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1. Giriþ
Tarihte ilk örneðini eski Romada gördüðümüz, praetor ve konsüller hakkýnda
uygulandýðýný bildiðimiz dokunulmazlýk, bugünkü anlamýyla bir anayasa kurumu
olarak, özellikle temsili hükümet rejimlerinin ortaya çýkmasýyla büyük önem
kazanmýþtýr.1
Yasama muafiyetleribugünkü anayasalarda yer aldýðý þekliyle yasama
dokunulmazlýðý ve sorumsuzluðuen eski anayasal kurumlardandýr. Tarihi
parlamento tarihiyle birlikte baþlamýþ, kuruluþ ve geliþim mücadelesi, demokratik
mücadelelerle paralellik göstermiþtir. Bugünkü anlamýyla bir anayasa kurumu
olarak parlamenter muafiyetler, parlamentoyla birlikte, bütün dünya demokrasilerinin en eskisi olan Ýngilterede doðmuþ ve geliþmiþtir.2
Yasama muafiyetleri günümüzde iddia edildiði gibi iktidarýn gücünü, nimetlerini muhafaza etmek için deðil, özellikle monarþik iktidarlara karþý halkýn temsilcilerine güç katýp, güvence oluþturmasý için geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla bu kurumlar, demokratik geliþime güç katmýþtýr.3
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Yasama Uzmaný.
e-posta: kadiraktas@tbmm.gov.tr
1 Mehmet Ali Aybar, Teþrii Masuniyet Esasý ve Tatbik Þekilleri, Ýstanbul, 1937, s. 6.
2 Necip Ali Küçüka, Mebuslarýn Teþrii Masuniyeti, Adliye Dergisi , 1941, No 8, s. 526.
3 Yasama dokunulmazlýðý kurumunun Dünya ülkelerindeki tarihi geliþimi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için
bakýnýz; Metin Kýratlý, Parlamenter Muafiyetler-Bizde ve Yabancý Memleketlerde, Sevinç Matbaasý, 1961,
s. 7.
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Dünyada yasama muafiyetlerinin oluþturulmasýnda baþlýca iki sistem bulunmaktadýr. Bunlar; Ýngiltere uygulamasýnýn kaynaklýk ettiði ve sadece hukuki
kovuþturmalara karþý koruma saðlayan Anglo-Sakson sistemi4 ile Fransa
uygulamasýnýn kaynaklýk ettiði, Dünya ülkelerinin çoðunda uygulanan ve ceza
davalarýna karþý koruma saðlayan kýta Avrupasý sistemidir.5 Ülkemizdeki Anayasa
düzenlemelerinde de esas alýnan kýta Avrupasý geleneðinde yasama muafiyetleri,
yasama dokunulmazlýðý ve yasama sorumsuzluðu adý altýnda iki kurum olarak
düzenlenmiþtir.
Yasama sorumsuzluðu, hukuk sistemlerinin hemen hemen hepsinde benzer
uygulamalarýyla siyasi yaþamda gerekliliðini ve varlýðýný korumakta iken, yasama
dokunulmazlýðý, hukuk devleti ilkesinin ve demokrasi kültürünün yerleþmesine
baðlý olarak gerekliliði dünya ülkelerinde tartýþýlmakta ve buna iliþkin yeni
düzenlemelere gidilmektedir. Ülkemizde de özellikle son dönemlerde artan yolsuzluk iddialarýna zaman zaman milletvekillerinin de isimlerinin karýþmasý,
yasama dokunulmazlýðý kurumunun gerekliliði ve kapsamý konusunda tartýþmalara
yol açmýþ ve yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý ya da kapsamýnýn daraltýlmasý,
çoðu siyasi partinin seçim bildirilerinde vazgeçilmez bir taahhüt olmuþtur. Yasama
dokunulmazlýðý kurumunu anlayýp, kurumun gerekliliði ve iþlevi bakýmýndan
daha saðlýklý sonuçlara ulaþabilmek için öncelikle Dünyadaki ve Türkiyedeki
tarihsel süreçteki geliþiminin ortaya konmasý yerinde olacaktýr. Bu tespit doðrultusunda bu çalýþmada, Ülkemiz anayasa dönemlerinde yasama dokunulmazlýðý
kurumunun nasýl yer aldýðý, anayasalarda bu kurum düzenlenirken hangi saiklerle
yola çýkýldýðý birincil kaynaklardanMeclis görüþme tutanaklarýndanelde

4 Bu sistemde yasama dokunulmazlýðý cezaî alanda deðil, sadece hukukî alanda geçerlidir; yani dokunulmazlýk
parlamento üyelerine sadece borçlarýndan dolayý tutuklanmama güvencesi saðlar. Bu sistemin geçerli
olduðu alanda (yani hukukî alanda), yasama dokunulmazlýðýnýn istisnalarý yoktur. Keza bu ülkelerde
yasama dokunulmazlýðý mutlaktýr; parlâmento tarafýndan kaldýrýlamaz. Bununla birlikte yasama
dokunulmazlýðý cezaî alanda geçerli olmadýðý için parlamento üyelerine önemli bir güvence saðlamaz;
parlamento üyeleri, diðer vatandaþlar gibi suçlarýndan dolayý tutuklanabilir ve yargýlanabilir. Kaldý ki,
hukukî sorumluluk alanýnda tutuklama tedbirine ve hapis müeyyidesine günümüzde baþvurulmamaktadýr.
Borçlarýndan dolayý sadece parlamento üyeleri deðil, kimse tutuklanmamaktadýr. Bu nedenle AngloSakson sisteminde yasama dokunulmazlýðýnýn günümüzde pek bir anlamýnýn kalmadýðýný söyleyebiliriz.
Kemal Gözler, Yasama Dokunulmazlýðý: Bir Karþýlaþtýrmalý Anayasa Hukuku Ýncelemesi, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 56, No. 3, Temmuz-Eylül 2001, s. 96.
5 Bu sistemde, yasama dokunulmazlýðý esas itibarýyla hukuki alanda deðil, sadece cezai alanda geçerlidir.
Yani parlamento üyeleri suçlarýndan dolayý tutuklanamasa ve yargýlanamasa bile onlara karþý hukuk davasý
açýlýp tazminat istenebilir. Bu sistemde yasama dokunulmazlýðýnýn istisnalarý vardýr. Genellikle suçüstü
halinde iþlenmiþ suçlar yasama dokunulmazlýðýnýn kapsamýnda bulunmaz. Diðer yandan yasama
dokunulmazlýðý parlamento tarafýndan kaldýrýlabilir niteliktedir. Nihayet, yasama dokunulmazlýðý
kaldýrýlmamýþ olsa bile mutlak bir koruma saðlamaz. Genellikle gözaltýna alýnmama, tutuklanmama gibi
güvenceler saðlar. Ülkelerin çoðunluðunda parlâmento üyesi hakkýnda hürriyetten mahrum edici tedbirler
uygulanmadýkça soruþturma açýlabilir; bazý ülkelerde parlamento üyesi hakkýnda dava açýlabilir; parlamento
üyesi tanýk olarak dinlenebilir. a.g.e. , s. 96.
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edilen verilerle anlatýlmýþtýr.6 Bu þekilde yasa koyucularýn dokunulmazlýða iliþkin
düzenlemeleri yaparkenki iradesi yansýtýlarak, bu alanda yapýlmasý muhtemel
yasal düzenleme çalýþmalarýna ýþýk tutulmuþtur.

2. Genel Olarak Türk Anayasalarýndaki Durum
Yasama dokunulmazlýðý kurumu ülkemizde ilk defa 1876 Anayasasýyla kabul
edilmiþtir. 1924 (m. 17) ve 1961 (m. 79) Anayasalarý da küçük farklýlýklarla bu
kurumu korumuþtur.
1921 Anayasasý, parlamenter muafiyetlere yer vermeyen bir anayasadýr.
Fakat, 1876 Anayasasýnýn çeliþmeyen hükümlerinin yürürlükte kalacaðý kuralý
gereði7, 1876 Anayasasýnýn yasama dokunulmazlýðýna iliþkin düzenlemesi de
geçerliliðini korumuþtur.
Türk anayasalarýnda dokunulmazlýk kurumu, büyük ölçüde Fransýz
modelinden esinlenilerek düzenlenmiþ ve kýta Avrupasý sistemi içinde kalýnarak
korumacý yapý benimsenmiþtir.8

3. Kanunu Esasi Dönemi
Kanunu Esasinin 47. maddesinde yasama sorumsuzluðunun, 79. maddesinde
ise yasama dokunulmazlýðýnýn düzenlendiðini görmekteyiz. 1924, 1961 ve 1982
Anayasalarýndan farklý olarak Kanunu Esaside parlamenter muafiyetlerin ayrý
maddelerde düzenlenmesi, anayasa tekniði bakýmýndan dikkati çeken ve olumlu
bir durumdur.
Kanunu Esaside yasama dokunulmazlýðý, sadece Heyeti Mebusan için
öngörülmüþ; Heyeti Ayan için öngörülmemiþtir.9 Kanunu Esasinin, Heyeti
Ayaný düzenleyen 60 ila 64. maddelerinde sorumsuzluk ve dokunulmazlýk
kurumlarýna yer verilmemiþtir.10 Dokunulmazlýk kurumunun, Heyeti Ayan için
6 Demokrasi tecrübesi olan ülkelerdeki tarihi geliþim için bkz. Metin Kýratlý, a.g.e., s. 73-78.
7 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, 1. Baský, Bursa, 2000, s. 48.
8 Levent Gönenç, Ozan Ergül, Ersoy Kontacý, 1982 Anayasasýna Göre Yasama Sorumsuzluðu ve Yasama
Dokunulmazlýðý, s. 3, http://www.yasayananayasa. ankara. edu. tr/ index.html, Eriþim Tarihi: 23.09.2004,
s. 3.
9 Murat Sevinç, Türkiyede Milletvekillerinin Dokunulmazlýklarý, Kýrlangýç Yayýnevi, Ankara, 2004, 122;
Meclisi Ayan üyesi Rýza Nur, Kanunu Esasinin 79. maddesi dikkate alýnmadan, Aralýk 1911de tutuklanmýþtýr.
Ali Nejat Ölçen, Osmanlý Mebusan Meclisinde Ýttihat ve Terakki Zorbalýðý ve Siyasal Ýþkenceler, Güldikani
Yayýnlarý, 2. Baský, Ankara, 1982, s. 118-127.
10 Ancak sorumsuzluk kurumu, Kanunu Esasinin 47nci maddesinde, Ayan ve Mebusan Meclislerinden
oluþan ve normalde ocak (teþrinisa) ayýnýn baþýndan, mart sonuna kadar faaliyet gösteren Meclisi Umumi
üyelerinin tümü için öngörülmüþtür. Þeref Gözübüyük, Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, 2.
Baský, 1982, s. 32-37.
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tanýnmamasýnýn sebebi, temsilcilerin ömür boyu üyeliklerinin devam etmesinden
dolayýdýr.11
Heyeti Ayan Dahili Nizamnamesinin 68. maddesinde;
 Heyeti Ayan dairesinin dahilinde azadan biri bir cürüm veya cinayet
iþler ise, derhal müzakerata muvakkaten hitam verilip, Reis tarafýndan
Heyeti Umumiyede beyaný hal olunur. Reisin emri üzerine cürüm veya
cinayet sahibi riyaset odasýna (Reisin odasýna) celbolunup Heyeti Ayanýn
azadan katipleri dahi hazýr olduklarý halde kendisinden istizahý madde
edilir. (savunma alýnýr) Anýn üzerine bir takrir yazýlýp icabýna bakýlmak
üzere Makamý Sadarete gönderilir.12

denilmiþtir. Böylece Heyeti Ayan üyelerinin Meclis içerisinde iþleyecekleri cürüm
ve cinayet suçlarýnýn tespit edilmesi halinde, konunun sadaret makamýna
soruþturulmak ve kovuþturulmak üzere, hazýrlanacak bir takrir ilebildirileceði
düzenlenmiþtir.
1876 Anayasasýnda yasama dokunulmazlýðý kurumu þu þekilde yer almýþtýr:
Madde 79  Heyeti Mebusanýn müddeti içtimaiyesinde, azadan hiçbiri
heyet tarafýndan ithama sebebi kafi bulunduðuna ekseriyetle karar
verilmedikçe veyahut bir cünha veya cinayet icra eder iken veya icraya
müteakip tutulmadýkça tevkif ve muhakeme olunamaz.13

Dahili Nizamnaminin 96. maddesinde;
Heyeti Mebusan dairesinin dahilinde azadan biri bir cünha ve kabahat
iþlecek olursa, derhal müzakerata muvakkaten hitam verilip, Reis tarafýndan
Heyeti Umumiyede beyaný hal olunur. Reisin emri üzerine kabahat ve
cünha sahibi riyaset odasýna (Reisin odasýna) celbolunur. Heyeti Mebusanýn
azadan katipleri dahi hazýr olduðu halde kendisinden istizahý madde edilir.
(savunma alýnýr) Anýn üzerine bir mazbata yazýlýp icabýna bakýlmak üzere
Makamý Sadarete gönderilir.14

denilerek, Meclisi Mebusan içerisinde vuku bulacak kabahat ve cünha suç
fiillerinin soruþturulabilmesi için konunun düzenlenecek bir mazbata ile sadaret
makamýna bildirilmesi düzenlemiþtir. Ýçtüzüðün bu maddesinden de anlaþýlacaðý
gibi Kanunu Esasi suç fiillerinin soruþturulmasýný dokunulmazlýk kapsamýna
almamýþ; hatta Dahili Nizamnameyle, Meclise suç fiillerinin araþtýrýlabilmesi
için bildirimde bulunma ödevi yüklenmiþtir.
11 Yýldýzhan Yayla, Uður Alacakaptan, Milletvekili Dokunulmazlýðý, Bakanlarýn Sorumluluðu, Cumhurbaþkanýnýn Sorumluluðu, Uluslarasý Anayasa Hukuk Kurultayý, Türkiye Barolar Birliði Yayýný, Ocak, 2001,
s. 483.
12 Servet Armaðan, Memleketimizde Ýçtüzükler, Fakülteler Matbasý, Ýstanbul, 1972, s. 105.
13 Þeref Gözübüyük, Suna Kili, s. 37.
14 Servet Armaðan, a.g.e., s. 85.

