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1. Giriþ
Mevzuatýmýzda, soruþturma konusu suç, þüphelinin sýfatý ya da görevi gibi
hususlar dikkate alýnarak kýsmen veya tamamen farklý bir þekilde düzenlenmiþ
soruþturma usulleri mevcuttur. Bu soruþturma usullerinden, þüphelinin sýfatýný
ve/veya görevini dikkate alanlarýn ortak amacý, kiþilerin haksýz ya da keyfi
uygulamalara maruz kalabileceði korkusunu yaþamadan görevlerini gereði gibi
yerine getirmelerini temin etmektir.1 Bu kategorideki usullerden biri Meclis
soruþturmasýdýr.
Türk Anayasa hukuku tarihine bakýldýðýnda Meclis soruþturmasýnýn uzun
bir geçmiþe sahip olduðu söylenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin hükümeti
denetleme araçlarýndan olan Meclis soruþturmasý, diðer bilgi edinme ve denetim
yollarýndan farklý olarak ayný zamanda yargýsal niteliklere de sahip önemli bir
denetim aracýdýr.
Meclis soruþturmasý, Anayasanýn 100. maddesinin verdiði yetkiye dayanarak
Meclisin yürüttüðü adli bir faaliyettir.2 Bu baðlamda bir kiþinin siyasi saiklerle
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Uzmaný.
e-posta: ibrahimhaliltavas@tbmm.gov.tr
1 Metin Feyzioðlu, Meclis Soruþturmasý, 2. Baský, Ankara, 2006, s. 19.
2 Anayasa Mahkemesinin 18.6.1970 tarihli ve E. 1970/25 ve K. 1970/32 sayýlý Kararý, AMKD., S. 8,
Ankara, 1971, s. 361.
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veya siyasi sorumluluðu gerekçe gösterilerek bir ceza mahkemesinde
yargýlanmasýna sebep olunmasý, baþta hukuk devleti ilkesi olmak üzere Anayasaya
aykýrýlýk teþkil edecektir.3
Ancak bir hukuki kurum olarak Meclis soruþturmasýnýn tartýþmalara konu
edilen birçok yönünün olduðu söylenebilir. Anayasal dayanaðýna raðmen yalnýzca
Ýçtüzükte sýnýrlý bir açýlýmý yapýlan Meclis soruþturmasýnýn usul ve esaslarýnýn
bir kanun þeklinde detaylý ve sistematik olarak düzenlenmemiþ olmasý, bu
konudaki teorik tartýþmalarýn ve uygulamadaki sorunlarýn esasýný oluþturmaktadýr.
Hukukumuzda, göreviyle ilgili suç iþleyen bakanlar kurulu üyesinin farklý
bir yargýlama usulüne tabi olduðu hususunda þüphe yoktur. Yargýlama makamý
olarak Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sýfatýyla görevli ve yetkili olduðu,
Yüce Divanýn yaptýðý yargýlama ile yargýlamada uygulanacak usul ve esaslarýn
mevzuatta çözüme kavuþturulduðu, bu aþamayla ilgili olarak doktrinde ciddi
tartýþmalarýn olmadýðý da söylenebilir. Fakat yargýlama öncesinde geçirilecek
aþamanýn hukuki esas ve temelini/niteliðini açýklama bakýmýndan çeþitli fikirler ve uyuþmazlýk bulunmaktadýr. Makalenin kapsamý, hukuki nitelik konusundaki
tartýþmalar ve bu tartýþmalarýn deðerlendirilmesiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr.

2. Hukuki Nitelik Kavramý
Kelime olarak nitelik, bir þeyin nasýl olduðunu belirten, onu baþka þeylerden
ayýran özellik, vasýf, keyfiyet4 anlamýna gelmektedir. Bu tanýmdan yola çýkýlarak
hukuki nitelik kavramý, bir hukuksal kurumu, diðer hukuki kurumlardan ayýran
özellikler, vasýflar; onun hukukta var olmasýný saðlayan hususlar þeklinde
açýklanabilir.
Hukuki nitelik tartýþmalarý, mevzuatta baþlangýçta düzenlenmeyen veya
toplumsal ve teknolojik geliþmeler neticesinde ortaya çýkan yeni durumlarýn
hukukta var olan yerleþik kurumlarla açýklanmaya çalýþýlmasý gayret ve
ihtiyacýndan kaynaklanmaktadýr.
Hukuki niteliðin bir hukuksal kurumun; hukuki esas ve temelini belirlemeye,
hukuken ne anlama geldiðini ortaya koymaya karþýlýk geldiðinden hareketle
çalýþmamýzda Meclis soruþturmasýnýn, teknik olarak hukuki statüsü/hukuksal
bir zemini tartýþýlacaktýr.
3 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 16.
4 http://www.tdk.gov.tr, Eriþim Tarihi: 23/11/2006.
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3. Meclis Soruþturmasýnýn Hukuki Niteliðini Açýklayan
Görüþler
Meclis soruþturmasýnýn hukuki niteliðini izah etmek amacýyla ileri sürülen
görüþleri, Meclis soruþturmasýný ceza muhakemesi hukukundaki kurumlarla
açýklayan görüþler ve Meclis soruþturmasýný nevi þahsýna münhasýr/özel bir
hukuksal kurum olarak açýklayan görüþler olmak üzere iki gruba ayýrarak
incelemek mümkündür. Ancak bu ayýrýma raðmen ayrýntýlara inildiðinde
belirtilmesi gereken önemli farklýlýklar bulunduðundan yöntem olarak doktrinde
konu hakkýnda fikir yürüten yazarlar ayrý ayrý ele alýnacaktýr.

