
D Ö N B M ; 3 CİLT : 29 TOPLANTI: 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

13 ncü Birleşim 

4.X2 1972 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özetâ 414:415 
II. — Gelen kâğıtlar 415:417 
IH. — Yoklamalar 417 
IV. — Görüşülen işler 418 
1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 

Güler, Tunceli Milletvekili Kenajı Aral, 

Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Konyla Mil
letvekili M. Kubilay İmer ve Van Mil
letvekili Sa'lih Yıldız'm, İçtüzük tadil tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/706) (S. .Sayısı : 763) 418:430 

- > • < > ! • < » - • • • 



M. Meclisi B : 13 4 . 1 2 . 1972 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık oylamaların gündem dışı konuşmalar-
dam evvel yapılması kabul edilerek; 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması 'hakkında Kanun (2/742) 
(S. Sayısı : 756 ve 756'ya 1 nci ek)'; 

Millet Meclisi İdare Âmirleri M. Salih Yıl
dız ve N. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında Kanun (2/734) (S. 
sayısı 757 ve 757'ye 1 nci ek) ; 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun (1/710) (S. Sayısı : 758 ve 758'e 1 nci 
ek) ile. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında Kanun; 
(2/738) (S. Sayısı : 760 ve 760'a 1 nci ek) ta
sarı ve tekliflerinin açık oylamalarına verilen 
oyların ayırımı neticesinde kabul edildikleri 
birleşimin sonunda bildirildi. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, koopera
tifler ; 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu, tarım kredileri ve çiftçilerin duru
mu; 

. İzmir Milletvekili Münir Daldal, Hasanı 
Tahsin Anıtı, , 

Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk, Maraş 
ilinin sorunları ile ilgili gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, Ma
liye Bakanının çay konusunda basında çıkmış 
olan beyanı hakkında gündem dışı demecine 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu; 

Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, 
yurt dışındaki işçilerimizin sorunları ile ilgili 
gündem dışı demecine Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzuner; 

Ankara Milletvekili A. Sa'kıp Hıçerimezln 
kanun kuvvetindeki kararnameler koinusunda 
gündem dışı demecine, Hükümet adına, Çalış
ma Bakanı Aliı Eıza Uzuner cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Me

len'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 

İçel Milletvekilli Turhan Özgüner'in, Maliye 
Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 633 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna yeni 
bâzı maddeler eklenmesi, geçici maddelerin 
bâzı fıkralarının kaldırılması hakkımdaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu komisyon
lardan 4'eır üye kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair Balıkesir Millet
vekili Mevlüt Yılmaz'm; 

İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ilâ
vesi ha'kkmdaki kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 3'er 
üyeden kurulacak geçici bir komisyomda gö
rüşülmesi hakkında Maliye Bakanı Ziya Müez
zinoğlu 'nun; 

Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk üre
ticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kre-ı 
di Kooperatiflerine olan borçlarnın taksit-
lendirilmesi hakkındaki kanun teklif inim ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesine dair Aydım Mil
letvekili Kemal Ziya Öztürk'ün; 

10 . 8 . 1961 tarih ve 361 sayılı Yüksek Öğ
renim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuni 
tasarısının, havale «dilmiş olduğu komisyon
lardan 5'er üye alınmak suretiyle kurulacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesine daiir 
Gençlik ve Spor Bakamı Adnan Karaküçük'ün; 

Yem kanunu tasarısının, havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan 5'er üye alınmak sure-. 
tiyle kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesine dair Tarım Bakamı İlyas Karaöz'ün,, 

Tarım ve Orman İş Kanunu tasarısının, ha
vale edildiği komisyonlardan 3'er üye alınmak 
suretiyle kurulacak geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair çalışma Bakanı Ali Rıza Uzu-
mer'in, önergeleri kabul edildi. 
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1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanını tasarısı 
(1/705) (S. Sayısı : 759, 159'a 1 nci ek ve 
759'a 2 nci ek) nm müzakeresi tamamlanarak 
tümü açık oya sunuldu ve oyların ayırımı so
nunda çoğunluk sağlanamadığı, Birleşimin so
nunda, bildirildi. ' 

Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğolu 
ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/723) (S. Sayısı : 738 ve 738'e 1 nci 
ek) kabul olundu. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 
arkadaşı ile Ankara • Milletvekili. Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Amasya Millet-

Tasarı 
. . 1. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı 

ı (H/753) (İçişleri, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına). 

Teklifler 
'2. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu ve 6 arkadaşının, Hayvancılık ve 
su ürünleri Bakanlığı görev ve örgüt yasası 
teklifi. (2/767) (Ticaret, Tarım ve Plân ko
misyonlarına). 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 20 arkadaşının 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci maddesinin (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/768) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına). 

4. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun, 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
ile eklenen 'geçici 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/769) (Çalış
ma, Maliye ve Plân komisyonlarına). 

'5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/770) (Maliye ve Plân komisyonları
na) . 

6. — 'Samsun Milletvekili tly&s Kılıç ve 2 
arkadaşının, İstanbul Boğaz Köprüsünden -ge-

vekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü 
maddesinin (D)ı bendinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifleri (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) ün tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü ve önergelerle birlikte maddelerin 
komisyona verilmesi kabul edildi. 

4 Aralık 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18.55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Vahit Bozatlı Hüseyin Yeoıipınar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

çece'k motorlu araçlardan alınacak ücretlerden 
Türk Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesine 
katılma payı ayrılmasına dair kanun teklifi 
(2/771) (İçişleri, Ulaştınma ve Plân komisyon
larına). 

7. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 2 
arkadaşının, sayılarla müşterek bahis «Spor 
- Lento» tertibi hakkında kanun teklifi (2/772) 
(Adalet, Malîye, İçişleri, Gençlik ve Spor ve 
Plân komisyonlarına) 

<8. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 18 arkadaşının, T. B. M. M. üyeliği ile bağ
daşmayan işler ve emeklilikten ıgelmiş üyelerin 
yalnızca kendi ödenek ve yolluklarını alacak
larına dair kanun teklifi (2/773) (Anayasa ve 
Plân komisyonlarına). 

& — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, 1606 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/774) (Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarına). 

Raporlar 

10 — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve '6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teş
kilâtı hakkındaki 23(1 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 

II. - GELEN KAĞITLAR 

— 415 — 



M, Mecüsî B : 13 4 . 12 . 1972 O : 1 

'hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu raporu 
•OM (Meclisi-: 2/66; C Senatosu : 2/273) (M 
Meclisi S iSayısı : 2, 2'ye 1 nci ıek ve 2'ye 2 nci 
ek; C. Senatosu S. İSayısı : 1341) (Dağıtma 
tarihleri : 24 . 12 . 1909, 16 . 9 . 1972 ve 
1.12 .1972) (GÜNDEME) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının' ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılma
sına ve 'bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 
2825 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 
6410 sayılı kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, Gümrük Muhafaza vte muamele 
sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki 3)944 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklıenmesine ve bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılmasına, T'ekel 
Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4037 sayılı Kanunla, bu (kanuna 
bağlı c'eltvellerde değişiklik yapan 6989 sayılı 
Kanunun fbâzı maddeleri ile bâzı kadrolarının 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı <ve Gümırük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları 
(1/139) '('S. Sayısı : 1110, 110'a 1 nci ek ve 110'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 9.4.1970, 
15 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

1,2. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (iS. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : ili . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1.12 .1972) (GÜNDEME) 

13. — Nevşehir Millettvekili Esat kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta<biî 
Kaynaklar ve Plân 'komisyonları raporları 
(2/197) (& Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 302' 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
9 . 12 . 1971 ve 1 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

14. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve tşıçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 neü maddesine bir fıkra ekelen-
mesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân Ko

misyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. Sena
tosu : 2/23) • (Millet Meclisi S. Sayısı : 428, 
428'e 1 ci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 3 neü ek) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarih
leri : 19. 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 2l6 . 10 . 1972 
ve 1. 12 .1972) (GÜNDEME) 

15 . -^6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alına
cak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişikliklere dair 
M. Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi (1/596; C. Senatosu: 1/74) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972>(GÜN-
DEME) 

16. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 19'72) (GÜNDE
ME). 

17. —• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/1506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) 
Dağıtma tarihleri: 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
(GÜNDEıME) 

18. —• 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararım onanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/115) (S. Sayısı : 678, 6'78'e 1 nci 
ek ve 678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)ı(GÜN-
DEME) 

19. — 7116 sayılı İmar ve Isıkân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
ımadde eklenmesine dair kanım tasarısı ve İmar 
ve- İskân ve Plân komisyonları raporları 
(1/543) (S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

20. —• Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Millet
vekili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, En-
ıternlik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporu (1/264, 
2/189) (S. Sayısı : 704 ve 704te 1 nci ek) (Da
ğıitma tarihleri • 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 
'(GÜNDEME) 
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21. —• Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve çişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721 'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

22. — Atatürk Akademisi Kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri: 21 . 9 . 1972 ve 1 . 12 .1972) 
(GÜNDEME) 

2>3. — Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu he
sabında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli 
ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İmar ve İskân 
ve Plân komisyonları raporları (1/639) (S. Sa
yısı : 744, 744'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 10 . 197:2 ve 1 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

24. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında an-
laşmıaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (.1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 

1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) (GÜNDEME) 

25. — Hacettepe Üniversitesi Kurulması 
hakkında 4 . 7 . 19(67 tarih ve 892 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/689) ('S. Sayısı : 
749 ve 749'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
20 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

26. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
•Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
75,1'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21,10.1972) 
vo 1.12 .1972) (GÜNDEME) 

27. —• Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun 
tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
763 ve 753'e. 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

28. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/145) (S. Sayısı 677, 
677'ye 1 nci ek ve 677ye 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 .1972, 3 . 7 . 1972 ve 1.12.1972) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN ; Sabit Osman Avcı 

KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Samsun milletvekillerine kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, şu anda görüşmeleri
miz için gerekli çoğunluğumuz olduğu anlaşıldı
ğından yoklama işlemini burada keserek görüş-
imelere geçiyoruz. 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli 3Iilletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilây İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, İçtüzük ta
dil teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Sayısı : 763) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi var, tak
dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş
ler bölümünde yer alan (2/706) Esas ve (763) 
sıra sayılı, Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, istanbul Milletvekili Re
şit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm Millet 
Meclisi içtüzük teklifinin, gerek bugüne kadar 
yerine getirilemeyen Anayasamızın 85 nci mad
desi hükmünü yerine getirmek, gerekse komis
yonlar ve Genel Kurul gündemlerindeki memle
ket için hayatî önemi haiz teklif ve tasarıların 
sürüncemede kalmadan ve memleket yararına 
daha uygun şekil ve şartlarda çıkmasını temin 
etmek gibi sebeplerle gündemdeki sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesi hususunun Genel 
Kurulun tasviplerine sunulmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 
Adana Milletvekili 

Cevdet Akçalı 

BAŞKAN — Efendim, önerge aleyhinde Sa
yın Ahmet Durakoğlu söz istemiş, 

M. KUBÎLAY İMER (Konya) — önerge 
aleyhinde grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim o da grup adına, tez
kere ile söz istemiş; ikinci olarak size takdim 
edeceğim efendim. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın Baş
kanım, mevzular Meclise gelmeden, siz önergele

ri,) 763 ve 763'e 1 nci ek basmayazı tutana
ğın sonundadır. 

ri belirtmeden, önergeleri okutmadan mı, yoksa 
önergeler izah edildikten, okunduktan sonra mı 
söz istemek" mümkündür. 

BAŞKAN —• Şimdi geldi efendim, (başlar 
başlamaz, sonra da size vereceğim. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Usul bu
rnudur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Arz edeyim Sayın İmer : 
Evvelâ, size de söz vereceğimi beyan ettim. 

İkincisi, İçtüzük görüşmesinin öncelikle görüşül
mesine dair teklif okunmaya başladıktan hemen 
biraz sonra bana bu tezkere geldi, önceden gel
medi, başladıktan biraz sonra geldi. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADINA 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın miletvekilleri; Millet Meclisi İçtüzü
ğünü 'biran önce yapmasından daha doğal bir 
hâl yoktur. Anayasanın 85 nci maddesinin buy
ruğu da bunu gerektirmektedir. 

Bu Anayasal gerek, 1961 yılından bugüne 
kadar geçen her iki dönemde yapılan girişimlere 
rağmen yerine getirilemedi. Bu dönem de İçtü
zük çalışmaları ihmal edilmedi. Her üç dönemde 
yapılan bu çalışmalar C. H. P. Grubu olarak 
katılmayı ve katkıda bulunmayı görev saymışız-
dır. Bu düşünceyle ondört aydan beri üzerin
de çaba sarf edilen bu teklif için de, grubumuza 
bağlı arkadaşlarımızın ısrarlı ve yararlı gayretle
ri geçmiştir. Bu konuda C. H. P. Grubunun üze
rine düşen hizmeti yerine getirdiğine inanıyo
ruz. Ancak, bunca yıllık bir beklemeden ve yine 
bu dönemde yapılan olumlu çalışmalardan sonra 
İçtüzük teklifinin, partilerimizin mutabakatı 
sağlandıktan sonra Yüce Mecliste görüşülmesin
de, bugün için olduğu kadar yarın için de yarar 
görmekteyiz. Alelacele ve müşterek bir anlayış 
içine girmeden yapılacak İçtüzük görüşlemeleri-
nin küçüksenemeyecek sakıncalar doğurması ihti
malini gözden ırak tutmamak zorunluğu vardır. 

Kaldı ki, değinmekte zaruret duyduğumuz 
çok daha önemli nedenler vardır. Bugün Ana

yasa değişikliklerini görüşen Partilerarası Ko
misyonun özellikle son günlerdeki müzakereleri
nin aldığı mahiyeti, ortaya çıkardığı bâzı gerçek
leri dikkatle takibetmekteyiz. Bu gelişmeleri, de
mokratik rejim açısından son derece kuşku ile 
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karşılamaktayız. Arz ettiğini durum ciddiyetini 
muhafaza ettiği sürece Anayasa değişikliklerinin 
görüşülmesini birinci plânda mütalâa etmek za-
ruretindeyiz. Bu sebeple de İçtüzük görüşmeleri
nin öne alınmasında bir yarar görmemekteyiz. 

Kaldı ki, Ibâzı görüşlerin aksine, Anayasanın 
94 ve 129 ncu maddelerinin değiştirilmesi sure
tiyle (bütçenin ve plânın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ortak toplantısında görüşülmesi sağla-
lanırsa, İçtüzük, tanzim edilen yeni Anayasa 
maddelerinin dışında kalması mukadder usul 
hükümlerini maddelere 'bağlamak zorunluğunda 
kalacaktır. Bugün Meclise sevk edilen İçtüzük 
teklifinde bu konuda (bir tek madde (bulunma
maktadır. 

Anayasa maddelerinin, en ince teferruatı içi
ne alacak şekilde, usul hükümleri koyması, Ana
yasa hukuku açısından da kabul edilemez. Ana
yasa, süreklilik arz eden esaslar manzumesidir. 

• Zamanla uygulama sonucunda değişikliği gayet 
talbiî görülen usul hükümlerini aynı katılığa (bağ
lamakta bir yarar da 'bulunmamaktadır. Kaldı 
ki, bunu yapmak hem hatalı ve bunu sağlamak 
da çok güçtür. 

Bu görüşümüzün ne derece haklı olduğunu, 
ancak Anayasanın adı geçen maddeleri Yüce 
Meclise geldiği zaman göreceğiz. Ama o vakit de 
iş işten geçmiş, İçtüzük çıkmış ve aradan bir ay 
dahi geçmeden değiştrilmesi gereği açık seçik 
belli olmuş (bir durumda bütçe müzakerelerine 
gireceğiz. Belki de bu arada İçtüzüğü tekrar ele 
almak olanağı da bulunmayacaktır. 

Peki, bu durumda ne olacaktır? Bütçe görüş
melerini açık usul hükümlerinden uzak, binbir 
tereddüt içinde, belki tüzük hükümlerine uyarak 
değil, yürürlükten kaldırdığımız tüzük hüküm
lerinin uygulandığı zamanlara giderek, teamül
lere uyarak, onlara dayanarak, ikide bir yorum
lara giderek yürütmeye çalışacağız. Herhalde (böy
le hir durumu yaratanlar olarak, son yasama yı
lının özelliklerini gözönünde bulundurduğumuzu 
ve 'bunları değerlendirdiğimizi de iddia edeme
yiz. 

Bir diğer görüşe de değinmek isteriz. O da, 
bu hafta içinde İçtüzük görüşülemez ise, bir da
ha görüşülemez ve çıkarılamaz, görüşüdür. Ma
dem İd, bu hafta içinde beş günlük devamlı bir 
müzakere ile İçtüzüğün çıkarılması mümkün gö
rülmektedir, o halde Yüce Meclis bu beş günü 

önümüzdeki günlerde daima bulabilecektir ve 
daima bulabilir. 

ö te yandan, onbir yıldan beri çıkarılması is
tenen İçtüzüğün ısrarla içinde bulunduğumuz 
haftanın bahşettiği, bizce bilinmeyen müstesna 
imkândan yararlanarak çıkarılabileceği iddiası
nı, aradan geçen onbir yıl haklı çıkaramaz. Par-
tilerarası anlaşmanın sağlanmasına ihtiyaç duy
madan, mutlaka bu hafta İçtüzük görüşülmesin
de ısrar etmenin doğuracağı sakıncaların, en 
başta bu haftanın gereksiz çekişmelerle kaybe
dilmesi şeklinde tezahür edeceğini hesaba katmak 
lâzımdır. O zaman partiler arasında bu konuda 
bir anlaşmanın hem zarureti, hem faydası aşikâr 
bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. 

Üzüntülerimi de katarak bir başka hususa te
mas etmek istiyoruz. Geçirdiğimiz Perşembe gü
nü Sayın Avcrnın başkanlığında grup temsilci
lerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Düzenlen
mesi istenen çalışma konuları içinde İçtüzük de 
yer alıyordu. Bilindiği gibi, İçtüzük görüşmele
rinin bugün başlamasında anlaşma sağlanamadı. 
Ama buna rağmen İçtüzük teklifi Meclise geti
rildi Anlaşma temin edilen hususları Sayın Baş
kan kamuoyuna bir «Centilmenlik anlaşması» 
şeklinde takdim ettiler. Bu beyan ile bugünkü 
tutumu karşılaştırdığımız zaman, düzenlenmesi 
istenen çalışma konuları üzerine anlaşma sağla
nıp sağlanmamasmın, istenileni uygulamakta 
pek de önemi bulunmadığı sonucunu ortaya çı
kardığımız bir gerçek olarak görünmektedir. 

Bu sonuç, İçtüzük görüşmelerinin öncelikle 
görüşülmesini istememek yolunda attığımız bir 
adımın, daha, başlangıcında ne derece haklı ol
duğumuzu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, İçtü
zük konusundaki bu davranış, yarın Anayasa 
değişiklikleri sırasında da, partiler anlaşması. 
sağlanmadan tekliflerin bu Meclislere getirilebi
leceğini de gösterebilir. 

Arz ettiğimiz nedenlerle, Yüce Mecliste yıl
lar yılı uygulanacak olan İçtüzüğün alelacele gö
rüşülmesinden vazgeçilerek, Anayasa değişiklik
lerinden sonra partilerin arasında sağlanacak 
bir anlaşma ile, ayrılacak muayyen günlerde, tan* 
bir mutabakat havasının içinde, örnek bir eser 
olarak çıkmasını ve bunun şerefini yine bu dö
nemde vazife gören siz değerli arkadaşlarıma na-
sibolmasmı sağlamak için öncelik aleyhinde oy 
kullanmanızı rica eder, Yüoe Meclise partim ve 
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şahsım adına saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim., bir husus benimle il
gili, onu açıklayıp size söz vereceğim Sayın 
İnner. 

Sayın Durakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına yapmış olduğu konuşmada, Per
şembe günü Başkaınlığımdaki parti yöneticileri-
mim yaptığı toplantıya atıf yaptılar ve o gün, 
Pazartesi günü görüşmede bir anlaşma olmadı
ğından bahsettiler, buna rağmen bugün getiril
mesini (kınadılar. 

îki hususu bilgilerinize sunacağım. Perşem
be günü yaptığımız toplantıda, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup yöneticisi olarak ve Cumhu
riyet Halk Partisini temsilim bulunan Sayın 
Durakoğlu, kendilerine bu grup yöneticilerinin 
toplantısı için yazdığımız yazının gündem mad
delerinde, İçtüzük görüşülmesi diye bir madde 
var olduğunu gösterdim. «Evet. Bunu biliyo
ruz; ama, gün olarak Pazartesi günü görüşüle
ceğinle dair yazı olmadığı için, bana ımüsaadte 
edin, grup idare heyetinden prensibinde muta
bıkımı, bütün programla, bütün bu çalışma 
prograımıyle mutabıkım; ama resmî cevabımı 
Pazartesi günü içıin resmî cevabıımı Grup İdare 
Heyetinden yetki alarak getireyim:» diye bu
yurdular. Aynen protokole geçtim, aynen bası
na açıkladım. Bu hususu bir defa, açıklarım. 

ikinci husus; ben, anlaşma için yirmi aydır 
gayret sarf ettim. Bu tüzük teklifi için Cumhu
riyet Halk Partisini temsilen partilerarası ko
misyonda bulunan iki sayın üyenin teklif sahi
bi olarak imzası var. 23 Mart 1972'de Cumhuri
yet Halk Partisi Grubuna ve bütün siyasî parti 
gruplarına, resmen, «Bir kere de organlarınız
la görüşün» diye yazı ile İçtüzük projesini tev
di ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu iki de
fa, üç defa benden mehil istedi. Kurultayı için 
mehil istedi, başka şey için istedi. 

Bir hususu da açıklayayım; şifahen sayın 
Genel Başkanla mutabakata vardık. İçtüzüğün 
çıkarılmasında muhalif kalman iki maddenin 
jdışında, o maddelerde hukukî bütün yollara 
başvurulacak, onun dışında İçtüzüğün çıkarıl
masında bana yardım vadedildi. Ve bütün 
partilerin liderleri tarafından yardım 
vadedildi. Ondan sonra Perşembe günü 
grup yöneticilerini toplantıya çağırdım, Ana

yasa Komisyonundan bir kaç madde hariç, ih
tilafsız ve muhalefetsiz çıktı. 

Gruplar arasında bundan daha fazla muta
bakatı Başkanlık olarak nasıl sağlardım? Evve
lâ Sayın Durakoğlu'na, sonra Yüce Heyetin 
takdirlerine arz ederim. 

Buyurun iSaym Kubilay İmer. 
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ

LAY İMER (Konya) — Muhterem Başkan, kıy
metli milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grulbu adına hepinize 
saygılarımı sunarak görüşlerimizi arza çalışa
cağım. 

Biz görüşümüzü, mesele 30 Kasım Perşembe 
günü parti temsilcileriyle Meclis Başkanlık Di
vanında yapılan toplantıda varılan mutabakat 
kararı sırasında arz etmiştik. Burada biz İç
tüzüğün diğer yapılacak mühim değişiklikler
den önce yapılmasına parti olarak karşı çıkmış
tık. Bu bakımdan, bizim durumumuz bu aleyh
te sözde farklı bir mahiyet taşır. Diğer taraf
tan şunu hemen arz edeyim ki, partimiz bir İç
tüzüğün yapılmasına ve yeni bir İçtüzü
ğün getirilmesine. Anayasanın hükümleri 
muvacehesinde, gerek geçici 3 ncü fıkrası, ge
rek 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
yapılmasına taraftardır. Nitekim, Sayın Mec
lis Başkanı ile beraber bu İçtüzük değişikliği 
yolundaki toplantılara partimizi temsilen şah
san da katılmış bulunmaktayım. Ve böyle bir 
değişikliğin de birçok noktalarıyle Meclisin 
çok eskiden yapılmış bir tüzükten, böyle yeni 
bir tatbikata bugüne kadar Meclisin tatbikat 
yolunda almış olduğu kararlar da esas alın
mak suretiyle gitmesine elbette taraftarız ve 
bu yönden burada biraz evvel okunan ve Ana
yasa Komisyonunda 270 küsur maddeden 162 
maddeye indirilen İçtüzük teklifinde de partimi 
temsilen bu İçtüzük değişikliği mevzuunda söz 
hakkımız mahfuz bulunmak kaydıyle imızam da 
mevcuttur. Yani partimizin de imzası bu suret
le mevcuttur. 

Biz, burada şu noktaların nazarı itibara alın
masını istediğimiz içindir ki, İçtüzüğün önce
likle ve ivedilikle burada görüşülmesine karşı 
çıkmaktayız. Bilindiği üzere, Anayasada bir
takım maddeler değiştirilmekte ve yeni hüküm
ler getirilmektedir. Yine Anayasa ile, Meclis
lerde temsil nispetine dair hüküm vardır. 
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Grupların, Başkanlık Divanında olsun, komis
yonlarda olsun teşkil tarzı mevzuu, içtüzük de
ğişikliğinde de halen mutabakata varılmış bir 
durumda değildir. Ayrıca, bugünkü Meclisin 
kurulma sistemi, gruplara öncelik tanımakta
dır. Bu suretle, ekseriyet ve temsil nispetleri 
bağımsızlar nazarı itibara alınmadan sadece 
partiler ve .gruplar esasına göre ayarlanmış bu
lunmaktadır. Bu yolda bir Anayasa değişik
liği her zaman için mevzubahistir, («değildir, 
değildir» sesleri). 

«Değildir» diyen arkadaşlarıma, Anayasa
nın, son Partilerarası Komisyondaki , değişik
liklerden sonra yeniden birtakım, Hükümetin 
talebettiği değişikliklerin de getirildiğini ha
tırlatmak isterim. Bunun dışında, daha son 
Anayasa değişikliği, bundan evvel yapılan Ana
yasa değişikliği sırasında, Askerî Yüksek idare 
'Mahkemesinin teşkilinde birinci müzakerede bu 
yolda bir hüküm olmadığı halde, ikinci müza
kerede bir hüküm konulduğunu, yani değil ko
alisyonlarda, Partilerarası komisyonda ve Ana
yasa Komisyonunda, Mecliste dahi değişiklikler 
yapılabildiğini arz etmek isterim. 

Bu yönden, Anayasa ile ve kanunlarla mu
tabakat hali içerisinde bulunması lâzımgelen 
İçtüzüğün, Anayasa değişikliğinden sonra ya
pılması daha yerinde olur. Diğer taraftan, Ana
yasada yapılacak olan değişiklikler madde 
olarak ve hüküm olaraJk içtüzüğün 270 küsur 
teklif sahiplerinin, diğer taraftan Anayasa Ko
misyonu 162 maddesinden çok daha az sayıda 
ve çok daha az bir zaman alma durumu içeri
sindedir. Zannediyorum bir takvim hazırlanma 
durumu vardır. Bu takvim hazırlanma duru
mu da bu haftayı, önümüzdeki haftayı Anaya
sa değişiklikleri ve içtüzüğe bağlamış durum
dadır. İçtüzük değişikliği bu hafta, önümüzdeki 
hafta Anayasa.. Yani Anayasaya değişiklik yö
nünden tanınan müddet, içtüzüğün değişikli
ğinden daha fazla gibi bir durum meydana ge
tirmektedir. Oysa ki, biraz evvel söylediğimiz 
gibi Meclisin içmevzuu olan bir içtüzüğün ge
niş maddelerinin burada müzakeresi, Anayasa 
gibi şimdi Partilerarasında mutabakata kadar 
varıp, burada daha kolay müzakere edilecek 
mevzudan daha çetin münakaşalara girecektir. 