Yasama Dokunulmazlýðý Kurumunun Türkiyedeki Geliþimi

89

Kanunu Esasi bir milletvekili hakkýnda kovuþturma ve tutuklama iþlemlerinin
yapýlmasýný, Meclisin ithama yeterli neden bulunup bulunmadýðýna kanaat
getirmesi ve karar vermesi þartýna baðlayarak, diðer Türk Anayasalarýndan farklý
olarak, Meclise yargýsal bir rol tanýmýþtýr. Bu nedenle, Kanunu Esasinin
dokunulmazlýk kurumunda, 1875 Fransýz Anayasasýndan daha çok, 1790 Fransýz
Kurucu Meclisinin kararnamesini örnek aldýðýný söylemek daha doðru olur.
Çünkü, sözü geçen Fransýz Anayasasý, meclise sadece soruþturma ve kovuþturmaya
izin verme yetkisi tanýyýp, hiçbir yargýsal fonksiyon býrakmamýþtýr.15
Kanunu Esasi diðer Türk anayasalarýndan farklý olarak dokunulmazlýðýn
geçerli olduðu süreyi, milletvekilliði sýfatýnýn devam ettiði dönemle deðil, sadece
Heyeti Mebusanýn içtima müddetiyle (toplantý süresiyle) sýnýrlý tutmuþtur. Yine
Kanunu Esasi diðer Türk Anayasalarýndan farklý olarak16, dokunulmazlýðýn
istisnasý olan suçüstü halini cünhaya17 da teþmil etmiþ18 ve milletvekilinin
sorgulanmasýný dokunulmazlýk kapsamýna almamýþtýr.
1908 ila 1918 yýllarýnda Kanunu Esaside, birçok deðiþiklik yapýlmýþ ise de,
yasama dokunulmazlýðýný ve sorumsuzluðunu düzenleyen 47. ve 79. maddeler
ilk düzenlendiði haliyle varlýðýný aynen korumuþtur.19
Netice olarak denilebilir ki; 1876 Anayasasýnda ki düzenleme gerek içerik
bakýmýndan gerekse konunun ele alýnýþý bakýmýndan diðer Türk anayasalarýndaki
dokunulmazlýða iliþkin düzenlemelere kaynaklýk eden temel metinlerden birisi
olmuþtur.

4. 1924 Anayasasý Dönemi
1924 Anayasasýnda, dokunulmazlýk kurumu, Kanunu Esasi hükümlerine
benzeyen; ama, biraz daha açýk ve koruyucu bir düzenlemeyle yer almýþtýr.20
1924 Anayasasýnýn 17. maddesinde kurum;
Hiçbir mebus, Meclis dahilindeki rey ve mütalaasýndan ve beyanatýndan
ve Meclisteki rey ve mütalaasýnýn ve beyanatýnýn Meclis haricinde irat
ve izharýndan dolayý mesul deðildir. Gerek intihabýndan evvel gerek sonra
15 Metin Kýratlý, s. 76-77.
16 Diðer Türk anayasalarýnda, sadece aðýr cezalýk suçlarda suçüstü hali dokunulmazlýðIn istisnasý olarak
kabul edilmiþtir.
17 Cünha: Cürüm derecesindeki suç, kabahatten aðýr, cinayetten hafif olan suçtur. Bkz. tdk.gov.tr//sözlük,
Eriþim Tarihi: 19.10.2004.
18 Metin Kýratlý, a.g.e., s. 101.
19 Hayri Domaniç, a.g.e., s. 934.
20 Yýldýzhan Yayla, Uður Alacakaptan, a.g.e., s. 483.
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aleyhine cürüm isnat olunan bir mebusun maznunen isticvabý veya tevkifi
veyahut muhakemesinin icrasý Heyeti Umumiyenin kararýna menuttur.
Cinai cürmü meþhut bundan müstesnadýr. Ancak bu taktirde makamý
aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir mebusun intihabýndan
evvel veya sonra aleyhine sadýr olmuþ cezai bir hükmün infazý mebusluk
müddetinin hitamýna talik olunur. Mebusluk müddeti esnasýnda müruru
zaman cereyan etmez.21

denilmek suretiyle yer almýþtýr.
1924 Anayasasý Teklifinin Meclis görüþmeleri sýrasýnda, Gaziantep Milletvekili
Ali Cenani Bey ve arkadaþlarý tarafýndan, suç iþlediði iddia edilen milletvekili
hakkýndamilletvekilinin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýndan önceMeclisin
isnat edilen suçun ciddiyeti (sabit olup olmadýðý) konusunda saðlýklý verilere
ulaþarak yerinde karar verebilmesi için gerekli olduðu gerekçesiyle, adli mercilerce
ilk tahkikat incelemesinin yapýlabilmesine yönelik, teklifin madde metninde
deðiþiklik isteyen bir önerge verilmiþ22; ancak önerge, devletin diðer kurumlarýnda
çalýþan memurlarýn da suç isnadý nedeniyle adli makamlarca soruþturulmasýnýn
ilgili kurumun iznine tabi olduðundan bahisle, milletvekillerinin soruþturulmasý
için de izin þartýnýn öngörülmesinin tabii olduðu gerekçesiyle reddedilmiþtir.23
1924 Anayasasýnýn yasama dokunulmazlýðýný düzenleyen 17. maddesi,
suçlarýn cinayet, cünha ve kabahat olarak sýnýflandýrýldýðý 1274 (1858)
tarihli Osmanlý Ceza Kanunname-i Hümayundaki cinayet sýnýfýna giren
suçlarda, suçüstü yakalanma halinde, yasama dokunulmazlýðýnýn bulunmadýðýný
hükme baðlamýþtý. 1926 senesinde yürürlüðe giren Türk Ceza Kanunu (TCK),
cezanýn aðýrlýðýna göre yapýlan bu üçlü ayýrýmý terk ederek, suçlarýn niteliklerine
21 1924 Anayasasýnýn 10.01.1945 gün ve 491 sayýlý Kanunla sadeleþtirilen hali: Madde 17  Bir milletvekili
ne Meclis içindeki oy, düþünce ve demeçlerinden ne de Meclisteki oy, düþünce ve demeçlerini Meclis dýþýnda
söylemek ve açýða vurmaktan sorumlu deðildir. Seçiminden gerek önce ve gerek sonra üstüne suç atýlan bir
milletvekili Kamutayýn kararý olmadýkça sanýk olarak sorgulanamaz, tutulamaz ve yargýlanamaz. Cinayetten
suçüstü yakalanma hali bu hükmün dýþýndadýr. Ancak bu halde yetkili makam bunu hemen Meclise bildirmek
ödevindedir. Seçiminden önce veya sonra bir milletvekili hakkýnda verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi
milletvekilliði süresinin sonuna býrakýlýr. Milletvekilliði süresi içinde zamanaþýmý yürümez. Þeref Gözübüyük,
Suna Kili, s. 114.
Anayasa bu þekliyle yedi yýl yürülükte kalmýþ, 24.12.1952 gün ve 5997 sayýlý 491 sayýlý Teþkilatý Esasiye
Kanununun Tekrar Meriyete Konulmasý Hakkýnda Kanunla yeniden eski metne dönülmüþtür.
22 Ali Cenani Beyin deðiþiklik önergesi þu þekildedir: Madde 17  .Gerek intihabýnden evvel ve gerek
sonra aleyhine cürüm isnat olunanbir mebus hakkýnda tahkikat cerayan edilebilirse de tevkifi veya muhakemenin
icrasý Heyeti Umumiyenin kararýna mütevakkýfdýr ., TBMM Zabýt Ceridesi, Ýçtima 13, C. 2, s. 565.
23 Beyazýt Milletvekili Þefik Bey, önergenin aleyhinde  maddede görüyoruz ki bir mebusun
maznunen
isticvabý, takibi, tevkifi ve muhakemenin icrasý Meclis Heyeti Umumiyesinin kararýna baðlýdýr. Bu bir emri tabiidir.
Nitekim þimdi bütün devairi devlette; mesala bir adliye memurunun tahtý muhakemeye alýnmasý, mensup olduðu
Adliye Vekalitinin emrine tabidir. Mesala bir mülkiye memurunun veya baþka bir memurun isticvabý mensup
olduðu dairenin ve Þurayý Devletin kararýna mütevakkýfdýr. Bir mebus da kendisinin mensupolduðu Meclisi
Mebusan Heyetinden sadýr olacak bir karara tabi olmak lazým gelir... þeklinde görüþlerini açýklamýþýr. TBMM
Zabýt Ceridesi, Ýçtima 13, C. 2, s. 558.
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göre cürüm ve kabahat olarak sýnýflandýrýldýðý ikili ayýrýmý tercih etmiþ ve 10.
maddesinde, cürümlerin cezalarýný idam, aðýr hapis, hapis, sürgün (1965
tarihli ve 647 sayýlý Kanunla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr) aðýr cezayý nakdi,
hidematý ammeden memnuiyet olarak belirtmiþtir. Dolayýsýyla, 1924 Anayasasý
yürürlüðe girdikten sonra kabul edilerek yürürlüðe giren TCKda cinayet
suçlarý diye bir suç sýnýfý bulunmamaktadýr.24
Ancak, TCKnýn 587. maddesinde;
Elyevm meri olup cinayet, cünha ve kabahat taksimatýna müstenit
ahkamý havi bulunan kanunlarda münderiç (mücazatý terhibiye) ve
(cinayet) tabirleri badema ceza kanununda muharrer müebbet veya
muvakkat aðýr hapis ve beþ seneden fazla hapis ve hidematý ammeden
müebbeden memnuiyet ve müebbet sürgün cezalarý ile bunlarý müstelzim
cürümlere masruf olacaktýr.

denilerek, cinayet suçunun karþýlýðýnýn ne olacaðý açýklanmýþtýr. Bu itibarla,
1924 Anayasasýnýn 17. maddesinde geçen cinayet ifadesinin müebbet veya
muvakkat aðýr hapis ve beþ seneden fazla hapis ve kamu hizmetinden devamlý
yasaklýlýk ve müebbet sürgün cezalarýný gerektiren cürümler olarak anlaþýlmasý
gerekir.25
Yine, 17. maddedeki Ancak bu taktirde makamý aidi Meclisi derhal
haberdar etmekle mükellefti ifadesinde geçen yetkili makam Adalet
Bakanlýðýdýr.26
Kýratlý, 17. maddede, sadece cürümden bahsedilmekle, cürüm dýþýndaki
suçlar zýmnen dokunulmazlýk dýþýnda býrakýlmýþ demektedir. Ona göre Ceza
Kanunu suçlarý kabahat ve cürüm diye ikiye ayýrdýðýndan, kabahat sýnýfýna giren