3.1. Meclis Soruþturmasýný Ceza Muhakemesi Hukukundaki
Kurumlarla Açýklayan Görüþler
Meclis soruþturmasýnýn hukuki niteliði konusundaki fikirlerin bir kýsmý
kurumu, ceza muhakemesi hukukunda var olan hukuki þekillerden biri ile
açýklamak yolunu tutmuþlardýr. Doktrinde bu konudaki görüþler genelde, Meclis
soruþturmasýnda karþýlaþýlan sorunlarýn ceza muhakemesi kurumlarý çerçevesinde
çözümlenebileceði yönündedir.

3.1.1. Genel Olarak Ceza Muhakemesi Safhalarý
Meclis soruþturmasýný ceza muhakemesinin kurumlarý ile açýklayan görüþleri
tartýþmadan önce ceza muhakemesinin safhalarý ve Meclis soruþturmasýnýn
kýyasen izah edilmeye çalýþýldýðý kurumlar hakkýnda kýsa bilgi vermenin gerekli
ve faydalý olacaðý inancýndayýz.
Ceza muhakemesi bir anda olup bitiveren bir iþlem olmaktan öte devamlýlýðý
olan, süre isteyen, süreç oluþturan iþlemler bütünüdür. Bu özellik zaman içerisinde
muhakemenin kýsýmlara bölünmesi gerekliliðini doðurmuþtur.5
Modern hukuk sistemlerinde ceza muhakemesi, iki safhalý bir bütünden
oluþmaktadýr. Birinci safhaya önsoruþturma, ikinci safhaya son soruþturma
denilmektedir.6
Önsoruþturmada, hüküm verecek hakimin iþini hazýrlamasý, delil toplamasý
amaçlanmaktadýr. Bu safhada suçun iþlendiði haberi alýnmýþ ve iþin hakimin
5 Öztekin Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt II, Muhakemenin Yürüyüþü, Ýstanbul,
1976, s. 4.
6 Nurullah Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beþinci Basý, Ýstanbul, 1974, s. 496.
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önüne götürülmesi için gerekli araþtýrmaya giriþilmiþtir.7 4.4.1929 tarihli ve 1412
sayýlý Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK), önsoruþturmayý iki devreye
ayýrmýþ, birincisine hazýrlýk soruþturmasý ve ikincisine ilksoruþturma demiþ,
bunlarý ayrý ayrý düzenlemiþ, fakat her ikisini ortak ifade eden bir tabir
kullanmamýþtýr. Doktrinde iki safhalý ceza muhakemesinin, hazýrlýk soruþturmasý
ve ilksoruþturmadan oluþan birinci safhasýna, bu safhanýn her iki devresini
de kapsayacak þekilde önsoruþturma denilmektedir.8
Delil toplama iþini savcýnýn gerçekleþtirip hüküm hakimine götürmesine
hazýrlýk soruþturmasý denir ve bu durumda önsoruþturma hazýrlýk soruþturmasý
evresinden ibarettir. Delilleri savcýnýn talebi üzerine9 hüküm hakiminden baþka
bir hakimin (sorgu hakimi) toplamasý ve hüküm hakimine götürmesine ise
ilksoruþturma denir; burada hazýrlýk soruþturmasýndan sonra gerçekleþen baþka
bir evre söz konusudur.10
Önsoruþturmanýn; hazýrlýk soruþturmasý evresinde savcý tarafýndan yapýlan
iþlemler idari, hakim tarafýndan yapýlan iþlemler ise yargýsaldýr. Ýlksoruþturmada
iþlemler sorgu hakimi tarafýndan gerçekleþtirildiði için yargýsaldýr.11
Sonsoruþturma ceza muhakemesinde iþin sonuçlandýrýlacaðý evredir.12
Ýddianamenin tarihinden itibaren hüküm verilinceye kadar devam eden usul
safhasýna son soruþturma denir.13
Önsoruþturmanýn hazýrlýk soruþturmasýndan ibaret olduðu durumlarda,
iddianamenin mahkemeye verilmesi ile önsoruþturma bitecek, son soruþturma
baþlayacaktýr. Araya ilksoruþturma girdiðinde ise soruþturmanýn açýlmasý kararýnýn
mahkemeye verilmesi ile sonsoruþturma baþlamýþ olacaktýr. Son soruþturmanýn
sona ermesi ise verilen son kararýn açýklanmasý olarak kabul edilir.14
Son soruþturma; duruþma hazýrlýðý, duruþma ve son karar devresi adý verilen
üç kýsýmdan oluþur.15
Ceza muhakemesinin anlatýlan aþamalarýnýn davalarýn uzamasýna ve dolaylý
olarak adaletin geç tecelli etmesine neden olduðu gerekçesiyle 21.5.1985 tarihli
ve 3206 sayýlý 1412 Sayýlý Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Deðiþiklik
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Öztekin Tosun, a.g.e., s. 6,7.
Nurullah Kunter, a.g.e., s. 496.
Öztekin Tosun, a.g.e., s. 90.
Öztekin Tosun, a.g.e., s. 5,6.
Öztekin Tosun, a.g.e., s. 7.
Öztekin Tosun, a.g.e., s. 125.
Faruk, Erem, Diyalektik Açýsýndan Ceza Yargýlamasý Hukuku, Altýncý Baský, tarihsiz, s. 262.
Öztekin Tosun, a.g.e., s. 126.
Öztekin Tosun, a.g.e., s. 126.
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Yapýlmasýna Dair Kanunun 82. maddesiyle CMUKun diðer bazý hükümleri
yanýnda ilk soruþturmayý (ilk tahkikat) düzenleyen 171 ila 205. maddeleri
yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Ayný Kanunun 83. maddesiyle hem diðer kanunlarýn
ilk soruþturmayý zorunlu kýlan hükümleri yürürlükten kaldýrýlmýþ hem de söz
konusu kanunlarda geçen ilk tahkikat ibareleri hazýrlýk tahkikatý olarak
deðiþtirilmiþtir. Böylece ilk soruþturma ve dolayýsýyla ilksoruþturmayý yürütecek
olan sorgu hakimliði 4.7.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. 4.7.1985 tarihinden itibaren ceza muhakemesinin önsoruþturma
safhasý sadece hazýrlýk soruþturmasýndan oluþmaktadýr. 1412 sayýlý CMUK ise
23.3.2005 tarihli ve 5320 sayýlý Kanunla, 1 Nisan 2005 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Ancak süreç içerisinde Meclis soruþturmasýnda hukuki nitelik konusu,
benzetilen kurumlar açýsýndan çeþitlilik gösterdiðinden, bugün hukuk düzeninde
varolmayan iþlemlerden de bahsedildi.
Bugün yürürlükte olan 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi
Kanunu (CMK) ise ceza muhakemesinin yürüyüþünü iki evrede düzenlemiþtir.
Bunlar soruþturma evresi ve kovuþturma evresidir. Soruþturma evresi, suç
iþlendiði þüphesinin yetkili makamlarca öðrenildiði anda baþlar ve iddianamenin
kabulüyle kovuþturma evresine geçilir. Soruþturma evresi iki bölüme ayrýlmýþtýr.
Ýlk bölümde, soruþturmayý yürütme görevi savcýdadýr. Savcý delilleri toplar ve
kamu davasýnýn açýlmasýna yer olup olmadýðýný deðerlendirir. Savcýnýn hazýrladýðý
iddianameyi mahkemeye sunmasýyla birlikte ikinci bölüme geçilir. Bu bölümde
görev mahkeme makamýndadýr. Mahkeme makamý, bu aþamada, iddianamenin
kanunun gerektirdiði unsurlarý içerip içermediðini deðerlendirerek iddianamenin
kabulüne ya da iadesine karar verir.16
Sonuç olarak;
l

