddiligi konusunda, kuvvetli bir
karineni varhgma baglami~tlf.243 Bu ko~ullarda faili dokunulmazhk hakkmdan
yararlandirmak, dokunulmazhk ilkesinin amac1yla bagda~maz. Art1k, asils1z,
Yeni kanunda ongoriilen klsa sureli hapis cezas1, hafif hapis cezas1yla benzer niteliktedir.
http://www.tbnun.gov.tr, E.T.,11.01.2005
238 OZGEN, Eralp, "Yeni Anayasannz ve Milletvekili Dokunulmazhg1", AUHFD, C;l8, S.2, s.250
239 Kuath; "kovu:jturulmaszna izin verilen fiil ve vakzalara dayanan murtabzt sur; ir;in de ayrzca
Meclisten yeni bir izin alznmaszna luzum yoktur" demektedir. age, s.124
240Benzer gorii~ ii;;in bak1mz; FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.9
241 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.39
242 ARSEL, age, s.259
243 OZBUDUN, age, s.251
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uydurma veya siyasi ama<;lara dayah su<; isnat edildigi iddias1 ortadan kalkmaktadlf.
Su<; fiilini i~ledigi konusunda kimsenin ku~kusu olmad1g1 bir ki~i hakkmda,
parlamento uyesi olsa bile, takibat yapilmamas1 kamu vicdamm rahats1z eder;
kamunun adalet duygulanm incitir ve kamuoyunun tepkisine neden olur. Dolay1s1yla
kamu guvenligi ciddi tehlikeye maruz kahr.244 Su<;listu halinde, kamu yaran olmad1g1
i<;in, dokunulmazhgm kendiliginden kalkacag1 hukme baglanm1~tlf.24s
Kunter, dokunulmazhgm istisnas1 olan su<;listu halinin tum su<;lar hakkmda
ge<;erli olmasmm, kurumun amac1 bakimmdan daha uygun olacag1 goru~undedir.
O'na gore istisnamn dar tutulmas1 her ~eye ragmen su<;luyu koruma anlamma gelir.
Bu ise toplum degerlerinde giderilmesi gli<; yaralar a<;ar.246
Tahkikat konusu fiilini nitelendirilmesi ise yarg1 yerinin takdirindedir. 247
Dokunulmazhgm, Meclis karan olmaks1zm, kendiliginden kalkt1g1 bu istisnai
durumun soz konusu olabilmesi i<;in iki ~artm birlikte ger<;ekle~mesi gerekmektedir.
Buna gore, milletvekili su<;lisfu halinde yakalanmah ve i~ledigi iddia edilen su<; agir
cezay1 gerektirmelidir.

a-) Agzr Cezayz Gerektiren Sur;
Anayasa, sadece agir cezahk su<;lan dokunulmazhgm kapsam1 d1~mda
tutmu~tur. Bunun gerek<;esi, Anayasa Koyucunun, milletvekilinin temsil gorevini
agir cezay1 gerektirmeyen su<;lar nedeniyle, Meclisin kontrolu d1~mda kendiliginden
kesintiye ugramas1m istememesidir.24s
Anayasada "Agzr cezayz gerektiren sue;" tabirinin tamm1 yapilmam1~tlf. Bu
konuda CMUK'taki kanuni tamm1 esas kabul etmek, yururlukteki pozitif hukuk
bakimmdan yerinde olacakt1r.
CMUK'un 421 inci maddesinde agir cezay1 gerektiren su<;lar belirtilmi~tir.
Maddeye gore, olum, agir hapis ve on seneden fazla hapis cezalanm gerektiren
su<;lar agir cezahktir. 249 Buradaki ceza, ceza maddelerindeki yukan haddeki cezad1r.
244 TEZIC,
. age, s.379; KIRATLI, age, s.100
245 ..
. ~
GOREN, age, s.215; FEYZIOGLU, age, s.41
246 KUNTER, "Milletvekili Dokunulmazhg1", ileri Hukuk Dergisi, 1952, s.4,
247 GOZUBUYUK, age, s.178
248 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.40
249 Yeni TCK'da Oliim cezas1 ve agir hapis cezas1, ceza ~ekli olarak ongoriilmemi~, cezalar hapis
cezas1 ile adli para cezas1 olarak ikiye aynlnu~tir. Yeni kabul edilen CMK siseminde mahkemelerin
gorevleri -bu arada agir cezay1 gerektiren sw;:lar tammlanmamanu~- butiin mahkemelerin gorevleri
5235 say1h Adli Yarg1 ilk Derece Mahkemeleri ile Bolge Adliye Mahkemelerinin Kumlu~, Gorev Ve
Yetkileri Hakkmda Kanunda aynca diizenlemni~tir. Soz konusu Kanunun 12 nci maddesinde Agir
ceza mahkemesinin gorevleri "Kanunlarzn ayrzca gorevli kzldzgz haller saklz kalmak iizere,
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Buna gore bin;ok sw;, ornegin TCK'mn 125 inci ve devam1 maddelerinde yer alan
Devletin ~ahsiyetine kar~1 curi.imlerin hemen hemen hepsi agir cezahk sw;lara
girerler. Gozler, dokunulmazhgm istisnas1 olan sw;lann bu kadar geni~ tutulmas1m
ele~tirmi~,

bu durumun dokunulmazhk ilkesine ters du~ecegini belirtmi~tir. O'na
gore dokunulmazhk bir anayasa hukuku kurumudur ve "agir cezahk su<;" ibaresini
ceza hukuku a<;1smdan degil, anayasa hukuku bakimmdan tammlamak ve "adam
oldurme su<;u" olarak anlamak gerekir. 250
Gozler'in bu onerisine katilmak mumkun degildir. <;unku, Anayasada ge<;en
ve tammlanmam1~ kavramlann, genel hukumlerdeki tammlanmn esas almmas1,
hukukta bo~luk doldurma ve yorum yapma teknigine ve kurallanna uygun olacakt1r.
Y asadaki tammm Anayasaya aykmhg1 ileri suri.iluyorsa, <;ozum mercii A YM i<;tihad1
olacakt1r.
Su<;listu halinde, milletvekilinin birden <;ok su<; fiili birlikte ger<;ekle~mi~se,
dokunulmazhgm bulunup bulunmad1g1 konusunda karar verilirken, su<; fiillerinin
toplam cezasma degil, her bir fiilin cezasma bakilmahdir.251

b-) Sur;ustu Halinde Bulunma
Donmezer-Erman, istisnamn su<;lisfu haliyle (me~hut su<;) s1mrlanmasmm,
dokunulmazhk kurumun saglam tutulmas1 bakimmdan yerinde oldugunu
belirtmi~tir.252

agzrla:jtzrzlmz:j mi.iebbet hapis, mi.iebbet hapis ve on yzldan fazla hapis cezalarznz gerektiren sur;larla
ilgili dava ve i:jlere bakmakla agzr ceza mahkemeleri gorevlidir" ~eklinde belirtilmi~tir.

250 Gozler; Anayasada gei;;en "agir cezahk sui;;ustii" ibaresinin ceza kanunlan ai;;1smdan tanimlanmas1
dummunda yasama dokunulmazhg1 ilkesinin zedelenecegini ileri surmu~tiir. O'na gore, bu ibareyi ceza
hukuku ai;;1smdan degil, anayasa hukuku ai;;1smdan tammlamak gerekir. Zira, anayasa hukuku
kavramlan bagmIS1z kavramlardlr. Agir cezahk sui;;ustii hali yetkili makamlar tarafmdan, "sui;; ustii
adam oldurme ciirmu" olarak yommlanmal1dir. Eger Anayasada gei;;en kavramlann ceza kanunlanna
gore tanimlanmas1 gerektigi gom~u kabul edilirse bundan "anayasamn ustiinlugu ilkesi" zarar gorebilir.
Zira ceza kanunlan Meclisin salt i;;ogunlugu ile degi~tirilebilen kanunlardir. iktidar, muhalefet
milletvekillerinin yasama i;;al1~malanna katllmalanm engellemek ii;;in ceza kanunlannda degi~iklik
yaparak "agir cezalik" halini, omegin bir yll hapis cezas1 gerektiren sui;;lar olarak tammlarsa yasama
dokunulmazhg1 kummu anlanum biiyiik oli;;ude yitinni~ olur. Bu nedenle Anayasada gei;;en "agir
cezalik sui;;ustii hali" ceza kanunlanna bakllarak tanlmlanamaz. GOZLER, Tiirk Anayasa Hukuku,
s.324; kar~1 yonde yani CMUK'un 421 inci maddesindeki tamnun esas ahnmas1 yonundeki gom~ ii;;in
bak1mz, FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.40; EREM, age, s.177; Sevin<;, agir ceza gerektiren sui;;lann
i;;oklugunun ve ozellikle bu sui;;lann i;;ogunlugunun siyasi sui;;lan kapsamas1mn, yasama
dokunulmazhg1mn amac1yla ters oldugu gorii~iine katllm1~, ancak bu somnun anayasal kavramlann,
oldugundan farkh yommlamakla degil, buna ili~kin agir cezalik sui;;lann yapllacak yasal
duzenlemelerle azaltilmas1yla munikun oldugunu belirtmi~tir.age, s.136
251 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.10
252 DONMEZER-ERMAN, age, s.274

70

CMUK' un 127 nci maddesi sw;usti.i halini "i~lenmekte olan su<;" olarak tarif
etmektedir. Aym maddenin son fikras1, henuz i~lenmi~ su<; ile su<;un i~lenmesinden
hemen soma takip edilerek yakalanan veya su<;un pek az evvel i~lendigini gosteren
e~ya veya izlerle yakalanan kimsenin i~ledigi su<;un da me~hut su<; sayilacag1m
belirtmi~tir.253

Konu tamam1yla adli bir mesele oldugu i<;in, agir cezay1 gerektiren su<;listu
halinin bulunup bulunmad1gma karar vermek yetkisi adli mercilere aittir. 254
Buna ili~kin bir ornek, 23 Mart 1989'da ya~anm1~t1r. Mecliste <;1kan bir
tart1~ma sonucunda, Milletvekili Mehmet Abdurrezzak Ceylan diger milletvekili
idris Ankan'm silahmdan <;1kan kur~unla oldurulmu~tur. Ate~ eden Ankan,
30.3.1989 tarihinde, agir cezay1 gerektiren su<;listu hali gerek<;esiyle Ankara 3 uncu
Agir Ceza Mahkemesi tarafmdan tutuklanm1~ ve 7 Nisandaki duru~mamn ardmdan,
Ankara Merkez Kapah Cezaevine gonderilmi~tir. Ankan'm Mahkemede "su<;listu"
hukmune gore i~leyen yargilamasmda "kasten adam oldurdugu" gerek<;esiyle
TCK'mn 450 nci maddesi geregince cezalandmlmas1 istenmi~tir. Mahkeme heyeti
yapt1g1 incelemeler sonucunda, Ankan'm kasten adam oldurmedigi sonu<;una
varm1~tlf. Mahkemeye gore Ankan, TCK'mn 450 nci maddesinde belirtilen
"dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu olume sebebiyet vermek su<;undan"
yargilanmahd1r. Mahkemenin bu karanyla, Anayasamn 83 uncu maddesinin 2 nci
fikrasmdaki "agir cezay1 gerektiren su<;listu hali" istisnasmm ko~ullanndan biri olan,
agir cezay1 gerektirme ko~ulu uygulanamaz hale gelmi~tir. Bunun uzerine, Ankan,
4.4.1990 tarihinde tahliye edilerek, hakkmdaki dava, uyelik s1fatmm sona ermesine
kadar durdurulmu~tur.255

2-) Anayasanm 14 iincii Maddesinde Belirtilen Ama<;lan
Ger<;ekle~tirmek i<;in i~Ienen Su<; Filleri
1982 Anayasas1yla Turk hukukuna girem56 dokunulmazhgm 2 nci istisnas1,
Anayasamn 14 uncu maddesiyle yasaklanm1~ ama<;lar dogrultusunda su<; fiillerinin
i~lenmesidir. 1982 Anayasasmm 14 uncu maddesi257 ~u ~ekilde duzenlenmi~tir:
253 Sw;:ustii halinin bu ~ekilde yommu ii;:in bkz., GOZLER, age, s.325
254 KIRATLI, age, s.102
255 SEViN<;, age, s.138
256 Aynntlh bilgi ii;:in "Yasama Dokunulamzhg1mn Tiirkiye' deki Tarihi Geli~imi" bOliimiine bak1mz.
257 Anayasamn 14 uncu maddesi 3.10.2001 giin ve 4709 say1h yasayla degi~tirilmeden once belirsiz
ve du~unce ozgiirlugune aykm bir i;:ok yasak bulunmaktaydl. Avmpa insan Haklan Sozle~mesinin 17
nci maddesine uyumun amai;:landlg1 duzenlemeyle, bir i;:ok yasak maddeden i;:1kanhp, kotiiye
kullamm, faaliyet ~eklinde i;:lkan fiiller ii;:in ongoriilerek, maddenin kapsami daraltilnu~tlr. Madde
degi~tirilmeden once ~u ~ekildedir:
"Anayasada yer alan hak ve hurriyetlerden hir;biri, Devletin
ulkesi ve milletiyle boli.inmez butunli.igi.ini.i bozmak, Turk devletinin ve cumhuriyetin varlzgznz tehlikeye
di.i:ji.lrmek, temel hak ve hurriyetleri yak etmek, Devletin bir ki:ji veya zi.imre tarajindan yonetilmesini
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"Anayasada yer alan hak ve hurriyetlerden hi<;biri, Devletin ulkesi ve milletiyle
bolunmez butun!Ugunu bozmayz ve insan haklarzna dayanan demokratik ve laik
Cumhuriyeti ortadan kaldzrmayz amac;layan faaliyetler bi<;iminde kullanzlamaz.
Anayasa hukumlerinden hi<;biri, Devlete veya ki§ilere, Anayasayla tanznan
temel hak ve hurriyetlerin yak edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geni§
§ekilde sznzrlandzrzlmasznz amac;layan bir faaliyette bulunmayz mumkun kzlacak
§ekilde yorumlanamaz.
Bu hukumlere aykzrz faaliyette bulunanlar hakkznda uygulanacak
mueyyideler, kanunla duzenlenir. "
Anayasamn 14 uncu maddesinde, bir su<; tamm1 yapilm1~, bir su<; ihdas
edilmi~
veya birtakim su<;lar isimli olarak sayilm1~ degildir. 14 uncu maddede
birtakim kavramlar, ilkeler ve faaliyetler belirtilmi~tir.25s Anayasamn bu maddesi,
Turkiye Cumhuriyetinin varhg1 i<;in olmazsa olmaz unsurlan ortaya koymaktadlf.
Anayasa Koyucu, milletvekilinin, Turkiye Cumhuriyetinin varhgma kasteden bir
su<;u i~lemekle su<;lanmasma ragmen, dokunulmazhktan yararlanmaya devam
etmesini kamu yaranna aykm gormu~fur.259
Bu maddede belirtilen faaliyetler, doktrinde s1yas1 su<;lar olarak
adlandmlmaktadir. TCK'mn 125 inci ila 173 uncu maddeleri arasmda yer alan
curumler, siyasal su<;lardand1r.260 Siyasal su<;lar, TCK'mn d1~mda Askeri Ceza
Yasas1, Siyasi Partiler Yasas1, Se<;imlerin Temel Hukumleri ve Se<;men Kutukleri
Hakkmdaki Yasa, Dernekler Yasas1,
Sendikalar Yasas1 gibi kanunlarda da
duzenlenmi~tir.261

Gozler, dokunulmazhgm istisnas1 olarak at1f yapilan 14 uncu maddedeki
duzenleme ~eklinin, ceza hukukundaki kanunilik ve kiyas yasag1 ilkeleriyle
<;eli~tigini ileri surmektedir. Yazara gore, bu maddede ge<;en kavram ve ilkelerin
bir<;ogu muglaktlf. Bu nedenle hangi su<;un, Anayasamn 14 uncu maddesindeki
durumlarla ilgili oldugu, hangi su<;un bu durumlarla ilgili olmad1g1 sorusu objektif
olarak yamtlanabilecek bir soru degildir. Ceza hukukunda kanunilik ve kiyas yasag1
ilkeleri ge<;erlidir. Su<; turlerinin, Anayasamn 14 uncu maddesindeki durumlarla ilgili
oldugu yolunda, hangi yontem kullamlarak bir saptama yap1hrsa yapilsm, kanunilik
ve kiyas yasag1 ilkeleri ka<;milmaz olarak ihlal edilmi~ olacaktir."262
veya sosyal bir szmjin diger sosyal sznzjlar i.izerinde egemenligini saglamak veya dil, zrk, din, ve
mezhep ayrzmznz yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve gori.i:jlere dayanan bir devlet
duzeni kurmak amaczyla kullanzlamaz. "
258 ..
GOZLER, Tiirk... , s.326
259 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.43
260 Yeni TCK da bu sw;:lar 299 ve devanu maddelerde diizenlemni~tir.
261 Siyasi sw;: kavranu analizi ii;:in bak1mz, SEviNC, age, s.144; Kanunlarda gei;:en siyasi sui;:lar ii;:in
bak1mz, BAYRAKTAR, Koksal, Siyasal Sm;, Fakiilteler Matbaas1 , istanbul, 1982, s.106
262 age,s.326
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Yazann bu tespitine katilmak mi.imki.in degildir. <;unki.i, Anayasamn 14 uncu
maddesine aykm bir durumu saptayanlar, salt saptad1klan duruma gore degil, o
durumun ceza kanunundaki su<; tipikliginin varhgma gore muhakeme i~lemlerine
ba~vuracaktlf.

Eger tespit
ise ortada su<; yoktur
kanunlarda belirtilmeyen
yapilacak dokunulmazhk
ilkesine ters du~en bir
duzenlemeyle, maddenin

ettigi durum, ceza kanunlannda tipiklige kavu~turulmam1~
ve dokunulmazhga da mudahale edilmemelidir. i~te
-soz konusu ama<;lara ters olsa bile- bir durum uzerine,
kapsammdaki bir mudahale kiyas yasagma ve kanunilik
uygulama olacakt1r.
Ayn ca, Ekim 200 l 'de yapilan
kapsam1 daraltilm1~, muglak ifadeler, eylemin faaliyet

~eklinde

olmasma baglanarak, buyuk ol<;ude somutla~tmlm1~t1r.
Anayasamn 14 uncu maddesindeki yasaklanm1~ ama<;lar dahilinde faaliyet
gosterip, ceza kanunlanmn su<; sayd1g1 fiillerden birini i~leyenler hakkmda yapilacak
takibat, Anayasamn 83/2 nci maddesi geregi, bu fiilin "sec;imden once i§lenmi§ ve
soru§turmaszna sec;imden once ba§lanmz§ olmasz" ko~uluyla mumkundur. Yani, bu
ko~ullann olmas1 durumunda milletvekili hakkinda, se<;ilmeden once ba~lanm1~ olan
takibat, milletvekili se<;ildikten soma da devam edebilecektir.263 iddia edilen su<;un
soru~turmasma

se<;imden once ba~lanm1~ olmas1 ~art1, isnadm ciddiligini saglamak
i<;indir.264
Bu ko~ullann ger<;ekle~mesi durumunda, milletvekiline kar~1
dokunulmazhk kapsammdaki (tutuklama, tutulma, sorguya <;ekilme ve yargilama)
muhakeme i~lemleri, Meclisin dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin bir karan
olmadan yapilabilecektir.
Anayasamn getirdigi bu yasaklamalann uygulanmas1m saglayan ceza
maddelerinden TCK'mn 141 inci, 142 inci ve 163 ncu maddeleri 3713 say1h Terorle
Mucadele Kanununun 23 uncu maddesinin (a) bendiyle yururlukten kaldmld1gmdan
dolay1, Anayasamn 14 uncu maddesi kapsam a<;1smdan daraltilm1~tlf.26s
Ozbudun, agir cezay1 gerektiren su<;listu halinin, dokunulmazhgm kapsam1
di~mda birakilmasmm sebebini, bu durumda isnadm ciddiligi hakkmda kuvvetli bir
karinenin olmasma baglarken, Anayasamn 14 uncu maddesinde zikredilen su<;lann
da dokunulmazhktan istisna tutulmu~ olmas1m, dokunulmazhk muessesesinin
mahiyetiyle bagda~t1ramamaktadir. <;unku isnat edilen su<;un agirhg1, mutlaka
isnadm ciddiyetini gerektirmez.266 Anayasa koyucu bu sakmcay1 onlemek i<;in
soru~turmamn

se<;imden once ba~lamas1m ~art ko~mu~tur. Yalmz bu ~art yeterince
guvence saglamamaktad1r. <;unku ki~inin milletvekili se<;ileceginin onceden tahmin
edilebildigi gunumuzde, siyasi saiklerle hareket eden veya bu saiklerle hareket
edenlerce (ozellikle iktidar partilerince) yamltilan soru~turma orgammn, soz konusu

263 DONMEZER-ERMAN,
..
. s.274
age, C.l,
264 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.43
..
. s.274
265 DONMEZER-ERMAN,
age, C.l,
266 OZBUDUN, age,s.251
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~artm

yenne getirilmesini saglamas1 suretiyle, maddedeki guvencenin a~ilmas1
mumkundur.267
Burada bir ~art olarak belirtilen "sec;imden once ba§lanan soru§turmanzn" ne
zaman ba~lam1~ sayilacag1 da onemli bir sorundur. Bilindigi gibi, hazirhk
soru~turmas1 gizlidir ve <;ah~malanmn bir kism1 ara~tirma yap1smdadir, resmiyet
kazanmam1~t1r.
Bu ~artm ger<;ekle~tigini varsaymak i<;in baz1 somut faaliyetler
yapilmas1 gerekir. Y oksa, milletvekili hakkmda se<;imden once ba~lanm1~ bir
soru~turma olmad1g1 halde, se<;imlerden soma -onceden soru~turmaya ba~lanm1~t1
~eklinde- madde duzenlemesinin amacma aykm olan iddialarla kar~ila~ilabilecektir.
Feyzioglu, soru~turmamn ba~lang1c1m "isnadzn resmile§tigi an" olarak kabul
etmektedir. isnadm resmile~tigi am da, samk s1fatmm kazamld1g1 an olarak
~upheli hakkmda sulh
tammlamakta ve samk s1fatmm kazamlmas1m da
hakimligince, sorgulama veya tutuklama i~lemlerinin yapilmasma baglamaktad1r.26s
Kanzmca, Anayasamn 83/3 uncu maddesinde belirtilen bu ~art1, daralt1c1
yorumla sulh hakimince yapilan i~lemlerle s1mrlamak, maddenin lafzi yorumuna
aykm olacaktlf. Maddede " .. .sec;imden once soru§turulmaszna ba§lanmz§"
denilmekle, ~artm ger<;ekle~mesi i<;in soru~turma s1rasmda belli i~lemlerin varhg1
aranmam1~tlf. Burada, soru~turmamn se<;imden once yapild1g1m ve devam ettigini
gosteren vakialann ve delillerin varhg1 yeterli sayilmahd1r. Bu <;er<;evede soz konusu
ki~i hakkmda soru~turma yapild1g1m gosteren ifade alma, ~uphelinin tutuklanmas1m
veya sorgulanmas1m isteme, 269 arama, el koyma, delilleri ara~t1rma ve muhafaza
etme i~lemleri gibi savc1hk<;a soru~turma yapild1g1m gosteren ve somut olarak
ispatlanabilen olgulann ve i~lemlerin varhg1m, soru~turmamn varhg1 bakimmdan
yeterli saymak, Anayasamn gramatik ve sistematik yorumu bakimmdan dogru
olacakt1r.

267 FEYZiOGLU, " ... Du~fulceler", s.12; Aym yonde gom~ sahibi, Gozler'de, kummun mantlgmdan
ve amai;;mdan yola i;;Ikarak bu duzenlemeyi ele~tirmi~tir.Yazar konuyla ilgili, "Hangi sur; turlerinin
Anayasanzn 14 i.inci.i maddesindeki durum/aria ilgili oldugu saptanabilse bile boyle bir istisnanzn
ongori.ilmi.i:j olmasznz yasama dokunulmazlzgz kurumunun mantzgzyla bagda:jtzrmak mi.imki.in degildir.
Yasama dokunulmazlzgz milletvekillerinin sur; iddialarzyla rahatszz edilmemesini amar;lamaktadzr. Bu
isnadzn ciddiligi nedeniyle agzrcezalzk sur;usti.i hali istisna getirilmi:jtir. Oysa Anayasanzn 14 i.inci.i
maddesindeki durum/aria ilgili sur;larda isnadzn ciddiligi aranmamaktadzr. Anayasanzn 14 i.inci.i
maddesindeki durum/aria ilgili oldugu di.i:ji.lni.ilen bir sur;tan dolayz milletvekilleri yasama
r;alz:jmalarzndan alzkonabilecektir." demi~tir. age, s.326
268 age, s.44
269 Toroslu, ~uphelinin sanlk olmas1 ii;;in, resmi olarak sui;; isnadlm ii;;eren i~lemin varhg1m aranu~,
savc1mn sulh ceza yarg1cmdan ~uphelinin tutuklanmas1m veya sorguya i;;ekilmesini talep etmesini,
nihai olarak ta ~upheli hakkmda dava ai;;Ilmas1m, saniklik s1fatimn kazamlmas1 ii;;in yeterli gormu~tiir.
TOROSLU, Ceza Usul.., s.121
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3-) Y etkili Makamm istisnai Durumu TBMM'ye Bildirme
Zorunlulugu
Anayasa, istisnai durumun varhg1 halinde, yetkili makama, dogrudan dogruya
durumu TBMM'ye bildirme odevi yuklemektedir. Bildirim odevinin sebebini,
Feyzioglu, TBMM'nin, uyesinin neden toplantilara katilmad1g1m ogrenmesindeki
menfaatinin varhg1dir ~eklinde a<;1klam1~t1r.270 Bu bildirimin yapilmamasmm, istisnai
hallerin varhgmda, dokunulmazhgm kalkmasmda kurucu etkisi yoktur. Bildirimin
yapilmamas1, sadece yetkili makamm gorevini yapmamas1; yani, gorevini ihmal
etmesi anlamma gelecek eger unsurlan varsa gorevi ihmal su<;u olu~acaktir.271
Madde, muhakeme i~lemlerini yapan makamm, hemen ve dogrudan dogruya durumu
TBMM'ye aktarmas1m ongormektedir. Kammca, dokunulmazhgm kaldmlmas1
talebinde oldugu gibi Adalet Bakanhg1m ve Ba~bakanhg1 arac1 olarak kullanmaya
luzum olmad1g1 gibi aksi tutum duzenlemenin amacma daters du~ecektir.

4-) istisna Durumlarmm Bulunmas1 Halinde Meclisin
Tahkikat1 Erteleyip Erteleyemeyecegi Sorunu
Tezi<;' e gore, yetkili makam tarafmdan TBMM'ye bildirim yapilmasma dair
Anayasa hukmu, Meclisin soz konusu milletvekili hakkmdaki soru~turma ve
kovu~turmay1 erteleyebilecegi anlamma gelmektedir.2n Kirath da, 1924 ve 1961
Anayasalan <;er<;evesinde yapt1g1 incelemede
"(Anayasada) Meclisin, suc;ustu

kovu§turmasznz durdurabilecegine dair ac;zk bir hukum yoksa da, bu maddelerin
gene! anlamzndan, Meclisin boyle bir yetkisinin bulundugunu kabul etmek gerekir.
Zira aynz maddeler, kesinle§mi§ cezai bir hukmun infazznz bile otomatikman
milletvekilliginin sonuna talik ettigine gore, kovu§turmalarz talik etmek Meclis i<;in
c;ok daha mumkun olmalzdzr" demi~tir.273
Bize gore, maddede istisna olarak sayilan bu hallerde, Meclisin, bir karar
almak suretiyle, milletvekilinin dokunulmazhgmm varhg1m tamma yetkisi yoktur.
<;unku Feyzioglu'nun da belirttigi gibi, Anayasamn 6 nc1 maddesinin "Hi<;bir kimse
270 Tezii;;, bu diizenleme bii;;iminin, kovu~turmamn Meclis iznine tabi oldugunu akla getirebilecegini,
ancak bu halde dokunulmazhk kendiliginden kalktig1 ii;;in milletvekilinin re'sen kovu~tumlabilecegini
ve dokunulmazhk kapsanundaki muhakeme i~lemlerinin yapllabilecegini belirtmi~tir. age, s.379
271 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.39
272 Tezii;;'e Meclisin bu takdir yetkisini kullanmas1mn sebebini, i;;ok zaylf bir ihtimal de olsa sui;;ustii
halinde, bir siyasi komplonun bulunup bulunmad1g1mn incelemesi ii;;in olabilecegini
belirtmi~tir.age,s.380; aym yonde gorii~ ii;;in bkz. DONMEZER-ERMAN, C.l, s. 274; Gozubiiyiik'te
konunun tart1~masma girmeden, Meclisin isterse milletvekilinin tutuklulugunun ve kovu~tumlmas1mn
ertelenmesi karan alabilecegini belirtmi~tir.age,s.176
273 Ancak Kirath, mevcut anayasa duzenlemesinin bu yonde olmasma kar~m "mu~terek hukuka
istisna te~kil eden butiin hiikumler dar bir ~ekilde uygulanmahdir" gereki;;esiyle, Anayasa tarafmdan
Meclise bOy le bir yetkinin verilmesinin yan11~ oldugunu ileri surmektedir. KIRA TLI, age, s. 102
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veya organ kaynagznz Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz"
§eklindeki hukmi.i uyannca, Meclisin, kaynag1m Anayasadan almayan erteleme
yetkisine sahip oldugu fikri savunulamaz. Anayasada, bildirim uzerine Meclisin bir
karar almak suretiyle milletvekiline yeniden dokunulmazhk tamyabilecegine,
boylece

soru~turma

ya da

kovu~turmay1

erteleyebilecegine dair bir hukum yer

almamaktadlf.274
Aynca, Anayasamn 138 inci maddesinde, yasamamn yarg1ya mudahalesi
kesin olarak yasaklanm1~t1r. Maddede, her ne kadar, yarg1 yetkisinin kullamlmasmda
mahkemelere

ve

hakimlere

emir

ve

talimat

verilemeyeceginden,

genelge

gonderilemeyeceginden, tavsiye ve telkinde bulunulamayacagmdan s6z edilse de, bu
yasak, adli faaliyetin butununu kapsamakta olup, yasama orgammn, savc1hgm
yuruttugu bir

soru~turma

veya

kovu~turmay1

durdurmak ya da ertelemek gibi bir

yetkisinden s6z edilemez. Ceza mahkumiyetinin infazmm, bir anayasa hukmunun
dogrudan dogruya uygulanmas1 nedeniyle milletvekilligi s1fatmm sona ermesine
ertelenmesi, yasamamn yarg1ya mudahalesi anlamma elbette gelmeyecektir. Ancak,
Meclisin,

ba~lam1~

bir

kovu~turmay1

ertelemesi,

ku~kusuz,

yarg1ya bir mudahale

olacakt1r. Dolay1s1yla, ceza mahkumiyetinin infazmm dahi ertelendigi bir halde,
Meclisin

kovu~turmalan

erteleme yetkisi 6ncelikle vardlf demek dogru degildir;

mahkumiyetin infaz1m erteleyen Meclis degil, dogrudan dogruya Anayasa'mn ilgili
hukmudur.

Ba~ka

yoktur ki,

bir ifadeyle, Meclisin, mahkumiyetin infaz1m erteleme yetkisi

soru~turma

ve

kovu~turmay1

erteleme yetkisinin 6ncelikle oldugu

tart1~ilsm.27s

inceleme konusu ulkelerden Almanya, Avusturya, Bel<;ika, Fransa ve
Japonya' da, meclislerin, yasama dokunulmazhg1 kapsam1
uyelerinin tutuklulugunu veya uyeleri hakkmda yapilan

di~mda

tutuklanm1~

kovu~turmay1

erteleme

yetkisi bulunmaktadir.276

C-Yasama Dokunulmazhgmm Siire Bak1mmdan Kapsam1
Daha once de belirttigimiz gibi, yasama fonksiyonunun etki ve baski olmadan
yerine getirilmesini saglayan yasama dokunulmazhg1, sorumsuzluk gibi surekli
degildir. Milletvekili, sadece dokunulmazhgm mevcut oldugu zaman diliminde,

274 Aym yonde gorii~ ii;;in bkz., FEYZIOGLU," ... Du~unceler",s.11
275 age, s.12
276 Beli;;ika'daki sistem ilgini;;tir. 1994 Beli;;ika Anayasasma gore Beli;;ika'da Parlamento uyelerinin
istinaf Mahkemesi Ba~kammn karanyla tutuklanabilmesi mumkundur. Keza Beli;;ika'da parlamento
uyelerinin dokunulmazhklanmn kaldmlmadan haklannda kovu~turma ai;;Ilmas1 da mumkundur.
Bununla birlikte Parlamento uyesinin istemesi durumunda, ait oldugu meclis, kovu~turmamn asklya
almmasma karar verebilir. ilgili meclis bu konudaki karanm kullamlan oylann ui;;te iki i;;ogunluguyla
alabilir. Meclis, uyesinin tutuklulugu veya bir mahkeme tarafmdan yargllanmas1 asklya ahnmasma da
kararverebilir. GOZLER, "Yasama ... ", s.79
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dokunulmazhgm saglad1g1 ayncahklardan yararlamr. Dokunulmazhgm ortadan
kalkmas1yla bu ayncahklar da ortadan kalkar. Omegin, gorev suresi i<;inde
dokunulmazhk nedeniyle yapilamayan tutuklama, zorla getirme gibi muhakeme
i~lemleri, gorev suresinin bitiminden soma yapilabilir.
Dokunulmazhk nedeniyle yapilamayan tahkikat ve infaz i~lemlerinin ne
kadar bir sure i<;in erteleneceginin belirlenmesi, tatil ve araverme s1rasmda
dokunulmazhgm varhgmm belirlenmesi, dokunulmazhgm sure bakimmdan
kapsam1m gosterir. Bu surenin kapsam1 hususunda ba~hca iki sistem vardir:
Birinci sistem, dokunulmazhk suresini s1mrlamakta, sadece i<;tima (toplant1)
s1rasmda dokunulmazhgm varhg1m kabul etmektedir. Bu sisteme gore
dokunulmazhk muessesinin amac1, parlamento uyesinin yasama gorevini yerine
getirmesine engel olunmas1m bertaraf etmektir. Toplant1 di~mda parlamento uyesi
boyle bir gorevde bulunmad1g1 i<;in, bu esnada mu~terek hukukun i~lemesine engel
olunmaya luzum yoktur.2n
Bu anlay1~a uygun olarak, Amerika Birle~ik Devletleri, Avustralya, Bel<;ika,
ingiltere, irlanda, isvi<;re, izlanda, Japonya, Kanada ve Luksemburg'ta
dokunulmazhk toplant1 donemiyle s1mrh tutulmu~tur.278 ingiltere'de parlamento
uyelerinin bu haktan yararlanma suresi Avam Kamaras1 toplantilanmn 40 gun once
ve sonras1yla sm1rlanm1~tlf. Amerikan hukukunda, Senato ve Temsilciler Meclisi
uyeleri, toplant1 suresi boyunca ve toplantilara katilmak i<;in gerekli geli~-gidi~
zamanlan muddetince, dokunulmazhk hakkmdan yararlamrlar. Toplantilara katilmak
i<;in geli~ ve gidi~ sureleri, toplantmm ba~lamasmdan once ve sona ermesinden
sonraki 14 gunle s1mrlandmlm1~tlf. irlanda'da (1937 Anayasas1 M.13)
dokunulmazhk, sadece parlamento uyesinin parlamento i<;inde bulundugu ve
parlamento ile meskeni arasmdaki seyahati s1rasmda mevcuttur.279
Sureyi s1mrh tutan anlay1~a kar~1hk, yasama dokunulmazhg1m butun yasama
donemi boyunca kesintisiz olarak kabul eden anayasal duzenlemeler de vard1r. Bu
~ekilde duzenlemeye sahip ulkeler Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, ispanya, israil, isve<;, ital ya, Norve<;, Portekiz ve Yunanistan' dir. 280
Ulkemizde, Kanunu Esasi diger Turk anayasalanndan farkh olarak
dokunulmazhgm ge<;erli oldugu sureyi, sadece Heyeti Mebusamn i<;tima muddetiyle
s1mrh tutmu~tur. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalannda ise yasama dokunulmazhgmm,
milletvekilline -bu s1fatm devam etmesi ~art1yla- tum yasama donemi boyunca
koruma saglayacag1 kabul edilmi~tir.

