
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNA 

 

 

ŞİKAYETÇİ : 

 

 

VEKİLİ : 

Engin ÖZKOÇ,  

TBMM/ANKARA  

 

Av. Celal ÇELİK  

Alacaatlı Mah. 3311. Sok. No: 26 Çankaya/ANKARA  

 

ŞİKAYET EDİLEN : 

 

Hamza YOKUŞ (Ankara C. Başsavcı Vekili, Sicil No: 40805)  

  

KONU : 

 

Anayasa madde 83/1 maddesini bile bile çiğneyerek Sakarya 

Milletvekili ve CHP Grup Başkanı olan Engin Özkoç’un TBMM’de 

yapmış olduğu konuşmadan ötürü soruşturma başlatıp siyasi tavır 

sergileyerek Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşleyen şikayet olunan 

Hamza Yokuş hakkında disiplin ve (TCK madde 257 

kapsamında) ceza soruşturması başlatılması istemi. 

 

AÇIKLAMALAR   : 

   

1. AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 04.03.2020 tarihinde yapmış olduğu 

grup konuşmasında CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kabul 

edilmez biçimde hakaretler savurması üzerine, AKP Genel Başkanına yanıt vermek 

üzere Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan 

vekili olan Engin Özkoç tarafından (aynı tarihte) TBMM’de basın açıklaması 

düzenlenmiştir.   

 

2.  Müvekkil Engin Özkoç’un haklı tepki ve eleştirisi üzerine de şikayet edilen Savcı 

tarafından, müvekkil hakkında Anayasa madde 83/1 hükmüne aykırı bir biçimde 

soruşturma başlatıldığı ve bu durumun basın duyurusu ile kamuoyu ile paylaşıldığı 

bilgisi edinilmiştir! 

 

 

3.  Oysa Anayasa madde 83/1 maddesi gereğince müvekkil hakkında soruşturma 

başlatılma şansı bulunmamaktadır! 

 

Nitekim Anayasamızın 83. Maddesinin 1. fıkrası; 



 

‘Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, 

Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine 

Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa 

vurmaktan sorumlu tutulamazlar.’ 

 

Şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.  

 

Yazılı madde, Mecliste ifade edilen sözlerin; TAM SORUMSUZLUK kapsamında 

bulunduğuna işaret etmektedir! Müvekkil Engin Özkoç’un, açıklamalarını TBMM çatısı 

altında yapmış olması nedeniyle de soruşturma kapsamına alınmak istenen müvekkil 

açıklamalarının tamamı tartışmasız bir biçimde bu düzenleme kapsamına girmektedir!  

 

Zira vekil eden Milletvekilidir ve soruşturma kapsamındaki sözlerin tamamını TBMM 

çatısı altında ifade etmiştir.  

 

4. Üstelik Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

21.12.2011 tarih ve B.03.0.CİG.0.05-010.06.02/754 sayılı (Yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması ile ilgili işlemler konulu, No:100/1) Genelge tam da bu konuda 

düzenlenmiştir. 

 

Nitekim Genelgede yazılı;  

“1- TBMM üyeleri ve Meclis üyesi olmayan bakanların Meclis çalışmalarındaki oy ve 

sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ….mutlak olarak sorumlu 

tutulamayacakları göz önünde bulundurularak, bu tür eylemlerin takibine tevessül 

edilmemesi,”  

şeklindeki net belirleme ile Mecliste ileri sürülen düşüncelerden ötürü soruşturma 

başlatılmaması gerekliliği ortaya konmuştur. 

    

5. Ne var ki hem Anayasanın 83/1. Maddesi hem de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100/1 sayılı Genelge açıkça ihlal edilerek Suç 

işlenmiştir. 

 



Şikayet edilen Savcının bu hükümleri bilmeme olasılığı bulunmamaktadır. Aksine 

siyasi güdülerle görevinin gereklerine aykırı davrandığı ve dolayısıyla Görevi Kötüye 

Kullanma Suçunu işlediği sabittir.  

 

Üstelik şikayet edilen Savcı; hukuksuzca soruşturma başlattıktan sonra soruşturma 

bilgisini basınla da paylaşarak görevinin gereklerine aykırı davranmak hususundaki 

olumsuz iradesini ve suç işleme kastını ayrıca ortaya koymuştur! 

 

6. Sonuç olarak şikayet olunan Sayın Savcı; Anayasanın 83/1 maddesine açıkça aykırı 

olduğunu bile bile Sakarya Milletvekili olan vekil eden hakkında, usulsüzce (RE’SEN) 

soruşturma başlatarak ve aynı zamanda basına servis ederek görevinin gereklerine aykırı 

davrandığından hakkında; DİSİPLİN ve Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Ceza 

Soruşturması başlatılmasını, sonuçta da cezalandırılmasının sağlanmasını talep 

ediyoruz. 

SONUÇ ve İSTEM      : Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ışığında; siyasi yaklaşım 

sergileyen ve görevinin gereklerine bile bile aykırı davranmakla Görevi Kötüye Kullanma 

Suçunu İşleyen şikayet olunan savcı hakkında disiplin ve (TCK madde 257 kapsamında) 

ceza soruşturması başlatılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize saygı ile sunarız. 

05.03.2020 

 

                                                                                                     Engin ÖZKOÇ 

                                                                                                             Vekili 

                                                                                                     Av. Celal ÇELİK 
 

 

EKİ:  

1- Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21.12.2011 

tarih ve B.03.0.CİG.0.05-010.06.02/754 sayılı (Yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması ile ilgili işlemler konulu, No:100/1) Genelge 

2- Prof. Erdoğan Teziç, Prof. Ergun Özbudun ve Bülent Taner’den alıntılanan 

metinler, 

3- Vekaletname 

 