1412 sayýlý Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre ceza muhakemesi
safhalarýný,
 önsoruþturma
 hazýrlýk soruþturmasý
 ilksoruþturma (ilksoruþturma ve ilksoruþturmayý yürüten sorgu
hakimliði, 4.7.1985 tarihinde 3206 sayýlý Kanunla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Bu tarihten sonra önsoruþturma hazýrlýk soruþturmasýndan
ibarettir.)
 sonsoruþturma,

16 Metin Feyzioðlu,a.g.e., s. 3,4.
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Yürürlükte bulunan, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi
Kanununa göre ceza muhakemesi safhalarýný,
 soruþturma evresi
 kovuþturma evresi,

þeklinde özetlemek mümkündür.

3.1.2. BÝLGEnin Görüþü
Meclis soruþturmasýnýn hukuki niteliði konusunda inceleyeceðimiz ilk
görüþün sahibi BÝLGEye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun
Meclis soruþturmasý önergesinin görüþmeleri sonunda, soruþturmaya gerek olup
olmadýðýna dair vereceði karara kadar geçen safha genel suçlarýn adi takibindeki
hazýrlýk soruþturmasý aþamasýna benzemektedir. Genel Kurulun Meclis
soruþturmasý açýlmasýna karar vermesi üzerine soruþturmayý yürütecek komisyon
aþamasý ilksoruþturma aþamasýna benzemekte, Yüce Divana sevk kararý da
sonsoruþturmanýn açýlmasý kararý özelliðini taþýmaktadýr.17