Bu yönü ile, içtüzüğün müzakeresinin uzun 
bir zaman alacağını nazarı itibara almamız lâ

zımdır. Bunu almadığımız takdirde, iki hal do
ğacaktır. Ya uzama yoluna gidilecek veyahut da 
bunu kısa yoldan, içtüzüğün hükümleri gözden 
geçirilmeden yeni bir kısa yolla çıkartma tarzı 
tutulacaktır. O zaman, bu Meclisin kâfi derece
de çalışmasına imkân verecek ve burada mil
letvekillerinin ayrı ayrı katkıda bulunacağı bir 
içtüzüğün hazırlanması ve çıikması kolay kolay 
mümkün olmayacaktır. Nitekim, bizim teklif 
olarak, Meclis Başkanlığında getirdiğimiz içtü
zükte, içtüzük teklifinde, ivedilik meselesi hü
küm olarak 103 ncü maddede muhafaza edil
mişken, sonradan Anayasa Komisyonuna şahsen 
de bildirdiğimiz ve «söz hakkımız mahfuzdur» 
dediğimiz kısımlardan olduğu için Anayasa Ko
misyonu tarafından bu, makbul bulunmuş ve 
Senato ve Millet Meclisi ,gibi iki ayrı Meclisin 
olduğu yerde kanunların iki ayrı müzakereye 
tabi olması sadece Anayasa için kabul edilmiş; 
ama diğer kanunlar için kabul edilmemiştir. O 

halde, Anayasa ile içtüzük arasındaki bağlantı 
burada da meydana çıkmaktadır. Acaba, Ana
yasanın çift müzakereye lüzumu var mıdır, yok 
mudur? Bu mesele Anayasa Komisyonunda, 
Anayasa için hazırlanan tasarıda görüşüldüğü 
gibi Anayasa Komisyonunda da görüşülür, İçtü
züğe de bu yolda bir hüküm (getirilebilir. Ka-
biii münakaşadır, burada münakaşasına girme
yeceğim. Ama burada bizim izah etmek istedi
ğimiz husus, Anayasa değişikliklerinin daha 
öne alınması ve mutabakatı daha önceden sağ
lanmış olan ve daha az hüküm ve madde ihtiva 
eden hususların burada görüşülmesidir. 

Bu arada şunu da arz edeyim, Sayın Meclis 
Başkanı da " gayet iyi bilirler, son Anayasa 
değişikliğinden evvel ve bu içtüzüğü hazırla
ma mevzuunda kendileriyle toplantılarımız de
vam etmiştir. Bu toplantılar 16 aydır, aklımda 
kaldığına göre, bunun uzamasının bir sebebi, 
yine kendileri gayet iyi hatırlarlar, gensoru mü
essesesinin Anayasada bir değişikliğe tabi tu
tulması mevzuubahisti. Bunun için gensoru mü
essesesini bir müddet açık bıraktık ve son Ana
yasa değişikliğinden sonra bunu İçtüzükte 
ayarlama yoluna gittik. Kendileri zannediyorum 
ki, bu mevzuu gayet yakından hatırlayacaklar
dır ve o teklifi getirdiğimiz ve bir arada çalış
tığımız içtüzük teklifini getiren arkadaşlarımız 
da çeşitli partilerden olan grupları temsil eden 
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arkadaşlarımız da bunu gayet yakından ha
tırlayacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım bir husus daha var, 
biz Meclisimizin daha verimli çalışabilmesi için 
bir İçtüzük getirmiş bulunmaktayız. Ama bu-
ıgüne kaiiar Anayasa değişiklikleri ve Toprak 
Reformu Öntedbirleri de dahil olmak üzere bir
çok mühim kanun, Danıştaya ait, Askerî Yar-
gıtaya ait, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine 
ait bir sürü kanunlar, bugünkü tatbik etmekte 
olduğumuz İçtüzükle çıkmıştır. O halde, İçtü
zük meselesi mühimdir. Anayasanın emridir, 
geçici 3 ncü maddesine göre Anayasanın bu es
ki tüzükle biz amel etmekteyiz ve geçici ma
hiyette kabul edilmektedir. Biraz evvel dedi
ğim gibi, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince bu mevzu çıkarılmalı ve gö
rüşülmelidir; ama bu arada bekleyen mevzular 
var. Dediğimiz gibi Anayasa mevzuu var. Onun 
arkasından bir üniversite reformu mevzuu var, 
onun arkasından bir maden reformu meselesi 
getirilmektedir, onun arkasından, vatandaşın 
Ibugünkü iktisadî sıkıntısıyle ilgili bir sermaye 
piyasası kanunu, bir halka açık anonim şir
ketler mevzuu, öbür taraftan, Askerî Ceza Ka
nunlarında, diğer usul kanunlarında, bugün 
sıkıyönetimde çalışanların tazminatlarıyle il-
ıgili daha birkaç gün evvel kısa bir zaman içeri
sinde Bütçe Komisyonundan çıkarılmış ve bura
da görüşülmek üzere bekleyen ve ilgili temsil
cilerin şu anda burada bulunduğu kanunlar var. 
Bunlar müstaceliyetle çıkmak ve bugünkü im
kânları temin etmek durumundayız. Hele sı
kıyönetimle ilgili olanlar, biliyorsunuz huzur 
her türlü meseleden önplâna alındığı bir me
seledir. 

(Bu yönü ile askerî kanunlarla illgili birta
kım değişiklikler ,hattâ gazetelere intikal eden 
mevzuda askerî disiplinle ilgili birtakım Ana
yasa değişiklikleri var. Bütün bunlar, mem
leketin huzuru ile, memlekete lâzım olacak ka
nunlarıyla Anayasası ve buna bağlı kanunla-
rıyle mühim iken ve bunlar daha şimdi tatbik 
»etmekte olduğumuz tüzükle yine aynı şekilde 
öncelik ve ivedilik içerisinde çıkarılmış iken, 
bunları bir yana bırakıp, müddet içerisinde İç
tüzüğe bir öncelik ve ivedilik meselesinin ta
nınmasının lüzumunu izah etmek gayet zor ola
caktır. 

ıBu bakımdan biz diyoruz ki, diğer çıkacak 
kanunlara esas olacak ve Anayasa Mahkemesi 
gibi, kanunların Anayasaya aykırı olup olma
dığını denetleyecek bir müesseseye de kuvvet
ler ayrılığı ve dengesi sistemi içerisinde ona da 
imkânlar tanımak yönünden bir Anayasa deği
şikliğinin biran evvel çıkarılması gereklidir. 

İDiğer taraftan, sıkıyönetimin devamı veya 
ademi devamı, uzatılması veya uzatılmam ası 
mevzuu etrafında Anayasa Mahkemesi tarafın
dan, Sıkıyönetim Mahkemelerinin sıkıyönetim
le birlikte kalkması sonunda burada görülen 
davaların askerî mahkemelerde devam edeceği 
yolundaki hükmü iptal .eden Anayasa Mahke
mesi kararı var. Bütün bunlar mesele ve mev
zu halinde önümüzde dururken, İçtüzük gibi 
işi daha çok teknik ve incelemeye tabi tutan 
bir mevzu ile Meclisi işgal etmenin, Meclisin 
aslî vazifesi olan kanun çıkarma yoluyle bağ
daştırılacağı kanaati içerisinde değiliz. Önce
lik ve ivedilikle, teklif yönünden ama diğer ta
raftan elbette yine kısa zaman içerisinde İçtü
zükte değişikliğin, partilerin de mutabakatı, bu
günün iktidarı yarının muhalefeti, bugünün 
muhalefeti yarının iktidarı gibi değişik nok
taları da nazarı itibare almak suretiyle Mec
lislerin iyi çalışabilmesi yolunda bilhassa Millet 
Meclis'imizin iyi çalışabilmesi yolunda bir İçtü
zük teklifinin getirilmesi ve görüşülmesi ka
naati içerisindeyiz. 

Bu kanaat içerisindedir ki, sözlerimin başın
da belirttiğim gibi, Meclis Başkanının başkan
lığında yapılan toplantıya iştirak etmiş ve Ana
yasa Komisyonuna bugün de Meclise getirilmek 
istenilen İçtüzüğe şahsım olarak ve şahsım ola
rak partimi temsil ederek partimizi temsilen 
imza atmış durumdayız. Bu yönleri düşünmek 
suretiyle getirilen öncelik ve ivedilik mevzuun
daki takrire itibar edilmemesini, Anayasa de
ğişikliği ve diğer mühim mevzuları takibeden 
zaman içerisinde, bütçeye kadar geçecek za
man içerisinde İçtüzüğün bu şekil ve şartlar 
altında normal yollarla görüşülmesini Demok
ratik Parti Grubu olarak talebetmekteyiz. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İmer, her halde bir yan
lışlık oldu. İvedilik yoktur, tabiî İçtüzük görüş
mesinde, biliyorsunuz. Öncelik teklifidir. 
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MUSTAFA KUBİLAY ÎMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, ivedilik mevzuu, şüphesiz ka
nunların ve Anayasanın değiştirilmesi mesele
sinde vardır, fakat ivedilik daha çabuklukla 
görüşülme noktasıdır. Bunu, İçtüzüğün bugün 
içerisine aldığı ivedilik noktası etrafında değil, 
bir mevzuun çaJbuk, daha önceye alması şekli, 
ve kısa zamanda görüşme durumu var. Ben o 
ciheti özür dilerim, grup adına o hususu da 
Başkanın suali üzerine, sözü üzerine anlatmak 
isterim. «Yapılan bir takvim var» dedim. Bu 
takvimde bu hafta ve gelecek hafta İçtüzük 
ile Anayasa, önümüzdeki hafta da sırf Anaya
saya tahsis edilmiş durumdadır. Bu durumda 
bu hafta içerisinde sadece İçtüzük olsa yine az 
olmakla beraber, (İçtüzük ve Anayasa görüşü
leceğine göre) mesele, yayınlanan takvim, be
lirtilen husus açıktır. 

ALİ NAİLİ ERDEM (tzımir) — Beyefendi, 
yanlış bilgi vermişler. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Beyefendi, bildiklerinizi burada elbette siz de 
parti adına açıklarsınız. 

Biz, efkârı umumiyeye mal olmuş, basına in
tikal etmiş bir program ve takvim mevzuu et
rafında ivedilik meselesini, çabukluk, çabuk 
görüşme noktasından ele aldığımızı ve ivedilik 
kelimesini bu zaviyeden kullandığımızı be
lirtmek için tekrar söz almış bulunuyorum. Sa
yın Başkanı ve Meclisi tatmin etmiş olmak için 
arz ettim. Onun dışında bir kastım yoktur. Tek
rar Demokratik Partd Grubu adına saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Nail Erdem, önerge 
lehinde, Adalet Partisi Grubu adına, buyurun. -

A. P. GRUBU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — (Sayın Başkan, değerilii milletvekili 
arkadaşlarım; çok kere en uzak bir ihtimal da
hi, aklımızın kenarından geçmeyen bir ko
nu, gün gelir bir müzakere ve münakaşa konusu 
halinde önümüzde durur. 

İçtüzük görüşmesi, bu hafta içerisinde gün
deme alınsın mı, alınmasın mı hakkındaki öner
ge münasebetiyle sayın iki grup temsilcisinin 
grupları adına yaptıkları konuşma, esas iti
bariyle işte bu anlamda konuşmalardır. 

Perşembe günü Sayın Durakoğlu'nun da ifa
de ettiği gibi Sayın Meclis Başkanının riyase
tinde toplandık. Hükümeti temsilen iSaym İs

mail Arar, grublarını temsiHen de BJaîk Parti
sini temsilen Sayın Durakoğlu, Millî Güven 
Partisini temsilen Sayın Nebil Oktay, Cumhu
riyetçi Partiyi temsilen Sayın llhami Sancar, 
Adalet Partisiini temsilen bendeniz ve Demok
ratik Parti Grubunu da temsilen Sayın Vedat 
Önsal Bey vardılar. 

Konuşmalar yapıldı, Sayın Meclis Başka
nı önümüzde bulunan meseleleri hür takvim için
de ifade etmeye çalıştılar. Ortaya koyduğumuz 
konu şu idi. Türkiye Cumhuriyeti Devletini ken
di meşru güçleriyle ayakta tutabilmek için ya
pacağımız çalışmalar ne oîlmalıdır ve demokra
tik parlâmanter nizamı salim bir limana 'ge
tirmede önümüzde bulunan sütreler netlerdir, 
mania halinde görünen hususlar nelerdir, bu 
maniaları nasıl izale edeceğiz? Yapılan çalış
maların içerisinde konuları iki esasta topla
mak mümkün oldu:. 

1. Ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm ge
tiren kanunlar. 

2. Devletin güvenliği, milletin ülkesi ile 
bölünmezliği ilkesini temin eden kanunlar. 

(Ekonomik ve sosyal konuları, reform ta
belâsı altında topladığımız zaman 'bunların 
üçü doğrudan doğruya ekonomik hayatımıza, 
bir tanesi de doğrudan doğruya üniversite re
formuna aidolan Üniversite Reformu Kanunu 
adı altında toplanıyordu. 

Maden reformu, petrol reformu, toprak ve 
tarım reformu adı altındaki kanunlar, ekono
mik ve sosyal yönlerimizi; üniversite refor
mu da içinde bulunduğumuz eğitim reformu
nu, eğitim düzenini reformist bir anlayışla dü
zenlemeye matuf olan kanun. , 

(Bir mühim meselle, Anayasa değişikliği ve 
Anayasa değişikliği münasebeftüyle çıkarılma
sı gerekli olan kanunlar. Bunlardan bir tane
si, Demokratik Parti Grubu adına konuşan 
ıSaym Kübilay îmerlin söylediği gilbi, Sıkıyö
netimi teçhiz etmeye matuf, son (Sıkıyönetim. 
Kanunu üzerine Anayasa Mahkemesinin yap
mış olduğu hir değişikliği düzeltmeye matuf 
olan kanun. 

İkincisi, Hükümetin Programında yer veri
len ve muhterem arkadaşlarımın ve bütün par-
lomanterlerün üzerinde ısrarla durdukları adli
ye cihazını, yargı organını müessir hale, kusa 
zamanda süratli iş yapmak suretiyle hak tev-
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ziin.de zamanı mahkûm etmek 'suretiyle adaleti 
tevzi etmeye matuf reform. 

Bunları bir liste halinde takvime döktüğü
müz zaman, önümüzde tam Mart başına ka
dar, halihazır İçtüzük uygulamasına göre, 
haftada 3 gün Meclisi çalışmaya tabi1 tuttuğu
muz takdirde 32 oturum yapılabiliyor. Bu 32 
oturum içerisinde muhterem Heyetinize arz 
ettiğim hususları tamamı! amıay a imkân yok. 
Öyle ise, evvelemirde yapacağımız ilk şey Mec
lisi Cumartesi, Pazar hariç haftanın her gü
nü çalışır ihale sokmak ve Türkiye'nin anaso-
ı-unlarım bitmiş bir hale getirmek. Bunda bü
tün arkadaşlar mutabakatlarını 'bildirdiler. Ça
lışma saatlerimiz, sabahleyin saat 10.00 - 13.10, 
öğleden sonra saat 15.00 - 19.30, bütün parti 
grubu .temsilcisi arkadaşlarım büyük bir an
layışın içinde evet dediler. 

Sonra takvimi yapalım dedik, müddeti koy
duk, çalışma saatlerini koyduk. Bu zarfın içini 
nasıl dolduracağız? İçtüzük mü, Anayasa mı"? 
Halk Partisi temsilcisi değerli .arkadaşımız 
Sayın Durakoğılu, Sayın Meclis Başkanının bi
raz evvel açıkladıkları gibi, «dün akşam telıe-
levizyonda sizi dinlerken bendeniz Pazartesi 
günü bu İçtüzük çalışmalarına başlanacağını 
öğrendim. Böylece huzurunuza geldiğim za
man kararını almamış bir arkadaş olarak gel
dim. Bu itübarla gecikmiş bir haideylım. Şu an
da sizden, sadece Cuma gününü kastederek, er
tesi günü saat 12.00'ye kadar grup idare heye
time meseleyi getirmek suretiyle bu noktada 
mehil istiyorum. Bunun dışında bir şey yok. 
prensipte mutabıkız.,» 

Demokratik Parti adına temsilci olan ar
kadaşımız 'Sayın Vedat Önsal dedi ki, ifade et
meye mecburuz ki, «Biz Anayasa değişikliğin
den sonra istiyoruz.» 

Muhterem arkadaşlarım, başlangıcı 1962, 
muayyen aralarla 1970 senesine kadar gelmiş, 
1970 senesinden bugüne kadar aralıksız tam 
16 ay devam eden bir İçtüzük çalışması üze
rinde Sayın Demokratik Partü Grubu temsil
cisi arkadaşımız «biz mehil işitiyoruz, evvelâ 
Anayasa ondan sonra İçtüzük konuşulsun», de
yince hayretle karşıladık, ben dâhil, diğer ar
kadaşlar. «Peki bir endişeniz mi var, anlayamı
yoruz, bilmek kterlz, .bilmediğimiz bir şey mi 
var,» dedik. Eğer hafızam yanıltmıyosa Sayın 
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Meclis Başkanından rica ediyorum, o toplantı
ya riyaset etmiştir, Meclis Başkanvekilli ola
rak Sayın Vahit Bozatlı, 'dedi M, «Anayasada. 
varılan bir mutalbakat maddesi üzerinde aca
ba arkadaşların endişesi mi var?» !«Nedir» de
dik. Yine anlayamadık, hiçbirimiz. Dediler 
ki, «siyasî partilere Hazineden yardımı tan-

1 zim öden madde üzerinde Demokratik Parti 
Grubuna dâhil arkadaşların endişesi var.» 

•Saiyın Öıısal'a sorduk, «ISayın Önsal böyle 
blir şey mi var?» Tebessüm, ettiler, reddetme
diler, sadece tebessüm ettiler. Bir sual sorduk, 
kendilerine. Soran da Sayın İlhamı Sancar 
Bey, dedi ki, «Sayın Önsal, ümidederiz ki, fi
kirlerinizi ve mütalâalarınızı kürsüye getire
ceksiniz,;» Onun üzerine Sayın Önsal da kendi
lerine «Hayır, hukukun, mevzuatın bize ver
miş olduğu usul imkânlarının hepsini kulla
nacağız.» dediler. 

/Şimdi muinlere m arkadaşlarım, bunu ber-
tafsıil izaıh etmemin sebebi şu; Sayın Halk Par
tisi temsilcisi olarak bulunan arkadaşımız pren
sipte mutalbakat halindedir, yalnız toplantı
da Pazartesi günü İçtüzük çalışmalarının baş
lanacağı hususundaki ıttıla kesbetme tarihinin 
bir akşam evvelki televizyonda yapılan konuş
madan doğduğunu söylediler ve böylece biz
den 12 saatlik - zannediyorum - ertesi günü 
»için mehil istediler. Demokratik Parti Grubu 
ıgayot net, açık ve sarih bir gerekçeye istina
den de İçtüzük çalışmalarının Anayasa deği
şikliğinden sonra olması lâzınıgeldiğıini ifade 
ettiler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meselenin bu 
noktasını muhterem Heyetinize arz ettikten 
sonra, konuşmalarda 1-2 tespit ettiğim hususu 
derhal cevaplamak istiyorum. Hukukçu olan ar
kadaşlarım meseleyi hukukî yapısı içerisinde 
çok daha iyi anlarlar. Ama hukukçu olma, ka
nun adamı olmaya da lüzum yok; meseleyi bir 
mantık silsilesi içerisinde dâhi takibettiğimiz-
de hepimizin teslim edeceği bir husus var. İç
tüzüğü tetkik ettiğimiz zaman, Anayasada ya
pılacak değişikliklerle hangi yönden etkilene
ceği hususunu araştırdığınızda herhangi bir 
şey bulamıyorsunuz. Aksine... 

MUSTAFA VEDAT ÖNıSAL ((Sakarya) — 
Sayın Başkan, benim sözlerim hakkında sa
taşma vardır, söz istiyorum. 

http://ziin.de
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BALKAN — İki lehte, İM aleyhte efendim. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Aksine 

Anayasa üzerinde yapılacak olan değişiklikle
ri... 

MUSTAFA VEDAT ÖN1SAL (Sakarya) — 
Sataşma var, oıran için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi kürsüde hatiip var da, 
sonra söyleyin onun tartışmasını yapalım. 

Buyurun, Sayın Erdem. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Anaya

sa üzerinde yapılacak değişikliklerin İçtüzü
ğü herhangi bir noktada 'etkilemesin diye, 
eğer İçtüzüğü değerli arkadaşlarım tetkik bü-
yurmuişilarsa göreceklerdir İd, Anayasaya usul 
yönünden 'bırakılan hususlar tamamıyle te
mizlenmiştir. 

(Bir tek noktada etkiler; o da, Meclis Birle
şik İçtüzüğüdür. Bu tüzükle ilgisi yok. Anaya
sada yapılacak bi'r şey. 

Bir hususu daha değerli arkadaşlarıma ha
tırlatmak isterim. 

Eğer, Anayasada yapılacak bir değişiklik, 
bu hafta içlinde kabul buyurup müzakeresine 
başlayacağımız İçtüzüğü etkilerse, hukukun üs
tünlüğü nazariyesi içerisinde Anayasada yapı
lan değişikliğe itibar ve iltifat edilir; bu da hu
kukun genel kaidesidir, bunu da bütün arkadaş-
larum bilir. 

Diyorum ki, 'buna da lüzum yok; Anayasa
da yapılacak herhangi bir değişikliğin bu iç
tüzükle ilgili herhangi bir noktası yok. Bun
da arkadaşlarım, meselâ Sayın Durakoğlu, bir 
- iki örnek verdi. .Sayım Durakoğlu'nun ver
miş olduğu örneklerin bu İçtüzükle hiçbir ilgi
si yok. Meclis Birleşik içtüzüğü ile ilgisi var; 
ama bu tüzükle ilgisi yok. 

Bir hususu daha ifade etmek isterim, insaf 
ile mütalâa edilsin. 

'Sayın Durakoğlu diyor ki; aynen kelimele
ri tespit ettim, kelimeler kendisine aiittir. 

«Alelacele ve müşterek bdr anlayış içine gir
meden yapılacak İçtüzük müzakereleri...» 

Değerli arkadaşlarım, «Aleilalece;» kelimesini 
kullanaJbilmek için bir arkadaşımın, zannedi
yorum bâzı şeyleri unutmuş olması gerekir. 
Onaltı aydır birlikte çalışılan ve hiçlbir mad
desi oylama ile değil, taraflar ikna olma/k su
retiyle, mutalbakata varmakla tanzim edilen, 
tedvin edilen maddeler... Alelacele deMlelbilir 
mi buna?.. 

Sonra, «müşterek bir anlayış».. İşte, müşte
rek bir anlayış, zaten onun için yapıldı. Hiçjbir 
arkadaş, bu İçtüzük müzakeresinde benıim de
diğim dediktir, tarzındaki bir noktadan hare-
'ket etmek suretiyle kutupllaşmadı. Aksine, ay
nı potanın içerisinde nasıl eriyebiliriz ve bir 
madde haline gelebilir bizim görüşlerimiz diye 
gayret sarfetmişler ve bu İçtüzük öyle hazır
lanmıştır. Binaenaleyh, bunun, «AleHalece» tar
zında bir ifade ile. sanki bu İçtüzük çalışma
ları dün oturulmuş yapılmış, bitmiş; bugün 
de müzakeresine başlanıyormuş gibi bir hava 
verilmek isteniyor ki, bunun gerçekle uzaktan, 
yakından bir ilgisi yok. 

Bir arkadaşımız, Sayın Kuhilay İmer de, tes
pit... 

MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya) — 
Şimdi haşlansın diyorlar ya. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Kulbilâıy İmer de, bir hususu eğer yanlış tes
pit etmediysem diıyorlar ki; «Âdeta Anayasa 
değişecektir diye, İçtüzük değişiyor tarzında 
bir düşünce kendilerinde var.;» Sanki Anaya
sa değişiyor diye, değişecektir diye biz otur
muşuz, İçtüzük değişikliğinin çalışmalarını yap
mışız, buna benzer bir konuşması var. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Yok, hiç benzemiyor. Zabıtlar orta yerde, hiç 
benzemiyor. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) 
Ben konuşmanızı aynen aidim, huraya, 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, hu konuşma 

eğer insaf ölçüleri içinde yapılmış olsa idi 
şöyle denmesi gerekirdi: «Bu İçtüzük, Anaya
sada değişiklik yapılacaktır diye değişmiyor, 
değişmesi gerektiği için değişmektedir.» Bu
nu evvelâ tescil edelim. 

(MUSTAFA KUB;İLAY İMER (Konya) — 
Teklifte benim imzam var. 

BİAŞKAiN — Sayın İmer, lütfen... 
.'MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Ama, ne toiçim takdim ediyor. 
BAŞKlAN — Efendim, sadece sizinki de

ğil, bakınız. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bu ça

lışmalara 1962'de... 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Benim böyle bdr mânada konuşmam olmadı. 
BAŞKAN — Sayın İmer, var mı şimdi?.. Ba

kınız iki, üç... 
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(MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Konya) — 
Not aldım dedi. Benim közümden bu mâna çı
kar mı? 

(BAŞKAN — Efendim, mânayı yanlış çıka
rabilir, onun da usulü vardır, usulüne göre söz 
istersiniz. 

(MUSTAFA KÜBÎLAY İMER (Konya) — 
Oturup lahkâm çıkarıp da başka şey söyleye-
ceksek o başka; gelen teklifte benim imzam 
var, Anayasayı bekleyecek olsaydım o teklifi 
imzalamazdım. 

ALÎ NAÎLİ ERDEM (Devamla) — Devam 
edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın îmer, rica ediyorum 
edendim, rica ediyorum. 

ALÎ NAÎLÎ EBDEM (Devamla) — Lâf at
maların ••hiçbirine cevap vermek âdetim de
ğildir. Onun için lâf atmakta devam eden ar
kadaşlar boşuna nefes 'tüketiyorlar. 

Bir şeyi 'belirtelim; Meşrutiyet Meclislerin
den devam eden bir Dahilî Nizamname;; hali 
hazırda uygulanmakta olan İçtüzüğün omur
gasını o Dahilî Nizamname teşkil etmekte. 
Meclisin, hiçbir tıkanıklığa imkân vermeden, 
her türlü meseleyi meşru nizam içerisinde bi
tirmesini isteyen bir özlem; bu özlemi sağ
layacak olan bir yeni İçtüzük çalışması. Bü
tün hâdise (bu. Bu İçtüzüğü çıkardığınız tak
dirde, Meclis içerisindeki arkadaşlarımın her 
zaman şikâyet etmiş oldukları tıkanıklıklar gi
derilecek. Vâki olan spekülâsyonlar hatta as
gariye inecek. Bunları sağlayan bir İçtüzük. 
Bu İçtüzüğün bu hafta değil de, ondan sonra
ki haftalardan birinde konuşulması isteni
yor. 

ıSayın Kubilay Îmer, eğer siz söylediyseniz 
Sayın Durakoğlu, şunu belirteyim: Deniliyor 
ki, bu hafta görüşmediğimiz takdirde bundan 
sonraki gündemimizin içerisinde bunu temin 
etmeye matuf zamanımız var. Muhterem He
yetinize, yukarda varılan konuşmaların neti-
cesindeki .takvimi arz ediyorum: 

Önümüzdeki hafta Anayasa, Pazartesi gü
nünden başlayacak, Cuma gününe kadar. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Alın da kaçan 
mı? 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — Petrol 
reformu ile ilgili kanunun çalışmaları geçici 
komisyonda aym 15'inde bitiyor, 18'nde Mec
lis müzakerelerine takdim ediliyor. O bitiyor. 

;18, 19, 20, 21, 2:2 günleri çalışılacak, 23, 24'ü 
boş, Cumartesi ve Pazar günü. 2-5'inde Anaya
sanın 2 nci defa görüşülmıesi; 25, 26, 27, 28 Ara
lık ayı bitiyor. İçtüzük, Anayasa, Petrol Re
formu. 

Ocak ayma giriyoruz. Ocak ayının birinci 
haftasında hazırlanmış olarak o tarihe kadar 
gelmiş bulunan Maden Reformu ikmal ediliyor. 
İkinci haftaya geçtiğimizde Toprak ve Tarım 
Reformu Geçici Komisyondan ikmal edilmiş, 
Meclise gelmiş durumda bulunuyor. 

Biöylece birbiri arkasına, meclislerin geçici 
komisyonlarında bulunan kanunların Meclis
lerden çıkması gerçekleştirilmiş oluyor. 

İçtüzüğü bu haftanın içerisinde konuşmadı
ğımız takdirde, söyler misiniz hangi zamanın 
içerisinde bu içtüzüğü bir ikinci defa konuş
ma imkânı bulacaksınız? 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri,, alkışlar) 

BAŞKAN — S aynı Hilmi İşgüzar... 
MUSTAFA VEDAT ÖNISAL (Sakarya) — 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Önsal. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Benim söylediğim bâzı şeyleri ters olarak inti
kal ettirmişlerdir, Meclise. 

