
S. S A Y I S I : 

Bolu Milletvekili Kâmil Kozak'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada* 

let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu .(3/255) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 12 . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/2-4829 

G. No. 6-3934 
Büyük WIillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Düzce içme suyu ikinci kısım inşaatında çalıştırdığı işçi ve hizmetlilere ödenen ücretleri gös
terir aylık bordroları, İşçi Sigortaları Kurumunca yapılan tebligata rağmen süresi içinde vermediği 
haber alman Bolu Milletvekili Kâmil Kozak hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü daire
sinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 24 . 11 . 1951 tarih ve 
105/308 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, A. Menderes 

Adalet Bakanlığının 24 . XI . 1951 tarih ve 105/308 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa _ •'' 

Bolu C. Savcılığından alman 23 . X . 1951 gün vo 1193 sayılı yazıda; 
Düzce içme suyu ikinci kısım inşaatında çalıştırdığı işçi ve hizmetlilere ödenen ücretleri gösterir 

aylık bordroları, İşçi Sigortaları Kurumunca yapılan tebligata rağmen süresi içinde vermediği ha
ber alman Bolu Milletvekili Kâmil Kozak hakkında kovuşturma yaplıabilmesi için Anayasa hüküm
lerine göröe gereğinin yapılması istenmektedir. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmüne göre gereği ifa buyurulmak üzere bu husustaki kâğıtların 
bağlı olarak gönderildiği saygı ile arzolunur.. 

Adalet Bakanı 
. • ! - • , • . • ' ' R. NasuJıioğlu 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulan Kar- ' 19.1.1952 

ma Komisyon 
Esas No. 3/255 

Karar No. 5 
Yüksek Başkanlığa 

Düzce içme suyu ikinci kısım inşaatında ça- rumunca yapılan tebligata rağmen süresi için-
lıştırdığı işçi ve hizmetlilere ödenen ücretleri de vermediğinden dolayı suçlu sanılan Bolu Mil-
gösterir aylık bordroları, İşçi Sigortalan Ku- . letvekili Kâmil Kozak'm milletvekilliği dokunul-



mazlığıııın kaldırılması hakkındaki Başbakanlı
ğın 6/3934 sayı ve 11 . XI I . 1951 tarihli yazısı ile 
ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Kâmil Kozak'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yaplmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün. 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu rapor sözcüsü 
Manisa Manisa 

Komisyonun kararına M. Kurbanoğlu 
muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir 
R. §. înce 

Kâtip 
Diyarbakır Ankara 

Komisyon kararma muhalifim. G. Soydan 
Muhalefet şerhi eklidir. 

F. Alpiskender 
Ankara Ankara Ankara 

O. §. Çiçekdağ O. T. îlteMn R. Eren 
Balıkesir Balıkesir Bingöl 

M. Erkuyumcu V. Asena M. N. Okcuoğlu 
Çoruh, Çorum Edirne 

M. Güney II. Ortakçtoğlu M. Enginün 
Erzincan Gümüşane istanbul 

S. Sağıroğlu II. Tokdemir F. II. DemireUi 
İstanbul izmir Kars 

M. Benker II. Özyörük A. Çetin 
Konya Konya Konya 

H. Ay diner M. Obuz R. Alabay 
Konya Kütahya Manisa 

T. Kozbek 8. S. Nasuhoğlu Ş. Ergin 
Mardin Siird Sivas 

M. K. Boran Ş. Türkdoğan N. Ertürk 
Tokad Tokad 

//. ökeren Zihni Betil 
Trabzon Yozgad 

F. A. Barutçu N. Ü. Alçılı 

Muhalefet şerhi: 
Masuniyet; Anayasanın 17 nci maddesi 

mucibince yargılanma, sorgulanma veya tevkif 
gibi milletvekilinin teşriî vazifesini ifaya en
gel olacak muamelelerden korumaya matuftur. 
Bu itibarla, usul bakımından duruşma mecbi-
riyeti olmaksızın yapılabilecek olan kovuşturma
da bu masuniyetin kullanılmasına hukuk pren
sipleri müsait değildir. Binaenaleyh, masuni
yetin kaldırılması mütalâasmdayım. 

Manisa 
R. Ş. înce 

Muhalefet şerhi: 
Anayasanın 17 nci maddesi (Bir milletve

kilinin gerek seçimden önce ve gerek sonra üstü
ne atılan suçtan dolayı Kamutayın kararı olma-

dikça sorgulanamaz, tutulamaz ve yargılanamaz) 
demektedir. Bu suretle masuniyet yargılanma 
sorgulanma veya tevkif gibi milletvekilinin teş
riî vazifesini ifaya engel olacak muamelelerden 
dolayı onu, koruyan bir âmil olarak belirmek
tedir. Bu itibarla usul bakımından duruşma 
mecburiyeti olmaksızın yapılabilecek olan ko
vuşturmada bu masuniyetin işiiyemiyeceği dü
şüncesindeyim. 

Esasa gelince: 
Anayasanın 12 nci maddesi milletve

killiğine engel olan halleri zikretmekte ve 27 
nci maddesi ise mebusluk sıfatının kalkması 
hallerini ifade etmektedir. Teşriî masuniyete 
mütaallik hüküm, yalnız 17 nci maddede top
lanmış olup bu da mutlak bir mâna taşımakta 
dır. Bu maddenin mutlak ifadesi kimlerin teş
riî masuniyetlerinin kaldırılacağına dair Mec
lise takdir hakkı tanımaktadır. Meclis işlenen 
suçun mebusun teşriî vazifesini ifa etmesine 
engel olup olamıyacağmı ve aynı zamanda iş
lenen suçun mahiyetine suç işi iyenin teşriî ha
yatta kalıp kalamıyacağı düşünce ve kıstasla-
riyle takdir hakkını kullanır. Bu itibarla İçtü
züğün 180 nci maddesi Anayasanın 17 nci 
maddesi ile tearuz halinde bulunduğundan 
kanunun Tüzüğe tercihi lâzimesine. uyarak 
ekseriyet kararma muhalifim. 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

(S . Sayısı: 46) 


