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Bireysel Başvuru Kararları Çerçevesinde Bir İnceleme: Tutuklu Milletvekilleri1 

Toplumdaki farklı siyasal görüşleri temsil eden ve seçmen iradesinin meclise yansı-
masını sağlayan milletvekilleri belirli yargısal muafiyetlerle donatılmıştır. 1982 Anaya-
sasının 83. maddesinde yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı olarak düzenlenen 
bu anayasal bağışıklıklar milletvekillerinin şahıslarına tanınmış olan bir ayrıcalık de-
ğil, yasama organının işlevini yerine getirmesi amacıyla öngörülmüş güvencelerdir2. 
Bu çerçevede milletvekilleri bir yandan yasama faaliyetleri sırasında kullandıkları oy-
lar ve dile getirdikleri görüşler nedeniyle mutlak bir yargısal muafiyete sahipken, diğer 
yandan işledikleri ileri sürülen suçlar sebebiyle tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulana-
maz ve yargılanamazlar. Gerçi, dokunulmazlık, milletvekillerinin yasama faaliyetleri-
nin dışında kalan eylemlerini kapsar, fakat bu durum, dokunulmazlığın, sorumsuzluğu 
tamamladığı gerçeğini değiştirmez. Zira milletvekilinin sorumsuzluğun tanıdığı gü-
vencelerden yararlanabilmesi öncelikle fiziki olarak mecliste bulunmasına ve meclis 
çalışmalarına etkin bir şekilde katılabilmesine bağlıdır3. 

Görüldüğü gibi, Türk anayasa hukuku sisteminde milletvekili ancak yasama doku-
nulmazlığından yararlanamadığı sürece yargısal güvencelerden muaf olabilir. Şöyle 
ki, ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde ya da seçimden önce soruşturmasına baş-
lanmış olması şartıyla Anayasanın 14. maddesinde ifade edilen durumlarda yasama 
dokunulmazlığının uygulanması söz konusu olmadığı gibi, bir suç işlendiği iddiasıyla 
dokunulmazlığın Meclis tarafından kaldırılması da mümkündür. Bu bağlamda cevap-
landırılması gereken esas soru ise şudur: Yasama dokunulmazlığından yararlanma-
yan bir milletvekili hangi koşullarda özgürlüğünden mahrum bırakılabilir? Anayasa 
Mahkemesince bireysel başvuru üzerine 4.12.20134, 2.1.20145 ve 3.1.20146 tarihle-
rinde tutuklu milletvekilleri ile ilgili verilen kararlar bu konuda yön gösterici niteliğe 
sahiptir. Fakat Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekillerine bakışını açıklamadan 
önce bu kararların ortak noktalarının belirlenmesinde fayda vardır. Bir kere, tüm baş-
vurucular milletvekili seçilmeden tutuklanmış ve belirli bir süredir tutukluluk halleri 
devam etmektedir. Ayrıca, başvurucular milletvekili seçilmelerine rağmen Anayasa 
md. 14’de belirtilen hususlar nedeniyle yasama dokunulmazlığının sağladığı güven-
celerden yararlanamamışlardır. Nihayet, Anayasa Mahkemesinin, tutuklu milletvekil-
leri ile ilgili verdiği ihlal kararlarının gerekçelerini esas itibariyle Anayasa md. 19/7’ye 
ve md. 67/1’e dayandırdığı görülür7. 