24 Metin Feyzioðlu, Yasama Dokunulmazlýðý Üzerine Düþünceler, s. 10, http://hukuk.ankara.edu.tr/yazi,
Eriþim Tarihi: 15.8.2004.
25 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 10; Ayný doðrultuda görüþ sahibi Taner de cinai cürmü meþhutu, asgari beþ
sene hapis cezasýný veya buna muadil veya daha aðýr cezalarý müstelzim suçlardýr, þeklinde açýklamýþtýr.
Tahir Taner, Ceza Hukuku, Ýstanbul, 1953, s. 210; Kýratlý maddede geçen cinai cürmü meþhut ifadesini,
aðýr cezayý gerektiren suçüstü hal ifadesiyle ayný anlamda kullanmakta ve Tanerin tanýmýna katýlmaktadýr.
Metin Kýratlý, a.g.e., s. 101; karþý görüþ sahibi Gözler, maddede geçen cinai cürmü meþhut teriminin,
sadece cinayet suçunun suçüstü halini ifade ettiðini belirtmiþtir. Kemal Gözler, s. 325; ayný yönde görüþ
için bkz. Murat Sevinç, a.g.e., s.127; 1945 tarihli, 1924 Anayasasýnýn dilini sadeleþtiren Anayasada konu,
Cinayetten suçüstü yakalama bu hükmün dýþýndadýr. þeklinde belirtilerek Gözlerin ifade ettiði yönde
bir anlama kavuþmuþtur.; Dönmezer-Erman, 1924 Anayasasýnda dokunulmazlýðýn kendiliðinden kalkmasýnýn
sadece vahim suçlarla sýnýrlamasýný, dokunulmazlýk kurumunun saðlam tutulmasý bakýmýndan yerinde
bir düzenleme olduðunu belirtmiþtir. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Beta
Basýmevi, 12. Baský, C. I, Ýstanbul, 1997, s. 274.
26 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, a.g.e., s. 274.
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suçlar dokunulmazlýk kapsamýnda deðildir.27 1961 (m. 79)28 ve 1982 (m. 83)
Anayasalarý ise 1924 Anayasasýndan farklý olarak, dokunulmazlýk kapsamýna
giren suçlar arasýnda bir ayýrým yapmamýþ, yalnýzca suç iþlediði ileri sürülen
ibaresini kullanarak cürüm ve kabahatleri de dokunulmazlýk kapsamýna almýþtýr.29
1924 Anayasasý döneminde yürürlükte olan 1927 tarihli Dahili Nizamnamede
yasama dokunulmazlýðýna iliþkin hükümler þu þekilde yer almýþtýr:
Madde 178  Bir mebusun teþrii masuniyetinin (yasama
dokunulmazlýðý) kaldýrýlmasý için vukubulacak talepler, mahkemelerden
Adliye Vekaletine teblið olunur.
Adliye Vekaleti, esbabý mucibeyi muhtevi bir tezkere ile mezkur
talebi Baþvekalet vasýtasýyla Meclis Riyasetine gönderir.
Reis, bu talebi Teþkilatý Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep
muhtelit(karma) bir encümene havale eder.
Encümen reisi, kura ile beþ azadan mürekkep bir Ýhzari (hazýrlayýcý)
Encümen tefrik eder. Bu Ýhzari Encümen, gizli reyle kendine bir Reis ve
bir de mazbata muharrirliðini ifa edecek Katip intihap eder. Encümen
bütün evraký tetkik edip o mebusu dinler. Encümen þahit dinleyemez.
Madde 179  Ýhzari ve Muhtelit encümenler bir masuniyetin
kaldýrýlmasý hakkýnda kendilerine muhavvel (havale edilen) evraký en
çok bir ayda intaç ederler.
Madde 180  Bir mebusa, Teþkilatý Esasiye Kanununun 12. ve
27.30 maddelerinde mevzubahis olan memnu fillerden biri isnat olunur
ve ihzari encümen (hazýrlýk komisyonu) tetkikat neticesinde buna kanaat
27 Metin Kýratlý, a.g.e., s. 83; ayný yönde görüþ için bkz. Erdoðan Teziç, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
Ýstanbul, 1991, s. 379; Murat Sevinç, a.g.e., s. 131; Karþý görüþ sahibi Yalovaya göre, maddede geçen
cürüm deyimi suç anlamýnda kullanýlmýþtýr. Nitekim, 1924 Anayasasýnýn dilini sadeleþtiren 1945 tarihli
metinde, orijinal metindeki aleyhine cürüm isnat olunan deyimi üzerine suç atýlan þeklinde
Türkçeleþtirilmiþtir. Bu nedenlerle, 1924 Anayasasýnýn kabahatleri zýmnen dokunulmazlýk dýþý býraktýðý
söylenemez. Bu Anayasaya göre dokunulmazlýk her iki tür suçu da kapsanmaktadýr. Yüksel Yalova, Türkiye
Örneðinde Yasama Dokunulmazlýðý Kavramý, (Yayýmlanmamýþ Tez), Ankara, 1995, s. 24.
28 Arsel, 1961 Anayasasýnýn 79. maddesi çerçevesinde yaptýðý analizde;  dokunulmazlýk suçluluðun bütün
nevilerini kapsayacak mahiyettedir.Yani ister cürüm ister kabahat olsun suç adýný taþýyan her fiil için milletvekili
dokunulmazlýðý olabilecektir. demiþtir. Ýlhan Arsel, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasalarý, Mars
Matbasý, Ankara, 1965, C.1, s. 260.
29 Erdoðan Teziç, a.g.e., s. 379; Benzer görüþ sahibi Dönmezer/Ermanda; Anayasa milletvekilini sanýk sýfatýyla
yargýlanmasýný yasakladýðýndan, cürüm veya kabahat þeklinde her türlü suçtan yargýlanmasý mümkün deðildir
demiþtir. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, a.g.e., s. 256.
30 Madde 12  Yabancý Devlet resmi hizmetinde bulunanlar terhipli cezalarý gerektiren suçlardan veya hýrsýzlýk,
sahtecilik, dolandýrýcýlýk, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas suçlarýndan biriyle hüküm giymiþ olanlar, kýsýtlýlar,
yabancý Devlet uyrukluðunu ileri sürenler kamu hizmetlerinden yasaklýlar, Türkçe okuyup yazma bilmeyenler
milletvekili seçilemezler.
Madde 27  Bir milletvekilinin vatan hainliði ve milletvekilliði sýrasýnda yiyicilik suçlarýndan biriyle sanýk
olduðuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamutayý hazýr üyelerinin üçte iki oy çokluðu ile karar verilir yahut on
ikinci maddede yazýlý suçlardan biriyle hüküm giyer ve bu da kesinleþirse milletvekilliði sýfatý kalkar. Þeref
Gözübüyük, Suna Kili, a.g.e., s. 113.
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hasýl ederse, teþrii masuniyetin refi lüzumuna dair müdellel bir mazbata
tanzim ve muhtelit encümene (karma komisyon) takdim eder.
Eðer isnat olunan memnu fiil yukarýda zikredilen maddelerde sayýlan
nevilerden deðilse ihzari encümen takibat ve muhakemenin, devre sonuna
taliki (ertelenmesi) hakkýnda bir mazbata tanzim ve kezalik muhtelif
encümene takdim eder.
Muhtelit encümen bu babta ikinci bir karar ittihaz eder. O mebus
isterse ihzari encümende, muhtelit encümende ve Heyeti Umumiye de
kendini müdafaa eder veyahut bir arkadaþýna ettirir.
Heyet Umumiye bu hususta kararýný verir.
Madde 181  Masuniyetin kaldýrýlmasý için bir mebusun kendi
talebi kafi gelmez.
Madde 182  Hilafýna karar olmadýkça masuniyetin kaldýrýlmasý
hakkýndaki müzakere açýkça cereyan eder.31

Dahili Nizamname, dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýna iliþkin, sonraki
Anayasalarda ve Ýçtüzüklerde olmayan hükümler içermiþtir. Söz konusu
Nizamnamenin 180. maddesinde görüldüðü gibi, 1924 Anayasasý döneminde
dokunulmazlýðýn hangi durumlarda kaldýrýlabileceði, Ýçtüzük düzenlemesiyle,
sayýlarak belirtilmiþtir.32
Yine, diðer Türk Anayasalarýndan farklý olarak, 1924 Anayasasýnýn 41.
maddesiyle, Cumhurbaþkaný da yasama dokunulmazlýðý ve sorumsuzluðu
kapsamýna alýnmýþtýr.33

5. 1961 Anayasasý Dönemi
1961 Anayasasý, Milli Birlik Komitesi (MBK) ve Temsilciler Meclisi (TM)
tarafýndan oluþturulan, Kurucu Meclis (KM) tarafýndan hazýrlanmýþ ve kabul
edilmiþtir. Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi üyeleri arasýndan, yirmi kiþilik bir
Anayasa Komisyonu oluþturmuþtur. Anayasa Komisyonunda kabul edilen metin
önce Temsilciler Meclisinde sonra Milli Birlik Komitesinde görüþülmüþtür. Milli
Birlik Komitesinde çekince konulan maddeler, TM ve MBK üyelerinden seçilen
Karma Kurulca tekrar düzenlenmiþ, tasarý Kurucu Meclisin birleþik toplantýsýnda
nihai halini almýþtýr.34
31 Servet Armaðan, a.g.e, s. 265.
32 Murat Sevinç, a.g.e., s. 124.
33 Madde 41  Cumhurbaþkanýnýn özlük iþlerinden dolayý sorumlanmasý gerekirse Anayasanýn milletvekilliði
dokunulmazlýðý ile ilgili 17. maddesi hükümlerine uyulur. Gözübüyük, Suna Kili, a.g.e., s. 121.
34 Kemal Gözler, a.g.e., s. 79.
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1961 Anayasasý, yasama dokunulmazlýðý kurumunu TBMMnin iki meclisli
yapýsýna uygun olarak; ama, esasta 1924 Anayasasýnýn 17. maddesindeki ilkeleri
muhafaza ederek35 þu þekilde düzenlemiþtir:
Madde 79  (2)Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri
sürülen bir Meclis üyesi, kendi Meclisinin kararý olmadýkça tutulamaz,
sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargýlanamaz. Aðýr cezayý gerektiren
suçüstü hali bu hükmün dýþýndadýr; ancak, bu halde, yetkili makam,
durumu hemen ve doðrudan doðruya üyenin Meclisine bildirmek
zorundadýr.
(3) Bir Meclis üyesi hakkýnda seçiminden önce veya sonra verilmiþ
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sýfatýnýn sona ermesine
býrakýlýr. Üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez.
(4) Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkýndaki takibat, kendi Meclisinin
yeniden dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr.
(5) Meclislerdeki siyasî parti gruplarýnca, yasama dokunulmazlýðý
ile ilgili görüþme yapýlamaz ve karar alýnamaz.36

5.1. Temsilciler Meclisi Görüþmeleri
1961 Anayasasý Tasarýsýnýn, yasama dokunulmazlýðýný düzenleyen 78.
maddesinin37, TMye sunulan ilk halinde, 4. fýkra kanunlaþan metinden farklý
þekilde öngörülmüþtür. Bu fýkraya göre, yasama dokunulmazlýðý kaldýrýlan
milletvekili, yargýlama sonucu verilecek hükmün kesinleþmesine kadar Meclis
çalýþmalarýna katýlamayacaktýr. 1961 Anayasasýnýn kanunlaþan 79. maddesinin
5. fýkrasý, Tasarýnýn madde metninde(m.78) düþünülmemiþ ve Tasarý bu haliyle
TM Anayasa Komisyonundan geçmiþtir.38 TM görüþmeleri sýrasýnda, yasama
dokunulmazlýðý kaldýrýlmýþ olan üyenin, yetkili mahkemece verilecek hükmün
35 Eski Anayasada bulunan dokunulmazlýk ve sorumsuzluk esasý aynen kabul edilerek, madde metni yeni baþtan
kaleme alýnmýþtýr. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Raporu, Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi,
C. 2, s.78.
36 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, Eriþim Tarihi: 19.9.2004.
37 Temsilciler Meclisine sunulan Tasarýnýn, yasama dokunulmazlýðýný düzenleyen maddesinin ilk hali; Madde
78  (2) .Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri sürülen bir Meclis üyesi, kendi Meclisinin kararý
olmadýkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargýlanamaz. Aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali bu
hükmün dýþýndadýr; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve doðrudan doðruya üyenin Meclisine
bildirmek zorundadýr.
(3) Bir Meclis üyesi hakkýnda seçiminden önce veya sonra verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi,
üyelik sýfatýnýn sona ermesine býrakýlýr. Üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez.
(4)Türkiye Büyük Millet Meclisine üye seçilmeye engel bir suçtan dolayý yasama dokunulmazlýðý kaldýrýlmýþ
olan üye, yetkili mahkemece verilecek hükmün kesinleþmesine kadar Meclis çalýþmalarýna katýlamaz. þeklindedir.
Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, C. 2, s. 69.
38 Ýlginçtir ki; Anayasa Komisyonunda kabul edilen madde metni (M.78), 1924 Anayasasýnýn (M.17) yasama
dokunulmazlýðýný düzenleyen madde metninden farklý olmasýna raðmen, Komisyon raporunda, 1924
Anayasasýndaki dokunulmazlýk esasýnýn aynen muhafaza edildiði, belirtilmiþtir.
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kesinleþmesine kadar Meclis çalýþmalarýna katýlamayacaðýna iliþkin, Tasarýnýn
4. fýkrasý eleþtirilmiþ39 ve fýkra nihai kanunlaþan haliyle deðiþtirilmiþ; siyasî parti
gruplarýnca, yasama dokunulmazlýðýyla ilgili görüþme yapýlamayacaðýna ve karar
alýnamayacaðýna iliþkin düzenleme ise, beþinci fýkra olarak madde metnine
eklenmiþtir.
Yine, görüþmeler sýrasýnda Tasarýnýn madde metninde, dokunulmazlýðýn
istisnasý olarak öngörülen aðýr cezayý gerektiren suçüstü halinin daraltýlmasý,
tadadi suçlarla sýnýrlanmasýna yönelik görüþler öne sürülmüþ; ancak, hem
komisyon hem de TMce bu görüþler kabul görmemiþtir.40
Temsilciler Meclisi görüþmeleri sýrasýnda, Tasarýnýn 78. maddesinde deðiþiklik
talep eden üç önerge verilmiþtir.
Sýrrý Atalay tarafýndan verilen ve Tasarý maddesinin Türkiye Büyük Millet
Meclisine üye seçilmeye engel bir suçtan dolayý yasama dokunulmazlýðý kaldýrýlmýþ
olan üye, yetkili mahkemece verilecek hükmün kesinleþmesine kadar Meclis
çalýþmalarýna katýlamaz þeklinde olan son fýkrasýnýn madde metninden
çýkarýlmasýný isteyen ve komisyonunda katýldýðý önerge, TM tarafýndan kabul
edilmiþtir. Sýrrý Atalay önergesinin gerekçesini þu þekilde açýklamýþtýr:
... Asýl maksat siyasi iktidarlar karþýsýnda milletvekilini baskýdan
korumaktýr, teþrii masuniyetin maksadý ve hedefi de iþte budur. Siyasi
iktidarýn karþýsýnda milletvekilinin baskýdan uzak tutulmasýný hedef tutan
teþrii masuniyettir.
... Ben dört defa dokunulmazlýðý kaldýrýlmýþ ve bu acýyý çekmiþ biri
olarak söyleyebilirim ki; eðer bu hak bir iktidarýn elinde olur ve kötüye
kullanýlýrsa muhalefet mebuslarýný Meclise sokmamak için kafi silah
olabilir ve bu silah en kolay iþleyebilen en tehlikeli bir silah olabilir. Böyle
bir silahý ve imkâný nasýl olur da kendi elimiz ve reyimizle yarýnýn
39 TAHSÝN ARGUN (Devamla) ... Ancak bu madde bilhassa kötü iktidarlar tarafýndan suiistimal edilebilir...
Mahkeme uzun sürer, bu sebeple de hatta bir devre içinde mümkün olduðu kadar milletvekillerinin çalýþmalarýný
men edebilir... Milletvekili seçildiði müddetçe vazifeye devam etmelidir... Bir cürüm ile malul bir þahsýn Mecliste
rey vermesinin doðru olmayacaðý kanaatindeyiz.
EMÝN SOYSAL  ...Birçok milletvekillerinin, çeþitli zabýtlarla ve türlü tertiplerle aðýr suç isnadýyla teþrii
masuniyetlerinin kaldýrýlmasý için Meclise birçok evrak gelmiþtir. Eðer bununla teþrii masuniyet kaldýrýlsa idi ve
bu milletvekillerinin mahkemelere sevk edildiði andan itibaren Meclise devamlarý men edilmiþ olsaydý denilebilir
ki, 27 Mayýstan evvel Büyük Millet Meclisinde ya bir veya iki muhalif mebus bulunabilirdi... Bilhassa iktidarýn
yaný baþýnda Mecliste muhalefetin de bulunmasý kanunun bir zarureti ve demokrasinin vazgeçilmez bir rüknüdür.
Muhalefetin bulunmasýný saðlama bakýmýndan böyle bir maddeyi kabul etmemiz son derece tehlikelidir. Kazým
Öztürk, Ýzahlý, Gerekçeli, Anabelgeli ve Maddelere Göre Tasnifli Bütün Tutanaklarý ile Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasý, Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, Ajans Türk Matbaasý, C. III, Ankara, 1966, s. 2503.
40 HIZIR CENGÝZ  Bu itibarla kuvvetli bir þahsýn akarete etmek için aðýr cezayý gerektiren herhangi bir
suçun isnadý ve suçüstü halinde iþlenildiði iddiasý kabildir. Binaenaleyh bendenize göre aðýr cezayý gerektiren
suçüstü hali denilen mevzuun daraltýlmasý, muayyen suçlara hasredilmesi herhalde yerinde olur ve bu büyük bir
teminat teþkil eder. Kazým Öztürk, a.g.e., s. 2514.
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çoðunluklarýna tevdi edebiliriz? Yarýn da siyasi iktidarlarýn ne gibi haklara
sahip olacaðý bilinemez. Bunun için son fýkra çok tehlikelidir. Siyasi
iktidarlara bu suretle bir hak veremeyiz.41