BAŞKAN — Meselâ efendim?., 

MUSTAFA VEDAT ÖNISAL (Sakarya) — 
Mıeselâ; siz de Başkanlık ediyorsunuz, partile
re yardım mevzuunun bununla alâkası olduğu 
şeklinde herhangi bir söz sarfetmedim, bir ima
da da bulunmadım. 7 alan söylüyorlar, tavzih 
edeceğim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

ALİ NAÎLÎ ERDEM (izmir) — Ben öyle de
medim. 

BAŞKAN — Hayır «fendim.. Efendim, mü
saade buyurunuz. Sayın Önsal, evvelâ söylenen 
yalan yok. Siz sonradan salona geldiniz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Ben, salona geldikten sonra duyduklarımı söy
lüyorum. 

BAŞKAN —- Ben tavzih edeyim efendim, ba
kınız öyle değil: «Sayın Vedat Önsal, Anayasa 
Mecliste görüşüldükten sonra İçtüzüğün •gö
rüşülmesi teklifini açık, net getirdiler. O sıra
da bu toplantıya katılan Bıaşkanvekillerinden 
Sayın Bozatlı, acaba Anayasa Komisyonunda 
varılan mutabakatlardan herhangi birisinde şüp-
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heniız mi vardır diye sordular, Sayın Vedat ön-' 
sal1 tebessüm •ettiler, reddetmediler, tasvip de et
mediler.;» Bu böylece cereyan etti efendim, za
ten. 

MUSTAFA VEDAT ÖNjSAL (Sakarya) — 
0 kürsüden yalan söylemek suretiyle sözlerim 
değiştirilecek, siz îbana söz vermeyeceksiniz... 
Bu olmaz. 

BAŞKAN — 'Efendim, sizinle ilgili bir şey 
değil (bir defa. (D. P. sıralarından gürültüler, 
anlaşılmayan müdahaleler.) 

ıSalyın Önsal, yalan söylemez bu kürsüden. 
•MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (ıSakarya) — 

Yalan söylendi! şu anda. 
BAŞKAN —• Şimdi bakınız, sizin şu beya

nınız aslında bu Mecliste söylenmemesi lâzım-
gelen bir kelime. Yalan söylenmez. 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL '(Sakarya) — 
Bana bir söz vermeniz lâzım, tarafsız bir Baş
kan olarak. 

BAŞKAN —• Efendim, ben meseleyi bir hal
ledeyim bakalım. Böyle hiçjbir meseleyi yeri
nizden bağırarak çağırarak halledemezsiniz 
efendim. Siz üç yıllık parlamenterisiniz, ben de 
iki yıldır sizin reylerinizle Meclisi idare eden 
Başkanmızam. Biliyorsunuz ki usul hükümleri
ne titizim. Tekrar ediyorum efendim... 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (iSakarya) — 
O titi'zliğin devam etmesini istiyorsunuz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, siz lâfa devam et
mezseniz ben devam edebileceğim; ama hep mü
dahale ederseniz, konuşturmazsanız Başkanı.. O 
da bir titizliği icabettiriyor işte. , 

ıSöylediğiim söz bu. Burada «Yalan» lâfını 
kullanacağınıza «doğru olmayan 'beyan» dese
niz dalha yakışıklı olmaz mı hem, size hem Mec
lise? 

,MU1STAFA VEDAT ÖNİSAL (iSakarya) — 
Ben o kadar kibarlık bilmiyofrum. «Doğru olma
yan..;», «Doğru olmayan..», ben «Yalan» dedim. 

•BAŞKAN — Yalan söyleyen yok, olan va
kayı tespit ettiler. Mesele bundan ibarettir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ('Sakarya) — 
Ben «yalan» dedim, hakikatte «doğru olmayan» 
demektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim oturunuz. 
(D. P. sıralarından gürültüler.) 

Buyurunuz, oturunuz efendim, başka birşey 
yek. Bu böyle söylendi. 

(NEOATİ ÎSFENDÎYAPv ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sataşma var partimize Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, sataştoa nenden çık
tı Sayın Necati Çakıroğlu? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Saym Balkan, söylemediğim, yahut belirtmıedi-
ğim bâzı sözleri kürsüye getirdiler ve sanki bi
zim sözlerimiz para ile alâlkalı imiş gibi ifade 
ettiler. Para işlerini »onlar iyi bilir, Genel Baş
kanları iyi bilir, kendileri iyi bilir. (A. P. sıra
larımdan gürültüler, anlaşılamayan müdahale
ler.! 

BAŞKAN — Sayın Önsal, Sayın Çakıroğlu, 
Sayın Çakıroğlu... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Para işlerini onlar iyi bilir. Bizim parayla iliş
kimiz yok. (A. P. ve D. P. sıralarından gürül
tüler, anlaşılamayan karşılıklı müdahaleler.) 

N. ÎSFENDdYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Söz verin efendim tavzih edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, hem grup 
idare heyeti üyesisiniz, hem siz hadise yaratı
yorsunuz. Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakıroğlu 
oturunuz efendim. 

Efemdim tekrar ediyorum, para ile ilgili size 
ait... 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Partimizle ilgili sataşma var, söz 
verin efendim. -

BAŞKAN — Sizin ısrarınızla siöz vereöek de
ğilim ki efendim. Zabıtlar burada efendim. 

Evet, bu mesele benim başfcanlığımdaki top- . 
lanıtıda böyle konuşuldu. Ben ifade ediyorum, 
böyle konuşuldu. Sayın Ali Naili Erdem'in. söy
lediği şekilde konuşuldu. îşıhat ediyorum, II-
hami Sanear, işhat ediyorum Durakoğlu, işhat 
ediyorum Vahit Bozatlı ve işhat ediyorum sa
yın Vedat Önsal. 

MOTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Benim ağzımdan çıkmışçasına îma ediyor efen
dim. 

BAŞKAN — Sizin ağzınızdan çıktığını Ali 
Naili Erdem bey söylemedi efendim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
îma lediyor, îma ediyor sayın Başkan. 

BAŞKAN — îma etmedi, îma da etmiyor; 
«CKüümstedi, reddetmedi, tasvip de etmedi» di
yor. 
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MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Gülümıseyöbilirâm, reddetmedim. 

BAŞKAN — Ee, onu söylüyor, onu söylü
yor, beyanı yolk ki elendim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Şaikarya) — 
Lâfı oraya getiriyor efendim. Ben bunu tav
zih Gideceğim,, taraf tutarsanız sÖ-z verımczseniz. 
Tarafsız bir Meclis başkanlığı yaparsanız ne 
deımak istediğimi tavzih için söz verirsiniz. 

BAŞKAıN — Efendim, «lâfı oraya getirdi» 
ile söz verilmez. 

NECATI İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) —. Sayın Başkan, sadece... 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sizinle görüş
müyorum. Sayın Çaikıroğlu siz oturunuz efen
dim, siz oturunuz. 

Sayın önsal, ben size söz verince tarafsız 
olacağını; ama size söz vermieyin.ee tarafsız ol-
mayaoağıım.. O sizin hükmünüz. Hiçfbıir sataş
ma yoik efendim, hiçbir saıtaşmıa yofk. 

NECATI İSFENDIYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Ne demek istedi? 

BAŞKAN — Efendim, ne demek istediği 
yok ki burada. Sizinle ilgili de hiçbir şey ycık, 
Sayın Çaikıroğlu. 

NECATİ ÎSFENDlYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sadece Mustafa Vedat Önsal'ı 
itham etmiyor, Demdkratik Parti Grubunu da 
itham ediyor burada. (A. P. sıralarından gülüş
meler) 

BAŞKAN — Efendim, kimse ithamı edilmi
yor. 

NECATI İSFENDIYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Peki ama konuştuğunuzu reddet
tiğimizi' nereden çıkarıyor. 

BAŞKAN — Efendim, benim başkanlığım-
daki konuşmayı söyledi, Sayın Vedat Önsal'a 
izafe etmedi. «Sayın Vedat Önsal'a soru sorul
du, kendisi gülümsedi, ne reddetti, ne tasvip et-
Iti» dedi. 

NECATI İSFENDIYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Demokratik Parti 
Grubu ile ilgili. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz lütfen. Si
zinle ilgili hiçbir ,şey yok. 

NECATI İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Ali Naili Erdem'in, 
beyanından ne maksat çıkardığını bütün millet 

biliyor, şu Meclis de biliyor. Tavzihi gerekir. 
Burada Demokratik Parti Grubunu itham et
miş durumda. 

BAŞKAN — Efendim, kimse kimseyi itham 
etmiş değil. Tekrar ediyorum, itham yok. Red 
de edilmedi, tasvip de edilmedi, tasdik de edil
medi. 

NECATI İSFENDIYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Reddettiğimizi alenî beyan edi
yorsunuz. 

BAŞKAN — E, o halde ediyorsunuz, zapta 
geçti işte, buyurunuz oturun efendimi. 

NECATI İSFENDIYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Kürsüden tavzih edeceğiz ve ora
dan zabıtlara geçecek. 

BAŞKAN — Efendim, ben önergenin iki 
aleyhinde, iki lehinde söz vermek durumunda
yım. iki aleyhinde konuştular, lehinde bir kişi 
konuştu. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Partiler arasında mutabakat yok, bu önergeyi 
nasıl oylarsınız? Mutabakata dayanmayan bir 
önergeyi oylayamazsınız. 

BAŞKAN — içtüzüğün maddesini lütfen 
söyleyin Sayın Vedat Önsal, bu önergeyi oyla-
yamayacağıma dair bir içtüzük maddesi söy
leyin. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL ((Sakarya) — 
Şimdiye kadar <b'6y]e bir tatbikaıt olmadı. 

BAŞKAN — Bir içtüzük maddesi söyleyin. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Mutabakat, ancak bütün partilerin mutabaka-
tıyle olur. 3 partinin mutabakatıyle bu önerge 
oylanmaz. 2 parti vermemiştir mutabakatını. 

BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal, Sayın Ve
dat Önsal, 3 parti vermiştir bu mutabakat öner
gesini, 2 parti vermemiştir, doğrudur. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Partilerarası mutabakat olarak nasıl takdim 
edersiniz ? 

BAŞKAN — Efendim, siz Mecliste yoktu
nuz, benim okuttuğum önerge Komisyon Baş
kanının öncelik önergesi. Daha hiçbir şey bil-
imiyorsunuz. (A. P. sıralarından «Cahildir, ca
hildir»' sesleri) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Nasıl geldiğini biliyoruz. 

BAŞKAN — Efendim nasıl geldiğini siz... 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Nasıl maksatla, nasıl geldiğini biliyoruz. 
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BAŞKAN — Efendini, İçtüzük... 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Sizin Başkanlığınızda görüştük mevzuu. 
BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal... 
Efendim', bir hususu arz edeceğim. Ben Mec

lis Başkam olarak, İçtüzük teklifinin Meclise, 
getirilmesinin geciktirilmiş olmasıyle, bugün tü
mü üzerindeki görüşmelerde bütün siyasî parti 
gruplarının ve sayın üyelerin Meclis Başkanlı
ğımı tenkid edeceğini zannediyorum. Bugün 'bir 
maikûs talih, erken getirmekle itham ediliyoruz. 

Her Meclisin tatile girdiği son günde bu 
kürsüden icmal yapan sayın Başkanlar ve Baş-
kanvekilleri, her Meclisin yeni toplantı yılma 
başladığı gün bu kürsüden yapılan konuşmala
rın tamamını ve nihayet, «Meclis İçtüzüğü 
üzerindeki çalışmalar bitmedi 'mi?» diye bütün 
siyasî partilere mensup grup mensuplarının çe
şitli vesilelerle bana müracaatlarını ve o zaman 
4 grubu olan, sonra 1 grup kuran pa r tMn sa
yın liderini de ziyaret ederek veya bana vâki 
ziyaretlerinde; İçtüzüğün görüşülmesi, bir an 
evvel tamamlanması hususundaki tacil edişle
rini ve kendilerinin bana vaitlerini bir kere da
ha hatırlatıyor ve Bayın Vedat önsal'a da ithaf 
ediyorum efendim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (İSakarya) — 
Siz de önerge hakkında konuşuyorsunuz. İki 
lehte, Ski aleyhte konuşuldu, siz üçüncüsünüz.. 

BAŞKAN — Ben değilim efendim. Beni bu 
kadar çok itham ettikten sonra... 

Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun efendim. 
NECATI ISFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 

(Trabzon) — îçtüzrük Mecliste görüşülmesin 
demiyoruz ki... Anayasa değişiklikleri görüşül
sün, ondan sonra içtüzük görüşülsün diyoruz. 

BAŞKAN — Efendim/, ben demiyorum şim
di görüşülsün. Ona karar verecek olan Meclis
t ir ; ama siz öyle isterseniz, burası başka ister, 
burası başka ister... 

NECATI ISFENDİYAR ÇAKIRO&LU 
(TraJbzon — Niçin partimizi zan altında bırak
mak istiyorsunuz sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Ben kimseyi zan altında bırak
mak istemiyorum, tesir altında da bırakmak 
istemiyorum. Vakıaları tespit etmeye beni mec
bur ettiniz de onun için. Beni itham ediyorsu
nuz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Önerge hakkında üçüncü şahsa da söz verdiniz. 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — İyi yaptım onu da. 
NECATI ISFENDİYAR ÇAKIROĞLU 

(Trabzon) — Sayın Başkan, iyi yaptım demek 
yakışır mı?... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisinin çalışmasını düzenleyen ve 
milletvekillerinin yapacakları işleri bir nizama 
bağlayan.... 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, lehtedir tabiî?.. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Lehte söz 

aldım, amıa tereddütlerimi bâzı noktalarda 
gidermek istiyorum. 

Yıllardanberi bütün milletvekili arkadaşla-^ 
rımız ve partilerin yetkilileri bu içtüzüğün bir 
an önce çıkarılması hususunda çeşitli çabalar 
göstermişlerdir. Nihayet uzun çalışmalar neti
cesinde şimdi bu İçtüzüğün görüşülmesi içim 
bir takrir verilmiş bulunmaktadır. Bendeniz 
kısaca görüşlerimi, arkadaşlarıman zamanını 
almadan arz etmek istiyorum. 

Millet Meclisi İçtüzüğü, kanaatımıza göre, 
Anayasadan sonra gelen en önemli bir kanun 
tasarısıdır. Hür seçim, demokrasi ve millî irade, 
hepsi demokratik sosyal devlet anlayışı içinde, 
hür parlâmentoda mânalaşır. 

Millî iradenin temsilcisi milletvekillerinin, 
Yüce Mecliste temsil ettiği milletin arzu ve is
teklerini istediği şekilde dile getirebilmesi, 
milletvekili olarak kendisine düşen yasama ve 
denetleme görevini hiçbir engele uğramadan 
yapabilmesi, hür iradenin yasama meclislerin
de gölgelenmeden ifade edilebilmesi ölçüsünde 
o ülkede hür irade, demokratik nizam var de
mektir. işte bunları tanzim eden İçtüzüğün ele 
alınmasının yanında bulunuyoruz. 

Meclislerin çalışma düzeni veya verimli 
çalışma yapabilmesi elbetteki tüzüklerle tanziıri 
edilir, tedvin edilir. Yalnız, tüzükler yapılır
ken, herşeyden evvel, milletin en büyük millî 
iradesinin temsilcisi olan milletvekili arkadaşla
rımızın bu tüzüğe sahip çıkması, partilerden 
önce gelen vazifesidir. Milletvekili yasalara 
hürmet ederken, yasaları yaparken anayasal 
devlet anlayışı içinde yasama meclislerinde do
kunulmazlık müessesesinin mânasını hiçbir za-
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man gözden de uzak tutamaz. Millet Meclisi, 
kanaatıimıza göre, milletvekillerinden teşekkül 
eder. Egemenlik nasıl ki, kayıtsız şartsız mille-
tinse, milletin iradesinin tecelligâhı olan.. 

BAŞKAN — Sayın îşigüzar, bir hususu size 
hatırlatmak isterim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bağlayacağım zaten. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim? Çünkü benim 
elimdeki listede zaten siz söz almışsınız efen
dim. 

HlLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — Tüzüğün 
önemini... 

BAŞKAN — Önergenin lehinde konuşacak
sınız efendim. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Devamla) — Arkadaş
larım temas ettikleri için daha önce, ben de o1 

kısma kısaca temas ettikten sonra tüzüğün ele 
alınmasını isteyeceğim Sayın Başkanım. 

Yalnız, benim de tereddüt ettiğim bir nokta 
var. O da, milletvekillerinin burada yasama ve 
denetleme görevlerini yapabilmesini Anayasa
mız öngördüğü halde, bu Tüzükte genel görüş
me ve Meclis araştırma önergesi verme hakkı
nın milletvekilinden alındığı intibaı var. Eğer 
Anayasada böyle bir değişiklik yapılacaksa, 
bu tüzüğün burada görüşülmesinde elbette ki 
mahzur yok, ama Anayasa değişikliği yapılma

dan, millî iradeyi temsil eden milletvekilleri
nin üstünde bir Danışma Kurulunun kurulma
sı mevcut Anayasaya aykırı olabileceği' gibi, 
yeni Anayasaya göre, genel görüşme ve Meclis 
araştırma önergesini verme hakkını haiz olan 
.milletvekillerinin bu yetkilerini elinden alan bu 
tüzüğün burada görüşülmesinde acaba bir sa
kınca var mı diye düşünüyorum? 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Bunlar 
tüzük müzakeresi sırasında söylenecek sözler. 

HÎLMÎ ÎŞGÜZAR (Devamla) — Bendeniz, 
tüzüğün hemen görüşülmesini arzu etmekle be
raber, bu konuları aydınlığa kavuşturacak yet
kili arkadaşlarımın fikirlerinden istifade etmek 
istiyorum. Eğer bu maddeler; genel görüşme, 
Meclis araştırması ve Danışma Kurulları mese
lesi değiştirilecek ve Anayasada ele almacaksa 
o ta'kdirde tüzüğün hem'en görüşülmesinin ya
nında bulunuyorum. Yoksa, bu tüzük Anayasa-* 
ya aykırı olarak çıkar. 

Bendeniz kısaca bu konuları izah için söz al-
nmştım Fakat değerli arkadaşlarım bunların 
tüzük müzakeresi sırasında söyleneceğini ifade 
ediyorlar. Bendeniz şimdi ifade etmekte fayda 
gördüm. 

Saygılar sunarım1. 
BAŞKAN — Öncelik önergesini oylarınıza 

arz ediyorum. 

III. - YOKLAMA 

'•('C. H. P. sıralarından 5 milletvekili ayağa 
kalkarak e&seriyet olmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Turhan Özgün-
er, Sayın Süleyman Mutlu, Sayın Abdullah Na
ci Budak, 'Sayın Şinasi Çolakoğlu, Sayın Cen-
gizhan Yorulmaz önergenin oylanması sırasın
da ayağa (kalkarak ekseriyetin olmadığını be
yan etmişlerdir. Yofelama yapacağız efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Başka hiç Halk 
Partili yok. Hem salonu boşaltıyorsunuz, hemı 
de ekseriyet yok diyorsunuz... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Siz hiç mi 
bu hakkı 'kullanmadınız Sayın Tanır?., ilk defa 
biz mi kullanıyoruz?.. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz yoktur. 

Yapılan yoklamada 197 sayın üyenin mevcut 
olduğu tespit edilmiştir. Kesin sonuç Divan gö
revlileri tarafından ayrıca tespit edilecektir. 

Bu sebeple 6 Aralık 1972 Çarşamba günü sa
at 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 16,55 

«<M» 

— 430 — 



Millet Meclisi 
Gündemi 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

4 .12 .1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

^KURULA SUNUŞLARI 
1. •— Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Sivas Millet vekille rö Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve. kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak-
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 

. (8/8) 
4. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'mn ta

rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meelis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

8. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Gan
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner- I 
gesi (10/27) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) j 

13. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili îlhan Açıkalın'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

17. _ Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya I 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan I 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) J 

18. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasınm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

21. — Nevşehir Milletvekili' Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını ön.'e-
mek, turizm kredilerinin doğıUtmasmd&ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksad'y-
Lo Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaıvn-
ca bir genel görüşme açılmasına daıi'1 önergesi 
(8/17) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme .'Kıl
masına dair önergesi (8/18) 

2G. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tat! ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasamı t 88 
nci maddesi uyarınca bir genel gö;üşme açıl-
masına dair önergesi (8/20) 

27. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının taUik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecm-
tııek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

30. — îçel Milletvekili Ce'lâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşnusi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek nıaksadıyle Anayi.s.a-
nm 88 nci maddesi uyarınca bir genel görürme 
açıllmasma dair önergesi (8/24) 

31. — Antaiya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini. tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masma dair önergesi (10/35) 

32. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretm en
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraflı
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek, nıaksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

33. '— Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek nıaksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/37) 

34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek nıaksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

35. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulluğu id-
diasıyie Anayasanın 88 nci maddesi uyarırca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

36. — Sakarya Milletvekili! Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin nıaksadıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına df.ir 
önergesi (10/41) 

37. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması geret.cn 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bdr Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

38. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

39. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et^.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına di;ir 
önergesi (10/45) 

40. — îçel Milletvekili Celâl. Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak bil an 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmışı
na dair önergesi (10/46) 
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41. — îçel Milletvekilli Celâl Kargılımın, 
Kamu îktüsadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

42. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin milılî çıkarımız para! elinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içdn alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

43. — içel Millet vekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt< lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatif çiliiğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbiılcrin ne:er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması y ı l 
masına dair önergesi. (10/50) 

45. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

47. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu te$*pit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı er-
gesi. (10/53) 

48. — içel Miliatvelcili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbiıîeri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

50. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

51. __ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uva-
rmca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

52. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nım, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

53. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

54. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

55. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'im, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

56. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
geröken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meelis araştır-
tması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

57. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

158. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek: maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

'59. — (Sivas Milletvekili VaMt Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara Eköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meelis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

60. — Samsun Milletvekili Kâımran Evldya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

i61. — Maraş Mdliletveıkili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meelis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

,62. — Sivas Milletvekili Vahijt Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

63. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel ilime bağlı 
Gülnar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapridığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

64. — Maraş Milletvekili İbraMm Öztürk'üın, 
üç yıl içinde öldürülen ünryersdtela gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci' maddesi uyannea bir genel g&rü§-
m>e açılmasına dair önergesi. (8/28) 

65. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve tarkti'k bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

66. — Kayseri Mülılsetvelkilft Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî İDevlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

67. — Maraş Milletvekili İbraMim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

88. —. Ankara Milletvekili Suna Tııral ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel , görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim özrük' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

70. — İçel Milletvekili Cel'âl Kargıiı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ııi tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

71. — Maraş MilletvdMli İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

72. — Konya Milletvekilli Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

73. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'iıı, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73)-

74. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gere İdi tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

75. — Maraş MilletveikiM İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

76. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete ai dolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

77. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirmesini 
sağlamak anıacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

78. —• Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve- fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

79. — İçel Milletvekili Celâl Kargıl ı'nııı, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak anıacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

81. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir „ 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

82. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

83. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

84. — İzmir Milletvekili Kemal Önder öle iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



85. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

86. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

88. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

89. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

90. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

91. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

92. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

93. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

94. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

95. — İçel Milletvekili Celâl Kaa'gılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

96. __' İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

97. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

98. — Ankara Milletvekili Suna Tural iıle 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasalın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

99. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
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maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl- I 
masına dair önergesi (10/97) 

îlOO. — İçel MllotVafcilî Celâl Kargıh'mn, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

.101. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) I 

102. — Deınizli Milletvekili Saımi Arslan'nm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

,103. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

105. — îçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
iSosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

106. -^ îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

107. — îçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle I 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

.109. — İeel Milletvekilli Celâl Kargıîı'nm, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

110. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

111. —• Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

112. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

113. — İçel Milletvekilli Celâl Kargıîı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

114. — İçel MİDlötvelkiili Çeikı Yılmaz'in, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-



masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

115. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

116. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/705; Cumhuriyet Se
natosu 1/114) (S. Sayısı : 759, 759'a 1 nci ek 
ve 759'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972, 
29.11.1972 ve 1.12.1972) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ata öv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir.genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme seldi, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair Öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 
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15. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçimleri 
Bakanından sözlü sorusu (G/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80). 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'rıun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cımın kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di bey oğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpasa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19..— Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey-
elana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
in, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutki'min Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, İl
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy Işıl eri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibaııka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95; 

•25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma

sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güi-
ean'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüeeoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalama ve 
Millî Eğitim balkanlarından sözlü sıorusu (6/105; 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından bağlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair imar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanmdau 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 
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38. — Antalya Milletvekili Hasan Aili Gül-
c;an'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. _ u§ak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 
. 40. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk ve 

orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik suları a projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. _ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz-' 
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmayacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne-
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59.. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul-



süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ııı, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili irfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar. 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Mcmduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 
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[ 70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(G/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu^an 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve-

J rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so-
j rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nıuı, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe nıerkezlerandeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
I di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
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projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge- I 
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/163) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avsargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, j 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö- \ 
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba- Ş 
kanından sözlü sorusu. (6/172) ] 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175J) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

.90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç.'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvckilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü, sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (G/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakarımdan sözlü sorusu (G/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Soeyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nuıı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunç.ova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar dircnajımn 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 
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102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilcesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/3 93) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmcnto ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer ülemen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azıuioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu f6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yasa
ma şartlarını elverişli duruma getir inek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne daiı Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
lîavaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Mıınzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Oiloğlıı'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

1.16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
.Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1.971 ç^iniı 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illii bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Slinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komiünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi Işgüzar'm, 
Sinop iıli Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı-
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na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mi l î park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi 'memuruna, dair, Samsun 
Milletvekilli İlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — îzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Mü'lietvekiM M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru- , 
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
.Sinop ili ve ilçelerinin oküı ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236). 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelermin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad-
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de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekilli İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 inci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve^şchit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

4. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve« Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta

l i h i : 15 . 5 . 1972) 
5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 

13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygiin ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l 'ef üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

i ek madde eklenmesine dair kanun tasarım ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak-

' kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 7. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun -tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra-

I porları (1/658) (S. ISayısı <: 761 ve 761'e 1 nci 
ıek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VESİLEN İŞLER 
E - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesizdin, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos-

I yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 

I tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
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gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 

4 . — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına -dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
<zov\ prönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından j 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1072) 

7. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtüzük tâ
dil teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAFILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadlar j 
m. 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka- j 
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu j 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 
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değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun* bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/430, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 

ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 4S nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet. 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt 
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 ve 750'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.10.1972 ve 30.11.1972) 

(Millet Meclisi 13 ncü Birleşim) 



Donam : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 763 
Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Ke
nan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer ve Van 
Milletvekili M. Salih Yıldız'ın Millet Meclisi İçtüzük teklifi ve 

Anayasa Komisyonu raporu (2 /706) 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Anayasanın 85 nci vıe geçici 3 ncü maddeleri gereğince hazırlamış olduğumuz Millıet MıecM&i 
îçtözülk teklifimizi gerekçesi ille birlikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Çorum Tunceli Muş 
Abdurrahman Güler Kenan Aral Bazı maddeler hakkındaki kişisel 

görüşlerimiz Başkanlığa ek olarak 
sunulmuştur. Bunlar saklı olmak 

üzere 

istanbul 
Bazı maddeller hakknıdaki 

Öneriimfrzi ımıahfuz tutuyoruz. 

Reşit Ülker 

Konya 
Bazı maddeler hakkındaki görüş

lerimizi mahfuz tutuyoruz. 

Mustafa Kubilay İmer 

Nermin Neftçi 

Van 
M. Salih Yıldız 
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MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜK TEKLİFİ 

GENEL GEKEKÇE 

Anayasamızın geçici 3 ncü maddesi Millet Meclisinin, toplantı ve çalışmaları için, kendi İçtü
zükleri yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce yürür
lükte olan İçtüzüğü hükümlerinin uygulanacağını ve 85 nci maddesi ile de Meclislerin çalışmala
rını, kendi yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürüteceklerini emretmektedir. Bu nedenle 
yeni bir Millet Meclisi İçtüzüğünün yapılması ve Anayasa emrinin yerine getirilmesi zorunlugu 
ortadadır. Halen yürürlükte olan İçtüzüğümüz, 1924 Anayasası hükümlerine paralel olarak tek 
Meclis sistemine göre düzenlenmiş olup 1961 Anayasası muvacehesinde ihtiyaca cevap vermekten 
uzak olduğu yapılan uygulamalarla ortaya çıktığından koşullara ve yasalara uygun yeni bir İç
tüzük yapılması ihtiyacı derhal kendisini hissettirmiş ve 1963 yılında bu konuda çalışmalara baş
lanmıştır. 

