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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIK DİVANI KARARI

Karar No: 41  Karar Tarihi: 20 Temmuz 2017

 1. a) Ağrı Milletvekili Leyla ZANA hakkında 1 inci Yasama Yılı ile 2 nci Yasama Yılı 
01.10.2016 ila 30.04.2017 dönemine ilişkin olarak Anayasa’nın 81 inci maddesine uygun biçimde 
andiçmediği gibi aralıksız olarak Genel Kurulun 212 Birleşimine katılmadığına dair düzenlenen cetvel 
ile bu cetvele ilişkin itirazlar değerlendirilerek;

• Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın Anayasa’ya uygun andiçmeyerek milletvekilliği görevine 
başlamaması ve 17.11.2015 ila 30.04.2017 döneminde (aralıksız 212 birleşim) aylık 5’er birleşimi aşan 
devamsızlıkları sebebiyle Anayasa’nın 84 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 138 inci maddeleri uyarınca 
gerekli değerlendirmenin yapılması için dosyanın Karma Komisyona gönderilmesine,

 KARAR VERİLDİ.
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden
 Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı 

III. Hazırlık Komisyonu Raporu 

 Esas No.: 3/1171 10/11/2017
 Karar No.: 2

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI ÜYELERİNDEN

 KURULU KARMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 31/07/2017 tarihli ve 43452547-180-112160 sayılı 
yazısıyla, “Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın “01/10/2016 ila 30/04/2017 döneminde Anayasanın 
81’inci maddesine uygun biçimde andiçmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 Birleşimine 
katılmamasına bağlı devamsızlığı olduğunu” belirten 3/1171 esas numaralı dosyayı Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (Karma Komisyon) Başkanlığına havale etmiştir.

3/1171 esas numaralı dosyada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının, 20/07/2017 
tarihli ve 41 sayılı kararıyla, Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın devamsızlık durumunu görüşüp karara 
bağladığı belirtilmektedir.

Başkanlık Divanının kararında;

⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA hakkında 1’inci Yasama Yılı ile 2’nci Yasama Yılı 01/10/2016 
ila 30/04/2017 dönemine ilişkin olarak Anayasanın 81’inci maddesine uygun biçimde andiçmediği gibi 
aralıksız olarak Genel Kurulun 212 Birleşimine katılmadığına dair düzenlenen cetvel ile bu cetvele 
ilişkin itirazların değerlendirildiği,

⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın Anayasaya uygun andiçmeyerek milletvekilliği görevine 
başlamaması ve 17/11/2015 ila 30/04/2017 döneminde (Aralıksız 212 Birleşim) aylık 5’er birleşimi 
aşan devamsızlığa ilişkin dosyasının Anayasa’nın 84’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 138’inci maddeleri 
uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Karma Komisyona gönderileceği,

⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın devamsız olduğu birleşimlerin aralıksız iki ayı aşması 
sebebiyle İçtüzüğün 154’üncü maddesi hükmü kapsamında 17/11/2015 ila 30/04/2017 dönemine 
ilişkin ödenek ve yolluğunun verilmemesinin Genel Kurula teklif edileceği, 

belirtilmektedir.

Meclis Başkanlığı, Meclis Başkanlık Divanının 20/07/2017 tarihinde aldığı 41 numaralı kararını 
03/10/2017 tarihinde Genel Kurulun onayına sunmuştur. Başkanlık Divanının 41 numaralı kararına 
konu; Ağrı Milletvekili Leyla ZANA hakkında Anayasaya uygun andiçmeyerek milletvekilliği görevine 
başlamaması ve aralıksız iki ayı aşan (212 birleşim) devamsızlığı sebebiyle İçtüzüğün 154’üncü maddesi 
hükmü kapsamında 17/11/2015- 30/04/2017 dönemine ilişkin milletvekilinin ödenek ve yolluğunun 
verilmemesi, Genel Kurulun 3’üncü Yasama Yılı, 3’üncü Birleşiminde oylanarak kabul edilmiştir.

Karma Komisyon, 17/10/2017 tarihli toplantısında, İçtüzüğün 132’nci maddesi uyarınca ad çekmek 
suretiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup; Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil FIRAT, 
Ankara Milletvekili Murat ALPARSLAN ve Nevşehir Milletvekili Murat GÖKTÜRK, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubuna mensup Muğla Milletvekili Akın ÜSTÜNDAĞ ve Halkların Demokratik  
Partisi  Grubuna  mensup  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin ADIYAMAN’ı belirleyerek 3. Hazırlık 
Komisyonunu kurmuştur. 
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3’üncü Hazırlık Komisyonu 18/10/2017 tarihli toplantısında Başkanlık Divanını teşekkül 
ettirmiş; Ankara Milletvekili Murat ALPARSLAN’ı başkan ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil 
FIRAT’ı da kâtip üye seçerek çalışmalarına başlamıştır. Hazırlık Komisyonu 26/10/2017, 02/11/2017 
tarihli toplantılarında konuyu incelemiş ve 08/11/2017 tarihli dördüncü toplantısıyla da çalışmalarını 
tamamlamıştır.

  3’üncü Hazırlık Komisyonu, Karma Komisyon tarafından Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 
138’inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için kendisine tevdi edilen 
Başkanlık Divanının 20/07/2017 tarihli ve 41 Numaralı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi (3/1171 Esas) 
dosyasını incelemiş ve karara bağlamıştır. Komisyon üyeleri, 26/10/2017, 02/11/2017 ve 08/11/2017 
tarihli toplantılarda konuya ilişkin aşağıda belirtilen görüşleri ifade etmişlerdir. 

Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil FIRAT, Ankara Milletvekili Murat ALPARSLAN ve 
Nevşehir Milletvekili Murat GÖKTÜRK tarafından;

⬧ Anayasa ve İçtüzüğe göre Meclis çalışmalarına katılımın ve devamlılığın esas olduğu, 
milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılmaları açısından gerek üyesi bulundukları komisyona 
gerekse Genel Kurul çalışmalarına iştirak etmelerinin parlamentonun en temel kuralı olduğu,

⬧ Söz konusu dosya incelendiğinde, Meclis Başkanlık Divanının usulü dairesinde ilgili 
milletvekilinin Genel Kurul birleşimlerine devam etmediğinin tespit edildiği, adı geçen milletvekilinin 
kendisinin sebep olduğu bir sonuçtan dolayı Genel Kurul çalışmalarına hiç katılmadığı ve geçen sürenin 
de 26’ncı Yasama Döneminin yarısına denk geldiği,

⬧ Anayasanın 84’üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Meclis çalışmalarına özürsüz veya 
izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesi” hususundaki “devamsızlık” ibaresinden ne anlaşılması gerektiğinin tespit edilmesi gerektiği,

⬧ Herhangi bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde 
toplam beş birleşim günü katılmadığının tespit edilmesi üzerine, Meclis Başkanı tarafından adı geçen 
milletvekilinin devamsızlığına ilişkin uyarıldığı, devam konusunda dikkat çekme yazısı yazıldığı, bu 
yazıda devamsızlığın sürmesi halinde usulü dairesinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Genel 
Kurul kararıyla milletvekilliğinin düşürülebileceği,