277 KIRATLI, age, s.91-92
278 GOZLER, "Yasama ... " s.90
279 GOZLER,
..
age, s.77-89,. KIRATLI, age, s.92
280 KIRATLI, age, s.93
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Dokunulmazhk suresi i<;in milletvekilligi muddetinin esas almmas1, bizde
Meclisin devamhhg1 (mustemirligi) fikriyle izah edilmi~tir. Meclisin devamhhg1,
belirli bir toplant1 suresiyle s1mrh olmaks1zm tum yasama donemi suresince (1982
Anayasasma gore 5 yil) parlamentonun hukuken toplant1 halinde sayilmas1d1r. Bu
sistemde dokunulmazhk, tatil ve araverme suresince, milletvekilinin bir disiplin
cezas1yla Meclisten ge<;ici olarak uzakla~tmlmas1 halinde ve milletvekilinin izinli
oldugu sure i<;inde de devam eder.281
Doktrinde, hukuk<;ulanm1z arasmda dokunulmazhgm toplant1 zamanlan
di~mda da varhg1m surdurup surdurememesi konusunda tart1~malar soz konusudur.
Ba~gil, Meclisin devamhhg1 ilkesinin, milletvekilinin yasama gorevini yerine
getirdigi surenin di~mda (Meclisin tatil ve araverme s1rasmda) dokunulmazhgmm
bulunmas1m gerektirmeyecegi du~uncesindedir. Y azara gore dokunulmazhk,
milletvekilinin ki~isel ayncahg1 olmay1p, yasama fonksiyonunun yerine getirilmesi
i<;in yapilan gorev geregi tamnan bir hak ve yetkidir. Meclisin toplant1da
bulunmad1g1 s1rada, milletvekili fiili olarak gorevde sayilamaz. Demokrasilerde,
goreve bagh olmayan bir ayncahk ve istisna du~unulemeyeceginden, Meclisin
toplant1 surelerinin di~mda kalan donemlerde, ilgili uye hakkmda soru~turma ve
kovu~turma yapilabilmelidir.282
Arsel de, iktidann kendi durumu ve kendi takip ettigi siyaseti bakimmdan,
mevcudiyetini tehlikeli addettigi milletvekillerini ancak Meclis toplant1 halinde iken
baski altma almaya <;ah~acag1 du~uncesiyle, Meclisin toplant1 halinde bulunmad1g1
zamanlarda milletvekillerinin dokunulmazhk imtiyazmdan yararlanmasmm dogru
olmayacag1m belirtmi~tir. Aksi halde, dokunulmazhk imtiyazmm getirilmesindeki
kamu yaran zedelenecek ve dokunulmazhk, milletvekillerinin ~ahsi menfaatleri
adma kullamlabilen bir vas1ta konumuna du~ecektir.283
Benzer goru~ sahibi, Aybar'a gore ise, dokunulmazhk amacma uygun olarak
dar bir bi<;imde yorumlanmahd1r. Amaca uygun yorumlama ve uygulama da,
dokunulmazhgm sadece Meclisin toplant1da bulundugu surelerde milletvekillerini
korumas1 gerekir. Meclisin tatilde bulundugu surelerde bu hakki ge<;erli saymak, su<;
i~leyen milletvekillerinin diger vatanda~lardan farkh bir uygulamaya tabi tutulmalan
sonucuna neden olacagmdan, dokunulmazhgm amac1yla <;eli~ecektir. Bu nedenle,
yazar,
tatil
donemlerinde
dokunulmazhklann uygulanmamas1
gerektigi
du~uncesindedir.284

Dokunulmazhk suresinin i<;tima muddetiyle s1mrh tutulmasmm, bu kurumun
gayesme daha uygun olacag1 yonundeki goru~lere kar~1hk, dokunulmazhgm,
281TEzi<;, age, s.395
282 BASGiL, age, s.25-26; 1982 Anayasas1mn 93/2 inci maddesine gore "Mee/is, bir yasama yzlznda
en r;ok ii<; ay tatil yapabilir. "
283 ARSEL, age, s.263
284 AYBAR, age, s.137-138
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Meclisin toplant1 suresiyle s1mrh tutulmasmm hukuken soz konusu olamayacag1m
savunan goru~ler de vard1r. Bu goru~lerin temel dayanaklanna bakild1gmda goze
<;arpan temel unsurlardan birisi de, yasama ve yurutme fonksiyonlan arasmdaki s1ki
ili~kidir.

Duran ve Donmezer-Erman gibi baz1 yazarlar da, Anayasamn Meclisin
devamhhg1 ilkesini benimsediginden yola <;1karak, dokunulmazhgm kapsammm
Meclisin toplant1 suresiyle s1mrh tutulamayacag1m belirtmi~lerdir. Bu yazarlara
gore, hukuken 5 sene (1924 ve 1961 Anayasalanna gore 4 sene) devamh toplant1
halinde oldugu kabul edilen bir Meclisin uyelerinin, butun donem boyunca, hatta
yeniden se<;ilmek kayd1yla milletvekilliginin devam ettigi surece yasama gorevi
yuruttukleri kabul edilir. Anayasamn sistemi degi~meden, dokunulmazhg1 toplant1
suresiyle s1mrlamak mumkun degildir. Bu nedenle dokunulmazhk, Meclisin tatil ve
aravermelerinde de milletvekillerini korumaya devam eder.28s Bu suretle, Meclisin
tatilde oldugu s1rada, milletvekilinin yasama dokunulmazhg1 daha da kuvvetli
olmaktadir; <;linku, milletvekilinin Meclisin toplant1 halinde her zaman
dokunulmazhgmm kalkmas1 mumkun oldugu halde, tatil s1rasmda Meclis toplant1
halinde bulunmad1g1 i<;in buna imkan yoktur. 286
Yukandaki kar~1t goru~lerin varhgma ragmen, kamm1zca ister Meclisin
devamhhg1 ilkesinden yola <;1kilsm, isterse Anayasamn ve Meclis i<;tlizugunun ilgili
maddelerinin lafzi ve sistematik yorumundan yola <;1kilsm, mevzuatta bir kan~1khk
soz konusu degildir. <;unku, 1982 Anayasasmm 83/2-3 uncu maddesinde " ... su<;
i§ledigi ileri surulen bir milletvekili, Meclisin kararz olmadzk<;a tutulamaz, sorguya
<;ekilemez, tutuklanamaz ve yargzlanamaz ... Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyesi
hakkznda, ... verilmi§ bir ceza hukmunun yerine getirilmesi, uyelik szfatznzn sona
ermesine bzrakzlzr; uyelik suresince zamana§zmz i§lemez" ve Meclis i<;tlizugunun 133
uncu maddesinde "kovu§turma ertelenmi§ ve bu karar Gene! Kurulca kaldzrzlmamz§
ise, donem yenilenmi§ olsa bile milletvekili szfatz devam ettigi surece ilgili hakkznda
kovu§turma yapzlamaz" denilmekle, dokunulmazhk suresi s1mrland1rmaya tabi
tutulmadan, milletvekili s1fatmm varhgma, ge<;erliligine baglanm1~t1r. Kald1 ki,
Anayasa Koyucu,287 Meclisin devamhhg1 ilkesini kabul etmi~tir. Daha once de
285 DURAN, Liitfu, "Tatil Esnasmda Te~rii Masuniyet", Vatan Gazetesi, 6.6.1955; DonmezerErman, "Muvakkat dokunulmazlzk bi.iti.in uyelik si.iresinde ve Mee/is tatilde oldugu szrada da devam
eder. Meclisin devamlzlzgz fikri muvakkat dokunulmazlzgz bi.iti.in uyelik muddetince devamlz olmasznz
emreder ve yerindedir." demi~tir. age,s.273; Doktrinde i;;ogu yazar konunun tartI~masma girmeden
dokunulmazhk suresinin milletvekili sifatimn devann muddetince gei;;erli oldugu gorii~iinu
benimsemi~tir. OZBUDUN, age, s.252
286DONMEZER-ERMAN, age, s.273
287 Anayasa taslag1mn yasama dokunulmazhgma ili~kin maddesinin TM gorii~meleri sirasmda,
dokunulmazhgm sadece Meclisin toplantida oldugu surei;;te gei;;erli olmasma yonelik onerge verilmi~,
onerge Meclisin i;;ah~malanmn devamh oldugu ve fevkalade toplantI diye bir toplantimn olmad1g1
gereki;;esiyle reddedilmi~tir. 1961 Anayasas1 Koyucusu, Meclisin devamhhg1 ilkesinden yola i;;1karak
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belirttigimiz gibi, Meclisin devamhhg1, belirli bir toplant1
suresiyle s1mrh
olmaks1zm tum yasama donemi suresince Meclisin hukuken toplant1 halinde
sayilmas1dir. Yani, tart1~mamn odak noktas1 olan toplant1 di~1 zaman hukuken
mevcut degildir. Gen;ekten de Anayasa Koyucu, dokunulmazhgm sadece Meclisin
toplant1 suresiyle s1mrh olarak ge<;erli olacag1m kabul etseydi, yukanda belirttigimiz
ulke Anayasalannda oldugu gibi a<;1khkla bunu belirtirdi.
Dokunulmazhk kurumunun konulmasmdaki kamu yaranmn varhg1
noktasmdan da konu ele almd1g1 zaman, yasama donemi boyunca, dokunulmazhgm
ge<;erli olmas1m kabul etmek yerinde olacaktlf. Daha once de belirttigimiz gibi,
kurumun esas gayesi milletvekillerinin ~ahs1m degil, yasama fonksiyonunu
korumakt1r. Milletvekilini, yasama gorevi yapmad1g1 veya pek az yapt1g1 toplant1
di~mda, vatanda~la aym mu~terek hukuka tabi kilmak bugunun e~itlik<;i
demokrasisine uygun du~er. Ancak, ferdi hurriyetlerin tam bir teminat altmda
bulunmad1g1 memleketlerde parlamentonun bag1ms1zhg1m saglamak 1<;m
dokunulmazhgm geni~ tutulmas1 bir ihtiya<;tir. Ferdi hurriyetlerin memleketimizde
tam bir teminat altmda bulundugunu soylemek gli<;tlir. Bu itibarla, yasama
dokunulmazhg1m toplant1 haliyle s1mrlamak, Meclisin bag1ms1zhg1m azaltmak
tehlikesini de beraberinde ta~1maktadir.288 Bu nedenle, ulkemizin bugunku
ko~ullannda, butun yasama donemi boyunca dokunulmazhgm varhg1m kabul etmek,
kamu yaranmn ger<;ekle~mesi bakimmdan daha yerinde olan se<;enektir.
Simdi, yasama dokunulmazhgmm suresinin ba~lamas1 ve sona ermesi anlanm
tespit edelim.

1- Y asama Dokunulmazhg1 Siiresinin

Ba~lang1c1

Milletvekilligi s1fat1 se<;imlerle kazamld1g1 i<;in dokunulmazhgm da buna
bagh olarak kazamlmas1 dogaldir. Bir de, milletvekili s1fat1 kazamld1ktan soma
dokunulmazhgm kaldmlmas1 i~lemiyle askiya alman dokunulmazhgm, henuz se<;im
olmadan tekrar kazamlmas1 durumlan vard1r. Bunun i<;in konu bu farkh durumlan
kapsayacak ~ekilde ayn ayn ele almacakt1r.

a-)Ser;imlerden Sonra Dokunulmazlzgm Ba#angzcz
Dokunulmazhgm ne zamandan itibaren hukum ifade etmeye ba~layacag1,
yani, se<;ilmi~ olan bir milletvekilinin ne zamandan itibaren dokunulmazhktan
faydalanma hakkim kazanacag1, bu konuda dogrudan ya da dolayh olarak ortaya
<;1kabilecek uyu~mazhklann giderilmesi a<;1smdan 6nemlidir. Dokunulmazhgm
yasama donemi boyunca dokunulmazhgm varhg1m kabul etmi~tir. 1982 Anayasas1mn kabul edilme
safahatmda 1961 Anayasasmda mevcut dokunulmazhk ilkeleri kabul edildiginden, 1982 anayasas1
ii;;in de aym i;;lkanmda bulunabiliriz. Geni~ bilgi ii;;in yukanda anlattlgmuz 1961 ve 1982 Anayasas1
donemleri klsmma bak1mz.
288 KIRATLI, age, s.95
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ba~lama

amyla ilgili <;e~itli gori.i~ler ileri suri.ilmi.i~, milletvekilinin se<;ildigi an,
se<;im mazbatasmm tasdik edildigi an, Meclisin ilk toplant1 gunu ve milletvekili
yemininin yapild1g1 an gibi <;e~itli zamanlar, farkh yazarlarca, dokunulmazhgm
ba~lad1g1 an olarak ileri suri.ilmu~tur.
Aybar, dokunulmazhgm ba~lama ammn, milletvekillerinin se<;ildikleri an
degil, Meclisin ilk
toplant1 gunu oldugunu savunmaktadlf. O'na gore,
dokunulmazhk milletvekilinin asils1z su<; bahaneleriyle Meclis gori.i~melerinden
ahkonulmamas1 gayesi ta~1d1gma gore, Meclis gori.i~meye ba~lamadan ona boyle bir
himaye tammaya luzum yoktur.2s9
Doktrinin genelince kabul edilen ikinci gori.i~e gore, dokunulmazhgm
ba~lama am, milletvekilliginin hukuki a<;1dan hukum ifade etmeye ba~lad1g1 an, yani
milletvekili s1fatmm kazamld1g1 andlf.
Ancak, doktrinde, milletvekili s1fatmm kazamld1g1 an hakkmda tart1~malar
mevcuttur. Arsel'e gore, milletvekili s1fat1 oy verme gunu nihayet bulup da oylar
tasnif edildigi anda iktisap olunmu~ ve milletvekilligi o anda ba~lam1~ say1hr. O'na
gore, milletin iradesi o anda tecelli etmi~tir.290 Gozler' e gore de, 2839 say1h
Milletvekili Se<;imi Kanununun 35 inci maddesinde291 ongori.ilen, il se<;im kurulu
tarafmdan duzenlenmesi gereken tutanakla milletvekilligi s1fat1m ba~latmak en
uygun <;ozum tarz1dir. 292 Tanor ve Yuzba~10glu, milletvekili s1fatmm, dolay1s1yla
milletvekili hak ve ayncahklanmn, 2839 Say1h Kanunun 36 nc1 maddesinde
belirtilen, milletvekilinin, se<;im bolgesindeki il se<;im kurullanndan, se<;ildiklerine
dair mazbatay1 (tutanag1) ald1klannda kazamlacag1 gori.i~undedir.293 Gonen<;-ErgulKontac1'ya gore ise se<;im sonu<;lanmn Yuksek Se<;im Kurulu tarafmdan resmen ilan
edildigi tarihte milletvekili s1fatmm kazamld1gmm kabul edilmesi yerinde
olacakt1r.294
Kanzmzzca, oy verme i~leminin tamamlanmasmdan soma yapilan se<;im
i~lemleri, tecelli eden milletin iradesini -se<;im sand1gmda hangi adaym kazand1g1m289 AYEAR, age, s.131
290 ARSEL, age, s.238
291 "Madde 35- j/ ser;im kurulu ba:jkanz, alznan sonur;lara gore, o ser;im r;evresinde; siyasi parti
aday listelerinden ve varsa bagzmszz adaylardan ser;ilenleri tespit eder ve tutanagzn bir suretini o
ser;im r;evresinde ilan ettirir. Diger bir suretini, bir hafta sure ile il ser;im kurulu kapzszna astzrzr. "
292 GOZLER, Tiirk Anayasa Hukuku, s.297
293TANOR, Biilent, YUZBASIOGLU, Necmi, 1982 Anayasasma Gore Tiirk Anayasa Hukuku,
Yap1 Kredi Yaymlan, istanbul, 2001, s.234; Aym yonde gorii~ sahipleri; BiLiR, Faruk, age, s.201;
KUBAL!, Hiiseyin Nail, Tiirk Esas Te~kilat Hukuku Dersleri, istanbul, Tan Matbas1, 1960, s.177;
Sei;;im Kanunu "Madde 36- Milletvekili ser;ilenlere il ser;im kurulu tarafindan, milletvekili
ser;ildiklerine dair derhal bir tutanak verilir. Bu tutanaklardan iki ornegi de Yuksek Ser;im Kurulu
Ba:jkanlzgzna en seri vasztayla gonderilir. (..) Yuksek Ser;im Kurulu Ba:jkanlzgz tutanaklardan birini
Turkiye Buyak Millet Meclisi Ba:jkanlzgzna verir." SEviNC, age, s.168
294 GONENC, ERGUL, KONT ACI, age, s.4
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belli etmeye, yani, var olan bir olguyu ortaya <;1karmaya yonelik i~lemlerdir. Bunun
i<;in milletvekili dokunulmazhgmm ba~lad1g1 am, oy verme i~leminin bittigi andan
itibaren ge<;erli saymak gerekir. Tabii, hangi adaym se<;ildigi, se<;im sonu<;lanmn
kesinle~mesinden itibaren belli olacakt1r. Oy verme i~lemleri tamamland1ktan
itibaren, se<;im sonu<;lan kesinle~inceye kadar ge<;en sure<;te, hangi adaym se<;imi
kazand1g1 belli olmad1g1 i<;in, milletvekili adaylan hakkmda yasama dokunulmazhg1
kapsammdaki soru~turma ve kovu~turma i~lemleri yapilabilecek; ancak, se<;im
sonu<;lanmn kesinle~mesiyle se<;imi kazanan milletvekili aday1 hakkmda -oy verme
i~lemi tamamland1ktan soma- yasama dokunulmazhg1 kapsammda yapilm1~ olan
muhakeme i~lemleri, ge<;ersiz sayilacaktir. Gunumuz ko~ullannda, henuz se<;im
sonu<;lan kesinle~meden, se<;im gunu anketi vs. yollarla, kimin se<;imi kazanacagmm
belli edildigi du~unuldugunde, bu dogrultuda konuyu ele almakla, dokunulmazhk
kapsamma girecegi henuz belli olmam1~, ama se<;ilecegi bilinen ki~ilerin, art niyetli
ki~ilerce, adli takibe ugratilarak se<;ilmesinin engellenmesinin, 6nune ge<;ilmi~
olacakt1r.
Yuksek Se<;im Kurulunca bir se<;im bolgedeki milletvekili se<;imlerinin iptal
edilmesi durumunda, o bolgeden milletvekili se<;ilen ki~inin milletvekili s1fat1
kendiliginden sona ereceginden yasama dokunulmazhg1 korumas1 da kendiliginden
sona erecektir. 295
Aynca, belirtmek gerekir ki, andi<;menin veya andi<;memenin, milletvekili
s1fatmm kazamlmas1 uzerinde hi<;bir etkisi yoktur.296 Ant i<;menin, goreve
ba~lamamn ~art1 olarak du~unulmesi gerekir. Milletvekili s1fatmm kazamlmas1 i<;in
yemin etme ~art olarak kabul edilirse, 6nunde yemin edilecek kurul, henuz TBMM
olmayacag1 i<;in, ant i<;menin anlam1 da kalmamaktadir; <;linku, milletvekillerinden
olu~mayan yetkisiz bir kurul 6nunde andi<;ilmi~ olacakt1r.297 Bunun i<;in, mant1ken,
milletvekili s1fatmm daha 6nceden kazamld1gmm kabulu gerekir.

b-)Meclis Kararzyla Kaldzrzlan Dokunulmazlzgm Yeniden
Kazanzlmasz Durumunda Dokunulmazlzgm Ba#angzcz
Dokunulmazhgm Meclis karanyla kaldmlmas1 i~lemine kar~1, Anayasamn 84
uncu maddesiyle, dokunulmazhg1 kaldirma i~lemine kar~l iptal ba~vurusu hakki
duzenlenmi~tir. Boyle bir ba~vuru uzerine, A YM'nin Meclisin karanm iptal etmesi
durumunda dokunulmazhk ne zaman kazamlacaktir?
Dokunulmazhgm
kaldmlmasma
dair
Meclis
karanmn
Anayasa
Mahkemesince iptal edilmesi halinde, bu karar verildigi anda, milletvekili, yasama
dokunulmazhgma tekrar kavu~ur. A YM kararlanmn Resmi Gazetede yay1mlamr

295 GONENC, ERGUL, KONTACI, age, s.5
296 GOZLER, age, s.297
297 BAKIRCI, Fahri, TBMM'nin <;ah~ma Yontemi, Ankara, imge Yaymevi, 2000, s.252
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olmas1,
dokunulmazhga ili~kin karann yay1mla yuri.irh.ige gireceginin ~art1
degildir.29s
Dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekili hakkmda hazirhk soru~turmasmda
takipsizlik karan, son soru~turmada ise beraat veya du~me karan verilirse,
takipsizlik karan verilir verilmez, beraat ve du~me kararlan ise kesinle~ir
kesinle~mez, milletvekili yeniden yasama dokunulmazhgma sahip olur; bunun i<;in
Meclisin aynca bir karar almasma gerek yoktur.299

2-Dokunulmazhgm Sona Erme An1:

(Bu konu baglantismdan 3 uncu

bOliimde anlatilacaktir.)

U (:UN CU BO LUM
DOKUNULMAZLIGIN SONA ERMESi
Bir 6nceki bolumde belirtildigi gibi, yasama dokunulmazhg1 surekli degildir.
Kendiliginden ya da Meclis karanyla sona erebilir. <;ah~mam1zm bu kismmda konu
ba~hg1 olarak "sona erme" kavram1m kulland1k. Doktrinde bir<;ok yazar "sona
erme" kavram1 yerine "kalkmasz ", "son bulmasz" terimlerini
kullanm1~t1r.
Kamm1zca bu kavramlar birbirlerine yakm olsa da farkh anlamlar ifade etmektedir.
"Kalkmasz" veya "kaldzrzlmasz" kavram1, yasama dokunulmazhg1 statusune sahip
ki~inin milletvekillik veya bakanhk gorevi devam ederken, bu statuden Meclis
karanyla mahrum birakilmas1m kar~ilamaktadlf. Yani, milletvekilligi devam eden
kimsenin, Meclis karanyla dokunulmazhk hakkmdan yararlanamamas1d1r. "Son
bulmasz" kavram1 ise, dokunulmazhk ve milletvekilligi statuleri arasmdaki s1ki bagla
alakahdir. Yani, dokunulmazhgm milletvekilligi statusunun kaybma bagh olarak,
sona ermesidir. Milletvekilligi s1fat1 kendiliginden veya Meclis karanyla sona
erdiginde, dokunulmazhk da sona ermekte, milletvekili bu andan itibaren
dokunulmazhgm saglam1~ oldugu guvenceden yararlanamamaktadlf.

298 Anayasa'mn 153., 2949 say1h Anayasa Mahkemesinin Kumlu~u ve Yargllama Usulleri Hakkmda
Kanunun 54. maddeleri bir aynm yapmaks1zm butiin kararlann Resmi Gazetede yaymlanacagmdan
soz ettigine gore, Anayasa Mahkemesinin dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanna ili~kin olarak verdigi
karar da Resmi Gazetede yay1mlamr. Ancak, bu yaymllama, karann yumrluge girmesinin bir ~art1
degildir. Ciinku, Anayasa'mn 153. ve ad1 gei;;en Kanunun 53. maddesine gore karann yay1mlanmas1,
yalmzca, kanun, kanun hiikmunde karamame, ii;;ruziik hiikunllerinin iptaline dair verilen kararlar
neticesinde soz konusu hiikmun yuriirliikten kalkmas1mn bir ~artldir. FEYZiOGLU, " ... Du~unceler",
s.23-24
299 "Dokunulmazlzgz kaldzrzlan uye kovu:jturma sonucu beraat ederse, ba:jkaca bir i:jleme gerek
kalmadan tekrar dokunulmazlzga kavu:jur." TEZiC, age, s. 387
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298 Anayasa'mn 153., 2949 say1h Anayasa Mahkemesinin Kumlu~u ve Yargllama Usulleri Hakkmda
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299 "Dokunulmazlzgz kaldzrzlan uye kovu:jturma sonucu beraat ederse, ba:jkaca bir i:jleme gerek
kalmadan tekrar dokunulmazlzga kavu:jur." TEZiC, age, s. 387
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I-

DOKUNULMAZLIGIN SON BULMASI

Milletvekilliginin sona ermesi ile du~mesi arasmda bir aymm yapilmaktad1r.
Onar' a gore, milletvekilliginin yasama doneminin bitmesi ve yeni se<;imlerin
yapilmas1yla sona erecegi tabiidir. Buna kar~1hk, milletvekilliginin, yasama donemi
devam ederken herhangi bir nedenle ister kendiliginden, ister Meclis karanyla sona
ermesi durumundaysa milletvekilliginin du~mesi soz konusudur.3oo Onar'm yapm1~
oldugu bu aymm bizce de yerindedir. Bu nedenle, bu konuyu "sona erme" ve
"du~me" olarak iki alt ba~hk halinde inceleyecegiz.

A-) Milletvekilliginin Sona Ermesi
Milletvekilligini sona erdiren neden se<;imlerdir. Y eni se<;imlere, normal
se<;1m doneminin (5 yil) bitmesiyle, Meclisin Anayasamn 77 nci maddesine gore
kendi alacag1 erken se<;im karanyla (kendi kendini feshetmesi), Anayasamn 116 nc1
maddesine gore Cumhurba~kammn Meclisi feshetmesiyle ve AY'nin 102/3 uncu
maddesinde belirtilen, Cumhurba~kammn se<;ilememesi nedeniyle, gidilebilir. Bu
~ekilde yapilan se<;imlere girmeyen veya girip de se<;ilemeyenlerin milletvekilligi
s1fat1 sona erer. Ancak, yeniden Parlamento uyesi se<;ilenlerin uyelik s1fat1 kesintisiz
devam eder.301
Se<;imlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda milletvekilligi s1fatmm,
yenilenme karanmn almd1g1 an sona erecegi iddia edilemez. Zira, Anayasamn 77
nci maddesinin son fikras1 <;ok a<;1ktlf. Y enilenmesine karar verilen Meclisin
yetkileri, yeni Meclisin se<;ilmesine kadar devam eder. Meclisin yetkisinin devam
de var olmas1m gerektirdigine gore,
etmesi, bu yetkileri kullanan ki~ilerin
milletvekilligi s1fatmm, yeni milletvekillerinin se<;ilme amna kadar devam ettigi
sonucuna varmak gerekir.302
Doktrinde, se<;imlerin yenilenmesiyle aday olmayan ya da se<;ilemeyen
milletvekilinin Meclis uyeliginin sona erme am, tart1~malara neden olmu~tur. Baz1
yazarlar, yeniden se<;ilememenin belli oldugu ana kadar, yani yeni se<;im
sonu<;lanmn almd1g1 ana kadar, Meclis uyeligi s1fat1 ve dokunulmazhgm ge<;erli
olacag1m kabul etmektedirler.303 Benzer goru~u savunan Arsel ise, yeniden
se<;ilmemi~ bir milletvekilinin milletvekilliginin, se<;im sonucunun almd1g1 anda

300 ONAR, Erdal, "1982 Anayasasmda Milletvekilinin Du~mesi", Anayasa Yarg1SI, Anayasa
Mahkemesi Yaymlan, Ankara, 1997, C.14, s.388; Kemal Dal'da, uyelik sifatimn kendiliginden sona
ermesi ve TBMM karan ile du~mesi aymnn yapmaktadir. DAL, Kemal, Esas Te~kilat Hukuku,
Ankara, 1984, s.239-241
301 GOZUBUYUK, age, s.172
302 GOZLER,
..
Tiirk... ,s.299
303 DONMEZER-ERMAN, age, C. l, s.275; Benzer gom~ sahibi, ALDIKACTI, age, s.253
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degil de, oy verme gununun bitiminde sona erecegini belirtmi~tir.3o4 Bakirc1, Meclis
uyeligi s1fatmm, yeni Ba~kanhk Divammn kurulmasma kadar devam edecegini
belirtmi~tir. Ancak, bu goru~ <;en;evesinden yola <;1karsak, se<;im sonu<;lanmn
ilamndan soma, aym bolgeden <;ift milletvekilliginin varhg1 soz konusu olmaktad1r.
Bakirc1, bu durumu ~artlann ortaya koydugu bir zorunluluk olarak ifade etmi~tir.3os
Kamm1zca, Anayasamn 77 nci maddesi de dikkate almd1gmda, se<;imlerde
aday olmam1~ ya da aday olmasma ragmen se<;ilememi~ ki~ilerin milletvekilligi
s1fat1, yeni milletvekillerinin hukuki statulerini kazanmalanyla sona ermektedir. 306
i~ledigi su<;tan dolay1 dokunulmazhgmm kaldmlmasma karar verilen
milletvekili hakkmda ba~layan takibat, ilgilinin se<;imler sonucu yeniden milletvekili
s1fat1m kazanmas1 halinde, devam eder mi? Bu durum Anayasamn 83/4 uncu
maddesinde "Tekrar sec;ilen milletvekili hakkznda soru§turma ve kovu§turma,
Meclisin yeniden dokunulmazlzgznz kaldzrmaszna baglzdzr" denilmek suretiyle a<;1k<;a
duzenlenmi~tir. Bu hukme gore, yeniden se<;ilen milletvekilinin dokunulmazhg1 geri
gelir.3o7 Yasama dokunulmazhg1 kaldmld1ktan soma yeniden se<;ilen milletvekili
hakkmda, dokunulmazhgmm kaldmlmas1 nedeniyle, yeni yapilan se<;imlerden once
ba~lanm1~ olan kovu~turmaya, ancak, yeni se<;ilen Meclis<;e tekrar ilgilinin
dokunulmazhgmm kaldmlmasma karar verilmesiyle devam edilebilecektir. 30s

B-) Milletvekilliginin Dii~mesi
Yukanda da belirttigimiz gibi, milletvekilliginin du~mesi, milletvekili
s1fatmm, yasama donemi surerken herhangi bir nedenden dolay1 kendiliginden veya
Meclis karanyla sona ermesidir. Anayasamn 84 uncu maddesinde "milletvekilliginin

304 ARSEL, age, s.168
305BAKIRCI, age, s.250-252; aym dogmltuda gorii~ ii;;in bkz., SEviNC, age, s.176; Kuath'da;
Y eniden sei;;ilmemi~ bir milletvekili yeni meclisin ilk toplantisma kadar milletvekilligi s1fatim
muhafaza edecegi fikrindedir.age,s.104
306 Milletvekilinin bu slfatI kazanma am ii;;in, Yasama Dokunulmazhg1mn Sure bak1mmdan
Kapsanu, bOliimune bak1mz.
307 OZBUDUN, age, s.252
308 Kuath, Anayasamn bu kurahmn izahlm ~oyle ai;;1klanu~tir; "Her ser;im, ser;ileni, milletvekilligi
sifatznzn geregi olan hak ve yetkilerle donatzr. Ulusal irade, milletvekilinin yeniden ser;ilmesi
bir;iminde ortaya r;zkznca, bunun dogal sonucu ser;ilenin milletvekilligi yapabilmesi ir;in gerekli bi.iti.in
yetkilerle yeniden donatzlmaszdzr. Mee/is bir milletvekilinin dokunulmazlzgznz kaldzrmakla, sadece
isnat edilen sur; ir;in onu ceza kanunu oni.inde diger vatanda:jlarla qit bir duruma getirmi:j demektir.
Yoksa onu vatanda:jlarzn istifade ettigi haklardan da mahrum etzni:j degildir. Bu itibarla normal bir
vatanda:j milletvekili ser;ildigi zaman, onun hakkzndaki bi.iti.in kovu:jturmalar ve cezanzn infazz
dururken, zaten milletvekili iken yeniden ser;ilmi:j bir kimse hakkznda durmamasz Anayasanzn 83 'unci.i
maddesinin ruhuna ve hukuk mantzgzna aykzrz di.i:jer." age, s.125-131; Donmezer-Erman'da konuyu
milli egemenlik ilkesiyle izah etmi~tir. age, s.279, 1997
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du~mesi"

haller

list ba~hg1 altmda, milletvekilliginin sona ermesi halleri

duzenlenmi~tir.

Bu

~unlardir:

1-istifa
istifa durumunda uyelik kendiliginden du~mez. istifa durumunda uyeligin
du~mesi i<;in, Genel Kurulun bu yonde karar vermi~ olmas1 gerekir. TBMM
uyeliginden istifa eden milletvekilinin istifa yaz1s1, Ba~kanhk Divamnda 7 gun
i<;inde incelenir. Yazmm ge<;erli oldugu ya da i<;tlizukteki deyimle, ge<;erliligi
saptand1ktan soma, uyeligin du~mesine Genel Kurulca goru~mesiz karar verilir.
(i<;T.M.136/1)
TBMM Genel Kurulunun istifamn kabulu ~eklindeki karan bir Parlamento
karandir ve bu karar, Resmi Gazetede yay1mland1g1 tarihte yururluge girer. Yani
istifa eden milletvekilinin bu s1fat1, Resmi Gazetede karann yay1mlanmas1yla sona
erer.309 Bir milletvekilinin istifas1 durumunda, TBMM Genel Kurulunun yapt1g1
i~lem, ge<;erliligi Ba~kanhk Divamnca saptanm1~ olan istifay1 kabul edip etmemedir.
Bu nedenle Yasama Orgammn s6z konusu i~lemi, kurucu nitelik ta~1maktad1r. Boyle
olunca da, istifa hukuki sonu<;lanm, istifa dilek<;esinin Meclis Ba~kanhgma verildigi
tarihte degil, onun Genel Kurulca kabul edildigi tarihten itibaren gostermeye
ba~lar.310

2-Kesin Hiikiim Giyme
Kural olarak, milletvekilinin hukum giymekten dolay1 uyeliginin du~ebilmesi
1<;m 6ncelikle dokunulmazhgmm kaldmlm1~ olmas1 gerekir. Hukum giyen her
milletvekilinin uyeligi du~mez. Uyeligin du~ebilmesi i<;in se<;ime engel bir su<;tan
ceza almmas1 gerekir. <;unku, se<;ilmeye engel olmayan su<;lan i~leyen bir ki~inin
milletvekili se<;ilmesi olanakhyken, se<;ilmi~ bir ki~inin aym su<;lardan hukum
giymesi halinde uyeliginin du~mesi, mant1k kurallanyla bagda~maz.311 Nitekim,
Anayasamn bu kurahm ya~ama ge<;iren 1996 tarihli i<;tlizuk degi~ikliginde,
se<;ilmeye engel bir su<;tan dolay1 hukum giyen milletvekilinin uyeliginin du~ecegi
belirtilmi~tir. (i<;T.M.136/2) Se<;ilmeye engel hukumluluk halleri, Anayasamn 76/2
maddesinde ~u ~ekilde belirtilmi~tir:
1-Taksirli su<;lar hari<; toplam 1 yil veya daha fazla hapis cezas1 almak,
2-Agir hapis cezas1 verilmi~ olmak,
3-Zimmet, ihtilas, irtikap, ru~vet, hirs1zhk, dolandmc1hk, inanc1 kotuye
kullanma, sahtecilik, dolanh iflas gibi yuz kizart1c1 su<;lardan hukum giymek,312

309 GOZLER,
..
Tiirk... , s.301
310 ONAR, age, s.412
311 BAKIRCI, age, s.238-239
312 Yiiz klzart1c1 sw;:lann Anayasamn 76 nc1 maddesinde belirtilenlerden ibaret olup olmad1g1
Boyle bir dummda TBMM Ba~kanl1g1mn tutumu onem kazanmaktadu. Mahkeme karan
1 ylldan az hapis cezas1 olmasma ragmen TBMM Ba~kanl1g1 bu sw;:u yuz klzartlc1 olarak kabul

tartl~mahdu.
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4-Ka<;ak<;ihk, resmi ihale ve ahm sat1mlara fesat kan~t1rma, Devlet s1rlanm
a<;1ga vurma, ter6r eylemlerine katilma su<;lanndan huki.im giymek,
5-Yukanda belirtilen eylemleri tahrik ve te~vik su<;lanndan birinden hukum
giymek.
Yukanda belirtilen su<;lardan hukum giyenlerin uyelikleri, affa ugram1~
olsalar bile du~ecektir. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, bu su<;lardan dolay1
uyeligin du~ebilmesi i<;in kesin hukum halinin var olmas1 gerekir. Bu konudaki kesin
mahkeme karanmn, Genel Kurulun bilgisine sunulmas1yla uyelik du~er. Aynca, bir
karar almmasma gerek yoktur. (AY. M. 84/2; i<;T. M. 136/2)

3-K1sitlama Karan
Medeni Kanunun ilgili maddeleri geregmce, kis1tlanmasma karar verilen
milletvekillerinin bu s1fat1, kis1tlanmaya ili~kin kesinle~mi~ mahkeme karanmn
Meclis Genel Kurulunun bilgisine sunulmas1yla du~er. Meclis<;e bir du~me karan
verilmesine gerek yoktur. (AY.M. 84/2, i<;T. M. 136/2)

4-Uyelikle Bagda~mayan
Siirdiiriilmesi

Bir

Go rev

veya

Hizmetin

Anayasamn 82 nci maddesinde3B ve 3069 say1h TBMM Uyeligi ile
Bagda~mayan i~ler Hakkmdaki Kanunda,314 milletvekilinin yapamayacag1 i~ler ve
gorevler belirtilmi~tir. Bunlara anayasa hukukunda "yasama bagda§mazlzgz (tqrii
ederse, ve bu ~ekilde Genel Kumlun bilgisine sunmakla milletvekilligi du~ecektir. GOZLER, age,
s.303; Onar bu konuda, Meclis Ba~kanhgmca sadece 76 nc1 maddede ismen sayllan sw;:lann yuz
klzartlc1 sw;: olarak kabul edilmesi, bunlara yenilerinin eklenmemesi gerektigini onermektedir. ONAR,
age, s.420
313 "Madde - 82: Turkiye Buyak Millet Meclisi uyeleri, Devlet ve dig er kamu tuzelki:jilerinde ve
bunlara baglz kurulu:jlarda; devletin veya diger kamu tuzel ki:jilerinin dogrudan dogruya ya da
dolaylz olarak katzldzgz te:jebbus ve ortaklzklarda; ozel gelir kaynaklarz ve ozel imkanlarz kanunla
saglanmz:j kamu yararzna r;alz:jan derneklerin ve devletten yardzm saglayan ve vergi muafiyeti olan
vakzjlarzn, kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu:jlarz ile sendikalar ve bunlarzn i.ist kurulu:jlarznzn
ve katzldzklarz tqebbus veya ortaklzklarzn yonetim ve kabul denetim kurullarznda gorev alamazlar,
vekili olamazlar, herhangi bir taahhut i:jini dogrudan veya dolaylz olarak edemezler, temsilcilik ve
hakemlik yapamazlar.
Turkiye Buyak Millet Meclisi uyeleri, yarutme organznzn teklif, inha, atama veya onamaszna baglz
resmi veya ozel herhangi bir i:jle gorevlendirilemezler. Bir uyenin belli konuda ve altz ayz a:jmamak
i.izere Bakanlar Kurulunca verilecek ger;ici bir gorevi kabul etmesi, Meclisin kararzna baglzdzr.
Turkiye Buyak Millet Meclisi uyeligi ile bagda:jmayan diger gorev ve i:jler kanunla duzenlenir. "

314Konuyu duzenleyen kanunla, milletvekillerinin Anayasada belirtilen kumm ve kumlu~larda i~
takipi;:iligi, komisyonculuk ve mu~avirlik yapmalanm; Devletin ~ahsiyetine kar~1 i~lenen sui;:lar ile
zimmet, ihtilas, irtikap, kai;:aki;:1hk ve doviz sui;:lan gibi Devletin maddi i;:1karlanyla ilgili davalarda
devlet aleyhine vekil olmalanm, serbest mesleklerini icrada ve ferdi i~letmelerini idarede milletvekili
unvamm kullanmalanm yasaklami~tu." OZBUDUN, age, s.249
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imtizac;szzlzk)" denilir. Bu hukmi.in konulmasmdaki temel ama<;, milletvekillerinin,
yuri.itme kar~1smda tam bag1ms1zhklanm saglamakt1r. Eger milletvekili, hukumetin
bir memuru durumunda olursa, yasamamn bag1ms1zhg1 ve serbestligi zedelenir.
Yasamamn bir i~levi de yuri.itmeyi denetlemektir. Milletvekillerinin bag1ms1zhg1
saglanmaz ve denetleyen denetlenenin emrine girerse, yasamamn denetleme i~levi
geri kahr.31s Aynca, maddeyle, milletvekili statusunun getirdigi ayncahklann,
bireysel <;1karlar i<;in kullamlmas1m onlemeye ve ekonomik <;1karlar ile
milletvekillerinin davram~lan arasmdaki baglant1y1 denetlemeye yonelik bir ama<; da
ongori.ilmu~tlir.316

Milletvekilligiyle bagda~mayan bir hizmeti ve gorevi kabul eden ve bunu
surdurmekte 1srar eden uyenin durumml7, Meclis Ba~kanhk Divamnca incelenir.
Sonu<;, Divan karan olarak Anayasa ve Adalet Komisyonu uyelerinden kurulu
Karma Komisyona gonderilir. Komisyonun sunacag1 rapor, Meclis Genel Kurulunda
gori.i~ulur ve ilgilinin uyeliginin du~mesine, gizli oyla karar verebilir. Bu yonde
karar verilmezse, ilgili ki~inin milletvekilligi devam eder. (AY. M.84, i<;T.M.137)

5-Devamsizhk
Anayasasmm 84/4 uncu maddesine gore "Meclis c;alz§malarzna ozursuz veya
izinsiz olarak bir ay ic;erisinde toplam 5 birle§im gunu katzlmayan milletvekillerinin
milletvekilliginin dii§mesine, durumun Ba§kanlzk Divanznca tespit edilmesi uzerine31s
Gene! Kurulca, uye tamsayzsznzn salt c;ogunluguyla, karar verilebilir. " Maddede
"Meclis <;ah~malanna" denildigine gore, bu <;ah~malar kapsamma, sadece Genel
Kurul <;ah~malan degil, komisyon <;ah~malan da girer.319
Daha once de belirttigimiz gibi, andi<;me, milletvekilliginin ba~lamas1yla
degil, gorevin ba~lamas1yla alakahd1r. Yani, andi<;memi~ bir kimse milletvekili
statusunu elde etmekle birlikte, goreve ba~lam1~ sayilamaz. Bu nedenle, andi<;meme
konusunda 1srar eden milletvekilinin, 5 birle~im sonunda Genel Kurul karanyla
milletvekilligi statusune son verilebilir.
Genel Kurul karanmn Resmi Gazetede yay1mland1g1 gun milletvekilligi
du~ecektir.320

315 SOYSAL, Miimtaz, 100 Soruda Anayasanm Anlam1, Geri;;ek Yaymevi, istanbul, 1997, s.300
316 BAKIRCI, age, s.235
317 Onar, bir gorev veya hizmeti surdiirmekte 1srar etmek ifadesinden "o gorev ve hizmeti tesadufi
olmayan bir bir;imde, bilinr;li ve kararlz bir :jekilde kabul etmi:j ve bir sure de surdi.irmi.l:j olmayz"
anlamaktadu. age, s.446
318 Meclis iCT. M.138'de kaldmlma usulii; " ... devamszzlzgz Ba:jkanlzk divanznca tespit edilir ve
Anayasa ve Ada/et komisyonlarz uyelerinden kurulu karma komisyona gonderilir. Karma komisyon
Yasama Dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz hukumlerine gore durumu inceler ve raporunu hazzrlar. "
~eklinde duzenlenmi~tir.

