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Edirne Milletvekili Hasan Osma'nın Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /175) 

T. C. 
Ba§bakanhk • 9. V. 1951 

Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No : 6/2 - 1738 

G. No : 6/1528 . . . . . . . . * * 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1§ yerinde çalıştırdığı sigortalılara ait bordroları, tebliğe rağmen İşçi Sigortaları Kurumuna verme
diği ihbar olunan Edirne. Milletvekili Hasan Osma hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dai
resince gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 30. IV. 1951 tarih ve 31/92 sa
yılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A.Menderes 

Adalet Bakanlığımın (Ceza İş. U. Md.) 30 . IV . 1951 tarih ve 31/92 sayılı tezkeresi örneğidir 

. Yüksek Başbakanlığa 

Edirne C. Savcılığından alman 27 . III .1951 tarihli yazıda; 
îş yerinde çaliştirdığı sigortalılara ait bordroları, tebliğe rağmen İşçi Sigortaları Kurumuna ver

mediği ihbar olunan Edirne Milletvekili Hasan Osma hakkında 5417 sayılı Kanunun 26 ncı madde
sine tevfikan takibat yapılmak üzere milletvekilliği' dokunulmazlığının kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen savcılıktan gönderilen İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünün 14. I I I . 
1951 tarihli yazısı ile ihtar kâğıdı ve tebliğ, ilmühaberinin, Anayasanın 17 nci maddesi hükmü daire
sinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

. ' ; ' ' . . Adalet Bakam 
E. Nasuhioğlu 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B. M/M.'\: - - • • • ' • ' 
Anayasa ve Adalet komİs* 
•yonlanndan kurulan Kar- : 19.1*1952 

ma Komisyon 
tösas No. B/175 

Karar No. 1 
, Yüksek Başkanlığa 

'iş yerinle çalıştırdığı sigortalılara ait bor- muna vermediğinden dolayı suçlu sanılan Edir-
droları, tebliğe rağmen Î§Qİ Sigortaları Kuru- ne Milletvekili Hasan, OşmVnın milletvekilliği 



dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/1528 sayı ve 9 . V . 1951 tarihli 
yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve so
nuca göre raporunun yazılması için, içtüzüğün 
178 nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle 
ayrılan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Hasan Osma 'ya 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 arzedümek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

Komisyonun kararma 
muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir 
R. §. İnce 

Kâtip 
Diyarbakır 

Komisyon kararma muhalifim 
Muhalefet şerhi eklidir. 

F. Alpiskender 

Bu rapor sözcüsü 
Manisa 

M. Kurhanoğlu 

Ankara 
O. S. Çiçekdağ 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çoruh 
M. Güney 
Erzincan 

S. Sağıroğlu 
' İstanbul 
M. Benker 

Konya 
II. Aydıner 

Konya 
T. Kozhek 

Mardin 
M. K. Boran 

Tokad 
H. Ökeren 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Ankara 
O. T. lltekin 

Balıkesir 
V. Asena 
Çorum 

E. Ortakçıoğlu 
Gümüşane • 

H. Tokdemir 
îzmir 

//. özyörük 
Konya 

M. Oluz 
Kütahya 

8. S. Nasuhoğlu 
Siird 

§. Türkdoğan 

Ankara 
G. Soydan 

Ankara 
R. Eren. 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu 
Edirne 

M. Enginün 
İstanbul 

F. II. Demirelli 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

R. Alabay 
Manisa 

Ş. Ergin 
Sivas 

N. Ertürk 
Tokad 

Zihni Betil 
Yozgad 

N. V. Alçılı 

Muhalefet şerhi : 
Masuniyet; Anayasanın 17 nci maddesi 

mucibince yargılama, sorgulanma veya tev
kif gibi milletvekilliğinin teşriî vazifesini ifa
ya engel olarcak muamelelerden korumaya 
matuftur. Bu itibarla, usul bakımından du
ruşma mecburiyeti olmaksızın yapılabilecek 
olan kovuşturmada bu masuniyetin kullanıl
masına hukuk prensipleri müsait değildir. 
Binaenaleh, masuniyetin kaldırılması müta-
lâasmdayım. 

Manisa . 
R. ,§. İnce 

Muhalefet şerhi.: 
Anayasanın 17 nci maddesi (Bir millet

vekilinin gerek seçiminden; önce ve . gerek 
sonra üstüne atılan suçtan dolayı Kamuta
yın kararı olmadıkça sorgulanamaz, tutula
maz ve yargılanamaz.) demektedir. Bu suret
le masuniyet, yargılama, sorgulanma veya 
tevkif gibi milletvekillerinin teşrii vazifesini 
ifaya engel olacak muamelelerden dolayı 
onu, koruyan bir âmil olarak belirmektedir. 
Bu itibarla usulü bakımından duruşma mec
buriyeti olmaksızın yapılabilecek olan ko^ 
vuşturmada bu masuniyetin işeyebileceği dü
şüncesindeyim. 

Esasa, gelince : 
Anayasanın 12 nci maddesi milletvekilli* 

ğine engel olan halleri zikretmekte ve 27 
nci maddesi ise mebusluk sıfatının kalkması 
hallerini ifade etmektedir. Teşrii masuniyete 
mütaallik hüküm,. yalnız 17 nci maddede top* 
lanmış olup bu da mutlak bir mâna taşı* 
maktadır. Bu maddenin mutlak ifadesi kim
lerin teşriî masuniyetlerinin kaldırılacağına 
dair Meclise takrir hakkı tanımaktadır. Mec
lis, işlenen suçun mebusun teşri vazifesini 
ifa etmesine engel olup olamıyacağını ve aynı 
zamanda işlenen suçun mahiyetine göre suç 
işliyenin teşriî hayatta kalıp kalmıyacağı 
düşünce ve kıstaslariyle takdir hakkim kul
lanır. Bu itibarla İçtüzüğün 180 nei mad
desi Anayasanın 17 nci mâctdesı ile tearuz 
teşkil eylediğinden kanunun Tüzüğe tercihi 
lâzimesine uyarak ekseriyet' karârına mu
halifim. 

Diyarbakır 
F, Alpiskender 

( S; Sayısı : 44) 