Bu cümleden olarak 5 Ocak 1963 tarihinde 2/379 esas sayısında kayıtlı bir (Millet Meclisi İç
tüzüğü) teklifi hazırlanmış ve bu teklif üzerinde Anayasa Komisyonunca çalışmalar yapılarak 
9 Temmuz 1963 gün 38, 13 . 12 . 1964 gün 13 ve 16 . 6 . 1965 gün 25, sayılı raporlar düzenlen
miştir. 

Fakat teklifin, dönemin sona ermesi ve gündeme girdiği halde görüşülememesi ve binnetice 
hükümsüz sayılması sebebiyle bir sonuca varmak mümkün olamamıştır. 

2 nci dönemde bu konu üzerindeki çalışmalara devam edilmiş olup siyasî parti gruMarı tem
silcileriyle muhtelif tarihlerde yapılan toplantılarda ileri sürülen görüşlerin ışığı altında yeni bir 
teklif hazırlanmış, 2/732 esas sayısında kayıtlı bu teklif Anayasa Komisyonunca ele alınarak tet
kik edilmiş ve bu konuda sözü geçen komisyonca bir metin hazırlanmış olup bu metin gündeme 
kadar gelemediğinden bir sonuç almak mümkün olamamıştı. . 

Üçüncü dönemde Anayasa Komisyonunun yukarda zikredilen metni 2/55 esas sayı ile ihya 
edilerek d e alınmış olup bu teklif halen Anayasa Komisyonunda tetkik safhasında kalmıştır. 

Bu kere işin çok uzun zaman alması ve halen yürürlükte olan Tüzüğün uygulamada büyük 
güçlükler çıkarması zorunlugu karşısında biran önce yeni bir İçtüzük çıkarılması düşüncesiyle 
bu teklifimizi, teamül ve tatbikattan da yararlanarak hazırlamış bulunuyoruz. 

Teklifimizde İkinci Dönemdeki 2/732 sayılı teklif esas alınmakla beraber geçmiş 10 yıllık uy
gulamada görülen aksaklıklar nazara alınarak ve yürürlükte bulunan İçtüzüğün hükümlerinden 
de faydalanılarak teferruattan kaçınılmıştır. 

Teklifin Genel Kuruldaki müzakerelerinde ileri sürülecek görüşlerin ışığı altında en uygun 
şekli alacağı ve böylece yıllardır hissedilen bu çok önemli hitiyacm da giderileceği tabiîdir. 

Millet Meclisi (S Sayısı : 763) 
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MADDE GEKEKÇELERİ 

Birinci kısım 

Bu kısımda «Genel hükümler» başlığı altında bâzı temel tarifler yer almaktadır. 
Madde 1. — Boı maddede, yasama dönemi, yasama yılı, birleşim ve olturum kavramlarıı tarif edil

miştir. 
Birleşimim tarifinde, tıatbikatita görülen bazı zorluklar kaldırılmıştır. 
Toplantı yılı kavramı yerine yasama yılı kavramı tercih edilmiş ve Türkiye Büyük: Millet Mec

lisinin hnikukî varlığımın devamlı iolduğu kaziyesinden harekeit edilerek, yasama döoıemi ve yasa
ma yılı kavramları birbiriyle irtibatlanidırılmaHiıştır. 

Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine dair verilebilecek önergeler hakkında da bir kayıtla
ma koymak lüzumlu ıgörülmüş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede, üye tamsayısının tarifi verilmektedir. Maddenin son fıkrası, üye (tam
sayısının tarifini değiştirmemekte; sadece, riyazi bir zarureti ifade etmektedir. 

ikinci kısım 

Bu kısımda, milletvekillerinin andiemesi konusu düzenlenmiştir. 
Madde 3. — Andiçme töreni eski uygulamalara göre yapılacaktır. 
Madde 4. — Bu maddede, ara seçimlerinden sonra andiçme konusu yer (almıştır 
Madde 5. — Bu madde, andiçmede sırayı göstermektedir. 

Üçüncü kısım 

Bu kısımda, Millet Meclisinin kuruluşu düzenlenmektedir. Üç bölüm hallinde tanizim edilen bu 
kısımda, ilk bölüm Başkanlık Divanıma, ikinci bölüm siyasi parti gruplarına ve üçüncü bölüm de 
komisyonlara aitltir. Böylece, Millet Meclisi kuruluşunun üç temel unsuru sistemaJtilk bir tarzda 
düzenlenmiş 'olmaiktadır. 

Bininci bölüm 

Birinci bölümde Başkanlık Divanıyla ilgili konular ele alınmıştır. 
Mıadde 6. — Bu maddede Geçici Başkanlık Divanı, halen uygulanan esaslara mütenazır tarzda 

düzenlenmiştir. 
Madde 7. — Bu maddede, Başkanlık Divanının kumüulşu düzenlenmiş olup, mevcut hükümlerden 

ayrılmmamıştır. Ancak, Anayasanın 85 nci maddesinin Divanın kurtuluşla ilgilisolarak çıkan uyuş
mazlıkları ortadan kaldırabileceği düşünülerek m addenin sön fıkrası sevk edilmiştir. 

Madde 8. — Bu maddede, Millet Meclisi Başkanının seçimi, Anayasamızın 84 neü maddesine 
göre ve mevcut tatbikata uygun olarak düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Bu maddenin 1 nci ilâ 3 neü fıkraları, mevcut tatbikata uygundur. Maddenin 
4 neü fıkrasında, Başkanlık Divanı Üyelerinin secimi usulü değiştirilmiş ve - Millet Meclisi Başka
nı- dışındaki bütün ıdivan üyelikleri için seçimin bir arada ve işaret oyu ile yapılması uygun gö
rülmüştür. Bu suretle, lüzumsuz vakit kaybı önlenmiş olacaktır. Bu oylamadan önce Divanın kurıı-
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luşu hakkında görüşme yapılması mümkündür. Maddenin son fıkrası ise, mevcut hükmü değişti
rerek, bütün, divan üyelerinin iki yıl için seçilmesi esasını kabul etmiş, sadece -Başkandan farklı 
olarak- diğer Divan üyeliklerinde boşalma halinde, yeni seçilenin eskisinin görev süresini tamam
layacağı belirtilmiştir. 

Madde 10. — IBu maddenin ilk fıkrası, mevcut teamüllere uygundur. Maddenin son fıkrasın
da ise, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası bakımından her hangi bir itirazın yapılmasını 
önleyici bir tedbir getirilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrasının Divanın kurulu
şunda devamlı olarak dikkate alınması sağlanmış olmaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bu bölümde, siyasî parti grublaniyle ilgili hükümler yer almıştır. 
Madde 12. — Bu maddede, mevcut teamülle t* ve Siyasî Partiler Kanununun ilgili maddeleri

nin hükümleri sentez edilmiştir. 
Bu vesileyle belirtilmesi gereken nokta, Meclis kuruluşunun bir unsuru olan siyasî part i grup

larının aynı zamanda, parti tüzel kişilikleri adına Meclis içinde irade beyanında bulunan organlar 
olduğudur. Bu sebeptendir ki, siyasî parti grubları ile bunların organ ve mercilerinin çalışmaları, 
Meclislerin tatili ve Millet Meclisinin ara vermesi sırasında devam edelbilir ve bu grublar, Meclis 
binası içindeki ıbütün çalışmalarında Meclis dokunulmazlığının imtiyazlarından faydalanırlar. Si
yasî Partiler Kanununun 65 nci maddesinin 13 ncü bendi gereğince, bu grublar, Meclis İdaresince 
kendilerine tahsis edilen salonlardan ve Meclis personelinin hizmetlerinden faydalanırlar. 

Siyasî parti grubları organlarının, Siyasî Partiler Kanununun 1 nci maddesi gereğince çalışma 
toplantılarını gizli yapmak haklarıdır. Nitekim, bu grublarm çalışmalarının niteliği de, grub or
ganlarının toplantılarının, aksine karar olmadıkça gizli olmasını gerektirir ve siyasî parti tüzükle
rinde ve grublarmın iç yönetmeliklerinde bu esas yer alır. 

Ancak, yürürlükteki İçtüzüğün 24 ncü maddesinin son fıkrası hükmü, bu İçtüzük teklifinde 
tekrarlanmaktan kaçınılmıştır. Gerçekten, bu hüküm, meri İçtüzüğe özel şartlar içinde girmişti. 
Oysaki, grup görüşmelerinde, özellikle, Hükümet adına Devlet sırları kapsamına girebilecek iza
hat verilmişse, bu hususların esasen nitelikleri icabı açıklanmaması gerekecektir. Buna karşılık, 
sırf parti taktiklerini gizlemek amaciyle yapılan gizli toplantılarda konuşulanların basında yayın
lanmasını bile yasaklayan ve bu gibi konuşmaları dahi Devlet sırları Ikapsamma alan söz konusu 
hüküm hem antidemokratiktir, hem de esasen devamlı aksi uygulamalarla tatbik edilemez hale 
gelmiştir. 

Madde 13. — Bu maddeyle, çağdaş demokratik parlamentoların en lönemli bir kurumu dü
zenlenmektedir. Bu Fransızca terimiyle «Confereııce des Presidents» denilen, siyasî parti grubları 
ve Hükümet temsilcilerinin Millet Meclisi Başkanının başkanlığında teşkil ettikleri kuruldur. Bu 
kurula, teklifte «Danışma Kurulu» adı verilmiştir. Meclisin çalışmasını düzenlemek amaciyle dokuz 
yıldan beri bu çeşit toplantıların yapılması teamül haline gelmiştir. Bu maddeyle, bu teamül, müs
pet huıkuk alanına geçirilmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bu bölümde, Meclis kuruluşunun unsurları olarak, Komisyonlar ele alınmıştır. 
Madde 14. — Bu maddede, daimî komisyonlar sayılmış ve üye sayıları tespit edilmiştir. 
Halen mevcudolan 24 daimî komisyonun sayısı, bu teklifte 13 e indirilmiştir. Böylece, bütün 

çağdaş yasama meclislerindeki eğilime uyulmuş olmaktadır. Gerçekten bazı daimî komisyonların 
iş hacmi pek fazla olduğu halde, bazılarınınki pek azdır. Az iş hacmine sahip daimî komisyonları 
bir araya getirmek suretiyle, normal iş hacmine sahip daimî komisyonlar teşkil etmek daha ras
yonel olacaktır. Bundan başka, idarî zorunluklarııı bakanlıkların teşkiline ve bunlar arasındaki 
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hizmet bölüşümüne yaptığı etkilerin, bakanlıklara paralel daimî komisyon teşkili suretiyle Mec
lis komisyonlarına da aynen aksetmesi için hiçbir sebep yoktur. Tamamiyle aksine, kanunların ya
pılmasında, konuların birbiriyle irtibatlarını daha kapsayıcı bir biçimde ele almakta fayda vardır. 
Nihayet, fazla üye sayısına sahibolmayan siyasî parti grubları, daimî komisyonların hepsine Ve 
ayrıca Divana üye gönderememek durumunda kalmaktadır. Bundan doğabilecek çeşitli sakınca
lar -da daimî komisyonların sayısının azaltılmasiyle önlenmiş olacaktır. 

Bu suretle kaldırılan daimî komisyonlar şunlardır : Sayıştay Komisyonu, Çalışma Komisyonu, 
Gümrük ve Tekel Komisyonu, Ticaret Komisyonu, Maliye Komisyonu, Ulaştırma Komisyonu, 
Bayındırlık * Komisyonu, (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, tmar ve İskân Komisyo
nu ve Köy İşleri Komisyonu. 

Yeni maddeyle yeni kurulan daimî komisyonlar da şunlardır: Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu (Bu komisyon, eski Sanayi ve Teknoloji Komisyonu, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Komisyonu ile eski Ticaret Komisyonunun işlerine bakacaktır;) Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu (Bu Komisyon, «ski Bayındırlık Komisyonu, eski Ulaştırma Komisyonu ile eski Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunun işlerine bakacaktır;) (Sosyal İşler Komisyonu (Bu Komisyon, es
ki Çalışma Komisyonu, eski .Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ile eski İmar ve İskân Komisyo
nunun işlerine bakacaktır.) 

Maliye Komisyonu, Sayıştay Komisyonu ile Gümrük ve Tekel Komisyonu ise, 16 Ekim 1962 
tarihli ve 77 sayılı Kanunla Plan Komisyonunun kurulması ile lüzumsuz hale geldiklerinden kal
dırılmışlardır. Köy İşleri ile Orman Komisyonlarının görevleri ise, geniş ölçüde Tarım Komisyo
nunun, Gençlik ve Spor Komisyonu ise Millî Eğitim içinde düşünülmüş ve bu komisyonlar diğer 
bazı komisyonların görev alanlariyle tedahül ettiğinden kaldırılmıştır. 

Aynen muhafaza olunan daimî komisyonlar ise şunlardır : Anayasa Komisyonu, Plan Komis
yonu, Adalet Komisyonu; Millî Savunma Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Mil
lî Eğitim Komisyonu, Tarım ve Köy İşleri Komisyonu ve Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu. 

Anayasa ve özel kanunlar gereğince her iki yasama meclisinin üyelerinden kurulu olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, T. B. M. M. Plan Karma Komisyonu, T. B. M. 
Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu ve T. B. M. M. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu, 
daimî karma komisyonlar olarak esasen varlıklarını muhafaza etmektedirler. 

İçtüzükler gereğince Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda ayrı ayrı kurulan, fakat, mad
dî zorunluk icabı doğan teamüle dayanarak bir karma komisyon halinde çalışan Kitaplık Ko
misyonu da, bir kanunla bu konu düzenleninceye kadar, 6 ncı geçici madde gereğince görevine de
vam edecektir. 

Bu madde, daimî komisyonların üye sayısında da indirim yapmıştır. Sadece Plân Komisyo
nunun üye sayısı, mezkûr 77 sayılı Kanunla emredildiği gibi 35 olarak bırakılmış, diğer bütün da
imî komisyonların üye sayısı ise 15 er olarak tespit edilmiştir. Böylece, daimî komisyonların top
lanmaları kolaylaştırılmış ve tam bir ihtisas heyeti olarak çalışmaları sağlanmış olacaktır. Bunun
la beraber ezcümle siyasî parti grublarmm hepsinin - Mümkün olduğu kadar - daimî komisyonlar
da temsilini ve siyasî parti grublarmm daimî komisyonlara ayrılabilecekleri üye sayısının gerçek 
imkânlarla bağdaşmasını sağlamak için, bu sayıların değiştirilmesi, Danışma Kurulunun teklifi 
üzerine, Genel Kurulca işaret oyuyla kararlaştırılabilecektir. 

Getirilen bir yenilik de, daimî komisyonların bir yıl değil, iki yıl için seçilmesidir. Bunun, ko
misyonlardaki ihtisaslaşmayı artıracağı umulmaktadır. 

Bundan başka bazı tasarı veya tekliflerin havalesinde karşılaşılacak zorlukların Başkanlığa 
verilecek bir yetki ile veya Genel Kurul kararı ile halledilmesi düşünülmüş ve yeni bir fıkra konul
muştur. 
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Ayrıca yeni teşkil ettiğimiz daimî komisyonların görevleri de belirtilmiştir. 
Anayasa Komisyonu. 
Anayasa Komisyonu, Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini; yasama meclis

lerinin seçimi, faaliyetleri ve karşılıklı ilgileri, üyelerinin statüsü ve hakları hakkındaki kanun 
tasarı ve tekliflerini; Millet Meclisi içtüzüğü hakkındaki teklifleri; Bakanlar Kurulunun -ve-Ba
kanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri hakkındaki kanun tasarı ve tekliflerini; siyasî partilerin 
statüsü ile ilgili kanun tasarı ve tekliflerini; Anayasa konuları ile ilgili diğer kanun tasarı ve tek
liflerini; ve Millet Meclisinin faaliyetleri ve görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgil olarak Başkan
lık veya Genel Kurulca yapılacak görüş istemleritıi incelemekle görevlidir. 

Plan Komisyonu. 
Plan Komisyonu, Başkanlıkça, Hükümetçe veya Genel Kurulca uzun vadeli planla ilgili görü

len kanun tasarı ve tekliflerini; kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalışı gerektiren ka
nun tasarı ve tekliflerini veyahut sadece belli hükümleri bu niteliği taşıyan kanun tasarı ve teklif
lerinin söz konusu hükümlerini, vakıflar, millî emlâk, vergi, hare ve resimlerle ilgili kanun ta
sarı ve tekliflerini; kesinhesap kanunu tasarıları ile genel veya katma bütçeli dairelere bağlı dö
ner sermayelerin kesinhesaplarmm onaylanmasına dair kanun tasarılarını; malî işlerle ilgili di
ğer kanun tasarı ve tekliflerini ve Sayıştay tarafından kanun gereğince verilen raporları incele
mekle görevlidir. 

Adalet Komisyonu. 
Adalet Komisyonu, adalet işleriyle ve temel kanunlarla ilgili tasarı ve teklifleri inceler; ge

nel tedvin ahengini sağlamak üzere havale edilenişlere bakar. 
Millî Savunma Komisyonu. 
Millî ISavunma Komisyonu, millî güvenlik, savunma, sivil savunma ve askerlik ile ilgili kanun 

tasarı ve tekliflerini inceler. 
İçişleri Komisyonu. 
İçişleri Komisyonu, merkezî idarenin, mahallî idarelerin, memurluk ve kamu görevliliği statü

lerinin genel olarak düzenlenmesi, emniyet, sivil savunma ve diğer içişler ile ilgili kanun tasarı 
ve tekliflerini ve diğer komisyonların yetki alanı dışında kalan kanun tasarı ve tekliflerini inceler. 

Dışişleri Komisyonu. 
Dışişleri Komisyonu, milletlerarası andlaşmalarm onaylanmasının ve milletlerarası andlaşmalara 

katılmanın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarılarını; Türkiye Cumhuriyetinin dış münase
betlerinin teşkilâtlandırılması ve idaresi hakkındaki kanun tasarı ve tekliflerini; ve dış münase
betlerle ilgili diğer kanun tasarı ve tekliflerini inceler. * , 

Millî Eğitim Komisyonu. 
Millî Eğitim Komisyonu, eğitim, kültür, sanat, gençlik ve spor işleriyle ilgili kanun tasarı ve 

tekliflerini inceler. 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu. 
'Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, sanayi, enerji, madencilik, akaryakıt, iç ve dış ti

caret ve tekel ile ilgili kanun tasarı ve tekliflerini inceler. 
Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. 
Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, bayındırlık, ulaştırma ve turizm işleriyle ilgili 

kanun tasarı ve tekliflerini inceler. 
Tarım ve Köy İşleri Komisyonu. 
Tarım ve Köy İşleri Komisyonu, tarım, orman ve köy kalkınması işleriyle ilgili kanun tasarı 

ve tekliflerini inceler. 
Sosyal İşler Komisyonu. 
Sosyal İşler Komisyonu, çalışma, sosyal güvenlik, sağlık, sosyal yardım, İmar ve İskâr işleriyle 

ilgili kanun tasarı ve tekliflerini inceler. 
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Madde 15. — Bu maddede, komisyon üyeliklerinin siyasi parti grubları arasında bölünme
si ve seçimleri düzenlenmiştir. 

Oranlar Anayasanın 85 nci maddesi ile Genel Kurulun 13 . 7 . 1970 tarihli kararma uygun 
olarak her bir komisyon için parti grublarının toplamı üzerinden ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

Madde herhangi bir komisyonda bir siyasî parti grubuna düşen üyelikten vazgeçmeyi caiz gör
mektedir. Gerçekten, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası, siyasî parti grublarının komis
yonlarda kuvvetleri oranında temsilci bulundurmaya mecbur etmemekte, sadece, İçtüzük hüküm
lerinin bu grublarm komisyonların faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını sağlayacak 
tarzda düzenlenmesini emretmektedir. İçtüzük, siyasî parti grublarma her bir komisyona ve Baş
kanlık Divanına - kendi kuvvet oranlarına uygun sayıda milletvekili göndermek hakkını verecek 
şekilde düzenledikten sonra, siyasî panti grublarının her bir komisyonun faaliyetlerine bu tarzda 
katılmaları sağlanmış olur. Ancak, bu hakkı, kendi siyasî yararlarını, yasama meclisi ve organı 
içinde çeşitli taktiklere ve bu arada, uzlaşmalara başvurarak yürütmekte, siyasî parti gruplarının 
serbest olması gerektiği meydandadır. Demokratik memleketlerdeki tatbikatda, siyasî parti grup
larına tanınan bu hakkın bir bağlı yetki (eompetence liee) değil, bir takdir yetkisi (eompetence 
diseretionnaire) olduğunu göstermektedir. Bu hakkın bir takdir yetkisi olarak görülmesi, Anaya
sanın mezkûr hükmümün lafzî kapsamına tamamiyle uygun olduktan başka, siyasî parti grupları
na yasama meclisi içinde kuvvetlerinden doğan bütün imkânları âzami ölçüde ve serbestçe kul
lanmak imkânımda verir. Anayasa koyucunun bu hükmü sevk ederken güttüğü gaye, muhalefet 
grublarının komisyonlarda, Başkanlık Divanında ve sair heyetlerde hakkaniyet ölçüleri içinde 
temsil edilmesini engelleyici yollara iktidarın sapmasını önlemekten ibarettir. Siyasî parti grub-
larına bu konuda bir takdir yetkisi tanımak, bu gayeyi yerine getirmek bakımından yeterli olduk
tan başka, siyasî parti gruplarına daha geniş taktik imkânlar da verir. Tekrar belirtelim ki, her 
parlâmentoda meşru sayılan bu gibi taktik imkânlara başvurulmasını, Anayasanın bu hükmünde 
bir bağlı yetkinin söz konusu olduğunu ileri sürmek suretiyle ortadan kaldırmak, Anayasanın ru
huyla bağdaşamaz. 

Madde, komisyonların seçimini de basitleştirmiştir. 'Seçim,- her komisyon için ayrı ayrı olmak 
üzere ve-(üye sayısının değiştirilmesi hakkında Danışma Kurulunca yapılmış olabilecek teklifler 
bir arada, üyelerin adlarını gösteren listenin - gerekiyorsa bir görüşme yapıldıktan sonra - Genel 
Kurulca işaret oyuyla onaylanması suretiyle yapılacaktır. Böylece, Genel Kurul, her siyasî parti 
grubuna düşen üye sayısını da onaylamış olacaktır. 

Madde 16 Âe 17. — Bu maddeler, Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün Ko
misyonlarda her an uygulanmasını sağlamak amacını gütmektedir. 

Madde 18. — Bu maddede, esas komisyonun tarifi yapılmıştır. 
Madde 19. — Bu madde, geçici komisyonlara dairdir. Çağdaş parlâmentolarda, yasama faaliye

tinin memleket ihtiyaçlarının gerektirdiği çabuklukta yürütülmesinden doğan zorunluklar, önem
li kanun tasarı ve tekliflerinin ilgili daimî komisyonların herbirinde görüşülmesi yerine, bu gibi 
tasarı ve tekliflerin herbiri veya birbirleriyle yakından ilgili olanları için, geçici komisyon kurul
ması eğilimini hâkim kılmıştır. Parlâmentomuzdaki tatbikat da, aynı zorunluktan doğmuştur. 

Ancak, Parlâmentomuzda geçici komisyon kurulması tekliflerinin hiçbir süzgeçten geçmeksizin 
yapılabilmesi, geçici komisyonların sayısında lüzumsuz ölçüde artışlara sebebiyet vermemiş değil
dir. Bu sakıncayı önlemek üzere, geçici komisyon kurulmasını teklif etmek yetkisi sadece hükü
mete, komisyonlara ve milletvekillerine aidolacaktır. 

Geçici komisyonun kurulması, üye sayısının tespiti ve seçimi, işaret oyuyla bir arada yapıla
caktır. Bu konudaki görüşme de kısa görüşme olacaktır. Böylece, bu usulî konunun Meclisin vak
tini alması önlenmiş olacaktır. 

Maddenin son fıkrası, mevcut .tatbikata tamamiyle uygundur. 
Madde 20. — Bu madde, Anayasanın 94 neü maddesinde ve özel kanunlarda öngörülen T. B. 

M. M. Karma Komisyonlarına üye seçimi konusunu düzenlemektedir. 
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Madde 21. — Bu madde, Anayasamın 94 ncü maddesinin T. B. M. M. Bütçe Kanma Komisyo
nunun kuruluş tarzıyle ilgili emrinin yerine gelmesini sağlamaktadır. 

Madde 22. — Bu madde, Anayasanın 92 nci maddesinde öngörülen T. B. M. M. Karma Komis
yonlarına üye seçimini düzenlemektedir. 

Madde 23. •— Bu madde, mevcut uygulamaları teyidetmektedir. 
Madde 24. — Bu madde, birden fazla- daimî komisyonda üye olma konusunu düzenlemektedir. 
Madde 25. — Bu madde de, mevcut tatbikatı teyidetmektedir. 
Madde 26. — Bu madde de, mevcut tatbikatı teyidetmektedir. 
Bü vesileyle, komisyonlarda Başkanlık Divanı diye bir organın bulunmadığına dikkati çekmek 

lâzımdır. Gerçekten, Komisyon Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibi, bir heyet halinde her 
hangi bir işlem yapmakta değildirler. Bu görevlerin hepsi, ayrı ayrı ifa edilen görevlerdir. Bu 
sebeple, komisyonlardaki bu görevlerin bir heyet içinde görülüyormuşçasına mütalâa edilerek, bu 
makamların siyasî parti grublarmm oranlarına göre bölüşülmesi söz konusu olamaz. Bugüne ka-
darki tatbikat da bu yoldadır. Bunun tek istisnası, 26 Aralık 1962 tarihli ve 140 sayılı Kanunla 
kurulan T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanıdır. Fakat, bu şıkta, adı geçen 
Başkanlık Divanına heyet halinde yapacağı bâzı görevler verilmiştir. Bu sebeple de, bu divanda 
siyasî parti grublarmm kuvvet oranlarına göre temsil edilmesi kabul edilmiştir. Bir Başkanlık 
Divanına sahibolan tek komisyon da bu komisyondur. Parlamentomuz içinde diğer hiçbir komisyo
nun Başkanlık Divanı yoktur; ayrı ayrı başkanı, başkanvekili, sözcüsü ve kâtibi vardır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Bu kısımda, Millet Meclisinin toplantıları; tatil ve araverme konuları düzenlenmiştir. 
Madde 27. — Mevcut Anayasa ve kanun hükümleri bu maddeyle teyidedilmiştir. 
Madde 28. — Bu maddeyle., tatil teklifi yapılması Danışma Kurulunun yetkisi haline getiril

miştir. 
Madde 29. — Mevcut tatbikata tamamiyle uygun olarak aravermeyi tarif eden bu madde ara

verme teklif etme yetkisi de Danışma Kuruluna verilmiştir. 
Madde 30. — B u madde, olağanüstü toplantı çağrılarını düzenlemiştir. 
Madde 31. — Bu madde, olağanüstü toplantı gündemine dair olup, son fıkrasiyle, bu konudaki 

hatalı bir emsalin tekerrürü önlenmektedir. 
Madde 32. — Bu madde, mevcut hükümlere uygundur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Bu kısımda komisyonların çalışması düzenlenmiştir. 
Madde 33. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 34. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 35. — Bu madde, mevcut hükümlere ve tatbikata uygundur. 
Madde 36. — Bu madde ile, komisyona devamsızlıktan ötürü komisyon üyeliğinin istifaen sona 

erdiğine karar verme yetkisi - bu üye bir siyasî parti grubuna mensupsa - komisyondan alınmış 
ve o üyenin mensubu olduğu siyasi parti grubuna, bu üyeyi komisyondan geri çekme hakkı tanın
mıştır. 