Alp Kuran tarafýndan verilen ikinci önerge, milletvekili dokunulmazlýðýný,
Meclisin içtima halinde (toplantý halinde) olduðu dönemde geçerli olacak
þekilde sýnýrlamaktadýr. Verilen önerge metni þu þekildedir:
 TBMMnin hiçbir üyesi, içtimalarýn devamý süresince, üyesi
bulunduðu Meclisin kararý olmadýkça, isnat olunan bir suçtan ötürü
tutulamaz
TBMMnin hiçbir üyesi Meclisin tatili zamanýnda, üyesi bulunduðu
Meclisin Baþkanlýk Divanýnýn izni olmadýkça,
bir takibattan veya
kesin mahkumiyetten ötürü tutulamaz, tutuklanamaz.
Bir Meclis üyesinin tutuklanmasý veya takibi, bu üyenin mensup
olduðu Meclis talep ederse, geriye býrakýlýr.42

Milletvekillerinin, Meclis tatildeyken soruþturulup yargýlanabileceðini
öngören önergenin gerekçesini, Alp Kuran þu þekilde açýklamýþtýr:
... teþrii masuniyet müessesesi, eski þekli ile iþlemesi halinde, mebusu
hiçbir suretle cezai takibata maruz býrakmamakta, hatta devre sonu deðil,
hayatý boyunca mebus seçilmesi halinde iþlediði suçun cezasýný
çekmemekte, bu suretle mebusa üstün bir durum, diðer vatandaþlara
nazaran imtiyazlý bir durum bahsedilmiþ olmaktadýr. Bunun için, Meclis
tatilde bulunduðu zamanlarda mebus hakkýnda takibat yapýlmasý esasýný
kabul etmeliyiz ve bu birçok Anayasalarca da kabul edilmiþtir...
... Cezai takibatýn tatil sýrasýnda yapýlabilmesi, düþük iktidar zamanýnda
olduðu gibi, birtakým tehlikeler yaratacak da deðildir. Çünkü, elimizdeki
Anayasa ile adalet teminatý saðlanmýþtýr...43

Verilen önerge, Meclisin çalýþmalarýnda devamlýðýn-sürekliliðin esas olduðu,
Meclisin tatilde olmasýnýn istisnai durum olduðu gerekçesiyle44, komisyonda ve
TMde reddedilmiþtir.
TM görüþmeleri sýrasýnda, Suphi Batur tarafýndan verilen üçüncü önerge,
maddeye yeni bir fýkra eklenmesini istemektedir. Önerge metni;
Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkýndaki takibat, kendi Meclisinin yeniden
dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr.

41
42
43
44

Kazým Öztürk, a.g.e., s. 2504.
Kazým Öztürk, a.g.e., s. 2518.
Kazým Öztürk, a.g.e., s. 2505.
Komisyon Sözcüsü Turan Güneþ; TBMM, eskiden olduðu gibi müstemirren münakit (Meclisin çalýþmalarýnýn
devamlýlýðý) olmakla devam ediyor. Binaenaleyh, bazý anayasalarda olduðu gibi normal bir de anormal (fevkalade)
içtima diye bir ayrým da yoktur  Kazým Öztürk, a.g.e., s. 2508.
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þeklindedir. Verilen üçüncü önerge de Temsilciler Meclisince kabul edilmiþtir.45
Yapýlan deðiþiklikler çerçevesinde madde metni TMce kabul edilmiþ, görüþülmek
üzere Milli Birlik Komitesine gönderilmiþtir.

5.2. Milli Birlik Komitesi Görüþmeleri
Milli Birlik Komitesi, bu maddeye, yasama dokunulmazlýðý konusunun kazai
konularla yakýn ilgisi nedeniyle, siyasi parti gruplarýnda, yasama dokunulmazlýðýyla
ilgili görüþme yapýlamamasýný ve karar alýnamamasýný saðlamak amacýyla, þu
fýkrayý eklemiþtir:
Meclislerdeki siyasî parti gruplarýnca, yasama dokunulmazlýðý ile ilgili
görüþme yapýlamaz ve karar alýnamaz.

Anayasa Komisyonunda da benimsenen bu deðiþiklik, Temsilciler Meclisinde
ikinci defa yapýlan görüþmelerde de aynen kabul edilmiþtir.46 Teziç, 1982
Anayasasýnýn 83. maddesinde de yer alan, bu son fýkranýn gerekçesini;
bu konuda Anayasa, milletvekillerini parti disiplini ile baðýmlý kýlmamayý,
kendi vicdanlarý ile baþ baþa býrakmayý amaçlýyor

þeklinde açýklamaktadýr. Yalnýz, yazar bu fýkrayla öngörülen amacýn, fýkranýn
bu yapýsýyla gerçekleþmesinin mümkün olmadýðýný belirtmiþtir. Ona göre, parti
gruplarýnda alýnamayan karar, kulislerde gizlice alýnabilecektir.47 Günümüzde,
parti sistemlerinde, merkeziyetçiliðin hakim olduðunu da dikkate aldýðýmýzda
yazarýn bu tespitine katýlmamak mümkün deðildir.48
1961 Anayasasýnýn 79. maddesinin ikinci fýkrasýnda;
seçimden önce veya sonra suç iþlediði öne sürülen bir meclis üyesi



denilmek suretiyle hem cürümlerin hem de kabahatlerin dokunulmazlýk
kapsamýnda olduðu açýk hale getirilmiþtir.
1961 Anayasasýnda, Anayasa Koyucu özellikle geçmiþ dönemlerdeki
tecrübelerden dolayý bu kurumun varlýðýný gerekli görmüþ, hatta dokunulmazlýðýn
kapsamýný geniþletmek ve keyfi dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýný engellemek için
yeni güvenceler oluþturmuþtur. Teziç, bu yöndeki düzenlemelerinTürkiyeye
özgü olarak1960 öncesi uygulamalara bir tepki sonucu, muhalefet partisi
45
46
47
48

Kazým Öztürk, a.g.e., s. 2519.
MBK Tutanak Dergisi, C.6, B. 84, s. 4; TM Tutanak Dergisi, C. 5, s. 512.
Erdoðan Teziç, s. 384.
Ýlginçtir ki MBK tarafýndan eklenen bu fýkranýn, görüþmelerin hangi aþamasýnda yapýldýðý tutanaklardan
anlaþýlamamaktadýr. Konuya iliþkin Meclis tutanaklarýnda bir kayýt bulunamamýþtýr.
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milletvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý yoluyla suskun Meclis
yaratma gayretlerini önlemek için öngörüldüðünü belirtmiþtir.49
1961 Anayasasý da, 1924 Anayasasý gibi, dokunulmazlýðýn koruyuculuðunu
geliþtirme yönündeki doðrultuyu devam ettirmiþtir. 1961 Anayasasý, cinai suçüstü
halinde kabul edilen istisnayý aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali ibaresiyle
netleþtirmiþ; ayrýca, 81. maddesinde;
Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna Meclisçe karar verilmesi
hallerinde, karar tarihinden baþlayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararýn,
Anayasa veya Ýçtüzük hükümlerine aykýrýlýðý iddiasýyla iptali için Anayasa
Mahkemesine baþvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeþ
gün içinde karara baðlar50

denilmek suretiyle, ilk defa, dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý kararýnýn Anayasa
Mahkemesinde iptali yolu açýlmýþtýr. Bu düzenlemelerdeki amaç, dokunulmazlýðý
daha fazla güvence altýna almak ve keyfi olarak alýnacak dokunulmazlýðýn
kaldýrýlmasý kararlarýna karþý, bir hukuki denetim mekanizmasý geliþtirmektir.
Daha önceki Türk anayasalarýnda bulunmayan, siyasi parti gruplarýnýn, yasama
dokunulmazlýðýna iliþkin görüþme yapamayacaklarýna iliþkin hüküm de, bu amaç
doðrultusunda düzenlenmiþtir. (m. 79/son)51
Yine bu amaç doðrultusunda, 79. maddenin dördüncü fýkrasýyla, dokunulmazlýðý kaldýrýlan bir milletvekilinin, yeniden seçildiði takdirde durumunun ne
olacaðý konusu düzenlenmiþtir. Buna göre, dokunulmazlýðý kaldýrýlan milletvekili
yeniden seçilirse, tekrar yasama dokunulmazlýðýný kazanacak ve hakkýndaki
kovuþturma duracaktýr. Bir evvelki dönemde baþlamýþ olan kovuþturmanýn
devamý için, dokunulmazlýðýn yeniden kaldýrýlmasý gerekecektir.52
1961 Anayasasýnýn 105/3. maddesinde Bakanlar dokunulmazlýk ve
yasaklamalar bakýmýndan TBMM üyeleriyle ayný durumdadýr53 denilmek suretiyle,
Meclis dýþýndan seçilen bakanlarýn da, milletvekili gibi, yasama sorumsuzluðundan
49 Erdoðan Teziç, s. 384; Arsel bu konuda Memleketimizde de dokunulmazlýðýn bir imtiyaz þeklini aldýðý ve bu
sebeple dokunulmazlýk hakkýnýn hudutlandýrýlmasý ve T.B.M. Meclisinin takdirinden çýkarýlmasý gerektiði fikri
müdafaa edilmiþtir. Fakat 1950 ilâ 1960 yýllarý arasýndaki anayasa hayatýmýzda görülen hadiseler gözönünde
bulundurularak denmiþtir ki, bir zamanlar Kralýn keyfi ve indi takiplerine karþý Parlamento üyelerini nasýl himaye
etmek zarureti var idiyse, bugün de Meclis ekseriyetinin indiyatýna karþý muhalefet partilerini ve dolayýsýyla Meclis
faaliyetlerini himaye etmek lüzumu vardýr ve gerek muhalefetin ve gerek Meclis faaliyetlerinin himayesi zýmnýnda
teþriî masuniyet müessesesini bu bakýmdan en iyi ve en müessir bir vasýta olarak telâkki etmek gerekir diyerek
dönemin anlayýþýný aktarmýþtýr. Ýlhan Arsel, a.g.e., s. 261; Meclis Tutanaklarýnda konu ayný yönde
yeralmýþtýr.
50 1961 Anayasasý, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, Eriþim Tarihi: 22.9.2004.
51 Yýldýzhan Yayla, Uður Alacakaptan, s. 484.
52 Feyyaz Gölcüklü, Ceza Hukuku Açýsýndan 1961 TC Anayasasý SBFD, 1962, C. XVIII, s. 289.
53 Gözübüyük, Suna Kili, a.g.e., s. 183.
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devamlý, yasama dokunulmazlýðýndan da bakan olduklarý sürece, yararlanmalarý
saðlanmýþtýr.54 1924 Anayasasýnda (m. 44) bakanlarýn sadece Meclis üyeleri
arasýndan seçildikleri düþünüldüðünde, dokunulmazlýðýn kiþi bakýmýndan kapsamý
da bu düzenlemeyle geniþletilmiþtir.55
Seçiminden önce veya sonra bir milletvekili hakkýnda ceza mahkumiyeti
söz konusu olursa, infaz, 1924 Anayasasýna göre milletvekilliði süresinin sonuna
býrakýlýrken; 1961 Anayasasý bu durumda infaz için üyelik sýfatýnýn sona
ermesini þart koþmaktadýr. Bilindiði üzere 1961 Anayasasýna göre TBMM
üyeliði, seçilmeye engel bir suçtan dolayý kesin hüküm giyme halinde düþmektedir.
1924 Anayasasýndaki milletvekilliði süresinin sonu daha nesnel ve genel;
buna karþýlýk 1961 Anayasasýndaki üyelik sýfatýnýn sona ermesi daha öznel ve
kiþisel bir durumu ifade etmektedir.56
Netice olarak denilebilir ki; yapýlan düzenlemelerle, yasama sorumsuzluðu
ve dokunulmazlýðý iþlevsel açýdan daha fazla korunurken, hukuk devleti ve
baðýmsýz yargýnýn geliþmesine koþut olarak hüküm giyme halinde bu koruyucu
yaklaþým, daraltýcý yönde deðiþmektedir.57

