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; - * - : - ? - « r " : f c ?*?*?. ° Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hakaret ve dövme suçlarını işlediği şahsi dâva yoliyle şikâyet olunan Afyon Milletvekili Ke

mal özçoban hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek 
üzere Adalet Bakanlığından alınan 2.°) . I . .1951' tarih ve (i/30 sayılı tezkere 'örneği ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

, i Başbakan 
, . ; . . . . . , A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İşleri U. Md.) 23 .1 .1951 tarih ve 6/30 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa ' * . • . • - . " 

Hakaret, ve dövme suçlarını işlediği şikâyet olunan Afyon Milletvekili Kemal Özçdbaıı hak
kında Ankara C. Savcılığından gönderilen kâğıtlar incelendi. 

Cumhuriyet Savcısının iştirakini tahrike hacet gömleksizin Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 344 ncü maddesi uyarınca doğrudan doğruya şahsi dâva yoliyle 3 1 . X . 1950 tarihli 
dilekçe ile An'kara 3 ncü Sulh Ceza Yargıçlığına müracaat eden Ahmet Arpaözü 'bu dilekçesinde, 
31 . X . 1950 günü sabahı saat 8 sıralarında Afyon Milletvekili Kemal Özçoban'da olan alaca
ğını istediği sırada kendisini dövdüğünü ve tahkir ettiğini ileri sürerek hakkında takibat icrası
nı istemiştir. 

Sulh Yargıçlığınca yapılan inceleme neticesinde, üzerine suç atılan şahsın milletvekili bulun
ması hasebiyle hakkında yargılama yapılabilmesi merciinden izin alınmasına bağlı bulunduğu ge
rekçesiyle dııraşmanın tatiline ve dilekçe örneği ile diğer ilgili kâğıtların C. Savcılığına tevdiine 
7 . X I . 1950 tarihinde karar verildiği anlaşılmıştır. 

Şahsi dâva dilekçesi ve mahkeme kararı örnekleri ile ihzari mahiyette dinlenmiş olan tanıkla
rın ifade tutanakları ve ilgili diğer kâğıtlar bağlı olarak sunulmuş olduğundan, Anayasanın 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılmasına müsaade 'Duyurulmasını saygı ile ri
ca ederim, 

Adalet Bakanı 
•'•( ' * • '• H. özyörük • 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. J/. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 

kurulan Karma Komisyon 
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Yüksek Başkanlığa 

Hakaret ve dövme suçlarını işlediğinden do
layı suçlu sanılan Afyon Kara hisar Milletvekili 
Kemal Özeoban'm Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
6/2307 sayı ve 2 . 1 1 . 1951 tarihli yazısiyle ilişi
ği dosya Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan ha
zırlama 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 Kemal Özçoban'a isnat 
olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazdı suçların dışında kaldığı anlaşıl
dı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın îçtüzükün İSO nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oy birliği 
ile karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine ar/olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
.Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 
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