⬧ Mesele anayasal açıdan değerlendirirken Anayasa kurallarının ancak nitelikli nisaplarla 
değiştirilebileceği, milletvekillerinin Anayasada kendilerine tanınan hakları kullanabilmeleri için yemin 
etme şartını eksiksiz yerine getirmeleri gerektiği, beğenilsin ya da beğenilmesin değiştirilinceye kadar 
bu yemin metnine uyulması gerektiği, yemin metni değiştirilmeden o yemin metnine sadık kalınmadan 
“Ben istediğim gibi yemin ederim ama milletvekilliği haklarını kullanırım” demenin hukuken mümkün 
olmadığı,

⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’ya hukuken tanınan imkân, anayasal olarak milletvekili seçilmek 
ve milletvekili seçildiğinde milletvekilinin haklarını kullanabilmesi için öngörülen şartın Anayasada 
tarif ve tabir edilen ve tüm milletvekillerinin yaptığı gibi usulü dairesinde yemin ederek haklarını 
kullanmaya başlaması gerekirken kendisinin daha önce de benzer bir şekilde davrandığı gibi yemini 
farklı bir şekilde yapma yolunu tercih ettiği, ancak oturumu yöneten Meclis Başkanı tarafından 
yemininin geçersiz sayıldığı, 
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⬧ Adı geçen milletvekilinin “Türk halkı” yerine “Türkiye halkları” demesinden kaynaklı bir 
soruşturma geçirmediği, Karma Komisyonun da esasen, sırf bu sebepten dolayı bir inceleme yapmadığı,

⬧ Adı geçenin milletvekili seçildiğinin aşikâr olduğu, milletvekili seçilme usulünün 2839 sayılı 
Milletvekili Seçim Kanunu ve Anayasada belli olduğu, mazbata alındığı andan itibaren ilgilinin 
milletvekili temsil hakkı sıfatı kazandığı, ancak yasama faaliyetlerine katılabilmek için yemin etme 
şartının eksiksiz yerine getirilmiş olması gerektiği,

⬧ Bir hakkın kullanımının ancak usulü dairesinde ileri sürülmesiyle mümkün olduğu, bir hak 
kullanılmadan bunu zaten Meclis Başkanının engelleyeceği şeklinde adı geçenin gelip Genel Kurula 
katılsaydı nasıl olacaktı gibi sonuç üzerinden bir çıkarım yapılarak geçersiz sayılan bir yeminle bir 
yere varılamayacağı, hiç kimsenin sebep olduğu bir sonuçtan dolayı lehine bir hak ileri süremeyeceği,

⬧  Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın, Genel Kurula gelip devam etmeden orada karşılaşacağı 
muameleden söz etmenin, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağının bilinemeyeceği, ancak muhtemelen 
Genel Kurula girmiş olsaydı ilk oturumda yemin etmediği için yemine davet edileceği çünkü İçtüzük 
ve Anayasanın bu hususu emrettiği, bu usul çalıştırılmadan Genel Kurul iradesinin bilinemeyeceği, 
dolayısıyla bu yapılmadan usul üzerinden tartışmanın anlamsız olduğu,

⬧  7 Haziran 2015’teki yemin metniyle 1 Kasım 2015’teki yemin metninin aynı olmasının bir şekilde 
yanlış yapmanın ve yanlış yapıldıktan sonra buna icazet gösterilmesinin onu hukuken doğru olduğu 
anlamına getirmediği, bir suç işlenirken zamanındaki kurallar dikkate alınmadan ya da soruşturma 
açılmadan o suça devam edilmişse bunun tekrar aynı suçu işlemeyi mazur hâle getiremeyeceği,

⬧ Adı geçen milletvekilinin yasama faaliyetlerine iradi olarak katılmadığının açık olduğu, çünkü 
yemin etmemenin iradi bir işlem olduğu, hiç kimsenin ona zorla başka türlü yemin etmeyi tavsiye 
etmediği ya da söylemediği, kendi iradesiyle farklı bir şekilde yemin etmeyi tercih ettiği, geçersiz 
yemin ettiği birleşiminden sonra Genel Kurula bir daha hiç gelmediği,

⬧  Hazırlık Komisyonu olarak doğru bir iş yapılmaya çalışıldığı, görüşülen devamsızlık dosyasının 
iddia edildiği gibi siyasi saiklerle ele alınmadığı ve alınamayacağı, verilecek kararın da geleceğe ışık 
tutarak emsal teşkil edeceği, 

⬧  Anayasa ve İçtüzük incelendiğinde milletvekili seçiminden sonra herhangi bir çağrıya ihtiyaç 
duyulmadan milletvekillerinin ne zaman toplanacağı ve ilk toplantıda ne yapılacağının ayrıntılı bir 
şekilde izah edildiği,

⬧  Milletvekili sıfatı kazanma noktasında bir tartışma olmadığı, asıl sorunun milletvekili seçildikten 
sonra usulüne uygun yemin edip yasama faaliyetlerine katılmak olduğu, milletvekilinin siyasi görevleri 
yanında asıl görevinin Genel Kurul ve üyesi olunan komisyon çalışmalarına katılmak olduğu,

⬧ Bir kişi milletvekili seçildikten sonra yapması gereken yemin usulünün belli olduğu, ancak yemin 
ettikten sonra ve anayasal çerçevede yasama faaliyetine katılıp görüşlerini meri kurallar / kanunlar 
hâline getirebilmek için çalışabileceği, 

⬧ Anayasa ve kanunların lafzı ve ruhuyla meri olduğu, bir yerde bir şeyler yazılırken onun 
hangi amaçla getirildiğinin objektif ve genel kabul gören kriterlerle doğru yorumlanması gerektiği, 
Anayasanın sadece sübjektif bir yorumla değil lafzı ve ruhuyla anlaşılması gerektiği, aksi takdirde 
sistemin çalıştırılmaması üzerine bir Anayasa kurgusunun ortaya çıkacağı ve bunun hukuken kabul 
edilemeyeceği,
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⬧ Anayasa düzenlemesinin sistemin çalıştırılması üzerine kurgulandığı ve tüm milletvekillerinin 
aynı şekilde yemin edeceğinin varsayıldığı, yemin edildikten sonra yasama faaliyetine katılıp 
katılmama sorununun farklı olduğu, soru önergesi, Meclis araştırması önergesi, kanun teklifi vermenin 
zorunlu tutulmadığı arzu eden milletvekillerinin bu yetkilerini kullandığı, Anayasa ve İçtüzüğün ilgili 
hükümlerine bakıldığında milletvekilliğine bağlı hakların kazanılması ve bu hakların kullanabilmesinin 
ön şartının yemin metninin Anayasada yazılı olduğu şekliyle Genel Kurul kürsüsünde okunmasına 
bağlı bulunduğu, 

⬧  Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın yemin etmediği için veya yemininin geçersiz sayılmasından 
dolayı milletvekilliğinin düşürülmediği, ancak buna ilişkin gerçek dışı bir algı oluşturulduğu, oysa 
burada tamamen devamsızlıktan kaynaklanan bir durumun söz konusu olduğu,