319 ONAR, age, s.452
320 GOZLER, age, s.306
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6-Partisinin Kapatdmasma Neden Olmak
Konu, 1982 Anayasasmm 84/4 uncu maddesinde ~u ~ekilde duzenlenmi~tir:
"Partisinin temelli kapatzlmaszna beyan ve eylemleriyle sebep oldugu Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya ili§kin kesin kararznda belirtilen milletvekilinin
milletvekilligi, bu kararzn Resmi Gazetede gerekc;eli olarak yayzmlandzgz tarihte sona
erer. TBMM Ba§kanlzgz bu kararzn geregini derhal yerine getirip Gene! Kurula bilgi
sunar. " 321
isimleri, Anayasa Mahkemesi karannda ge<;en milletvekillerinin,
uyeliklerinin sona erdigi tarih, Anayasa Mahkemesinin karanm verdigi tarih degil,
bu karann Resmi Gazetede gerek<;eli olarak yay1mland1g1 tarihtir. (AY.84/5) Bundan
dolay1 A YM'nin kisa karan, milletvekilliginin du~mesi i<;in yeterli olmayacaktlf.
Uyelik, mahkeme karanmn yay1mlanmas1yla son bulmasma ragmen, bu karann
bilgiye sunulmas1 zorunludur. Meclis Ba~kammn bu konuda Genel Kurula bilgi
sunmas1 kurucu degil, bildirici bir i~lemdir.322
7-Cumhurba~kani

Se<;imi

AY'mn 101/4 uncu maddesinde konu "Cumhurba§kanz sec;ilenin ... TBMM
uyeligi sona erer. " §eklinde yer almz§tzr. Meclis uyeleri arasmdan se<;ilen
Cumhurba~kammn,
tarafs1z ve bag1ms1z olmas1 gibi nedenlerden dolay1
milletvekilligi sona ermektedir. Cumhurba~kam se<;imi tamamland1g1 ve ilgili
milletvekillinin Cumhurba~kam se<;ilmi~ oldugu anla~ild1g1 i<;in milletvekilligi o an
kendiliginden sona erecektir. Bunun i<;in ilgili milletvekilinin istifasma da, Yasama
Orgammn uyeligin du~tugune ili~kin bir karar almasma da gerek yoktur.323

8-Tiirk Vatanda~hgmm Kayb1
Turk vatanda~1 olmak, milletvekilligi s1fatmm kazamlmas1 i<;in bir 6n~art
olmasmdan dolay1, vatanda~hgm kaybedilmesi durumunda milletvekilligi s1fatmm da
kaybedilecegi tabiidir.324 Milletvekilinin Turk vatanda~hg1m kaybetmesi durumunda,

321 1982 Anayasas1mn ilk bii;;iminde, sadece partisinin kapatllmasma eylem ve sozleriyle neden olan
milletvekilinin uyeligi degil, kapatma davas1mn ai;;Ild1g1 tarihte parti uyesi olan diger
milletvekillerinin de uyeligi du~mekteydi. Anayasada 1995 yllmda yapllan degi~iklikle diger uyelerin
de uyeliginin du~mesi uygulamasma son verilmi~tir.
322 ONAR, age, s.456
323 ONAR, age, 459
324 Aym yonde gom~e sahip Onar "AY.M 7611 'de; ' ... her Turk milletvekili ser;ilebilir.' denilmek
suretiyle milletvekilligi ir;in Turk vatanda:jlzgz :jartz ko:julmu:jtur. Ku:jku yak ki milletvekili ser;ilebilmek
ir;in aranan bu nitelik milletvekili si.iresincede korunmalzdzr. Bu nedenle Turk vatanda:jz olan bir
milletvekili daha sonra Turk vatanda:jlzgznz kaybetmi:jse, milletvekilliginin de di.i:jmesi gerekir. "
demektedir.age,s.459; Gozler aksi gom~tedir. O'na gore du~me sebepleri, tahdidi olarak Anayasada
belirtilmi~tir. Vatanda~hg1mn kayb1m du~me nedeni saymak, klyas yoluyla madde kapsanum
geni~letinek olur. age, s.308
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Genel Kurulda bir oylamaya gerek kalmadan, TBMM Ba~kanhgmm Genel Kurula
konuya ili~kin bilgi vermesiyle birlikte milletvekilliginin de du~mesi icap eder.32s

II- DOKUNULMAZLIGIN KALKMASI
Yukanda da belirttigimiz gibi, dokunulmazhgm kalkmas1, dokunulmazhgm
son bulmasmdan farkh bir kavramd1r. Dokunulmazhgm son bulmas1, milletvekilligi
s1fatmm sona ermesine baghdir. Oysa, milletvekilinin milletvekilligi s1fat1 devam
ettigi halde, nispi dokunulmazhktan yararlanmamas1 s6z konusu olabilir ki, buna
"dokunulmazlzgzn kalkmasz" denilmektedir. Kural olarak, dokunulmazhk Meclis
karanyla kaldmhr. Ancak, bu kuralm istisnas1 olan Anayasada belirtilen iki halde
Meclis karanna gerek kalmadan dokunulmazhk kendiliginden kalkmaktad1r.

A-Dokunulmazhgm Meclis Karanyla Kaldirdmas1
Kapsamz ve Niteligi; Yasama dokunulmazhg1, sorumsuzluktan farkh olarak
mutlak degildir, TBMM tarafmdan ~artlar olu~tugunda kaldmlabilir. Anayasa,
se<;imden once veya soma bir su<; i~ledigi ileri surulen milletvekilinin
dokunulmazhgmm kaldmlabilecegini 6ng6rmektedir. Anayasamn kulland1g1 tabir
"su<;" tur. Dolay1s1yla, kabahat-curum aymm1 yapmadan su<; olarak

325 ONAR, age, s.459; 1999 y1hnda yapllan sei;;inllerde milletvekili sei;;ilen Meive Kavaki;;1, Mecliste
yemin etmeyerek Genel Kumlu terk etmi~ ve milletvekilligi gorevine ba~layamanu~tir. Bakanlar
Kumlu, izin almadan yabanc1 bir devlet vatanda~hg1m edinmi~ oldugu gereki;;esiyle, 403 say1h Turk
Vatanda~lan Kanununun 25 inci maddesine dayanarak, Turk vatanda~hg1mn kaybettirilmesine karar
vermi~tir. Bunun iizerine, Kavaki;;1mn milletvekilligi du~mu~tfu.
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nitelendirilebilecek her fiil, dokunulmazhgm kaldmlmasma yol a<;abilir.326 Meclisin
su<;un niteligi bakimmdan bir kontrol yetkisi yoktur.327
Anayasaya gore, dokunulmazhgm kaldmlmas1, Meclis karanyla olmakta ve
bu konuda ba~ka bir makamm yetkisi bulunmamaktadlf. 1961 Anayasasmm ge<;erli
oldugu donemde ise dokunulmazhg1 kald1rma yetkisi, uyenin dahil oldugu Meclise
tamnm1~tlf.
incelenen
ulkelerden
dokunulmazhgm
kaldmlmas1
yolu
benimsenenlerde, kaldirma yetkisi, genellikle tek meclisli parlamentolarda bu
parlamentoya, iki meclisli parlamentolar da ise yasama dokunulmazhg1 kaldmlacak
olan parlamento uyesinin ait oldugu meclise aittir. Bununla birlikte, Almanya' da
kald1rma yetkisi Bundestag' a veya Se<;imleri Denetleme, Bag1~1khk ve i<;tlizuk
Komisyonuna aittir. Fransa' da ise yasama dokunulmazhg1 kaldmlmas1 yetkisi,
Parlamentonun kendisine degil, dokunulmazhgmm kaldmlacak olan Parlamento
uyesinin ait oldugu Meclisin Ba~kanhk Divamna aittir. isvi<;re' de ise Parlamento
uyesinin kendisi de, kendi dokunulmazhgmm kaldmlmasma izin verme yetkisine
sahi ptir.32s
Sadece, muhakeme engeli olan yasama dokunulmazhg1 Meclis karanyla
kaldmlabilir. infaz engeli olan dokunulmazhgm ise bu ~ekilde kaldmlamayacag1
yukanda a<;1klanm1~tl. Bu itibarla, se<;imlerden once veya dokunulmazhgm Meclis<;e
kaldmlmasmdan soma yapilan kovu~turma sonucu, verilmi~ bir ceza hukmunun
infaz1 ancak milletvekilinin, milletvekillik s1fat1 sona erdikten soma mumkun
olmaktad1r.329
Meclis, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna hangi durumlarda karar verebilir?
Anayasamn 83 uncu maddesinde bu konuda a<;1k bir hukum bulunmamaktadir.
Buna gore, Meclisin (Karma Komisyonun ve Genel Kurulun) yasama
dokunulmazhg1m kald1rmak veya kald1rmamak hususunda geni~ bir takdir yetkisi
vardlf.330 Fakat, Meclisin dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanm verirken tam ve
mutlak bir takdir hakkma sahip oldugu sonucu <;1kanlamaz. Dokunulmazhgm
kaldmlmas1 konusunda, Meclisin birtakim objektif ol<;ulere331 uymas1, bu ol<;ulerin
de bir hukuk devletinden beklenen niteliklere sahip olmas1 gerekir. 332
326

..
GOZLER, Tiirk... , s.327

327 DONMEZER-ERMAN, age, s.280
328 GOZLER, "Yasama ... " s.77-89
329 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.15,
330 ARSEL, age, s.265; Kuath, Meclisin hiikiimranhk haklanndan biri olmasmdan dolay1, Meclisin
tahkikatm yapllmasma izin vermekte serbest oldugunu belirtmi~tir. O'na gore meclis, kovu~turma
talebinin dumstliigunu, ciddiligini ve meclis i;;ah~malanm sekteye ugratlp ugratinamas1m
incelemelidir. age, s.112
331 TEZiC, age, s.383; 22. Donemde yasama dokunulmazhg1m ara~tlrmak uzere kumlan 10/70 Esas
numaral1 Meclis Ara~tlrmas1 Komisyonunun karannda da; Karma Komisyonda ve Meclis Genel
Kumlunda eski Cumhuriyet Senatosu ii;;tiiziigunun 140 mc1 maddesinde, yasama dokunulmazhg1mn
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Meclis, takdir yetkisini kullamrken, ba~ta ~u hususlara dikkat etmelidir;
1- Yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin talepte, isnadm
ciddiligine, siyasi bir ama<; bulunup bulunmad1gma,
2- Kovu~turma konusu eylemin kamuoyundaki etkisi ve nihayet
milletvekilinin ~eref ve haysiyetinin korunmas1 i<;in dokunulmazhgm kaldmlmasma
gerek olup olmadigma,333
3- Su<; isnadmm konusunu te~kil eden fiilin sorumsuzluk kapsammda olup
olmad1gma,
4- Su<; isnadmm konusunu te~kil eden fiilin soru~turmasmm Meclis
soru~turmasma

tabi olup olmad1gma,
5Dokunulmazhgm kaldmlmas1 sonucunda milletvekilinin hurriyeti
kis1tlamr ise, bu durumun, kendi <;ah~malanm aksat1p aksatmamasma. 334
Meclis,
milletvekilinin dokunulmazhgmm kaldmlmasmm Meclisin
<;ah~malanm sekteye ugrat1p ugratmayacag1 degerlendirilirken, a<;1k bir zorunluluk
olmad1k<;a, dokunulmazhgm kaldmlmasmdan yana tavlf koymahd1r. 335
Komisyonlar ve Meclis Genel Kurulu, dokunulmazhgm kaldmlmas1
talebinde yer alan fiille baghdir. Bu fiil di~mda bir fiil nedeniyle veya bu fiilin yamna
ba~ka fiil de ilave edilerek, yasama dokunulmazhg1 kaldmlamaz. 336

kaldmlmasma ili~kin kriterlerin vazedildigi belirtilip, giiniimiizde de bu kriterlerin emsal olarak
uygulanabilir ozellikte olduklan vurgulamm~ ve bu kriterlere gore Meclis kummlanmn kararlanm
verecekleri belirtilmi~tir. 10/70 Esas numarah Meclis Ara~tirmas1 Komisyonunun Raporu, 22.
Do., 2.YY., SS.332, http://www.tbmm.gov.tr, E.T.14.1.2005
332 AYM takdir yetkisinin s1mrlanna ili~kin olarak bir karannda; " ... 79 uncu maddenin
incelenmesinden anla:jzlacagz iizere Anayasa hangi hallerde, yasama dokunulmazlzgznzn
kaldzrzlabilecegini belirtmemi:jtir. Ancak bu yasama meclislerinin konu iizerinde tam ve salt bir taktir
haklarz bulundugu anlamzna gelmez ... Anayasa 2 nci maddesiyle, Tiirkiye Cumhuriyetini bir hukuk
devleti olarak nitelemi:jtir. $u duruma gore yasama dokunulmazlzklarznzn kaldzrzlmasz konusunda
birtakzm belirli objektif olr;uler uyarznca davranzlmasz ve bu olr;ulerin bir hukuk devletinden
beklenilen nitelikte bulunmasz :jarttzr." ~ekilde ii;;tihat geli~tinni~tir. E.1968/69-79, K.1969/1,
K.T.02.01.1969, AMKD, C.7, s.137
333 TEZi<;,age,s.383; Feyzioglu, kaldmlma karan ahmrken, som~turma ve kovu~turma konusu
ey lemin kamuoyundaki etkisi, milletvekilinin ~eref ve haysiyetinin komnmas1 ii;;in dokunulmazhg1mn
kaldmlmasma gerek olup olmad1g1 gibi som~turma ve kovu~turmaya yabanc1 bulunan, bu nedenle
tehlikeli olabilecek birtak1m oli;;utlerin dikkate al1nmamas1 gerektigi gom~undedir. FEYZiOGLU,
" ... Du~unceler", s.17
334 Arsel, Meclis dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanm verirken, dokunulmazhgm kaldmlmas1
talebinin siyasi bir maksat ve ihtirasa hizmet du~uncesiyle getirilip getirilmedigini ve Meclis
dokunulmazhg1 kaldmlacaksa, kararda kazai mahiyet arzedecek hiikumlerin yer almamas1 gerektigine
dikkat etmesi gerektigini belirtmi~tir. age, s.265
335 FEYZiOGLU, age, s.18
336 age,s.16
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Dokunulmazhgm kaldmlmas1 i~lemi, bir yarg1 i~lemi niteliginde degil,
yasama i~lemi niteligindedir.337 Meclisin sw;un i~lenip i~lenmedigi konusunda esasa
ili~kin bir degerlendirme yapmamas1 gerekir. Esasa ili~kin degerlendirme yarg1
gorevi ustlenmesi anlamma gelir ki, bu durum da yarg1 organlanyla Meclis arasmda
bir gorev <;at1~masma neden olur.338
Dokunulmazhk milletvekillerine tamnm1~ ~ahsi bir ayncahk degil, kamu
duzenine ili~kin ve parlamenter fonksiyona tamnm1~ bir muhakeme engelidir. Bu
nedenle, milletvekilinin dokunulmazhgmm kaldmlmasma nza gostermesinin,
dokunulmazhktan yararlanmaktan feragat etmesinim39 veya dokunulmazhgmm
kaldmlmas1m taahhut etmesinin, hukuken bir ge<;erliligi yoktur. Milletvekili,
dokunulmazhktan yararlanmak istemese bile, dokunulmazhgmm kaldmlmas1 1<;m
Meclisin karar vermesi gereklidir (i<;T.M. 134/4). Bu itibarla, milletvekili nza
gosterse dahi, 6rnegin sorguya <;ekilemez, yargilanamaz.340
incelenen ulkelerden, Amerika Birle~ik Devletleri, Avustralya, ingiltere,
irlanda, isve<; ve Norve<;'te yasama dokunulmazhg1 kaldmlamamaktadlf. Ancak
yasama
Amerika Birle~ik Devletleri, Avustralya, ingiltere ve irlanda' da
dokunulmazhg1 kapsam1 sadece hukuki kovu~turmayla s1mrhdir ve parlamento
uyelerini sadece hukuki takiplere kar~1 korur. 0 nedenle, bu dokunulmazhgm
kaldmlamaz nitelikte olmasmm bir sakmcas1 yoktur. isve<;'te ise yasama
dokunulmazhg1 parlamento uyesine su<;lanna kar~1 koruma saglamasma ragmen, bu
ulkede de yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasmm mumkun olmamasmm buyuk
bir sakmcas1 yoktur. <;unku, parlamento uyesinin su<;listu halinde yakalanmas1
durumunda ve keza su<;unu itiraf etmesi durumunda yasama dokunulmazhg1 i~lemez.
Asil 6nemlisi, isve<;'te iki yildan fazla hapis cezas1 gerektiren su<;lar yasama
dokunulmazhgmm kapsam1 di~mdad1rlar. Norve<;'te ise yasama dokunulmazhgmdan
sadece su<;listu hali istisna olmakla birlikte, bu ulkede parlamento uyelerinin
tutuklanmamak ve gozaltma almmamak ~art1yla kovu~turulmas1 mumkundur.341

337 BAKIRCI,age,s.217; Farkh gorii~ sahibi, Gozler; dokunulmazhkla ilgili siyasi parti gmplannda
karar almamayacag1 kurahndan yola i;;1karak, dokunulmazhgm kaldmnas1 i~leminin yan-yarg1sal
nitelikte bir i~lem oldugunu belirtmi~tir. GOZLER, age, s.327
338 Aym yonde AYM karan ii;;in bkz. AYMK, E.1968/58, K.68/53, KT.14.11.1968,
http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004; Arsel, TBMM ilgili milletvekiline isnat olunan fiilde sui;;
unsurlanmn bulunup bulumnad1g1 hususunda fikir beyan ederse, adliye kuvvetinin bag1ms1zhg1mn
engellemni~ olacag1m belirtmi~tir. age.s.265; Benzer gorii~ sahibi Kuath'da, "Meclisin verecegi karar
siyasidir ve Mee/is esasa ili:jkin, kaza kuvvetine tecaviiz mahiyetinde bir karar veremez" demi~tir.
O'na gore meselinin esasma girip samk milletvekilinin sui;;lu olup olmad1g1m ara~tmnak meclisin
yetkisi d1~mdadu, bunlan ara~tmnak kazai organa aittir. age,s.112
339 KIRATLI, s. 107.
340 FEYZiOGLU, age, s.15
341 GOZLER,"Yasama ... " s.77-89

93

incelenen ulkelerden, Almanya, Avusturya, Bel<;ika, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, ispanya, isvi<;re, israil, italya, izlanda, Japonya, Luksemburg, Portekiz, ve
Yunanistan' da ise yasama dokunulmazhg1 kaldmlabilmektedir. 342

1- Dokunulmazhgm Kaldirdmas1 Usulii
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 usulu TBMM i<;tlizugunun 131 inci ila 134
uncu maddelerinde duzenlenmi~tir. A Y.M.83/son'da, "TBMM'deki siyasi parti
gruplarznca, yasama dokunulmazlzgzyla ilgili goril§me yapzlamaz, karar alznamaz"
hukmune yer verilmi~tir. Bu kural, yasama dokunulmazhg1 gibi hassas bir konuda,
uyeleri parti disipliniyle bag1mh kilmamak, kendi vicdanlanyla ba~ ba~a birakmay1
ama<;lamaktad1r. Bu suretle, parti dayam~mas1, disiplini gibi tamamen siyasi
du~uncelerin, dokunulmazhk gibi hassas bir kurumun yap1s1m ve amac1m saptirmas1
engellenmi~ olur. 343 Belirtmek gerekir ki bu kuralm etkili bir guvence olacag1m
kabul etmek <;ok zordur. <;unku parti gruplannda almamayan karar, kulislerde
gizlice almabilmektedir.344 Fakat, etik olmayan bu kulis kararlanm hukuki
mueyyidelerle engellemek mumkun degildir.345 Anayasa ve Meclis i<;tlizugu, yasama
dokunulmazhg1m kald1rma usulunu, siyasi saiklerden mumkun oldugu kadar az
etkilenecek ~ekilde duzenlemi~tir.346

a-Talep A~amasz
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 1<;m, her ~eyden once bu konuda bir talebin
Meclis Ba~kanhgma yoneltilmi~ olmas1 gerekir. Talebin hangi makamlar tarafmdan
Meclis Ba~kanhgma sunulacag1 i<;tlizukte ve Anayasada belirtilmemi~tir. Bu konuda
yururlukten kaldmlan Cumhuriyet Senatosu i<;tlizugunde <;e~itli kurallar bulunmakta,
bugun de bu kurallar, teamulen uygulanmaktad1r.347 Bu kurallara gore,
dokunulmazhgm kaldmlmas1 istemi, hazirhk soru~turmasmda ilgili cumhuriyet
ba~savc1hgmca, son soru~turmada yargilamay1 yapacak mahkemece bir fezlekeye
baglanarak, Adalet Bakanhgma sunulur. Bakanhk, istemi gerek<;eli bir yaz1yla,
Ba~bakanhk arac1hg1yla Meclis Ba~kanhgma iletir.348 istem, Bakanhga iletildiginde,

342 GOZLER, "Yasama ... ",s.77-89
343 GOLCUKLU F., age, s.288; Benzer gorii~ ii;;in bk., ARSEL, age, s.266
344 TEZiC, age,s.384
345 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler" s.17
..
346 GOZLER,
Tiirk... , s.327
347Feyzioglu'na gore; Ba~savc1hgm veya mahkemenin, dogmdan dogmya TBMM Ba~kanhg1'na
muracaat edebilmesi gereklidir. Cunku gei;;mi~ uygulamaya esas olan, Cumhuriyet Senatosu ii;;ruzugu
artlk yuriirliikte degildir. age, s.15 ; Aym gorii~ ii;;in bkz. BiLiR, age, s.119
348 BAKIRCI, age,s.220
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Bakanhk bu istemi oldugu gibi Meclis Ba~kanhgma iletmekle yuki.imh.idur.349
Burada Adalet Bakanhg1 ve Ba~bakanhk sadece iletici gorevini ustlenmi~tir.350 Bu
makamlann istemi degerlendirerek yanda kesmesini du~unmek, yurutmenin yarg1ya
mudahale etmesi anlamma gelecektir.351
Anayasa M. 83/3 'un, dokunulmazhgm istisnas1 olan hallerde, milletvekilinin
tutulmas1, sorgulanmas1, tutuklanmas1 veya yargilanmaya ba~lanmas1 halinde yetkili
makamm durumu derhal Meclis Ba~kanhgma bildirecegi hukmu, ceza
muhakemesine ait bir hukumdur ve dokunulmazhgm kaldmlmas1 taleplerinde de,
kiyasen uygulanmas1 mumkun ve hatta gereklidir.352
incelenen ulkelerde dokunulmazhgm kaldmlmas1m talep etme yetkisi,
istisnalan olmakla beraber genellikle adli mercilere birakilm1~tlf. Ornegin;
Almanya' da, ba~savc1, Muafiyetler ve i<;tlizuk Komisyonu; Bel<;ika' da Yarg1tay' a
bagh Kraliyet Ba~savc1s1;
Danimarka' da ve Yunanistan' da ba~savc1hk;
Finlandiya' da, kamu savc1s1 veya magdur ki~i; ispanya' da Yuksek Mahkemenin adli
su<;larla ilgilenen dairesi; isve<;'te herhangi bir ki~i; ital ya' da yetkili hakim veya
savc1; Luksemburg'ta Adalet Bakam, kamu savc1s1 veya magdur ki~i; Portekiz' de ise
mahkemeler, dokunulmazhgm kaldmlmas1m talep etme yetkisine sahiptirler.353
Anayasa Mahkemesi bu a~amada olu~an bi<;im sakathklanm iptal nedeni
olarak gormemektedir. Mahkeme, bunun bir eksiklik oldugunu kabul etmekte; ancak,
bu eksikligin sonucu etkilemeyecegini belirtmektedir. Ornegin; Mahkeme, talep
dosyasmm, Adalet Bakanhgmdan ge<;meden Cumhuriyet Senatosu Ba~kanhgma
gonderilmi~ olmas1m, iptal nedeni olarak gormemektedir.354
349 DONMEZER-ERMAN,age,C.I,s.275
..
350 ALDIKACTI, age, s.242
351 BAKIRCI, age, s.220
352ceza muhakemesi hukukunda klyas serbestisi hakkmda bak1mz. KUNTER-YENiSEY, age, s.528529.
353 EROGLU, Feride, COLAK, Ali, YILDIZ, Ahmet, Avrupa Ulkelerinde Parlamenterlerin
Hukuksal Ve Sosyal Giivenceleri ile Ozliik Haklan, Yaymlanmann~ Eser, (TBMM Kiitiiphanesi)
May1s, 2003, s.13-28
354 Olay, dokunulmazhg1 kaldmlan C. Senatosu Uyesi E. Acunerin, slk1yonetim mallkemesinden,
Genelkurmay Ba~kanhg1 arac1hg1yla, Ba~bakanhga oradan da Meclis Ba~kanhgma gelen
dokunulmazhg1mn kaldmlmas1 istemi, Adalet Bakanhgmca gereki;;elendirilmeden havale edildigi ii;;in
AYM'ne karann iptali istemiyle ba~vumlmu~, Mallkeme karannda; "mahkeme veya savczlzk isteminin
yasama meclisine ula:jtzrzlmasznda Ada/et Bakanlzgzna di.i:jen gorevde i:jlemin sonucunu etkileyecek
bir nitelik gormeye olanak yoktur. <;unki.i Ada/et Bakanlzgznzn ne mahkeme veya savczyz istemden
vazger;irmeye ne de yasama Meclisine istemi kabul ettirmeye veya ettirmemeye yetkisi bulundugu
yahut bu yolda herhangi bir telkinde bulunabilecegi di.i:jilni.ilemez. Ancak kendisine gelen i:jte beige
veya bilgi eksikligi varsa bunlarzn tamamlanmasznz ilgili mahkeme veya savczdan isteyerek, yahut
davada kamu davasznzn di.i:jilren nedenler gordugu taktirde geregini yaparak, yasama Meclisinin i:jini
kolayla:jtzrmasz beklenebilir ... (soz konusu eksikligin) CSJ<;T.139. maddesine aykzrz olmakla beraber,
inceleme konusu kararzn bir;im yoni.inden iptalini gerektirmedigine karar verilmelidir" demek
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Yine Mahkeme, Adalet Bakanhgmm i~leminin gerek<;esiz olu~unu, karann
iptalini gerekli kilacak agirhkta ve ciddilikte gormemi~tir. 355
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebinde bulunan organla ilgili bir ba~ka konu,
bu orgamn, taleple yetkili/gorevli organ olmas1 gerekliligidir. Konuyla ilgili bir sorun
Mehmet Agar'm dokunulmazhgmm kaldmlmas1 s1rasmda gundeme gelmi~tir. Agar,
Emniyet Genel Mudurlugu ve i<;i~leri Bakanhg1 doneminde i~lenmi~ fiillerin
kovu~turma mercii DGM olamayacag1 1<;m, DGM Ba~savc1hgmca yapilan
dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin talebin, AY'ye ve i<;T'ye aykm oldugundan,
yok hukmunde bir i~lem oldugunu ileri surmu~tur. Mahkeme karannda, " ... Devlet
Guvenlik Mahkemesi savczlarznzn valiler hakkznda Turk Ceza Kanunu'nun 313 uncu
maddesi yonunden soru§turma yapmalarznda hukuka aykzrzlzk bulunmamaktadzr.
Turk Ceza Kanununun 313 uncu maddesine giren sue; ile 240 zncz ve 296 ncz
maddelerine giren suc;lar araszndaki baglantz nedeniyle ve tahkikatzn bu a§amasznda
bu suc;larla ilgili evraklarzn ve delillerin tefrik edilerek ilgili cumhuriyet
ba§savczlzklarzna gonderilmesi halinde tum olarak tahkikatzn suruncemede kalacagz,
delillerin dagzlacagz ve yak olacagz ve tum delillerin birlikte degerlendirilmesi
zorunlulugu nazara alzndzgznda evraklarzn tefrik edilmesinde fiili ve hukuki
imkdnszzlzk oldugu gerekc;esiyle, Devlet Guvenlik Mahkemesi Savczlzgznzn 240 zncz ve
296 ncz maddeler yonunden de soru§turma yapmasznda yasaya aykzrzlzk
gorulmemi§tir" demek suretiyle yapilan itiraz1 hakh bulmami~tlf.356

suretiyle, iptal istemini uygun bulmanu~tir.
http://www.anayasa.gov.tr, E.T.21.11.2004

E.1971/37,

K.1971/66,

K.T.15.07.1971,

355 E.1971/41, K.1971/67, K.T.19.08.1971, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.21.11.2004; DonmezerErman, talebin gereki;;eli olmas1mn zomnlu oldugunu, aksi halde incelenmesinin miimkiin olmayacag1
gorii~undedir.age,s.275

356 Karara kar~1 i;;1kan uyeler G.Dini;;er, H.K1hi;;, ve L. Dini;;er ka~1 oy yazllannda; " ... Ar;zklanan
Anayasa ve jr;tuziik kurallarzna gore, bakanlarzn gorevleri szrasznda i:jledikleri iddia olunan sur;lar
ir;in kovu:jturulabilmeleri yalnzz ''Mee/is soru:jturmasz yolu ile yapzlabilir. Bu soru:jturma sonucu
ar;zlacak davalar da Yuce Divanda goriiliir. Bakanlar hakkznda soru:jturma konusu olan sur;lamalarzn
irtibat ve temadi gibi sebeplerle bakan olmadan i:jlenen ve sur; isnadzna neden olan diger fiillerle
birlikte ele alznmasznzn gerekli olmasz halinde, bu sur;larzn da meclis soru:jturmasz yontemi ir;inde ele
alznmasz gerekir. Evraklarzn tefrik edilmesinde fiili ve hukuki birtakzm gur;luklerin bulunmasz
anayasal bir guvence ve kurum olan ''Mee/is soru:jturmasz yolunun yadsznmaszna neden olamaz.
Anayasa ve jr;tuziik kurallarzna gore yalnzz Mee/is soru:jturmasz yoluyla ba:jlatzlabilecek ve
yapzlabilecek bir kovu:jturmanzn, Dev/et guvenlik mahkemesi savczsz eliyle ba:jlatzlmasz ve konunun
milletvekilligi dokunulmazlzgz ir;inde ele alznmasz, Anayasa ve jr;tuziik kurallarzna aykzrzlzk
olu:jturdugundan, itiraz edilen kararzn iptali gerekir. Yasanzn ar;zk hiikmiine gore yargzlanmalarz
Yargztayda yapzlmasz gereken valilerin, devlet guvenlik mahkemelerinde yargzlanmalarz da olanaklz
degildir... Bu nedenlerle gerekli usuli kurallar yerine getirilmeden, Dev/et guvenlik mahkemesi
savczlarznzn, milletvekili ser;ilen valiler ir;in fez/eke diizenleyerek, dogrudan Tiirkiye Buyak Millet
Meclisi'ne ba:jvurmalarz ve TBMM'de de dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz, Anayasaya, TBMM
jr;tuziigii'ne ve ilgili yasalara ar;zk aykzrzlzk olu:jturur. Dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna ili:jkin TBMM
11