Anayasanın 19. Maddesinin 7. Fıkrasının İhlali Yönünden 

Anayasanın 19. maddesinin 7. fıkrası, tutuklu kişilere makul süre içerisinde yargılan-
mayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakkı ta-
nımaktadır. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, masumiyet karinesine rağmen tutukluluk 
ya da tutukluluğun devamı kararı ancak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına karşılık 
daha ağır bir kamu yararının mevcut olması halinde haklı görülebilir8. Tutuklu yargı-
lamalarda makul sürenin tespit edilmesinde davanın karmaşıklığı, organize suçlara 
ilişkin olup olmadığı ya da sanıkların sayısı gibi etkenler önem arz etmekle birlikte, 
tutuklu yargılanan kişinin milletvekili olması da belirleyici bir faktör olarak ortaya çıkar. 
Gerçekten de, Anayasa Mahkemesine göre, vatandaşların seçme ve seçilme hakla-
rını hükme bağlayan Anayasa md. 67/1, sadece seçimlerde aday olma hakkını değil 
ve ayrıca milletvekili olarak mecliste bulunma hakkını da içerir. Bu durumun ise mil-
letvekilinin temsil yetkisini uygulamada kullanması gerektiği anlamına geldiği konu-
sunda şüphe yoktur. Kaldı ki, demokratik esaslara uygun olarak seçilen bir milletveki-
linin yasama faaliyetlerine katılımının engellenmesi, tutuklu milletvekilinin seçilme 
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hakkının yanı sıra seçmenlerin serbest iradelerini açıklama hakkına da bir müdahale 
teşkil eder9. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Castells/İspanya Kararında 
milletvekili ile seçmen arasındaki ilişki doğrultusunda ifade özgürlüğünün temsilciler 
açısından ayrı bir önemi olduğunu, zira milletvekilinin seçmenlerin isteklerine dikkat 
çekerek meclise taşıdığını, dolayısıyla, muhalif milletvekilinin ifade özgürlüğüne yö-
nelen müdahalenin daha sıkı bir denetimi gerektirdiğini belirtmiştir10. 

Anayasa Mahkemesine göre eğer tutuklu kişi aynı zamanda milletvekiliyse kişi özgür-
lüğü ve güvenliği hakkının yanında, seçilmiş milletvekilinin tutuklu olması nedeniyle 
yasama faaliyetlerine katılamaması sonucunda mahrum kalınan kamu yararının da 
dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekir. Diğer bir ifade ile bu ihtimalde mahkeme-
ler, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkın-
dan daha ağır basan bir kamu yararının varlığını somut olgulara dayanarak ortaya 
koyması gerekir. Öyle ki, milletvekilinin siyasi faaliyette bulunma ve temsil hakkı ile 
tutuklu yargılanması arasında ancak ölçülü bir dengenin kurulması halinde tutuklulu-
ğa ve tutukluluğun devamına ilişkin sunulan gerekçelerin “ilgili ve yeterli” olduğu so-
nucuna ulaşılabilir11. Ayrıca, 5271 sayılı Kanunun 109. maddesinin 3. fıkrasında tu-
tukluluğa alternatif olarak kabul edilen tedbirler dikkate alındığında, belli bir süre için 
seçilen milletvekili hakkında temsil hakkının kullanılmasına engel olmayacak koruma 
tedbirlerinin uygulanabilirliği üzerinde titizlikle durulmalıdır12. Unutulmamalıdır ki, kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, tahliyesini talep eden kişinin şahsi durumunun göz 
önünde bulundurulmasını ve tutukluluk gerekçelerinin kişiselleştirilmesini gerekli kılar. 

Anayasanın 67. Maddesinin 1. Fıkrasının İhlali Yönünden 

Anayasanın 67. maddesinin 1. fıkrası, kanunda belirlenen koşullara uygun olarak 
yurttaşların seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faa-
liyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. 
Parlamenter demokrasilerde halk ile siyasal yönetim arasındaki iletişimin kurulma-
sında ve parlamentonun siyasal meşruiyetinin oluşturulmasında demokratik esaslara 
uygun şekilde tespit edilen milletvekilleri önemli bir rol oynar. Nitekim toplumdaki fark-
lı siyasal eğilimlerin parlamentoya yansımasına aracılık eden milletvekillerinin asli 
görev alanları parlamento olup, bu görev alanı demokratik bir rejimin tesisi açısından 
üstün bir kamusal yarar içerir13. Bu noktada anayasal bir korumaya sahip olan yasa-
ma faaliyeti için önemli olan husus, halkın siyasal iradesinin oluşumunun önlenme-
mesi ve bu hakkın özüne müdahale edilerek etkisiz hale getirilmemesidir. Zira yuka-
rıda da ifade edildiği gibi, bu aşamadaki ölçüsüz müdahaleler, hem siyasal temsil 
yetkisini ortadan kaldırır hem de seçmen iradesinin parlamentoya taşınmasını engel-
ler14. 

