
Ş. S A Y I S I : 

Kars Milletvekili Abbas Çetindin milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /221 , 3 /222) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . VII . 1951 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü • . 
Özel No. 6/2-3494 
G. No. 6/2931 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mevhum şahısların adları altında « Demokrat milletvekillerine mektup » başlığı ile yazılan ve 
asılsız şayiaları ihtiva eden beyannameyi Bilecik ilce Seçim Kurulu Başkanının tâyin ettiği yer, 
gün ve saatte propaganda olarak alenen,halka okumak suretiyle 5545 sayılı Kanunun 135 nci 
maddesi hükmüne aykırı harekette bulunmaktan sanık Cumhuriyet Halk Partisi îl Başkanı Şem
settin Erdinç hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan mezkûr beyannameleri Ankara'da Ulus 
Matbaasında bastırarak Bilecik'e getirdiği ve tevzi ettiği anlaşılan Kars .Milletvekili Abbas Çetin 
hakkında da kovuşturma yapılabilmek için Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 27 . VIII . 1951 tarih ve 65/193 .sayılı tezkere 
örenği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

' T ' Q - • ' ' , | • '" • . - . ' • • • • 

Adalet Bakanlığı 
Ö.îş. U. Müdürlüğü ^Ankara : 27".. VIII.195.1 

'Sayı: 193 
özel No. 65 

özü: Kara Milletvekili Abbas 
Çetin Hk. 

Yüksek Başbakanlığa . j . 

Bilecik Cumhuriyet Savcılığından alman 21 . 8 . 1951 tarihli yazıda : 
Mevhum şahısların adları altında «Demokrat Milletvekillerine mektup» başlığı ile yazılan ve 

asılsız şayiaları ihtiva eden beyannameyi Bilecik ilce seçim kurulu başkanının tâyin ettiği yer, 
gün ve saatte propaganda olarak alenen halka okumak suretiyle 5545 sayılı Kanunun 135. maddesi 
hükmüne aykırı harekette bulunmaktan sanık Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanı Şemsettin 
Erdinç hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mezkûr be
yannameleri Ankara'da Ulus Matbaasında bastırarak Bilecik'e getirdiği ve tevzi ettiği anlaşılan 
Kars Milletvekili Abbas Çetin hakkında da kovuşturma yapılmak üzere milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması istenmiştir. ' • ? > • I 

Adı geçen savcılıktan gönderilen mezkûr olaya ait soruşturma kâğıtları; Anayasanın 17. madde-



si hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek huzurlarına sunul
muştur. • 

Adalet Bakanı 
E. NasuUoğlu 

. . . y c v r " . : ; : , ' ; ; ' ' . ' • ' .* ' , ' • • • - • - ' " \ • ;• 

Başbakanlık 27 EylM 195i 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü * : " ' ' -

Özel No : 3704 * * • 
Ğ.No : 6/3055 " ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5. IX .1951 tarih ve 6/2 - 3494/6/2931 sayılı tezkereye ektir :. 
«Demokrat Parti milletvekillerine mektup» başlıklı matbuayı 18 . VIII . 1951 tarihinde hususi oto

mobil ile Bozöyük'e getirerek Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına dağıtılmak üzere vermekten 
sanık Kars Milletvekili Abbas Çetin hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 11. IX . 1951 tarih ve 72/221 sayılı tezkere örneği 
ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzedorim. ^ 

Başbakan 
. • A. Menderes 

Adalet Bakanlığının 11. IX .1951 tarih ve 72/221 sayılı tezkeresi örneğidir. 
! " v ;'% • Yüksek Başbakanlığa 

27 . VIII. 1951 gün ve 65 sayılı yazımıza ektir : 
«Demokrat Parti Milletvekillerine mektup» başlıklı matbuayı 18. VIII. 1951 günü hususi otomo

bil ile Bozöyük'e getirerek C. Halk Partisi mensuplarına dağıtılmak üzere vermekten sanık Kars Mil
letvekili Abbas Çetin hakkında Bozöyük C. Savcılığınca düzenlenerek takibat yapılmak üzere muma
ileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle bu defa Bilecik C. -Savcılığından gön
derilen hazırlık soruşturması kâğıtları bağlı olarak sunulmuştur. ....-., .-..-.••.<•'": 