3.1.3. ÖZBUDUNun Görüþü
Meclis soruþturmasýnda hukuki nitelik sorunu üzerinde duran ÖZBUDUN,
BÝLGEnin konu hakkýndaki görüþlerini paylaþmaktadýr. Bu baðlamda
ÖZBUDUNa göre, Meclis soruþturmasýnda, soruþturma açýlmasýna gerek olup
olmadýðýna karar verilinceye kadar geçen safha, adi suçlarýn takibindeki hazýrlýk
soruþturmasýný; komisyon safhasý ilksoruþturmayý; nihayet Meclis tarafýndan
bakanýn yetkili yargý organýna sevk edilmesi, sonsoruþturmanýn açýlmasýný
andýrmaktadýr.18

3.1.4. KAPICInýn Görüþü
KAPICIya göre, görevde olan veya görevinden ayrýlmýþ bulunan baþbakan
veya bakanlar hakkýnda görevleriyle ilgili suçlardan dolayý yapýlan soruþturma
önsoruþturma niteliðindedir.19 Önsoruþturma bir istemle baþlar. Anayasanýn
100. maddesi gereði, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayýsýnýn en az onda
17 Necip Bilge, Bakanlarýn Görev ve Sorumlarý, Ankara, 1956, s. 30.
18 Ergun Özbudun, Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükumeti Murakabe Vasýtalarý, Ankara, 1962,
s. 100.
19 Ferhat Kapýcý, Meclis Soruþturmasý, Ankara, 2001, s. 39.
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birinin vereceði önerge ile istem gerçekleþir. Bu istem ceza muhakemesindeki
ihbar veya suç duyurusu olarak nitelendirilebilir.20
Anayasanýn 100. maddesinin birinci fýkrasý gereði, Meclis soruþturmasý
açýlmasýna iliþkin önerge en geç bir ay içinde görüþülüp karar baðlanmak zorundadýr. Genel Kurul, Meclis soruþturmasý açýlmasýna karar verebilir. Bu karar
cumhuriyet savcýlýðýnýn iddianamesine benzer. Genel Kurulun, Meclis soruþturmasý açýlmasýný reddi yönündeki kararý ise kovuþturmaya yer olmadýðýna iliþkin
karara benzetilmektedir.21
Meclis soruþturmasý açýldýðýnda soruþturma, milletvekillerinden oluþan bir
komisyon eliyle yürütülür. Komisyon incelemeleri sonucunda bir rapor düzenler.
TBMM Genel Kurulu bu raporu görüþür ve iki tür karar verebilir. Genel Kurulun
hakkýnda Meclis soruþturmasý açýlan bakanlar kurulu üyesini Yüce Divana sevk
etmeme kararý, ceza muhakemesi uygulamasýnda takipsizlik adýný alan
kovuþturmaya son verme kararýna benzetilmektedir. Ýlgilinin Yüce Divana
sevk kararý ise son soruþturmanýn açýlmasý kararý olarak kabul edilmektedir.22
KAPICI, ceza muhakemesinde son soruþturmanýn kural olarak iddianame
ile açýldýðýný, bu nedenle Yüce Divana sevk kararýnýn iddianame olarak kabul
edilebileceðini belirtmektedir.23 Ancak Yazar, yukarýda alýntýlandýðý üzere Meclis
soruþturmasýnýn açýlmasý kararýný da savcýlýðýn iddianamesine benzeterek
açýklamaktadýr.
1961 Anayasasý döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleþik Toplantýsý
Ýçtüzüðünün 14. maddesine göre, bir Meclis soruþturmasý istemi TBMM
Baþkanlýðýna iletildiðinde, bu talebin ciddiye alýnýp alýnmayacaðýný ve belirtilen
hususta soruþturma açýlmasýnýn gerekli olup olmadýðýný incelemek üzere bir
soruþturma hazýrlýk komisyonu kurulmakta, soruþturma hazýrlýk komisyonunun
yaptýðý inceleme sonucunda hazýrladýðý rapor Genel Kurulda görüþülmek suretiyle
soruþturma açýlýp açýlmamasýna karar verilmekteydi. KAPICI, soruþturma hazýrlýk
komisyonunun raporu üzerine Genel Kurulun Meclis soruþturmasý açýlmamasýna
karar vermesini de takipsizlik kararý olarak nitelemektedir.24

3.1.5. ÞAHÝNin Görüþü
Hukuki niteliði açýklamaya çalýþan görüþ sahiplerinden ÞAHÝN, 4.7.1985
tarihinden itibaren ceza muhakemesinde yalnýzca hazýrlýk soruþturmasý
20
21
22
23
24