11
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b-Komisyon A~amasz
Dokunulmazhgm kaldmlma usuh.inun komisyon a~amas1m, Meclis i<;tlizugu
aynnt1h olarak duzenlemi~tir. Kanunlann yapilmas1yla ilgili olarak faaliyet gosteren
yasama komisyonlannda i<;tlizuge aykm uygulamalar, A YM tarafmdan iptal nedeni
sayilmamasma ragmen, AYM dokunulmazhgm kaldmlmas1 i~leminin komisyon
a~amasmdaki herhangi bir uygulamamn, i<;tlizuge aykmhg1m tespit ettiginde,
dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanm iptal etme noktasmda daha titiz
davranmaktad1r.3s7 AYM bir karannda konuyu ~u ~ekilde ele alm1~tlf:
"Anayasa ve Yasama Organz dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz noktaszna ozel bir
onem vermi§lerdir. Anayasanzn 81 inci maddesinde yasama dokunulmazlzgznzn
kaldzrzlmasz konusunda dogrudan dogruya j<;tuzuk hukumlerine aykzrzlzgzn dahi iptal
sebebi olarak ileri surulebilecegi kabul edilmi§, Yasama Organz ise, j<;tuzukle i§in
mutlaka once komisyonlarda karara baglanmasz zorunlulugunu koymu§tur. "3ss
Meclis Ba~kanhgma ula~an dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebini, Meclis
Ba~kam,
Anayasa ve Adalet Komisyonu uyelerinden mute~ekkil, Karma
Komisyona3s9 havale eder. Karma Komisyonun Ba~kam, Ba~kanvekili, Sozcusu ve
Kati bi,
Anayasa
Komisyonu
Ba~kam,
Ba~kanvekili,
Sozcusu
ve
Katibidir.(i<;T.M.131/1-2) Dokunulmazhgm kaldmlmas1 taleplerini havale etme
gorevi ve yetkisi Meclis Ba~kamna tamnm1~t1r. Meclis Ba~kammn, istemleri eksik
veya yanh~ oldugu gerek<;esiyle geri <;evirme yetkisi yoktur. Bu a~amada gorulecek
eksiklikleri giderme ve yanh~hklan duzeltme yetki ve gorevi Karma Komisyona
aittir.360
AYM, Karma Komisyonun siyasi parti gruplanmn temsil oranlan
gozetilmeden olu~turulmas1m ve siyasi parti gruplanmn temsil oranlanndaki
degi~ikliklerin Karma Komisyona yans1tilmamas1m Anayasamn 'siyasi parti
gruplarznzn komisyonlara guc;leri oranznda katzlmalarznz (M.9512)' gozeten kuralma
aykm bulmu~, bu anayasal kurala aykm olu~turulmu~ Karma Komisyonu yok
hukmunde kabul etmi~tir. 361

kararznzn bu nedenle de iptal edilmesi gerekir." AYMK, K.T.31.12.1997, E. 1997/72, K. 1997/74,
http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004

357 TEZiC, Erdogan, Tiirk Parlamento Hukukunun Kaynaklan ve ilgili Anayasa Mahkemesi
Kararlan, istanbul, 1980, Fakiilteler Matbaasi,s.128
358 E.1967/32,K.T.1968/57,T.03.12.1968,AMKD,C.7,S.95
359Karma Komisyonlar belirli konunun incelenmesi ii;;in kumlurlar ve genellikle i~lerinin
sonui;;landmlmalanyla dag1hrlar. Aynntlh bilgi ii;;in bak1mz. KARAMUSTAFAOGLU, M. Tuncer,
"Yasama Meclisinde Komisyonlar" Ajans-Turk Matbaas1, Ankara, l 965,s.211-231
360iSLAM, Nadir Latif, "Milletvekili dokunulmazhgmda Meclis ii;;i Prosedur" Yargitay Dergisi,
Ocak-Nisan, 1993

361 AYMK, E. 1967/22, K. 1967/22, K.T.02.08.1967, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2005
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Yasa tasan ve tekliflerinin komisyonlarda belirli bir sure i<;inde incelenip
sonu<;landmlmamas1 durumunda, teklif sahibinin talebi uzerine, dogrudan gundeme
almarak Genel Kurulda goru~ulmesi yolunun a<;1k olmasma kar~m, (i<;T. M. 37)
yasama dokunulmazhg1 konusunda boyle bir yonteme yer verilmemi~tir. Konunun
mutlaka Hazirhk Komisyonunda ve Karma Komisyonda incelenmesi ve karara
baglanmas1 zorunludur.362
Karma Komisyonun Ba~kam, dokunulmazhk dosyalanm incelemek uzere, ad
<;ekmek suretiyle, 5 uyeli bir hazirhk komisyonm63 kurar. (i<;T.M.132/1) A YM, i~in
hazirhk komisyonunda incelenmesini ve karara baglanmas1m zorunlu ~art olarak
gormektedir.364 Hazirhk komisyonunun olu~umuyla ilgili, i<;tlizugun bu kurah,
Meclis komisyonlanmn olu~umunda esas alman; "komisyonlara, siyasi partilerin
gii<;leri oranznda katzlmalarz (AYM95/2) ve yapzlacak gorevlendirmelerin sec;imle
olmasz" kurallanyla <;eli~ir gozukmektedir. Gozler, hukmun i<;erigindeki gayeyi "Ad
c;ekme usuliinun ongorulmesinin altznda, yasama dokunulmazlzgznzn siyasi degil adli
bir i§ oldugu dil§ilncesi yatmaktadzr. Tuzuk bu komisyonlarzn siyasi mulahazalardan
uzak c;alz§masznz arzulamaktadzr "36s ~eklinde a<;1klam1~tlf. A YM de, hazirhk
komisyonunun i<;tlizukte belirtilen ~ekilde olu~turulmas1m Anayasaya aykm
bulmami~tlf.366

Yine A YM, hazirhk komisyonu uyelerinin belirlenmesi i<;in yapilan ad
<;ekmenin, i<;tlizukte belirtildigi ~ekliyle ba~kan degil de ba~kanvekili tarafmdan
yapilmas1m; bu ad <;ekme i~leminin komisyon huzurunda degil de komisyon

362AYMK, E. 1997/72, K. 1997/74, K.T.31.12.1997, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004
363 Bu komisyon eski Dahili Nizamnamenin 178 inci maddesinde "ihtizari enciimen" eski
C.Senotosu iCT'nin 139 uncu maddesinde ise "Alt komisyon" diye ifade edilmi~tir.
364 "jr;tuziik hiikiimleri incelenince goriiliiyor ki Yasama Organz, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz
konusuna ozel bir onem vermektedir ... l~in ihzari komisyonda incelenmesi ve karara baglanmasz
zorunlu bulunmaktadzr." AYMK, E.1967/22, K.1967/22, K.T.02.08.1967, http://www.anayasa.gov.tr,
E.T.23 .11.2005
365 age, s.327; Meclis ii;;tiizugunde Karma Komisyon Ba~kamnca geri;;ekle~tirilecek ad i;;ekme
aleniyetinin saglanmasma ili~kin bir duzenleme bulunmamaktachr. Uygulamada, ad i;;ekme
i~leminin Komisyon veya Komisyon Ba~kanllk Divam onunde geri;;ekle~tirildigi gomlmekle birlikte,
genelde Komisyon Ba~kam bu i~lemi tek ba~ma yapmakta ve sonucu uyelere bildirmektedir. Karma
Komisyon Ba~kam ad i;;ekme i~lemini, partilerin uye oranlanm gozeterek her parti ii;;in (komisyon
uyeleri arasmdan) ayn ayn yapmaktadir. TBMM Karma Komisyonu Raportom Nural ARGUN'la
soyle~i, S.T. 02.03.3005;
Karma Komisyonun i;;ah~malanm hazirllk komisyonu rapom uzerinden
yumttugu du~uniildugunde hazirhk komisyonunun olu~umunun aleniyet kazandmlmas1 gerekliligi
ortadadir.
i~leminin

366 Tezii;;, AYM tutumunu ele~tirerek, hazirllk komisyonlan uyelerinin ad i;;ekme yontemiyle ve
komisyon ba~kam marifetiyle belirlenmesini soz konusu anayasal ilkelere aykm oldugunu iddia
etmektedir. TEZiC, TiirkParlamento ... , s.132-133
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ba~kammn re' sen yapmas1m Anayasaya veya i<;ti.izuge aykm bur uygulama olarak
gormemi~tir.367

Hazirhk komisyonu, gizli oyla kendisine bir ba~kan ve aym zamanda
sozculuk de yapacak, katibini se<;er. Hazirhk Komisyonu incelemesini, butun
kag1tlan (evraklan) inceleyerek, gerekirse ilgili milletvekilini dinlemek suretiyle
yapar. (i<;T.M.132/1-2-3) Komisyon incelemeyi yaparken esasa giremez. Fiilin
i~lenip i~lenmedigini, fiilin su<; te~kil edip etmedigi konulanm ve delilleri tart1~amaz,
tamk dinleyemez.368 <;unku, hazirhk komisyonunun i~in esasma girerek yapacag1
inceleme sonucu verecegi karar, savunma yapma ilkesine aykm, yargilama
yapilmadan once verilmi~ bir mahkumiyet veya beraat karan anlamma gelecektir. 369
Hazirhk komisyonu raporu, ya isnat olunan su<;un takibi luzumunu ve yasama
dokunulmazhgmm kaldmlmas1 istemini i<;erir veya takibat ve yargilamamn devre
sonuna b1rakilmas1m 6nerir; isnadm varit olmamas1 dolay1s1yla kovu~turmaya gerek
ve ihtiya<; bulunmad1g1 hususunda karar verilmesi talebini i<;eremez. Zira boyle bir
karar i~in esasma ili~kin olur.370
Hazirhk komisyonu, raporunu en ge<; bir ay i<;inde Karma Komisyona sunar.
Bu rapor Karma Komisyon tarafmdan bir ayda sonu<;landmhr. (i<;T.M.132/4-5)
Hazirhk komisyonu ve Karma Komisyon i<;in tamnm1~ olan <;ah~ma surelerine
uyulmamas1m Anayasa Mahkemesi iptal nedeni olarak gormemektedir.371
Uygulamada Karma Komisyon ve hazirhk komisyonlan kendileri i<;in tamnan
bir ayhk <;ah~ma surelerine genelde uymakla birlikte, dosyalann Meclis
Ba~kanhgmca Karma Komisyona havalesinden itibaren bazen bir y1h a~an surelerle
Karma Komisyonda karara baglanamad1g1 da gorulmektedir. Bunun ba~hca nedeni dosyalann belli <;ogunluga ula~1p birlikte incelenmesi ve dosyalann hazirhk
komisyonuna havalesinin Komisyon Ba~kammn mutlak takdirinde oldugu gibi
gerek<;elerle- hazirhk komisyonunun kurulmasmm ve dosyalann hazirhk
367 "... kuranzn mutlaka komisyon huzurunda belirli ki:jiler tarafindan r;ekilip sonucun tespit
edilmesini zorunlu kzlan bir hukum bulunmadzgzndan bu i:ji, ba:jkanvekilinin, komisyonun, memur
olan katibinin yardzmzyla gormesinde bir aksaklzk ve eksiklik olmadzgz ortadadzr. " AYMK,
E.1967/22, K. 1967/22, K.T.02.08.1967, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2005
368oNBiLGiN, Giindiiz, OYTAN, Muammer, T.C. Anayasasmm ilke Ve Kurallan ile Anayasa
Mahkemesi Kararlan Dizini, Ankara, 1977 ,s. 78
369 DONMEZER-ERMAN,
..
age, C.I, s.277
370 age, s.277
371 " ... hukmi.i, dokunulmazlzk i:jlerinin si.iri.incemede kalmamasz ir;in konmu:j bir uyarma hukmudur.
Hukmun, si.ireye uymayan komisyonlarz yetkisiz kzlacak ve ilgili lehine hak doguracak bir niteligi
yoktur. jr;tuzugun, Komisyonunun kendine havale edilen kanun tasarzsznz veya teklifini bir bur;uk ay
ir;inde Gene/ Kurula gondermemesi halinde tasarz veya teklifin dogrudan dogruya gundeme
alznmaszna cevaz vermesine kar:jzlzk, ... dokunulmazlzk i:jlerinde boyle bir olanagz tanzmamasz
yukarzdaki gori.l:ji.l ayrzca desteklemektedir." E.1968/58, K.1968/53, K.T.14.11.1968, AMKD, C.6.,
s.327; E.1968/69, K.1969/1, T.02.01.1969, AMKD,C.7., s.136-137

99

komisyonuna havalesinin geciktirilmesidir. Ornegin, 22 nci yasama doneminde
(01.03.2005 tarihi itibariyle) Karma Komisyon 26.5.2004 tarihinde 131 adet dosyay1
ve 14.1.2005 tarihinde de 44 adet dosyay1 gundemine ahp aym gun karara
baglam1~t1r.
Yani hazirhk komisyonlanmn kurulu~unun ve gundeminin
geciktirilmesi yoluyla, tezkereler biriktirilmi~ ve hepsi aym tarihte hazirhk
komisyonlanna havalesi yapilm1~; yine aym tarihli karma komisyon toplantis1yla
nihai kararlar verilmi~tir. Bu ~ekilde donemin ba~lannda (03 .11.2002' den soma)
gelmi~, dokunulmazhgm kaldmlmas1 istemli bir tezkerenin gundeme almmas1 ve
hazirhk komisyonuna havalesi yakla~1k bir yil geciktirilmi~tir. Hakkm kotuye
kullamlmas1 anlamma gelebilecek bu uygulamaya, i<;fuzuge konulacak -Karma
Komisyon kendisine havale edilen dosya hakkmda 3 ay i<;inde karar verir ~eklindeki
bir hukumle son verilmesi gerekmektedir.
Karma Komisyon, hazirhk komisyonu tarafmdan kendisine sunulan raporu ve
eklerini goru~ur, dokunulmazhgm kaldmlmasma veya kovu~turmamn milletvekilligi
veya bakanhk s1fat1mmn sona ermesine kadar ertelenmesine karar verir.
(i<;T.133/1-2)
Yasama dokunulmazhg1m kaldmlmasmda Karma Komisyonun 6zelligini ve
6nemini AYM bir karannda ~oyle belirtmi~tir: "Dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna
Gene! Kurul karar vermekle birlikte, bu i§i dogrudan dogruya yapamamakta ve
kararzn butun dayanaklarznz karma komisyon incelemekte ve hazzrlamaktadzr. Ote
yandan Karma Komisyon subjektif kararlar veren, bir ba§ka deyimle belirli ki§ilerin
haklarznz etkileyecek sonuc;lara varan, bir topluluktur. Bu turlU topluluklarda ise
kararlar kurulu§un yasaya uygun olu§una gore hukuk bakzmzndan gec;erli olur veya
olmaz. Cunku toplulugun bunyesi ile c;alz§malarznzn sonucu arasznda c;ok szk bir
baglantz ve ili§ki vardzr. Gene! Kurul ise goril§melerini, Karma Komisyonun kararz
uzerinde yapmaya zorunlu olduguna gore Karma Komisyon kararznz hukuki niteligi
elbetteki sonucu etkileyecektir. Gerc;i, Millet Meclisi Gene! Kurulu, karma komisyon
raporunu reddedebilir. Ancak bu durum Karma Komisyon raporunun
dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasznda ta§zdzgz onemi reddetmez. "373
Anayasa Mahkemesi bir karannda, Adalet Bakanhgmdan ge<;meden,
Ba~bakanhk yoluyla dogrudan Meclis Ba~kanhgma iletilen bir talebin, hazirhk
komisyonu raporunu sunduktan soma, Karma Komisyonca, dosyamn Adalet
Bakanhgmdan ge<;medigi usul eksikligi nedeniyle, Ba~bakanhga iadesi uzerine;
Adalet Bakanhg1 arac1hg1yla tekrar gelen dosyay1, Karma Komisyonun geri <;evirme
i~leminden 6nceki, hazirhk komisyonu incelemelerini ve raporunu esas alarak i~i
sonu<;landirmasmda bir sakmca gormemi~tir. Mahkemeye gore, bu kural Yasama
Meclisince verilen karann ge<;erliligi uzerine etkili olabilecek kurallardan degildir;

372 Bakamn Meclis d1~mdan atand1g1 hallerde.
373 AYMK, E. 1967/22, K. 1967/22, K.T.02.08.1967, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2005
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bu kurala uyulmamasmm yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1 karanmn iptalini
gerekli kilacak agirhk ve ciddilikte bir aykmhk sayilmas1 du~unulemez. 374
Turkiye Buyuk Millet Meclisi i<;ruzugunun 35 inci maddesinin ikinci
fikrasma gore, komisyonlar, Ba~kanhk Divammn karan olmaks1zm Genel Kurulun
toplant1 saatlerinde, goru~me yapamazlar. i<;tuzugun bu hukmunu Anayasa
Mahkemesi emredici nitelikte bulmu~ ve Genel Kurulun toplant1 saatlerinde, Meclis
Ba~kanhk Divamndan izin almmadan Karma Komisyonun toplant1 yapmas1m,
hukuka aykm bulmu~tur. A YM karannda, komisyonun toplant1 saatinin Meclis
Ba~kanhgma bildirilmesi ve Meclis Ba~kanhgmca bu bildirim uzerine bir itirazda
bulunulmamasmm, bir z1mni kabul olarak du~unulemeyecegini de belirtmi~tir.375
inceledigimiz ulkelerin genelinde, dokunulmazhgm kaldmlmas1 taleplerini
inceleyecek daimi komisyonlar bulunmaktadir. Luksemburg gibi baz1 ulkelerde ise
her dokunulmazhk talebi i<;in ayn 6zel komisyon olu~turulmaktadlf.376

c-Genel Kurul A~amasz
Karma Komisyon raporu, kovu~turmamn ertelenmesi ~eklinde ise, rapor
Meclis Genel Kurulunda okunur, uzerinde goru~me yapilmaz. Bu rapora kar~1 okunma tarihinden itibaren- 10 gun i<;inde herhangi bir milletvekili tarafmdan yaz1h
olarak itiraz edilmezse, rapor kesinle~ir ve dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebi
reddedilmi~ olur. (i<;T.M.133/3)
Karma Komisyon raporu, dokunulmazhgm kaldmlmas1 ~eklindeyse veya
kovu~turmamn ertelenmesi ~eklindeki rapora 10 gun i<;erisinde itiraz edilmi~se konu

374 E.1971/41, K.1971/67, K.T.19.08.1971, AMKD, C.11, s.70
375 "Turkiye Buyak Millet Meclisi jr;tuzugu'ni.in 35. maddesinin ikinci jikraszna gore, komisyonlar,
Ba:jkanlzk Divanznzn kararz olmakszzzn Gene/ Kurulun toplantz saatlerinde gori.l:jme yapamazlar.
jr;tuzugun bu hukmi.i emredici nitelikte olup konulu:j amacznzn, gene/ kurul toplantzlarzna bi.iyi.ik olr;ude
katzlzmzn saglanmasz, bir ba:jka anlatzmla onemli toplantzlara katzlzmzn kimi bahanelerle
savsaklanmasznzn onlenmesi oldugu anla:jzlmaktadzr. Olayda, Karma Komisyonun Gene/ Kurulun
toplantz saatinde Ba:jkanlzk Divanznzn kararz olmakszzzn toplanarak, 14.8.1997 guni.i, milletvekili
Mehmet Kemal Agar'zn yasama dokunulmazlzgzna ili:jkin istem hakkznda kovu:jturmanzn donem
sonuna bzrakzlmaszna karar vermesi, Millet Meclisi jr;tuzi.igi.ini.in yukarzdaki emredici hukmune
aykzrzdzr .... Kuralzn ar;zklzgz kar:jzsznda, toplantz gundeminin Ba:jkanlzk Divanzna gonderilmesine
kar:jzn susmasznzn zzmni izin sayzlacagz savz yerinde olmadzgz gibi, Komisyon ve Gene/ Kurul
gundemlerinin aynz gunli.i ve saatli olarak baszlz gundemde yer almasz da varzlan sonucu degi:jtirecek
nitelikte gori.ilmemi:jtir. hin konusunda Ba:jkanlzgzn karar vermesi gerektigi ve baszlz gundemdeki
r;akz:jmanzn izin verilmesi bir;iminde yorumlanamayacagz ar;zktzr. Anzlan toplantzda erteleme yoni.inde
itiraz yapzlmadzgz gerekr;esi de yerinde degildir. Dosyadaki belgelerden, anzlan karara kar:jz oy yazan
uyelerin uyarzszna kar:jzn, Komisyon Ba:jkanznzn toplantzyz yuri.itti.igi.i anla:jzlmaktadzr. Bu hale gore
14.8.1997 gunli.i Karma Komisyon toplantzsz ile kararznzn jr;tuzugun 35 inci maddesinin ikinci
jikraszna aykzrz oldugu sonucuna varzlmz:jtzr."
E.1997/72, K. 1997/74, K.T. 31.12.1997,
www.anayasa.gov.tr, E.T., 23.11.2004
376 EROGLU, COLAK, YILDIZ, age,s.13-31
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Meclis Genel Kurulunda gori.i~ulerek, oylamaya sunulur(i<;T.M.133/4) ve nihai
karan Genel Kurul verir. Genel Kurul bu konuda sw;un niteligi bakimmdan herhangi
bir s1mrlamayla kar~1 kar~1ya olmad1g1 gibi, Karma Komisyonun raporuyla ve
dokunulmazhgmm kaldmlmas1 istenilen milletvekilinin, dokunulmazhgmm
kaldmlmas1 yonundeki talebiyle de bagh degildir. Ancak, Genel Kurul, karannda,
i~in esasma giremez ve fiilin sabit olup olmad1g1 konusunda bir karar veremez. Bu
durum, yargilanmadan once bir mahkumiyet veya beraat hukmu verilmesi anlamma
gelir. 377
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 ~eklindeki rapor, oylama sonucu kabul edilirse,
dokunulmazhk kalkm1~ olur; reddedilirse dokunulmazhk ertelenmi~ olur. Ancak,
komisyonun erteleme yonundeki karanna itiraz edilmi~ ve bunun uzerine Genel
Kurulda yapilan oylamada rapor benimsenmi~se, kovu~turma ertelenmi~ olacaktlf.
Eger, kovu~turmamn ertelenmesi yonundeki rapor Genel Kurulda reddedilirse,
dokunulmazhgm kaldmlmas1 yonunde yeni bir gori.i~me ve oylama yapilmadan,
dokunulmazhk du~mu~ olacaktir. <;unku, Genel Kurul, Karma Komisyonun
kovu~turmamn ertelenmesi yonundeki raporunu reddetmekle, aym zamanda
dokunulmazhgm kaldmlmas1 yonundeki iradesini de gostermi~ bulunmaktadir.
Y eniden gori.i~me ve oylama zaman kaybmdan ba~ka bir anlam ta~1mayacakt1r.37s
A YM'nin i<;tihad1 da bu yondedir.379
Genel Kuruldaki "ovlamanzn sekli" nasil olacaktir?
Ne Anayasada ne de Meclis i<;tlizugunde, dokunulmazhgm kaldmlmas1
karanmn ne tur bir oylama ile almacagma ili~kin 6zel bir hukum bulunmamaktad1r.
i<;fuzugun 140 mc1 maddesinde, Anayasada, kanunlarda ve i<;tlizukte a<;1k veya gizli
oylama yapilmasmm zorunlu oldugu belirtilmeyen bufun hususlarda, kaide olarak
i~aret oyuna ba~vurulacag1 belirtilmi~tir. Bundan dolay1, Genel Kuruldaki oylama
"i§aretle oylama" ~eklinde olacaktlf. i~aretle oylama <;e~itli ~ekillerde
yapilabilmektedir. Bunlar; uyelerin el kald1rmalan, tereddut halinde ayaga
kalkmalan, yine be~ uyenin ayaga kalkarak teklif etmesi halinde de, Genel Kurul
salonunda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bolunerek sayilmalan suretiyle
yapilabilmektedir. (i<;T.M.139)

377 DONMEZER-ERMAN,age,s.277
378 BAKIRCI, age, s.227;
379 "Cumhuriyet Senatosu Gene/ Kurulu ... raporun reddedilmesinin de dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz
kararz niteliginde olacagznz, oylamadan once bilerek iradesini ve kararznz belli etmi:jtir. ... Boyle
oldugu ir;in de ortada hukukr;a ger;erli bir karar bulundugunu ve kararzn dokunulmazlzklarzn
kaldzrzlmasz anlamznz ve sonucunu ta:jzdzgznz kabul etmek zorunludur. Anayasa ve Ada/et Komisyonu
raporunun Gene/ Kurulca usulunce reddedilmesi i.izerine bununla yetinilerek yasama dokunulmazlzgz
kaldzrzlmasz konusunda ayrzca oya ba:jVurulmamasz, inceleme konusu kararzn :jekil yoni.inden iptalini
gerektirir bir neden olamaz." E.1968/69, K.1969/1, K.T. 02.01.1969, http://www.anayasa.gov.tr,
E.T.23 .11.2004
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incelenen ulkelerden ispanya, Yunanistan, italya, Luksemburg ve Portekiz' de
dokunulmazhga ili~kin kararlar gizli oyla almmaktadlf. 380
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 i<;in yapilan oylamada "karar veter savzsz" ne
olacaktir?
Anayasamn 96/1 inci maddesinde "Anayasada, ba§kaca bir hukum yoksa,

Turkiye Buyuk Millet Meclisi uye tamsayzsznzn en az uc;te biri ile toplanzr ve
toplantzya katzlanlarzn salt c;ogunlugu ile karar verir; ancak karar yeter sayzsz hi<;bir
§ekilde uye tamsayzsznzn dortte birinin bir fazlaszndan az olamaz. " denilmi~tir. Yine
Meclis i<;tlizugunun 146/1 inci maddesinde "Oya sunulan butun hususlar,
Anayasada, kanunlarda veya j<;tuzukte ayrzca hukum yoksa, toplantzya katzlan
milletvekillerinin salt c;ogunluguyla kararla§tzrzlzr. Salt c;ogunluk belli bir sayznzn
altznda olmayan c;ogunluktur" denmektedir. Dokunulmazhgm kaldmlmas1 i<;in
yapilacak oylamada karar yetersay1smm aramhp aramlmayacagma ili~kin 6zel bir
duzenlemeye, Anayasada ve i<;tlizukte yer verilmemi~tir. Bundan dolay1,
dokunulmazhgm kaldmlmasmdaki karar yetersay1s1, toplant1ya katilanlann salt
<;ogunlugudur. incelenen ulkelerin anayasalannda yasama dokunulmazhgmm
kaldmlmas1 i<;in genellikle 6zel bir karar yetersay1s1 6ng6rulmemi~tir. Yani
<;ogunluguyla bir uyenin yasama
dokunulmazhg1m
parlamentolar adi
kaldirmaktad1rlar. Sadece, Finlandiya' da yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1
karan ancak, Parlamentoda kullamlan oylann alt1da be~iyle almabilmektedir.381
Genel Kuruldaki goru~melerde, hukumet karan etkileyecek ~ekilde
mudahalede bulunmamahd1r. Hatta, Fransa' da hukumetin bu gibi muzakerelerde
hazlf bulunmamas1 mutattlf. Genel Kurul, yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1
talebinin siyasi bir maksada dayanmad1g1 ve talebin ciddi bulundugu hallerde
dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanm vermelidir.382
Anayasa ve i<;tlizukte, Genel Kurul gundemine giren, dokunulmazhgm
kaldmlmasma ili~kin Karma Komisyon raporunun goru~ulmesine dair bir sure kzsztz
6ng6rulmemi~tir. Bundan dolay1 Meclis Genel Kurulu, yasama donemi i<;erisinde
herhangi bir zamanda karanm verebilir. Meclisin kendisinden istenen yasama
dokunulmazhgmm kaldmlmas1 talebini hemen goru~meyip ihmal etmesi de
mumkundur.383 incelenen ulke anayasalannda genellikle yasama dokunulmazhgmm
kaldmlmas1 i<;in bir karar suresi 6ng6rulmemi~tir. Sadece, 1975 Yunan Anayasasma

380 EROGLU, COLAK, YILDIZ,age, s.9
381 GOZLER, "Yasama ... ", s.94
382 DONMEZER-ERMAN, age, s.277
383 iba, AB'ye uyum i;;en;:evesinde, yasama dokunulmazhg1 kummunu daha i~levsel kllmak ii;;in
onerilerde bulundugu makalesinde, TBMM'ye ula~an dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin
ba~vumlann, belirli bir sure zarfmda sonuca baglanmas1m gerekli kllan Anayasa degi~ikliginin
yapllmas1 gerektigini belirtmi~tir. iBA, Seref, TBMM Anayasa Hukuku 1. Uluslaras1
Sempozyumu, TBMM Ba~kanhg1 Yaymlan, Ankara, 2003, s.293
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gore, savc1 tarafmdan Meclis Ba~kanhgmdan dokunulmazhgm kaldmlmasmm
istenmesinden itibaren li<; ay i<;inde bu konuda bir karara vanlmam1~sa, yasama
dokunulmazhgmm kalkt1g1 kabul edilmektedir. Yine ispanya Parlamentosu i<;T'nin
14 uncu ve Senato i<;tlizugunun 22 nci maddesine gore, talebin almmasmdan itibaren
60 gun i<;erisinde, Parlamentonun ilgili kanad1 tarafmdan bir karar verilmemi~se,
talebin reddedilmi~ sayilacag1 kabul edilmi~tir.384
Meclis i<;fuzugunde, dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin Karma Komisyon
raporunun goru~ulmesi s1rasmda milletvekillerinin konusma surelerine ili~kin ozel
bir duzenleme ongorulmemi~tir. Meclis i<;tlizugunun 72 nci maddesinde "Tuzukte
ba§kaca bir hukum yoksa, her konuda, her siyasi parti grubunun gruplarz adzna ve
iki uyenin kendileri adzna hirer deja konu§maya haklarz vardzr." denilmi~tir. 385
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 raporunun Genel Kurul goru~melerinde "Turkiye
Buyuk Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarznca, yasama dokunulmazlzgz ile ilgili
goril§me yapzlamaz ve karar alznamaz." (AY.M.83/5) kurah geregi siyasi parti
gruplan adma, konu~ma yapilmamakta; iki uyeye onar dakikahk (i<;T.M.60/son) kendileri adma- konu~ma hakki tamnmaktadlf. Yine "Son soz her halde
savunmanzndzr. " kurah geregi herhangi bir sure kzsztlamaszna gidilmeden
dokunulmazhg1 kaldmlmas1 istenen milletvekiline -veya bu milletvekilinin kendi
belirleyecegi bir uyeye- konu~ma hakki tamnmaktadir. (i<;T.M.134/1-3)

d- Milletvekilinin Savunma Hakkz
Dokunulmazhgmm kaldmlmas1 talep edilen milletvekili, isterse, Hazirhk
Komisyonunda, Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunabilir veya bir
ba~ka uyeye kendisini savundurur. Ancak, davet edilen milletvekili, komisyona ve
Genel Kurula savunmas1m yapmak uzere gelmezse, evrak uzerinden karar verilir.
Son soz her halde savunmamnd1r. (i<;T.M.134) A YM son sozun uyeye verilmemi~
olmas1m, iptal nedeni olarak gormemi~tir.386 incelememize konu ald1g1m1z

384 EROGLU, COLAK, YILDIZ, age, s.l
385 ii;;tiiziigun 72 inci maddesi; "Ti.izukte ba:jkaca bir hukum yoksa, her konuda, her siyasf parti
grubunun gruplarz adzna ve iki uyenin kendileri adzna birer deja konu:jma haklarz vardzr. Bu
konu:jmalar yapzldzktan sonra gori.l:jmelerin devam etmesine dair onerge verilmemi:jse, Ba:jkan
gori.l:jmelerin tamamlandzgznz bildirir.
Gori.l:jmelerin devam etznesine dair onerge verilmi:j ve bu onerge de Gene/ Kurulun i:jaret oyuyla
kabul edilmi:j ise, birinci fikra geregince siyasf parti gruplarzna ve milletvekillerine ikinci deja
konu:jma hakkz dogar. "
386 " ... son sozi.in uyeye verilmemi:j olmasz durumunun i:jlemin sonucuna etkili bir nitelik ta:jzdzgz
soylenemez. Boyle olunca da j r;tuzuge... uyulmamasz yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz
kararznzn iptalini gerekli kzlacak agzrlzk ve ciddiyette bir aykzrzlzk sayzlmasznzn yeri ve dayanagz
yoktur." E.1971/37, K.1971/66, K.T.15.07.1971, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004;
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ulkelerden, Almanya, Bel<;ika, Danimarka ve Japonya' da parlamento uyesine
savunma hakki tamnmazken; ispanya, israil, isvi<;re, italya, Kanada, Luksemburg,
Portekiz ve Yunanistan' da savunma hakki tamnmaktadlf.387

B-) Dokunulmazhgm Kaldirdmas1 Kararma
Denetim

Kar~1

Yarg1sal

1960 yilma kadar ulkemizde siyasi partilerin yasama orgamndaki mutlak
<;ogunluklanm kullanarak, gerek partilerindeki muhaliflerinin gerekse muhalefet
partisi uyelerinin dokunulmazhklanm, adeta keyfi
bir bi<;imde kald1rmalan
uygulamada gorulmu~tlir.388 Dokunulmazhklann kaldmlmas1 konusunda denetleme
mekanizmasmm bulunmamas1, Meclis <;ogunlugunun kotu niyetle kullamlmasma
cesaret vermi~tir. 1961 Anayasasmda Yasa Koyucu, Meclisin bag1ms1zhgmm
guvencesi olan dokunulmazhk ilkesinin, amacma uygun i~leyi~ini saglamak ve
uyelerin siyasal ve du~unsel farkhhklardan dolay1 su<;lanmalanm engellemek i<;in
dokunulmazhklann kaldmlmas1 kararlanna kar~l ilgili uyeye ve diger bir
milletvekiline, yarg1sal ba~vuru hakkmm tamnmas1m gerekli gormu~ ve bu yondeki
duzenlemeye 81 inci maddesinde yer vermi~tir. Aym nitelikteki hukum 1982
Anayasasmm 85 inci maddesinde de varhg1m muhafaza etmi~tir. Alacakaptan, itiraz
muessesinin gerekliligini tart1~t1g1 makalesinde, milletvekilinin yargilanmasma
ili~kin kamu davas1 a<;ild1ktan soma eger dokunulmazhgm kaldmlmas1 isteniyorsa,
ancak o zaman dokunulmazhgm kaldmlmas1 kararlanna kar~1 itiraz muessesine fazla
ihtiya<; kalmayacag1m belirtmi~tir. 389
Meclis kararlan, kural olarak, Anayasa Mahkemesi denetimine tabi degildir.
Dokunulmazhgm kaldmlmas1m 6ng6ren Meclis kararlan 1se bu kuralm
istisnas1d1r.390 Anayasamn 85 inci maddesinde "Yasama dokunulmazlzgznzn

kaldzrzlmaszna ... karar verilmi§ olmasz hallerinde, Meclis Gene! Kurulu kararz
alzndzgz tarihten ba§layarak yedi giln ic;erisinde, ilgili milletvekili veya bir diger
milletvekili, kararzn Anayasaya, kanuna veya j<;tuzuge aykzrzlzgz iddiaszyla iptali i<;in
Anayasa Mahkemesine ba§vurabilir" denilmek suretiyle milletvekillerine yarg1sal
ba~vuru hakki tamnm1~t1r.
incelenen ulkelerden sadece
ikisinde, parlamento
uyesine dokunulmazhgmm kaldmlmas1 karanna kar~l ba~vuruda bulunma hakki
tamnm1~tlf. Almanya' da dokunulmazhg1 kaldmlan Bundestag uyesi, bu karara kar~1
Balmc1'ya gore ii;;tiiziigun bu kuralma uyulmamas1, tartl~maya yer buakmayacak bii;;imde ii;;tiizuge
aykmhk te~kil eder. BAKIRCI, age, s.230
387 GOZLER, "Yasama ... ",s.95
388ozEK, Cetin, "Yasama Dokunulmazhg1mn Kaldmlmas1 Kararlanmn Anayasa Mallkemesince
incelenmesi Konusuyla ilgili Baz1 Somnlar" Onar Armagam, istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi,
istanbul, 1977, s.721
389 ALACAKAPTAN, age, s.511
390 FEYZiOGLU, "Yasama ... ", s.37
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Federal Anayasa Mahkemesine ba~vurabilir. isvi<;re' de de dokunulmazhg1 kaldmlan
Parlamento uyesinin itiraz hakki bulunmaktadir.391
Meclis tarafmdan dokunulmazhgm kaldmlmas1 konusundaki talebin
kovu~turmamn donem sonuna birakilmas1 nedeniyle reddine ili~kin kararlar kesindir.
Bunlar aleyhine Anayasa Mahkemesine ba~vurulamaz.
Anayasa Mahkemesine yapilan ba~vuru bir kanun yolu olarak
nitelendirilemez. Kanun yolu, yargilama makamlanmn verdikleri karara kar~1 kanun
yolu davas1 a<;ilmas1 anlamma gelir. Parlamento bir yargilama makam1 olmad1gmdan
dokunulmazhgm kaldmlmas1 karan da yarg1sal bir karar degildir. Dokunulmazhgm
kaldmlmas1 bir fiil nedeniyle yargilama ili~kisinin olu~masma yol a<;an bir
muhakeme ko~uludur.392
Meclisin, yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasma karar vermesi halinde,
karar tarihinden itibaren 7 gun i<;inde ilgili milletvekili veya diger bir milletvekili
oylama s1rasmda olumlu oy kullanm1~ olsa dahi bu karann Anayasaya veya i<;tuzuk
hukumlerine aykmhg1 iddias1yla iptali i<;in Anayasa Mahkemesine ba~vurabilir. 393
Anayasa Mahkemesine ba~vurma suresi hak du~urucu suredir. Anayasa,
suresinde yapilan ba~vuruyu Anayasa Mahkemesinin 6ncelikle ve gecikmeden
incelenmesini saglamak amac1yla, 15 gunluk bir karar verme suresi
ongormu~tur.(M.84)

Ancak, Anayasa Mahkemesine ba~vurma suresi hak du~urucu
sure oldugu halde, Anayasa Mahkemesinin karar vermesi i<;in 6ng6rulen 15 gunluk
sure, duzenleyici suredir ve bu sure i<;erisinde karar verilmemesi, bir hak kaybma
neden olmaz. Anayasa Mahkemesi, dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin Meclis
karanm 15 gunluk inceleme suresi ge<;tikten soma iptal etse dahi, bu iptal karan
ge<;erli olur ve milletvekili bu iptal karanyla dokunulmazhg1m yeniden kazamr.
A YM'nin i<;tihad1 da bu yondedir.394