Evvelki yazımıza ilişik kâğıtlarla birleştirilerek Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde ge
reğinin ifasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica -ederim. '* , . - " • 

Adalet Bakanı 
.. * R. Nasuhiûğlu 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından kurulan 
Karma Komisyon - * 

Esas'No. 3/221 ve 3/222 
Karar No, 14 

25.1.1952 

Yüksek Başkanlığa 

- (Demokrat Parti milletvekillerine mektup) 
başlıklı matbuayı 18 . VTII. 1951 tarihinde hu
susi otomobili ile Bozöyük'e ve Bilekcik'e gö
türerek C. H. P. mensuplarına dağıtılmak üze
re vermekten dolayı suçlu sanılan Kars Millet
vekili Abbas Çetin'in milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakan
lığın 6/2931 sayı ve 15-Eylül 1951 tarihli ve 
6/3055 sayı ve 27 Eylül 1951. tarihli dosyalar, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle ko
nunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
yazılması için, içtüzüğün 178 nci maddesi-ge
reğince adçekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda her iki dosyanın aynı matbuayı Bile
cik ve Bozöyük'e götürmek hususlarından iba
ret bulunmasına ve isnat edilen suçun birliği 
de görülmesine nazaran „ iki dosyanın tevhiden 
mütalâasının muvafık olacağına karar verilmiş- " 
tir. J ' . 

Bu husus Karma Komisyonunca da muva
fık görülerek Hazırlama Komisyonu raporu ve 
konuya ait dosya incelenip görüşüldükten son
ra her iki dosyada mevcut evrak muhteviyatına 
göre mezkûr matbuayı. Abbas Çetin'in götür
düğünü ifade eden Bilecik ve Bozöyük parti 
başkanlarının beyanlarından başka aleyhte bir 
beyana rastlanamamış ve mezkûr matbuanın 
köy köy dolaşılarak dağıtıldığını ifade eden ta-' 
nıklar da bu otomobilde Kasım Gülek ile Ce-
vat Dursunoğlu'nun bulunduğunu ifade etmiş
lerdir. Buna mukabil Abbas Çetin hakkında 
en ufak bir beyan ve mütalâaya tesadüf edilme
miştir. - „ 

Dosyada mevcut evrak, tanıkların beyanla

rı ve Abbas Çetin'in Hazırlama Komisyonu hu
zurundaki savunması ve mevcut deliller muva
cehesinde adı geçen Kars Milletvekili Abbas 
Çetin'e atıf ve isnat edilen suçun mumaileyh 
tarafından işlenildiğine kanaat getirilmemiş ol
duğundan milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmasına lüzum görülmiyerek İçtüzüğün 
180 nci maddesi gereğince yapılmak istenen ko
vuşturma ve yargılamanın dönem sonuna, bıra
kılmasına karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

• R. Ş. înce 
Ankara 

G. Soydan 
Ankara 

R. Eren 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu 
Edirne 

M. Enginim 
İstanbul 

F. H. Demir elli 
Kars 

A. Çetin 
• Konya 

R. Aldbay 
Manisa 
§. Ergin 

Sivas 
N. Ertürk 

Sözcü 
. Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Ankara 
0. §. Çiçekdağ 
• Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çoruh 
M. Güney 

• Erzincan 
8. Sağıroğlu 

İstanbul 
M. Benker 

Konya. 
H. Ay diner 

Konya 
T. Kozoek 

Mardin 
M. K. Boran 

Tokad 
/ / . ökercn 

Trabzon 
F. A.-Barutçu 

Kâtip 
Manisa 

M. Kurhanoğlu 
Ankara 

0. T. tltekin 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
E. Ortakcıoğlu 

Gümüşane 
/ / . Tokdemir 

İzmir . 
H. özyörük 

Konya 
M. Oluz 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoglu 
Siird 

Ş. Tiirkdoğan 
Tokad 

Zihni Betil 
Yozgad 

İV. Ü. Alcıh 

• > » - « 

( S. Sayısı: 74) 