Madde 37. — Bü madde mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 38. — Bu madde ile, komisyonlardaki Hükümet temsilcisinin tek kişi olarak, Hükümeti 

temsil etmesi ve bakanlıklar ile dairelerin komisyonlarda aynı konuda ayrı ayrı temsil edilmeleri 
ve bazan aralarında fikir uyuşmazlığına düşmeleri önlenmiş olmaktadır. Gerçekten, Bakanlar Ku
rulunun ortak sorumluluğu ilkesi, komisyonlarda - - ve Genel Kurulda - Hükümet adına değişik 
görüşlerin ortaya atılmasına imkân vermemektedir. Bakanlıklar ve daireler, komisyon - ve Genel 
Kurul - huzuruna gelmeden önce, ortak bir görüşe varmak durumundadırlar. Varamıyorlarsa, 
Başbakan veya Bakanlar Kurulu, Hükümetin ortak görüşünü tespit eder ve komisyona - ve Genel 
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Kurula - bu görüş, şu veya bu Bakanlığın veya dairenin değil, Hükümetin ortak görüşü olarak 
bildirilir. Komisyonlara gelecek Hükümet temsilcilerinin Başbakanlığın süzgecinden geçerek ta
yin edilmesini sağlayan bu madde, komisyon çalışmalarına ve Parlamento - Hükümet münasebet
lerine daha büyük bir ciddiyet getirecektir 

Madde 39. — Bu madde, komisyonlara uzman olarak kimlerin çağrılabileceğini göstermektedir. 
Madde 40. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 41. — Bu madde ile, komisyonların kapalı oturumlarında bulunacak görevliler tespit 

edilmiştir. Ayrıca, kapalı toplantılarda bakanların yardımcılarının huzurundan yoksun kalmaları 
da önlenmektedir. Gerçekte, Bakanın yakın yardımcısı kamu personelinin, kapalı toplantı konu
sundaki Devlet sırlarına vâkıf oldukları meydandadır. 

Madde 42. — Bu madde, komisyon tutanakları konusundaki bazı boşlukları doldurmak.sure
tiyle kaleme alınmıştır. Komisyon kâtibinin hazır bulunmadığı hallerde geçici katipliğin hazır bu
lunan en genç üye tarafından yapılacağı hükmü de, bazı zorlukları ortadan kaldıracaktır. 

Madde 43. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 44. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 

. Madde 45. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 46. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 47. — Bu maddeyle, komisyonlarda işlerin tamamlanma süresi tanzim edilmektedir. 
Madde 48. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 49. — Bu madde de, mevcut hükümlere uygundur. 
Madde 50. — Bu madde, ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir tanzim şekline kavuşturulmuş

tur. Böylece, Hükümetin tutumundan ötürü komisyon çalışmaları aksamayacaktır. 
Madde 51. — Bu madde de, kanun tekliflerinin komisyonlara havalesi mevcut ihtiyaçlara göre 

düzenlenmektedir. Bu suretle, hem Hükümete hazırlanma imkânı verilmekte; hem Hükümetin ha
zırlanma süresi tespit edilerek işin gecikmemesi sağlanmakta, hem de Anayasanın 92 nci madde
sinde yazılı sürelerin Cumhuriyet Seantosunda uzaması önlenmektedir. 

Madde 52. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 53. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. Maddenin 2 nci fıkrası, bir hukukî zorun-

luğun ifadesi olarak tasrih edilmiştir. 
Madde 54. — Bu madde, komisyonlarda «tekriri müzakere» konusunu yeknesak bir tanzim 

tarzına bağlamıştır. 
Madde 55. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 56. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 57. — Bu madde, seçimi yenilenen daimî komisyonlarda (Zira, geçici komisyonlar meş

gul oldukları konulardaki yasama işlemleri sona erinceye kadar göreve devam ederler), eski ko
misyonun raporlarını takabbül hususunun sadece esas komisyon için söz konusu olduğunu belirte
rek, lüzumsuz formaliteleri ortadan kaldırmıştır. 

Madde 58. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 59. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 60. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 61. — Bu maddede, komisyonlar bülteni konusu yer almıştır. 
Madde 62. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 

ALTINCI KISIM 

Bu kısımda, Genel Kurut gündemiyle ilgili konular düzenlenmiştir. 
Madde 63. — Bu maddeyle, Genel Kurul gündeminin sırası Anayasa hükümlerine ve tatbikatla 

uyulması gerekmiş olan zorluklara uygun bir tarzde tanzim edilmiştir. Genel görüşme öngörüşmesi 
ve Meclis araştırması öngörüşmesi yapılması gereken hallerde ve sözlü soruların işlemesinde muha
lefetin hakları, asgarî zaman ayırma mecburiyeti konmak suretiyle teminata bağlanmıştır. 
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Madde 64. — Bu maddede, gündemin her bir kısmı içindeki işlerin sırasının nasıl tespit edile
ceği düzenlenmiştir. Bu madde, ayrıca, kanun, tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen sair 
raporların VII nei kısım içindeki sırasının, Danışma Kurulunca tespiti düşünülmüş ve ancak, bu 
tespitin Genel Kurulun onayına sunulması hükme bağlanmıştır. 

Madde 65. •— Birinci fıkra genellikle mevcut tatbikata uygundur. Bazı Anayasa ve İçtüzük 
hükümleri, belirli konuların belirli günlerde görüşülmesine dair emredici hükümler sevk etmiş
tir. O günlere aidolarak bu emredici hükümlere uygun tarzda Danışma Kurulunca yapılacak özel 
gündemler, Genel Kurulun onayına tabi olmayacaktır. Bu arada, genel ve katma bütçe kanun tasa
rıları, uzun vadeli kalkınma plânı tasarısı, genel görüşmeler, Meclis Araştırması Komisyonu ra
porları hakkındaki genel görüşmeler, güven oyu istemi ve gensoru görüşmeleriyle ilgili hususlar 
yer almıştır. 

Madde 66. — Bu maddeyle, Millet Meclisine gelen ve Genel Kurulun yetkisi içine giren her 
konunun «Gelen kâğıtlar» listesinde yer alması ve bu listenin Meclisin toplantı günleri yayınlan
ması hükme bağlanmıştır. 

Madde 67. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 68. — Bu madde, ivedilik konusundaki teklifin kimler tarafından yapılacağım tespit 

etmektedir. 
Madde 69. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 70. — Bu maddeyle, acele hallerde, gündemde değişiklik isteme yetkisi, sadece Baş

bakana veya esas Komisyon Başkanına tanınmıştır. Bu maddeye göre, bir kanun tasarısı veya tek
lifimin bekleme süresi geçmeden gündeme alınması, kanun tasan veya teklifleri ve sair komisyon 
raporları halkkmda öncelik kararı alınması, bir kanun tasan veya teklifi hakkında ivedilik kararı 
alınmasının doğrudan doğruya Genel Kuruldan istenmesi, 'kamın tasarı ve tekliflerinim birinci ve 
ikinci görüşmesi arasındaki bekleme süresinin kaldırılması hususundaki teklifleri, ancak Başbakan 
veya esas komisyon Başkanı - konuyu acele görürse - Genel Kurulda doğrudan doğruya yapabile
cektir. 

Madde 71. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 

YEDİNCİ KISIM 

Bu kısımda, Genel Kurul birleşimlerinin yönetimi düzenlenmiştir. 
Madde 72. — Bu maddeyle, Genel Kurulun haftada üç gün toplanması esas kabul edilmiştir. Ge

nel Kurul, haftada üç günden az toplanmıyacak, fakat, daha fazla toplanabilecektir. Bu üç gün, 
Pazartesi, Çarşama ve Cuma günleridir. Bu günlerin değiştirilmesi, Danışma Kurulunun teklifi üze
rine Genel Kurul kara tiyle olur. Bu konudaki formaliteler de basitleştirilmiştir. Maddede, ayrı
ca, birleşimin esas itibariyle saat 15,00 ten 20,00 ye kadar sürmesi hükme bağlanmıştır. Haftanın 
bu suretle belli edilecek' günlerinden gayrı günlerde ve ayrıca sabahları ve geceleri toplanma ko
nusunda, Başkan yetkili kılınmıştır. Başkan, bu konuda Danışma Kurulundan gelecek istemleri de 
yerine getirmekle yükümlüdür. 

Madde 73 ilâ 75. — Bu maddelerde, Genel Kurulun kapalı oturumları dikenienmiştir. Kapalı 
oturumlar, esas itibariyle eski prosedüre uygun olarak düzenlenmiştir. Önemli değişiklik olarak, 
kapalı oturumda konuşulanları bölmek mevkiinde bulunanların veya bulunabilecek olanların, ez
cümle, Bakanların ve Başkanın kapalı oturumda bulunmasına muvafakat ettikleri kamu personeli, 
şimdiki tatbikatın aksine, dışarı çıkarılmayacaklardır. Ayrıca, kapalı oturum teklifi, ya Hükümet
ten, veya bir siyasî parti graburidan gelecektir. Kapalı oturum yapılıp yapılmaması, kapalı otu
rumun sona ermesi ve kapalı oturum tutanaklarının yayınlanmasının ertelenmesi, ya da süresin
den önce yayınlanması konularının görüşülmesi basitleştirilmiş ve tutanakların süresinden erken 
veya geç yayınlanması konusundaki teklifin Danışma Kurulundan gelmesi kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Bu madde, bugünkü tatbikata uygundur. 
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Madde 77. — Bu madde, genellikle milletvekillerinin riayet ettikleri hususlara uygun olmakla 
beraber, bazı noktaların belirtilmesinde fayda görülmüştür. 

Madde 78. — Bu maddede yoklama konusu düzenlenmiştir. Birleşim açılınca yoklama yapıl
ması kendiliğinden zorunlu olmayacaktır. Başkan, toplantı yeter sayısı olup olmadığında tereddü
de düşerse yoklama yapacaktır. Yoklama, kaideten, beyaz oy düğmesine basılarak yapılacaktır. An
cak, Başkan gerekli görürse, ad okuma suretiyle yoklama yapılacaktır. Maddenin son fıkrası, bu
günkü tatbikata uygundur. 

Madde 79. — Bu maddeyle, geçen tutanak hakkındaki 'konuşma, sadece, bir birleşim önceki tu
tanakta kendisine ait bir beyanın düzeltilmesiyle ilgili olarak ve beş dakikayı geçmem e ek üzere, 
birleşimin başında yapılacaktır. 

Madde 80. — 1961 den önceki Parlâmento âdetlerimiz arasında, sık sık gündem dışı konuşma ya
pılmasına rastlanmadığı halde, şimdi gündem dışı konuşmalar Meclisi ziyadesiyle işgal etmekte
dir. Çok kero mahallî carî işlerin faydalı bir biçimde dile getirilmesine yarasa bile, bu konuşmalar, 
Meclisim gündeminde - bazan çok acele nitelikte - bulunan önemli konuların ele alınmasını ziyade
siyle geciktirmekte olup, konularının, sözlü ve yazılı sorular ve sair denetleme usulleri sayesinde 
Meclise aksettirilmesinin, 'basın toplantıları ve demeçler yoluyla kamu oyuna ve Hükümete duyu-
rulabilmesmin pekâlâ mümkün olduğu da meydandadır. Bu sebeple, Meclisin, kendi iradesiyle 
tespit ettiği gündemini ele almasını engellememek amaeiyle, gündem dışı konuşmalar, çağdaş de
mokrasilerdeki teamüllere uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. Gündem dışı konuşma, bundan' 
böyle, oturum başında Hükümet isterse olağanüstü acele hallerde bir defa için yapılabilecek ve 
siyasî parti grupları da Hükümete birer konuşmayla cevap verebileceklerdir. Hükümet de, bu 
konuşmalara bir defalık cevap verme hakkına sahi'bolacaktır. 

Madde 81. •— Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 82. — Bu maddede, konuşmalar ve yerinden ayağa kalkılarak sorulacak sorular düzen

lenmiştir. 
Madde 83. •— Söz sırası, esas itibariyle, mevcut tatbikata uygun tarzda düzenlenmiştir. Önemli 

yenilik olarak, konunun lehinde, aleyhinde .ve üzerinde sırayla konuşulması, Başkanın takdirine 
bırakılmıştır. Bu vesileyle belirtelim ki, konuşmacının bu açıdan niteliğini 'beyan edip söz aldık
tan sonra başka yönde konuşan kimsenin sözü, Başkan tarafından kesilebilir. Bir diğer yenilik de, 
genel olarak söz sırasında öncelik hakkına sahip bulunan Hükümetin, esas komisyonun ve siyasî 
parti gruplarının, «Son söz milletvekilinindir» kınalının uygulanmasında, bu öncelik haklarına bun
dan böyle sahip bulunmamalarıdır. 

Madde 84. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 85. •—• Bu maddeyle, Genel Kurulda Hükümetin Başbakan veya bir Bakan veya kamu 

görevlisi tarafından temsil edileceği kuralı sevk edilmekte ve böylelikle, Hükümetin Genel Ku
rulda tek bir görüşle ortaya çıkması ilkesi teminata raptedilmektedir. 

Madde 8G. — Bu madde, yazılı konuşmalarda mevcut 20 dakikalık tahdidi kaldırmaktadır. 
Madde 87. — Bu madde esas itibariyle mevcut tatbikata uygundur. Sadece, usulî konuşmalar 

beşer dakikayla sınırlandırılmıştır. Başkanın takdiriyle bu süre uzatılabilecektir. Ayrıca, lehte ve
ya aleyhte sadece 'birer kişi konuşabilecektir. Başkan gerekli görürse lehte ve aleyhte olmak üzere 
birer kişiye daha söz verebilir. 

Madde 88. — Bazı usulî konularda daha geniş bir görüşmeye ihtiyaç olduğu; ancak, bu görüş
menin de genel hükümlerin cevaz verdiği uzunlukta olmasına lüzum bulunmadığı, mevcut tatbi
kattan anlaşılmaktadır. Bu sebeple, bazı önemli usulî konularda İçtüzük tasrih ettiği zaman uy
gulanmak üzere, «kısa görüşme» prosedürü ihdas edilmiştir. Kısa görüşmede, sadece Hükümet, esas 
komisyon ve siyasî parti grupları beşer dakikalık konuşma hakkına sahibolacaklardır. 

Bazı usulî konularda ise, bazı konuşmacılara (Hükümet ve esas komisyon gibi) kısa görüş bil
direne imkânı tanınmıştır. 

Konunun pek acık olduğu bazı usulî konulvvm görüşmesiz oylanacağı, İçtüzükte ayrıca tasrih 
olunmuştur. 
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Bazı pek önemli usulî konuların ise genel hükümlere göre görüşüleceği de belirtilmiştir. 
Madde 89. — Bu madde, mevcut tatbikata ve hükümlere uygundur. 
M?adde 90. — Bu madde, mevcut hükme ve tatbikata uygundur. 
Madde 91. •— Bu madde mevcut hükme ve tatbikata uygundur. 
Madde 92. — Bu madde de, yukardakine mütenazır olarak tanzim edilmiştir. 
Madde 93. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 94. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. Son fıkrada, halen tereddüde sebebiyet 

veren bir konu açıklığa kavuşturulmuştur. 
Madde 95. — Bu maddeyle, yeterliğe dair kurallar yeniden düzenlenmiştir. Esas kural, altı 

kişi konuşmadan yeterlik önergesi (veya önergeleri) üzerinde işlem yapılamamasıdır. Konunun 
lehinde, üzerinde ve aleyhinde sırayla konuşuluyorsa, yine aynı kural uygulanacaktır; 

Yeterlik önergesi aleyhindeki konuşma beş dakikayla sınırlandırılmıştır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Bu kısımda kanunların yapılması düzenlenmiştir. İlk bölümde, kanunların yapılmasına dair 
genel kurallar yer almıştır. İkinci bölümde, milletlerarası andlaşmalarla ilgili hususlara yer verdl-
miştir. Üçüncü bölümde, bütçe; dördüncü bölümde, cezalarla ilgili kanunlar; beşinci bölümde de, 
Anayasanın değiştirilmesi konuları düzenlenmiştir. Altıncı bölümde, Cumhurbaşkanınca yeniden 
görüşülmesi için T. B. M. M. ne geriverlilen kanun tasarı ve tekliflerinin görüşme usulü tedvin edil
miştir. Yedinci bölümde ise, kanunlarla ilgili son işlemler gösterilmiştir. 

Birinci Bölüm 

Bu bölümde, kanunların yapılmasında uygulanacak genel kurallar yer almıştır. 
Madde 96. — Bu maddede, eski hükme uygun olarak kanun tasarısının tarifi! verilmektedir. Ta

sarı, Bakanlar Kurulunca verilen kanun teklifi demektir. Tasarının bütün Bakanlar Kurulu 
üyelerince imzalanmış olması şarttır. Bu formalite yerine gelmemişse ne yapılacağı hususunda 
mevcut tereddütleri gidermek amacıyle, Başkanın böyle bir vesikayı Başbakanlığa geri vereceği 
tasrih edilmiştir. Gerçekten, ortada bİT tasarı olmadığı cihetle, bu şıkta ancak bu yolda hareket 
edilebilir. 

Madde 97. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. «Kanun teklifi» T. B. M. M. üyelerince 
verilen kanun teklifine denir. Anayasa gereğince, bazı kanun konularında teklif verilemez. 

Madde 98. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 99. — Bu maddeyle, geri alma ve benimseme konusu, ihtiyaçlara uygun tarzda yeni

den düzenlenmiştir. 
Madde 100. — Bu madde, mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 101. — 'Seçimlerin yenilenmesi dolayısıyle düşen kanun tasarı ve tekliflerinin benim

senmesi tasarı veya teklif yoluyla olacaktır. Halen bu şıkta benimsemenin teklif yoluyla olmasını on 
T. B. M. M. üyesinin imzası veya bir komisyonun istemde bulunması şartına bağlayan hüküm Ana
yasanın 91 nci maddesinin Sik fıkrasına aykırı olduktan başka, pratikte hiçbir değer taşımamak
tadır. 

Madde 102. — Bu maddede, yeni Anayasa yürürlüğe girdikten sonra Millet Meclisinin ilk dö
neminde tatbikat görmüş olan, Hükümetin çekilmesi halinde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesi ile i lg i ! konular düzenlenmiştir. Bu şıkta, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesinin er
telenmesi esastır. Bu ilke, demokrasinin iktidar - muhalefet ayırımına dayanmasından doğmak
tadır. Sadece, iktidar - muhalefet ayırımı bakımından önem taşımayan cari işler, Hükümetin çe-
MKip yenisinin güven oyu almasına değin görüşülebilecektir. Bir işin cari iş olup olmadığı, görev 
başındaki Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 
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Madde 103. — Bu madde mevcut hükümlere uygundur. Sadece, son fıkrada Meclisin vaktindi! 
alınmaması için lüzumlu bir hüküm sevkedilmiştir. 

Madde 104. — Bu madde de mevcut tatbikata uygundur. 
Madde 105. — Bu maddeyle, gerekçe ve komisyon raporlarının okutulması konusunun Genel 

Kurulca görüşmesiz işaret oyuyla kararlaştırılacağı belirtilmiştir. 
Madde 106. — Bu maddeyle, komisyon raporunun tasarı veya teklifinin reddini istemiş olması 

halindeki işlemler, mevcut tereddütleri bertaraf edecek tarzda tedvin edilmiştir. 
Madde 107. — Bu madde, esas itibariyle mevcut tatbikata uygundur. Ancak, birbiriyle irti

batlı tasarı ve tekliflerinin tüm üzerindeki görüşmelerinin birleştirilmesi imkânı açılmak suretiyle, 
vaktin daha rasyonel kullanılması sağlanmıştır. 

Madde 108. — Maddelere geçilmesi konusu artık prensip itibariyle oylamnayacaktır. Bu oyla
manın yapılması, ancak, maddelere geçilmesinin reddini isteyen gerekçeli önergelerin verilmesine 
bağlıdır. Bu takdirde, önergelerdeki her gerekçenin ayrı ayrı oylanması suretiyle, değişik saik-
lerle verilecek ret oylarının küımülâtif etkisi önlenmiş olacak ve siyasî tercihlerin daha belirli şe
kilde meydana çıkması sağlanacaktır. 

Madde 109. — Bu maddeyle, getirilen yenilik maddelerin oylanmasının ancak işaret oyuyla 
yapılabileceği belirtilmektedir. Tasarı veya teklif üzerindeki nihaî siyasî tercihlerin tutanağa der
ci için açık oylama, ancak tüm üzerindeki son oylama vesilesiyle yapılabilmektedir. 

Madde 110. .— Bu maddeyle, esasen bazı önemli emsalin mevcudolduğu bir konu düzenlenmiş
tir. Maddeleri bir ahenkli bütün teşkil eden tasan veya tekliflerin görüşülmesindeki özel usuller, 
böylece ilk defa belirli bir tarzda tanzim edilmiş olmaktadır. 

Madde 111. — Bu maddeyle ikinci görüşme konusu, esas itibariyle mevcut tatbikata uygun 
olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 112. — Bu maddeyle, kanun çalışmalarının selâmeti bakımından yapılacak teklifleri ile 
maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesinin nasıl olacağı tanzim edilmiştir. 

Madde 113. — Bu maddeyle, Anayasaya aykırılık iddiasına dayanarak verilen madde reddine 
dair önergelerin önce oylanacağı esası konulmuştur. 

Madde 114. — Bu maddeyle de, komisyona geri verme isteminde bulunan önergelerin yukar-
daki maddede yazılı olanlardan da önce oya konulacağı esası sevk edilmiştir. 

Madde 115. — Bu maddede, fıkra ve bent tarifeleri üzerinde mevcut tereddütler kaldırılmak
tadır. Maddede ayrıca, hukukun genel ilkelerinden olan, bir maddenin bent, alt - bent ve fıkrala
rının ayrı ayrı oylanması istendiği takdirde, bu istemin - Genel Kurul kararı ile yerine getiril
mesi lüzumu hükme bağlanmıştır. 

Madde 116. — Bu madde, ımevcut tatbikata uygundur. 
Madde 117. — Bu madde de, mevcut tatbikata uygundur. Sadece, Hükümet de, esas komisyo

nun sahibolduğu yetkiyle teçhiz edilmiştir. 
Madde 118. — Bu madde de, mevcut tatbikata uymakla beraber, oy belirtme konuşması yap 

ma hakkının, hükümete ve siyasî parti grublarına verilmesi uygun görülmüştür. 
Madde 119. — Bu maddede, değiştirgeler düzenlenmiştir. Bunların görüşme devam ederken Ge

nel Kurula okunması da, Başkanın takdirine bırakılmıştır. 
Madde 120. — Bu /maddeyle, tasarı veya teklif hakkındaki komisyon raporunun komisyona 

geri istenmesi konusu, ayrıltılı bir biçimde düzenlenmiştir. 
Madde 121. — Bu maddeyle, ikinci görüşmenin usulü düzenlenmiştir. 
Madde 122. — Bu maddeyle, değiştirgelerin oylanması ve komisyonun ısrar hakkı konusu - bu 

hak pratikte bugün de uygulanmaktadır. 
Madde 123, 124, 125 ilâ 126. — Bu maddelerde Cumhuriyet Senatosundan gelen tasarı ve tek

liflerin değişik hallerde görüşülmtesinin nasıl yapılacağı, her türlü tereddüdü ortadan kaldıracak 
tarzda kaleme alınmıştır. 
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Madde 127. — Bu maddeyle, Anayasanın 82 nci maddesi gereğince kurulan T. B. M. Meclisi 
Karma Komisyonlarının raporlarının görüşülmesi konusu, her türlü tereddüdü izale edecek tarzda 
tedvin edilmiştir. 

Madde 128. — Bu unadde, yasama faaliyetinin icaplarından doğan bir ilkedir ve mevcut tatbi-
kata uygundur. 

İkinci Bölüm 

Bu bölümde, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarıları konusu ele alınmıştır. 

Madde 129. — Bu madde, milletlerarası andlaşmanm hukukî niteliğinin icabıdır ve mevcut 
tatbikata genellikle uygundur. Bu vesileyle, bir milletlerarası andlaşmanm onaylanmasının ve bir 
milletlerarası andlaşma veya bir andlaşmanm belirli hükümlerine katılmanın uygun bulunması 
hakkında ancak kanun tasarısı verilebileceği, kanun teklifi verilemeyeceği tasrih olunur. 

Madde 130. — Bu madde, Anayasanın 64, ncü maddesinin icabıdır. 

Üçüncü Bölüm 

Bu bölümde Bütçe kanun tasarıları ele alınmıştır. 
Madde 131. ilâ 134. — Bu maddelerde, Bütçe kanım tasarılarıyle ilgili özel kurallar sevk edil

miştir. Bu vesileyle, bu konuda kanun teklifi verilemeyeceği ve sadece Yasama Organı İdaresi 
adına idareci üyelerin kanun teklifi verebilecekleri, bunun dışında bütçe kanunları için ancak 
tasarı yolunun mümkün olduğu belirtilir. Bu yeni tedvinde, bütçe görüşmeleri sırasında, bakan
lıkların, Bakanlar Kurulunca sevk edilmiş tasarılardaki görüşmelere aykırı tekliflerde bulunmala
rını önleyici tedbirler de alınmıştır. 

Dördüncü Bölüm 

Bu bölümde, cezalasla ilgili kanunlar yer almıştır. 
Madde 135. — Bu maddede, mevcut tatbikat yer almıştır. 

Beşinci Bölüm 

Bu bölümde, Anayasanın değiştirilmesi konusu yer almıştır. 
Madde 136. ilâ 138. — Bu maddelerde, Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri

nin tabi olacağı işlemler düzenlenmiştir. Bu vesileyle, Anayasanın değiştirilmesi için kanun tasarı
sı verilmeyeceği belirtilir. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri ile ilgili Anayasa Komisyonu raporları, 
bu raporlar teklifin reddine dair olsa dahi, iki kere görüşülür. Genel Kurul, Anayasa Komisyo
nunun teklfin reddine dair raporunu benimsemediği takdirde de metin iki kere görüşmeye tabi 
olur. 

Altıncı Bölüm 

Bu bölüm, Cumhurbaşkanlığınca geri gönderilen kanım tasarısı ve tekliflerine aittir. 
Madde 139. — Bu maddede, bu konu, bugünkü tatbikata göre düzenlenmiş olup, Cumhurbaşka

nının geriye gönderme yazılarını tek başına imzalayacağı, bu vesileyle belirtilir. 

Yedinci Bölüm 

Bu bölümde, kanunlarla ilgili son işlemler düzenlenmiştir. 
Madde 140. — Bu maddeye göre, kanun tasarı ve tekliflerinden T. B. M. Meclisince kabul olu-

uanlar Cumhurbaşkanlığına, halen olduğu gibi, Millet Meclisi Başkanınca gönderilecektir. 
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DOKUZUNOU KISIM 

Bu kısım, soru müessesesine dairdir. 
Madde 141 ilâ 151. — Bu maddelerde soru müessesesine getirilen yenilikler şunlardır. 
Bakanlar Kurulunun ortak sorumluluğuyla ilgili bir hususu, başka bakan veya bakanlardan 

sorulmuş olsa bile, bizzat Başbakan veya görevlendireceği bir 'bakan cevaplandırabilecektir. 
Aynı gerekçeyle, aynı soru üçten fazla bakana birden tevcih edilemiyecektir. 
Meclisin vaktinin rasyonel şekilde kullanılabilmesi ve sözlü soruların bütün Meclisi ve Kamu

oyunu ilgilendirici nitelikte olmayan konuların, ancak yazılı soru konusu yapılabileceği ve bu ko
nudaki takdir yetkisinin de Başkana aidolduğu belirtilmiştir. 

Bütün yazılı ve sözlü sorular, Başkanlıkça, aidolduğu bakan ve bakanlardan gayri Başbakana 
da gönderilecektir. 

Sözlü soru görüşmesinin müessesenin, mahiyetini aşan bir tarzda uzatmasını önleyici hükümler 
konulmuştur. Genel görüşme, müessesesinin mevcudoldıığu bir parlömanter sistemde bu hüküm 
bilhassa zarurî görülmüştür. 

wt:^ ONUNCU KISIM % 

Bıı kısım, genel görüşme müesseseme dairdir. 
Madde 152 ilâ 155. — Bu maddeler, 'mevcut teamüllere göre kaleme alınmıştır. 
Sadece, genel görüşmenin açılmasını kolaylaştırmak üzere, Hükümetin de genel görüşme iste

minde bulunması düşünülmüş ve ayrıca milletvekilleri tarafından yapılacak istemlerde ise 10 im
zanın bulunması uygun görülmüştür. Genel görüşme açılıp açılmaması konusunda bir öngörüşme ya
pılacaktır. Bu öngörüşmede, Hükümet ile siyasî parti grblarından başka, önergedeki ilk imza sa
hibi milletvekilinin veya onun göstereceği İbir diğer imza sahibi milletvekilinin onar dakikalık ko
nuşma hakları olacaktır. 