391 GOZLER ' "Yasama ... " ' s.95
392 OZEK, age, s.725; Domnezer -Erman, yapllan ba~vumyu kanun yolu olarak nitelemi~tir. age,
s.278,
393 FEYZiOGLU, age, s.37
394 "Anayasa'nzn 81. maddesinde, yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz kararlarzna ili:jkin iptal
istemlerini karara baglamak iizere Anayasa Mahkemesine tanznan onbe:j gunliik siirenin, bu tiirlii
i:jlerin en kzsa bir zamanda ve siiratle r;oziimlenmelerini gerekli kzlan ozel nitelikleri gozoniinde
tutularak konuldugu ortadadzr. Bu siirenin dolmu:j olmasz halinin Anayasa Mahkemesinin i:ji inceleme
yetkisini ortadan kaldzracagz veya ilgilinin durumuna olumlu yahut olumsuz bir etkide bulunabilecegi
tasavvur dahi edilemez. ... $u nedenlerle onbe:j gunliik siirenin dolmu:j olmasznzn i:jin incelenmesini
engelleyecegine oybirligi ile karar verilmi:jtir". AYMK, E.1968/58, K.68/53, K.T.14.11.1968,
http://www.anayasa.gov.tr/ E.T.23.11.2003; aym yonde gorii~ ii;;in bkz. FEYZiOGLU, "Yasama ... ",
s.37
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A YM yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin kararlan, Anayasaya
ve i<;ti.izuk hukumlerine uygunluk yonunden inceleyecek; usule ve esasa ili~kin
~artlann yerine getirilip getirilmedigini ara~t1racakt1r.395
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 karan Anayasa Mahkemesince iptal edildigi
bir i~leme gerek kalmadan tekrar
takdirde ilgili milletvekili ba~kaca
dokunulmazhgma kavu~ur. 396 A YM'nin verecegi kararlar kesindir.(M.85)
A YM'nin iptal karan, ~ekli bir hukuka aykmhk nedeniyle verilmi~se, Meclis,
mevcut talebi yeni ba~tan, ama bu defa Anayasa Mahkemesince iptal sebebi olarak
gosterilen hukuka aykmhga sebebiyet vermeksizin ele alarak yeni bir karar verebilir.
Bu karar, dokunulmazhgm kaldmlmas1 karan ise, yeniden Anayasa Mahkemesine
goti.irulebilir. Buna kar~m A YM'nin iptal karan esasa ili~kin verilmi~se, Meclis,
dokunulmazhgm kaldmlmasma dair mevcut talebi yeniden ele alamaz. Ancak talep,
isnadm ciddi oldugunu gosterecek ~ekilde yeni delillerle desteklenerek yenilenirse,
Meclis, yeni bir inceleme yapabilecektir.397

1-Usul Yoniinden Denetim
Dokunulmazhgm kaldmlmas1 i<;in ozel usul kurallan belirlenmi~tir. Usul
kurallanmn, dokunulmazhgm amac1 a<;1smdan ta~1d1g1 onem nedeniyle Anayasam1z,
bu kararlann bi<;im yonunden denetlenmesini kabul etmi~tir.
A YM ba~hca ~u a<;ilardan bi<;im yonunden denetimde bulunacaktir:
Komisyonlann olu~um usulunde hukuka aykmhk olup olmad1g1,
Toplant1 ve karar yetersayilanmn bulunup bulunmad1g1,
Grup karan ahmp almmad1g1,
Savunma hakkmm ihlal edilip edilmedigi.
Donmezer-Erman'a gore Anayasamn 148 inci maddesi,398 AYM'nin ~ekil
yonunden inceleme yaparken, sadece son oylamamn ongorulen <;ogunlukla yap1hp
yapilmad1g1m inceleyebilecegini ongormektedir. Bu hukum geregi, A YM,
TBMM'nin son oylamaya kadar yapm1~ oldugu usul hatalanm inceleyemez. O'na
gore kanunlarla ilgili bu hukmun, yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin
kararlarda da uygulanmas1 zorunludur. Bundan dolay1, A YM' nin, 1961 Anayasas1
yururlukte iken vermi~ oldugu son oylama oncesindeki usul hatalanna ili~kin iptal
kararlanmn, bugun i<;in bir degeri kalmam1~tlf. 399

395 DONMEZER-ERMAN, age, s.279
396 TEZiC, age, s.397
397FEYZiOGLU," ... Du~unceler",s.23-24; Bu konu ii;;in bak1mz. Ozek, age, s. 773-774.
398 "Madde 14812 - Kanunlarzn :jekil bakzmzndan denetlenmesi, son oylamada ongorulen r;ogunlukla
yapzlzp yapzlmadzgz ... ile sznzrlzdzr. "
399 DONMEZER-ERMAN, age, s.280
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Donmezer- Erman'm bu gori.i~une katilmak mumkun degildir. Feyzioglu'nun
da belirttigi gibi Anayasamn 148 inci maddesinin ikinci fikras1, ~ekil denetimini
s1mrlayan bir istisna hukmunu i<;ermektedir. istisna hukumleri kiyas yoluyla
nedenle, buradaki s1mrlamamn, Meclisin dokunulmazhgm
uygulanamaz. Bu
kaldmlmasma ili~kin karanmn denetiminde de uygulanmas1 mumkun degildir.
Anayasamn, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi kild1g1 Meclis kararlan, gerek
son oylamadaki gerekse son oylamadan 6nceki a~amalardaki Anayasaya ve i<;tlizuge
aykm ~ekil bozukluklan nedeniyle iptal olunabilir.4oo
Ancak, Anayasa Mahkemesi, i<;tlizuk hukumlerinde belirtilen usul
eksikliklerini e~it olarak degerlendirmemi~, baz1 usul eksikliklerini iptal nedeni
olarak kabul ederken, baz1 usul eksikliklerini ise iptal nedeni saymam1~tlf.
A YM'nin tutumu, yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasmda ~ekil yonunden iptali
gerektirmeyen aksakhklarla ilgili olarak s1k s1k at1fda bulundugu ya da bagh kald1g1
bir ilkeye dayanmaktad1r. Bu da, i<;tlizugun bi<;ime ili~kin butun hukumlerinin aym
6nem derecesinde olmad1klan, hangilerinin iptal nedeni sayilacag1 sorununun
uygulanacak i<;tlizuk hukmunun "onemi" ve "niteligine" gore <;6zulecek bir konu
olu~u nedeniyle A YM'nin takdirine bagh oldugu ilkesidir.401

2- Esas Yoniinden Denetim
Anayasada ve Meclis i<;tlizugunde, A YM nin hangi 6l<;utlerle hareket edecegi
ve takdir yetkisinin s1mrlan belirtilmemi~tir. Bu konuda yuri.irlukten kaldmlan C.
Senatosu i<;tlizugunde bir hukum bulunmaktaydi. Adi ge<;en i<;tlizugun 140/1 inci
maddesinde konu "Bir Cumhuriyet Senatosu uyesine sue; te§kil eden bir fiil isnat
edilir ve Alt Komisyon isnadzn ciddiyetine ve yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz
talebinin siyasi maksatlara dayanmadzgzna kanaat getirir ve kovu§turma konusu olan
fiilin kamuoyundaki etkisi bakzmzndan yahut uyenin §eref ve haysiyetini koruma
yonunden
dokunulmazlzgzn
kaldzrzlmasznda
zaruret
bulunursa yasama
dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz hakkznda gerekc;eli bir rapor duzenleyerek Anayasa
ve Adalet Komisyonuna sunar" ~eklinde duzenlenmi~tir. 402
A YM de takdir yetkisinin s1mrlanna, dokunulmazhgm kaldmlmas1 karannda
bulunmas1 gereken 6l<;iitlere ili~kin bir karannda; "Anayasa, 2. maddesiyle, Turkiye
Cumhuriyetini bir hukuk Devleti olarak nitelendirmi§ ve tanzmlamz§tzr. Su duruma
gore yasama dokunulmazlzklarznzn kaldzrzlmasz konusunda birtakzm belirli, nesnel
olc;uler uyarznca davranzlmasz ve bu olc;ulerin bir hukuk devletinden beklenen
nitelikte bulunmasz §arttzr. Nitekim Cumhuriyet Senatosu j<;tuzugunde (Madde 140)
400 FEYZiOGLU, age, s.38; Aym gorii~ ii;;in bkz. BiLiR, age, s. 117.
401 TEZiC,Tiirk parlamento .. , s.144; Anayasa Mahkemesinin hangi ~ekil bozukluklanm iptal
sebebi olarak kabul ettigi, hangi ~ekil bozukluklanm iptal sebebi saymachg1 konusunda, Yasama
Dokunulmazhg1mn Kaldmlmas1 U sulii, ba~hkh bOliime bak1mz.
402 ARMAGAN, age, s.411
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yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz i§lemlerine Z§Zk tutacak kimi ilkeler yer
almz§tzr. Bu ilkelere gore bir uyeye yapzlan sue; isnadznzn ciddiligine ve yasama
dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz isteminin siyasi ereklere dayanmadzgzna kanaat
getirilmesi ve kovu§turma konusu eylemin kamuoyundaki etkisi bakzmzndan yahut
uyenin §eref ve haysiyetini koruma yonunden dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasznda
zorunluluk bulunmasz durumunda, yasama dokunulmazlzgz kaldzrzlzr. " demek
suretiyle CS i<;ti.izugundeki ilkeleri uygulayacag1m kabul etmi~tir.403 A YM son
kararlannda da kaynag1 CS i<;tlizugunde bulunan bu ilkelerin dokunulmazhgm
kaldmlmas1 karannda mevcut olmas1m, CS i<;tlizugune at1f yapmadan aynen
tekrarlamaktadlf.404
Doktrinde AYM'nin denetiminin s1mrlan, kullamlmas1 gereken 6l<;iitler
bakimmdan <;e~itli goru~ler ileri surulmu~tur.
Tezi<; eserinde, konunun tart1~masma girmeden, A YM'nin, yururlukten
kaldmlan Cumhuriyet Senatosu i<;tlizugunun 140 mc1 maddesinde belirtilen ilkeler
<;er<;evesinde, Meclis karanm denetleyebilecegini belirtmi~tir. 40s
A YM'nin denetimi konusunda geni~letici goru~ sahibi olan Ozek, CS
i<;ti.izugunde belirtilen durumlann ancak Meclisi baglayacag1m, Anayasa
Mahkemesinin, s6z konusu denetiminde, CS i<;tlizugunde belirtilen 6l<;iitlerin
yamnda Meclis karanm ama<;, konu, sebep unsurlan a<;1smdan da hukuka
uygunlugunu denetleyebilecegini belirtmi~tir.406 B. Savc1 daha da geni~letici bir
yorumla, A YM' nin Meclisin karanm, genel hukuk kurallanna uygunlugu yonunden
de denetlemesi gerektigini savunmu~tur. Yani A YM, Meclis karanm, iyi niyete,
ciddiyete, adalete, e~itlige, modern anayasac1hk gereklerine uygunluguna ve kamu
duzenine aykmhgm olup olmad1gma gore incelemelidir.407

403 AYMK, E.1971/37, K.71/66, K.T.15.07.1971, www.anayasa.gov.tr, E.T.24.11.2004
404 "Anayasa'nzn 85. maddesinde, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna ili:jkin kararzn Anayasaya, yasaya
ve jr;tuziige uygunlugunun denetlenmesi ongoriilmii:jtilr. Anayasanzn 2 inci maddesinde, Tiirkiye
Cumhuriyeti bir hukuk Devleti olarak tanzmlanmz:jtzr. Bu nedenle, yasama dokunulmazlzgznzn
kaldzrzlmaszna ili:jkin kararlarzn denetiminde, hukuk Devletinden beklenen objektif olr;ulerin esas
alznmasz zorunludur. Yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz kararznzn iptaline ili:jkin istemin,
sur;lamanzn ciddfligi, siyasf amar;lara dayanmamasz, uyenin :jeref ve onurunun korunmasz, hukuksal
gerekler dz:jzna r;zkzlmamasz yonlerinden incelenmesi gerekir." AYMK, E. 1997/73, K. 1997/73,
K.T.30.12.1997, http://www.anayasa.gov.tr., E.T.,23.11.2004
405 TEZiC, Parlamento.. , s.128; Aym yonde gorii~; BiLiR, age, s.117; GOZUBUYUK, age, s.177
406 OZEK, age, s. 724-734
407 SAVCI, Bahri "Dokunulmazhk Konusunda Anayasa Mahkemesinin Yeri ve Rolii" AUSBF
Dergisi, C.XXIl,1967, s.72-79; AYM'nin bu yonde kararlan da vardir. Mahkeme, ozellikle, karann
siyasi amai;;lara dayamp dayanmad1g1m incelerken, temel haklar, kamu yaran, hukuk devleti gibi
ilkelere
gondermeler
yapnu~tir.
AYMK,
E.1971/37,
K.71/66,
K.T.15.7.1971,
http://www.anayasa.gov.tr. E.T.24.12.2004
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Feyzioglu, A YM denetiminin daha dar olmas1 gerektigini belirten
makalesinde; isnadm siyasi olmas1m, ciddilik unsuru i<;inde degerlendirerek,
A YM'nin bu yonde bir inceleme yapabilecegini; isnat konusu fiilin kamuoyundaki
etkisi, milletvekilinin ~eref ve haysiyetine aykmhk gibi 6l<;iitler, ceza
muhakemesinin bunyesine yabanc1 oldugu i<;in, Anayasa Mahkemesinin bu 6l<;iitleri
denetiminde nazara almamas1 gerektigini savunmu~tur.4os A YM denetiminin s1mrh
olmas1 goru~unde olan Donmezer-Erman 1se, A YM'nin dokunulmazhgm
kaldmlmas1 yonundeki talebin siyasi maksatlarla yap1hp yapilmad1g1m, soru~turma
konusu fiilin kamuoyundaki etkisinin derecesini, uyenin ~eref ve haysiyetinin
yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1m zorunlu kihp kilmad1g1m hi<;bir surette
incelememesi gerektigini belirtmi~tir. O'na gore CS i<;tlizugu, 1982 Anayasas1yla
kaldird1gmdan, bu yonde bir inceleme anayasal yetkinin di~ma <;1kilmas1 sonucunu
dogurur. 409
Kammca, Sevin<;'in de belirttigi410 gibi, dokunulmazhgm kaldmlmas1
karanna kar~1 A YM'ye ba~vuru hakki, Anayasa hukmu haline getirildikten soma
i<;tlizuk
hukumlerinin
A YM
tarafmdan
A Y'ye
aykmhgmm
(aynen
incelenebilecegine ili~kin hukum gibi) A YM'nin, denetiminde baz1 6l<;utlere
ba~vurmasmda yadirganacak bir durum olmamahd1r. Aksine, 6l<;iitlerdeki belirginlik
hukuk devleti ilkesi bakimmdan gereklidir. Dolay1s1yla, A YM'nin denetiminde,
yargmm denetim alamna girmemek kayd1yla belli 6l<;iitlere ba~vurmas1 yerinde bir
tutumdur.
Anayasa Mahkemesi, dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin Meclis
kararlanm esas a<;1smdan denetlerken ba~ta ~u hususlara dikkat edecektir:
- Yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin talepte isnadm ciddiligine,
siyasi bir ama<; bulunup bulunmad1gma,
- Kovu~turma konusu eylemin kamuoyundaki etkisine ve nihayet
milletvekilinin ~eref ve haysiyetinin korunmas1 i<;in dokunulmazhgm kaldmlmasma
gerek olup olmad1gma,
- Su<; isnadmm konusunu te~kil eden fiilin, yasama sorumsuzlugu kapsammda
olup olmad1gma,
- Su<; isnadmm konusunu te~kil eden fiilin soru~turmasmm, Meclis
soru~turmasma tabi olup olmad1gma,
- Meclisin, dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebindeki su<;lamayla bagh kahp
kalmad1gma.

408 FEYZiOGLU, age, s.21
409 DONMEZER-ERMAN, age, s.282
410 SEviNC, age, s.232
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a- isnadm Ciddiligi
isnadm ciddiliginin varhg1 i<;in sadece isnat edilen fiilin soyut agirhg1 yeterli
degildir. Bir ba~ka ifadeyle, burada aranan su<;un konu olarak ciddiligi degil, varhg1
bakimmdan ger<;ekligidir. Anayasa Mahkemesinin dokunulmazhgm kaldmlmas1
kararlanm esas bakimmdan denetlemesi, milletvekilinin isnat olunan su<;u i~leyip
i~lemediginin tespiti ~eklinde olmayacaktlf. Anayasa Mahkemesinin denetimi,
isnadm ciddi olup olmad1g1m tespitle s1mrhdir. Aksi durum, gorevli mahkemenin
yetkisine tecavi.iz olur.
A YM isnadm ciddiligini belirlerken "delillerin takdir edilmesidegerlendirilmesi" yonteminin degil de "delillerin elden ge<;irilmesi" metodunu
ili~kin
bir
karannda
Mahkeme
" .. .yasama
kullanmaktadlf.
Konuya
dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmaszna yol ac;an suc;lamanzn dokunulmazlzgzn
kaldzrzlmasznz gerektiren ciddilikte olup olmadzgz konusunda bir sonuca varmak i<;in,
suc;lamanzn dayanaklarzna inilmesi zorunludur.
Bu konuda yapzlacak inceleme delillerin takdiri niteliginde degildir.
Delillerin takdiri, hukme yonelen bir degerlendirme ve olc;me olup, suc;un i§lenip
i§lenmedigini ara§tzran ve ceza yargzlamasz yapan yargz yerlerine ozgu bir yetkidir.
Burada yapzlacak inceleme ise, yuklenen suc;un i§lenip i§lenmedigi yonunden degil,
yalnzzca suc;lamanzn ciddi olup olmadzgz yonundendir"411 demek suretiyle yapt1g1
aymmdan ne anla~ilmas1 gerektigini de tammlam1~tlf.
isnadm ciddi olup olmad1gmm degerlendirilmesinde kullamlmas1 gereken
6l<;iit "ilk bakz§ta" 6l<;iitudur. Feyzioglu'nun geli~tirdigi ve bizim de katild1g1m1z bu
yonteme gore, AYM, dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebinin arkasmdaki su<;
isnadmm delillerle desteklenmi~ olup olmad1gma bakmahdir.412 Su<; isnad1 delillerle
desteklenmi~se ve bunlann duzmece oldugu ilk baki~ta anla~ilm1yor ise, A YM,

411 AYMK, E.1994, K.94/95, KT. 21.3.1994, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004
412 Benzer gorii~ sahibi Domnezer-Erman'a gore; "isnadzn ciddi olmasz demek, isnadzn sadece
"hukuken ger;erli delillere dayanmasz" demektir. Bunun dz:jznda delillerin tartz:jzlabilir olmasz,
isnadzn ciddi olmadzgzna ve dolayzszyla yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz kararznzn iptaline
sebep sayzlamaz. Hele kamu davasznzn ar;zlmasznz gerekli kzlacak ciddilikte gorulebilecek deliller
varsa isnadzn ciddiligini kabul etmek zorunludur. Bu sebeple, isnadzn ciddiligini denetlerken AYM'nin
yapabilecegi :jey sadece usu/ hukuku geregince deli/ olarak kabul edilebilecek olaylarzn karine ve
emarelerin ve sair hususlarzn bulunup bulunmadzgznzn tayininden ibarettir. Yoksa AYM delillerin
degerlendirilmesini kesinlikle yapamaz. Boyle hareket ederse, esas mahkemesinin gorevine mi.idahale
etmi:j, esasa bakacak mahkemeyi etkilemi:j olur. Bu r;e:jit davranz:j Anayasanzn ruhuna ve sozi.ine tam
olarak aykzrz bulunur." DONMEZER-ERMAN, age, s.281-282; Kar~1 gorii~ sahibi Alacakaptan ise
AYM'nin hukuka aykm delileri inceleyebilecegini savumnaktadu. O'na gore Anayasa, karan ~ekle
uygun olup olmad1g1m inceleme yetkisini AYM'ye verdigine gore; Anayasaya aykmhk sayllan,
hukuka aykm delillerle bu isnadm olu~tumlmu~ olmas1 gibi bir dummu da AYM inceleyebilmelidir.
ALACAKAPT AN, age, s.511

111

bunlann gen;ek olup olmad1klanna dair tahliller yapmaktan ka<;mmahdir. 413 Anayasa
Mahkemesinin daha derinligine bir inceleme yapmak suretiyle karanm vermesi
halinde, iddia ve yargilama makamlan, Anayasa Mahkemesinin etkisi altmda
kalabileceklerdir. Anayasa Mahkemesi de 6nceki kararlanndan farkh414 olarak son
kararlannda, dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebinde yer alan isnatlan s1ralay1p,
delilleri kisaca 6zetlemekte; ancak, delillerin tart1~ma ve degerlendirmesine
girmemektedir.415 Omegin, Leyla Zana'mn dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin
~u karannda Anayasa Mahkemesi "Burada yapzlacak inceleme ise, yuklenen suc;un
i§lenip i§lenmedigi yonunden degil, yalnzzca suc;lamanzn ciddi olup olmadzgz
yonundendir. Bu a§amada uzerinde durulmasz gereken konu, suc;lamanzn ciddi olup
olmadzgzdzr" dedikten soma, maddi olaylar ve bununla ilgili olarak savc1hk<;a ele
ge<;irilen bilgi ve belgeler, herhangi bir degerlendirmeye tabi tutulmaks1zm, Ankara
fezlekesinden
Devlet Gi.ivenlik Mahkemesi Cumhuriyet Ba~savc1hgmm
nakledilmektedir. Maddi olaylann, bilgi ve belgelerin nakledilmesi bittikten soma
"Bu durumda Leyla Zana'ya yoneltilen suc;lamanzn, milletvekilligi dokunulmazlzgznzn
kaldzrzlmasznz gerektirecek ciddilikte oldugu sonucuna varzlmz§tzr" demek suretiyle,
isnad1 ciddi buldugunu ifade etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus,
Anayasa Mahkemesinin isnadm ciddi olduguna dair bir kanaat sahibi olurken,

413 Sevin<;, AYM'nin geli~tirdigi, "delillerin elden gei;;irilmesi" yonteminin en i~levsel sei;;enek
olacag1m belirtmi~tir. O'na gore Mahkemenin delilleri elden gei;;irirken aym zamanda delillerin
takdirini de yapabilecek olmas1, kai;;1mlmaz sonui;;tur. SEviNC, age, s.240
414 Anayasa Mahkemesi'nin eski kararlannda, delillerin aynntlh bir ~ekilde ele ahmp, tart1~Ild1g1
goriilmektedir. Mahkeme her ne kadar bunun bir delil degerlendirmesi degil, isnadm ciddiligini
anlamak uzere, isnadm dayanaklanna inilmesi ve bu ~ekilde delillerin "elden gei;;irilmesi" oldugunu
ileri surse de, aslmda delilleri tart1~makta ve degerlendirmektedir. Delillerin tartI~Ilmas1mn amac1mn
ispata degil, isnadm ciddiligine yonelmi~ olmas1, delillerin degerlendirilmedigi anlanuna gelmez.
"Cumhuriyet Senatosunun Cumhurba:jkanznca ser;ilmi:j uyesi Osman Koksal'a yapzlan ve yasama
dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmaszna yol ar;an isnadzn, ciddi olup olmadzgz konusunda isabetli bir sonuca
varmak ir;in isnadzn dayanaklarzna kadar inilmesi zorunlulugu vardzr; bu da tabiatzyla delillerin
elden ger;irilmesini gerektirecektir. Ancak boyle bir tutumun delillerin degerlendirilmesi ile
karz:jtzrzlmamasz yerinde olur. Delillerin degerlendirilmesi, hukme yonelen bir tartma, olr;me
eylemidir; sur;un subut bulup bulmadzgznz ara:jtzrzr; gorevli yargz yerlerine ozgudur. Anayasa
Mahkemesinin burada yapacagz ise subut yoni.inden degil ancak isnadzn ciddi olarak
nitelendirilmesine olanak bulunup bulunmadzgz bakzmzndan ve yalnzzca bu yonde aydznlanacak kadar,
delillerin i.izerinde durmaktzr"
AYMK, E. 1971/41, K. 1971/67, K.T.19.8.1971,
http://www.anayasa.gov.tr, E.T.24,11,2003; Aym yonde bkz. AYMK, E. 1971/37, K. 1971/66,
K.T.15.7.1971, http://www.anayasa.gov.tr
415 FEYZiOGLU," ... Du~iinceler",s.19
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delilleri tart1~mam1~, Cumhuriyet Ba~savc1smm yeterli delillerin varhg1m gosteren
fezlekesini, isnadm ciddiligi i<;in yeterli gormi.i~ olmas1d1r.416

b- Kararm Politik Amar;lara Dayanmamasz417
A YM
dokunulmazhgm
kaldmlmasmm
neden
s1yas1
ama<;larla
almamayacag1m ~u ~ekilde a<;1klam1~tir;"Yasama dokunulmazlzgz, yasama organz
uyelerini siyasal iktidarlara kar§Z i§levleri yonunden korumak amaczyla tarihsel bir
geli§menin sonucunda olu§mU§tur. Dokunulmazlzgzn temelde Yasama Organz
uyesinin §ahsznda, yasama i§levini korudugu bir gerc;ektir. Bu kurumun amacz
parlamento uyelerine bir ayrzcalzk saglamak olmayzp, onlarz siyasal nedenlerle
ac;zlacak kavu§turmalara kar§Z korumaktzr. Dokunulmazlzgzn, kzzgznlzkla siyasal
amac;la kar§ztlarz sindirmek ya da kimi dil§ilnceleri parlamentodan dz§lamak i<;in
kaldzrzlmamasz gerekir. " 418
Yine aym karannda A YM, Meclisin karannda siyasal ama<;lann etkili olup
olmad1g1m saptanmas1 i<;in nelere bakilmas1 gerektigini ~u ~ekilde a<;1klam1~t1r:
"Dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz kararznda siyasal amac;larzn etken olup olmadzgznzn
saptanmasz i<;in, dokunulmazlzgzn kaldzrzlma isteminde karara kadar olan sure<;
i<;indeki i§lemlerdeki davranz§lar, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna karar veren
c;ogunlugun tutumu, komisyon ve Gene! Kuruldaki konu§malar, dokunulmazlzgzn
kaldzrzlmaszna yol ac;an suc;un niteligi, ileri surulen gerekc;eler ve dogrulugu, ortaya
konulan kanztlar, kararzn alzndzgz donemin gene! siyasal ortamz i<;inde kararzn
alznmasznda uygulanan yontemler gibi hususlar, alznan kararzn salt politik amaca
yonelik olup olmadzgznz aydznlatacaktzr. "
Mahkeme, Meclis karanmn almmasmda siyasi bir amacm varhg1m tespit
etmek uzere, siyasi parti gruplanmn
grup toplantilanm incelemi~tir. Konuya
ili~kin donemin ba~bakamn parti grubundaki beyanlanm, grup toplant1smda bu
yonde bir goru~me karan almmad1g1 i<;in, ki~isel du~unce beyam olarak nitelemi~ ve
siyasi bir etki olarak anlamami~tlf.419 Aynca Mahkeme, Meclis karanmn almd1g1
donemdeki siyasi ortama ili~kin bir ara~t1rma yapmaya da gerek gormemi~tir.420

416AYMK, E.1994, K.94/95, K.T.21.3.1994, http://www.anayasa.gov.tr, ;Aym yonde bkz. AYMK,
E. 1997/72, K. 1997/74, K.T. 31.12.1997, http://www.anayasa.gov.tr; AYMK,, E. 1997/73, K.
1997/73, K.T.30.12.1997, http://www.anayasa.gov.tr. E.T.,23,11,2004
417 Feyzioglu, isnadm siyasi saikle yap1hp yapllmad1g1m, isnadm ciddiligiyle ilgili bir somn olarak
degerlendirmektedir. age,s.23
418 AYMK, E.1994/6, K.94/25, http://www.anayasa.gov.tr , E.T.,23,11,2004
419 "Goruluyor ki, Ba:jbakan, DYP grubunda baszna ar;zk olarak yaptzgz konu:jmalarda diger
konularzn yanzszra, dokunulmazlzklarzn kaldzrzlmasz konusunda ki:jisel di.i:ji.lncelerini ortaya koymu:j;
ancak, bu konuda grupta gori.l:jme yapzlmadzgz gibi bir karar da alznmamz:jtzr. Ba:jbakanzn konu:jmasz
tek tarajlz bir di.i:ji.lnce ar;zklamasz niteliginde olup yapzlan bir gori.l:jmenin parr;asz da degildir. Ortada
bir grup kararz da bulunmadzgzna gore, bu konu:jmanzn baglayzcz nitelikte oldugu di.i:ji.lni.ilemez.
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c-

Kovu~turma

Konusu Fiilin Kamuoyundaki Etkisi

A YM dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekilinin i~ledigi su<; ile,
dokunulmazhg1 kaldmlmas1 tarihleri arasmda uzunca bir sure ge<;tigi ve su<;un
zamana~1mma ugrad1g1 yonunde yapilan itiraz1,
fiilin kamuoyundaki etkisi
bakimmdan ele alm1~ ve hakh bulmam1~tlf. Mahkemenin, yargilama makammm
gorev alamnda oldugundan bahisle zamana~1m1 yonunden incelemedigi karan
~oyledir:

"Milletvekilinin suc;landzrzldzgz eylemin uzak bir gec;mi§te olagelmi§
bulunmasznzn yalnzz bir bakzmdan onemi vardzr. 0 da suc;un eskiligine gore kamuoyu
uzerindeki tepkisinin yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasznz gerekli kzlacak
derecede gucunu ve etkisini koruyup koruyamadzgz sorunudur. Olayda, ilgili
milletvekilinin suc;landzrzldzgz eylem kamuoyunun §iddetli ve surekli olarak
Sonur; olarak Ba:jbakanzn konu:jmalarznzn, i:jlemin esaszna olumsuz etki yaparak onun iptalini
gerektirecek parti grubu goril:jmesi ve kararz olarak nitelenmesine olanak bulunmadzgzndan, bu sav
yerinde gorulmemi:jtir." AYMK, E.1994/ K.94/95, K.T.21.3.1994, http://www.anayasa.gov.tr,
E.T.,24.11.2004

420 Yine AYM bir karannda; "Dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz isteminden karara kadar olan surer;
ir;indeki davranz:jlar, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna karar veren r;ogunlugun tutumu, komisyon ve
Gene/ Kurul'daki konu:jmalar, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmaszna yol ar;an sur;lamanzn niteligi ve
ciddfligi yoni.inden ileri si.iri.ilen gerekr;eler ve bunlarzn dogrulugu yoni.inden ortaya konulan kanztlar,
kararzn alznmaszndaki yontemler incelendiginde, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasznzn siyasal amaca
yonelik olmadzgz da anla:jzlmaktadzr" demi~ ama bu sonuca nasll ula~tig1m ve gereki;;elerini
belirmemi~tir. AYMK, E. 1997/72, K. 1997/74, K.T.31.12.1997, http://www.anayasa.gov.tr,
E.T.23.11.2004; AYM'nin eski tarihli kararlannda siyasi amacm varhg1m tespit etmek uzere
derinlemesine analizler yaptig1 da gomlmektedir. Yasama dokunulmazhklanmn kaldmlmas1 istenilen
Cunllmriyet Senatosu Tabii Uyeleri Mucip Atakh, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai Okan ve
Mehmet Siikran Ozkaya hakkmdaki dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanmn iptal ba~vumsu
incelemesinde karanm ~u ~ekilde venni~tir: " ... Yine ir;tuzugun 140. maddesine gore isnat ciddi bile
olsa, yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmasz istemi siyasi maksatlara dayanzyorsa bunun kabul
edilmesi mi.imki.in degildir. Oysa bu i:jte siyasi maksat goruldugu ortadadzr. Once, ozellikle 291211968
ve 1211211968 gunli.i oturumlarda ger;en konu:jmalar vardzr. Sonra Ada/et Partisi Te:jkilatznzn baszn
organlarz, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz yoni.inde oy kullanan Ada/et Partili uyelere en galiz :jekilde
hucum ederek bunlarzn haysiyet divanzna verileceklerini yahut gelecek ser;imlerde
kazanamayacaklarznz ar;zklayarak siyasi maksadzn zzmnen de olsa belirten yayzmlarda
bulunmu:jlardzr, i:jin uzatzlarak ancak Haziran 1968 ser;imlerinden sonra ve Ada/et Partisinin bi.iyi.ik
kongresi arifesinde Gene/ Kurula getirilmesi siyasf maksadz ortaya koyan bir tutumdur. Ada/et Partisi
Grubu Ba:jkanvekilinin gensoru yetkisinin Cumhuriyet Senatosuna tanznmamz:j olmasz nedenini tabif
uyeler mi.iessesesinin var olu:juna baglamak suretiyle Anayasa gerekr;esini tahrif ederek yaptzgz
konu:jmada ve bu konu:jma szrasznda grubunun tabif uyelige kar:jz oldugunu belirtmesinde siyasi
maksat ve r;ogunlugu saglama r;abasz kendini gostermektedir. Ada/et Partililer dz:jznda hir; bir uyenin
yasama dokunulmazlzklarznzn kaldzrtmasz yolunda oy kullanzlmamasz Ada/et Partililerce alznan
kararzn siyasf yoni.ini.in ve isnadzn ciddiyetten uzak bulundugunun bi.iti.in oteki uyelerce teslim
edildiginin ar;zk bir ifadesidir." E.1968/69, K.1969/1, K.T. 02.01.1969, http://www.anayasa.gov.tr,
E.T.23 .11.2004

114

etkileyecek ciddi ve agzr bir nitelik ta§zmaktadzr. Sanzgzn milletvekili sifatznzn tepki
ve etkiyi daha da artzrmasz beklenebilir. Genelkurmay Ba§kanlzgz Askeri
Mahkemesinin 241911965 giinunde mahkumiyet kararz vermi§ olmasz, Askeri Yargztay
2. Dairesinin Karahan'la birlikte mahkum olan 15 ki§i hakkzndaki mahkumiyet
kararznz 1967 yzlznda onaylamasz ve Karahan hakkznda yasama dokunulmazlzgz
dolayzszyla durdurma kararz vermesi, i§in yine 1967 yzlznda Askeri Yargztay Daire/er
Kurulundan da gec;mesi olayzn tepki ve etkilerinin tazeligini ve canlzlzgznz surdurecek
vakzalardzr. Su duruma gore suc;lamanzn 1957 ve 1959 yzllarznda gec;mi§ birtakzm
eylemlere dayanmasznzn, dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasz i§lemini hakszz ve yersiz
kzlacagz dii§iinulemez. "421

d- Uyenin Onur ve itibarmm Korunmasz
Parlamento uyesine isnat olunan sw;, onun ki~iligi ve yerine getirdigi gorevle
bagda~mayacak bi<;imde kamuoyu 6nunde onur ve itibanm incitecek kadar agirsa,
dokunulmazhgm kaldmlmasmda art1k zorunluluk ortaya <;1km1~tlf. Parlamentonun
bu durumda, ilgili uyenin dokunulmazhg1m kald1rmas1 gerekir.422 Aksi halde
guveni ciddi olarak zarar gorebilir.
kamuoyunun Parlamentoya sayg1s1 ve
Parlamenterlerin kamuoyu nezdindeki onur ve itibannda olu~an incinme ancak isnat
edilen su<;tan dolay1 yargilamp aklanmas1yla giderilebilir. 423

e- Sur; isnadmm Konusunu Te~kil Eden Fiilin Soru~turmasmm,
Meclis Soru~turmasma Tabi Olup Olmamasz
Ba~bakan ve bakanlann gorev su<;lanyla ilgili olarak, Meclis i<;tlizugunun