⬧ Anayasanın 81’inci maddesinin milletvekilliği sıfatını kazanan beş yüz elli (550) kişinin tamamı 
için geçerli olduğu, Meclis çatısı altında uyulması zorunlu İçtüzük kuralları ve Anayasa kurallarının 
var olduğu, tüm milletvekillerinin Anayasada belirtilen yemin metnini aynı şekilde okuması gerektiği, 
ancak adı geçen milletvekilinin buna uymadığı ve yemin metnini kendi anlayışına göre okuduğu, 
bunun kabul edilmesi halinde her milletvekilinin kendisine göre bir andiçme şekli veya farklı bir yorum 
getireceği, o zaman da herkesin kendine göre bir hukuk kuralı belirleyeceği, böyle bir durumun içinden 
çıkılmasının mümkün olamayacağı ve kabul edilemeyeceği, 

⬧ Bir milletvekilinin mazereti olmaksızın devamsızlık yapması hâlinde, Anayasanın 84’üncü ve 
İçtüzüğün 138, 151 ve 152’nci maddelerinde ne yapılacağının açık ve net olduğu, bu hükümlere göre 
bir milletvekilinin bir ay içinde toplam beş birleşim günü izinsiz ve özürsüz olarak devamsızlığı hâlinde 
milletvekilliğinin düşürüleceğinin belirtildiği, 

⬧ Bu anlamda da daha önceki yasama dönemlerinde ve 26’ncı Yasama Dönemi’nde de örnek 
uygulamaların var olduğu, bu kapsamda bahse konu milletvekilinin Başkanlık Divanının devamsızlığına 
ilişkin tespitiyle birlikte devamsızlık dosyasının değerlendirilmesi için havale edildiği ve Karma 
Komisyona görev verildiği, Hazırlık Komisyonunun da Karma Komisyon tarafından görevlendirildiği 
ve dosyanın kendisine tevdi edildiği, Karma Komisyonun devamsızlık dosyasını görüşmeye yetkili 
olduğu ve bu Komisyonca yapılan görüşmelerin Anayasaya aykırı bir tarafının olmadığı,

⬧ Başkanlık Divanının adı geçen milletvekilinin devamsızlığını tespit ettikten sonra devam cetvelini 
kendisine tebliğ ettiği ve devamsızlıkla ilgili, belirtilen günlerle ilgili makul, haklı veya kabul edilebilir 
bir mazeretinin ve gerekçesinin olup olmadığının sorulduğu, kendisinin de 10/02/2017 ve 09/6/2017 
tarihlerinde cevap verdiği, cevabında kısaca 17 Kasım 2015 tarihinde Meclis Genel Kurulunda beyanda 
bulunduğu metnin yemin olarak kabul edilmemesinden kaynaklı yasama faaliyetlerine katılamadığından 
dolayı bir devamsızlığının var olduğunu ve bu konuda yapılan tespitleri kabul etmediğini ifade ettiği,

⬧ Karma Komisyonun görev tanımının sınırlı olduğu, yetkilerinin de, değerlendirmesinin de mevcut 
Anayasa ve İçtüzüğünde milletvekilliğinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili hükümlerin 
atıf yoluyla kullanılacağı, 138’inci maddede ifade edildiği için Komisyonun daha çok Başkanlık 
Divanınca yapılan tespitleri değerlendirmek şeklinde sınırlı bir yetkiye sahip olduğu, bu sebeple zaten 
devamsızlığı tespit edildiği, devamsızlıkla ilgili varsa haklı bir mazeretinin bildirmesi kendisine tebliğ 
edildiği ve daha sonra da yine bu mevzuat karşısında iki ayı aşkın devamsızlığı olduğu için 3 Ekim 
2017 tarihinde Genel Kurulda ödenek ve yolluklarından da mahrum bırakılmasına dair bir Genel Kurul 
kararının varlığı düşünüldüğünde durumun buna göre ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği,
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⬧  Dünya parlamentolarına bakıldığında İngiltere örneğinde olduğu gibi sadece birkaç ülkede 
Genel Kurula devam etme zorunluluğunun aranmadığı, ancak diğer taraftan mukayeseli hukukta devam 
etme mecburiyetini esas alan parlamentoların çoğunlukta olduğu,

⬧ Parlamento tarihine bakıldığında 1876 Heyet-i Mebusan Nizamnamesinden günümüze kadar 
devam mecburiyetinin arandığı, milletvekilinin devamlılığının yasama faaliyetlerinde esas olduğu, 
burada bu devamsızlığı daha önceki somut örneklerden ayrılan ve tartışmanın da temelini oluşturan 
konunun yeminle ilgili özel süreç olduğu, usulüne uygun yemin etmediği için Genel Kurula gelmeyen 
bir milletvekilinin durumunun devamsızlık sayılıp sayılmayacağı hususunda toplandığı,

⬧ Adı geçen milletvekilinin yemininin ve yeminle ilgili tavrının bilinçli bir tercih, kasıtlı bir tavır 
olup olmadığını netleştirerek çözümleme yapılması gerektiği, yeminde ortaya konulan tavrın bilinçli, 
kasıtlı ve iradi olduğunun herkesçe bilindiği ve bu hususun yemin töreni üzerinden geçen iki yıllık 
süre içerisinde devam edegelen bir eylemle sürdüğü, milletvekilinin iradesindeki ve kastındaki netliğin 
de halen devam ettiği, hal böyle olunca adı geçen milletvekilinin bir şekilde yasama faaliyetlerine 
devamsızlığının kendi kusur ve tavırlarıyla sebep olduğu bir durumdan kaynaklı bir süreci, bu sefer 
devamsızlıktan kaynaklı bir olumsuzluğa dönüşmesine hak teşkil edecek bir sebep olarak düşünmesi 
ve değerlendirmesinin mümkün olmadığı,

⬧  Adı geçen milletvekilinin istemesi halinde kendisini Karma Komisyonda ve Genel Kurulda 
savunabileceği veya bir başka üyeye bu hususta yetki verebileceği, ayrıca yazılı savunma yapabileceği,

⬧ Anayasa uyarınca milletvekillerinin esas görevinin yasama ve denetim faaliyetlerinde bulunmak, 
kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak ve hükümeti denetlemek olduğu, adı geçen milletvekilinin 
bahse konu zaman aralığında usulüne uygun yemin etmeyerek yasama faaliyetlerine katılmadığı,

⬧ Mevcut mevzuatta usulüne uygun yemin etmemekten kaynaklı devamsızlığa ilişkin durumun daha 
önce görüşülen ve devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesinden farklı olduğu gerçekliği 
karşısında bir takım tespitlerin yapılabileceği, ancak devamsızlık dosyası görüşülen milletvekilinin 
durumunun bilinçli ve kasıtlı bir tavırdan kaynaklı olduğu ve devamsızlığının da kendi iradesiyle 
yapıldığının bilinmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.