6. 1982 Anayasasý Dönemi
1982 Anayasasýnýn 83. maddesinde dokunulmazlýk kurumu þu þekilde yer
almýþtýr:
(2) Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri sürülen bir
milletvekili, Meclisin kararý olmadýkça tutulamaz, sorguya çekilemez,
tutuklanamaz ve yargýlanamaz. Aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali ve
seçimden önce soruþturulmasýna baþlanmýþ olmak kaydýyla Anayasanýn
14. maddesindeki durumlar bu hükmün dýþýndadýr. Ancak, bu halde,
yetkili makam, durumu hemen ve doðrudan doðruya Türkiye Büyük
Millet Meclisine bildirmek zorundadýr.
(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkýnda, seçiminden önce
veya sonra verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sýfatýnýn
sona ermesine býrakýlýr; üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez.
(4) Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkýndaki soruþturma ve kovuþturma,
Meclisin yeniden dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr.
54 Yüksel Yalova, a.g.e., s. 25.
55 Madde 44  Baþbakan, Cumhurbaþkanýnca Meclis üyeleri arasýndan tayin olunur. Öteki bakanlar Baþbakanca
Meclis üyeleri arasýndan seçilip tamamý Cumhurbaþkaný tarafýndan onandýktan sonra Meclise sunulur.
Gözübüyük, Suna Kili, a.g.e., s. 132.
56 Yýldýzhan Yayla, Uður Alacakaptan, s. 484.
57 Yýldýzhan Yayla, Uður Alacakaptan, s. 484.
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(5) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarýnca,
yasama dokunulmazlýðý ile ilgili görüþme yapýlamaz ve karar alýnamaz.

Yukarýda görüldüðü üzere, yasama dokunulmazlýðý, Anayasanýn 83.
maddesinin ikinci ve devamý fýkralarýnda düzenlenmiþtir. 83/2. maddede yer
alan yasama dokunulmazlýðý bir muhakeme engeli, 83/3. maddede yer alan
yasama dokunulmazlýðý ise bir infaz engelidir.58
1982 Anayasasý, Milli Güvenlik Konseyi (MGK) ve Danýþma Meclisinden
(DM) oluþan Kurucu Meclis tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Anayasa tasarýsý önce
DM Anayasa Komisyonunda, sonra Danýþma Meclisinde görüþülmüþ, burada
kabul edilen metin Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunda, nihai olarak
da Milli Güvenlik Konseyinde görüþülerek, 18 Ekim 1982 tarihinde kabul
edilmiþtir.59 DMye gönderilen 1982 Anayasasý Tasarýsýnda, yasama dokunulmazlýðý
kurumu, 1961 Anayasasýnýn 79. maddesiyle benzer içeriðiyle, Tasarýnýn 95.
maddesinde þu þekilde yer almýþtýr.
Madde 95  (2) Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararý olmadýkça tutulamaz, sorguya
çekilemez, tutuklanamaz ve yargýlanamaz. Aðýr cezayý gerektiren suçüstü
hali bu hükmün dýþýndadýr; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu
hemen ve doðrudan doðruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek
zorundadýr.
(3) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkýnda, seçiminden önce
veya sonra verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sýfatýnýn
sona ermesine býrakýlýr; üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez.
(4) Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkýndaki soruþturma ve kovuþturma,
Meclisin yeniden dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr.
(5) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarýnca,
yasama dokunulmazlýðý ile ilgili görüþme yapýlamaz ve karar alýnamaz.60

6.1. Anayasa Komisyonundaki Görüþmeler
Tasarýnýn, DM Anayasa Komisyonundaki görüþmeleri sýrasýnda, Anayasa
Tasarýsýnýn yasama dokunulmazlýðýný düzenleyen 95. maddesinin son fýkrasýndaki;
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarýnca, yasama
dokunulmazlýðýna iliþkin görüþme yapýlamaz, karar alýnamaz

58 Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 3.
59 1961 Anayasasýndan farklý olarak, Tasarý MGK ve DM sinde ayrý ayrý görüþülmüþtür. Yine bu kurullarýn
ayrý ayrý Anayasa Komisyonlarý da vardýr.
60 Anayasa Tasarýsý, Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, 31.08.1982, s. 200.
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hükmünün madde metninden çýkarýlmasý için önerge verilmiþ; fakat, yasama
dokunulmazlýðýnýnsiyasi bir faaliyet konusu deðil milletvekilinin vicdanýna
bakankiþisel sorun olduðu gerekçesiyle önerge reddedilmiþtir.61
DMye sunulan Tasarýnýn ve DM Anayasa Komisyonundan kabul edilen
madde metninin, zamanaþýmýný düzenleyen 3. fýkrasý;
 ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sýfatýnýn sona ermesine
býrakýlýr; üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez

þeklindedir. Ýlginçtir ki, hem tasarýnýn gerekçesinde, hem de Komisyonun
raporunda 1961 Anayasasýnýn 79. maddesi aynen kabul edilmiþtir denmesine
raðmen üyelik süresince zamanaþýmý iþlemez cümlesi bir önceki cümleye noktayla
deðil, noktalý virgülle baðlanmýþtýr. Nihai olarak, Tasarýyla getirilen þekliyle
kanunlaþan, sakýncalarý ve eleþtirisi aþaðýdaki bölümlerde yapýlacak olan fýkradaki
bu deðiþikliðin, sehven mi yoksa bilerek mi yapýldýðý, Komisyon, Danýþma Meclisi
ve Milli Güvenlik Konseyi görüþme tutanaklarýndan anlaþýlamamaktadýr.62

6.2. Danýþma Meclisindeki Görüþmeler
Danýþma Meclisindeki görüþmeleri sýrasýnda, madde baþlýðý olarak getirilen
yasama dokunulmazlýðý tabirinin deðiþtirilmesi tartýþýlmýþtýr. Danýþma Meclisi
üyesi Ýhsan Göksel, verdiði önergede, madde baþlýðýnýn Milletvekili Dokunulmazlýðý
olarak deðiþtirilmesini teklif etmiþ ve deðiþiklik gerekçesini;
95. maddenin 2., 3. ve 4. fýkralarý milletvekilinin daha çok meclis dýþý
hallerine ve fiillerine iliþkindir Ayrýca milletvekilinin çalýþma yerinin
dýþýnda birtakým dokunulmazlýklarý vardýr. Bu yüzden, yasama
dokunulmazlýðý deðil, milletvekili dokunulmazlýðý denmesi yerinde olur

þeklinde izah etmiþtir. Yine bu önerge çerçevesinde yapýlan görüþmelerde, DM
Üyesi A. Pulat Gözübüyük tarafýndan yapýlan eleþtiride;

61  Komisyon Baþkaný: yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý tamamen milletvekilinin þahsi sorunudur.
Halbuki bir bakan hakkýnda takibat yapýlabilmesi doðrudan doðruya siyasi partiyi bütün bakanlýðý, hükümeti,
ilgilendiren bir konu
 Feyzi Feyzioðlu ( Üye):
kiþisel bir sorun þeklinde olaya baktýðýmýz zaman, siyasi parti grubunda bu
hususta herhangi bir görüþme açýlmamasý ve grup kararýnýn alýnmamasý normaldir.
 Komisyon Baþkaný : Ýþte o kiþisel sorun. Yasama dokunulmazlýðý kiþisel sorun  þeklinde görüþler
iletilmiþ ve bu doðrultuda fýkra 1961 Anayasasýndaki mevcut haliyle kabul edilmiþtir. Bu görüþmelerden
Komisyonun, yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin parti gruplarýnda görüþme yapýlabilmesinde
ve karar alýnabilmesinde kriter olarak suç faillerinin konumunu ve faillerin görev iliþkisini nazara aldýðý
açýktýr. Danýþma Meclisi Anayasa Komisyonu Tutanaðý, Yayýnlanmamýþ Eser, TBMM Kütüphanesi,
Görüþülme Tarihi: 30.06.1982, s. 320.
62 Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 199-205.
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Tabir gerçekte yasama dokunulmazlýðý deðil yasama muafiyetidir. Yasama
muafiyeti de iki kýsma ayrýlýr: Biri mesuliyetsizlik, diðeri dokunulmazlýktýr.
1961 Anayasasýnda da yanlýþ olarak düzenlenen madde baþlýðýnýn, bu iki
kurumu da kapsayacak þekilde düzenlenmesi gerekir

denilmek suretiyle madde baþlýðýnýn düzeltilmesi istenmiþtir. Ancak, bu yöndeki
deðiþiklik önergeleri dikkate alýnmamýþ, 1961 Anayasasýnda da ayný terim
kullanýldýðý ve düzenlemenin bu þekliyle Türk hukukunda yerleþtiði gerekçesiyle,
madde baþlýðý muhafaza edilmiþtir.64
Yine Danýþma Meclisi görüþmeleri sýrasýnda, DM Üyesi Ýhsan Göksel ve
Bahtiyar Uzunoðlu tarafýndan madde içeriðinin deðiþtirilmesine yönelik 2 önerge
verilmiþtir. 1961 Anayasasýnýn 79. maddesiyle ayný içerikte olan Anayasa
Komisyonunun kabul ettiði maddenin deðiþtirilmesini öngören, Ýhsan Gökselin
önergesi þu þekildedir:
Madde 95  (2) Milletvekilleri üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuyla
karar verilmiþ olmadýkça, sanýk olarak sorguya tabi tutulamaz, tutuklanamaz
ve yargýlanamazlar. TBMM tatildeyken bir milletvekilinin sorguya
çekilmesini, tutuklanmasýný ve yargýlanmasýný gerektirecek bir durum
olursa, suçun aðýrlýðý dikkate alýnarak, milletvekili hakkýnda ilgili makam
tarafýndan gerekli karar alýnýr. Ancak, aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali
bu hükmün dýþýndadýr. Bu gibi durumlarda yetkili makamlar olayý ilgili
makama bildirirler.
(3) Bir milletvekili hakkýnda soruþturma ve yargýlama yapýlmasý,
Meclis kararýyla seçim devresi sonuna ertelenmesi halinde dokunulmazlýk,
ilgili milletvekili seçimlerde tekrar seçilmiþ olsa dahi ortadan kalkar. Bu
gibi durumlarda seçim devresi sonuna kadar yeniden erteleme kararý
verilemez.
(4) Bir milletvekili hakkýnda seçilmeden önce veya sonra verilmiþ
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, seçilmeye engel bir ceza hükmü
deðilse milletvekilliði sýfatýnýn sona ermesine býrakýlýr 65

Tasarýnýn sadece 3. fýkrasýnda deðiþiklik öngören Bahtiyar Uzunoðlunun
önergesi ise þöyledir:
Madde 95/ 3-) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkýnda,
seçiminden önce veya sonra verilmiþ bir ceza hükmünün yerine getirilmesi,
üyelik sýfatýnýn sonuna býrakýlýr. Bu kiþinin tekrar seçilebilmesi için söz
konusu ceza hükmünün yerine getirilmiþ olmasý; yasama dönemi içinde
iþlediði yeni suç veya suçlardan dolayý da hakkýnda yapýlan soruþturma
veya kovuþturmadan aklanmýþ olmasý gerekir.66
63
64
65
66

Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 201.
Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 202.
Ýhsan Gökselin deðiþiklik önergesi için Bkz. Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 200.
Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 200.
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Bahtiyar Uzunoðlu önergesinin gerekçesini;
Tasarýnýn Meclise getirilen halinde milletvekili tekrar seçildiði takdirde,
hakkýndaki soruþturma ve kovuþturma, Meclisin, dokunulmazlýðýný
yeniden kaldýrýlmasýna baðlý tutulmuþtur. Bu hükümler yasama
dokunulmazlýðýnýn sürekli þekilde bir kalkan gibi kullanýlarak suçlu
kiþilerce suiistimal edilmesine olanak vermektedir Oysa, bu husus
kamu vicdanýný son derece rencide etmekte ve yaralamaktadýr. Bu
mahsurun ortadan kaldýrýlabilmesi için suç iþlemiþ olan bir milletvekilinin
ilk yasama dönemi sonunda, daha önce iþlemiþ olduðu bir suçtan dolayý
hakkýnda verilmiþ olan bir ceza hükmünün yerine getirilmiþ olmasýný
gerekli görmekteyim.