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin de işaret ettiği gibi, seçilme hakkının mutlak 
bir niteliğe sahip olmayıp meşru amaçlarla sınırlandırılabileceği, fakat Anayasada 
ifade edilen nedenlere dayanılarak gerçekleştirilen bu sınırlandırmaların Anayasa 
md. 13’te anılan şartlara uygun olması gerektiği belirtilmelidir15. Benzer biçimde Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi de söz konusu hakların sınırlandırılabileceğini, ancak, 
bu aşamada yapılan müdahalelerin yasama organının seçiminde halkın görüşlerini 
serbestçe açıklamasına veya belirli kişi ya da grupların siyasal yaşama katılımının 
önlenmesine yol açmaması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, Mahkemeye göre sınır-
landırmalar, hakkın özünü zedeleyecek ve etkisini ortadan kaldıracak ölçüde olma-
malı, amaçla orantılı olmalıdır16. Kısacası, milletvekillerinin makul olmayan bir biçim-
de tutukluluk halleri devam ettirilerek yasama faaliyetlerinden alıkonulması, milletve-
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killiği süresince tutuklu bulunduğu sürenin dikkate alınmaması, tutukluluk gerekçele-
rinin kişiselleştirilmemesi ve yasama faaliyetinin yerine getirilmesini engellemeyen 
alternatif koruma tedbirlerinin üzerinde özenle durulmaması siyasi faaliyette bulunma 
hakkına ölçülü bir müdahale teşkil etmeyeceği gibi, demokratik toplum düzeninin ge-
reklerine de uymaz17. 

Sonuç Yerine Bir Değerlendirme 

Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekilleri ile ilgili olarak verdiği bu kararlar gün-
celliğini hâlâ korumaktadır. Zira bu çalışmanın kaleme alındığı tarih itibariyle tutuklu-
luk halleri devam eden milletvekili sayısı on ikiye ulaşmıştır18. Bu bağlamda şu tespit-
lerde bulunulabilir: Öncelikle, tutuklu milletvekillerinin yasama dokunulmazlıkları 
20.05.2016’da 6718 sayılı Kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 20. madde ile kaldı-
rılmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu Anayasa değişikliğinin iptali istemini şekil 
bakımından reddetse de19, o dönem öğretide bu değişiklik, milletvekillerinin savunma 
ve Anayasa Mahkemesine başvuru haklarını kaldırdığı, eşitlik ve geçmişe yürümezlik 
ilkelerine aykırı düştüğü gerekçeleriyle eleştirilmiştir20. Böylelikle, milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarını kaldıran Anayasa değişikliğinin Anayasaya aykırı olduğu savu-
nulmuştur. Ayrıca, Mecliste temsil edilen bütün partilerden 152 milletvekilinin doku-
nulmazlığı kaldırılmış olsa da21, tutuklu milletvekilleri aynı siyasal partiye mensuptur. 
Ne var ki, yukarıda da işaret edildiği gibi, Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekilli-
ğine bakış açısı ve bu noktadaki içtihadı bellidir ve bireysel başvuru neticesinde veri-
len kararların kesin hüküm ve bağlayıcı etkisi açısından Anayasa Mahkemesinin ka-
rarlarına ilişkin genel hükümlerin uygulanması gerekir. Başka bir ifade ile bireysel 
başvuru kararları, kesin hükümden etkilenenlerle beraber bütün devlet organlarını 
bağladığı gibi, bu bağlayıcı etki, karşılaştırılabilir olaylar için de geçerli kabul edilme-
li22 ve milletvekillerinin tutuklanmasına karar verilirken Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan belirlenmiş ölçütlere uyulmalıdır. 
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