 Muğla Milletvekili Akın ÜSTÜNDAĞ tarafından; 

⬧  Hazırlanacak raporun siyasi saiklerden ve kısa vadeli parti çıkarlarından uzak olması ve konuya 
objektif yaklaşılması gerektiği, zira Komisyon raporunun içtihat yaratma niteliği taşıdığı ve bundan 
sonraki benzer olaylar için emsal olacağı, esas olan milletin oylarıyla seçilen milletvekillinin Genel 
Kurul çalışmalarına devam etmesi olduğu,

⬧ Asıl konunun, bir milletvekilinin andiçmeden aralıksız olarak birleşimlere katılmayarak 
devamsızlık yapması olduğu,

⬧  Anayasanın 81’inci maddesinde milletvekillerinin andiçerek göreve başlayacakları, İçtüzüğün 
3’üncü maddesinde de milletvekillerinin andiçmesinin zorunlu olduğu ve yemin etmekten imtina eden 
milletvekillerinin milletvekilliği sıfatından kaynaklanan haklarından yararlanamayacağının belirtildiği,

⬧ Milletvekillerinin göreve başlaması için en önemli şekil şartının yemin etmek olduğu, ancak 
mevcut İçtüzükte bu hususta bir eksiklik-boşluk bulunduğu, İçtüzüğün bir milletvekili seçildiği yasama 
dönemi boyunca andiçmezse ne olur sorusuna cevap vermediği ve yemin etme için herhangi bir süre 
sınırlaması konulmadığı,
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⬧ Bir milletvekilinin usulüne uygun yemin etmekten imtina etmesi ve bunda ısrar etmesi halinde ne 
olacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılması gerektiği, usulüne uygun yemin etmenin belli bir süreye; 
üç ay, altı ay veya bir yıl gibi bir zaman aralığına bağlı olması gerektiği, belirlenen süre içerisinde haklı 
bir sebep olmaksızın usulüne uygun yemin etmeyen milletvekilinin milletvekilliği sıfatını kaybedeceği 
şeklinde bir düzenlemenin yapılması gerektiği, bu düzenleme yapılmadığı sürece hukuki tartışmanın 
devam edeceği, yemin etmeden birleşimlere katılmayan bir milletvekilinin devamsızlık nedeniyle 
milletvekilliği düşürülüp düşürülmeyeceği noktasında bir hukuki tartışma yaşanacağı,

⬧ Halkın vermiş olduğu temsil görevinin bir tezahürü olarak milletvekillerinin en önemli 
görevlerinden birinin Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına katılmak olduğu,

⬧ Bir milletvekilinin herhangi bir nedenle yemin etmeyerek bu görevi yerine getirmekten imtina 
etmesinin hakkaniyete ve kendisine verilen temsil etme görevine uygun olmadığı,

⬧ Genel Kurulun 17/10/2015 tarihli Birleşiminde, tüm milletvekillerinin yemin ettiği oturumlarda, 
Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın yemin metnine uymadığı, oturumu yöneten Meclis Başkanı Antalya 
Milletvekili Deniz BAYKAL’ın bu durumu tespit ettiği ve kendisini uyardığı, ancak yemin metninin 
buna rağmen usulüne uygun şekilde okunmadığı, bunun üzerine Meclis Başkanının, yemin metninin 
kişisel anlayışlara göre değiştirilemeyeceğini belirterek yemin metninin aynen okunması gerektiği 
konusunu izah ettiği,

⬧ Adı geçenin, her milletvekili gibi yemin töreninden sonra katıldığı ilk birleşimin başında yemin 
etme hakkı olmasına rağmen bugüne kadar geçen süre içerisinde bunu özellikle yapmadığı, yemin 
etmeyerek seçmenin iradesini yerine getirmekten imtina ederek hakkaniyete uygun bir davranış 
sergilemediği, milletvekilinin görevine ve seçilmesindeki amaca uygun olmadığı, özellikle de yasama 
faaliyetleri açısından bir hakkaniyet taşımadığı,

   ifade edilmiştir.
  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin ADIYAMAN tarafından ise;

⬧ Hazırlık Komisyonunun, İçtüzük gereği zorunlu olarak kurulduğu ve Karma Komisyonun tüm 
yetkilerine sahip olduğu, kendisine tevdi edilen söz konusu dosyayı öncelikle görüşüp Anayasaya 
aykırılık nedeniyle reddetmesi gerektiği,

⬧  Dosya incelemesinden anlaşıldığı kadarıyla Meclis Başkanlık Divanının konuyu titizlikle 
incelemediği, bu eksikliğin Hazırlık Komisyonu ya da Karma Komisyon tarafından giderilmesi 
gerektiği,

⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın Karma Komisyona gönderilen devamsızlık dosyasının 
esasına girilmeden üç sebepten dolayı görüşülmemesi gerektiği; birincisi, Meclis Başkanlığının 3/1171 
numaralı Tezkeresinin İçtüzüğün ilgili hükmü uyarınca Anayasaya aykırı olması, ikincisi, Anayasa ve 
İçtüzük gereğince ihtisas komisyonlarının görev ve yetkileri ile görüşecekleri hususların belli olması ve 
üçüncüsü ise Anayasa ve İçtüzükte milletvekilliğinin düşürülme hallerinin açıkça sayıldığı, bu sayılan 
haller arasında milletvekilinin yeminden imtina etmesi veya ettiği yeminin geçersiz sayılmasının 
olmadığı,

⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın somut durumu nedeniyle görüşülen tezkeresinin Anayasaya 
aykırı olması, Anayasa ve İçtüzükte yemin etmemenin veya yemin etmekten imtina etmenin ya da 
yapılan yeminin geçersiz sayılmasının hukuki yaptırımının bulunmaması dolayısıyla, İçtüzüğün 35’inci 
maddesinde sayılan komisyon görevleri kapsamında milletvekili yemin etme konusunun olmadığı, 
dolayısıyla Karma Komisyonun ve Hazırlık Komisyonunun da bu anlamda görevli olmadığı ve söz 
konusu devamsızlık dosyasının Meclis Başkanlığına iade edilmesi gerektiği,
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⬧  Mevzuata göre milletvekilliğinin anayasal güvenceyi haiz olduğu ve milletvekilliğini olumsuz 
etkileyen her aşamanın sıkı kurallara tabi tutulduğu, milletvekilliğinin sona erdirilmesi halinde de bunun 
Anayasa Mahkemesi denetimine tabi olduğu, dolayısıyla, bir kişinin milletvekilliği düşürülecekse 
siyasi saiklerle hareket edilmemesi, eşitlik ve standart uygulamalar çerçevesinde durumunun incelenip 
karara bağlanması gerektiği, aksi durumda hem eşitliğe hem de hukukun genel ilkelerine ve Anayasaya 
aykırı işlem yapılmış olunacağı,

⬧  Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerinde belirtilen yaptırımın uygulanabilmesi 
ve devamsızlık dosyasının Karma Komisyonda görüşülebilmesinin en önemli koşulunun, 
devamsızlığın iradi olması gerektiği, bu devamsızlık dosyası bağlamında tartışılması gereken temel 
hususun Başkanlık Divanı kararının dayanağını oluşturan milletvekili devamsızlığı kavramının ne 
olduğu, bir milletvekilinin devamsızlığının gerçekleşebilmesi için öncelikle bu devamsızlığın iradi 
olarak gerçekleşmesi ve devamsızlıkla itham edilen milletvekilinin bilerek ve isteyerek Genel Kurul 
çalışmalarına katılmamış olması gerektiği,