þeklinde izah etmiþtir. Benzer þekilde diðer önerge sahibi de gerekçesini;
tasarýda ki mevcut haliyle düzenlemelerin, adaletin tecellisinin
engelleyeceðini, cezai yaptýrýmdan kaçmak için birçok çirkin oyunlarýn
oynanacaðýný, önerge çerçevesinde yapýlacak deðiþiklikle milletvekilinin
vakarýnýn korunacaðýný, bu þekilde dokunulmazlýk kurumunun amacýný
daha iyi göstereceðini

belirterek izah etmiþtir.67
DM Anayasa Komisyonu Baþkanvekili Kemal Dal da, Tasarýnýn Meclis
önüne getirilen halini þu þekilde savunmuþtur:
 Ýktidar Partisi mensuplarýnýn Meclis çoðunluðuna sahip bir kadrosu
vardýr. Mecliste azýnlýkta olan parti gruplarýný, çoðunlukta bulunan
siyasi kadro safdýþý býrakmaktadýr. Bunu önlemek için Komisyonun kabul
ettiði þekilde düzenlemeye ihtiyaç vardýr. Bu suretle yetiþmiþ siyasi
parlamenterler, suçtan aklanma gerekçesiyle devamlý mahkemeye sevk
edilecekler ve seçime katýlamayacaklar; yeni, tecrübesiz siyasi elemanlar
ise politik alana girecektir. Bu da Türk siyasi hayatýnda büyük sakýnca
doðurur. Meclis eðer kazanýlan dokunulmazlýðý önleyen bir durumun söz
konusu olduðunu görürse zaten dokunulmazlýðý kaldýrmaya her zaman
sahiptir.68

Yine DM Üyesi Kazým Öztürk de tasarý lehinde görüþ olarak;
Yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý ertelenen milletvekili yeniden
seçime girip seçimi kazandýðý zaman bu dokunulmazlýk, Millet tarafýndan
milli iradeyle ertelenmiþ olmaktadýr. Bu aþamada en büyük affý Millet
yapmaktadýr. Bu noktada Komisyonun düzenlemesi haklýdýr

diyerek, Komisyonun kabul ettiði metnin doðruluðunu savunmuþtur.69
67 Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 203.
68 Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 204.
69 Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B. 139, s. 204.
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Danýþma Meclisinde yapýlan görüþmelerde, gelen tasarýnýn deðiþtirilmesine
yönelik önergeler reddedilerek, DM Anayasa Komisyonunun raporu ve kabul
ettiði metin aynen kabul edilmiþtir. Danýþma Meclisinde kabul edilip, Milli
Güvenlik Konseyi önüne giden Anayasa Tasarýsý metninde, DM Anayasa
Komisyonu raporunda da belirtildiði üzere, 1961 Anayasasýnýn 79. maddesinde
düzenlenen yasama dokunulmazlýðý kurumu esaslarý aynen benimsenmiþ,
dokunulmazlýk ve sorumsuzluk kurumlarý aynen muhafaza edilmiþtir. Madde
metni, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek meclisli yapýsýna göre redaksiyona
tabi tutulmuþtur. Madde metninde bulunan takibat kelimesi yerine soruþturma
ve kovuþturma terimleri tercih edilmiþtir.70

6.3. Milli Güvenlik Konseyi Görüþmeleri
Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonunda, Danýþma Meclisinde 91.
madde olarak kabul edilen yasama dokunulmazlýðýna iliþkin metin yeniden
düzenlenmiþ, yasama dokunulmazlýðý ve sorumsuzluðu kurumu, 1982 Anayasasýnýn
83. maddesi olarak, bugünkü haliyle kabul edilmiþtir. Komisyonda yapýlan
deðiþiklikle, 1961 Anayasasýnýn yasama sorumsuzluðunu düzenleyen 79.
maddesiyle ayný mahiyette olan Danýþma Meclisinin kabul ettiði madde metninin,
sorumsuzluða iliþkin birinci fýkrasýna yeni bir sýnýrlama eklenmiþtir. Yapýlan
düzenlemeyle, milletvekillerinin Meclis çalýþmalarýndaki sözlerini ve ileri
sürdükleri düþüncelerini Meclis dýþýnda da sorumsuz olarak tekrarlayýp,
açýklayabilmeleri, o oturumdaki Baþkanlýk divanýnýn teklifi üzerine Meclisçe
baþka bir karar alýnmamasý þartýna baðlamýþtýr. Ayrýca yasama dokunulmazlýðýnýn
düzenlendiði Tasarý maddesinin 2. fýkrasýna;
seçimden önce soruþturmasýna baþlanmýþ olmak kaydýyla Anayasanýn
14. maddesindeki durumlar bu hükmün dýþýndadýr

hükmü eklenmiþtir. Böylece 14. maddede yer alan suçlardan birini seçimden
önce iþlemiþ olanlar, milletvekili seçilmeden önce haklarýnda bu suça iliþkin
olarak soruþturmaya baþlanmýþ ise madde hükümlerine göre, dokunulmazlýktan
yararlanamayacaklardýr.71
Milli Güvenlik Konseyi görüþmeleri sýrasýnda, MGK Baþkanýnca,
milletvekillerinin dört, beþ dönem seçilebileceði ve sonunda af gibi yollarla
iþlenen suçlarýn kovuþturulmasý engellenebileceði gerekçesiyle, Tasarýdaki;
70 DM Anayasa Komisyonu Raporu, Sýra Sayýsý 166 için bkz. Danýþma Meclisi Tutanak Dergisi, C. 9, B.
139, s. 199-205.
71 Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu, MGK Tutanak Dergisi, Sýra Sayýsý 450, C. 9, s. 78.
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Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkýndaki soruþturma ve kovuþturma,
Meclisin yeniden dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr.

hükmünün  baðlý deðildir þeklinde deðiþtirilmesi yönünde öneride
bulunulmuþ; dokunulmazlýðýn kiþiliðe deðil, üyelik sýfatýna baðlý olduðu, bu
sýfatýn ibraz edildiði sürece dokunulmazlýðýn devam etmesi gerektiði, her dönem
dokunulmazlýðý kaldýrma iþleminin yapýlabileceði, birtakým durumlarýn
dokunulmazlýktan istisna tutulduðu ve dokunulmazlýðýn seçimler yenilenince
tekrar kazanýlmamasý halinin, dokunulmazlýk müessesinin topyekün reddi
anlamýna geleceði gerekçeleriyle bu öneri benimsenmemiþ ve madde metni,
Konseye geldiði þekliyle deðiþtirilmeden kabul edilmiþtir.72
Netice olarak denilebilir ki Meclis ve komisyon tutanaklarý çerçevesinde
yaptýðýmýz incelemeler çerçevesinde, Anayasanýn dokunulmazlýðý düzenleyen
maddesi, 1961 Anayasasý görüþmelerinde olduðu gibi bütün unsurlarýyla
ayrýksý fikirler çerçevesindetartýþýlmamýþtýr. Bundan da anlaþýlmaktadýr ki,
Anayasa Koyucu 1961 Anayasasý uygulamasýný yerinde bulmuþ, yasama
dokunulmazlýðýnýn esaslarýnda bir deðiþikliðe gitmeye gerek görmemiþtir.73
Mevcut demokratik sistemi askýya alýp Meclisi daðýtan 1980 askeri yönetimi
etkisiyle hazýrlanan 1982 Anayasasý, yürütmenin yasama aleyhine gücünü
artýrmasýna karþýn, yasama dokunulmazlýðý kurumunun varlýðýný kamu yararý
bakýmýndan gerekli görmüþtür.
1982 Anayasasýnýn hazýrlanmasý sýrasýnda oluþturulan Danýþma Meclisi
üyeleri de baðýþýklýklardan yararlanmýþlardýr. 2485 sayýlý Kurucu Meclis Hakkýndaki
Yasanýn Dokunulmazlýk baþlýklý 13. maddesinde;
Danýþma Meclisi üyeleri, Meclisteki çalýþmalarýnda açýkladýklarý
görüþlerinden ve kullandýklarý oylardan sorumlu tutulamaz, sadece
yeminlerine ve vicdanlarýna baðlý kalarak görev yaparlar.
Danýþma Meclisi üyeleri, DM üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðuyla
verilmiþ bir karar olmadýkça, sanýk olarak sorguya çekilemez, tutulamaz
ve yargýlanamaz. Ancak, aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali bu hükmün
dýþýndadýr. Bu gibi durumlarda yetkili makamlar olayý derhal Danýþma
Meclisi Baþkanlýðýna bildirirler. Seçimlerden önce veya sonra Danýþma
Meclisi üyelerinden birisi hakkýnda verilmiþ bir ceza hükmünün yerine
getirilmesi, Meclisin hukuki varlýðýnýn sona ereceði zamana ertelenir. Bu
takdirde dava ve ceza zamanaþýmý iþlemez74 denilmek suretiyle konu
düzenlenmiþtir.
72 MGK Tutanak Dergisi, C. 6, B. 118, 18.10.1982, s. 364-365.
73 Tabiiki bu gözlemimiz Meclis tutanaklarý çerçevesinde çýkan sonuçtur. Resmi olmayan toplantýlarýn veya
tutanak kaydý olmadan yapýlan ve birçok noktada konsensüsün saðlandýðý resmi toplantýlarýn bugün bile
varlýðý düþünüldüðünde, dokunulmazlýða iliþkin birçok konunun tartýþýlmasý da mümkündür.
74 Kurucu Meclis Hakkýndaki Kanun, TBMM Basýmevi, Temmuz, 1981, 4. Baský, s. 30.
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Bu dönemde bazý DM üyelerinin (Yavuz Altop, Erdoðan Bayýk, Selçuk
Kantarcýoðlu, A. Asým Ýðneciler) dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý istenmiþ ancak
hiçbir üyenin dokunulmazlýðý kaldýrýlmayarak, kovuþturmanýn üyeliðin sona
ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiþtir.75
1982 Anayasasý yürürlüðe girdikten günümüze kadar20. ve 21.
dönemlerdeAnayasanýn yasama dokunulmazlýðýna iliþkin 83. maddesinin
deðiþtirilmesine yönelik Genel Kurulda iki kanun teklifi oylanmýþ ancak bu
teklifler anayasa deðiþikliði için aranan yeter çoðunluk saðlanamadýðý için
kanunlaþamamýþtýr.

6.4. 20. Yasama Dönemindeki Geliþmeler
20. dönem birinci yasama yýlý içinde, Partilerarasý Uyum Komisyonu
Anayasanýn 83. maddesinin deðiþtirilmesine iliþkin bir çalýþma yapmýþtýr.
Komisyonda kabul edilen taslak metin, kanun teklifi olarak sunulmasý için grup
baþkanlýklarýna gönderilmiþ, ardýndan, dönemin Meclis Baþkaný Kütahya
Milletvekili Mustafa Kalemli, ANAP Genel Baþkaný Mesut Yýlmaz, DYP Genel
Baþkaný Tansu Çiller, DSP Genel Baþkaný Bülent Ecevit, CHP Genel Baþkaný
Deniz Baykal ile 292 milletvekilinin imzasýyla yasa teklifi olarak, Anayasa
Komisyonuna havale edilmiþtir. Verilen kanun teklifinde dokunulmazlýðýn
devamý süresince zamanaþýmýnýn iþlemeyeceði kuralýnýn dava zamanaþýmýný da
kapsayacaðý açýklýða kavuþturulmuþ, yüz kýzartýcý suç niteliðindeki bir takým
suçlardan dolayý milletvekilinin sorguya çekilmesinde ve yargýlanmasýnda
Meclisin kararýnýn alýnmayacaðý hükme baðlanarak dokunulmazlýðýn kapsamý
kýsmen daraltýlmýþtýr. Teklifte, milletvekili hakkýndaki açýlan ceza davalarýnýn
yargýlama yerinin Yargýtay olacaðý belirtilmiþ, milletvekilinin soruþturulma ve
yargýlanmasýna iliþkin esaslarýn daha sonra çýkarýlacak kanunla belirleneceði
hüküm altýna alýnmýþtýr.
Verilen teklif76 6.2.1997 tarihinde Anayasa Komisyonu tarafýndan kabul
edilmiþtir. Komisyon tarafýndan kabul edilen metin, 22.3.1999 ve 22.3.1999
75 Murat Sevinç, a.g.e., s. 129.
76 Genel Kurulda reddedilen teklifin yasama dokunulmazlýðýna iliþkin maddesi þöyledir:
Yasama sorumsuzluðu ve yasama dokunulmazlýðý.
Madde 83. (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalýþmalarýndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri
sürdükleri düþüncelerden, ayný birleþimdeki Baþkanlýk Divanýnýn teklifi üzerine Meclisçe baþka bir karar alýnmadýkça
bunlarý Meclis dýþýnda tekrarlamak ve açýða vurmaktan hiçbir þekilde sorumlu tutulamazlar. Ýçtüzük gereðince
verilecek disiplin cezalarý saklýdýr.
(2)Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararý olmadýkça tutulamaz,
sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargýlanamaz. Bir milletvekili hakkýnda seçiminden önce veya sonra verilmiþ
bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliðinin sona ermesine býrakýlýr. Tekrar seçilen milletvekili hakkýnda
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tarihlerinde, Genel Kurulda oylanmýþ77, yapýlan nihai gizli oylamaya 357
milletvekili katýlmýþtýr; ancak 218 kabul, 118 ret, 10 çekimser, 3 geçersiz oyla
kanun teklifi reddedilmiþti.78

