
S. S A Y I S I . : 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erhil'in milletvekilliği dokunulmaz-
lığının 'kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /223) 

T. C. 
Başbakanlık ' 18 Ağustos 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No : 6/2 -3327 

G. No : 6/2754 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İş yerinde çalıştırdığı işçi ve hizmetçilere tediye ettiği istihkaklarına ait bordroları, yapılan tebli
gata rağmen göndermemek suretiyle İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası hakkındaki 
'Kanuna aykırı hareket ettiği ihbar olunan Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil hakkında Anayasanın' 
17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 
14. V I I I . 1951 tarih ve 63/179 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. Başbakan 

A. Menderes 

T.G.. . U. VIII. 1951 
Adalet Bakanlığı Özü : Kırklareli Millet-

C. îş. U. Müdürlüğü vekili Mahmut Erbil H. 
Sayı : 63/179 ^ -

Yüksek Başbakanlığa 

Kırklareli C. Savcılığından alınan 3 0 . V I I . 1951 gün ve 696 sayılı yazıda; 
İş yerinde çalıştırdığı işçi ve hizmetçilere tediye ettiği istihkaklarına ait bordroları, yapılan tebli

gata rağmen göndermemek suretiyle İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası hakkındaki 
Kanuna aykırı hareket ettiği ihbar olunan Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil hakkında takibat ic
rası için milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması istenilmiştir. 

Bu hususa dair aclı geçen savcılıktan gönderilen kâğıtlar Anayasanın 17 nci maddesi hükmü daire
sinde gereken işlemin ifasına müsaade Duyurulması arziyle bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuş
tur. Adalet Bakanı 

1 R. Nasuhioğlu 

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. 3/223 

Karar No. 4 
' Yüksek Başkanlığa 

İş yerinde çalıştırdığı işçi ve hizmetlilere te- gortası Kanununa aykırı hareketten dolayı 
diye ettiği istihkaklarına ait bordroları, yapı- suçlu sanılan Kırklareli Milletvekili Mahmut 
lan tebligata rağmen göndermemek suretiyle İş Erbil'in milletvekilliği dokunulmazlığının kal-
Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Si- dırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/2754 sa-
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yi ve 18 Ağustos 1951 tarihli yazısiyle ilişiği 
dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince adçekme suretiyle ayrılan Hazır
lama 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 Kırklareli Milletvekili 
Mahmut Erbü'e isnat olunan suçun Anayasa
nın 12 ve 27 nci maddelerinde 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 kararma M. Kurbanoğlu 
muhalifim. Muhalefet 

şerhi eklidir 
R."§. înce 

Kâtip 
Diyarbakır Ankara 

Komisyon kararma muhalifim. C. Boydan 
Muhalefet şerhi eklidir. 

F. Alpiskender 
Ankara 

0. Ş.ÇiçeMağ 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Çoruh 

M. Güney 
Erzincan 

8. Sağiroğlu 
İstanbul 

M. Benker 
Konya 

M. Aydıner 
Konya 

T.-Rözbek 
Mardin 

M. K. Boran 

Ankara 
0. T. ÎUekin 

Balıkesir • 
V. Asena 
Çorum 

II. Ortakçıoğlu 
Grümüşane 

//. Tokdemir 
izmir 

•İli özyörük 
Konya 

31. Obuz 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoğlu 
Siird 

§. Türkdoğan 

Ankara 
R. Eren 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu 
Edirne 

'M. En'ginün 
İstanbul 

F. II. Demircili 
Kars 

il. Çetin 
Konya 

R. Alabay 
Manisa 

Ş. Ergin 
Sivas 

N. Ertürk 
Tokad Tokad 

H. ökeren Zihni Betil 
Trabzon Yozgad 

F. 4 . parutçu N. Ü. Alcıh 
m mg« 

(S . Say: 

Muhalefet şehri : 
Masuniyet : Anayasanın 17 nci maddesi 

mucibince yargılanma, sorgulanma veya tevkif 
gibi milletvekilinin teşriî vazifesini ifaya en
gel olacak muamelelerden korumaya matuf
tur. Bu itibarla, usul bakımından duruşma 
mecburiyeti olmaksızın yapılabilecek olan 
kovuşturmada bu masuniyetin kullanılmasına 
hukuk prensipleri müsait değildir. Binaen
aleyh, masuniyetin kaldırılması mütalâasm-
dayım. 

v:v<;./.<y\'t •'£•••«-' Manisa 
'**'' '̂"Çi1 'W'A"'.t!,•'..>* R. Ş. İnce 

Huhalefet şerhi •. 
Anayasanın 17 nci maddesi (bir millet

vekilinin gerek seçimden önce ve gerek son
ra üstüne atılan suçtan dolayı Kamutayın ka
rarı olmadıkça sorgulananın?, tutulamaz ve 
yargılanamaz.) demektedir. Bu suretle ma
suniyet, yargılanma, sorgulanma veya tevkif 
gibi milletvekilinin teşriî vazifesini ifaya en
gel olacak muamelelerden dolayı onu, koru
yan bir âmil olarak belirmektedir. Bu itibar
la usul bakımından duruşma mecburiyeti ol
maksızın yapılabilecek olan kovuşturmada 
bu masuniyetin işliyemiyeeeği düşüncesinde
yim. 

Esasa gelince : 
Anayasanın 12 nci maddesi milletvekilli

ğine engel olan halleri zikretmekte ve 27 nci 
maddesi ise mebusluk sıfatının kalkması hal
lerini ifade etmektedir. Teşriî masuniyete 
mütaallik hüküm., yalnız 17 nci maddede top
lanmış olup bu da mutlak bir mâna taşımak
tadır. Bu maddenin mutlak ifadesi kimlerin 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılacağına dair 
Meclise takdir hakkı tanımaktadır. Meclis 
işlenen suçun mebusun teşriî vazifesini ifa et
mesine engel olup' olamıyacağmı ve aynı za
manda işlenen suçun mahiyetine göre suç iş-
liyenin teşriî hayatta kalıp kalatnıyacagı etü-
şünce ve kıstaslariyle 'takdir hakkım İmlİa-
nır. Bu itibarla içtüzüğün 180 nci maddesi 
Anayasanın 17 nci madesi ile tearuz etşkil ey
lediğinden kanunun Tüzüğe tercihi Tâzımesi-
ne uyarak ekseriyet kararma muhalifim. 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 
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