⬧  Söz konusu devamsızlık dosyasında öncelikle üzerinde tartışılması gereken hususun gerçekten 
bir devamsızlık olup olmadığı, Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın bu devamsızlığı isteyerek ve bilerek 
mi yaptığı, yoksa Genel Kurul çalışmalarına katılamadığından dolayı mı yaptığı, ya da kanun dolanarak 
bir sonuca ulaşmak mı istenmekte olduğu, 

⬧  Yemin etmemiş bir milletvekilinin Genel Kurula katılamadığı, yasama faaliyetlerini yürütemediği, 
görev ve yetkileri kullanamadığı halde Genel Kurula katılmadığı gerekçesiyle milletvekilliğinin 
düşürülmek istendiği, bunun da çelişki oluşturduğu,

⬧ Anayasa ve İçtüzükte yemin etmemenin veya edilen yeminin geçersiz sayılmasının açık bir 
yaptırımı olmadığı, adı geçen milletvekilinin durumunun özgün olduğu, daha önce üyeliği sona erdirilen 
iki milletvekilinin durumuna benzemediği, bu kapsamda yeminden imtina etmiş ya da yemini kabul 
edilmemiş bir milletvekilinin milletvekilliği sıfatının askıda olduğu, teamüller uyarınca Genel Kurula 
devam edemediği için milletvekilliği sıfatından doğan haklarını kullanmadığı, burada ısrarla sanki 
yemin edilmiş normal bir milletvekilliğinin yetki ve görevlerini üstlenmiş, ondan sonra devamsızlık 
yapılmış gibi değerlendirildiği, oysa ki söz konusu 212 birleşime konu devamsızlığın, milletvekilinin 
Genel Kurula devam etmesinin engellenmiş olmasından kaynaklandığı,

⬧ Yapılmak istenen şeyin, hukuk hiçe sayılarak bir milletvekilinin temsil görevini sona erdirmekten 
ibaret olduğu, adı geçen milletvekiline ilişkin alınan kararın Anayasa, İçtüzük ve genel hukuk ilkeleriyle 
bağdaşmadığı gibi kendi içinde de tutarsızlıklar içerdiği,

ifade edilmiştir.

Hazırlık Komisyonu, İçtüzüğün 138’inci maddesinde yer alan “üyeliğinin düşmesi istenen 
milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur” 
şeklindeki hüküm uyarınca adı geçen milletvekiline yapılan yazılı tebliğe rağmen herhangi bir talebinin 
bulunmaması sebebiyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere yapılan atfın usulleri 
kapsamadığını, dolayısıyla Hazırlık Komisyonunun bir karar almasına gerek olmadığını ve konunun 
doğrudan Karma Komisyonda ele alınmasının Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun olacağını 
belirtmiştir.
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Yukarıda belirtilen ve özetlenen müzakereler sonucunda 3’üncü Hazırlık Komisyonumuz;

Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın Milletvekilliğinin; 

⬧ Anayasanın 84’üncü maddesi uyarınca üyeliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul 
toplantılarına katılmadığının ve bu durumu makul gösterecek geçerli bir mazeretinin bulunmadığının 
Başkanlık Divanınca tespit edildiğini, bu tespitin gerçek, geçerli ve mevzuata uygun, yeterli ve yerinde 
olduğunu,

⬧ Anayasanın 84’üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; Meclis çalışmalarına özürsüz veya 
izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesine, nihai olarak Genel Kurulun üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebileceğini,

⬧ Milletvekilinin kendi iradesi ve tercihi ile usulüne uygun olarak yemin etmemesinin Anayasanın 
84’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında sözü edilen “özür” olarak kabul edilemeyeceğini,

⬧ İçtüzüğün milletvekillerinin devamsızlığını düzenleyen 138’inci maddesi uyarınca; yapılan 
genel atıf nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre Hazırlık Komisyonu 
kurulduğunu, bu özel hüküm nedeniyle Hazırlık Komisyonunun görev alanının kendisine tevdi edilen 
dosya incelemesiyle sınırlı olduğunu,

oy çokluğuyla karara bağlamıştır.

Raporumuz, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sunulmak 
üzere Başkanlığınıza arz olunur. 

   Başkan Kâtip Üye
 Murat Alparslan İbrahim Halil Fırat Murat Göktürk
 Ankara Adıyaman Nevşehir
 Üye Üye
 Akın Üstündağ Mehmet Emin Adıyaman
 Muğla Iğdır

  (Muhalefet şerhimiz vardır)



‒ 13 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 507)

MUHALEFET ŞERHİ



‒ 14 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 507)



‒ 15 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 507)



‒ 16 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 507)

Mehmet Emin Adıyaman
Iğdır

15.11.2017          
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Anayasa ve Adalet Komisyonları 27/11/2017
 Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
 Esas No: 3/1171
 Karar No: 11

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığınca 31/07/2017 tarihli ve 43452547-180-

112160 sayılı yazıyla, Anayasanın 84’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 138’inci 
maddeleri uyarınca gerekli işlemin yapılabilmesi için “Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın “01/10/2016 
ila 30/04/2017 döneminde Anayasanın 81’inci maddesine uygun biçimde andiçmeden aralıksız olarak 
Genel Kurulun 212 Birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı olduğunu” belirten 3/1171 esas 
numaralı dosya Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon (Karma 
Komisyon) Başkanlığına havale edilmiştir.

Karma Komisyon, 17/10/2017 tarihli toplantısında 3/1171 esas numaralı dosyayı Komisyon 
Başkanı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP başkanlığında görüşmeye başlamıştır.

Karma Komisyon, 17/10/2017 tarihli toplantısında usule ilişkin yapılan görüşmelerin ardından 
İçtüzüğün 132’nci maddesi uyarınca ad çekmek suretiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup; 
Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil FIRAT, Ankara Milletvekili Murat ALPARSLAN ve Nevşehir 
Milletvekili Murat GÖKTÜRK, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup Muğla Milletvekili Akın 
ÜSTÜNDAĞ ve Halkların Demokratik Partisi Grubuna mensup Iğdır Milletvekili Mehmet Emin 
ADIYAMAN’dan oluşan 3’üncü Hazırlık Komisyonunu kurmuştur. 

Hazırlık Komisyonu 18/10/2017 tarihli toplantısında Ankara Milletvekili Murat ALPARSLAN’ı 
başkan ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil FIRAT’ı da kâtip üye seçerek Başkanlık Divanını 
teşekkül ettirmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Hazırlık Komisyonu 26/10/2017, 02/11/2017 tarihli 
toplantılarda konuyu tartışmış ve son olarak 08/11/2017 tarihli toplantısıyla çalışmalarını tamamlayarak 
raporunu 10/11/2017 tarihinde Karma Komisyon Başkanlığına sunmuştur.