Ferhat Kapýcý, a.g.e., s. 40.
Ferhat Kapýcý, a.g.e., s. 40.
Ferhat Kapýcý, a.g.e., s. 40.
Ferhat Kapýcý, a.g.e., s. 40.
Ferhat Kapýcý, a.g.e., s. 40.
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bulunduðundan, Meclis soruþturmasý müessesesinin, soruþturma açýlýp açýlmayacaðý kararýna kadar olan aþamasý ile komisyon aþamasýnýn ceza muhakemesindeki
hazýrlýk soruþturmasýna; Yüce Divana sevk kararýnýn, sonsoruþturmanýn
açýlmasýna; Yüce Divan aþamasýnýn ise sonsoruþturmaya benzetilebileceði
ifade etmiþtir.25 Meclis soruþturmasýnýn ceza muhakemesindeki hazýrlýk soruþturmasý niteliðinde bir iþlem olarak görülmesi karþýsýnda, hazýrlýk soruþturmasý için
öngörülen kurallarýn, bünyesine aykýrý olmadýðý sürece, Meclis soruþturmasýna
da uygulanmasý gereði ortaya çýkacaktýr. Meclis soruþturmasýnda, soruþturmayý
komisyon yapmaktadýr. Bu kabul üzerine Meclis soruþturmasý komisyonu da
hazýrlýk soruþturmasýný yürüten cumhuriyet savcýsýna benzetilebilir. Böylece
komisyon, soruþturmayý yürütürken bir savcý gibi hareket etmelidir.26 ÞAHÝN,
Ýçtüzüðün atýf yaptýðý iþlemlerin dýþýnda kalan durumlarda da bünyesine ters
düþmemek koþuluyla hazýrlýk soruþturmasýndaki bütün kurallarýn Meclis soruþturmasýnda da geçerli olduðunu ileri sürmektedir.27 Ancak bütün bu kurallarýn
Meclis soruþturmasýna nasýl uygulanacaðýna dair açýklamalarda bulunmamaktadýr.

3.1.6. FEYZÝOÐLUnun Görüþü
FEYZÝOÐLUna göre öncelikle Meclis soruþturmasý özel hükümlere tabi
tutulmuþ istisnai bir soruþturma türüdür. Meclis soruþturmasý açýlmasýyla birlikte
ceza muhakemesinin soruþturma evresine baþlanmýþ olunmaktadýr. O halde
Meclis soruþturmasý, Meclisin bir yasama faaliyeti deðil, adli bir faaliyettir.28
Meclis soruþturmasýnýn sonunda TBMM Genel Kurulu, ilgili bakan veya
baþbakanýn yargýlanmak üzere Yüce Divana sevk edilip edilmeyeceðine karar
verdiðinden, Meclis soruþturmasý, ceza muhakemesinin, kamu davasýnýn
açýlmasýyla baþlayan kovuþturmadan önce gelen bir aþamasýdýr. Bu aþamanýn,
soruþturma evresi içerisinde deðerlendirilmesi gerekir.29
Her ne kadar Meclis soruþturmasýnýn, soruþturma evresi içerisinde deðerlendirilmesi gerekiyor ise de, Yüce Divana sevk kararý ile Anayasanýn 100. maddesi
gereði Meclis soruþturmasý sona erdiði halde, ceza muhakemesinin soruþturma
evresi devam etmektedir. Burada ceza muhakemesinin soruþturma safhasýnýn,
dava açan belgenin Yüce Divan tarafýndan CMK hükümleri kapsamýnda
deðerlendirilerek iade veya kabul edileceði ikinci bölümüne geçilmektedir.30
25 Ali Oðuz Þahin, Baþbakanlarýn ve Bakanlarýn Görevleriyle Ýlgili Cezai Sorumluluklarý, Ankara, 1999,
a.g.e., s. 132.
26 Ali Oðuz Þahin, a.g.e., s. 132.
27 Ali Oðuz Þahin, a.g.e., s. 135.
28 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 5.
29 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 5,6.
30 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 7.
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FEYZÝOÐLU, diðer görüþ sahiplerinden sonra yayýnlanan kitabýnda ileri
sürdüðü fikirlerini, yeni Kanun (5271 sayýlý CMK) hükümleri ve kavramlarý ile
izah etmiþtir. Yazar, Meclis soruþturmasýný, ceza muhakemesindeki soruþturma
evresiyle özdeþleþtirmemektedir. Meclis soruþturmasýnýn, soruþturma evresi
içinde deðerlendirilmesi gerektiðini belirtmektedir. Bunun temkinli bir yaklaþým
olduðu kanaatindeyiz.
Genel anlamda Meclis soruþturmasý, ceza muhakemesinin bir evresiyle
açýklanýnca, Meclis soruþturmasýnýn kimi iþlemleri de bu evredeki iþlemlere
veya devamý için öngörülen iþlemlere benzetilecektir. Bu cümleden olarak
FEYZÝOÐLU, Meclis soruþturmasý önergesini, Meclis soruþturmasýna baþlanabilmesi için verilmesi ve TBMM tarafýndan kabulü gerekli bir ceza muhakemesi
iþlemi olarak görmektedir. Bir baþka ifadeyle önergenin verilmesi ve kabulü
Meclis soruþturmasýnýn bir parçasý deðildir. Önerge verilmediði sürece, Meclis
soruþturmasý süreci baþlamamakta olduðuna göre, Meclis soruþturmasý önergesi,
ceza muhakemesinde soruþturmanýn baþlamasý için aranan talep, müracaat,
þikayet gibi bir ceza muhakemesi þartýdýr.31
Keza FEYZÝOÐLUna göre önerge bir ceza muhakemesi þartý olduðu halde,
TBMM Genel Kurulunun önergeyi kabulüne dair kararý, bir ceza muhakemesi
þartý deðildir. Burada Anayasa tarafýndan Meclis soruþturmasýný yürütmekle ve
ceza davasýný açmakla görevlendirilmiþ TBMM, baþbakan veya bir bakanýn
göreviyle ilgili suç iþlediði þüphesini yoðunlaþtýrýp, bir kiþiye yöneltmektedir. O
halde önergenin kabulü yönündeki kararýn hukuki niteliði suç isnadýdýr.32
Yazar, Meclis soruþturmasý komisyonu tarafýndan hazýrlanan ve ilgilinin
Yüce Divana sevkini öngören raporu, kamu davasý açan belge niteliðinde
görmektedir. Raporun, ilgilinin Yüce Divana sevk edilmemesi yönünde düzenlenmiþ olmasý halinde ise Ýçtüzük md. 112/5e göre verilen ve ilgilinin Genel
Kurulca Yüce Divana sevkini saðlayan önerge, dava açan belge niteliðindedir.
Keza Genel Kurulun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki kararý, hukuki
niteliði açýsýndan kovuþturmaya yer olmadýðý kararý olarak görülmektedir.33

