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Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alçılı'nın Milletvekilliği dokunulmazlığı 

hakkında 

(Resmî Gazete üe İlâm: 11.1.1951 - 8ay%; 7705) 

No. 
1709 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde, 5545 sayılı Kanunun 51 ve 55 nei 
maddelerine aykırı olarak resimli propaganda ilânları dağıttığından dolayı suçlu 
sanılan Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alcıh'ya isnat olunan suçun, Anayasa
nın 12 ve 27 nei maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldığından İç
tüzüğün 180 nei maddesi gereğince bu hususta yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. (Güt: 2-Sayfa: 
20 ve GİU: 4 - Sayfa: 4,60). 

5 Ocak 1951 

431 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının (1) numaralı bendindeki (ve 
emsali idarelerin) şümulüne îmrah Ceza Evinin de dâhil bulunduğu hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 31.1.1951 - Sayı • 7722) 

No. 
1710 

431 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının (1) numaralı bendinde (Rü
sumat ve posta ve telgraf ve emsali idarelerin teşkilâtı taksimatı mülkiyeye göre 
olmayıp birkaç vilâyetin mütaaddit kaza ve nevalıi ve köylerini ihtiva eylemesi 
ve teşkilâtlarının bâzı nahiye ve köylerde dahi bulunması itibariyle bu devaire 
mensup her hangi bir müfettiş veya muvakaten izam olunmuş bir memurun be-
rayı vazife nahiye ve köylerde kalmaları zaruri ve iki günden fazlası için de ika
met yevmiyesi tahakkuk ve itası muktazi ve muvafık görülmüştür.) denilmek
tedir. 

Adalet Bakanlığının Îmralı Adasında kurduğu yeni ceza evi müessesesi yukar
da zikri geçen kararın aynen yazılan (1) numaralı bendinde bahse konu olan ida
relerin vücuda getirdikleri teşekküller gibi daimî mahiyeti haiz bir teşekkül olma
sına, bu adanın heyeti umumiyesi itibariyle îmralı Ceza evine tahsis edilmişmüs-
takil bir adlî müessese bulunmasına, ada sekenesi de mahkûm ve memurlardan 
ibaret bulunup idarî teşkilâtta bu adanın adlandırılmasının mümkün olmamasına 
ve aynı zamanda Devlet tüzel kişiliğini haiz resmî bir adalet müessesesi olup, doğ
rudan doğruya Mudanya Cumhuriyet Savcılığına bağlı bulunmasına göre îmralı 
Adası Ceza Evinin de (ve emsali idareleri şümulüne girip ve bahsedilen rüsumat 
ve posta ve telgraf idareleri gibi telâkki olunmaması için hiçbir sebep görülme-