Hazırlık Komisyonunun söz konusu Raporunda;
⬧ Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın Anayasanın 84’üncü maddesi uyarınca üyeliğinin düşmesini 

gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığının ve bu durumu makul gösterecek geçerli 
bir mazeretinin bulunmadığının Başkanlık Divanınca tespit edildiğini, bu tespitin gerçek, geçerli, 
mevzuata uygun, yeterli ve yerinde olduğunu,

⬧ Anayasanın 84’üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; Meclis çalışmalarına özürsüz veya 
izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesine, nihai olarak Genel Kurulun üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebileceğini,

⬧ Milletvekilinin kendi iradesi ve tercihi ile usulüne uygun olarak yemin etmemesinin Anayasanın 
84’üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında “özür” olarak kabul edilemeyeceğini,

⬧ İçtüzüğün milletvekillerinin devamsızlığını düzenleyen 138’inci maddesi uyarınca; yapılan 
genel atıf nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre Hazırlık Komisyonu 
kurulduğunu, bu özel hüküm nedeniyle Hazırlık Komisyonunun görev alanının kendisine tevdi edilen 
dosya incelemesiyle sınırlı olduğunu,
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oy çokluğuyla karara bağlamıştır. Hazırlık Komisyonu diğer hususlarda ise Karma Komisyonu 
ve Genel Kurulu adres göstermiştir. Hazırlık Komisyonu raporunda değerlendirilen diğer hususlar ve 
konuya ilişkin Komisyon üyesi milletvekilleri tarafından ifade edilen görüşler tekrar teşkil etmemesi 
açısından bu Rapora alınmamıştır; ayrıntılar Hazırlık Komisyonu raporunda mevcuttur.

Karma Komisyonun 21/10/2017 tarihli toplantısında, Hazırlık Komisyonu raporu ve 3/1171 esas 
numaralı devamsızlık dosyası görüşülmüştür. Hazırlık Komisyonu raporu ve eki toplantı çağrısıyla 
birlikte Komisyon üyelerine dağıtılmıştır.

Komisyonun Başkanlığı, dosyanın görüşülmesinden önce, Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’ya 
12/10/2017 tarihinde yazdığı yazıda, hakkında düzenlenen devamsızlık dosyası ile ilgili gerekli 
değerlendirme sürecinin başladığını, savunma yapmak istemesi halinde gerekli hazırlıkları 
yapabileceğini ve toplantılara katılabileceğini bildirmiştir. 

Başkanlığımız ayrıca, Hazırlık Komisyonu raporunun Komisyonumuza sunulmasından sonra da 
16/11/2017 tarihinde savunma yapmak üzere adı geçen milletvekiline tekrar davet yazısı yazmıştır. 
Bu yazıda, İçtüzüğün 138’inci maddesi uyarınca kendisine tanınan imkândan yararlanmak istemesi 
halinde, Karma Komisyon toplantısına katılarak bizzat savunma yapması veya bir milletvekiline bu 
hususta yetki vererek savunmasının yapılmasını sağlaması, yazılı savunma yapmak istemesi halinde ise 
yazılı savunmasını Komisyonumuza göndermesi gerektiği belirtilmiştir.

Ağrı Milletvekili Leyla ZANA yukarıda belirtilen mezkûr yazılarımıza cevap vermeyerek yazılı 
veya sözlü savunma talebinde bulunmamış ve kendi adına sözlü savunma yapması için de herhangi bir 
milletvekiline yetki vermemiştir.  

Söz konusu toplantıda Hazırlık Komisyonu Başkanı tarafından;
⬧ Hazırlık Komisyonunun farklı tarihlerde dört kez toplantı yaptığı ve bu görüşmelerde 

konunun detaylı bir şekilde ele alındığı, daha önce de milletvekilinin devamsızlığı konusunda benzer 
uygulamaların olduğu ve bu konudaki mevcut tecrübeler ile parlamento hukukunun da dikkate alınarak 
titiz bir çalışma yapıldığı,

⬧ Daha önceki benzer uygulamalardan farklı olarak muhalefet şerhine de konu olduğu şekliyle, 
özellikle mevcut incelemenin yapılmasının Komisyonun böyle bir yetkisinin olmaması nedeniyle 
Anayasaya aykırı olduğu ve ayrıca yemin etmemek suretiyle milletvekilliği görevini yapmayan kişilerle 
ilgili bir hususun Komisyonun görevleri arasında belirtilmediği ve ayrıca yemin etmemenin herhangi 
bir müeyyidesinin olmadığı şeklinde bazı itirazların dile getirildiği,

⬧ 26’ncı Yasama Döneminde 17 Kasım 2015 tarihinde Meclisin çağrısız toplanarak yemin 
işleminin başladığı aşamada ilgili milletvekillinin ettiği yeminin oturumu yöneten Başkan tarafından 
geçersiz sayıldığı ve o günden bugüne kadar geçen süre içerisinde düzeltme yoluna gidilmediği,

⬧ Milletvekili seçilmenin ve görev yapmanın usul ve esaslarının mevzuatta belli kurallara tabi 
olduğu, aksi davranma hâlinde birtakım yaptırımlara muhatap olunduğu,

⬧ Dünya uygulamalarına ve mukayeseli hukuka bakıldığında, birçok ülke parlamentosunda 
milletvekillerinin devamının esas olduğu, 1876 Heyet-i Mebusan Nizamnamesinden beri parlamentoya 
devam zorunluluğunun öngörüldüğü, adı geçenin 17 Kasım 2015 tarihindeki yemin töreninden beri 
Genel Kurula hiç gelmediği ve katılma konusunda bir iradesinin olmadığının tespit edildiği ve bu 
sürenin de 26’ncı Yasama Döneminin yarısına denk düştüğü,

⬧ Devamsızlığın farklı tarihlerde ve farklı iki cetvelle Başkanlık Divanı tarafından tespit 
edildiği ve bu konunun milletvekiline yazılı olarak tebliğ edildiğinin de dosyada mevcut olduğu, bu 
kapsamda, kendisinin iki farklı tarihte verdiği cevaplarda, yeminin geçersiz sayılmasından kaynaklı 
bir devamsızlığının olduğu, bu sebeple iddia edilen devamsızlıktan kaynaklı bir müeyyideye tabi 
tutulamayacağını beyan ettiği,
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⬧ Yine adı geçen milletvekilinin “şayet gelseydi veya Genel Kurulda bulunsaydı alınmazdı veya 
farklı bir muameleye tabi tutulacaktı” şeklindeki itirazlarında farazi ve soyut iddialardan ibaret olduğu,

⬧ Anayasadaki yemin metninin herkesi bağladığı, yemin metnine itirazın var olması veya bir 
değişiklik talebinin olmasının, mevcut yemin metninden farklı bir yemin yapılabilmesine hukuken 
imkân tanımadığı,