3.1.7. ÖZTÜRKün Görüþü
Bir ceza mahkemesi olarak Yüce Divan, Anayasa ve kuruluþ kanununda
hüküm bulunmayan hallerde CMUKu (þimdi CMKyý) uygulayacaktýr.
31 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 26, 27.
32 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 50, 51.
33 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 125 ila 130.
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Uyuþmazlýk Yüce Divana intikal etmeden önce kural olarak bir hazýrlýk
soruþturmasý yapýlmasý gerekir. Ancak baþbakan ve bakanlarýn görev suçu iþlediði
ileri sürülen durumlarda hazýrlýk soruþturmasýný TBMM yapmaktadýr. TBMMnin
burada yaptýðý iþ iddia faaliyetidir; kamu davasý açmaktýr. TBMM söz konusu
iþi yaparken hukuk düzeninin iddia faaliyeti ile ilgili olarak öngördüðü esaslara,
özellikle de CMUKtaki (þimdi CMKdaki) kurallara uygun davranmak
zorundadýr.34
Görüldüðü üzere ÖZTÜRK, Meclis soruþturmasý aþamalarý arasýnda ayýrým
yapmaksýzýn, TBMMde Meclis soruþturmasý kapsamýnda yürütülen iþlemleri,
hazýrlýk soruþturmasý, iddia faaliyeti, kamu davasý açmak olarak deðerlendirmektedir.

3.1.8. Diðer Yazarlarýn Görüþleri
Bu baþlýk altýnda doktrinde bir bütün olarak Meclis soruþturmasýnda hukuki
nitelik sorunu üzerinde fikir beyanýndan ziyade, Meclis soruþturmasý kapsamýnda
yürütülen iþlemlerden biri veya birkaçý hakkýnda görüþ ileri süren yazarlara yer
verilecektir. Diðer bir deyiþle burada Meclis soruþturmasýnýn hukuki niteliði
deðil, Meclis soruþturmasý kapsamýnda yürütülen iþlemlerden bazýlarýnýn hukuki
niteliði üzerinde serdedilen görüþler incelenecektir.
ARSLAN, Meclis soruþturmasýný yürütecek komisyonun ceza muhakemesindeki ilksoruþturma merciinin yetkilerine sahip olduðunu; soruþturma sonucunda
bakanýn sorumlu olduðu yönünde TBMMnin verdiði kararýn bir nevi sonsoruþturmanýn açýlmasý kararý, aksi içerikte verilen kararýn ise muhakemenin meni
kararý niteliðinde olduðunu ifade etmiþtir.35
GÖZLERe göre, Meclis soruþturmasýný yürütecek komisyon yarý yargýsal
niteliktedir. Yüce Divana sevk kararý bir nevi iddianame, Yüce Divana sevk
etmeme kararý, ceza muhakemesindeki takipsizlik, bir baþka ifadeyle
kovuþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna dair karar anlamýna gelir.36
KUNTER/YENÝSEY, Meclis soruþturmasý önergesini suç isnadý olarak
kabul etmektedir.37
34 Bahri Öztürk, Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa mahkemesi, Yüce Divan, Anayasa yargýsý, C. 12,
Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayýnlarý, 1995, ss.103.
35 Çetin Arslan, Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, Ankara, 1999, s. 14.
36 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2000, s. 425, 426.
37 Nurullah Kunter; Feridun, Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalý Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Özet
Kitap, Ýstanbul, 2005, s. 171.
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KUNTERe göre, Genel Kurulun Meclis soruþturmasý kararý savcýnýn
talepnamesine benzer. Yine Yüce Divana sevk kararý, sonsoruþturmanýn açýlmasý, Yüve Divana sevk etmeme kararý da sonsoruþturmanýn açýlmamasý kararý niteliðindedir.38
ONARa göre ise Meclis soruþturmasý ilksoruþturma niteliðinde olup,
Meclis soruþturmasýnýn tamamlanmasýndan sonra baþbakan veya bir bakanýn
Yüce Divana sevk edilip edilmemesi diðer bir deyiþle sonsoruþturmanýn açýlýp
açýlmamasý kararlaþtýrýlacaktýr.39