Bundan başka, genel görüşmede ilk söz hakkı, denetlenen Hükümete verilmiş olup, ondan sonra
ki söz hakkı önerge sahibine aidolacaktır. Daha sonra, genel hükümler uygulanacaktır. 

Genel görüşmeden sonra oylama yapılması söz konusu değildir. i 

ONBİRİNCİ KISIM 

Bu kısım Meclis araştırmasına dairdir. 
M-idde 156 ilâ 160. — Bu maddeler, genel görüşmenin açılmasına mütenazır şekilde yazılmış

tır. 
Ayrıca, Araştırma Komisyonlarının yetkileri tasrih edilmiş ve bazı lüzumsuz işlemler kaldırıl

mıştır. 
Araştırma Komisyonu raporu üzerinde bir genel görüşme yapılacağı ayrıca belirtilmiştir. 

ONÎKİNCİ KISIM 

Bu kısım, Sayıştaym Meclisle ilgilerine dairdir. 
Madde 161 ve 162. — Bu maddelerde kesinhesap kanunlarına ait hususlar yer almıştır. 
Madde 163. — Bu madde gereğince, Sayıştayca kanun uyarınca T. B. M. M. ne verilecek ra

porlar üzerinde nasıl genel görüşme açılacağı belirtilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Bu ikısım, güven istemi ve gensoruya aidolup, Birinci ve İkinci Bölümde Hükümetin güven iste
mi ; Üçüncü bölümde de gensoru düzenlenmiştir. 
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(Birinci Bölüm 

Bu bölüm, Hükümetin güven istemi hakkındadır. 
Madde 164 ve 165. — (Bu maddeler, Bakanlar Kurulunun göreve başlarken güven istemi hak

kındadır. 
Madde 166. — (Bu maddede, görev sırasında Başbakana güvenoyu istemi yer almıştır. 
Bakanlar Kurulunun göreve başlarken güven alması, genel hükümlere göre olur. Yani, güven* 

oyu verenlerin sayısı güvensizlik oyu verenlerin sayısından fazlaysa, Bakanlar Kurulu güven al
mış olur. Buna karşılık, Başbakanın görev sırasında güven istemesi şıkkında, Hükümetin güvensiz
lik almış sayılması için, >en az 226 (milletvekilinin güvensizlik ıoyu vermiş olması lâzımdır. Anayasa 
koyucu, bu farklı tanzim tarzlarını, Hükümetlerin* kuruluşunu kolaylaştırmak ve düşürülüşünü zor
laştırmak amaciyle kabul eylemiştir. 

İkinci Bölüm 

Bu bölümde, yukardaki 166 ncı maddedeki halin özel bazı şıkları ele alınmıştır. 
Madde 167. — Bu madde, çağdaş parlömanter demokrasilerin en önemli kurumlarından birini 

Türk Parlamentosuna getirmektedir. . 
Çağdaş parlömanterizm, Hükümet - Parlâmento ikileşmesinin, iktidar - muhalefet ikileşmesini 

tam manasıyle aksettirebilmesi için, Hükümet ile Parlamento çoğunluğu arasında bir siyasî ter
cihler bütün üzerinde beraberliğin bulunmasını gerektirir. Bakanlar Kurulu, iktidarın yürütme 
organmdaki kanadı olarak kanunları yürütürken, bu kanunların dayandığı siyasî tercihlerin, ken
disinin mensubu ve başı olduğu iktidarın dayanağını teşkil eden Parlamento içindeki çoğunluğun 
siyasî tercihleri olması lâzımdır. Aksi halde, parlömanter rejim, seçmen ve halk çoğunluğuyla irti
batını kaybeder ve demokratik sistemin kuralları işlememiş olur. 

Güven istemi ve gensoru kurumları, Hükümet ile Parlamento çoğunluğu arasındaki bu siyasî 
tercih mutabakatının mevcudolup olmadığını denemeye yarayan ve böyle bir mutabakat mevcut 
değilse, hukukan Hükümetin çekilmesi mecburiyetini doğuran kurumlardır. Gensoru, bu mutaba
katın varlığının Parlâmentonun teşebbüsüyle denenmesini sağlar. Güven istemi prosedürleri ise, 
aynı mutabakatın varlığının Hükümetin teşebbüsüyle denenmesine yarar. 

İşte, bu mutabakatın asıl aranması gereken yerlerden biri de, kanunlardır. Hükümetin şu ve
ya bu işlemi, ya da eylemi, kendisiyle, Parlâmento çoğunluğu arasındaki mutabakata uygun düş
müyorsa, Parlâmento çoğunluğu, Hükümeti işbaşından uzaklaştırmak imkânına sahiptir. Hükü
met de, Anayasanın 108 nci maddesindeki şartlar gerçekleşmişse, Parlamento seçimlerini yenile
mek imkânına sahip kılınmıştır. 'Fakat, yürütme organı, yürütme görevini kanunlar çerçevesinde 
yerine getireceğine göre, Parlamento çoğunluğunun çıkarmayı tasavvur ettiği kanunların dayan
dığı siyasî tercihlerin Hükümet ile Parlâmento çoğunluğu arasındaki mutabakata uymaması, hiç 
değilse, Hükümetin bu kanaatte olması halinde, de Parlamento çoğunluğunun bu mutabakata 
Hükümetin anladığı anlamda uymayı kabul etmek durumunda kalması veya Hükümetin çekile
rek Parlâmentoda meydana çıkan yeni çoğunluğun, kendi siyasî tercihlerine uygun bir Hüküme
tin işbaşına gelmesini sağlaması yollarını açacak bir prosedüre ihtiyaç vardır. Böyle bir prosedür 
mevcudolmadığı takdirde, Parlâmentonun çıkardığı kanunların dayandığı siyasî tercihlerin Hü-
kümetinkilere uymaması ve bu durumda da, ya Hükümetin kendi siyasî tercihlerine uymayan 
kanunları uygulamayı kabullenerek dinamizmini kaybetmiş inançsız ve idarî maslahatçı bir hüvi
yete btirünmesj şıkkı, ya da bazen Parlâmentonun üye tamsayısının salt çoğunluğundan çok aşa
ğı sayıda olan ve her vesileyle unsurları ve siyasî mahiyeti değişen çoğunlukların çıkardığı kanun
ları yürütmeyi reddederek kendiliğinden çekilmesi ve Parlamentonun da, kendi içinde belirli siya
sî tercihlere dayanan bir çoğunluk çıkarmayı ve Hükümeti ona dayandırmayı düşünmeksizin, 
- yapabildiği kadar - idarei maslahatçılık yapacak bir Hükümeti işbaşına getirme yoluna girmesi 
şıkkı ile karşılaşılır. Bu hal, III ncü ve IV ncü Fransız Cumhuriyetlerinde görülen, parlömanter 
demokratik rejimin bozulması halidir. Böyle bir halin muhakkak önlenmesi lâzımdır. 
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Bu amaca uygun tedbir, görev sırasında güven istemi müessesesini kullanmak suretiyle bu
lunmuştur. Eğer Parlâmento içinde, belli bir kanunun dayandığı siyasî tercihleri yürütmek için 
meydana çıkmış şu veya bu kuvvedeki bir çoğunluk ile Hükümet arasında bir temel uyuşmazlık 
çıkarsa, Başbakan, güven istemini, kanunun kabulü veya reddi şartına bağlamak suretiyle, Parla
mentonun üye tamsayısının salt çoğunluğunun uyuşmazlığa el koymasını sağlamak imkânına sa-
hibolmalıdır. Böylelikle, her iki taraf da kendi sorumluluklarım ciddî şekilde mütalaa etmek du
rumunda kalırlar. Eğer Parlamentonun üye tamsayısının salt çoğunluğu, durumun genel muhase
besini yapıp Hükümetin işbaşında kalmasını uygun görürse, Hükümete güvensizlik oyu vermez; 
aksi halde, güvensizlik oyu verip, Parlamentoda yeni teşekkül eden salt çoğunluğun siyasî tercih
lerini benimseyen yeni bir Hükümetin işbaşına gelmesi vetiresini açar. 

Bunun için bulunan usulî mekanizma basittir. Hükümet güven istemini lıir hususun kabulüne 
bağlamışsa, güven aldığı takdirde o husus kendiliğinden kabul edilmiş olur; güven alamadığı tak
dirde ise, o husus kendiliğinden reddedilmiş olur. Buna mütenazır olarak, Hükümet güven istemi
ni bir hususun reddine bağlamışsa, güven aldığı takdirde o husus kendiliğinden ret edilmiş olur. 
Güven alamadığı takdirde ise, o husus kendiliğinden kabul edilmiş olur. Şu halde, kanun tasarı ve
ya teklifinin tümünün veya belli hüküm veya hükümlerinin yahut belli değiştirge veya değiştirge
lerin kabul veya reddedilmiş olduğu, Hükümetin ^üven istemiş şekline göre, güven oylaması so
nucunda meydana çıkar. Güven oylamasında her milletvekili, güvensizlik oyu kullanmasının veya 
kullanmamasının, sadece söz konusu olan kanun bakımından ne ifade ettiğini değil, aynı zaman
da, Hükümetim kaderi1 bakıımınıdam da ne ifade ettiğimi bilerek hareket ertmrek durumunda olur. 

Bu 'madde, deığfişÜk ihtimalleri öngörerek bu müesseseyi tanzim etmıeikitedir. 
MaJdde 108. — Bu ımaddede, yuıkardafci1 (maddede düzenlenen aynı • müesseseyi, uzun vadeli 

balkımıma plana tasarısı ile iligili olarak düzem lemistir. 

Üçündü iBöllüm 

Madde 169 . 175. — Bu maddeler gensoru m üesıse&esıini Anayasamın ıdeğüşik 89 mıcu «nadidesi
ne uygun 'olarak ve Millet Meclisimin m<o!rıma!İ çalışma prensipleri içinde düzenlemımiiş'tlir. Bu nedenle 
Anayasamın 89. mıcu rn/adde'si gerefkçesimde beTJir tildiği! üzeıre; 

a) Gensoru! önergelerimin aoueak siyasî par ti grupları adına yetkilisinin veya en az om 
milletvekilimin. imzasıyle verilllmıesi prensibi fcab u;l edilmiştir. Bu) gensoıru müessesesi bakifmım. 
dam bîr sınırlanma olmayıp, aksime güvemsiziHk sonucuma varajealk bir önem taşıyan miüıess-ese-
nJiın 'mahiyetiyle [mütenasip bir uygulaıma taır zı olarak düşümülmüsıtür. 

b) Gensoru önergesinfim gümıdetme aılımıp alınmaması hakkındaki görüşmenin, verilişimi 
takibeden üç birieisiım içimde yaJmllhnası, gerek Hükümetıe ve gruplara hazırlanma imkânı ve
rilmesi ve gerekse Meclisin çalışmalarının aksamaması yönünden uygun görülmüştür. 

c) Bu görüşm'elerde çabukluğu sağıliaıma ve dolay-ısaıyle Meclis çalışmalarıınım 'dengeli şekilde 
yürütül!m>esi yani kamım yapıma, idem eti eme ve diğer görevleri arasımda denge sağlanılması anıacıyle, 
gerekti'™imdt gemısıO'ru önergelerinim ömoedem bastırılıp dağıtılması ve görüşme usullerimin tçttü-
zük hüıkülmleriyle düzenlenmesi ömgörürimüışittür. D ive ifadelendirilen prenısilplıere uygun olarak Mec
lisim yasama ve demetlemıe görevlerinim dengeli bir şelkilde yürütülmesini temim ımalksıadıylje ve 
yasama görevinin gensoru yoluyle engellenmesini önlemek amacıyle düzenlenmiştir. 

Güvensizlik oylamasımım güvensizlik gerekçeleri üzerimde yapılması, faırkb gerekçelerle 
Hükümetli düşürmek isteyenlerim, aralarımda ciddî bir siyasî tercih beraberliği olmaiksızım 
bir araya gelmelerimi önlenn'elk içindir. Bu tedbir, Anayasamın ruhuma taımaımiMIle uvemmdur. 
172 nci maddenin 4 n/eü bendinim 2 nci fıkrası, Anayasanın 106 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
icabı olarak sevk edilmiştir. 

Aynı muadldemin 5 nci bemdi ide, Anayasamın 89 ncu muadıdesinim 6 ncı fıfcırasımldalki prosedürüm, 
bir B âkarn .aleyhlinde verilmıiş gensoruları kapsa amasına dayanmaktadır. 
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173 noü malddelde yer 'alan humuslar, M'edisilnı normıal çaıliışmiasıını sağlanmak veya miaautiiıkî za
ruretleri belir*tlmeik içiar sevk edfciştlir. 174 nteü m;adıde ile 175 raci mıaıdldeînin 2 ıscft 've 3 tijcii fıikra-
lan da maınitıkî zararetleri beilirtiılm'eiktedlir. 

175 nci maddenin ilk fıkrası ise, genel ve katma bütçe kanunlarını ve uzun vadeli 'kalkınma 
planını çıkarmanın Devlet ve toplum işlerinin yürütülmesinde diğer 'her konudan daha fazla önce
lik taşımasına dayanır. Anayasamıza göre, bütçe ve kalkınma planı belli bir zamanda yürürlüğe 
girmeden Devletin faaliyet göstermesi kabil değildir. Esasen bu sebepledir ki, bütçe kanun tasa
rılarında ve plan tasarısında yer alan siyasî tercihlerin Parlâmento çoğunluğunea benimsenmeme-
si takdirinde, Anayasa hükümleri gereğince değilse bile parlömanter, ahlâk teamülleri gereğince, 
Hükümet, istifasını Devlet Başkanının takdirine sunmak durumunda kalır. Bu sebepledir ki, Mil
let Meclisi, uzun vadeli kalkınma planı tasarısiyle ve genel ve katma bütçe kanun tasarılarıyle 
meşgul olduğu bir sırada, doğrudan doğruya bu konularla ilgili olan kanun tasarı ve teklifleri dı
şında, başka temel konularla meşgul olamaz. Özellikle, Anayasanın 89 ncu maddesinin 2 nci fıkra
sı hükmünün, bütçenin ve kalkınma planının zamanında çıkan İmasını engelliyecek şekilde kul
lanılması düşünülemez. 

ONDÖBDÜNOÜ KISIM 

Bu kısım, yasama dokunulmazlığı ve milletvekilliğinin düşmesi konularına dairdir. Birinci bö
lümde, yasama dokunulmazlığı, ikinci bölümde de, milletvekilliğinin düşmesi yer almaktadır. 

Birinci Bölüm 

Bu bölümde, yasama dokunulmazlığıiyle ilgili 'konular düzenlenmiştir. 
Madde 176 ilâ 182. — Bu maddeler, yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusunu, genel

likle mevcut hükümlere ve teamüllere uygun olarak düzenlemiştir. Sadece, mer'î İçtüzüğün 179 
ncu maddesindeki bir aylık süre, çeşitli güçlüklere ve karışıklıklara sebebolduğu için kaldırılmış
tır. Ayrıca, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına tutuklamanın mümkün olmaması kaydıyle 
karar verilebilmesi hususu ile milletvekilinin her hangi bir sebeple ihzaren celbinin de yasama do
kunulmazlığı hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Bu bölümde, milletvekilliği sıfatının düşmesiyle ilgili hususlar yer almıştır. 
Madde 183 ilâ 188. — Bu maddelerde, milletvekilliğinin kesin kazai hüküm giymiş olmaktan ötü

rü düşmesi, milletvekilliğinden çekilme, milletvekilliği ile bağdaşamıyan görev kabul etme sebe
biyle, milletvekilliğinin düşmesi, milletvekiriğinin devamsızlık sebebiyle düşmesi, ve millet vekilin in 
vefatı halleri, hukukun genel ilkelerine ve Anayasanın ruhuna uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrı
ca bu bölümde üyelerin tedavisi ile ilgili bir hüküm konulmuştur. 

ONBEŞİNCt KISIM 

Bu kısım, oylamalar ile seçimleri düzenlemiştir. 

Birinci Bölüm 

Bu bölümde, oylamalar yer almaktadır. 
Madde 189 ilâ 207. — Bu maddelerde, işaret oyu, açık oy ve gizli oy usulleri ve bunların çeşit

leri, Millet Meclisi iradesinin selâmetle meydana çıkmasını sağlıyacak ve oylama vesilesiyle Mec
lisin vaktinin israfını doğuracak hareketlerin önlenmesine imkân verecek tarzda düzenlenmiştir. 
Ayrıca, Anayasanın 86 ncı maddesindeki karar yetersayısı tarifi muvacehesinde, çekimser oyun 
anlamı, £02 n'ci maddenin 2 nci fıkrası ile son fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Bundan başka, açık 
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oylamanın istem üzerine yapıldığı hallerde, açık oylamayı gizdi oylamaya çevirme imkânını veren 
hatalı tatbikatın tekrar edilmesi önlenmiştir. 

Çekimserlik, olumlu veya olumsuz oylardan fazla olanın yönünde karar verilmesini peşin ola
rak kabul etmek anlamına gelir. 

ikinci Bölüm 

Bu bölümde, seçimler düzenlenmiştir. 
Madde 208 ilâ 210. — Bu maddeler de, Anayasanın 86 ncı maddesindeki karar yetersayısı tari

fine uygun olarak düzenlenmiştir. 
208 nci maddenin son fıkrasında söz konusu ;;oçimler, Sayıştay Başkan ve üyeliklerine Sayış

tay Kanunu gereğince yapılan seçimler, 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanun (ve bu kanunun 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olan 1 nci Maddesinin yerine yeni bir hüküm kanunlaşıneaya 
kadar yasama meclislerinin •mutabakatlarını belirten teşriî kararlar) gereğince yapılan seçimler, 
Başkanlık Divanının Başkan dışındaki üyelerinin ve komisyon üyelerinin seçimleridir. 

ONALTINCI KISIM 

Bu kısımda, devam ve izin konuları yer almaktadır. 
Madde 211 ilâ 220. — Bu maddelerde izin, devamın tespiti ve devamsızlığın müeyyideleri ile il

gili konular, devamı teşvik edici pratik tedbirle:o bağlanmıştır. 

ONYEDİNCİ KISIM 

Bu kısımda, tutanaklar konusu yer almıştır. 
Madde 221 ilâ 222. — Tutanaklar konusunda bugüne kadar mevcut uygulamalar açıklığa ka

vuşturulmuştur. 

ONSEKİZÎNCÎ KISIM 

Bu kısımda disiplin cezaları düzenlenmiştir. 
, Madde 2i23 ilâ 231. — Bu maddelerde, disiplin cezaları konusu, genellikle mevcut tatbikatın 

esasları muhafaza edilerek düzenlenmiştir. 

ONDOKUZUNCU KISIM 

Bu kısımda, Bjaşjkanlık Divanı ile üyelerinin görevleri düzenlenimiştir. 
Madde 2,32 ilâ 236. — Bu maddelerde, Başkanlık Divanı ile üyelerinin görevleri, mevcut tat

bikata genellikle uygun şekilde düzenlenmiştir. 

YÎEMÎNCÎ KISIM 

Bu kısım, kolluk işlerine dairdir. 
ıMaidde 237 ilâ 246. — Bu maddelerde, kolluk ve Meclis iç.i düzen konuları genellikle 'mevcut 

uygulamalara uygun surette düzenlenmiştir. 
(Sadece, Millet Meclisi Başkanlığı nezdindeki akredite basın mensupları ile ilgili konular, 

Meclis çalınmalarının doğru haber Ikonusu olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Ayrıca, özel dinleyici yerleri konusu ve Cumhurbaşkanının ve resmî ziyaretçilerin Genel Ku

rul salonuna girmeleri takdirinde uygulanacak protokol kuralları, açıklığa kavuşturulmuştur. 

YtRMİBÎRÎN€l KISIM 

Bu kısımda, Millet Meclisinin içhizmetleri ele alınmıştır. Birinci bölümde idarî işler; ikinci 
bölümde malî işler yer almıştır. 
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Birinci bölüm 

Bu bölüm, idarî işlere dairdir. 
IMadde 247 ilâ 255. — Bu maddelerde, idarî işler, mevcut uygulamalar genellikle muhafaza 

edilerek düzenlenmiştir. 

İkinci bölüm 

Bu bölüm,, malî işlere dairdir. 
Madde 256 ilâ 265. —• Bu maddelerde, malî işler, genellikle mevcut uygulamalara uygun 

tarzda düzenlenmiştir. 

YİRMÎÎKÎNCÎ KISIM 

Bu kısımda, İçtüzükle ilgili hükümler yer almaktadır. 
Madde 266. — Bu maddeler, İçtüzüğün değiştirilmesi prosedürü, iki görüşme yapma imkânı 

açık tutularak: düzenlenmiştir. 
Madde 267. — Bu maddede, İçtüzüğün yürürlüğe girmesi, kabul tarihine değil, fakat, Anaya

sanın 150 nci maddesi göz önünde tutularak, Resmî Gazetede yayın tarihine bağlanmıştır. 
Madde 268. — Bu maddede, Başkanlık Divanının düzenleyici kararlariyle ilgili hususlar be

lirtilmiştir. 
Madde 269. — Bu madde, İçtüzükte gösterilen sürelerin tatilde işlemeyeceğini bir genel hü-

.küm olarak belirtmektedir. 
Madde 270. — B u maddede, Resmî Gazetede yayınlanacak Millet Meclisi kararları gösteril

miştir. 

YÎRTVdCüÇÜNCÜ KISIM 

Bu kısım, geçici hükümlere dairdir. 
Geçici madde 1 ilâ Geçici madde 6. — Bu maddelerde içtüzük yürürlüğe girince görüşülme

sine başlanmış kanun tasarı ve teklifleri bakında ve 'komisyonlar hakkında yapılacak işlemler 
ile bazı kanunlarım çıkmasına değin 'mevcut İçtüzükteki bir kısım hükümlerin uygulanacağı be
lirtilmekte ve kanunla düzenleninceye kadar Kitaplık Komisıyonunun nasıl seçileceği ve çalışaca
ğı düzenlenmektedir. 

YÎRMÎDÖRDtmCÜ KISIM 

Bu kısım, son hükümleri ihtiva etmektedir. 
Madde 271. — 1 Kasım 1956 tarihli İçtüzüğün yürürlükten kaldırıldığı, bu maddede belirtil

miştir. 
Madde 272. — Bu maddede, Millet Meclisinin usulî kuralların uygulanmasına dair aldığı ka

rarlar ile usulî örf ve âdet kuralları ve aydınlatıcı diğer hususların bastırılması konusu düzenlen
miştir. 

Madde 273. — maddede, işbu İçtüzüğün Resmî Gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girece
ği yazılıdır. 

Madde 274. — Bu madde, yürütmeye dairdir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 25 . 11 . 1972 

Esas No. : 2/706 
Karar No. : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2/706'da kayıtlı, Çorum Milletvekili Abdurrahnıan Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletvekili Nenmin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm İçtüzük teklifi Komisyonumuzca görüşülerek, birçok ta
dillerle birlikte kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde : 
1. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 5 . 1 . 1963 tarihinde sevk «edilen ve sıra sayısı 346'da 

kayıtlı olan İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekilli Gevad Odyakmaz ve Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'm, Millet Meclisi İçtüzüğü 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu ve gene Millet Meclisi Başkanlığına 24 . 9 . 1968 tarihin
de sevk edilen, 2/732 esasta kayıtlı İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile Erzurum Milletvekili 
İsmail Hakkı Yıldırım'm Millet Meclisi İçtüzük Teklifinin Komisyonumuzun yararlandığı kay
naklardan birini teşkil ettiği; 

2. Millet Meclisi Başkanı Sayın Sabit Osman Avcı'nm, Başkanlığında toplanan Miıllet Mecli
sinde grupları bulunan siyasî partilerin temsilcilerinden kurulu, bir Altkomisyonda teklifin ta
dil ve ısılah edilerek geliştirildiği; 

3. Geçen yasama yılında Anayasa Komisyonunda teklifin görüşülmesine başlandığı; bu sıra
da Komisyon Başkanı Cevdet Akçalı Başkanlığında, grubu bulunan her siyasî partiden birer üye 
olmak üzere 5 kişilik bir Altkomisyon kurulduğu; bu Altko misyonun bir rapor, gerekçe ve değiş
tirilmiş yeni bir metin hazırlayıp 1 No. lu düzeltmeli baskıyı yaptırdığı; 

4. Anayasa Komisyonunun, Altkomisyon metnini daha da geliştirerek evvelâ 2 No. lu düzelt
meli baskı metni daha sonra 3 No. lu düzeltmeli baskı metni hazırlayıp kabul etmiş bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

İçtüzük teklifi ve bunun değiştirilerek kabul edilmiş yeni taslaklarını Komisyonumuz tetkik 
etmiş ve ekli gerekçelerle, ekli İçtüzük maddelerini kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, teklif in genel gerekçesine tamamıyle katılmakla beraber, bu gerekçeye şu 
hususların da ilâve edilmesini uygun görmüştür: 

a) 1961 Anayasası, Türkiye'de Çift Meclis sistemini kabul etmiştir. Bu sistemin kendisine 
mahsus gerekleri vardır. Eski İçtüzük bu gereklere cevap vermemektedir. 

b) 1961 yılından beri, Meclislerimizde mevcut çok partili Meclis Sisteminin birtakım ge
rekleri ortaya çıkmıştır. 

c) Eski İçtüzüğün tatbikatında, tartışmalara yol açan birçok hükümler mevcudolmuş ve 
bu hükümlerin açıklığa kavuşturulması gereği doğmuştur. 

d) İçtüzüğün uygulaması zamanı içinde birtakım boşlukların doldurulması gerektiği tespit 
edilmiştir. 

e) Eski İçtüzükte zaman kaybına yolaçan birtakım usullerin ımeveudolduğu görülmüş ve 
bu usullerin, birçok batı demokrasilerindeki örneklerine uygun tarzda basitleştirilmesi gereği 
duyulmuştur. 

Bu gerekçeler ve teklifte mevcut gerekçeler bir arada değerlendirilerek, teklifin ekli şekilde 
değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
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Yapılan değişiklikler belli başlı şu esaslara uygun olarak yapılamıştır : 
Teklifte, çok uzun ve ten küçük teferruata kadar varan şekil şartlarını taşıyan hükümler gö-

rülmüştür. ı'Bu hükümleriıı hem, anlaşılması güç, hem de Meclis Başkanlarının inisiyatifini kısıtla
yıcı bir nitelik 'taşıdığı görülmüştür. Büyük Millet Meclisinin bütün kararlarının Anayasa Mah
kemesinin denetiminde ollması ve bu niteliktıeki teferruata kaçan ve kararların sıhhati yönünden 
hiç, bir mana taşımayan bu hükümlerden herhangi birisinin ihmal 'edilmesi .halinde, Meclis kararla
rının iptali gerekeceği gibi bir yoruma nıüsaidolmaması düşünülmüştür. Bu sebeple de uzun ve 
teferruatlı maddeler sadeleştirilmiştir. 

2. 1956 T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi, mevcut noksanlarına rağmen, 60 yılı aşkın bir za
mandan beri Meclislerimizde uygulanagelmektedir. İBu uygulamalarda, eski İçtüzüğün birçok 
'maddelerinin pratik, canlı ve veciz olduğu kabul .edilmiştir. Zorunluluk olmadıkça, bu güzel mad
deleri değiştirmenin gereği mevcut değildir. Bu tarz hükümler, aynen veya 'kısmen değiştirilerek 
komisyon metnine icsas alınmıştır. 

3. Teklifte, Millet Meclisi çalışma usulünü ilgilendiren, Anayasa'da ve kanunlarda ımevcut 
hükümler aynen nakledilmiştir. Anayasa ve kanunlar, hiyerarşiık alanda daha üstün hukuk 
kaideleridir. Bunların İçtüzükte nakledilmesi haşivdir. İlerde bu hükümlerin değişmesi, İçtüzük 
'maddelerinin de buna paralel olarak değişmesini gerektirir iki, böyle bir imuamellenin lüzumu yok
tur. Bu sebeple, zaten Anayasa ve Kanunlarda mevcut İçtüzük hükümleri, Komisyon metnine 
alınmamış bu tarz maddeler ıtayyedilmiştir. 