⬧ Yemin etmeyerek milletvekilliği görevi yapmanın anayasal koşulunun yerine getirilmediğinin 
somut eylemde görüldüğü, bu eylemin iradi, kasti ve bilinçli olduğu ve hâlen de devam ettiği, 
milletvekilinin kendi kusurundan kaynaklanan yemininin geçersiz sayılmasının devamsızlığına bir 
mazeret oluşturmayacağı,

⬧ Başkanlık Divanının devamsızlığa ilişkin tespitlerinin yerinde, mevzuata uygun ve gerçekçi 
olduğu ve bunun Hazırlık Komisyonu tarafından yeterli görüldüğü, yeminin geçersizliğinin 84’üncü 
maddede ifade edilen “özür” olarak ya da herhangi bir şekilde mazeret olarak kabul edilemeyeceği,

⬧ Genel Kurulun 03/10/2017 tarihinde devamsızlığın üst üste iki aylık süreyi aşması nedeniyle, 
ilgili milletvekillinin ödenek ve yolluklardan yoksun bırakılmasına ilişkin karar aldığı, 

ifade edilmiştir.
Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın tutumu aleyhinde söz alan milletvekilleri tarafından da;
⬧ Yasama faaliyeti açısından milletvekillerinin gerek komisyon gerekse Genel Kurul çalışmalarına 

iştirak etmelerinin parlamentonun en temel kuralı olduğu, bu durum dışında, milletvekillerinin izinli 
sayılacağı hâllerin de İçtüzük ve Başkanlık Divanı kararlarıyla belirlendiği, uygulanacak mevzuatın 
belli olduğu, somut olayda yemin etmemekten değil milletvekilinin devamsızlığından kaynaklı bir 
hadisenin bulunduğu,

⬧ Milletvekillerinin görev yapmasının belli şartlara ve kurallara bağlı olduğu, Meclis Genel 
Kuruluna devam zorunluluğunun bulunduğu, adı geçenin yemin töreninden sonra yasama çalışmalarına 
hiç katılmadığı, devamsızlığın Başkanlık Divanınca tespit edildiği ve bu durumun kendisine bildirildiği, 

⬧ Adı geçen milletvekilinin yemininin geçersiz sayılması nedeniyle gelmediğini beyan ettiği, 
ancak yemin metninin herkesi bağladığı, usulüne uygun yemin etmeyen milletvekilinin, milletvekilliği 
görevinin anayasal şartını yerine getirmediği,

⬧ Söz konusu tutumun bilinçli ve kasti olduğu, Başkanlık Divanının devamsızlığa ilişkin tespitinin 
yerinde, mevzuata uygun ve gerçekçi olduğu,

⬧ Söz konusu dosyanın Karma Komisyona devamsızlık sebebiyle geldiği, milletvekili yemini 
ile ilgili bir hususun olmadığı,  bir milletvekilinin yemin edip etmemesi ya da yeminin içeriğinin 
tartışılabileceği ancak tartışılan konunun bu olmadığı, 

⬧ Müzakereye konu olan milletvekilinin ortaya koyduğu tavır ve sonrasında ortaya çıkan süreç 
karşısında, Anayasanın ve İçtüzüğün amir hükümlerinin uygulanması gerektiği,

⬧ Adı geçen milletvekilinin, yemin edip etmemesi veya yeminin geçersiz sayılması ya da yeminin 
içeriğiyle ilgili bir değerlendirme yapılmadığı ve yapılamayacağı, yemin edip etmeme meselesi veya 
yeminin geçerliliği meselesinin oturumu yöneten Başkan ve Başkanlık Divanının kararıyla ilgili olduğu,

⬧ Leyla ZANA’nın daha önce üyeliği düşürülen iki milletvekilinden daha fazla devamsızlığının 
olduğu, onlarla mukayese edildiğinde çok daha uzun süre bir devamsızlığı olduğu, aslında milletvekili 
seçildiği tarihten, Meclisin ilk toplandığı birleşimden itibaren devamsızlığının söz konusu olduğu,

⬧ Devamsızlığın yemin etme şartına bağlanması hâlinde adaletsiz bir durumun oluşacağı, yemin 
edip bir ayda toplam beş birleşim devamsızlığı olan birinin milletvekilliğinin düşürüleceği, ancak 
yemin edilmezse veya yemin geçersiz sayılırsa 212 Birleşime de katılma olmasa milletvekilliğinin 
düşürülmemesi ile karşı karşıya kalınacağı, bunun da adaletsizliğe ve eşitsizliğe sebep olacağı için 
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hukuken ve mantıken kabul edilebilir bir durum olamayacağı, yemin edilmemesinin devamsızlık 
açısından “özür olarak” kabul edilemeyeceği, aksi durumda yemin ettiği hâlde devamsızlık yapanlara 
göre ayrıcalıklı bir statü verilmiş olunacağı, 

⬧ Milletvekili yemininin Anayasada yazıldığı şekliyle kürsüde okunması gerektiği adı geçenin 
milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun geçerli bir şekilde yemin etmemesi sebebiyle değil, 
devamsızlığı sebebiyle olduğu, 

⬧ Komisyon tarafından kendisine yazılı tebliğ yapılmasına rağmen adı geçen milletvekilinin yazılı 
ve sözlü savunma imkânı varken bu hakkını da kullanmadığı ya da kullanmak istemediği gibi bir 
milletvekilini de savunma yapması için yetkilendirildiğine dair bir cevabi yazı göndermediği, 

⬧ Milletvekilinin devamsızlığı konusunda tanıklıklar ve duyumlar üzerine değil Başkanlık 
Divanının tespiti üzerine işlem yapıldığı ve bu tespit çerçevesinde hareket edilerek karar alındığı,

⬧ Adı geçen milletvekilinin ilk yemin töreninden sonraki aşamada da kendisine teklifte 
bulunulduğunda avdet edip, yemin konusunda bir irade göstermesi gerekirken göstermediği,

şeklinde görüşler dile getirilmiştir. 
Yapılan müzakerelerde Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın milletvekilliğinin düşürülmemesi 

gerektiği konusunda söz alan milletvekilleri tarafından ise;
⬧ Milletvekilliğinin düşürülmesi meselesinin parlamento tarihinde sık rastlanan bir olgu olmadığı,  

Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın üyeliğinin düşürülmesi konusunda siyasi saikle hareket edildiğine 
dair güçlü emarelerin bulunduğu,

⬧ Halk tarafından seçilen ve kendilerini temsil etmesi için parlamentoya gönderilen bir 
milletvekilinin temsil yetkisinin sona erdirilmek istendiği, bunun da milli iradeyi akamete uğratacağı 
ve halkın iradesinin yok sayılması anlamına gelebileceği,

⬧ Milletvekilliği düşürülmek istenen Leyla ZANA’nın Türkiye’de ve uluslararası camiada birçok 
ödülü olan deneyimli ve saygın bir kişi olduğu, yemin ederken kendisinin bilerek ve isteyerek “Türkiye 
Milleti” dediği ve bunu farklılıkları vurgulamak için söylediği,

⬧ Milletvekilinin yemini konusunda ilkesel bir kararın alınması gerektiği, milletvekillerinin 
devamsızlığının konjonktüre dayalı olarak gündeme getirilmemesi gerektiği, 

