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Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'un milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /274) 

T. C. 
Başbakanlık 2.1.1952 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel'No. 6/2 - 5161 

GÛneVNo. 6/3 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İşçilerin sağlığını koruma bakımından lüzumlu tedbirleri almamak suretiyle îş Kanunu hü
kümlerine aykırı hareketten sanık Ahmet Esat Kerimbl hakkında İstanbul 10 ncu Asliye Öeza 
Mahkemesinde duruşma yapılmaktanken adı geçenin ara seçimlerinde Zonguldak Milletvekilliği
ne seçilmiş olduğundan bahsile hakkındaki takibata devam edilebilmesi için Anayasanın 17 nci 
maddesi hükmü dairesinde'gereken1 karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 24 . XII . 
1951'tarih ve 119/409 sayılı tezkere örneği ile eki dâva dosyasının bağlı olarak sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
Â. Menderes 

Adalet Bakanlığinm: 24 . 12 . 1951 tarih ve 119/409 sayılı tezkeresi örneğidir. 

''''•"*.'" , ."'»"* Yüksek Başbakanlığa 

İstanbul C. Savcılığından'alınan 26 . 11-. 1951 tarihli yazıda; 
İşçilerin sağlığını koruma1 bakımından lüzumlu tedbirleri almamak suretiyle İş Kanunu hüküm

lerine aykırı hareketten- sanik Ahmet Esat Kerimol hakkında İstanbul 10 ncu Asliye Ceza Mahke
mesinde duruşma yapılmakta iken mumaileyhin ara seçimlerinde Zonguldak Milletvekili seçilmiş 
olduğu anlaşıldığından, hakkındaki takibata devam edilmek üzere milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması; için • gereken muameleye tevessül olunması, adı geçen mahkeme kararma atfen istenmiştir. 

Bu olaya ait dâva dosyası, Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken işlem yapılmak 
üzere yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
E. NasuHiöğUi 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporti 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma 

Komisyon 
Esas No. 3/274 
Karar No. 26 

6 .11 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

İşçilerin sağlığını koruma balamından lüzum
lu tedbirleri almamak suretiyle İş Kanunu hü
kümlerine aykırı hareket etmelrteii dolayı suçlu 
sanılan Zonguldak Milletvekili Ahmet Esat 
Kerimol'un milletvekilliği dolrunulmazlığmm 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/5161 
sayı ve 2 . I . 1952 tarihli yazısiyle ilişiği dosya 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle konu
nun incelenmesi ve sonuca göre raporunun ya-
zıİmasi için, İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğin
ce ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama Komis
yonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip, görüşül
dükten sonra, adı geçen Ahmet Esat Kerimol'a 
isnad olunan ' suçun Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı an
laşıldı 

Bu itibarla yapılmak istenilen kovuşturma ve 
yargılanmanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına karar verildi. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

Komisoyn kararma muhalifim 
Muhalefet şerhi eklidir 

Refik §. İnce 
Katip 

Diyarbakır 
Komisyon kararma muhalifim 

Muhalefet şerhi eklidir 
F. Alpiskender 

Ankara 
O. §. Çiçekdağ 

Ankara Balıkesir 
R. Eren M. Erkuyumcu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 

Ankara 
C. Soydan 

Ankara 
O. T. îltekin 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

îzmir 
/ / . özyörük 

Konya 
M.-Oluz 

Kütahya 
S. 8. NasuJıoğlu 

Siird 
§. Türkdoğan 

Tokad 
Z. Betil E. 

Edirne 
M. Enginim 

İstanbul 
F; H. D emir elli 

Kars 
•A. Çetin 
Konya 

R. Aldbay 
Manisa 

S. Ergin 
Sivas 

N. Ertürk 
Trabzon 

A. Barutçu 

Erzincan 
& Sağıroğlu 

İstanbul 
M. Benker 
Konya 

11, Aydmef 
Konya 

T.Kozbek 
Mardin 

M: K. Boran 
Tokad 

H. Ökeren 
Yozgad 

N, Ü. Alçılı 

Bingöl. 
M. N. Okcuoğlu • 

Çoruh 
t. Güney 

Muhalefet şerhi : 
Masuniyet; Anayasanın 17 nci maddesi 

mucibince yargılama, sorgulama veya tevkif 
gibi milletvekilinin teşriî vazifesini ifaya 

; engel olacak muamelelerden korumaya ma
tuftur. Bu itibarla, usul bakımından duruş
ma mecburiyeti olmaksızın yapılabilecek o-
lan kovuşturmada bu masuniyetin kullanıl
masına hukuk prensipleri müsait değildir. 
Binaenaleyh, masuniyetin kaldırılması müta-
lâasmdeyim. 

Manisa 
R. §. İnce 

Muhalefet şerhi: 
Anayasanın 17 nci maddesi (Bir millet

vekilinin gerek seçimden önce ve gerek sonra 
üstüne atılan suçtan dolayı Kamutayın ka
rarı olmadıkça sorgulanamaz, tutulamaz ve 
yargılanamaz.) demektedir. Bu suretle masu
niyet yargılanma, sorgulanma veya tevkif gibi 
milletvekilinin teşriî vazifesini ifaya engel ola
cak muamelelerden dolayı onu, koruyan bir 
âmil olarak belirmektedir. Bu itibarla usul 
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bakımından duruşma mecburiyeti olmaksızın 
yapılabilecek olan kovuşturmada bu masuni
yetin işliyemiyeceği düşüncesindeyim'. 

Esasa gelince: 
Anayasanın 12 nci maddesi milletvekilliği

ne engel olan halleri zikretmekte ve 27 nci 
maddesi ise mebusluk sıfatının kalkması hal
lerini ifade etmektedir. Teşriî masuniyete mü-
taallik hüküm, yalnız 17 nci maddede toplan
mış olup buda mutlak bir mâna taşımakta
dır. Bu maddenin mutlak ifadesi kimlerin 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılacağına dair 

Meclise takdir hakkı tanımaktadır. Meclis 
işlenen suçun mebusun teşriî vazifesini ifa 
etmesine engel olup olamıyâcağmı ve ayni 
zamanda işlenen suçun mahiyetine suç işliye-
nin teşriî hayatta kalıp kalamıyacağı düşünce 
ve kıstaslariyİe takdir hakkını kullanır. Bu 
itibarla İçtüzüğün 180 nci maddesi Anayasa
nın 17 nci maddesi ile tearuz halinde bulun
duğundan kanunun Tüzüğe tercihi lâzimesine 
uyarak ekseriyet kararma muhalifim. 

Diyarbakır 
F. Alpiskendet 
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