6.5. 21. Yasama Dönemindeki Geliþmeler
21. yasama döneminde özellikle ABye uyum çerçevesinde, TBMMde
grubu bulunan siyasi partilerin eþit þekilde temsil edildiði Partilerarasý Uzlaþma
Komisyonunca, Anayasanýn otuz yedi maddesinde deðiþiklik öngörenbu arada
yasama dokunulmazlýðýna iliþkin 83. maddenin de yeniden düzenlendiðibir
taslak metin hazýrlanmýþ, hazýrlanan metin DSP Genel Baþkaný Bülent Ecevit,
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, ANAP Genel Baþkaný Mesut Yýlmaz ile
288 Milletvekilinin imzasýyla yasa teklifi olarak Anayasa Komisyonuna havale
edilmiþtir.

soruþturma ve kovuþturma, Meclisin yeniden dokunulmazlýðýný kaldýrmasýna baðlýdýr. Dokunulmazlýk süresince
dava ve ceza zamanaþýmý iþlemez.
(3)Þu kadar ki, aðýr cezayý gerektiren cürümlerde suçüstü hali ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk,
dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas, kaçakçýlýk, resmî ihale ve alým satýmlara fesat
karýþtýrma cürümlerinden dolayý bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargýlanmasý için Meclisin kararý aranmaz.
Bu hallerde Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý, durumu hemen ve doðrudan doðruya Türkiye Büyük Millet Meclisine
bildirmek zorundadýr. Ancak bu hallerde de suç iþlediði ileri sürülen milletvekili, aðýr cezayý gerektiren cürümlerde
suçüstü hali veya Meclisin kararý olmadýkça tutulamaz ve tutuklanamaz.
(4)Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarýnca yasama dokunulmazlýðý ile ilgili görüþme
yapýlamaz ve karar alýnamaz.
(5)Milletvekilleri hakkýndaki ceza davalarý Yargýtayda görülür. Bu davalarla ilgili hazýrlýk soruþturmasýnýn yürütülmesi,
kamu davasýnýn açýlmasý, hükmün temyizi ve diðer yargýlama esaslarý kanunla düzenlenir. TBMM Genel Kurul
Tutanaðý, D. 20, B. 56, 17.3.1999 s. 19, http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim Tarihi: 14.1.2005.
77 Genel Kurul görüþmeleri sýrasýnda 2 önerge verilmiþtir. Tokat milletvekili Recep Kýrýþ ve arkadaþlarý
tarafýndan verilen birinci önerge þöyledir:
Þu kadar ki, ölüm cezasýný gerektiren cürümlerle adam öldürme, zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet,
hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, emniyeti suiistimal, dolanlý iflas, kaçakçýlýk, resmî ihale ve alým satýmlara
fesat karýþtýrma cürümlerinden dolayý, bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargýlanmasý için Meclisin
kararý aranmaz. Bu hallerde, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý, durumu, hemen ve doðrudan doðruya
Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadýr; ancak, bu hallerde de suç iþlediði ileri sürülen
milletvekili, kendisiyle ilgili Meclisin dokunulmazlýðýný kaldýrma kararý olmadýkça tutulamaz, tutuklanamaz.
Adam öldürme cürmünde suçüstü hali, bu hükmün dýþýndadýr.
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Amasya Milletvekili Ahmet Ýyimaya ve arkadaþlarýn tarafýndan
verilen ikinci önerge; maddesinin üçüncü fýkrasýnýn son cümlesini, ... Ancak, bu hallerde de suç iþlediði
ileri sürülen milletvekili, adam öldürme cürümlerinde suçüstü hali veya Meclisin kararý olmadýkça tutulamaz
ve tutuklanamaz þeklinde, son fýkrasýný da, Milletvekilleri hakkýndaki ceza davalarý Yargýtayda görüþülür.
Bu davalarla ilgili hazýrlýk soruþturmasýnýn Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý tarafýndan yürütülmesi, Yargýtay
Birinci Baþkanlýk Kurulu tarafýndan kamu davasýnýn açýlmasý, suçüstü haliyle hüküm temyizi ve diðer yargýlama
esaslarý kanunla düzenlenir þeklinde deðiþtirilmesini öngörmektedir.
Verilen iki önergede Meclis Genel Kurulunda yeter çoðunluk saðlanamadýðý için reddedilmiþtir. TBMM
Genel Kurul Tutanaðý, D. 20, YY. 4, B. 56, 17.3.1999, s. 10-25, http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim Tarihi:
14.1.2005.
78 TBMM Genel Kurul Tutanaðý, D. 20, YY. 4, B. 61, 22.3.1999, s. 13, http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim
Tarihi: 14.1.2005.
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Anayasa Komisyonunca kabul edilen teklifte Anayasasýnýn 83. maddesinin
dördüncü fýkrasý madde metninden çýkarýlmýþ; maddeye aþaðýdaki fýkralar
eklenmiþtir.
Dokunulmazlýkla ilgili iþler, Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaþma
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandýrýlýr.
Dokunulmazlýkla ilgili oylama Genel Kurulda gizli olarak yapýlýr.
Milletvekilleri hakkýnda ceza davalarý Yargýtayda görülür. Bu
davalarla ilgili hazýrlýk soruþturmasýnýn yürütülmesi, kamu davasýnýn
açýlmasý, hükmün temyizi ve diðer yargýlama esaslarý kanunla düzenlenir.79

TBMM Genel Kurulu görüþmeleri sýrasýnda Ankara Milletvekili H. Uluç
Gürkan tarafýndan verilen deðiþiklik önergesine Anayasa Komisyonu temsilcisi
katýlmamýþ ve önerge Genel Kurul tarafýndan reddedilmiþtir.80 Anayasa paketinin
yasama dokunulmazlýðýný düzenleyen 83. maddesinin ilk oylamasýnda81 435 oy
kullanýlmýþ, 355 kabul, 78 ret, 1 çekimser, 1 boþ oyla madde kabul edilmesine
karþýn, ikinci82 oylamasýnda 483 oy kullanýlmýþ, 295 kabul, 166 ret, 4 çekimser,
13 boþ oyla madde yeter çoðunluðun oyunu alamadýðý için kabul edilmemiþtir.
Teklifin, Mecliste çoðunluða sahip iktidar partileri milletvekillerinin imzalarýyla
getirilmesi ve Meclis görüþmeleri sýrasýnda söz alan siyasi parti gruplarýnýn
79 Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu, TBMM Sýra Sayýsý, D. 21, YY. 3, No. 737,
http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim Tarihi: 14.1.2005.
80 Verilen deðiþiklik önergesi þu þekildedir;
Yasama ayrýcalýklarý
Madde 83.  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalýþmalarýndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri
sürdükleri düþüncelerden, o oturumdaki Baþkanlýk Divanýnýn teklifi üzerine Meclis tarafýndan baþka bir karar
alýnmadýkça bunlarý Meclis dýþýnda tekrarlayýp açýða vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç iþlediði ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin gizli oyla alacaðý karar olmadýkça
yakalanamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yakalanamaz. Aðýr cezayý gerektiren suçüstü hali bu hükmün
dýþýndadýr.
Milletvekili seçilme yeterliliðini ortadan kaldýran suçlardan biri söz konusu olduðunda, hakkýnda böyle bir
suçlama bulunan veya dokunulmazlýðý kendi isteði sonucu kalkan milletvekili hakkýnda hazýrlýk soruþturmasý
doðrudan Yargýtay Cumhuriyet Savcýlýðý veya vekili tarafýndan yapýlýr. Kamu davasý açýlmasý halinde, milletvekili,
Yargýtayýn ilgili ceza dairesinde yargýlanýr. Ancak bu kiþi kesin hüküm olmadýkça gözlem altýna alýnamaz,
tutuklanamaz ve hakkýnda hiçbir biçimde zor önlemleri uygulanamaz. Ýlgili hallerde yetkili makam, durumu
derhal ve doðrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadýr.
Baþbakan ve Bakanlar hakkýndaki suçlamalar, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý veya vekili tarafýndan Meclis
soruþturmasý için Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilir.
Milletvekilleri dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýný bizzat isteyebilir. Bu halde üyenin yazýlý olarak yaptýðý
baþvurusunu, baþvuru tarihinden sonraki ilk Genel Kurul toplantýsýnda sözlü olarak da açýklamasýyla dokunulmazlýðý
kalkar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkýnda seçimden önce veya sonra verilmiþ olup da milletvekili sýfatýnýn
düþmesini gerektirmeyen bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sýfatýnýn sona ermesine býrakýlýr. Üyelik
süresince zamanaþýmý iþlemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarýnca yasama dokunulmazlýðýyla ilgili görüþme yapýlamaz
ve karar alýnamaz. TBMM Genel Kurul Tutanaðý, D. 21, YY. 3, B. 134, 27.9.2001, s. 52,
http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim Tarihi: 14.1.2005.
81 TBMM Genel Kurul Tutanaðý, D. 21, YY. 3, B. 134, 27.9.2001, s. 53, http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim
Tarihi: 14.1.2005.
82 TBMM Genel Kurul Tutanaðý, D. 21, YY. 3, B. 3, T.3.10.2001, s. 15, Eriþim Tarihi: 14.1.2005.
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temsilcilerinin hepsinin teklifin lehinde görüþ bildirmelerine karþýn maddenin
kabul edilmeyiþi dikkati çeker bir durumdur.

6.6. 22. Yasama Dönemindeki Geliþmeler, Kabahatlerin
Dokunulmazlýk Kapsamýnda Olup Olmadýðý Sorunu
22. yasama döneminde CHP milletvekillerinin imzalarýyla; dokunulmazlýðýn
sýnýrlandýrýlmasýnýn ertelenmesinin nedenlerine açýklýk kazandýrýlmasý, ertelemenin
ekonomik ve siyasal boyutlarýnýn belirlenmesi, yapýlacak yeni düzenlemelerin
ulusal ve uluslararasý karþýlaþtýrmalarla çerçevesinin çizilmesi, TBMM üyelerinin,
yapýlacak yeni düzenlemeler karþýsýnda durumlarýnýn saptanmasý amacýyla,
Meclis Araþtýrmasý açýlmasý istemli önerge verilmiþ, Genel Kurulun 17 Haziran
2003 tarihli 94. birleþiminde yapýlan öngörüþme sonucunda doðrultusunda bir
araþtýrma komisyonu kurulmasýna karar verilmiþtir.
Çalýþmalarýný tamamlayan Meclis Araþtýrmasý Komisyonu nihai kararýnda:
Karma Komisyonun eski Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünün 140. maddesinde
yer alan ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarýnda da esas alýnan objektif kriterleri
temel almak suretiyle, bekleyen dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý istemli dosyalar
hakkýnda iþlem yapýlmasýna kaldýðý yerden devam edip, çalýþmalarýný bir an
önce sonuçlandýrmasýnýn, mevcut tartýþmalarý büyük ölçüde sona erdireceði
belirtilmiþ; milletvekili dokunulmazlýðýný düzenleyen Anayasanýn 83. maddesinde
deðiþiklik yapýlmasýnda bir kamu yararý bulunmadýðý, dokunulmazlýk müessesesinin
kamu düzeninden olduðu ve diðer yapýsal reformlarla birlikte ele alýnýncaya
kadar mevcut halinin korunmasý gerektiði benimsenmiþtir. Meclis Araþtýrmasý
Komisyonu kararýnýn bu þekilde çýkmasýnda Komisyonda çoðunluða sahip iktidar
partisi milletvekillerinin tutumlarýnýn büyük etkisi olmuþtur.83
Yapýlan Meclis Araþtýrmasý sonucu olarak yasama dokunulmazlýðý kurumunun
yeniden düzenlenmesine yönelik henüz bir çalýþma da olmamýþtýr.
Bu dönem içerisinde uygulamayý yönlendiren diðer bir geliþme,
Adalet Bakanlýðýnýn talebi üzerine TBMM Karma Komisyonunun kabahat
fiilleri konusunda yapmýþ olduðu yorum olmuþtur.