4. Milletvekillıerinin, söz söyleme ve önerge verme haklarını kısıtlamadan, Meclisi; daha sü
ratle çalıştırabilecek birtakım tedbirler düşünülmüş, bunlar Komisyon metnine alınmıştır. 

5. Madde metinlleri, redaksiyon yönünden daha basit, anlaşılabilir ve Anayasamızda ımevcut 
sistem, ifade ve deyimlerle ahenkli bir hale getirilmeye çalışılmıştır. 

6. Batı demokrasilerinin uzun tecrübelerden sonra koydukları ve kabul .ettikleri birtakım 
güzel; usuller ımevcut bulunmaktadır. Bu usulleri gösterir, Belçika, 'Fransa, İtalya, Avrupa Kon
seyi ttstişarî Assamblesi İçtüzükleri ile İngiliz ve Alman parlamento.Harmdaki tatbikat, Komisyon
ca değeı4endirilm;iştıir. Bu hükümlerden bazıları aynen veya mealen, Komisyon metnine yansıtıl
mıştır. 

7. Eski İçtüzüğün dip notlarındaki, örf ve âdeti gösterir hükümler, parlamentoda uzun yıl
lar tecrübeleri bulunan üyelerin ve Meclis görevlilerinin fikir ve tecrübeleri Komisyonca değer
len difrilmiştir. 

8. İMecliste grubu bulunan siyasî partilerimizden bazıları teklif hakkında anaprensipler yönün
den görüşilerini bildirmişlerdir. Çeşitli partilerin bildirdiği görüşlerin büyük bir kısmının birbi
rine uygun olduğu görülerek, bu görüşler aynen komisyonca dikkate alınmıştır. Farklı görüşler 
ortaya çıktığı hallerde, bir ortak görüş, bir uzlaştırıcı çözüm yolu bulunmuştur. 

9. Eski İçtüzüğün hayatiyetini kaybetmiş maddeleri ve bu maddelere paralel olarak teklif 
edilmiş maddeler .metinden çıkarılmıştır. 

10. Kanunların 5 gün ara ile iki defa görüşülmesi esası tek Meclis sisteminden kalma bir 
usuldür. O. (Senatosunun ve Anayasa Mahkemesinin fmevcudolnıadığı devrede birçok faydaları 
görülen iki görüşme esası bugün hayatiyetini kaybetmiştir. 1961 yılından beri yapılan Anayasa de
ğişiklikleri hariç hiç bir kanun bu kurala uyularak çıkarılmamıştır. Hem lüzumu ve hem de ha
yatiyeti kalmayan bu kurala ait maddeler tekliften çıkarılmıştır. 

Yukarda arz edilen, .gerekçe ve prensiplerle, ilk önce 356 ımadde, bilâhare 274 madde olarak 
tanzim edilmiş İçtüzük teklifi, 162 maddeden ibaret Ikısa, pratik, basit ve kolay anlaşılır bir me
tin haline getirilmiştir. 

ı 
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iler maddeye ait gerekçe ve maddenin kabul edilen metni raporumuza ekli olarak sunulmuş

tur. 
Gtenel (Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Kâıtiip 
Yusuf Uysal 

(İsparta) 

Bej et Sezgin 
(Çanakkale) 

Gıyasettin Karaca 
(Erzurum) 

iSöz hakkım mahfuzdur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

(Adana) 

Hasan Dinoer 
(Afyon) 

Oevat Önder 
(Erzurum) 

Sözcü 
Fuat Avcı 
(Dmizlıi) 

Emin Paksüt 
(Ankara) 

Reşit Ülker 
(İstanbul) 

Bazı maddelere muhalifim. Kısa Bazı maddelere muhalifini. 
muhalefet gerekçem eklidir. B'öz 

hakkım mahfuzdur. 

Naci Gacır oğlu 
(Erzurum) 

Sabahattin Araş 
(Erzurum) 

Turhan Özgüner 
(İçel) 

Söz hakkım sakildin*. 

İlhamı Sancar 
(İstanbuıl) 

Sabrı Keskin 
(Kastamonu) 

Cengiz Ekinci 
(Ordu) 

83, 88 ve 115 nci maddelere 
muhalifim. 

Kemal Şensoy 
(Ordu) 

Osman Hacıbaloğlu 
(Tokat) 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in muhalefet gerekçesi 

Bağımsız milletvekilleııüıin komisyonlara üye olarak katılmasının önlenmesini; oranların tes
pitinde yalnız partili üyelerin esas alınmasını Anayasaya aykırı buluyorum. Tümü hakkında 
söz hakkım saklıdır. 

Cevat Önder 
Erzurum Milletvekili 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRDİĞİ MADDELERE AîT GEREKÇELER 

Genel gerekçesi Komisyon, raporunda belirtilen İçtüzük teklifinin Komisyonumuzca kabul edi
len madde metinlerine ait gerekçeler aşağıdadır, İşbu gerekçeler, Komisyonca kabul edilen mad
de numaralarına göre yazılmıştır : 

BİRİNCİ KISIM 

Madde 1. — Teklifin birinci maddesi, son fıkra hariç aynen kabul edilmiştir. Son fıkra ayrıca 
93 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Teklifin 3, 4, ve 5 nci maddelerindeki hükümler birleştirilerek, 3 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. Andiçmede, halen tatbik edilmekte olan, seçim çevresi, soyadı ve adları sıra
sına göre yemin etme esası konulmuştur. Geçici Başkanlık Divanı üyelerinim dabi, kendi seçim 
çevresi içerisinde yemin etmezlerinin, seçmenleri tarafından daha ilgi ile karşılanacağı düşünül
müştür. Atatürk'e saygı duruşunun dahi, yemin sırasının Ankara ili seçim çevresine geldiği za
man yapılmasının bu ananenin bir örneği olarak ele alınmıştır. 

Madde 4. — Teklifteki 27 nci madde tertip y"iminden öne alınmış ve 4 ncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 22 nci madde ve taki'beden 3 maddenin, komisyonlardan sonraya alınmasının gereği 
yoktur. 

Madde 5. — Aynı sebeple, 28 rici madde, 5 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Aynı sebeple 29 ncu madde 6 nci madde olarak kabul edilmiştir. Araverme süre

si en çok 15 gün için verilebilecektir. 
Madde 7. — Aynı sebeple, 30 ncu madde, 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Madde 8. — Teklifin 6 nci madesi aynen 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Teklifin 7 nci maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Teklifin 8 nci maddesi, redaksiyon düzeltmesi yapılarak kabul edilmiştir. Açık

lık vermek için, iki yıl deyimi iki yasama yılı olarak değiştirilmiştir. 
Madde 11. — Teklifin 9 ncu maddesi, ifade düzeltmesi ile kabul edilmiştir. 

Msdde 12. — Teklifin İO ncu ve 11 nci maddeleri, birleştirilmiş ve düzeltmelerle 12 n.ci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

12 nci maddenin son fıkrası çıkarılmış ilk üç fıkra 13 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Teklifin 236 nci maddesi 13 ncü madde olarak ufak bir değişiklikle kabul edil
miştir. 

Madde 14. — Teklifin 232 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabuıl edilmiştir. Tertip 
yönünden bu madde genel hükümlere alınmıştır. Başkamın görevleri arasında 9 ncu bent olarak, 
Batı parlamentolarında görüldüğü gibi, Meclisi ziyaretçilere ve efkârı umumiyeye tanıtmak için 
yayınlar yapmak görevi de verilmiştir. 

Madde 15. — 233 ncü madde 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. — 234 ncü madde 16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — 235 nci madde 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İKKSPOt BÖLÜM 

Madde 18. — 12 nci maddenin son fıkrası çıkarılarak 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 19. — 13 ncü madde 19 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Danışma Kurulu, önemli 

bir kuruluş olup, üyeleri, partilerini bağlayıcı beyanlarda bulunacaklardır. • Bunun için Danış
ma Kurulu üyelerinin, grup başkanlarından veya onun yazılı olarak göstereceği üyeden teşek
kül etmesi gerektiği düşünülmüştür. . x • 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 20. — 14 ncü madde 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 2 nci numaradaki Plan Ko
misyonu Özel kanuna tabi olduğundan, maddeden çıkarılmıştır. 

Tatbikatta kolaylık sağlamak maksadıyle, Komisyonların üye adedinin tespiti hususu Danışma 
Kurulunun teklifine bağlanmıştır. 

Karma komisyonların kuruluşu için özel kanun hükümleri mevcudolduğundan, maddeden çı
karılmıştır. Geçici Komisyon kurulması esası Komisyonca kabul edilmediğinden, daimî kelimeleri 
metinden çıkarılmıştır. 

Madde 21. — 15 nci maddede son fıkra çıkarılarak ifade düzeltmesiyle 21 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 29 ncu maddenin ilk fıkrası hükmüyle 25 nci madde hükümleri fıkra olarak bu 
maddeye eklenmiştir. 

Madde 22. — 16 nci ve 17 nci madde hükümleri birleştirilerek ve 17 nci madddenin son fıkrası 
çıkarılarak 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. Komisyonlarda açık üyeliğin en kısa zamanda 
tamamlanması için 2 nci fıkra maddeye eklenmiştir. 

Madde 23. — 18 nci madde aynen 23 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 24. —-22 ve 23 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları madde 24 olarak aynen kabul edilmiş-

tİT'. 
Madde 25. — 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. -— 32 nci madde, 26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 27. — 33 ncü madde, 34 ncü madde ile birleştirilerek 27 nci madde olarak kabul 

edilmiştir. Komisyonların, Meclis Başkanlığınca çağırılması hükmü kaldırılmıştır. Gündemlin 
tanziminin de, Komisyon Başkanlığınca yapılması kabul edilmiştir. Çünkü, toplantılara, Hükü
met temsilcileri de davet edileceğinden, Komisyonca toplanıtı günü görüşülemeyecek bir iş için 
boş yere Hükümet temsilcilerinin komisyonlara birikmesi sonucunu doğuracağı düşünülmüş
tür. Gündemine Komisyon her zaman hâkim olduğundan gündemin Komisyon Başkanlığınca 
yapılmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

Madde 28. — 35 nci maddenin son fıkrası çıkarılarak 28 nci ımadde olarak kalbul edilmiş
tir. 

Madde 29. — 36 nci madde 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — 37 nci madde 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 31. — 38 ve 39 ncu madde birleştirilerek 31 nei madde alarak kaibul •edilmiştir. 
Madde 32. — 40 nci madde 32 noi madde olarak kabul ieidilmliştlir. Eski İçtüzüğün hükümleri ve 

cari .tatbikat gözönünde bulundurularak, Komisyon üyeleri "dışındaki! milletvekillerinin önerge vo 
oy verememeleri maddede tasrih 'edilmiştir. 

Madde 33. — 41 nci madde karşılığıdır. Bu maddedeki hüküımjer tayyedilmiş leslki İçtüzüğün 
24 ncü maddesi hükümleri aynen 33 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 34. — 42 nci maddenin son fıkrası tayyedilerek 34 ncü madde olarak Ikalbul edilmiş
tir. -

Madde 35. — 43 ncü madde karşılığı olarak, eski İçtüzüğün '27 ve 28 ndi •maddesi hükümleri 
aynen alınmıştır. 
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Madde 36. — 44 ve 45 nci ımaddeler birleştirilerek 36 inci ımadde olarak kaıbul edilmiştir. 
Hadde 37. — 46 neı madde matlabı değiştirilerek aynen 'kabul edilmiştir. 
Madkle 38. — 47 ncü maddenin 2 nei fıkrası kaldırılmış 38 nci madde olarak kabul edilmiş

tir. 
Madde 39. — '48 nei madde 39 nen madde olaraık aynen kabu'l edilmiiştir. Ancak, çıkan kanun

ların sadece muhteva bakımından değil, deyi'mler, dil, sistem, yönünden Anayasaya ve diğer ilgili 
kanunlara uygun ve ahenkli olarak çıkmasını temin idin, uzmanlardan 'kurulu ıbir danışmalar he
yeti teşkili öngörülmüştür. Nihaî karar yine komisyonlara aidolmaık üzere, bu heyet görüşlerini 
Mldireeektir. 

Madde 40. — '50 nei! ımadde 40 ınıcı madde olarak aynen kabul edilmiiştir. 
Madde 41. —- 51 nci nıadde 41 nci madde olarak değnştiirilıeırek ıkabııl 'edilmiştir. Kanunların 

sürüncemede kalmaması için, sadece Başkanlığa ihbar ediimesii esası kabul edilmiş, alındı ya
zısının beklenmesi uygun görülmemiştir. ' 

Madde 42. — '52 nci rnaıdde 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 43. — 53, 55, 56 nci ımaddoı hükümleri 'birleştirilerek 43 ncü madde olarak kabul edil

miiştir. fJBu ımadde ille, Komisyon toplantılarına katılıp da son toplantıya (katılmayan üyelerin, ister
lerse Kioımlisyon raporlarını • imzalamaları imkânı da tanınmıştır. Ancak bunların imzasiyle, kabul 
iıçjin. şart oOan çoğunluğun mcvcudolmadığı kanısı doğmaması için, bu imza sahibi 'üyelerin son 
toplantıya katılmadıklarının, 'imzalarının üzerine kaydedilmesi şartı konulmuştur. 

Madde 44. —• 54 ncü madde 44 ncü mailde olaralk aynen 'kabul edilmiştir. 
Madde 45. —• 57 nci 'madde değiştirilerek kabul edilmiştir. Seçimi yenilenen komisyona, eski 

komisyon raporlarının otomatikman gelmesi esası kaldırilmıştır. Bu husus 'kanunların; boş yere 
sürüncemede kaılmaısı sonucunu doğurmaktadır. Bunun yerine, komisyonların tasarı ve 'tekliıf-
ler üzerindeki inisiyatifini kaldırmamak için, komisyonlara (isterlerse raporu geri çekmek hak
kı verilmiştik*. 'Komisyon her maddeyi 89 ncu madde gereğince geri almak ihalkkma ısaihıi'bolduğnna göre, 
birçok (maddeden ilbaret kanunlar için bu hüküm büyük bir mana ifade 'edecektir. Komisyon, bü
tün nıadde ve raporu geri çekmek yerine, sadece görüşüne uymayan maddeyi ıgeri çekecek ve böy
lece kanunlar 'hoş yere komisyonlarda beldem ey ecektk*. 

Madde 46. — 58 nci madde 46 nci madde o'larak kabul edilmiştir. Son fıkradaki hüküm de
ğişmiş olup, komisyon başkan!annın, 'komisyonla istişare etm'eden, Komisyon raporuna aykırı be
yanda bulunmaları hükmü, değiiştiriilmiştir. Bu konuda, eskil İçtüzüğün 44 ncü maddesTınin son fık
rası hükmü aynen muhafaza edilmiştir. 

'Madde 46. — (58 nci madde 46 neı mıadde olarak kaıbul edilmiştir. vSon fıkradaki hüküm 'değişmiş 
olup, Komisyon Başkanlarının, komisyonla istişare letmeden, ıkomisyon raporuna aykırı beyanda 
•bulunmaları hükmü değiştirilmiştir. Bu konuda eski İçtüzüğün 44 ncü maddesinin son fıkrası 
hükmü aynen muhafaza 'edilmiştir. 

Madde 47. — 60 nci madde, 47 nci madde olarak aynen (kabul edilmiştir. 
Madde 48. —. 61 nci ımadde, 48 nci ımaıdde olarak aynen kabul edilmiiştir. 
Madde 49. — 62 nci madde, 49 ncu madde olarak aynen 'kabul edilmiiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

iMıadde 50. — 63 ve 64 ncü madde hükümleri birleştirilerek 50 nci madde olarak kaıbul edilmiş
tir. 'Metindeki Romen rakamlar^, manasız ıgörüldüğünden, değiştirilmiştir. Kanunlarda iki 'görüş
me esası kaldırılmış olduğundan, gündemdeki îbuna ait hükümler değiştirilmiştir. 

Madde 61. —. 65 nci madde 51 nei madde 'olarak kabul 'edilmiştir. 
Madde 52. —• 66 neı madde 52 nei madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 53 — 67 ve 70 nci maddeler hükümleri birleştirilerek ve kısaltılarak 53 ncü madde ola

rak (kabul edilmiştir. 
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- Madde 54. —• 71 nci madde 54 ncü madde olarak eski İçtüzüğün 79 ncu maddesinin 'hükümleri 
aynen alınmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin saygı duruşunda bulunması, önemli bir 'hadisedir. Alelacele verilmiş önerge
lerde, Yüce Meclisin emrivakilerle karşılaşmaması için, Meclisin, saygı duruşunda bulunula-
eağı haller, Başkanlık Divanının kararıma bağlanmıştır. Başkanlık Divanının, Millet Meclisi-
nin ne gibi hallerde saygı duruşunda bulunacağının düzenleyici nitelikte kararlarla önceden be
lirtilmesi yerinde olacaktır. 

Madde 55. — 72 nci madde değiştirilerek 55 nci madde olanak kabul edilmiştir. 
Toplantı günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cunıa'dan Salı, Çarşamba ve Perşembe'ye alınlmıştır. 

Ve toplantının kapanma saati 20.00'den 19.0ö'a indirilmiştir. Toplantı günlerinin Salı, Çarşamba, 
Perşembe'ye alınmasının :gerekçesi şudur : 

Dünya parlamentolarında meclisler normal olarak haftada 3 gün toplanır. Ancak, bu toplan
tı ıgünleri bizde olduğu gibi aralıklı olarak değil birbirini takibeden 3 igündür. Kabul edilir ki, 
milletvekillerinin hem, parlamentoda hem de parlamento dışında seçmenlerine ve vatandaşlara kar
şı vazifeleri vardır. Milletvekillerinin bu iki vazifeyi birlikte ve yekdiğerini aksatmadan yürüte
bilmesi için haftamın muayyen bir zamanını parlamentoya, muayyen bir zamanını ela kendi seçim 
bölgelerine veya parlamento dışındaki çalışmalarına ayırması gereklidir. Bugünkü tatbikatta mil
letvekilleri Pazartesi, Çarşamba, •Cuma «günleri yapılan Meclis toplantılarının arasındaki Salı, 
Perşembe tgünleri Ankara'da bulunmak zorunda oldukları halde çoğu zaman bunların iştigalini ıge-
rektirir Parlamento çalışmaları mevcudolmamaktadır. Yeni çalışma günleri kabul edildiği takdir
de grup toplantıları ve komisyon çalışmaları Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin «•abalıları ola
bileceği gibi bu zamanlın yetişmediği fevkalâde hallerde Pazartesi ve Cuma günleri de olabilir. Ve bu 
sebeple de toplantının bu üç günde yapılması ne grup çalışmalarını ve ne de komisyon çalışmaları
nı aksatmaz. Bugünkü tatbikata göre milletvekillerinin Parlamentodaki çalışmalarını aksatan 
mühim sebeplerden bir tanesi vatandaş ve Parlamento çalışmalarını birbirinden ayırdedeeek za
mana saihJbolamıamailarıdır. Toplantı 'günlerinin komisyonca kabul edildiği şekilde değiştirilmesi 
halinde milletvekilleri komisyonlarda grupta ve Mecliste 3 gün yoğun bir çalışma yapacak sair 
3 günde seçmenleriyle ve Parlamento dışındaki hazırlıklarıyle meşigul olacaktır. Bugünkü du
rumda milletvekilleri parlamentonun çalıştığı günlerde dahi seçmenlerine randevu vermek ve 
onlarla meşgul olmak mecburiyetinde kaldığından parlamento çalışmaları seçmen ilişkileri yüzün
den aksamaktadır. Toplantı günlerinin değiştirilmesi millletvefcilllerinc her iki münasebet için bir 
zamanlama imkânı sağlayacağından parlamentoya devam meselesi daha kolay çözülecektir. 

Bununla birlikte tatbikatta kolaylık sağlamak için bunun aksine karar verilmesi toplantı 
günlerinin değiştirilmesi yolları da kapatılmamıştır. Yeni kabul edilejı sistemin mahzurları görül
düğü veya meclislin daha yoğun çalışması gerektiği "hallerde danışma kurulunun teklifi ve genel 
kurulun kararıyle toplantı günleri değiştirilebilecektir. 

Ve gene bugün C. Senatosu Salı ve Perşembe günleri toplanmaktadır. Her iki meclisin ça
lışma günlerinin aynı olmasında da büyük faydalar vardır. 

Birinci fıkraya toplantı günlerinin resmî tatile rastladığı takdirde yapılmaması kendiliğin
den ertelenmesi sarahati verilmiştir. Bu konu bugüne kadar tartışılmakta olan bir konu olup, tat
bikatta resmî tatil günleri toplantı yapılmamaktadır. Ancak, bunun için her defasında genel ku
rulda karar alınmaktadır. Böyle bir lüzumsuz formaliteyi ortadan kaldırmak için birinci fık
raya adı geçen ilâve yapılmıştır. 

Resmî tatilden maksat 2739 sayılı İKanunda yazılı olan 'günler 72. ımaddenin 3 ve 4 ncü fıkraları 
çıkarılmıştır. 

Madde 56. — Teklifin 76 nci maddesi değiştirilerek 56 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 57. — 'Teklifin 77 nci maddesi 57 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak, teklifteki 

«kavas» deyimi yerine «görevliler» deyimi kullanılmıştır. (Komisyonumuz Meclis görevlilerinin 
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oturumun başından' sonuna kadar ayakta durmasının mahzurlarına değinmiş, Batı parlamentola
rında olduğu gibi bütün üyeleri görebilecek şekilde yüksek sandalyelerde oturabilme imkânının 
tavsiyesini kararlaştırmıştır. 13u husus Başkanlık divanının tanzim edici nitelikte kararıyle te
min edilebileceğinden ayrıca İçtüzüğe bu yolda bir madde konmamıştır. 

Madde 58. — 78 nci madde -58 nci madde olarak kabul edilmiştir. 2 nci fıkradaki Hükümetin 
yoklama isteyebilme esası komisyonca kabul edilmemiştir. Çünkü, yoklama meclislerin iç işidir. 
3 ncü fıkradaki elektronik oylama sistemlinin çalıştırılmasına ait teferruat lüzumsuz görüldü
ğünden maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 59. — 79 ncu madde 59 ncu madde olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Madde 60. — 80 nci madde 60 nci madde olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. Gündem dışı 

iki kişiye söz verme esası yerine 3 kişiye söz verme esası kabul edilmiştir. 
Madde 61. — Teklifin 81, 82 ve 86 nci (maddesi birleştirilerek 61 nci madde olaraık kabul edil

miştir. Ve gene komisyon sözcüsüne ve Hükümete sorulacak sorular hakkında mevcut İçtüzükteki 
tatbikat ve hükümler aynen muhafaza edilmiştir. 

Bu maddeyle genel kurulda yapılan konuşmalara bir .sınırlama tayin 'edilmiştir. Böyle bir sı
nırlama bütün dünya parlamentolarının içtüzüklerinde mevcuttur. Ezcümle Belçika içtüzüğünün 
31 nci maddesi teferruatlı olarak konuşmaları sınırlamıştır. Ve gene Avrupa Konseyi İstişarî As-
samblesii 1972 yılımda 32. (maddesindeki yaptığı tadilâtla bilcümle konuşma sürelerinin 10 dakika 
olarak sınırlanmasını kabul etmiştir. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. 

İlk nazarda konuşmaların bir süreyle sınırlandırılması milletvekillerinin konuşma haklarının 
kısıtlanması ve bu sebeple de antidemokratik gibi görülmekte ise de durum bunun tamamen ter
sidir. Hakikati halde böyle bir kısıtlama parlamentonun daha rahat çalışabilmesi bakımından 
zorunlu görülmüştür. Zira milletvekilinin konuşma hakkı ne kadar ulvî ise parlamentonun ve di
ğer millet vekille rinin zamanının değerlendirilmesi de o derece ulvîdir. Milletvekilliği seviyesine 
gelmiş bir kimsenin en karışık meseleyi dahi bu maddede yazılı süre içerisinde ifade edemeımesi 
mümkün ve mazur görülemez. Böyle bir sınırlama hem ımillletvekilinin daha öz, daha esaslı konuş
maya teşvik edecek ve hem de dinleyen milletvekillerinin konu üzerinde ilgilerinin dağılmaması^ 
na zemin hazırlayacaktır. Her milletvekilinin düşündüklerini daha teferruatlı olarak yazmaları 
ve bunu zapta geçirtmeleri imkânı kapanmamıştır. 

Konuşmasını bu madde içerisinde yazılı süreye sığdırma kabiliyetinden mahrum veya böyle bir 
çaba için yeteri zamana sahip milletvekili istediği genişlikte fikirlerini yazı ile ifade edebilir ve bu
nu Meclis zaptına ekleyebilir. 

Yapılan bu kısıtlama bugünkü teamüle ve tatbikata da uygun düşmektedir. Meclis zabıtlarının 
tetkikinde bütçe görüşmelerinde, güven oylamalarında ve halkoyunu yakından ilgilendiren bütün 
konularda Genel Kurulun konuşmaları süreyle kısıtlama kararı aldığı ve bu kararın birçok çevre
lerde Meclis şahsiyetini yaralar şekilde istismar edildiği görülmüştür. 

Bu maddeyle konulan kısıtlamada T. B. M. Meclisini enterese eden üyenin daha fazla konuşma im
kânını tamamen elinden almış da değildir. Genel Kurulca ilgi ile takibedilen bir konuşma yapan 
milletvekili Genel Kurulun kararıyle konuşma süresini uzatabilecektir. 

Madde 62. — 83 ncü madde 62 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak, konuşmaların lehte, 
aleyhte ve üzerinde olmak üzere sırayla verilmesi hususunun takdiri Genel Kurula verilmiştir. 

Madde 63. — 85 nci madde 63 ncü madde olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. Teklifteki yet
kilendirilmiş bir kamu görevlisi deyimi değiştirilmiştir. Bunun yerine zorunlu hallerde, yetkilen
dirilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu görevlisi deyimi konulmuştur. Genel 
Kurulda Hükümetin ilgili bakan tarafından temsili esastır. Bakanın özürlü olması halinde onun 
yerine bir kamu görevlisinin Hükümeti temsili olanağını açık bırakmak için böyle bir hüküm kon
muştur. Ancak, son yıllardaki tatbikatta bakanların Genel Kurul toplantılarına Hükümeti temsil 
etmek üzere katılması yerine birinci derecede sorumluluğu taşımayan bazı kamu görevlilerinin Mec
lise geldiği ve sorulan birçoik hususlarda yetkisi bulunmadığı gibi beyanlarda bulunduğu görül-
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müştür. Bu sebeple bu deyim bilhassa bu noktayı belirtmek için maddeye alınmıştır. Birinci derece
de sorumlu daire başkanından murat en az müsteşar veya umum müdür derecesinde bir kamu gö
revlisidir. 

Madde 64. — 87 nci madde 64 ncü madde olarak kabul edilmiş ve fakat konuşma süresi 5 daki
kadan Senato İçtüzüğünde olduğu gibi 10 dakikaya çıkarılmıştır. 

Madde 65. — 89 ncu madde 65-nci madde olarak ufak değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Madde 66. — 90 nci madde 66 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 67. — 91 nci madde 67 nci madde olarak ifade düzeltmeleriyle kabul edilmiştir. 
Madde 68. — 92 nci madde 68 nci madde olarak kabul edilmiştir. Madde matlabı konuşma üs

lubu olarak değiştirilmiş ve ilk cümledeki «galiz ve müstehcen» deyimi «kaba ve yaralayıcı» deyimi 
ile değiştirilmiştir. 

Madde 69. — 93 ncü madde 69 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 70. — 94 ncü maddenin 1, 2 nci fıkraları 70 nci madde olarak kabul edilmiş ve madde

nin sonuna eski içtüzüğün 95 nci maddesindeki hükmün son fıkrası konularak bu yoldaki konuşma
ların oturumun sonunda yapılma esası konulmuştur. 

Madde 71. — Teklifin 73 ncü maddesi 71 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 72. — Teklifin 74 ve 75 nci maddeleri değiştirilerek 72 nci madde olarak kabul edilmiş

tir. 
Madde 73. — Teklifin 95 nci maddesi değiştirilerek 73 ncü madde.olarak kabul edilmiştir. 61. 