3.2. Özel Yargýlama Rejimi veya BOZKURT/ÝBAnýn Görüþü
Bu görüþ tarzýný benimsemiþ olan BOZKURT/ÝBAya göre Meclis soruþturmasý hukuki açýdan bakanlýk veya baþbakanlýk göreviyle ilgili özel bir yargýlama
rejimi niteliðindedir. Dolayýsýyla da, Meclis soruþturmasý kapsamýnda yürütülen
iþ ve iþlemler ile genel yargýlama süreçleri arasýnda benzerlik kurmak çoðu zaman
yanýltýcý sonuçlara götürür.40

3.3. Anayasa Mahkemesi Kararlarýnda Konunun Yorumlanmasý
Anayasa Mahkemesi, Meclis soruþturmasýný, Anayasayla Türkiye Büyük
Millet Meclisine verilmiþ adli bir görev ve yetki41 olarak; bir baþka ifadeyle,
yasama organý tarafýndan yürütülen bir yargý faaliyeti42 olarak kabul etmektedir.
Yüce Divan 1995 tarihli bir kararýnda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Yüce Divana sevk kararýnýn iddianame niteliðinde olduðunu belirtmiþtir.43

38 Nurullah Kunter, a.g.e., s. 276.
39 Erdal Onar, Meclis Araþtýrmasý, Ankara, 1977, s. 82.
40 Rauf Bozkurt/Þeref Ýba, a.g.e., s. 227. ÝBAnýn, bir bildirisinde Meclis soruþturmasý hem bir parlamenter
denetim aracý hem de bakanlarýn görevleriyle ilgili suçlarý bakýmýndan bir tür hazýrlýk soruþturmasý
niteliðinde bir iþlemdir. görüþünü ifade etmiþtir. Bkz., ÝBA, Þeref: Avrupa Birliðine Uyum Çerçevesinde
Yasama Dokunulmazlýðý ve Meclis Soruþturmasý Konularýnda Gerçekleþtirilen Ve Gerçekleþtirilmesi
Gereken Anayasa Deðiþiklikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Hukuku 1. Uluslararasý Sempozyumu,
22-24 Nisan 2003, s. 287-298, Yayýna Hazýrlayan: Zafer Gören, s. 294, (Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðý Yayýnlarý No: 1).
41 Anayasa Mahkemesinin 18.6.1970 tarihli ve E. 1970/25 ve K. 1970/32 sayýlý Kararý, AMKD. S. 8, Ankara,
1971, s. 361.
42 Erdal Onar, a.g.e., s. 83.
43 12.4.1995 tarih, 1993/1 Esas, 1995/1 Karar, Yüce Divan Kararlarý, Cilt 3, Anayasa Mahkemesi Yayýný,
Ankara, 2000, s.203.
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3.4. Deðerlendirme
3.4.1. Yorum
Yukarýya yapýlan alýntýlardan anlaþýldýðý üzere doktrinde, Meclis
soruþturmasýnda hukuki nitelik sorunu, yazarlarýn büyük bir çoðunluðu tarafýndan,
ceza muhakemesi kurumlarý referans alýnarak çözümlenmeye çalýþýlmýþtýr. Bu
görüþlerin hemen tamamý sorunu, yürürlükteki 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi
Kanununda ceza muhakemesinin soruþturma evresi olarak düzenlenmiþ bulunan
aþama kapsamýnda deðerlendirmektedir. Ancak hemen belirtelim ki yazarlar,
Meclis soruþturmasýný, ceza muhakemesinin soruþturma evresine yerleþtirmede,
farklý kriterleri dikkate almýþlardýr. Hatta neredeyse yazar sayýsýnca farklý
deðerlendirme bulunmaktadýr. Bir bütün olarak Meclis soruþturmasý da bu
kapsamda yürütülen iþlemler de; kimi zaman bir bütün olarak ceza muhakemesinin
soruþturma evresine bazen de soruþturma evresi kapsamýnda yürütülen ceza
muhakemesi iþlemlerine benzetilmektedir.
Meclis soruþturmasýnýn hukuki niteliðini, ceza muhakemesi hukukunda
var olan hukuki þekillerden biri ile açýklayan fikirler çeþitli yönlerden eleþtirilebilir.
Meclis soruþturmasý kapsamýnda yürütülen iþlemlerle genel yargýlama
sürecindeki kurumlar arasýnda benzerlik kurmak çoðu zaman yanýltýcý sonuçlar
doðurur. Bu baðlamda Meclis soruþturmasýný örneðin, ceza muhakemesindeki
hazýrlýk soruþturmasýna benzetmek sakýncalar doðuracaktýr.44
Kanaatimizce ceza muhakemesinin anýlan kurumlarý tek baþýna Meclis
soruþturmasý kavramýna açýklýk getirilmesi konusunda yeterliliðe sahip deðildir.
Çünkü soruþturma safhasýnýn (önceki kanun döneminde önsoruþturmanýn)
düzenlendiði hükümlerde Meclis soruþturmasýna karþýlýk gelecek bir taným veya
tarif bulunmayýþý bir yana, uygulanan kýyas metodu da Meclis soruþturmasýný
baðýmsýz bir kavram olarak niteleme konusunda yetersiz kalmaktadýr. Dolayýsýyla
ceza muhakemesi kurumlarýný düzenleyen hükümlere dayanýlarak Meclis
soruþturmasýna iliþkin sorunlarýn tamamen çözülebildiðini düþünmek mümkün
görünmemektedir.
Bu baðlamda ceza muhakemesindeki hukuksal kurumlara benzer yönlerine
raðmen Meclis soruþturmasýný nevi þahsýna münhasýr bir hukuksal kurum
olarak nitelemenin daha isabetli olacaðý kanaatindeyiz.
Meclis soruþturmasýnýn nevi þahsýna münhasýr bir hukuksal kurum olarak
kabul edilmesi, müessesenin bütün yönleriyle ele alýnarak, teorik tartýþmalardaki
44 Rauf Bozkurt/Þeref Ýba, a.g.e., s. 207.
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endiþeleri ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlarý giderecek þekilde yeniden
düzenlenmesini gerektirmektedir.
Düzenlemede, Meclis soruþturmasýnýn tüm aþamalarý parlamento hukukuna
özgü taným ve kavramlarla yapýlabilir. Bunun ciddi zorluklarý beraberinde
getirecek bir yöntem olduðu ortadadýr. Diðer bir yöntem, ceza muhakemesi
kurumlarý ve iþlemleri de dikkate alýnarak bu kurum ve iþlemlerin Meclis
soruþturmasýnýn bünyesine uydurulacak þekilde yeniden deðerlendirilmesi,
kavramlara parlamento hukuku çerçevesinde anlam sýnýrlarý çizilmesi ve Meclis
soruþturmasýna ait kurumlar haline getirilmesidir.
Ancak bu düzenleme, þekli anlamda içtüzük olarak deðil, kanun olarak
yapýlmalýdýr. Mevcut Ýçtüzükte Meclis soruþturmasýyla ilgili hükümlerin varlýðýna
bakýlarak konunun Ýçtüzük deðiþikliðiyle yeniden düzenlenebileceði düþünülebilir.
Fakat içtüzük düzenlemeleri, parlamentonun çalýþmalarýný nasýl yürüteceðini
düzenleyen metinlerdir. Oysa mahiyeti icabý Meclis soruþturmasý yargýsal özellikler
taþýmakta ve üçüncü kiþileri de etkilemektedir. Bu nedenle Meclis soruþturmasýyla
ilgili hükümlerin kanun þeklinde gerçekleþtirilmesi yerinde olacaktýr.

