
ötürü suçlu sanılan Afyon Karahisar Milletvekili Bekir Öynaganlı'ya isnat olunan 
suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şıldığından içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen ko
vuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Cilt: 
10 - Sayfa : 266 ve Cilt : 12 - Sayfa : 339 ve Cilt : 13 - Sayfa : 6). 

1 Şubat 1952 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nm milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilânı : 9 . II . 1952 - Sayı : 8030) 

No. 
1767 

Lûtfi Evren'in Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan hakkında açtığı 
tazminat dâvasında, dâva olunanın vekili sıfatiyle mhkemeye verdiği cevap lâyiha
sında kendisine hakaret edilmesinden dolayı suçlu sanılan Ağrı Milletvekili Celâl 
Yardımcı'ya isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
ların dışında kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hu
susta yapılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına 
karar verilmiştir (Cilt • 10 - Sayfa : 266 ve Cilt : 12 - Sayfa : 339 ve Cilt : 13 -
Sayfa: 6:7). 

1 Şubat 1952 

Aydın Milletvekili Nail Greveci ve Çoruh Milletvekili Ali Eıza Sağlar'm milletve
killiği dokunulmazlıkları hakkında 

(Resmî Gazete ile ilânı : 9 . II . 1952 - Sayı : 8030) 

No. 
1768 

22 . VI I I . 1951 tarihinde Nazilli'nin Isabeyli Köyünde kapalı yerde sözlü ola
rak tertip edilen ve saat 21 den 23 e kadar devam eden propagandayı hoparlör vası-
tasiyle harice yayınlamak suretiyle 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa 
aykırı hareket ettiklerinden dolayı suçlu sanılan Aydm Milletvekili Nail Geveei 
ve Çoruh Milletvekili Ali Rıza Sağlar'a isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 180 nci.rn.ad-
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desi gereğince bu hususta yapılmak istenilen kovuşturma ve yargılamanm Dönem 
sonuna bırakılmasına karar verilmiştir (Cilt: 10 - Sayfa : 266 ve Çilt •' 12 - Sayfa : 
339 ve Cilt : 13 - Sayfa ;7), 

1 Şubat 1952 

Balıkesir Milletvekili Vacid Asena'nın milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 9 . II . 1952 - Sayı : 8030) 

No. 
1769 

Seçim Kanununa aykm hareket ettiği ihbar olunan Balıkesir Milletvekili Vacid 
Asena'ya isnat olunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldığından içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta ya
pılmak istenen kovuşturma ve yargılamanın Dönem sonuna bn-akılmasma karar ve
rilmiştir (Cilt : 10 - Sayfa : 2 ve Cilt : 12 - Sayfa : 339 ve Cilt : 13 - Sayfa : 7). 

1 Şubat 1952 

Kars Milletvekili Abbas Çetin'in milletvekilliği dokunulmazlığı hakkında 

(Resmî Gazete ile İlâm : 9 . II . 1952 - Sayı : 8030) 

No. 
1770 

(Demokrat Parti milletvekillerine mektup) başlıklı matbuayı 18. V I I I . 1951 
tarihinde hususi otomobili ile Bozöyük'e ve Bilecik'e götürerek C. H. P. mensup
larına dağıtılmak üzere vermekten dolayı suçlu sanılan Kars Milletvekili Abbas 
Çetin'e atıf ve isnat edilen suçun mumaileyh tarafından işlenildiğine kanaat geti
rilmemiş olduğundan milletvekilliği dokunulmazlğmm kaldırılmasına lüzum görül-
miyerek içtüzüğün 180 nci maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuş
turma ve yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasuıa karar verilmiştir (Cilt : 10 -
Sayfa : 2 ve Cilt : 12 - Sayfa •: 339 ve Cilt : 13 - Sayfa :7). 

1 Şubat 1952 