⬧ Milletvekillerinin devamsızlığı istismar etmesi halinde bile en fazla kınanabilecekleri ya da 
eleştirilebilecekleri, temsil yetkisine gölge düşürecek her şeyin milletvekili üzerinde idari bir tasarrufta 
bulunma anlamına gelebileceği,

⬧ Görüşülen dosyanın milletvekilinin devamsızlığı sebebiyle değil, yemininin geçersiz sayılması 
nedeniyle görüşüldüğü, talebinin arka planında siyasi bir karar ve tutumun olduğu, yemini geçersiz 
sayıldığı için parlamento çalışmalarına katılmasının mümkün olmadığı, oysaki 25.Yasama Döneminde 
yeminini aynı şekilde yaptığı ve kabul edildiği,

⬧ Seçime girilmekle birlikte halk ile bir vekâlet ilişkisi kurulduğu, sandıktan çıkan iradenin 
milletvekilliği sıfatını kazandırdığı diğer işlemlerin usule ilişkin olduğu,

⬧ Milletvekillerinin devlet memurları olmadıkları, memurlar gibi devam ve disiplin hükümlerine 
tabi olamayacakları, halkın temsilcileri konumunda bulundukları, devletin bir hizmetkârı, emir kulu 
olmak ya da her söylenileni yapmak gibi durumlarının bulunmadığı, milletvekillerinin yasa koyucuyu 
oldukları, yasa koyucuların özgür oldukları, özgür olmayan bir parlamentonun halka özgürlükçü bir 
zemini asla oluşturamayacağı,

⬧ Anayasa Uzlaşma Komisyonunda yemin metnine ilişkin güçlü ve verimli tartışmanın yapıldığı, 
bu deneyimden yararlanması gerektiği, mevcut yeminin; imla hataları ve anlam yitimi içerdiği, önce 
halk egemenliğini yücelten, sonra tekçiliği dayatan kendi içinde tutarsızlıklar içeren bir metin olduğu 
ve bütün yurttaşları kapsamadığı, milletvekilinin yemini kapsayıcı olması için değiştirilmesi gerektiği,
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⬧ Demokratik siyasetle sorunları konuşarak, tartışarak kavga etmeden çözmek gerektiği, bir 
milletvekilinin milletvekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesinin kabul edilemez olduğu,

şeklinde görüşler dile getirilmiştir. 
Yukarıda özetlenen1,  Ağrı Milletvekili Leyla ZANA’nın Anayasanın 84’üncü maddesi çerçevesinde 

üyeliğinin düşürülmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul birleşimlerine katılmadığının gerek kendisi 
tarafından TBMM Başkanlığına verilmiş olan cevabi yazıda ve gerekse Başkanlık Divanının kararıyla 
sabit olması ve devamsızlık durumunu makul gösterecek geçerli bir mazeretinin de bulunmaması 
sebebiyle, Karma Komisyon, Ağrı Milletvekili Leyla ZANA hakkında Anayasanın 84’üncü, İçtüzüğün 
138’inci maddesi doğrultusunda işlem yapılması ve milletvekilliğinin düşmesi görüşüyle dosyanın 
Genel Kurula sunulmasına oy çokluğuyla karar vermiştir.

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, bu Raporun Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere, Ankara Milletvekili Murat ALPARSLAN özel sözcü olarak seçilmiştir.

İşbu Karma Komisyon Raporu, Genel Kurula arz edilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına saygı ile sunulur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Mustafa Şentop Reşat Petek Abdurrahman Öz

 İstanbul Burdur Aydın

  (Son toplantıya katılmadı)

 Kâtip Üye Üye

 Muhammet Emin Akbaşoğlu Mustafa Köse İbrahim Halil Fırat

 Çankırı Antalya Adıyaman

  (Son toplantıya katılmadı)

 Üye Üye Üye

 Murat Alparslan Cengiz Aydoğdu Zekeriya Birkan

 Ankara Aksaray Bursa

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Son toplantıya katılmadı)

 Üye Üye Üye

 İsmail Aydın Adem Yeşildal Haydar Ali Yıldız

 Bursa Hatay İstanbul

 Üye Üye Üye

 Markar Eseyan Kemalettin Yılmaztekin Yusuf Başer

 İstanbul Şanlıurfa Yozgat

  (Son toplantıya katılmadı)

 

                               
1   Karma Komisyonun 17/10/2017 ve 21/11/2017 tarihli görüşmelerinde tam tutanak tutulmuştur. Bu 
tutanaklara Türkiye Büyük Millet Meclisi resmî internet sayfasından ulaşılabilir.
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 Üye Üye Üye

 Murat Emir Nurhayat Altaca Kayışoğlu Muharrem Erkek

 Ankara Bursa Çanakkale

  (Oylamada bulunamadı) (Oylamada bulunamadı) (Son toplantıya katılmadı)

 Üye Üye Üye

 Akın Üstündağ Uğur Bayraktutan Meral Danış Beştaş

 Muğla Artvin Adana

  (Oylamada bulunamadı) (Şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Erol Dora Mithat Sancar Mehmet Parsak

 Mardin Mardin Afyonkarahisar

 (Şerhimiz vardır) (Oylamada bulunamadı,

  muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

 Oktay Öztürk Ahmet İyimaya Hakkı Köylü

 Mersin Ankara Kastamonu

  Adalet Komisyonu Başkanı

 Üye Üye Üye

 Yılmaz Tunç Adnan Boynukara Ali Özkaya

 Bartın Adıyaman Afyonkarahisar

  (Son toplantıya katılmadı)

 Üye Üye Üye

 Mahmut Poyrazlı Cahit Özkan Sabri Öztürk

 Balıkesir Denizli Giresun

 (Son toplantıya katılmadı) (Son toplantıya katılmadı)

 Üye Üye Üye

 Serap Yaşar Kerem Ali Sürekli Mahmut Atilla Kaya

 İstanbul İzmir İzmir 

 (Oylamada bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Murat Göktürk Hilmi Bilgin İbrahim Halil Yıldız

 Nevşehir Sivas Şanlıurfa
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 Üye Üye Üye

 Necati Yılmaz Namık Havutça Cemal Okan Yüksel

 Ankara Balıkesir Eskişehir

 (Oylamada bulunamadı) (Oylamada bulunamadı) (Oylamada bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Mehmet Gökdağ Zeynel Emre Ömer Süha Aldan

 Gaziantep İstanbul Muğla

 (Oylamada bulunamadı) (Oylamada bulunamadı) (Oylamada bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Mehmet Emin Adıyaman Aycan İrmez İsmail Faruk Aksu

 Iğdır Şırnak İstanbul

 (Son toplantıya katılmadı, (Son toplantıya katılmadı,

 muhalefet şerhi ektedir) muhalefet şerhi ektedir)

  Üye 

  Celal Adan

  İstanbul
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MUHALEFET ŞERHİ
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27.11.2017  Saat: 14.20

 Meral Danış Beştaş Erol Dora Mithat Sancar

 Adana Mardin Mardin

 Aycan İrmez Mehmet Emin Adıyaman
 Şırnak Iğdır
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