3.4.2. Parlamento Uygulamasý
Parlamentoda, Meclis soruþturmasýnýn yürütülmesiyle ilgili bir çok konuda
yerleþik uygulamalardan bahsetmek pek mümkün görünmemektedir.
Anayasanýn Meclis soruþturmasýný düzenleyen 100. maddesinde belirtilmeyen
bazý hususlarda, Ýçtüzük ceza muhakemesi kurumlarýna atýfta bulunmuþtur.
Ýçtüzükte ceza muhakemesi kurallarýna yapýlan atýflar tahdidi niteliktedir.
Ýçtüzüðün Meclis soruþturmasý komisyonunun yetkilerini düzenleyen 111.
maddesi ile komisyonun kuruluþunu düzenleyen 109. maddesinde, ceza
muhakemesi kurumlarýna yapýlan atýflar þunlardýr: Bu hükümlere göre; komisyon
tanýk ve bilirkiþileri dinleyebilir, naip veya istinabe yoluyla adli mercilerden
yardým isteyebilir, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun (þimdi Ceza
Muhakemesi Kanunu) tanýklarla, bilirkiþilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak
adli mercilere verdiði hürriyetleri kýsýtlayýcý yetkilerin genel hükümler çerçevesinde
kullanýlmasýný, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adli merciden yazýyla
isteyebilir. Ayrýca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa (þimdi Ceza Muhakemesi
Kanunu) göre hakimlerin davaya bakmasýna veya karara katýlmasýna engel
oluþturacak durumlarda bulunan milletvekilleri komisyona seçilemezler.
Ýçtüzükle ilgili teorik tartýþmalar bir kenara býrakýlsa bile, Ýçtüzüðün atýf
yaptýðý ceza muhakemesi kurumlarýnýn Meclis soruþturmasýna uygulanabildiði
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veya bu konularda duyarlý davranýldýðý söylenemez. Ýçtüzüðün atýfta bulunduðu
konularýn dýþýnda kalan hususlarýn nasýl yürütüleceði ise uygulamada da
tartýþmalýdýr.
Sonuç olarak uygulama açýsýndan da Meclis soruþturmasýnýn kendine özgü
bir kurum olarak, ele alýnmasý ihtiyacý bulunmaktadýr.
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