I 07 nci ve devam1 424maddelerinde Meclis soru~turmas1 kurumu duzenlenmi~tir. Bu
hukumlere gore Ba~bakan ve bakanlann gorevleriyle ilgili i~ledikleri su<;lann
soru~turulmas1, sadece Meclis soru~turmas1 yoluyla olmaktadlf. Meclisin adli gorev
421 AYMK, E.1968/58, K.68/53, K.T.14.11.1968, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004
422 OZEK, age, s.769
423 "Dokunulmazlzk, yasama organz uyelerini, gorevlerini tam olarak yerine getirmelerini
engelleyecek gereksiz sur;lamalardan korumak amaczna yoneliktir. Ancak yoneltilen sur;lamanzn ciddf
olmasz halinde yargzlanma yolunun ar;zlmasz, kamu yararz ve milletvekilinin :jeref ve onurunun
korunmasz bakzmzndan zorunlu bulunmaktadzr." AYMK, E. 1997/72, K.1997/74, K.T. 31.12.1997,
http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004
424 "Madde 107- Gorevde bulunan veya gorevinden ayrzlmz:j olan Ba:jbakan ve bakanlar hakkznda
Mee/is soru:jturmasz ar;zlmasz, Turkiye Buyak Millet Meclisi uye tamsayzsznzn en az onda birinin
verecegi bir onerge ile istenebilir.
Bu onergede; Bakanlar Kurulunun gene/ siyasetinden veya bakanlzklarzn gorevleriyle ilgili
i:jlerden dolayz hakkznda soru:jturma ar;zlmasz istenen Ba:jbakan veya bakanzn cezai sorumlulugu
gerektiren fiillerinin gorevleri szrasznda i:jlendiginden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve
nizama aykzrz oldugunun gerekr;e gosterilmek ve maddesi de yazzlmak suretiyle belirtilmesi
zorunludur. "
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niteliginde yuri.itti.igu bu faaliyet sonucunda verecegi karar, Yi.ice Divana sevk
yonunde olursa, ilgili bakan veya Ba~bakamn Yi.ice Divanda yargilanmas1 yolu
a<;ilmaktadlf.
Ba~bakan ve bakanlann gorev su<;lan hakkmda, adli makamlann soru~turma
ve kovu~turma yetkisi bulunmad1gmdan, boyle bir su<;lamadan dolay1, Meclis<;e
verilen dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanmn bir i~levi olmayacak, dokunulmazhk
kaldmlsa bile adli mercilerin herhangi bir i~lem yapmas1 mumkun olmayacakt1r. Bu
itibarla, Anayasa Mahkemesi, dokunulmazhgm kaldmlmasma konu fiilin,
Ba~bakamn veya bakamn icra ettigi gorevi dolay1s1yla oldugu sonucuna vanrsa, bu
durumun Anayasa ve i<;tlizuk geregi, Meclis soru~turmas1 yoluyla TBMM'nin
karanyla mumkun olacagmdan bahisle, karann iptaline karar verecektir. Bakanlann
gorevleriyle ilgili olmayan su<;lanmn kovu~turulmasmda ise milletvekillerine yasama
dokunulmazhg1 <;er<;evesinde uygulanan kurallar ge<;erlidir. 425

f- Milletvekiline isnat Edilen Sur;un, Zamana~zmz, Af Gibi Kanuni
Sebeplerden Dii~iip Dii~medigi
Anayasa Mahkemesi, MM uyesi Hakkari Milletvekili Ali Karahan'm
ba~vurusunda, samk
dokunulmazhgmm kaldmlmas1 uzerine yapilan iptal
milletvekilince, isnat edilen su<;un zamana~1mma ugrad1g1 yonunde yapilan itiraz1
"Yasama dokunulmazlzgznzn kaldzrzlmaszna ili§kin kararlarz Anayasa ve j<;tuzuk
hukumlerine uygun veya aykzrz olmak bakzmzndan denetler; milletvekilinin
suc;landzrzldzgz eylemin subutunu yahut olayda kamu ddvasznzn ortadan
kaldzrzlmasznz veya dil§mesini gerekli kzlan bir nedenin bulunup bulunmadzgznz
ara§tzrzp takdir etme durumunda degildir. Bu yonlerden yasama dokunulmazlzgznzn
kaldzrzlmasz i§leminde yetkili Meclis komisyonlarznzn ve Gene! Kurulun durumu da
aynzdzr. Subuta yahut kamu ddvasznzn ortadan kaldzrzlmaszna ili§kin kararlarz ancak
yargz yerleri verebilir "426 gerek<;esiyle incelemeyi reddetmi~tir. Mahkemenin
karannda da a<;1k<;a belirtildigi uzere zamana~1m1, af, ~ikayet gibi yargilama
yerlerinin du~me, durma gibi esasa ili~kin karanm gerektiren itirazlan ve konulan
incelemek, Anayasa Mahkemesinin yetkisi dahilinde degildir.427

C-) Dokunulmazhgm Kaldirdmasmm Sonm;lan
a-) Meclisin dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin karan, Anayasa
Mahkemesinin onayma tabi degildir. Bu nedenle, dokunulmazhgm kaldmlmas1
425Meclis som~turmas1 konusunda aynntlh bilgi ii;;in bkz; SAHiN, Ali Oguz, Ba~bakanlarm ve
Bakanlann GOrevleriyle ilgili Cezai Sorumluluklan, Palme Yaymc1hk, Ankara, 1999
426AYMK, E.1968/58, K.1968/53, KT.14.11.1968, http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2004
427nonmezer-Erman, milletvekiline isnat edilen sui;; zamana~1nn, af gibi kanunu sebeplerle
du~mii~se, AY'nin bu sui;;tan dolay1 verilen yasama dokunulmazhg1mn kaldmlmas1 karanm iptal
edilebilecegini belirtmi~tir. DONMEZER- ERMAN, age, C.I,s.281
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karanmn huki.im ve sonu<; dogurmas1 i<;in Anayasa Mahkemesine ba~vuru suresinin
ge<;mesine veya Mahkemenin karanmn beklenmesine gerek yoktur. Dokunulmazhk,
Meclis<;e dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin karar almd1g1 zaman kalkmaktad1r.
Dolay1s1yla karann Resmi Gazetede yay1mlanmas1, karann sonu<; dogurmas1
bakimmdan degil, sadece karann duyurulmas1 a<;1smdan 6nemlidir. 428 Uygulamada,
karann almd1g1 andan itibaren guvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi de bu goru~u
dogrulamaktadir. 429 Anayasamn 85 inci maddesinde duzenlenen iptal istemi Meclis
karanmn yururluge girmesini onleyen bir yol degildir. Meclis karanmn iptali i<;in
Anayasa Mahkemesine ba~vurulmas1 durumunda, dokunulmazhg1 kaldmlan uye
hakkmda, A YM'nin verecegi lehte karar gunune dek, tum kovu~turma i~lemleri
yapilabilir. Mahkeme, Meclis karanm iptal ederse, uye dokunulmazhg1m tekrar
kazanacaktlf.430
b-) Dokunulmazhgm kaldmlmasma karar verilince, bu karann art1k Meclis<;e
geri almmas1 veya duzeltilmesi mumkun degildir.
c-) Yasama dokunulmazhgmm kaldmlmas1, Parlamento uyeliginin sona
ermesi sonucunu dogurmaz. Milletvekili yasama <;ah~malanna devam edebilir.431
Ancak, dokunulmazhgm kaldmlmas1 sonucu, yargilanan temsilci, Anayasamn 76
nc1 maddesinde belirtilen se<;ilmeye engel su<;larlardan birinden kesin hukum
giyerse, bu konudaki mahkeme karanmn Genel Kurula bildirilmesiyle, ilgilinin
milletvekilligi s1fat1 sona erer.432(AY.M.84/2) Kesin hukum AY'nin 76/2 nc1
maddesinde belirtilen durumlardan biri degilse o ki~inin uyeligi devam edecektir.
d-) Kald1rma i~lemiyle sadece muhakeme engeli olan dokunulmazhk kalkar;
infaz engeli olan dokunulmazhk kaldmlamaz.433 Dokunulmazhg1 kaldmlan
milletvekili, cezai takibat bakimmdan diger vatanda~larla e~it statudedir,

428 OZTURK-ERDEM-OZBEK, age, s.216; FEYZiOGLU, age, s.17; Ozek, Meclis karanmn
yuriirliige girmesi ii;;in AYM karanm veya AYM' sine ba~vurma suresinin dolmas1mn beklenmesi
gerektigi gorii~undedir. OZEK, age,s. 723;
aym yonde gorii~ ii;;in bkz. TEZiC, Erdogan,
"Hukuki;;ulardan Gozaltilara Tepki" Cumhuriyet Gazetesi, T.04.03.1994, s.15
429 2.3.1994 tarihinde dokunulmazhg1 kaldmlan DEP Milletvekilleri Hatip Dicle ile Orhan Dogan
aym giin emniyet mensuplannca gozaltma ahnmI~lardir. "DEP Milletvekillerine GozaltI"
Cumhuriyet Gazetesi, T.3.3.1994, s.15
430 Uygulamada bazen bunun aksi olan durumlann varhg1 da soz konusu olmaktadlr. Omegin, 1967
y1hnda Cetin Altan'm dokunulmazhg1mn kaldmlmas1 karanna kar~m Anayasa Mahkemesinde iptal
isteminde bulunulmu~tur. inceleme suresi ii;;inde ilgili uye hakkmda ceza usulu i~lemlerinin yapllmas1
giri~imlerine kar~1, ismet inonu'niin "hayzr, yapamazsznzz, Anayasa Mahkemesi A/tan 'zn itirazznz
sonur;landzrana kadar hir;bir i:jlem yapamazsznzz" beyam ve itiraz1 uzerine ceza usul i~lemleri,
yapllmanu~tlr.
BALBAY, Mustafa, "Turkiyeyi Kim Yonetiyor", Cumhuriyet Gazetesi,
T.04.03.1994, s.15
431 .. .. .. ..
.
GOZUBUYUK, Anayasa ... , s.178; Aym yonde gorii~ ii;;in bkz.TEZIC, Anayasa ... , s.383
432 ..
..
.. .. .. ..
GOZLER, Turk... , 329; GOZUBUYUK, age, s.178
433 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler" ,s.15
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dokunulmazhk kapsammdaki muhakeme i~lemleri art1k yapilabilir.434 Ancak infaz
engeli kapsammdaki, se<;imlerden once veya dokunulmazhgm Meclis<;e
kaldmlmasmdan soma yapilan kovu~turma sonucu verilmi~ bir ceza hukmi.inun
infaz1, milletvekilinin, bu s1fat1 sona erdikten soma mumkun olacaktlf.
e-) Yasama dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekili, TCK'mn uygulanmas1
bakimmdan memur say1hr ve vazifelerinden dolay1 ortaya <;1kan durumlarda,
memurlara ili~kin hukumler bunlara da uygulamr.435
f-) Yasama dokunulmazhg1 kaldmlm1~ ve hakkmda kovu~turmaya ba~lanm1~
olan bir uye, Meclisin se<;im donemi sona ermesi dolay1s1yla yapilan se<;imlerde
yeniden se<;ilecek olursa, tahkikata devam etmek i<;in tekrar dokunulmazhgm
kaldmlmas1 gerekir.436(AY.M.83/3) Bu kurala gore dokunulmazhg1 Meclis karan ile
kaldmhp yargilanmas1 ba~lanan bir milletvekili tekrar se<;ilmi~se, dokunulmazhg1
kald1ran Meclis karan etkisini kaybeder, yeni donem dokunulmazhg1 yururluge girer
ve yargilama durur.437
g-) Dokunulmazhk hangi fiil i<;in kaldmlm1~sa, yalmzca o fiille ilgili olarak
milletvekili tutuklanabilir, sorguya <;ekilebilir, tutulabilir ve yargilanabilir. Baglant1h
olsa bile, ba~ka bir uyu~mazhkla ilgili muhakeme i~lemleri a<;1smdan yasama
dokunulmazhg1 devam eder.438 Davay1 a<;arken savc1, hukmu verirken mahkeme,
sadece fiille bagh olup, fiilin tavsif ~ekliyle bagh degildir. Ba~ka bir ifadeyle, fiil
aym kalmak kayd1yla vas1fland1rmas1 degi~se bile, yasama dokunulmazhg1 yeniden
kazamlmaz. 439
h-) Ulkemizde dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekilin soru~turulmas1 ve
kovu~turulmas1 bakimmdan ozel adli duzenlemeler ongorulmemi~tir. Buna gore
genel kanunlardaki normal vatanda~lara uygulanan yargilamaya ili~kin usul ve
esaslar, milletvekilleri i<;in de uygulanacaktlf. incelenen ulkelerin <;ogunlugunda,
dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekilinin kovu~turulmas1 bakimmdan ozel
duzenlemeler ongorulmemekle beraber, baz1 ulkelerde ozel adli duzenlemeler
gorulmektedir. Ornegin; ispanya' da ve Hollanda' da sadece Yuksek Mahkeme,
milletvekili tarafmdan i~lenen su<;lan, kovu~turma yetkisine sahiptir. Yunanistan' da
uyelerin gorevlerini yaparken i~ledikleri hakaret su<;lanm kovu~turma yetkisi,
Y arg1tay' a tamnm1~t1r. Bel<;ika' da bir savcmm mudahalesini gerektiren hurriyeti
434 Dokunulmazhk kapsanundaki muhakeme i~lemeleri hakkmda aynntih bilgi ii;;in "Yasama
Dokunulmazhg1mn Hukuki Niteligi" ba~hkh bOliime bak1mz.
435 ARSEL,age,s.267
436 DONMEZER-ERMAN,age,s.278;KIRATLl,age,s.124-131
437 DOMANi<;,age,s.937
438 Kuath, dokunulmazhgm kaldmld1g1 fiil ve vak1alara dayanan murtab1t fiiller ii;;in Meclisin
miisadesine gerek olmadlg1

gorii~undedir.age,s.124

439TEZiC, Anayasa.. , s. 387; Aym yonde gorii~ ii;;in bkz, DONMEZER-ERMAN, age, C.I, s.277;
GOZUBUYUK, Anayasa ... , s.178
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kis1tlay1c1 tedbirler yalmzca ilgili savcmm ba~vurusu uzerine Y arg1tay Birinci
Ba~kam tarafmdan verilecek karar uzerine almabilmektedir.440

D-) Dokunulmazhgm Kendiliginden Kalkmas1 441
Anayasamn mevcut duzenlemesine gore yasama dokunulmazhgmm Meclis
karanyla kalkmas1 kural, kendiliginden kalkmas1 ise istisnad1r. istisna hukumler
yorum yoluyla geni~letilemeyeceginden, Anayasada belirtilen istisnai durumlara,
yenileri eklenemez.442 A Y' de belirtilen istisnai haller ~unlard1r.
a-) Agir cezay1 gerektiren sw;ustu hali.

b-) Se<;imden once soru~turulmaya ba~lanm1~ olmak kayd1yla Anayasamn 14
uncu maddesinde ki belirtilen ama<;lan ger<;ekle~tirmek i<;in i~lenen su<; fillerinin
bulunmasi.(AY.M.83/2)
Bu durumlann bulunmas1 halinde soru~turma ve kovu~turma mercileri
herhangi bir makamm karanna ihtiya<; duymaks1zm, dogrudan, dokunulmazhk
kapsammdaki muhakeme i~lemlerini yapabileceklerdir. Dolay1s1yla soz konusu
durumlann bulunmas1 halinde, dokunulmazhk kendiliginden kalkm1~ olacakt1r.
Anayasamn aym maddesi soz konusu halleri tespit eden yetkili makamm, durumu
dogrudan dogruya TBMM'ye bildirmesi mecburiyetini de duzenlemi~tir.

E-) Dokunulmazhgm Kalkmas1 Uzerine Adli Makamlarca Verilen
Kararlarm Yasama Dokunulmazhgma Etkisi
a-) Dokunulmazhg1 kaldmlan uye hakkmda yapilan hazirhk soru~turmas1
sonucunda takipsizlik karan verilir verilmez, yine yapilan kovu~turma sonucu verilen
beraat443 veya du~me karan kesinle~ince, ba~kaca bir i~lem yapmaya gerek
kalmadan, milletvekili, dokunulmazhg1m tekrar kazamr.444
Dokunulmazhg1 kaldmlan uye hakkinda yapilan kovu~turma sonucu verilen
mahkumiyet hukmunun kesinle~mesiyle, eger verilen hukum uyelik s1fat1m sona
soz konusu su<; 1<;m herhangi bir muhakeme i~lemi
erdirmiyorsa,
yapilamayacagmdan, art1k, milletvekiline dokunulmazhk kapsammdaki bir i~lem
yapilamayacaktlf.
infaz mercileri, dokunulmazhk kapsammda olmasmdan dolay1, milletvekili
hakkmda verilen mahkumiyet hukmunun infazm1, ancak uyelik s1fatmm bitmesiyle
yerine getireceklerdir.

440 EROGLU,COLAK,YILDIZ,age,s.10
441 Aynntlh bilgi ii;;in, Y asama Dokunulmazhg1mn Sui; Fiilleri Bakmundan Kapsami, ba~hkh
bOliime bak1mz.
442 FEYZiOGLU, "Yasama ... ",s.39
443 .. .. .. ..
..
.
GOZUBUYUK, Anayasa ... , s.178; Aym yonde TEZIC, age, s.383
444 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler" ,s.24
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b-) Takipsizlik karanmn savc1hk<;a kaldmlarak hazirhk soru~turmasma tekrar
ba~lanmas1 halinde ise, milletvekilinin daha 6nceki hazirhk soru~turmasmda
dokunulmazhg1 kaldmlm1~ olsa bile, tutuklanmas1, sorguya <;ekilmesi, tutulmas1 veya
yargilanmas1 i<;in yasama dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin yeni bir Meclis
karan gerekecektir. Aym ~ekilde, beraat veya du~me karan kesinle~tikten soma,
olaganustu kanun yollanndan biriyle kesin hukmun ortadan kaldmlmas1 durumunda,
milletvekili hakkmda yukanda sayilan muhakeme i~lemlerinin yapilabilmesi,
dokunulmazhgmm yeni bir Meclis karanyla kaldmlmasma baghdir.445
c-) Dokunulmazhgm kaldmlmasma dayanak olan fiilin nitelendirilmesi yarg1
yerinin takdiri i<;indedir.446 Agir cezay1 gerektiren su<;ustu halinde, yasama
dokunulmazhg1 bulunmad1g1 i<;in soru~turmasma ve kovu~turmasma ba~lanm1~ bir
i~te, yargilama s1rasmda vas1f degi~ikligi olur da, isnat konusu su<; fiilinin, agir
cezahk degil, 6rnegin asliye cezahk bir su<; fiili oldugu anla~ilirsa, agir ceza
mahkemesi, madde itibariyle yetkisizlik karan vermeyip, CMUK'un 262 nci maddesi
uyannca, davaya bakmaya devam etse de "agir cezay1 gerektiren su<;ustu hali"
nitelendirmesi art1k ge<;erliligini korumad1gma gore, yasama dokunulmazhg1 yeniden
kazamlacakt1r. Bu halde, mahkemenin durma karan vermesi gereklidir. Yapt1g1m1z
bu degerlendirme, yasama dokunulmazhgmm ikinci istisnasmm uyguland1g1
hallerde, ceza mahkemesinin, somut olayda Anayasa'mn 14 uncu maddesindeki
ama<;lardan birinin s6z konusu olmad1g1 sonucuna varmas1 halinde de ge<;erlidir.447
d-) Agir ceza mahkemesi ba~kammn, (CMUK M. 165 uyannca mu~tekinin
yapt1g1 itiraz ba~vurusu uzerine) savcmm verdigi takipsizlik karanm kaldirmas1
halinde, yasama dokunulmazhg1 ortadan kalkmahdir. <;unku bu karar, milletvekilinin
yasama dokunulmazhgmm kaldmlm1~ oldugu ve sonunda takipsizlik karan verilen
hazirhk soru~turmasmm bir devam1 niteligindedir.448

445FEYZiOGLU ,age,s.24
446 GOZUBUYUK, age, s.178
447FEYZiOGLU, age, s.24
448 age, s.25, Bu durum yasama dokunulmazhg1mn amacma daters degildir. Cunkii Agu Ceza
Mahkemesi Ba~kamna yapllacak itirazm suresi tebligattan itibaren 15 giin ile s1mrhdu.
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DORDUNCU BOLUM
TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi
UYGULAMASINDA YASAMA DOKUNULMAZLIGI
Yukanda aynnt1h bir ~ekilde anlatild1g1 gibi, Anayasa, yasama
dokunulmazhg1m kaldirma yetkisini TBMM'ye vermi~tir. Bu boh.imde, TBMM
Kanunlar ve Kararlar Mudurh.igu kay1t defterleri, TBMM' de bulunan
dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin tezkereler ve TBMM Tutanak Dergilerinden
edinilen verilerle -tablo ve ~ekiller arac1hg1yla- dokunulmazhgm kaldmlmas1
talepleri ve bunlara ili~kin verilen kararlardan yola <;1karak, bu kurumun kendisinden
beklenilen ama<;lara ne 6l<;iide hizmet ettigi analiz edilmi~tir.

I- DOKUNULMAZLIGIN KALDIRILMASINA iLiSKiN TBMM
KARARLARI VE ANALizi
Tablo-1 'de, 1924 Anayasasmdan gunumuze kadar ge<;en donemlerde,
su<;lar,
dokunulmazhg1
kaldmlan milletvekilleri,
bunlara isnat edilen
milletvekillerinin partisel durumu ve mensup oldugu partinin siyasal durumu 6zet
grafikler yard1m1yla yapilan analizlerde,
olarak yans1tilm1~t1r. A~ag1da
dokunulmazhgm kaldmlmas1 kararlanmn daha <;ok hangi nitelikteki su<;lar nedeniyle
almd1g1, milletvekillerinin siyasal durumlanmn dokunulmazhgm kaldmlmasma
etkisinin olup olmad1g1 ve nihai olarak da Meclisin vermi~ oldugu kararlarda,
kurumun konulu~ amacma uygun davramp davranmad1gma ili~kin sonu<;lar
<;1kanlm1~tlf.

Tablo-1
Sir a

Adi Soyad1

Dok.Kal.
Tarih

Do.
449

isnat Edilen Sm;, Niteligi ve
Neticesi 450

Tezkere Say1SI
ve Partisi451

449 Siyasi donemlerin numaralandmlmasma, 1961 Anayasas1 doneminde tekrar l'den ba~lamm~,
1982 Anayasas1 doneminde ise, 1961 Anayasas1 doneminde donem numaralan hi<; kesintiye
ugramanu~ gibi devam ettirilmi~tir.
450 Sui;;un siyasi ve adi sui;; niteligi, isnat edilen sui;;un niteligine gore saptamm~tlf. Yoksa sui;;un
ciddiligi anlanunda siyasi bir saikle i~lendigi ii;;in degildir. Dolay1s1yla salt siyasi bir saikle ama adi
sui;; isnad1 halleri analizimizde degerlendirilmemi~tir.Dokunulmazhgm kaldmlmasma sebep sui;;lar,
TBMM Tutanak Dergilerinden taranarak elde edilmi~tir.
451 Dokunulmazhgm kaldmlmasma konu tezkere say1s1 ile milletvekilinin dokunulmazhg1mn
kaldmld1g1 sirada mensup oldugu siyasi partiyi ve bu siyasi partinin iktidar partisi olup olmad1g1m
gosterir.
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1452 ihsan Eryavuz
Cebelibereket
Milletvekili
2

Ali Riza Bebe
Cebelibereket

26.1.1928

3

Gorevi suistimal, Fesat Kan~t1rma

2.2.1928

3

-TCK M.64, 203, Meclis
Veznesinde gorevi suistimal ve
ihtilas (Adi) (Beraat))454

3

"
- Fesat Kan~t1rma Suretiyle
irtikaba Te~ebbus, TCK, M.205 ve
61 (Adi) (M) 455

3

Memuriyet V azifesinde
ihmal, Terahi Curmu ve

Mv
3

Fikret Onuralp
Bilecik Mv

4

Ali Cenani
Bey
Gaziantep
Mv

13.2.1928

14.4.1928

1 CHP
Suretiyle irtikaba Te~ebbus, TCK, (Tek
M.205 ve 61 (Adi) (Mahkum)453 Parti)
"

"

"

"

"

Gorevi Suistimal Su9u,
TCK M. 102 456 (Adi) (M)

452 Meclis Tutanaklannda yer alan ve Genel Kumlda okunan Ankara istiklal Mahkemesinin 5.4.1926
tarihli tezkeresinde, Mara~ Mebusu Tahsin bey' e adam oldiinneye te~vik su9undan dolay1 on sene
kiirek cezas1 veriildigi belirtilmi~tir. Meclis Tutanaklanndan Tahsin Bey'in dokunulmazhg1mn
kaldmhp kaldmlmad1gma ili~kin bir veriye ula~Ilamann~tlf. Ancak, Te~kilatl Esasi Kanununa gore
dokunulmazhgm kaldmlmas1 i~leminin gerektigi du~uniildiigunde, dokunulmazhg1 kaldmlan ilk
mebus olarak Tahsin Bey du~uniilebilir. TBMM Anayasa ve Dahili Nizamname, TBMM Matbaas1,
l.B, 25Ekim1961, s.118; TBMMZab1t Ceridesi, Do. 2, C.l, i9tima 3, 84. Birle~im, T. 7.4.1926,s.69
453 Ticaret Bakaill1g1 Slfasmda Yavuz Zlfhl1s1mn tadilatma ili~kin Frans1z firmas1yla yapllan sozle~me
hiikunllerinin hazirlanmasmda gorevini kotiiye kulland1g1 gereki;;esiyle hem Meclis Tahkikatlna tabi
tutulmu~ hem de dokunulmazhg1 kaldmlnn~tlr. iSLAM, Nadir, Latif, "Tiirkiye'de Gensoru ve
Meclis Tahkikat1" Karde~ Matbaas1, Ankara, 1966,s.50; TBMM Zab1t Ceridesi, Do. 3, C.2, ii;;tima 1,
36. Birle~im, s.96.
454 Meclis idare Amiri gorevini yuriitiirken vukubulan Meclis veznesinde i~lenen gorevi suistimal ve
ihtilas sui;;una ad1 kan~nn~, dokunulmazhg1mn kaldmlmas1m kendiside talep etmi~tir. TBMM Zab1t
Ceridesi, Do. 3, C.2, ii;;tima 1, 39. Birle~im, S.136; Sui;;lama ii;;in bak1mz, TBMM Zab1t Ceridesi, Do.
3, C.2, ii;;tima 1, 40. Birle~im, S.182 ve 39. birle~im tutanagma ekli 3/62 no.lu Ba~vekalet Tezkeresi,
Muhtelif Encumen Mazbatas1; Ali Riza bey'in yargllanmas1 beraatle neticelenmi~tir. TBMM
Anayasa ve Dahili Nizamname, s.118
455 Fikret Onuralp'in dokunulmazhg1, Sabik Ticaret Bakam ihsan Beyin sui;; ortag1 oldugu
gereki;;esiyle kaldmlnn~tlf. Yuce divan yargllamas1 sonucu ihsan Beyin iki yll mahkumiyetine, Fikret
Beyin ise dort ay mahkumiyetine ve 100 Lirada para cezas1 Odemesine hiikum verilmi~tir. iSLAM,
Nadir, Latif, age, s.54; Sui;;lama ii;;in baklmz, TBMM Zab1t Ceridesi, Do. 3, C.2, ii;;tima 1, 44.
Birle~im, S.182 ve 44. birle~im tutanagma ekli 3/68 no.lu Ba~vekalet Tezkeresi, Muhtelif Encumen
Mazbatasi.
456 Ticaret Bakaill1g1 gorevini yuriittiigu donemde un ve ekmek fiatlanmn belirlenmesinde gorevini
kotiiye kulland1g1 gereki;;esiyle hem meclis tahkikatlna tabi tutulmu~, hem de dokunulmazhg1
kaldmlnn~tlr. Yuce divan yargllamas1 sonucu bir ay hapis cezasma ve 177.755 TL' nin tazminat
olarak tahsiline karar verilmi~tir. iSLAM, Nadir, Latif, age, s.57; Sui;;lama ii;;in bak1mz, TBMM Zab1t
Ceridesi, Do. 3, C.3, ii;;tima 1, 61. Birle~im, s.138 ve 61. birle~im tutanagma ekli Muhtelit Tahkikat
Encumeni Mazbatasi.
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5

6

Ali Saip

18.10.1935

-Cumhurba~kam

5

Ursava~

Y apmak i9in Silahh Cerni yet

UrfaMv
Refet Ulgen

Kurmak(Sivasi) 457 (B)
Gorevi Suiistimal Su9u

30.1.1942

6

(Adi) 458

UrfaMv
7

8

Atatiirk'e Suikast "

Hasip Ahmet

30.1.1942

6

"

"

"

"

(B)

-Resmi Kayit ve Defter

Aytuna

Uzerinde Tahrifat Su9u

TokatMv

(Adi) 459 (B)

Re~ad

"

30.11.1949

8

Asilsiz ihbarda Bulunmak, iftira
Su9u 460

1 (Bagimsiz)

24.3.1950

8

-Hiikiimetin Manevi Sahsiyetini

1 MP

Alenen Tahkir Etme ve

(Muhalefet)

Aydmh
Denizli Mv
9

Sadik Aldogan
Afyonkarahisar Mv

Cumhurba~kam

Aleyhinde Lisanen

Tecaviizde Bulunma Su9u
TCK.M.158-159 (Siyasi)
10 Hiiseyin Cahit

18.4.1952

9

Yal9m Kars
Mv

-TBMM'yi Tahkir ve Tezyif

1 HP

Etme Su9u, TCK. M.159

(Muh)

(Siyasi)

11 ibrahim

2.7.1956

10

461

Ba~bakana

(B)
ifa ettigi

Us

hizmetinden dolayi hakaret

Kars Mv

etme su9u TCK.M.273

CHP
(Muh.)

(Siyasi)
12

Sim Atalay
Kir~ehir

Mv

2.7.1956

10

Hiikiimetin manevi

CHP

~ahsiyetini

(Muh.)

tahkir etme,

TCK.M.159 (Siyasi)

457

Yargllalanma sonucu beraatle neticelemni~tir. TBMM Anayasa ve Dahili Nizamname, s.118

458

Turk Maarif Cemiyeti Reisligi gorevi sirasmda cemiyeti;;e duzenlenen piyangoda yolsuzluk
yaplldigi sui;;lamasiyla kar~ila~nn~tlf. TBMM Zabit Ceridesi, Do. 6, C.21, ii;;tima 1, 30. Birle~im,
s.122 ve 30. birle~im tutanagma ekli 70 sayih Ba~vekalet Tezkeresi, Muhtelif Encumen Mazbatasi.;
Y argllalanma sonucu beraatle neticelemni~tir. TBMM Anayasa ve Dahili Nizamname, s.118
459

Aytuna hakkmda, Ankara sorgu hakinlligince yapllan ilk tallkikat neticesinde 17.2.1942 tarihinde
muhakemenin men'ine karar verilmi~tir. TBMM Anayasa ve Dahili Nizamname, s.118
460 Aydinli, Millet Partisi Milletvekilleri Sadik Aldogan, Osman Boliikba~i ve Fuat Arna hakkmda
Cunllmrba~klmna suikastta bulunacaklar (TCK 171. maddesine uygun fiilde bulunma) ihbannda
bulunarak iftira fiilini i~ledigi sui;;lamasmdan dolayi dokunulmazhgi kaldmlnn~tir. ilgii;; olan Aydinli
bu fiili i~lerken MP Milletvekilidir. TBMM Zabit Ceridesi, Do. 9, C.24, 11. Birle~im, s.232 ve 31.
birle~im tutanagma ekli 24 sayih Ba~bakanlik Tezkeresi, Karma Komisyon Rapom.
Sorgu yargichgmda kamu davasi ortadan kaldmlnn~tlf. TBMM Anayasa ve Dahili Nizamname,
s.118
461
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7.7.1956

10 Hiikiimetin manevi ~ahsiyetini
tahkir etme, TCK.M.160 (Siyasi)

CMP
(Muh.)

7.7.1956

10

CHP
(Muh.)

26.6.1957

11

Ba~bakana ifa ettigi
vazifesinden dolay1 hakaret
etme su9u TCK.M.273
(Siyasi)
"
"
TCK.M.273 (Siyasi) (B)462

14.2.1962

1

Devletin askeri kuvvetlerini tahkir AP
(iktidar)
ve tezyif su9u (Subay e~lerine
hakaret)TCK.M.160 (Siyasi)(M)463

Mustafa Deliveli
Hatay Uyesi
(Senator)

29.03.1966

2

Kromit ~irketine yolsuz kredi
a9t1rma ve doviz tahsisinde
bulunma su9u (Adi)

Sabahaddin Orhon
Giresun Uyesi
(Senator)
19 (:etin Atlan
istanbul Milletvekili
(MM Dvesi)
20 A.Celal
Sungur
YozgatMv
(MM Uye)

20.4.1967

2

21.7.1967

2

1567 say1h Turk Parasm1 Koruma AP
Kanununa muhalefet
(ikti.)
(Adi)
-Kominizim Propagandas1 ve Ulke 1 TiP
Butunlugune Tehdit TCK.
(Muh.)
M.142,482,273 ve 191(Siyasi)464

8.4.1968

2

13 Osman Ali Siroglu
Kir~ehirMv

14

Kamil
Kmkoglu
MalatyaMv

15 Osman
Bohikba~1

CMP
(Muh.)

Kir~ehirMv

16 Nuri Be~er
Zonguldak Mv
(MM Uyesi)
17

18

-Milli Mudafaaya Hiyanet,
TCK. M.136-3/31/33/173-3
(Siyasi)

AP
(ikti.)

1 CHP
(Muh.)

462 Boliikba~1, 1957 y1hnda yapllan sei;;inllerde tekrar milletvekili sei;;ilerek dokunulmazhgma
kavu~mu~, yapllan yargllamada beraatle neticelemni~tir. BASGiL, Ali Fuat, 27 May1s ihtilali ve
Sebebleri,YagmurYaymevi, istanbul, 1966, s.106
463 Be~er, Ankara Agu Ceza Mahkemesince yapllan yargllama neticesinde, 5.6.1962 tarihinde,
TCK'mn 159/1-2 ve 173/son maddeleri istinaden bir sene agu hapis ve dort ay Tatvan'da emniyet
nezaretinde surgiin cezasma i;;aptmlnn~ ve bu hiikiim infaz edilmi~tir.
464 Altan'm dokunulmazhg1mn kaldmlmasma neden olan "Bornova Savczsz Lutjen Dinleyin" ba~hkh
yaz1s1, 28.09.1966 tarihinde Ak~am gazetesinde yay1nllamm~tu. TBMM Tutanak Dergisi, 2. Do.,
C.21, YY.2, SS.332, T.28.06.1967; Altan aleyhine alman dokunulmazhgm kaldmlmas1 karanna kar~1
AYM'ye iptal ba~vumsunda bulunulmu~, AYM ba~vumyu kabul ederek, Meclisin karanm iptal etmi~
ve ALTAN'm dokunulmazhg1m iade etmi~tir. AYMK, E. 1967/22, K. 1967/22, K.T.02.08.1967,
http://www.anayasa.gov.tr, E.T.23.11.2005
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21 Ali Karahan
Hakkari Mv
(MM Uyesi)

21.10.1968

2

-TCK M.141-4, Irk
miilahazas1 ile milli duygulan
yok etmege veya zay1flatmaga
matuf bulunan cemiyetler

2
YTP465
(Muh)

kurmaya tevessul etmek
( Onceden Hukum Giydigi
i9in)
- TCK M.125, Devlet
idaresindeki Topraklann Bir
Kismm1 Ay1rmak,
- 648 Say1h Siyasi Partiler
Kanununa Muhalefet (Siyasi)
22

Cemal Madanoglu
(Senator)

3.8.1971

3

TC Anayasasmm tamamm1 veya
bir kism1m tagyir ve tebdil,
TBMM'yi 1skata ve vazifesini

Tabii Uye467

yapmaktan men'e cebren te~ebbus
gayesiyle gizlice ittifak kurmak.466
(Siyasi) (B)
23

24

Osman Koksal

3.8.1971

Kontenjan Uyesi

3

(Senator)

"

Ekrem Acuner
(Senator)

(Siyasi)
Silahh isyana te~vik, tahrik,
te~ebbus, sosyal bir sm1fm diger

7.7.1971

3

"

( Cumhurba~kan1
ncaAtanan)
Tabii Uye

sosyal sm1flar uzerinde
tahakkiimunu tesis etmeye yonelik
cemiyet kurmak TCK.M.146 468
(Siyasi) (B)
25

Kudret Bayhan
Nigde Uyesi
(Senator)

24.02.1973

4

Yurtd1~mdan

baz morfin ihra9 etme CKMP
(Muh.)
su9u (Adi) (M) 469

465 Yeni Tiirkiye Partisi
466 Madanoglunun kovu~turmas1 1974'te beraatle sonw;:lanmi~tlf.
467 Milli Birlik Komitesi Ba~kam ve uyeleri ile eski Cumhurba~kanlan, ya~ kayd1 gozetilmeksizin,
Cumhuriyet Senatosunun tabii uyesidirler.
468 Askeri savc1hkca yapllan som~turma sonucunda samga isnat edilen sw;:un 18.5.1974 tarihinde
yuriirluge giren 1803 say1h AfKanununun l/A maddesi kapsamma girdigi gereki;:esiyle kovu~turmaya
yerolmad1gma karar verilmi~tir.
469 Acuner, yurt d1~1 seyehati siras1da bindigi arabada baz morfin bulunmas1 nedeniyle Frans1z
Hiikiimetince tutuklanmi~, Frans1z yarg1smca yapllan yargllama sonui;:unda 15 yll mahkumiyet cezas1
alnn~tlf.
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26 Orhan Dogan
Simak Mv

2.3.1994
ve 3.3.1994

19 -TCK M.125 Devletin istiklalini
tenkise veya birligini bozmak veya
Devletin hakimiyeti altmda
bulunan topraklardan bir kismm1
Devlet idaresinden ay1rmak
(Siyasi) (M) 470

3 DEP
(Muh)

27 Sim Sak1k

2.3.1994
ve 3.3.1994

19 -TCK M.125 (Siyasi) (M)

2 DEP
(Muh.)

28 Mahmut
Almak Simak
Mv
29 Hatip Dicle
Diyarbakir
Mv
30 Leyla Zana
Diyarbakir Mv

2.3.1994
ve 3.3.1994

19 -TCK M.125 (Siyasi) (M)

3 DEP
(Muh.)

2.3.1994
ve 3.3.1994

19 -TCK M.125 (Siyasi) (M)

2 DEP
(Muh.)

2.3.1994
ve 3.3.1994

19 -TCK M.125 (Siyasi) (M)

4 DEP
(Muh.)

31 Ahmet Turk
Mardin Mv

2.3.1994
ve 3.3.1994

19 -TCK M.125 (Siyasi) (M)

4 DEP
(Muh.)

32 Selim Sadak
S1mak Mv

2.3.1994

19 -Hukiimetin Manevi Sahsiyetini ve

1 DEP
(Muh.)

33 Hasan
Mezarc1
istanbul Mv

3.3.1994

Mu~Mv

470

Devletin Emniyet Kuvvetlerini
Alenen Tahkir Ve Tezyif Etmek
(Siyasi) (M)

19 5 816 say1h Ataturk Aleyhine
i~lenen Su9lar Hakkmdaki Kanuna

1 RP
(Muh.)

muhalefet etme. (Adi) (M)

Dokunulmazhg1 kaldmlan DEP milletvekillerinin kovu~turmalan sonucu mahkumiyetle

neticelenmi~tir.
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34 M. Kemal Agar
Elaz1g Mv

21. 7.1998 ve
11.12.1997

20 -Gorevi Kotiiye Kullanma,

35 Sedat Edip Bucak
Sanlmrfa Mv

11.12.1997

20 -Ci.iriim i~lemek i9in Silahh

36 M. Kemal
Aykurt
Denizli Mv

21.7.1998

37 Kahraman
Emmioglu
Gaziantep Mv

21.7.1998

38 Serna

21.7.1998

-Ciiriim i~lemek i9in Silahh
Te~ekkiil Meydana Getirmek,
-Tutuklu San1gm Gizlenmesine
Sebep Olma,
-6136 Say1h Ate~li Silahlar ve
B19aklar Kanununa Muhalefet, 471
(Adi)
Te~ekkiil

Meydana Getirmek,
-Tutuklu San1gm Gizlenmesine
Sebep Olma,
-6136 Say1h Ate~li Silahlar ve
B19aklar Kanununa Muhalefet,
(Adi)

20 -Emniyeti Suiistimal

(Hizmet

Nedeniyle) (Adi)

20

-Te~ekkiil

Halinde Ka9ak91hk

(Adi)

Pi~kinsut

20 -Gorevi Kotiiye Kullanma
(Adi) (B)

2DYP
(Muh)

3 DYP
(Muh.)

1 DYP
(Muh)

1 RP
(Muh)

1 DSP
(ikti.)

AydmMv
39 Mustafa
Kalemli
KutahyaMv

7.10.1998

40 Omer Bilgin
IspartaMv

21.7.1998

20 -Gorevi Kotuye Kullanma
(Adi) (B)

20 -ihaleye Fesat Kan~t1rma
-Zimm et
-Gorevi Kotuye Kullanma
-Evrakta Sahtekarhk
-Sahte Evrak Tanzimi (Adi)

1
ANAP
(ikti.)
9 DYP
(Muh)

Kovu~turmas1 devam ederken 2002 sei;;imlerinde Elaz1g Milletvekili olarak sei;;ildigi ii;;in
dokunulmazhg1 geri donmu~ ve yargllamaya ara verilmi~tir.
471
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41 Murat
Karayal9m
Samsun Mv

21.7.1998

42 Mustafa
Bayram
VanMv

21.7.1998

-Gorevi Kotiiye Kullanma,
15 CHP
-2886 Say. DiK'e Muhalefet,
(Muh)
-U sulsuz Memur Ahm1,
-Muteahhitleri Zarara Ugratma,
(Adi)
20 -Kasten Adam Oldurme,
3472
ve -Muessir Fiil,-2863 Say. Kultiir Ve (ikti.21 Tabiat Varhklan Kan. Aykmhk
Bag.)
(Tablo Ka9ak91hg1),
-Zorla Senet imzalatmak,
Silahh Y aralama,
(Adi)
20

Dokunulmazhgm Kaldirdmas1 Kararlarmda
iktidar - Muhalefet -Sm; Niteligi ili~kisi
Tablo-2
Siyasi Durumu

Siyasi Su.;

Adi Su.;

17

8

1

4

Tekparti

Dokunulmazhg1
Kaldmlan Mv
Say1s1
25
5
7

1

6

Muhalefet Mv
jktidar Mv
Bagzmszz

1

?