Uygulamada Kabahatler Kanunu kapsamýnda kalan milletvekili fiillerinin
dokunulmazlýk kapsamýnda olup olmadýðý tartýþmasýnýn bir yansýmasý olarak
olay þu þekilde geliþmiþtir:
83 TBMM 10/70 Esas Numaralý Meclis Araþtýrmasý Komisyonu raporu, D. 22, YY. 2, Sýra Sayýsý 332,
http://www.tbmm.gov.tr, Eriþim Tarihi: 14.1.2005.
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Turhal Cumhuriyet Baþ Savcýlýðý 13.7.2005 tarihli kararýyla, Tokat
milletvekilleri Mehmet Ergün Daðcýoðlu, Orhan Ziya Diren, Feramus
Þahin ile Resul Tosunnun soruþturma dosyalarý hakkýnda, 5326 sayýlý
Kabahatler Kanunu gereðinceiþlenen fiilleri bu kanun kapsamýnda
görerekkavuþturmaya yer olmadýðýna karar vermiþ, fiilin Kabahatler
Kanunu çerçevesinde idari para cezasý gerektirmesi yönünden
savcýlýkçadeðerlendirmeye tabi tutulabilmesi içinkonunun
dokunulmazlýk kapsamýnda olup olmadýðýna açýklýk getirmek üzere
Adalet Bakanlýðý aracýlýðýyla TBMMden görüþ istemiþtir.

Konu, Anayasa ve Adalet Komisyonlarýndan oluþan Karma Komisyonda
görüþülmüþ, Komisyon, hazýrladýðý raporunun sonuç bölümünde kanaatini þu
þekilde izhar etmiþtir:
Karma Komisyonda yapýlan görüþmeler sonucunda kabahatler
alanýnda yargýnýn, itiraz yada baþvuru sonucu da olsa bir yargýlama
faaliyetine girecek olmasýnýn özü itibariyle yargýlama sürecini baþlatacaðý,
kabahatlerin geniþ anlamda Anayasanýn 83 maddesindeki suç kavramýnýn
içinde mütalaa edilmesi gerektiði, kabahatlerin ayrý bir Kanunla
düzenleniyor olmasýnýn bu durumu deðiþtirmediði, Anayasanýn lafzý ve
ruhunun yorumundan suç kavramýnýn hem cürüm hem de kabahatlerin
dokunulmazlýk kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiði çoðunluk görüþü
olarak ortaya çýkmýþtýr.84

Karma Komisyonun bu yorumunu incelemeden önce idari suç ve idari ceza
kavramlarýna açýklýk getirmek yerinde olacaktýr.
Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarýnýn kapsamý dýþýna çýkarma
eðiliminin bir sonucu olarak; çeþitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda
bazý fiiller karþýlýðýnda idarî yaptýrýmlar öngörülmektedir. Baþka bir deyiþle, bu
fiiller, idarî suçlar olarak tanýmlanmaktadýrlar.
Bu çerçevede hukukumuzda, mahkemeler dýþýnda idari mercilerin de bazý
durumlarda kiþilere para cezasý verme yetkisi mevcuttur. Maliyenin, belediyenin,
kolluk memurlarýnýn, gümrük idaresinin verdiði ceza kararlarý bu kapsamdadýr
ve bunlar idari cezalardýr. Kanun Koyucu bu fiilleri, ceza hukuku anlamýnda
suç olmaktan çýkarmýþtýr. Ýdarenin vermiþ olduðu bu tür para cezalarý, bir
yargýlamayý veya dokunulmazlýk kapsamýndaki diðer iþlemleri gerektirmediðinden,
hem muhakeme engeli, hem de infaz engeli dokunulmazlýk bu durumda söz
konusu olmamaktadýr. Kaldý ki, verilen, para cezasý olduðundan, kurumun
amacýna göre de nispi dokunulmazlýk kapsamýna girmeyeceði açýktýr.85
84 Karma Komisyon Raporu, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Arþivi.
85 Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Muhakeme hukuku dalý olarak ceza muhakemesi hukuku, Ýstanbul,
2005, s. 822. Ayný yönde görüþ için bkz. Metin Feyzioðlu, a.g.e., s. 32.
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Söz konusu fiiller karþýlýðýnda, genellikle parasal nitelikte bir yaptýrým
öngörülmektedir. Ancak, bu parasal yaptýrým, bir ceza hukuku yaptýrýmý olan
adlî para cezasý deðil; idarî yaptýrým olarak idarî para cezasý niteliði taþýmaktadýr.
Belirtmek gerekir ki, her ikisi de belli bir miktar paranýn kiþiden alýnýp Devlet
Hazinesine intikalinden ibaret gibi görünse de; adlî nitelikteki para cezasý ile
idarî nitelikteki para cezasý arasýnda, karar veren merci, yaptýrýmýn infaz sureti,
yaptýrýma baðlanan kanunî neticeler bakýmýndan önemli farklýlýklar bulunmaktadýr.
Örneðin, idarî nitelikte bir yaptýrým olarak para cezasýna, ceza muhakemesi
süreci sonucunda mahkeme tarafýndan hükmedilmez; bu ceza, idarî görev yapan
bir kiþi veya kurul tarafýndan verilir. Bu cezalar, adlî sicile kaydedilmez, ödenmediði
takdirde hapse dönüþtürülmez.86
1 Haziran 2005te yürürlüðe giren 5237 sayýlý yeni TCKda kabahat, cürüm
ayýrýmýna son verilmiþ, daha önce mülga Ceza Kanununda kabahat suçu olarak
nitelenen bazý fiiller kanun kapsamýndan çýkarýlmýþtýr. Yürürlük tarihi 1 Haziran
2005 olan 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu ile de daha önce ceza kanunlarý
kapsamýnda olan bazý fiiller, ceza hukuku anlamýnda suç olmaktan çýkarýlmýþ,
yaptýrýmlarýidari makamlarca verilenidari para cezalarý olan idari suç
kapsamýna alýnmýþtýr. Söz konusu Kanun ile tanýmlanan kumar oynamak,
sarhoþken baþkasýnýn huzurunu bozmak, kamuya ait bir yere afiþ asmak, çevreyi
kirletmek, kimliði bildirmemek, gürültü çýkartarak huzuru bozmak, yetkili
makamlar tarafýndan verilen ve hukuka aykýrý olmayan emre aykýrý hareket
etmek gibi idari suçlarý iþleyen milletvekillerine dokunulmazlýklarý kaldýrýlmaksýzýn
yasada belirtilen idari cezalar uygulanabilecektir.87
Ýdari suç, idari ceza ve kabahat fiilleri konusunda yaptýðýmýz açýklamalar
çerçevesinde Komisyonun söz konusu görüþüne katýlmak mümkün deðildir.
Öncelikle, Kabahatler Kanununun Tanýmlar baþlýklý 2. maddesinde;
Kabahat deyiminden; Kanunun, karþýlýðýnda idarî yaptýrým uygulanmasýný
öngördüðü haksýzlýk anlaþýlýr.

denilmek suretiyle bu Kanuna dayalý olarak verilen yaptýrýmlarýn idari iþlem
konusu olduðu açýkça belirtilmiþtir. Yine söz konusu Kanunun 22. maddesinde,
idari yaptýrýmlarý uygulama yetkisinin idarî kurul, makam veya kamu görevlileri

86 Kabahatler Kanunu Tasarýsý Genel Gerekçesi, D. 22, Sýra Sayýsý 840, www.tbmm.gov.tr .
87 Kabahatler Kanunu Tasarýsý Gerekçesi ve Adalet Komisyonu Raporu, Sýra Sayýsý 840, www.tbmm.gov.tr,
Eriþim Tarihi: 23.03.2005.
Erem, milletvekiline, mülga CMUKta ki (m. 26) hakimin reddi talebinin varit olmamasý durumunda
disiplin cezalarýnýn hükmolunabileceðini, fakat bu cezalarýn infazýnýn geri býrakýlacaðýný ileri sürmüþtür.
Faruk Erem, Türk ceza hukuku, Ankara, 1950, a.g.e., s. 178.
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olduðu belirtilmiþtir. Her ne kadar söz konusu Kanunun 23 ve 24. maddelerinde
suç isnadý nedeniyle soruþturma ve kovuþturma konusu yapýlan fiillere iliþkin
söz konusu fiilin Kabahatler Kanunu kapsamýnda iþlenen bir fiil olduðunun
anlaþýlmasý durumunda, savcýlara ve mahkemelere de karar vermeyaptýrým
uygulamayetkisi verilse de, maddelerin metninde adli makamlarýn bu þekildeki
tasarruflarýnýn idari yaptýrým olduðu yoruma ihtiyaç býrakmayacak þekilde açýkça
belirtilmiþtir. Zaten yukarýda bahsettiðimiz üzere Kabahatler Kanununun genel
gerekçesinde de bu durum açýkça izah edilmiþtir. Dolayýsýyla, Karma Komisyonun
Kabahatler Kanunu kapsamýnda iþlenen fiilleri, Anayasanýn 83. maddesinde
belirtiler suç kavramýnýn içine alan geniþletici yorumu isabetli deðildir.
Karma Komisyonun kabahat fiillerini suç kavramý içerisine alan yorumunu
kabul etsek bile, yukarýda da belirttiðimiz üzere, Anayasanýn 83. maddesinde
dokunulmazlýk kapsamýna alýnan ceza muhakemesi iþlemleri tahdidi olarak
belirtildiðinden, Kabahatler Kanunu çerçevesinde iþlenen fiillere yaptýrým
uygulanmasý, ceza yargýlamasýný veya dokunulmazlýk kapsamýndaki diðer
muhakeme iþlemlerini gerektirmediðinden, bu fiillerin dokunulmazlýk kapsamýnda
ele alýnmasý da düþünülemez.
Kabahatler Kanunu çerçevesinde iþlenen fillere uygulanan idari yaptýrýmlarýn,
baþvuru yolu ile sulh ceza mahkemesince incelenebiliyor olmasý da söz konusu
kanaatimizi deðiþtiremeyecektir. Çünkü, dokunulmazlýk davalý-sanýk durumunda
olan milletvekilini korumak amacýyla öngörülen bir kurumdur. Aleyhine verilen
idari yaptýrým dolayýsýyla Kabahatler Kanunu çerçevesinde sulh ceza mahkemesine
milletvekili adýna yapýlacak itiraz baþvurusunda, milletvekili baþvurandavacý
konumunda olduðu için dokunulmazlýk korumasýndan da bahsedilemez.
Buraya kadar ki çýkarýmlarýmýz idari suç ve cezalarýn dokunulmazlýk
kapsamýndaki tutma, tutuklama ve hürriyeti tahdit gibi sonuçlar doðurmadýðý
gerçeði üzerine yapýlmýþtýr. Farazi olarak iþlenen idari suç niteliðindeki bir fiilden
dolayý hürriyeti tahdidi gerektiren bir yaptýrýmýn uygulanmasý durumunda, böyle
bir fiili milletvekilinin iþlemesi halinde milletvekilinin dokunulmazlýk
korumasýndan yararlanamayacaðýný düþünmek, Anayasa 83. maddesinin
mantýðýyla ve ruhuyla çeliþen bir uygulama olacaktýr. Çünkü, baðýmsýzlýðý
öngörülen yargý organlarýnca verilen hürriyeti baðlayýcý cezalarýn dokunulmazlýk
kapsamýnda olduðu bir hukuk sisteminde, idari makamlarýn hürriyeti tahdit
sonucunu doðuran iþlem ve eylemlerinin dokunulmazlýk kapsamýnda olmadýðýný
düþünmek o hukuk sisteminin özüne aykýrý bir yaklaþým olacaktýr.
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7. Netice
Özellikle son dönemlerde yoðunlaþan yolsuzluk iddialarý ve bu iddialarda
bazý milletvekillerinin de isimlerinin geçmesi, yasama dokunulmazlýðý kurumunun
gerekliliði ve kapsamý konusunda tartýþmalara yol açmýþtýr. Bu çerçevede baþka
ülke örneklerinden yola çýkan yaklaþýmlar bulunmaktadýr. Ancak, konuyu
öncelikle Türkiye þartlarý bakýmýndan ele almak gerekir. Siyasi kurumlarýn
gerekliliði, içinde bulunduðu toplumun siyasal ve toplumsal þartlarýna göre
deðerlendirilmelidir. Bir memlekette milletvekili dokunulmazlýðýnýn dar veya
geniþ tutulmasý veya tamamen kaldýrýlmasý, meclisin, yürütme erki ve baský
odaklarý karþýsýnda baðýmsýz kalabilmesi imkânýna ve derecesine baðlýdýr. Bu
baðýmsýzlýk imkâný da her þeyden önce o memlekette ferdi hürriyetleri tam bir
teminat altýna alan, fertleri keyfî tutuklamalardan ve kovuþturmalardan koruyan
bir hukuk düzeninin kurulmasýyla varlýk kazanabilir.88
Milletvekili dokunulmazlýðý demokrasinin saðlýklý yürümesi için bir ihtiyaç
olma özelliðini sürdürmektedir. Demokratik sistemi askýya alýp Meclisi daðýtan
1980 askerî yönetiminin etkisiyle hazýrlanan 1982 Anayasasý, yürütmenin yasama
aleyhine gücünü artýrmasýna karþýn, yasama dokunulmazlýðý kurumunun varlýðýný
önemli bir sýnýrlandýrmaya tabi tutmadan korumasý yukarýda bahsettiðimiz
gerekliliðin bir yansýmasýdýr. Dolayýsýyla ülkemiz þartlarýnda üzerinde durulmasý
gereken nokta, dokunulmazlýk kurumunun bir bütün olarak kaldýrýlmasý deðil,
bu kurumun oluþturulmasýnda gözetilen amaçlarý gerçekleþtirmeye yönelik,
sýnýrýnýn ve kapsamýnýn belirlenip, aksayan yönlerinin yeniden düzenlenmesidir.
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