?

jktidar-Bagzmszz473

1

-

1

Difter474

3

3

-

Toplam

42

22

20

Tablo 1 ve 2' den anla~ild1g1 uzere, tek parti doneminin ya~and1g1 1946 yilma
kadar milletvekillerinin dokunulmazhgmm kaldmlmasma dayanak olan sw;lar,
sadece biri
geli~mesine

nitelikleri

istisna,

adi

nitelikteki

sw;lardlf.

iktidar- muhalefet475

ili~kisinin

bagh olarak, dokunulmazhgm kaldmlmasma dayanak olan sw;lann
de

degi~mi~,

adi

sw;lardan

<;ok

siyasi

su<;lar

dokunulmazhgm

472 (1) Tezkere ANAP'h iken; (2)Tezkerede Bag11ns1z iken gelmi~tir

473 Hem iktidar partisinde iken hem de bag1ms1zken dokunulmazhg1 kaldmlan milletvekili
47 4 Bu grupta bulunanlar sei;;imle gelmeyen senatorlerdir. Bunlann ikisi Tab ii uye, biri ise
Cumhurba~kamnca

atanan uyedir.

475 Yap1lan tespitlerde iktidar-muhalefet ili~kisi analizi dogal olarak 1946 y1hyla yani
demokratik hayata gei;;i~le, muhalefetin TBMM' de ayn bir siyasi yap1 olarak temsil
edilmesiy le ba~latilm1~tu
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kaldmlmasma sebep olmu~tur.
Tablo -2' de gori.ildugu gibi, dokunulmazhg1
kaldmlan 25 muhalefet partisi uyesi milletvekilinin 17' sinin siyasi nitelikteki
sw;lardan dolay1 dokunulmazhg1 kaldmhrken, dokunulmazhg1 kaldmlan 5 iktidar
partisi milletvekilinden sadece l 'inin siyasi nitelikteki sw;tan dolay1 dokunulmazhg1
kaldmlm1~tlf.

Bir ba~ka a<;1dan da bakild1g1 zaman, yasama erki daha <;ok Devletin aleyhine
tehdit olarak gordugu su<;lar ile agirhg1, ciddiligi a<;1k olan adi su<;lann bir an once
kovu~turulmas1m luzumlu gormu~ ve dokunulmazhgm kald1rmas1 taleplerini de bu
yonde karara baglam1~tlf. A~ag1da incelendigi uzere <;ok say1da dokunulmazhgm
kaldmlmasma ili~kin talep olmasma ragmen, Meclis, dokunulmazhgm kaldmlmas1
karan verirken <;ok titiz davranm1~, ozellikle hafif nitelikli adi su<;lan
dokunulmazhgm kaldmlmasma deger su<;lar olarak gormemi~tir. Tabii, bu
tespitimizden aynks1 durumlann varhg1 da soz konusudur. Ornegin, Serna
Pi~kinsut'un
dokunulmazhgmm kaldmlmas1, i~lendigi iddia edilen su<;un
agirhgmdan <;ok -Karma Komisyonun kovu~turmamn milletvekilligi s1fatmm sona
ermesine kadar ertelenmesi yonundeki karanna ragmen- kendisinin bir an once
aleyhindeki isnatlann a<;1khga kavu~turulmas1 yonundeki talebi (itiraz1) sonucu
olmu~tur.476

Sekil-1

DOKUNULMAZLIGI KALDIRILAN MiLLETVEKiLLERiNiN
SiYASi DURUM LARINA GORE ANALiZi

D Muhalefet
• iktidar
DTek Parti
DBag1ms1z
• ikt-Bag
DDiger

Sekil-l'de gori.ildugu gibi, dokunulmazhgm kaldmlmas1 kararlanmn %60'1
(25) muhalefet partisi milletvekillerine kar~1 verilirken, ancak, %12'si (5) oramnda
iktidar partisi milletvekili hakkmda verilmi~tir. Mecliste iktidar gruplanmn daha <;ok
uyesi oldugu ger<;eginden yola <;1karak, oranlamaya gidilmesi durumunda, iktidarmuhalefet arasmdaki bu fark daha buyuk olacaktir. iktidar partisi milletvekillerinin
icraat1 yapan yuri.itme makamlanna yakmhklan da du~unuldugunde -ki bunlar
476 TBMM Genel Kuml Tutanag1, 20. Do., 3. YY, 125. Birle~im, T. 21.7 .1998,
http://www.tbmm.gov.tr, s.40
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sw;lamalarla daha fazla kar~1 kar~1ya kalacaklardlf- bu durum, dokunulmazhg1
kald1rma kararlanmn daha <;ok, Mecliste <;ogunluga sahip olan iktidar grubunun
anlay1~1 dogrultusunda almd1g1m gostermektedir.
Sekil-2
Dok.Kai. Kararlarmm

Su~

Niteligine Gore Aynm1

20; 48%

22; 52%

ID Adi Sue;: •
Sekil-3

Siyesi Sue;:

I

Sekil-4
Dokunulmazllg1 Kaldinlan iktidar
Partisi Milletvekillerinin Su~ Niteligine
Gi:ire Ay1r1m1

Dokunulmazllg1 Kaldinlan Muhalefet
Partisi Milletvekillerinin Su~ Niteligine
Gi:ire Ay1r1m1

4; 80%

I

DAdi Sui;; • Siyasi Sui;;

I

I

DAdi Sui;; • Siyasi Sui;;

I

Yukandaki tablo ve ~ekillerde gori.ildugu gibi, dokunulmazhgm kaldirmas1
kararlan, 6zellikle iktidar-muhalefet ili~kisinin ve <;at1~masmm artt1g1 donemlerde
<;ogalmakta ve daha <;ok s1yas1 nitelikteki su<; iddias1yla almmaktad1r.
Dokunulmazhgm kaldmlmasma esas olan siyasi su<; ve adi su<; oram, iktidarmuhalefet aymmma gore farkhhk gostermektedir. 1924 Anayasas1 doneminden
gunumuze kadar ge<;en sure<;te, Meclis uygulamasmda, muhalefet partileri
milletvekillerinin siyasi su<;lardan dolay1 dokunulmazhgmm kaldmlmas1 oram %68
(17) iken, iktidar partileri milletvekillerinin siyasi su<;lardan dolay1
dokunulmazhgmm kaldmlma oram %20 (1)' de kalm1~tlf. Bu verilerden yola <;1karak
dokunulmazhgm kaldmlmas1 kararlanmn almmasmda, isnat edilen su<;un agir ve
ciddi olmasmm yamnda, milletvekilinin siyasi pozisyonunun da etkili oldugu
gori.ilmektedir.
iktidar partileri uyeleri partilerinin yonetimde olmas1 sebebiyle mevcut
Devlet sistemiyle uyumlu <;ah~maya 6zen gosterme egilimine sahiptirler. Muhalefet
partileri milletvekilleri -yap1sal bir zorunluluk olmasa da- muhalefette olmamn
rahathgmdan dolay1, mevcut sistemi daha rahat bir ~ekilde ele~tirebilmekte ve bazen
de mevcut sistemle <;at1~maktad1rlar. Bu da muhalefet partileri milletvekillerinin,
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6zellikle s1yas1
dogurmaktadlf.

nitelikteki

sw;lamalarla

daha

<;ok

kar~ila~malan

sonucunu

Dokunulmazhgm Kald1nlmas1 Taleplerinin Donemlere Gore
Dag1hm1
Tablo-3
Do.

Tarihler

Don em
Arahg1
Yd/ Ay

I.
II.
III.
IV.

1961-1965
1965-1969
1969-1973
1973-1977
1977- 1980
1983- 1987
1987- 1991
1991-1995
1995-1999

4 yil
4 yil
4 yil
3 yil, 8 ay
3 yil, 3 ay
4 yil
3 yil,11 ay
4 yil, 2 ay
3 yil,5 ay

v.
17.
18.
19.
20.

11-

1999- 2002
2002-2004

21.
22.

TBMM'ye Sunulan
Yas. Dok.
Kaldmlmasma ili~kin
Tezkere Adedi
265
392
263
235
312
115
249
301
264

Dok.
Kald1nlmas1
istenilen Mv
Say1SI
127
129
128
126
177
81
136
154
138

Dok.
Kaldmlan
Mv Say1SI
1
5
3
1
0
0
0
8
8

TBMM'YE GELEN DOKUNULMAZLIGIN
KALDIRILMASI TALEPLERiNiN ANALiZi
3 yil,7 ay
3 yil

247
216

152
124

1
0

Sekil-5
450

-.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----,

400.-~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.

350
300
250
200
150
100

+-----I
+-----I

50
0
1961- 1965- 1969- 1973- 1977- 1983- 1987- 1991- 1995- 1999- 20021965 1969 1973 1977 1980 1987 1991 1995 1999 2002 2005

ID Tezkere Adeti •
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Milletvekili Adeti

I

1961 ve 1982 Anayasalan donemlerine ili~kin bilgilerin yer ald1g1, Tablo3' deki verilerden anla~ilacag1 gibi TBMM'ye gonderilen dokunulmazhgm
kaldmlmasma ili~kin tezkere say1s1 ve haklannda dokunulmazhgm kaldmlmas1
say1s1, diger meslek ve toplum kesimlerinin
talebi bulunan milletvekilleri
kar~ila~t1klan sw;lanma oramna
gore olduk<;a yuksektir.
Dokunulmazhgm
kaldmlmas1 taleplerinin bu kadar <;ok olmasma kar~m, hakkmda dokunulmazhgm
kaldirmas1 i~lemi yapilan milletvekili say1s1 olduk<;a du~uktur. Dokunulmazhgm
kaldmlmas1 taleplerinin bu kadar <;ok olmasmm ba~hca nedeni, milletvekillerinin
aleyhindeki iddialann ger<;ekligini bulmaya yonelik ara~t1rmalann -savcilarcaolgunla~tmlmadan, konunun Meclis gundemine sokulmas1d1r.
TBMM'ye
gelen
milletvekili
dokunulmazhgmm
inceledigimiz,
kaldmlmasma ili~kin dosyalann <;ogunda, soru~turma makamlanmn, dogrudan veya
dolayh olarak milletvekilleri hakkmda edindikleri su<; bilgilerinin dogrulugunu
soru~turma gorevi <;er<;evesinde yeterince ara~tirmadan, dosyamn TBMM'ye

istedikleri gorulmu~tur.
Soru~turma makamlanmn bu ~ekildeki
yakla~1mlanmn altmda yatan en buyuk neden, milletvekilleri hakkmda soru~turma
yetkisinin varhg1 konusunda ya~anan tereddut veya yanh~ anlay1~tan
kaynaklanmaktad1r. 477
Milletvekillerinin <;ah~malanmn -yap1s1 geregi- ele~tiriye ve su<; isnatlanna
a<;1k bir nitelik ta~1mas1 da, tezkerelerin <;ok say1da gelmesinin diger bir nedenidir.
havalesini

477 TBMM Anayasa Komisyonu Raportorii Nurel Argun, ii;;erigi olgunla~tmlmadan Meclise
gonderilen dosyalann say1s1mn top lam gonderilen dosya say1sma orammn yakfa~1k 2/3 'e tekabiil
ettigini belirtmi~tir. S.T. 02.03.2005
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1982 Anayasas1 Doneminde TBMM'ye Gonderilen
Dokunulmazhgm Kald1nlmasma ili~kin Tezkerelere Yapilan i~Iemler
Tablo-4

I~
t

Mevcut Donem

17. Do.
24.11.83-

24.12.95

20. Do.
24.12.9518.4.99

21. Do,
18.4.993.11.02

275

234

221

22. Do.
3.11.021.12.04
201

16

36

30

46

15

19. Do.
20.10.91-

29.11.87

18. Do.
29.11.8720.10.91

115

233

i9inde Gonderilen
Tezkere
Bir Onceki
Donemden intikal
Eden Tezkere

-

Dok. Kal. istenen
Milletvekili Say1s1

81

136

154

138

152

124

Komisyonda

30

116

74

39

99

15

Genel Kurul
Gundeminde Kalan
Tezkere479

12

2

2

6

25

178

Hukiimet Tarafmdan
Geri Alman
Tezkere480

2

21

6

2

37

8

3

39

5

-

-

15

Gorii~ulmeden

Kalan Tezkere478

Meclis
Ba~kanhgmca

-

Hukumete iade
Edilen Tezkere481
Donem Sonuna
Ertelenen Tezkere482

71

107

Dok. Kald1rma
i~lemi Y apilan
Tezkere

Dok. Kaldmlan
Milletvekili Say1s1

-

171

135

84

9

31

2

-

8

-

-

9

2

-

478Donem sona erdiginde, komisyonda gorii~Ulmeden bekleyen tezkereler hiikiimsuz
sayllmad1gmdan, milletvekilinin tekrar sei;;ilmesi soz konusu olursa bu tezkereler bir somaki doneme
intikal eder.
479Komisyonun dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebini ii;;eren tezkereler ile komisyonun erteleme
karanna ka~1 itiraz edilmesi uzerine Genel Kuml giindemine giren tezkereler, donemin sona ermesi
dummunda hiikumsuz sayllmad1gmdan, milletvekilinin tekrar sei;;ilmesi dummunda bir somaki
doneme intikal eder.
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Tablo-4'de, 1982 Anayasas1 doneminde Ba~bakanhk arac1hg1yla TBMM'ye
gonderilen, milletvekili dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin dokunulmazhk
tezkerelerine TBMM' ce yapilan i~lemler aynnt1h olarak gosterilmi~tir. Tablodan da
anla~ilacag1
gibi donemler itibariyle dokunulmazhgm kaldmlmas1 istemli
tezkerelerin hemen hemen yansmm, Karma Komisyonda veya Genel Kurul
a~amasmda bekledigi gori.ilmektedir. Bunun ba~hca nedeni, Meclis i<;ti.izugunde
Karma Komisyonun ve GK'mn belli bir sure<; dahilinde tezkereleri karara baglamas1
yonunde baglay1c1 hukumlerin olmamas1dir. Ozellikle, Hazirhk Komisyonu
se<;iminin ve Karma Komisyona gelen tezkerelerin hazirhk komisyonuna havalesinin
ne zaman yapilacag1 i<;tlizukte belirtilmedigi i<;in -hazirhk komisyonu kurulu~unun
ve hazirhk komisyonuna tezkerelerin havalesinin geciktirilmesi yoluyladokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin tezkerelerin incelenmesi ihmal edilmektedir.

480 Heniiz komisyonda gorii~Ulmeden -af gibi nedenlerden dolay1- sw;:un ortadan kalkmas1
nedeniyle, tezkereler hiikiimeti;:e geri i;:ekilebilir.
481 Genel Kuml giindemine almmakla birlikte af vb. nedenlerden sui;:un ortadan kalkmasma bagh
olarak, Meclis Ba~kanl1gmca Hiikiimete iade edilen tezkereler.
482 Komisyonca kovu~tumlmas1 donem sonuna ertelenip, milletvekillerince itiraz edilmemi~
tezkereler.
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1-) Dokunulmazhgm Kaldirdmas1 Taleplerinin
Partilere Gore Analizi
17 nci Donem
(24.11.1983-29 .11.1987)
(ANAP iktidan Donemi)

18 inci Donem
(29.11.1987-20.10.1991)
(ANAP iktidan Donemi)

Tablo-5

Parti
ikti./Muh.

Tablo-6
Tezkere

Mv

Say1s1483

Say1s1484

ANAP
(ikt.)

38

29

Parti
Uye Sa.
485
211

HP
(Muh.)

52

33

MDP
(Muh.)

25

iktidar
Top lam

Parti
ikti./Muh.

Tezkere

Mv

Dye

Say1SI

Say1SI

Say1SI

ANAP
(ikt.)

62

51

291

117

SHP
(Muh.)

154

62

99

19

67

DYP
(Muh.)

33

23

59

38

29

211

iktidar
Toplam

62

51

291

Muhalefet
Top.

77

52

184

Muhalefet
Top.

187

85

158

Genel
Top lam

115

81

Genel
Toplam

249

136

449

Bu boh.imde,
taleplerinin

s1yas1

dokunulmazhgm
konmu~tur.

1982 Anayasas1 doneminde dokunulmazhgm kaldmlmas1
partilere

kaldmlmas1

gore

dag1hm1m

taleplerinde

gosterilmi~tir.

iktidar-muhalefet

Bu
ili~kisi

~ekilde

ortaya

Yapilan <;ah~mada, milletvekillerinin se<;ildikleri zamanki siyasi partiyle

olan uyelik ili~kisi dikkate

almm1~t1r.

Elde edilen veriler, donem i<;erisinde

483 Donem ii;;inde siyasi parti milletvekilleri hakkmda kai;; dokunulmazhgm kaldmlmas1 tezkeresinin
geldigini ifade eder. Tablolarda yer alan bu bOliimler, TBMM Kanunlar ve Kararlar Miidiirliigu
Komisyonlar Burosu, Komisyon kay1t defterlerinden elde edilmi~tir.
484 Donem ii;;inde siyasi partilerin kai;; milletvekili hakkmda dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebinin
geldigini ifade eder. Tablolarda yer alan bu bOlumler TBMM Kanunlar ve Kararlar Mudurlugu
Komisyonlar Burosu, Komisyon kay1t defterlerinden elde edilmi~tir
485 Siyasi partilerin Meclise kai;; uye ile girdiklerini ifade eder. Bu bOlume ili~kin veriler,
17.,18.,19.,20.,21.,22., donemlerin TBMM milletvekili albiimlerinin 1 inci baskilanmn verilerinden
elde edilmi~tir. "TBMM Albiimii", TBMM Bas1mevi, Ankara, Tarihler, 1984, 1988, 1992, 1996,
1999,2003
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milletvekilinin siyasi partiyle uyelik bagmm degi~mesinden soma dokunulmazhgmm
kaldmlmas1 talebinin gelebilecegi du~unuldugunde, bu durumu yans1tmad1g1 i<;in
ele~tirilebilir.
Bundan dolay1
biz de iktidar-muhalefet dengelerinin ve
milletvekillerinin partisel konumlanmn <;ok s1k degi~tigi 20 nci Donemin verilerini
nihai analizlerimizde kullanmamay1 uygun gorduk. Elde edilen veriler milletvekillerinin parti degi~tirme olas1hg1m gozetmediginden dolay1- mutlak
dogruyu gostermemekle beraber, total olarak ele almd1klannda yapacag1m1z analiz
bakimmdan sonu<; <;1karmaya yeterli oldugu kanaatindeyim.
19 uncu Donem
(20.10.1991-24.12.1995)
(DYP-SHP iktidan )

20 nci Donem486
(24.12.1995-18.4.1999)
(iktidar-Muhalefet dengeleri
9ok degi~ken)
Tablo-8

Tablo-7

Parti
iktidar/Muha.

Tezkere
Say1s1

Mv
Say1s1

Dye
Say1SI

ANAP (Muh.)

47

35

115

RP (Muh.)487

60

25

DYP (ikt.)

67

DSP

Parti
iktidar/Muha

Tezkere
Say1SI

Mv
Say1SI

Dye
Say1SI

DYP

63

41

134

62

ANAP

41

27

126

47

178

DSP

5

7

75

3

2

7

RP

111

46

158

SHP (ikt.)488

124

45

88

CHP

44

17

49

iktidar Toplam

191

92

266

iktidar Top.

Muhalefet
Top lam

110

62

184

Muhalefet
Toplam

Genel Toplam

301

154

450

Genel Toplam

264

138

550

(Muh.)

486 iktidar-Muhalefet degi~imlerinin slk degi~tigi ve milletvekillerinin parti degi~tirmelerinin i;;ok
bu donemin verileri nihai analizde kullamlmanu~tu.

ya~andig1

487 Donem ii;;erisinde 19 Milletvekili partiden aynhp, MCP'ye katilnu~tu.
488Donem ii;;erisinde 18 Milletvekili partiden aynhp, DEP'e katilnu~tu. Nihai olarak yapacag1nuz
analiz bak1nundan tablomuzda iktidar partisi uyesi gibi goziiken DEP milletvekilleri yamltic1 bir
veridir.
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21 inci Donem
(18.4.1999-3.11.2002)
(ANAP-DSP-MHP iktidan)

22 nci Donem
(3 .11.2002-1.12.2004)
(AKP iktidan)

Tablo-9

Tablo-10

Parti
ikti./Muh.

Tezkere
Say1SI

Mv
Say1SI

Parti
ikti./Muh.

Tezkere
Say1SI

Mv
Say1SI

Parti
Dye
Say1s1

21

Parti
Dye
Say1SI
86

ANAP (ikt.)

54

AKP (ikt.)

99

74

365

DSP (ikt.)

35

22

136

CHP(Muh)

69

31

177

MHP (ikt.)

32

29

129

DYP(Muh)

8

1

3

DYP (Muh)

49

30

85

Bag1ms1z

6

2

5

65

48

107

Bag1ms1z

12

2

6

iktidar
Top lam

121

72

351

iktidar
Top lam

99

74

365

Muhalefet
Top.

126

80

192

Muhalefet
Top.

83

34

180

Genel
Top lam

247

152

547

Genel
Top lam

182

108

550

FP

(Muh)
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2-) 1982 Anayasas1 Doneminde Dokunulmazhg1 Kaldirdmas1 istenen
Milletvekillerinin iktidar - Muhalefet ili~kisi4s9
Tablo-11
Durumu

Dye
Say1SI

Tezkere
Adeti

Mv.
Adeti

511

Tezkerelerin
Uye Say1sma
Oram490
%34

318

Mv.'lerin Uye
Say1sma
Oram491
%24

Toplam iktidar
Partisi Mv

1484

Toplam
Muhalefet
Partisi Mv
Genel Toplam

908

583

%64

313

%34

2392

1094

-

631

-

Sekil-6
Haklarmda Dokunulmazhgm Kaldmlmas1 Talebi
Bulunan M illetvekillerinin Dag1hm1

318; 13%

ID Hie;: Bulunmayan •

iktidar MV

DMuhalefet MV I

Tablo-11 'deki verilerden anla~ilacag1 gibi

iktidan ve muhalefeti payla~an

milletvekillerinin sayilanna gore (toplam iktidar partisi uyeleri toplam muhalefet
partisi uyelerine gore %39 daha fazla uyeye sahiptir) haklannda gonderilen
dokunulmazhgm
kaldmlmas1

kaldmlmasma

istenen milletvekili

ili~kin

say1s1

tezkere

adeti

oranland1g1

veya

dokunulmazhg1

zaman gorulmektedir ki;

489 20 nci donem verileri katilmailll~tu.
490 Toplam iktidar veya muhalefet partileri milletvekili sayilanmn toplam iktidar veya muhalefet
partilerine gonderilen dokunulmazhgm kaldmlmasma ili~kin toplam tezkere say1s1 ile oramm ifade
eder.
491 Toplam iktidar ve muhalefet partileri milletvekili sayilanmn, haklannda dokunulmazhgm
kaldmlmas1 istenilen top lam iktidar ve muhalefet partisi milletvekili sayilany la oramm ifade eder.
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muhalefeti payla~an milletvekilleri hakkmda, iktidan payla~an milletvekillerine gore
daha fazla oranda dokunulmazhgm kaldmlmas1 istemi yapilmaktadlf. Yine, 19 uncu
Doneme ili~kin tabloda iktidar partisi olan SHP <;at1s1 altmda gozuken ama donem
i<;inde aynhp muhalefet partisi olan DEP'e katilan -ki bunlar hakkmda diger
partilere gore daha <;ok oranda dokunulmazhgm kaldmlmas1 talebi gelmi~tir
milletvekillerinin durumu da analizimize veri olarak kat1hrsa, <;1kanlan sonu<; daha
da peki~mektedir.
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3-) 22 nci Donemde TBMM'ye Gonderilen Dokunulmazhgm
Kaldirdmas1 Tezkerelerinin Sm; Gruplarma Gore Dag1hm14n
Tablo-12
S1ra

Su.;un Konusu

1

Siyasi Partiler, Se9im, Toplant1 ve Gosteri ve Demekler
Kanunlanna Muhalefet Su9lan
Gorevi Kotiiye Kullanma ve ihmal Su9u

2

Su.;
Sav1s1
59
57
14

4

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ohime Sebebiyet Venne;
Yaralanmaya Sebebiyet Verme,Miiessir Fiil Su9unu i~lemek
Gorevli Memura Hakaret

5

Devlet ihale Kanununa Muhalefet

10

6

(:ek Kanununa Muhalefet

1

7

Basm Y oluyla Hakaret Ve Halk1 Su9 i~lemeye Tahrik Etme

4

8

Emniyeti Suiistimal Su9unu i~lemek

6

9

Y alan Beyanda Bulunmak

2

10

Zimmet Su9u

5

11

Ka9ak91hk

1

12

Evrakta Sahtecilik

8

13

Dolandmc1hk

3

14

Vergi Kanunlanna Muhalefet

2

3

I Toplam

10
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Tablo-12 (ve Ek-I) den de anla~ild1g1 gibi dokunulmazhgm kaldmlmas1
isteminin dayanag1m olu~turan su<; gruplan <;ok muhtelif olmakla beraber daha <;ok
siyasi niteliktedir. Bu durum dokunulmazhk kurumunun gerekliligini savunanlann
yakla~1mlanna493

gli<; katan bir olgu olarak kar~1m1za <;1kmaktad1r.

492 Veriler, TBMM Kanunlar ve Kararlar Miidiirliigu Komisyonlar Bfuosu kay1t defterlerinden elde
edilmi~tir.

493 MALKOC, Seref, "Temiz Toplum ve Yasama Dokunulmazhg1" Yeni Tiirkiye- Siyasette
Yozla~ma Ozel Say1SI- S.14, Mart- Nisan 1997, s.850
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SONU(:
Yasama dokunulmazhg1, milletvekillerinin yasama gorevlerini her ti.irh.i
endi~e ve baskidan uzak, tam olarak yerine getirebilmeleri amac1m gilder. Daha once
de belirttigimiz gibi kurumun esas gayesi, milletvekillerinin ~ahs1m degil, yasama
fonksiyonunu koruyarak kamu yaranm saglamaktlf. Yasa Koyucu, yasama
dokunulmazhgmm varhgmda gozetilen kamu yaranm, dokunulmazhk nedeniyle
olu~an kanun onunde e~itsizlige -hatta milletvekillerinin dokunulmazhga dayanarak
birtakim suiistimallere kan~mas1 durumuna- tercih etmi~tir.
"Yasama Dokunulmazhgmm Tarihi Geli~imi" bolumunde goruldugu gibi
yasama dokunulmazhg1 kurumu, ge<;mi~te iktidar gucunu elinde tutan monar~ik
otoriteye kar~1 halkm iradesini yans1tan meclisleri korumakta iken, gunumuzde ise
demokratik sistemlerin yaygmla~masma bagh olarak iktidan elinde tutan baskic1
yonetimlere kar~1 muhalefeti koruma i~levi gormektedir. Ulkelerin <;ogunda,
nitelikleri farkh da olsa bu kuruma yer verilmesi bu zorunlulugun bir neticesidir.
Hukuk devleti ilkesinin, demokratik sistemin ve demokrasi kulturunun tam
yerle~medigi ulkelerde dokunulmazhk i~levini daha <;ok yerine getirmektedir.
Ozellikle son y11larda ya~anan yolsuzluklar ve bu yolsuzluklara
milletvekillerinin de isimlerinin kan~mas1, yasama dokunulmazhg1 kurumunun
gerekliligi ve kapsam1 konusunda tart1~malara yol a<;m1~t1r. Bu <;er<;evede ba~ka ulke
omeklerinden yola <;1kan yakla~1mlar bulunmaktadlf. Ancak, konuyu oncelikle
Turkiye ~artlan bakimmdan ele almak gerekir. Her siyasi kurum, i<;inde bulundugu
toplumun siyasal ve toplumsal ~artlanna gore degerlendirilmelidir. Bir memlekette
milletvekili dokunulmazhgmm dar veya geni~ tutulmas1 veya tamamen kaldmlmas1,
meclisin, yurutme erki kar~1smda bag1ms1z kalabilmesi imkamna ve derecesine
baghdir. Bu bag1ms1zhk imkam da her ~eyden once o memlekette ferdi hurriyetleri
tam bir teminat altma alan, fertleri keyfi tutuklamalardan ve kovu~turmalardan
koruyan bir hukuk duzeninin kurulmas1yla varhk kazanabilir. Ulkemiz
demokrasisinin her on, onbe~ yilhk donemlerle askiya almd1g1, Meclisin dag1t1hp,
halkm temsilcilerinin baski altma almd1g1 du~unuldugunde, milletvekili
dokunulmazhg1 demokrasinin saghkh yurumesi i<;in bir ihtiya<; olma ozelligini
devam ettirmi~ ve bu ger<;eklikten dolay1 Anayasalanm1zda da milletvekili
dokunulmazhg1 vazge<;ilmez bir kurum olarak varhg1m korumu~tur. Dolay1s1yla
ulkemiz ~artlannda uzerinde durulmas1 gereken nokta, dokunulmazhk kurumunun bir
buti.in olarak kaldmlmas1 degil, bu kurumun olu~turulmasmda gozetilen ama<;lan
ger<;ekle~tirmeye yonelik, smmmn ve kapsammm belirlenip, aksayan yonlerinin
yeniden duzenlenmesidir.
Bu baglamda yapm1~ oldugumuz ara~tirmalar sonucunda yasama
dokunulmazhg1 kurumunu daha i~levsel kilmaya yonelik ~u tespitleri oneri olarak
sunabiliriz:
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1-) Anayasanzn 83 uncu maddesinin ba§lzgz degi§tirilmelidir: 1982
Anayasasmda, yasama sorumsuzlugu ve yasama dokunulmazhg1 kurumlan "Yasama
Dokunulmazhg1" madde ba~hg1 altmda bir madde i<;erisinde duzenlenmi~tir. Niteligi,
amac1 ve fonksiyonu itibariyle farkhhk gosteren bu iki kurumun ayn ba~hklar
halinde farkh maddelerde duzenlenmesi veya madde ba~hgmm iki kurumu da
kapsayacak "yasama bag1~1khg1, yasama muafiyeti" (parlamenter-milletvekili
muafiyeti) gibi bir terim kullamlarak maddenin duzenlenmesi, kanun yapma teknigi
bakimmdan yerinde olacaktlf.
2-) "Uyelik Suresince Zamana§zmz j§femez" kuralz dava zamana§zmznz da
kapsar §ekilde duzenlenmelidir: "Dokunulmazhgm Dava ve Ceza Zamana~1mma
Etkisi" bolumunde belirttigimiz gibi, muhakeme engeli olan dokunulmazhk 83 uncu
maddenin ikinci fikrasmda, infaz engeli olan dokunulmazhk ise 83 uncu maddenin
li<;lincu fikrasmda duzenlenmi~tir. "uyelik suresince zamana§zmz i§lemez" ifadesi ise
li<;lincu fikraya noktah virgul i~aretiyle -bu fikramn devam1 olarak- baglanm1~t1r.
Madde, gramatik yap1s1 itibariyle zamana~1m1m, sadece infaz engeli olan
dokunulmazhk i<;in 6ng6rmektedir.
Bu duzenleme ~ekliyle iktidar gucunun etkisiyle soru~turulmas1, dava
a<;ilmas1 engellenen ve dava zamana~1m1 doluncaya kadar dokunulmazhklan
kaldmlmaks1zm milletvekili s1fatlanm devam ettiren ki~ilerin i~ledikleri su<;lar
nedeniyle cezalandmlmalan, milletvekillikleri sona erdikten soma dahi mumkun
olamayacakt1r.
Bu
durum
dokunulmazhg1
sorumsuzluga
donu~turen,
dokunulmazhgm amacma ve kamu vicdamna ters du~en uygulamalar
dogurabilecektir. Bundan dolay1 "uyelik suresince zamana§zmz i§lemez" kuralmm
dava ve ceza zamana~1m1m kapsayacak ~ekilde duzenlenmesi gerekmektedir.
3-) Dokunulmazlzgzn istisnasz olarak ongorulen Anayasanzn 14 uncu
maddesindeki durumlar, dokunulmazlzgzn istisnasz olmaktan c;zkarzlmalzdzr: Agir
cezay1 gerektiren su<;listli halinin, dokunulmazhgm kapsam1 d1~mda birakilmasmm
nedeni, bu durumda isnadm ciddiligi hakkmda kuvvetli bir karinenin olmas1d1r.
Ancak, aym karinenin varhg1 dokunulmazhgm ikinci istisnas1 olarak 6ng6rulen
Anayasamn 14 uncu maddesinde belirtilen durumlar i<;in soylenemez. <;unku, isnat
edilen su<;un niteligi -agirhg1- mutlaka isnadm ciddiyetini gerektirmez.494 Anayasa
Koyucu bu sakmcay1 6nlemek i<;in soru~turmamn se<;imden once ba~lamas1m ~art
ko~mu~tur. Yalmz bu ~art yeterince guvence saglamamaktadir. <;unku ki~inin
milletvekili se<;ileceginin 6nceden tahmin edilebildigi gunumuzde, soz konusu ~artm
yerine getirilmesinin saglanmas1 suretiyle, maddedeki guvencenin a~ilmas1
mumkundur. Bundan dolay1, bu su<;lann da su<;lamamn ciddiligini gosteren su<;listu
hali ~artma baglanmas1 veya tamamen dokunulmazhgm istisnas1 olmaktan
<;1kanlmas1, dokunulmazhk kurumunun amac1 bakimmdan yerinde olacaktlf.

494 OZBUDUN, age, s.251
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4-) Dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasznz isteyen adli makamzn talebi dogrudan
Meclise ula§abilmelidir: i<;ti.izukte olmamasma kar~m eski Cumhuriyet Senatosu
i<;ti.izugunde bulunan ve teamulen halen uygulanmakta olan, dokunulmazhgm
kaldmlmas1 isteminin, adli mercilerce fezlekeye baglanarak once Adalet Bakanhgma
soma da Ba~bakanhk arac1hg1yla Meclis Ba~kanhgma iletilmesi usulunden
vazge<;ilmelidir. <;unku, bu uygulama gereksiz burokratik i~lemlere ve zaman
kaybma neden olmakta, idari makamlann yarg1 faaliyetini geciktirme ve bu konuda
tasarrufta bulunma riskini ta~1maktad1r.
5-) Komisyonlarda ve Gene! Kurulda dosyalarzn geciktirilmeksizin

gorii§ulmesine ili§kin duzenleyici sureler konulmalzdzr; havale proseduru
hzzlandzrzlmalzdzr: Tablo-4'ten de anla~ilacag1 gibi, donemler itibariyle
dokunulmazhgm kaldmlmas1 istemli tezkerelerin hemen hemen yansmm, Karma
Komisyonda veya Genel Kurul a~amasmda goru~ulmeden bekletildigi gorulmektedir.
Bunun ba~hca nedeni, Meclis Ba~kanhgmca Karma Komisyona havalesi yapilan
dosyalann, Karma Komisyonca hazirhk komisyonuna havalesinin yapilmasmm ve
hazirhk komisyonunun kurulmasmm geciktirilmesidir. i<;tlizuge konulacak "Karma

Komisyon ve Gene! Kurul, havale edilen dosya hakkznda 3 ay i<;inde karar verir"
~eklindeki,

uygulamada bo~luk dogurmayacak somut bir duzenleme, buyuk ol<;ude
dokunulmazhga yoneltilen ele~tirileri azaltacaktlf.
6-) jnjaz engeli olan dokunulmazlzk korunmalzdzr: Anayasamn 83 uncu
maddesinin li<;lincu fikrasmda duzenlenen, se<;imden once veya soma verilmi~ olan
ceza hukumlerinin yerine getirilmesinin, milletvekili s1fatmm sona ermesine
birakilmas1, infaz engeli olan dokunulmazhktlf. Yukanda da deginildigi gibi
Anayasamn 76/2 nci maddesinde milletvekili se<;ilmeye engel mahkumiyet ve ceza
halleri sayilm1~tlf. Bu ~ekilde Anayasa Koyucu yasama i~leviyle <;eli~ecek
mahkumiyet hallerini belirtmi~tir. Madde 76/2 kapsammda verilen ve kesinle~en
mahkumiyet hukmu, milletvekili hakkmda verilmi~se, o ki~inin milletvekilligi s1fat1
sona erecegi i<;in infaz engeli olan dokunulmazhk da son bulacakt1r. Dolay1s1yla,
zaten koruma alam s1mrlandmlm1~ olan infaz engeli dokunulmazhgm, mevcut
haliyle korunmasmda bir sakmca yoktur.
7-) Adli makamlarca yapzlan soru§turmalar olgunla§tzrzlmalzdzr: Yasama
dokunulmazhgmm, su<; iddialanmn ara~tmlmasma, su<; delillerinin ortaya <;1kanhp
dava a<;ilmasma engel olmad1g1m belirtmi~tik. inceledigimiz TBMM'ye gelen
milletvekili dokunulmazhgmm kaldmlmasma ili~kin dosyalann <;ogunda, soru~turma
makamlanmn, milletvekilleri hakkmda edindikleri su<; bilgilerinin dogrulugunu
soru~turma gorevi <;er<;evesinde yeterince ara~t1rmadan, TBMM'ye dosyay1 havale
ettikleri gorulmu~tur. Bu durum da dokunulmazhgm kuvvetlendirilmesi gerektigi
~eklinde hakh ele~tirilere yol a<;maktadlf.
Dolay1s1yla, savcilarca yeterince olgunla~tmlmadan, su<; isnadmm Meclis
gundemine ta~mmamas1 gerekir. Ozellikle adli te~kilatm yap1sal sorunlan sonucu
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ortaya <;1kan bu durumun <;6zume kavu~turulmas1, hi<;bir esasa dayanmayan ihbarlar
ve ithamlar uzerine, Meclisten milletvekillerinin dokunulmazhklanmn kaldmlmas1m
istemek suretiyle, kamuoyu kar~1smda milletvekillerinin prestijinin haks1z yere
zedelenmesine de engel olacakt1r.
8-) Dokunulmazlzgzn kaldzrzlmasznda gozetilmesi gereken ilkeler i<;tuzuge
konmalzdzr: Dokunulmazhgm kaldmlmas1 konusunda, Meclisin birtakim objektif
6l<;ulere uymas1, bu 6l<;ulerin de bir hukuk devletinden beklenen niteliklere sahip
olmas1 gerekir. Eski Cumhuriyet Senatosu i<;tlizugunun 140/1 maddesinde belirtilen
ve Anayasa Mahkemesi i<;tihatlannda da yer bulan dokunulmazhgm kaldmlmasmda
Meclisin dikkate almas1 gereken birtakim ilkelerin,495 Meclis i<;tlizugunde
duzenlenmesi, Meclis organlanmn verecegi dokunulmazhga ili~kin kararlara yol
gosterici olacak ve kararlann objektifligini saglayacaktir.
Son soz olarak sunu divebiliriz ki; Feyzioglu'nun da belirttigi gibi yasama
dokunulmazhg1, ki~isel bir ayncahk degil, tarihsel ger<;eklerin de hakh gosterdigi parlamentoyu i~levsel kilmaya yonelik- bir gerekliliktir. Kapsam1, kaldmlma usulu
elbette degi~tirilebilir ve <;agda~ 6rnekleriyle uyumlu hale getirilebilir. Ancak, bugun
yasama dokunulmazhgmm ulkemiz gundeminde tart1~ilmasmm asil nedeni, hukuki
duzenlemeler degil, yasama organlanmn ve savc1hk makamlanmn uygulamaland1r.
TBMM,
dokunulmazhk
dosyalanm
geciktirmeksizin,
bekletmeksizin
sonu<;landmrsa, bunu yaparken de, kendi <;1kard1g1 kanunlara 6ncelikle kendisinin
sayg1 duymas1 gerektigini gozden uzak tutmayarak, obj ektif kararlar verirse; yine
savc1hk makamlan milletvekili soru~turmasma ili~kin i~lemleri hizmet gereklerine
uygun olarak yaparlarsa, yasama dokunulmazhg1, kamuoyunda buyuk bir
rahats1zhga sebep olmayacakt1r. Bir kurumun iyi i~lememesi o kurumun hemen
kaldmlmas1m veya nasil i~leyecegi belirsiz degi~iklikler yapilmasma neden
olmamahdir.496
Aslmda -yukanda da anlatild1g1 uzere- hukuk devleti ilkesinin yerle~tigi,
demokratik sistemin istikrara kavu~tugu gunumuz <;agda~ ulkelerinde, e~itlik ve
sorumluluk ilkeleri <;er<;evesinde bu kurumun i<;erigi ve kapsam1 itibariyle daha dar
bir bi<;imde duzenlenmesi konusunda bir egilimin varhgma i~aret etmek gerekir.
A vrupa Birligine uyum surecinde ferdi hurriyetlerin teminat altma almmas1, hukuk
devleti ilkesinin ve mahkemelerin bag1ms1zhgmm saglanmas1 ve bu <;er<;evede ulke
demokrasisinin yerle~ip, ru~tunu belli bir zaman surecinde ispat etmesi oramnda
dokunulmazhk korumasma ihtiya<; kalmayacak; dokunulmazhk korumasmm
Anayasadan kaldmlmas1 ve s1mrlandmlmas1 konusunda Yasa Koyucu daha cesaretli
ad1mlar atacaktlf.

495 Meclis Genel Kumlunun ve Karma Komisyonun karanm verirken gozetmesi gereken kriterler
"Dokunulmazhgm Meclis Karanyla Kaldmlmas1" ba~hg1 altnda aynntlh olarak anlatilnu~tir.
496 FEYZiOGLU, " ... Du~unceler", s.36
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EK-1
17 nci ve 18 inci Donemde TBMM Gonderilen Yasama
Dokunulmazhg1 Tezkerelerinin Sm; Gruplarma Gore Dag1hm1
Tablo-13
Sira
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sm;un Konusu

17.Do.

18.Do.

Zimmet; Gorevi kotiiye kullanma; gorevi ihmal sm;:lan
1567 say1h Turk Parasm1 Koruma Kanuna muhalefet
198 say1h kanuna muhalefet
Tehlikeli vas1ta sevk ve idare etmek;
Emniyet suiistimal su9u
298 say1h Sei;;imlerin Temel Hiikiimleri ve Sei;;men Kiitiikleri
Hakkmdaki Kanuna muhalefet
1475 say1h i~ Kanununa muhalefet
Taksirle oliime sebebiyet vermek, adam oldurmeye te~ebbiis
TBMM'nin veya Hukiimetin manevi ~ahsiyetini tahkir ve
tezyif etmek
Cumhuriyeti, Devletin askeri, emniyet, kuvvetlerini ve
Adliyenin manevi ~ahsiyetini tahkir ve tezyif etmek
Kar~1hks1 9ek vermek, diizenlemek; 3167 say1h \:ek
kanununa muhalefet
2820 say1h Siyasi Partiler Kanunu muhalefet
Demekler kanununa muhalefet
Halk1 SUy i~lemeye tahrik etmek; Milli duygulan
zay1flatmaya yonelik bOluculiik propagandas1 yapma; halk1
kin ve dii~manhga tahrik etme; Devletin birligini ve toprak
biitiinliigiinii bozma su9lan
Sahte evrak diizenlemek veya kullanmak; sahte fatura tanzimi
1918 say1h Ka9ak91hgm Men Ve Takibine Dair Kanuna
muhalefet
Muessir fiil; hakaret; tehdit; iftira; Y alan beyanda bulunmak
su9lar1
Taksirath veya hileli iflas
Meskun mahalde silah atmak, korkutmak amac1yla silah
bosaltmak
ToplantI ve Gosteri Yuriiyii~ii Kanuna muhalefet
Cumhurba~kanmm giyabmda hakaret etmek
2822 say1h Toplu i~ soz. Grev ve lokavt kanununa muhalefet;
Kanunsuz grevi te~vik su9lar1
Su9 i~lemek i9in te~ekkul olu~turmak
Dolandmc1hk su9unu i~lemek
ihaleye fesat kan~tirmak veya 2886 say1h Kanuna muhalefet
Basbakana ve ailesine hakaret
2932 say1h Turk9e'den Ba~ka Dillerle Yapilacak Yaymlar
Hakkmda Kanuna muhalefet
Curiim i~leyeni saklamak, delili yok etmek
Ate~li Silahlar ve B19aklar Hakkmdaki Kanuna muhalefet
Vergi usulii kanununa muhalefet
izinsiz pankart asmak ve yaz1 yazmak
Terorle miicadele kanununa muhalefet
Dig er
Bulunamayan

13
2
1
5
3
9

12

17
2
30

2
2
4

1
2

1

4

4

4

1
2
1

2
23

3
1

7
1

22

42

1
1

1
6

6
2

41
6
2
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1
2
2
7
2

1

2
2
2
3
2
13
7

EK-2
YiRMiBES ULKEDE YASAMA DOKUNULMAZLIGI*

Tablo-14

l.G6zalt1 2.Tutukla 3.KOVU§tU 4.Arama 5.Tamk

Dike

AY

Madde

Siire

Alan

istisnalar

1. A.B.D.

1787

m.1.b.6.

Toplanl!
Dbnemi

Hukuki

Yok

+

2.Almanya

1949

m.46/2

Ba§tan
Sona

Cezai

Su9iistii Hali

+

3.
Avustralya
4.
Avusturya
5. Bel~ika

1900

Sek.49

Toplanl!
Dbnemi

Hukuki

Yok

+

1929

m.57/2

Ba§tan
Sona

Cezai

Su9iistii Hali

+

1994

m.59

Toplanl!
Dbnemi

Cezai

Su9iistii Hali

+

6.
Danimarka
7.
Finlandiya
8. Fransa

1953

Sek.57

Ba§tan
Sona

Hukuki+Cezai

Su9iistii Hali

+

+

1999

Sek.30

Cezai

6AyHapis Cezas1+Esash
Sebepler

+

+

1958

m.26/2

Ba§tan
Sona
Ba§tan
Sona

Cezai

Su9iistii+Mahkumiyet

+

+

9. Hollanda

1983

YOK
Toplanl!
Dbnemi

Hukuki

Yok

+
+

10. ingiltere

6.Kaldlf

7.Ba§VUf 8.Aski

-

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+
+

+
-

-

-

+

+

-

-

+

11. irlanda

1937

m.15/13

Toplanl!
Dbnemi

Hukuki

Yok

12. ispanya

1978

71

Cezai

Su9iistii Hali

+

+

+

-

-

+

-

-

13. israil

1958

Sek.17

Hukuki+Cezai

Su9iistii Hali

+

+

+

+

-

+

-

-

14. isve~

1975

b.3,m.8

Ba§tan
Sona
Ba§tan
Sona
Ba§tan
Sona

Cezai

Su9ustu,
2Y11HapisCezas1, itiraf

+

+

15. isvi~re

1999

m.162

Toplanl!
Dbnemi

Cezai

Su9iistii Hali, Ka9ma

+

+

Ba§tan
Sona

Cezai

+

+

16. italya

1947

m.68

-

Su9iistii+Kesin

+

-

+

+

+

Hukum

1944

m.48

Toplanl!
Dbnemi

Cezai

Su9iistii Hali

+

+

+

18.Japonya

1946

m.50

Toplanl!
Dbnemi

Cezai

Su9iistii Hali

+

+

-

19. Kanada

1867

m.18

Toplanl!
Dbnemi

Hukuki

Yok

20.
Liiksembur

1868

m.69

Toplanl!
Dbnemi

Hukuki+Cezai

Aglf Su9iistii Hali

+

+

1814

m.66

Hukuki+Cezai

Su9iistii Hali

+

+

22. Portekiz

1976

m.160

Ba§tan
Sona
Ba§tan
Sona

Cezai

Su9ustu Hali+ 3 Y11
Hap.Cezas1

+

+

23. Tiirkiye

1982

m.83/2

Ba§tan
Sona

Cezai

Aglf Cezahk Su9ustu,
m.14'teki

+

+

24.
Y.Zelanda
25.Yunanist
an

1986

YOK

1975

m.61

Ba§tan
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Su9iistii Hali

+

+
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+
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17. izlanda

21.
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+
-

+

+
+

-

+

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

*. Tab lo Gozler'in Kar~1la~tnmah Hukuktaki Yasama Dokunuhuazhg1 Makalesinden ahnnn~tir. age,s.32
1. Gozaltma (preventive custody, detention preventive) kar~1 koruma
2. Tutuklamaya (arrest, arrestation) kar~1 koruma
3. Kovu~turma ai;;1lmasma (openning ofjudicial proceedings; ouverture de poursuites juridiques) kar~1 koruma
4. Aramaya (house searche, perquisition domiciliaire) kar~1 koruma
5. Tamk olarak i;;agnhuaya (being called as witnesses, citation a comparaitre en qualite de temoin) kar~1 koruma
6. Yasama dokunuhuazhg1mn kaldmhuas1 (levee de l 'inviobilite parlementaire, leave ofparliamentary inviability)
7. Kaldnma kararma kar~1 ba~vuru (appeal, appel, recours) hakk1
8. Parlamentonun tutuklamay1 veya soru~turmay1 askiya ahua (suspension of the detention, the prosecution,
suspension de l'arrestation, des poursuites) yetkisi
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EK-3
TURKiYE BUYUK MiLLET MECLiSi ( 10/70) ESAS NUMARALI
MECLiS ARASTIRMASI KOMiSYONU RAPORU
(Y asama Dokunulmazhgma ili~kin Boliimleri)
II - Yasama Dokunulmazhg1
Anayasannza gore (m 83/2), "Sei;;imlerden once veya sonra bir sui;; i~ledigi ileri suriilen bir
milletvekili, Meclis karan olmadiki;;a tutulamaz, sorguya i;;ekilemez, tutuklanamaz ve yargilanamaz.
Agir cezay1 gerektiren sui;;ustii hali ve sei;;imden once som~turmasma ba~lamlnu~ olmak kayd1yla
Anayasamn 14 iincu maddesindeki dummlar bu hiikmun dI~mdadir. Ancak bu halde yetkili makam,
dummu hemen dogmdan dogmya Turkiye Buyiik Millet Meclisine bildirmek zomndadir."
Dokunulmazhgm bir sonucu da, parlamento uyesi hakkmda, sei;;imden once veya sonra verilmi~ bir
ceza hiikmunun yerine getirilmesinin, uyelik s1fatimn sona ermesine birakilmas1dir. (m 83/3)
Y asama Sommsuzlugunun amac1, parlamento uyelerinin soz ve du~unce hurriyetlerini
kommak oldugu halde, Y asama Dokunulmazhg1mn amac1, parlamento uyelerinin keyfi
kovu~turmalara mamz kalmalanm, dolay1s1yla yasama faaliyetinin aksamas1m onlemektir. Anayasalar
ve onlan tamamlayan yasalar, yasama meclisi uyelerine dokunulmazhk tamyarak, keyfi
kovu~turmalarla engellenme ihtimalini ortadan kald1rmakta, bOylece demokratik sistemin i~lemesi ii;;in
vazgei;;ilmez bir unsur olan parlamenterlerin, i~levlerini geregi gibi yerine getirmelerini giivence
altma almaktadir. Dokunulmazhk kummu, yasama meclisi uyelerini cezai kovu~turmalara kar~1 komr.
Y asama Dokunulmazhg1, ki~iye bagh olmayan, yasama faaliyetinin surekliligini saglamaya
doniik, bu yuzden kamu yaranm ii;;eren, nisbi ve gei;;ici nitelikte bir kommadir.
•

Y asama Dokunulmazhg1 parlamento uyesini sadece ceza kovu~turmasma
komr. Hukuk davalanna kar~1 bir komma soz konusu degildir.

•

Y asama Dokunulmazhg1 mutlak degildir. Anayasamn 14 uncu maddesi hiikmu
kapsannna giren sui;;lar -sei;;imden once som~turmasma ba~lannu~ olmak kayd1ylave agir cezal1k sui;;ustii dummlan dokunulmazhgm d1~mda birakilnu~tir. 14 uncu
madde kapsanunda getirilen simrlamamn yasama dokunulmazhg1m zedeledigi, ilgili
literatiirde uzerinde birle~ilen bir husustur.

•

Y asama dokunulmazhg1 ~artlann olu~mas1 halinde kaldmlabilir veya
simrlandmlabilir.
Y asama dokunulmazhg1 surekli degil gei;;icidir. Parlamento uyeliginin devanu ile
s1mrhdir. Uyelik suresince zamana~1nu i~lemez.

•

kar~1

Yasama dokunulmazhg1 kamu duzenine ili~kindir.Yasama dokunulmazhg1
milletvekillerine ki~isel bir ayncalik olarak verilmemi~tir. Onun gorevini hii;;bir etki
altmda kalmadan geregi gibi yapabilmesine, inikan saglamaya yoneliktir.
Parlamento uyesi bu dokunulmazliktan kendi istegi ile vazgei;;emez. Nitekim bu
konu ii;;tiiziikte aynca duzenlemni~tir.
Anayasannz, dokunulmazhgm kaldmlmas1 kararlanmn kamu yaran niteligini goz onunde
bulundurarak, bu kararlann siyasal saiklerden munikun oldugu kadar az etkilenmesini istemi~tir. Bu
sebeple Turkiye Buyiik Millet Meclisindeki Siyasi Parti Gmplannca, yasama dokunulmazhg1 ile ilgili
gorii~me yapilamayacag1 ve karar ahnamayacag1 kural1 getirilmi~tir.
•

Y asama Dokunulmazhg1 milletvekillerinin ~ahsmdan i;;ok yasama kummunu komyan bir
kavramdir. Yapilacak duzenlemeler sadece bugiine mahsus degil, tiim zamanlara uygulanabilir
nitelikte olmahdir. Gei;;mi~ Parlamentolan inceledigimizde, bir oy ile hiikumetlerin du~uriilup yeni
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hiikiimetlerin kumlabildigi goriilmektedir. Ek olarak, nitelikli i;;ogunluk gerektiren kararlarda
kullamlmayan oylann red sonucu doguracag1 bir geri;;ektir.
Tiirkiye 'de Cumhurba~kam ba~ta olmak uzere, her yetkilinin yerine vekalet edecek ~ams
bellidir. Yerine vekalet muessesi olmayan, yani yedegi bulunmayan tek kumm milletvekilligidir. Bu
bak1mdan milletvekillerinin yasama gorevlerini yerine getirmesinde azami dikkat ve ozen
gosterilmesi gereklidir.
Komisyonumuzun kumlmasma vesile te~kil eden onergenin gereki;;esinde gosterilen
hususlara ve ozellikle milletvekillerinin potansiyel sui;;lu gibi tammlanmasma katilmak mumkun
degildir. Temiz siyaset, temiz ekonomi ve temiz topluma giden yolun ilk admu yasama
dokunulmazhg1mn kaldmlmas1 degil, yasama ve yuriitme uyelerinin bugiin oldugu gibi, yolsuzluklara
bula~mamasmdan gei;;mektedir. Y olsuzluk yapanlann yargllanmasmdan i;;ok yolsuzluk yapllmamas1
esas al1nmahdir. Ekonomideki olumsuzluklann, faizlerin yiikselmesinin, uretimsizlik ve i~sizligin
artinas1mn i;;ozumu olarak, milletvekili dokunulmazhg1mn s1mrlandmlmas1mn gosterilmesini, mevcut
ekonomik verilerle bagda~tlrmak mumkun degildir. Kald1 ki, siyasilerin yargllanmalan sonucunda
verilen kararlar, bazen kamuoyu vicdam ile i;;eli~ebilmektedir. Mallkemeler tarafmdan beraat ettirilen
baz1 ki~iler kamuoyu vicdamnda sui;;lu goriilebilmekte, yine mallkemeler tarafmdan sui;;lu bulunarak
mallkum edilen baz1 ki~iler ise, kamuoyu vicdamnda aklanabilmektedir ...
111-Dokunulmazhgm Kaldmlmas1

Y asama Dokunulmazhg1 mutlak olmay1p, kaldmlmas1 yollan TBMM ii;;tiiziigunun 131 ve
devami maddelerinde gosterilmi~tir. ii;;ruziikteki duzenlemeye gore, Komisyonun kumlu~u, Hazirhk
Komisyonunun kumlu~u ve i;;ah~ma ~ekli ile rapomn duzenlenmesi ve Genel Kumla gonderilme
usulleri belirlendigi halde, Karma Komisyon ve Hazirhk Komisyonunun kald1rma veya erteleme ile
ilgili degerlendirmesinde hangi kriterleri esas alacag1 hakkmda bir hiikum yer almamaktadir.
Komisyonumuza verilen gorevler arasmda ertelemenin sebepleri ve boyutlanmn belirlenmesi
yer ald1gmdan, bu konuda hem Karma Komisyonun, hem de Hazirhk Komisyonunun
i;;ah~malanna esas olacak objektifbaz1 nonnlann getirilmesi faydah olacaktlr.

de

Bu konuda, Cumlmriyet Senatosu ii;;ruziigunun 140 mc1 maddesinde,
Yasama
Dokunulmazhg1mn kaldmlmasma ili~kin kriterler vazedilmi~ olup, giinumuzde de emsal olarak
uygulanabilir ozelliktedir. Anayasa Mallkemesi de, verdigi kararlarda eski Cumlmriyet Senatosu
ii;;ruziigunun 140'mc1 maddesini esas alnn~tir.
Bu bak1mdan, dokunulmazhgm kaldmlmas1mn donem sonuna ertelenmesi ya da kaldmlmas1
hususunda a~ag1da belirtilen objektifkriterler esas al1nmahdir:
• isnadm ciddiligi,
• Siyasi maksat ta~1y1p ta~1mad1g1,
• Kovu~turma konusu eylemin kamuoyundaki etkisi,
• Uyenin ki~ilik haklanmn, ~eref ve haysiyetinin komnmas1,
yonlerinden inceleme yapllmal1dir.
Mevcut TBMM ii;;ruziigunde bu yonde somut bir duzenleme olmamakla birlikte, Karma
Komisyonda, Genel Kumlda ve dokunulmazhgm kaldmlmas1 ile ilgili kararlarda bu kriterlerin goz
onunde bulundumldugunu tutanaklardan anl1yomz. Dokunulmazhgm kaldmlmas1 ile ilgili olarak
yasama orgamnca yapllan i~lemler, hii;;bir ~ekilde yargllama niteliginde degildir. Y asama
dokunulmazhg1, milletvekillerinin bu slfatl devam ettigi surece, hakkmda bir sui;; i~ledigi iddias1 ile
kovu~turma ai;;Ilmasma engel olmak, bOylece milletvekillerinin yasama hizmetini gerektigi gibi yerine
getirmesini saglamak amac1 ile getirilmi~ bir kuraldir.
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Y asama dokunulmazhg1mn kamu diizeninden olmas1mn diger bir sonucu da, milletvekilinin
dokunulmazhktan :jahsen feragat edememesidir. TBMM ii;;tiizuguniin 134 uncu maddesinin son
fikrasmda "dokunulmazhg1mn kaldmlmas1m uyenin bizzat istemesi yeterli degildir" denilerek, bu
konuya ai;;ikhk getirilmi~tir. Aynca, milletvekilliginin du~mesi karanna ka~1 Anayasa Mahkemesi
denetimi getirilmi~ olup Anayasamn 85 inci maddesine gore ilgili milletvekili veya bir diger
milletvekilinin iptal ba~vurusunda bulunabilecegi hiikmunu getinni~tir. Bu da, milletvekilliginin
du~mesi karanmn kamu duzeninden oldugunun ai;;1k bir delilidir. Milletvekilinin kendi istegine bagh
olarak dokunulmazhklanmn kaldmlmas1m kabul etmek, kamu duzeni ilkesinin ihlali olacag1 gibi
baskl yollanna da me~miyet kazand1racaktir.
Hakkmda iddia bulunan her milletvekilinin, "yargllamp aklansm" mantlg1yla
dokunulmazhg1mn kaldmlmas1 fikrine katllmak munikun degildir. Milletvekili hakklndaki isnat ciddi
degil ise, sadece siyasi maksat ile yapllnu~ bir sui;;lama var ise, yargiya gonderilmesi kamuoyu ve
~ahs1 uzerinde olumsuz neticeler dogurabilir.
Bu bak1mdan hem parlamentonun sui;;lular ii;;in bir s1gmak olabildigi anlay1~ma yol
verilmemesi, hem de aslls1z ithamlara mamz kalan milletvekillerinin kommnas1, dengeli bir
yakla~1nu zomnlu kllmaktadir.
Hakkmda sui;; isnad1 olan her milletvekillinin yarg1ya gonderilmemesi, yarg1ya giivensizlik
olarak algllamnamahdir. Zira, bu konuda en geni~ ayncahga sahip olan bizzat yargi mensuplandir.
Hakinllerin, ozellikle yiiksek hakinllerin gerek yasalarla, gerekse
kendi ii;;tihatlan ile, avrzcalzk
olarak vorumlanabilecek belirli bir dokunulmazhga sahip olduklan ai;;1ktlr. Milletvekillerinin
haklannda hukuk mahkemelerinde tazminat davas1 ai;;Ilmas1 yonunde bir engel bulumnad1g1 halde,
Yarg1tay Hukuk Genel Kumlunun 14.1.1976 ve 30.11.1984 tarihli kararlanyla Yarg1tay Ba~kan ve
Uyelerine kar~1, Yuce Divanda cezai mahkumiyetlerine karar verilmediki;;e, dogmdan tazminat davas1
ai;;Ilamayacagma hiikmedilmi~tir.
Bu uygulama Hukuk Usulu Mahkemeleri Kanunundaki "Hukuk Hakimi Ceza Hakiminin
karan ile bagh degildir" prensibi ile i;;eli~mesine ragmen, halen devam etinektedir.
Yarg1tay uyesi Saym ismail DOGANAY'm yukanda bahsi gei;;en Hukuk Genel Kumlu
karanna yazd1g1 muhalefet ~erhi, bu ai;;1dan dikkat i;;ekicidir.

"Elbette, Yargztay ve Danz:jtay ba:jkan ve uyeleri de birer insandzrlar... hir;bir insan hatadan
mi.inezzeh oldugunu iddia edemez... Yargztay Hukuk Gene/ Kurulunca ittihaz buyurulan kararzn
hukuki dayanagznz bulmak, bizce imkanszzla:jml:j bulunmaktadzr. Yargztay Hukuk Gene/ Kurulu bu
kararz ile, tzpkz milletvekilleri gibi, Anayasanzn 83 i.inci.i maddesinde ongorulen yasama
dokunulmazlzgzna benzer :jekilde, kanuni dayanagz asla olmakszzzn kazai masuniyet mi.iessesesi ihdas
etmi:j bulunmaktadzr. Boyle bir kazai masuniyeti ihdas edebilme yetkisi, mi.inhaszran Buyak Millet
Meclisine aittir. Yoksa Yargztay Hukuk Gene/ Kurulu kendi kendisine ir;tihatla kazai masuniyet ihdas
edemez ve :jahsi kanaatimce bu turli.i bir davranz:j ve ir;tihat, Yargztay'zn manevi :jahsiyet ve itibarznz
agzr bir;imde zedeler... "
Hakinller hakkmdaki tazminat davalan
iddia edilen sui;;lardan dolay1 yapllacak ceza
yarglland1klanm ve yargllanabilmeleri ii;;in
gormekteyiz.Uygulamada baz1 hakinller ii;;in
yargllamnas1mn engellendigini gomyomz.

ayncahg1m bir tarafa biraktiktan soma, i~ledikleri
yargllamasma baktlg1nuzda, farkh mahkemelerde
kendi kumllar1mn karar vermesi gerektigini
yargi
yolu ai;;Ild1g1 halde, baz1 hakinllerin

Hakinller hakklndaki, bu uygulamadan dolay1 "Hakinllerin yargiya giivenmedikleri" sonucu
i;;ikanlamayacag1 gibi Milletvekillerinin dokunulmazliklanmn devam etmesi veya Meclis tarafmdan
kaldmlmamasmdan dolay1 da "yarg1ya giivenmedikleri" sonucunu i;;1karmamak gerekir.
Ulkemizde yargimn somnlanmn oldugu tartI~Ilmaz bir geri;;ektir.
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Saym Y arg1tay Ba~kam, adli yllm ai;;1h~mda yaptlg1 konu~mada,
"hterdim ki, bu adli yzla hukukun ustunlugunu, insan hak ve ozgurluklerini en geni:j
boyutlarz ile gerr;ekle:jtirip guvenceye alan, demokratik parlamenter rejimin, ozellikle kuvvetler
ayrzlzgz ve denkligi ilkesini gerr;ek anlamda hayata ger;iren, bu baglamda sozde degil, ozde yargz
bagzmszzlzgz ile yargz guvencesini saglayan, kzsaca, devlete degil bireye evrensel nitelikleri oncelik
tanzyan, laik, r;ogulcu, katzlzmcz, ozgurlukr;u demokrasinin tum kurum ve kurulu:jlarznz hayata ger;iren,
r;agda:j yeni bir Anayasa veya en azzndan boyle bir anayasanzn hazzrlzk r;alz:jmalarzna ba:jlayalzm ...
ozlemlerden degil ovunulecek gerr;eklerden bahs edelim. "

Sozleri ile yarg1 bag1ms1zhg1 ve demokrasinin tiim kumm ve
ii;;in mutlaka Anayasa degi~ikliginin gerektigini vurgulanu~tu.

kumlu~lanm

hayata gei;;irmek

Saym Y arg1tay Ba~kam, yasal ve yap1sal reform ba~hg1 ile surdiirdiigu konu~masmda,
"r;agda:j demokrasilerin en belirleyici ozelligi olan hukukun ustunlugunu ve hukuk
guvencesinin saglanmasz ir;in iki temel unsurun bir arada gerr;ekle:jmesi gerekir;
Bunlardan birincisi insan hak ve ozgurluklerin en geni:j anlamda tanzyzp guvence altzna alan, evrensel
ilkelere uygun toplumun gereksinmelerini cevap veren iyi yasalarzn r;zkarzlmasz,
jkincisi ise, bunlarzn dogru, etkin bir bir;imde ve zamanznda uygulanmaszdzr...
Turk hukukunda bu iki unsurun varlzgznz ve tam oldugunu ileri surmek olanakszzdzr...
Duzeltilmesi, degi:jtirilmesi, hatta yenilenmesi gereken yasalarzn ba:jznda Anayasamzz gelmektedir. "

diyerek, temel somnlara dikkat i;;ekmi~tir.
Yukandaki ifadelerden de anla~Ild1g1 gibi yasama dokunulmazhg1 ulkemizin oncelikli
konusu olmay1p, oncelikle sozde degil ozde yargi bag1ms1zhg1111n ve ozgfuliiki;;u demokrasinin tiim
kumm ve kumlu~lan ile hayata gei;;irilmesi onem ta~1maktadu. Bu saglandiktan soma, yargllamay1
engelleyici hiikiimler ii;;eren memurlar ve diger kamu gorevlileri, hakinller ve savcllar, yiiksek yarg1
uyeleri, askeri yarg1 uyeleri, kolluk kuvvetleri, MiT gorevlileri, vali ve kaymakanllar, avukatlar,
noterler, doktorlar, bankacllar, denizciler, diplomatlar ve sair ki~ilere ili~kin duzenlemelerle birlikte,
yasama dokunulmazhklanmn da ele almmasmda fayda vardlr.

V - 10/70 Esas Numarah Ara~t1rma Komisyonunun Nihai Degerlendirmesi ve
<;1kard1g1 Sonm;

Y asama Sommsuzlugu ve Y asama Dokunulmazhg1 bugiin dunyadaki tiim demokratik
yonetim sistenllerinde kabul edilen bir kummdur.
Yasama sommsuzlugu konusunda ozellikle uygulamada diger ulkelerden geride oldugumuz
bir vakla ise de, bunun telafisi ii;;in Anayasa degi~ikligine gerek olmadlg1, mevcut duzenlemenin
maksadma uygun, geni~ yomnllanmas1yla neticeye ula~Ilabilecegi kanaatindeyiz.
Dokunulmazhk kummunun amac1, kural olarak yasama gorevini yuriiten Milletvekillerini
cezai kovu~turmalara, i;;e~itli i;;evrelerden gelebilecek baskl ve ylld1rmalara kar~1 komyarak
gorevlerini geregi gibi yerine getirmelerine inikan saglamaktu. Burada asll komnan yasama
fonksiyonu olup, milletvekillerinin komnmas1 bu fonksiyonun oznesi olmalanndan
kaynaklanmaktadu.
Turkiye Cunllmriyeti Anayasas1111n 83 uncu maddesinde ifade edilen dokunulmazlik
muessesesi iddia edildigi gibi s1111rs1z olmay1p, a~ag1da izah edildigi uzere, kendi ii;;inde bizatihi baz1
s1111rlamalan ongormektedir.
Soyle ki;
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•

Anayasamn 76 mc1 maddesinde yer alan hiikme gore, herhangi bir yolsuzluga bula~tlg1
kesin hiikiimle sabit olan kimselerin Milletvekili sei;;ilmeleri miimkiin degildir.

•

Anayasanuza gore, agu cezay1 gerektiren sui;;ustii halinde dokunulmazhk zaten
i~lememektedir.

•

Sei;;imlerden once som~tumlmasma ba~lanmas1 kayd1yla, Anayasamn 14 uncu
maddesindeki dummlar yasama dokunulmazhg1 kapsanu d1~mda bulunmaktadu.

•

Turkiye Buyiik Millet Meclisi, milletvekilleri ile ilgili isnad1 ciddi buldugu takdirde
dokunulmazhg1 her an kald1rma yetkisine sahiptir.

•

Dokunulmazhgm kalkmamas1, i~lenen sui;;un ortadan kaldmlmas1 anlanuna gelmedigi
gibi, o sui;;la ilgili donem sonunda yargllanma imkam olup, bu hususta zamana~1nu da
i~lememektedir.

Yukanda ai;;iki;;a ifade edildigi uzere, milletvekili dokunulmazhg1mn s1mrlandmlmas1m tek
i;;oziim olarak takdim eden gorii~lere katllmayan Komisyonumuz;

ba~ma bir

• Milletvekillerini ve Yuce Parlamentoyu y1pratmaya ve halkm goziinden du~urmeye
yonelik her tiirlu i;;aba ve giri~imin, Yuce Milletimiz tarafmdan tasvip gormeyecegine,
• Milletvekili dokunulmazhg1m duzenleyen Anayasanuzm 83 uncu maddesinde
yapllmasmda bir kamu yaran bulunmad1gma,

degi~iklik

• Dokunulmazhk muessesesinin kamu duzeninden oldugu ve diger yap1sal refonnlarla
birlikte ele ahmncaya kadar mevcut halinin komnmas1 gerektigine,
• Karma Komisyonun onerdigimiz (Eski Cumlmriyet Senatosu ii;;tiizugunun 140 mc1
maddesinde ve Anayasa Malikemesi ii;;tihatlannda esas ahnan) objektif kriterler temel
almarak, bekleyen dosyalar hakkmda i~lem yapllmasma kald1g1 yerden devam ederek
i;;ah~malanm bir an once sonui;;land1rmas1mn mevcut tartI~malan -siyasi istismarlar
d1~mda- sona erdirecegine,
oy i;;oklugu ile karar venni~tir.
Y apllan incelemeler sonucu duzenlemni~ olan i~ bu Rapommuz Genel Kumla sunulmak
uzere Yuce Ba~kanl1ga sayg1 ile arz olunur.
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