Madde ile milletvekillerinin konuşmalarına genel bir sınırlandırma konulmuştur. Bu sınırlandırma
ya paralel olarak milletvekillerine daha fazla konuşma imkânı sağlamak için en az 2 milletvekili ko
nuşmadan görüşmelerin yeterliğine karar verilememesi prensibi kabul edilmiştir. Bugünkü tatbikatta 
öncelik hakkı olan gruplar konuşarak İçtüzükte yazılı 6 adet konuşmayı yaptıklarından, son söz 
milletvekilinindir prensibinden yararlanan sadece bir milletvekili konuşabilmektedir. Bu maddedeki 
hükme göre bir hususta en az iki milletvekili konuşacak ve konuşmalardan sonra siyasî parti grupları 
veya Hükümet söz almışsa son söz milletvekilinindir kuralı uyarınca bir milletvekili daha konuşaca
ğından en az 3 milletvekiline konuşma fırsatı verilmiş olacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 74. — 96 nci madde ve 98 nci maddenin iki ve üçüncü fıkraları ve eski içtüzüğün 67 nci 
maddesinin bazı hükümleri1 alınmak suretiyle 74 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 75. — 97 nci maddenin yerine eski İçtüzüğün 67 nci maddesindeki hükümler aynen alın
mak suretiyle 75 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Teklifin 99 ncu maddesi değiştirilerek 76 nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu 
maddeyle eski İçtüzükteki geri alman kanun teklifleri tekabbülü müessesesi muhafaza edilmiştir. 

Madde 77. — Teklifin 100 ncü maddesi 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 78. •— 101 nci madde 78 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 79. — 102 nci madde 79 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 80. — 105 nci madde yerine eski İçtüzüğün 102 nci maddesi aynen alınarak 80 nci madde 

olarak kabul edilmiştir. Ancak, eski İçtüzükteki gerekçelerin sadece 1 milletvekili tarafından isten
mesi halinde okunması prensibi günün şartlarına uymadığından ve bugünkü basım ve dağıtım im
kânları karşısında lüzumsuz görüldüğünden ancak 5 milletvekilinin istemesi halinde gerekçe ve 
metnin okunması prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 81. — 106 nci madde kısaltılarak, sadeleştirilerek 81 nci madde olarak kabul .edilmiştir. 
Madde 82. — 107, 108, 109 ncu maddeler birleştirilerek 83 ncü madde olarak kabul edil'miştir.. 

İfadelerde düzeltmeler yapılmıştır. 61. maddenin gerekçesinde açıklandığı şekilde konuşma süreleri 
tayin edilmiştir. Bu süreler Avrupa Konseyi İçtüzüğünde en çok 10 dakika, Belçika Parlamentosu 
içtüzüğünde fee 31 nci maddesinde gösterildiği üzere 15 dakikadır. 

Madde 83. — Bu madde tasarıya 110 ncu maddenin yerine ve yeni hükümlerle konulmuştur. 
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Parlamento çalışmalarının daha süratle çalışmasıııiı ve kanunların çıkmasının 'bazı dar boğazlara 
girmesini önlemek için bu madde hükmü tanzim ve sevk edilmiştir. Bu maddeye göre kanunla
rın kabulü için birçok önergeler verilmesi ve bu suretle engellemeler yapılması ve 'Genel Kurulun 
çalışamaz hale gelmesi önlenmek istenmiştir. Bu maddedeki hükme göre tasarı veya teklifin bir 
maddesinin komisyonda kabul edildiği şekliyle oylamasının, önergeleıiıı oylanmasından önce yapıl
masını istemek hakkı komisyona verilmiştir. Ancak, komisyona verilmiş olan bu hakkın da kötüye 
kullanılmaması için karar yetersayısının, üye tamsayısının salt çoğunluğu olarak olması gibi ağır 
bir şarta bağlanmıştır. 

Bu maddeyle milletvekillerinin önerge» vermeleri ve bu önergelerini gerek komisyonda gerekse 
Genel Kurulda savunma haklarında herhangi bir kısıtlama, yapılmamıştır. Nasıl ki, önergeleıiıı 
en aykırı odanı önce oylanıp bu önergenin kabulü halinde diğer önergelerin tamamının reddedilmiş 
sayılacağı prensibi aklın ve mantığın tabiî icabı' ise bir komisyonun mevcudunun salt çoğıınluğuy-
le kabul edilmiş ve Genel Kurulun mevcudunun salt çoğunluğunun onayına uğramış bir metnin de
ğiştirilmesi tekliflerinin de kabuiü şansı kalmamış demektir. Tatbikatta komisyonlarda üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyunun bir konuda istihsalinin ne kadar güç olduğu ve yine Genel 
Kurulun bir konuda. 226 oyunun elde edilmesinin ne kadar güç olduğu nazarı itibara alınırsa ko
misyonca kabul edilen bu maddenin ancak, olağanüstü ahvalde siyasî parti gruplarının ortak 
görüşlerinin mevcudolduğu bir ahvalde işleyebilecek bir madde olduğu meydana çıkar. 

Komisyon bu maddeye göre oylamayı teklif (»der de teklif Genel Kurulda gerekli salt çoğunlu
ğu bulmaz ise maddenin oylama ve görüşülmesine İçtüzüğün diğer hükümleri gereğince evvelâ öner
gelerin oylanmasından başlamak üzere devam edileceği tabiîdir. 

Madde 84. — 113 ncü madde 85 nci madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 
Madde 85. -— 115 nci madde 8G ncı madde olarak aynen 'kabul edilmiştir. 
Madde 86. —• 117 nci madde 86 ncı madde olarak aynen'kabul edilmiştir. 
Madde 87. — 118 nci madde 1 nci fıkrası tadilen alınmış, 2 nci fıkrası kaldırılmıştır. 
Madde 88. — 1.19 neu madde değiştirilerek 88 nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye 

verilecek önergelere. 500 kelimeyi geçmeyen bir özet eklenmesi şartı konulmuştur. Bu limit gerek 
metni \e gerekse gerekçeleri kapsamaktadır. 

500 kelime normal birbuçuk daktilo sayfası tutan bir 'metne tekabül etmektedir. Sayfa sınır
laması yerine kelime esası alınarak sınırlama yapılması tatbikatta daha. çok: kullanılan bir hususa 
uymak ve daha belirli bir kıstas bulmak içindir. 500 kelimelik sınırlatma itibarî olkıp bu limitin bir
kaç kelimeyle geçilmesi önergenin hükümsüzlüğü anlamına gelmez. Önergelere, böyle bir 
sınırlaıma koymak milletvekillerinin kanun teklif etme ve önerge verme yetkilerini kısıtlama anla
mına gelmez. Zira : 

1. Resmî dairelere verilen dilekçelerde, daireler arası yarışmalarda asıl yazıya bir özet eklemek 
zorunlu bir tatbikat haline gelmiştir. 

2. Batı parlamentolarında her raporun başına bir özet eklemek örf ve âdet haline gelmiştir. 
3. Bu tarz bir özet Meclisin kanun yapma işlerini kolaylaştırır. 
4. Özet bizzat önerge sahibinin asıl kastının Genel Kurul tarafından anlaşılmasına yardım 

eder. Çünkü, uzun metinler ekseriya okunmaz veya olmıısa dahi takibedilip anlaşılması güçtür. 
Önerge özetini dinleyen veya okuyan üye önerge sahibinin maksadını kolayca anlar. Önergeye 
ilgi duyarsa daha geniş bilgi almak için önergenin tamamını okuyabilir ve bu suretle de önergelerin 
kabul edilme şansı daha çok artar. 

5. Bu hüküm kasıtlı surette uzun önergeler vermek suretiyle Meclisin çalışamaz hale gelmesi 
sonucunu doğuran, engellemeleri önler. 

Madde hükmüne göre özet üyelere basılıp dağıtılacak veya Mecliste sadece özet okunup asıl 
metin zapta eklenecektir. 

Madde 89. — 120 nci madde redaksiyonu kısaltılarak ve değiştirilerek 89 ucu madde olarak kabul 
edilmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

M'adde 90. — 135 nei madde 90 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 91. — 136 ncı madde karşılığı olarak 95 nei madde tanzim edilmiştir. Kanunların gö

rüşülmesinde iki görüşme esası kaldırıldığı halde Anayasa değişikliklerinde iki görüşme esası ay
nen bırakılmıştır. 

İkinci görüşmenin aradan 48 saat geçmeden başlanmaması esası konulmuş ve eski İçtüzükteki 
büküm aynen alınarak ikinci görüşmede sadece önergeler üzerinde görüşülmesi hükmü muhafaza 
edilmiştir. 

Madde 92. — 137 ve 138 nei maddelerin karşılığı olan bu madde yeniden tanzim edilerek 
Anayasa değişikliğinde önergelerim oylanmasına dair tatbik.edilen hüküm sarahate kavuşturulmuş
tur. 

Madde 93. — Teklifin 1 nei maddesinin son fıkrasındaki hüküm burada müstakil bir madde 
olarak yeniden tanzim edilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi gilbi mühim bir kararın, alelacele alın
masını önlemek maksadıyle bu tarz tekliflerin önce Anayasa Komisyonunda görüşülmesi sonra 
Danışma Kurulunun görüşünü bildirmesi ve bu önergenin oylanmasının açık oyla yapılması gibi 
esaslar konulmuştur. 

ALTINCI KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Madde 94. — 141 nei maddenin karşılığı olan bu maddenin 1 nei fıkrasındaki soru tarifi değiş
tirilmiştir. Bu tarifin yapılmasında İngiliz Parlamentosundaki tatbik edilen usul ile Belçika 
İçtüzüğünün ve İtalya İçtüzüğünün soru müessesesine ait verdiği tariflerden esinlenerek bu tarif 
yapılmıştır. 

Madde 95. — Bu madde Belçika İçtüzüğünün 70 nei maddesinin 2 nei fıkrasındaki hükümler
den alınmıştır. Bu hükümler geçmiş yılların tatbikatında soru müessesesinin kötüye kullanılması 
ve işlemez hale getirilmesi gibi emsalleri sebebiyle bu şekilde kabulünün yerinde olacağı mülâhaza 
edilmiştir. 

Madde 96. — 144 ncü madde, 96 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 97. — 145 nei ve 146 ncı maddedeki hükümler birleştirilerek 97 nei madde olarak 

kabul edilmiştir. Ancak bu maddeye, aynı günde bir kimseye ait iki soru önergesi koımşulaımaya-
cağı hükme konularak daha çok üyenin bu müesseseden yararlanması imkânı düşünülmüştür. 

Madde 98. — 151 nei madde redaksiyon düzeltmesi yapılarak 98 nei madde olarak kabul edil
miştir. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 

Madde 99. — 152 nei maddenin 1 nei fıkrası 99 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 100. — 154 ve 155 nei maddeler birleştirilerek ve redaksiyonu değiştirilerek 100 noü 

madde olarak kabul edilmiştir. Burada da önergelerin 500 kelimelik özetinin eklenmesi esası ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 101. — 154 ncü madde hükmü alınarak bu madde tanzim edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ ©ÖLÜM 

Madde 102. — 156 ve 157 nei madde hükümleri alınarak bu madde tanzim edilmiş ve bu mad
dede de önergelere 500 kelimeyi geçmeyen bir özet eklenmesi şartı- aynı gerekçe ile konulmuş
tur. 

Madde 103. — 159 ncu madde kısaltılarak ve düzeltilerek 103. ncü madde olarak kabul edilmiş
tir. 
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•DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 104. — 164 ncü (maddenin 1 ve 2 nci fıkraları düzeltilerek bu madde yeniden tanzim 
edilmiştir. 

Madde 105. — 165 nci madde hükmü aynen alınarak 105 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Madde 106. — 166 nci madde kısaltılarak 106 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Madde 107. — 169 ncu maddenin 1 nci fıkrası alınmış, gensorularda 500 kelimeyi geçmeyen 
özet ekleme şartı konulmuş ve Anayasanın 89 ncu maddesine atıf yapılmakla yetinilmiştir. Bu 
maddenin teferruata ait kısımları ve müteakip maddeler metinden çıkarılmıştır. 

YEDİNCİ KISIM 

Madde 108. — 176 nci madde karşılığı olan 116 nci madde eski İçtüzüğün 178 nci maddesi de
ğiştirilerek alınmak suretiyle yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 109. — 177 nci madde karşılığı olan bu madde eski İçtüzüğün 178 nci maddesinin 
son üç fıkrasıyle 179 ncu maddesinin alınması suretiyle tanzim edilmiştir. 

Madde 110. — 179 ve 180 nci madde hükümleri birleştirilerek madde yeniden tanzim edilmiş
tir. Bu maddede Karma Komisyon raporlarının dilekçe raporları gibi bazı şartlarla Grenel Ku
rulda görüşülmeksizin kesinleşmesi esası getirilmiştir. Bu esaslara göre Karma Komisyon kovuş
turmanın devre sonuna bırakılması şeklinde, olan raporunun Genel Kurulda otomatikman görü
şülmesi usulü terk edilmiştir. Komisyonun bu yoldaki raporunun Cumhuriyet savcılığının ademi 
takip kararma benzediği düşünülerek, rapora 10 gün zarfında itiraz edilmediği takdirde raporun 
kesinleşmesi esası kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 79. maddesi, T. B. M. M. üyelerinin dokunulmazlığını esas almış istisna olarak 
Genel Kurula dokunulmazlığın kaldırılması yolunda karar alma yetkisi tanımıştır. Üyeler hakkın
da kovuşturmanın devre sonuna bırakılması için Genel Kurulun ayrıca bir karar ittihazına Ana
yasamıza göre lüzum görülmemiştir. Genel Kurulun alacağı karar sadece izin vermedıir. Böyle 
bir izin verme kararı alınmadığı takdirde bir üye hakkında kovuşturma yapılamaması, Genel Ku
rulun aldığı bir karardan değil Anayasanın 79. maddesi hükmünden çıkan bir sonuçtur. Bu se
beple bir üyenin dokunulmazlığının kaldırılması için Genel Kurulca bir karar alınmışsa bu kara
rın iptali Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı açık olduğu halde doknulmazlığm devre sonuna 
bırakılması karan aleyhine Anayasa Mahkemesine gidilemeyecektir. 

Dönem yenilenmesi sebebiyle dokunulmazlığın kaldırılması talebinin yenilenmesi gerekmediği 
hususu madde açıkça konulmuştur. Bu hüküm daha önce Genel Kurulca düşünülmüş ve bu yol
da karara bağlanmıştır. 

Madde 111. — 181 ve 182 nci maddeler hükmünden yararlanarak bu madde tanzim edilmiş
tir. Bu maddeye göre Genel Kurulun bir üye hakkında kovuşturmaya izin verebilmesi için üyeye 
savunma hakkı vermek gerektir. Ancak, üyeyi savunmada zorlayacak güç yoktur. Üyenin savun
ma yapmaması sebebiyle Genel Kurulun karar almasını, imkânsız hale getirmemek için savunma
yı yapmayan milletvekili hakkında evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilmesi esası ka
bul edilmiştir. 

Madde 112. — 183 ve 184 ncü madde birleştirilerek 112 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Madde 113. —' 185 nci madde hükmü alınarak 113 neü madde tanzim edilmiştir. Bu madde
deki muradolan Karma Komisyon Millet Meclisli Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 
Komisyondur. Milletvekilliği ile bağdaşmayacak bir durum olduğunun tespiti çok önemli oldu
ğundan bu yetki Başkanlık Divanından alınarak Karma Komisyona verilmiştir. 

Madde 114. — 186 nci madde hükmü kısaltılıp değiştirilerek 114 ncü madde tanzim edilmiştir. 
Burada da durumun incelenerek rapora bağlanması işi gene Kanma Komisyona verilmiştir. 
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SEKİZİNCİ KISIM 

BtKÜN'Cl (BÖLÜM 

Madde 115. —189 ncu mıadde ifade tarzı değiştirilerek 115 ned nıadde olarak kabul edilmiştir. Açık 
oylamanın sonucunun alınmasında tereddüt hâsıl olduğu durumlarda üyelerden kabul edenlerin 
salonda bir tarafa, etmeyenlerin diğer tarafa bölünmeleri suretiyle yapılması esası getîriiLmiştür. 
Bu usul İtalyan Parlamentosunda nıevcudolup açık oylama sonuçlarını tereddütsüz sayabilmek için 
çok pratik ve yerinde bir usul olarak görülmüştür. 

Madde 116. — 190 ncı madde hükmü aynen 116 ncı madde olarak kabul edilmdştir. 
Madde 117. — 191 ve 192 nci madde hükümleri birleştirilerek 117 nci madde tanzim edilmiş

tir. 
Madde 118. — 194 neü "madde aynen 118 nci madde) olarak kabul edilmdştir. 
Madde 119. — 195, 196, 197, 198 ve 199 ncu maddeler birleştirilerek ve ifadeler basitleştiri

lerek 119 ncu madde tanzim edilmiştir. 
Madde 120. — 200 ncü madde aynen 120 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 121. — 202 nci ımadde aynen 121 nci made olarak kabul edilmdştir. 
Madde 122. •— 203 ncü madde sadeleştirilerek 122 nci madde tanzim edilmiştir. Bu mad

de de tatbikatta birçok münakaşalara sebebolan «salt çoğunluk» deyiminin tarifi yapılmıştır. 
Anayasamıza göre salt çoğunluk deyimi lügat manasını yitirerek hukukumuzdaki «ekseri-
yet-i ara» veya mutlak ekseriyet deyimlerinin karşılığı olarak kullanılmıştır.- Bu karşılığa 
uyar bir tarif yapılmıştır. 

Madde 123. — 204 ncü madde aynen alınarak bu madde kabul edilmiştir. 
Madde 124. — 205 nci madde aynen 124 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 125. — 206 ncı madde aynen 125 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Madde 126. — 208 nci madde kısaltılarak 126 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Madde 127. — 211, 212, 213 ve 214 ncü maddeler hükümleri sadeleştirilerek bu madde tan
zim edilmiştir. 

Madde 128. — Milletvekillerinin devamsızlıklarını gösterir bir cetvel tanzimi ve yayınlan
ması birçok Avrupa m emle ketlerinde tatbik e dilegem. bir usuldür. devamsızlık sebebiyle 
milletvekilliğinin düşmesi ve disiplin müeyyidelerinin tatbiki için böyle bir cetvelin yayınlan
ması zorunludur. Cetvellerin yanlış tutularak milletvekillerinin mağdur olmalarını önlemek 
maksadıyle, devamsızlık cetvellerinin ne yolda tanzim edileceği açık surette anlatılmıştır. Bu 
madde 218 nci maddeden a1 inmiştir. 

Madde 129. — 219 ncu maddedeki disiplin cezalan tatbiki zor ve pratik görülmediğinden 
kaldırılmış ve yerine 45 Birleşim gelmeyen üyenin üç aylık yolluğunun ödenmemesi pren
sibi konmuştur. 

Madde 130. — 220 nci madde aynen 130 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 

Madde 131. — 221 nci madde, redaksiyonu düzeltilerek 131 nci madde olarak kabul edil
miştir. 
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Madde 133. 
Madde 134. 
Madde 135. 
Madde 136. 
Madde 137. 
.Madde 138. 
Madde 139. 

mistir. 
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ONBİRİNCİ KISIM 

223 neü madde 132 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
224 neü madde 133 ıncü anadde olarak aynen kabul edilmiştir. 
225 nci madde 134 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
22G neı madde 135 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
227 nci madde 136 neı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
228 nci madde 137 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
229 ucu madde 138 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
230 nen madde ve 231 nci madde 139 ucu madde olarak aynen kabul edil-

ONİKİNOİ KISIM 

.Madde 140. — 238 nci madde 140 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
.Madde 141. — 239 ncu î.-.adde 141 nci madd>e olarak aynen kabul edilmiştir. 
.Madde 142. — 240 nci madde düzeltilerek 142 nci madde olarak tanzim edilmiştir. 
Madde 143. — T. B. M. M. <eski üyeleri hakkında mevcut uygulama hususunda İçtüzükte 

sarahat mevcut değildir. 'Böyle bir sarahati getirmek maksadı yi e 143 ııcü madde yeni olarak 
tanzim edilmiştir. 

Madde 144. — 241 nci madde değiştirilerek 144 neü madde olarak kabul'edilmiştir. 
Madde 145. — 245 nci maddeyi kapsayan bu maddede 'Ounühuriyet (Senatosu İçtüzüğünden 

aynen alınmıştır'. 
Madde 146. — 246 nci madde kısaltılmış ve 146 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
BİRİNOİ BÖLÜM 

Madde 147. 
Madde 148. 
.Madde 149. 

Madde 150. 
Madde 151. 

Madde 152. 
bul edilmiştir. 

Madde 153. 
Madde 154. 
Madde 155. 
Madde 156. 

mistir. 

247. nci madde 147 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
248 nci madde ufak değişikliklerle 148 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
250 nci madde aynen 149 ıncu madde olarak kabul edilmiştir. 

İKİİN'Gİ BÖLÜM 

251 nci madde aynen 150 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
254 neü madde 151 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜOÜNOÜ BÖLÜM 

• 256 nci madde redaksiyon değiştirmeleri yapılarak 152 nci madde olarak ka-

258 nci madde 153 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
259 ncu madde 154 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
260 nci madde 155 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
261 ne] madde 156 neı madde olarak son fıkrası tayyedilerek kabul edil-

ONDÖRDÜNCÜ KISIM 

Madde 157. — 266 neı madde 157 nci madde olarak kabul edilmiş, ancak İçtüzüğün ha
yatiyetini muhafaza yönünden Anayasa Komisyonuna İçtüzükteki noksan ve aksaklıkları tes
pit ve Başkanlığa bildirme yükümlülüğü de verilmiştir. İtalyan Meclisinde bu görevi mu-
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vazzaf İçtüzük Komisyonu yapmaktadır. Bu maddenin yeni konulan bu hükmün İçtüzüğün 
daima camlı ve ihtiyaca uyar hakle bulunmasına yardımcı olacaktır. 

Madde 158. — 270 nci madde basitleştirilerek 158 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 159. — 269 neu madde 159 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ONBEŞİN01 KISIM 

Geçici Madde 1. — Eski Geçici madde İçtüzüğün kabulünün gecikmesi sebebiyle bir an
lam taşımaz hale gelmiştir. Bu sebeple de İçtüzüğün iki maddesinin tatbikinin yeni* yasama 
yılı başımda uygulanması için bu geçici madde konulmuştur. 

Geçici Madde 2. — Geçici 6 ncı madde aynen geçici 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

ÖNALTINCI KISIM 

Madde 160. — 271 nci madde aynen 160 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 161. — 273 ııcü madde 161 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 162. —• 274 ııcü madde 162 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yukarıda numaraları yazılı maddeler dışındaki teklifin bütün maddeleri tayyedilmiştir. 
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MÎLLET M E C L M İÇTÜZÜĞÜ TEKLÎFÎ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel hükümler 

Dönem ve 
toplantılar. 

MADDE 1. — Yasama döne
mi, Millet Meclisiuin iki millet
vekili genel seçimi arasındaki 

görev süresi olup, bu süre, Anayasa uyarın
ca uzatılmadığı veya seçimler yenilenmedi
ği takdirde, dört yıldır. 

Yasama yılı, 1 Kasımda başlayıp 31 
Ekimde sona eren müddettir. 

Birleşim Genel Kurulun belli bir günde 
açılan toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen 
kısımlarından her biridir. 

Anayasanın 69 ncu maddesi gereğince 
Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine 
dair istemler yapılacak bir görüşmeden 
sonra oylanır. Oylama açık olarak yapılır. 

Üye sayısı. MADDE 2. — Millet Meclisi 
üye tamsayısı dörtyüzellidir. 

Milletvekilliklerinde boşalma olması, üye 
tamsayısını değiştirmez. 

Ancak, bu İçtüzükte öngörülen seçimler 
için, siyasi parti gruplarının ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlarm yüzde oranla
rının hesaplanmasında, üye tamsayısından 
açık milletvekilliklerinin çıkarılması sure
tiyle bulunan sayı esastır. 

İKİNCİ KISIM 

MilletveMllerinin an'diçtaesi 

Andiçme töreni. MADDE 3. — Milletvekili 
genel seçimi kesin sonuçları

nın Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Rad
yolarında ilânını takibeden beşinci gün saat 
15,0O'te Millet Meclisli Geme! Kurulu çağrı
sız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce mil
letvekillerinin andiçme töreni yapılır. 

Andiçme töreninde bulunmıyan millet
vekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında 
andiçerler. 

Mllet Meclisi 

MÎLLET MECLİSİ 
ANAYASA KOMÜSYOFÜNOT DEĞlŞTİRİŞİ 

BİRİNCİ KISIM 

'Genel hükümler ve tarifler 

Dönem, yasama 
yıllı, birleşim ve 
oturum. 

MADDE 1. — Yasama döne
mi, Millet Meclisinin iki millet
vekili genel seçimi arasındaki) 

süre olup, bu süre, Anayasa uyarınca 
uzatılmadığı veya seçimler yenilenmedi
ği takdirde, dört yıldır. 

Yasama yılı, 1 Kasımda başlayıp 31 
Ekimde sona eren süredir. 

Birleşüm, Genel Kurultım belli bir güeıd& 
açılan toplantısıdır. 

Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen 
kısımlarından her biridir. 

Üye tamsayısı. MADDE 2 .— Üye tamsayısı 
450 idin (Millet Meclisi üyelikle
rinde 'boşalma lolması üye tamsa
yısını değiştirmez. 

Ancak, bu içtüzükte öngörülen seçimler 
için, siyasî parti gruplarının ve siyasî parti 
grubu mensubu olmayanların yüzde oranla
rının hesaplanmasında, üye tamsayısından 
açık milletvekülüklerinin çıkarılması sure
tiyle bulunan sayı esastır. 

İlk toplantı ve MADDE 3. — Milletvekili 
içme. genel seçimi kesin sonuçları

nın Yüksek Secim Kurulunca Türkiye Ead-
yolarmda ilânını takibeden beşinci gün 
saat 15,00'te Millet Meclisi Genel Kurulu 
çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, 
önce milletvekillerinin andiçme töreni ya
pılır. 

Andiçme töreninde ıbulunmayaıı millet
vekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başın
da andiçerler. 
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Andiçme, her milletvekilinin, Anayasa
nın 77 nci maddesindeki metni kürsüden 
yüksek sesle okuması suretiyle olur. 

Ara seçimden 
sonra andiçme. 

Andiçmede sıra. 

MADDE 4. — Ara seçimde 
anilletvekili seçilenler, katıldık
ları ilk birleşimin başında an
diçerler. 

MADDE 5. — Andiçme tö
reninde önıce geçici Başkan, 

Başkanlık Kürsüsünden andiçer. Sonra, 
Geçici Başkanvekili ile Geçici Divan üye
leri sırayla kürsüye gelerek andiçerler. 

Geçici Divan üyelerinin andiçmesinden 
sonra, diğer milletvekilleri, seçim çevrele
rinin adlarının ve her seçim çevresi içinde 
milletvekillerinin soyadı ve adlarının alfa
be sırasına göre andiçerler. 

Teklifin 27. maddesi karşılığıdır. 

Teklifin 28. maddesi karşılığıdır. 

Teklifin 29. maddesi karşılığıdır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Andiçme, her milletvekilinin, Anayasa
daki metni kürsüden yüksek sesle okuma
sı suretiyle olur. 

Ara seçimde milletvekili seçilenler, ka
tıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler. 

Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve 
adlarının alfabe sırasına göre andiçerler, 

3. maddeye eklenmiştir. 

3. maddeye eklenmiştir. 

Yasama yılının MADDE 4. — Millet Mec
lisi, 3. maddede yazılı olan 
durum dışında her Kasım ayının 
birinci günü çağrısız toplanır. 

Tatil. MADDE '5. — Tatil, Yasa
ma Mecüslerinln aynı gün baş

lamak ve aynı gün sona ermek üzere çalış
malarını ertelemeleridir. Tatile giriş, Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun 
yukardaki esgfea uygun kararları ayrı ayrı 
almalarına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ta
tile girmesi için, Millet Meclisince karar 
alınması, Danışma Kurulunun görüşü alın
dıktan sonra teklifin Genel Kurulca oylan
ması gerekir. 

Bir yasama yılında beş aydan fazla ta-
tîl yapılamaz. 

Araverme. MADDE 6. — Aravıerme 
Millet Meclislinin. 15 günü geç-
müemek üzere çalışmalarını er
telemesidir. 
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Teklifin 30. maddesi karşılığıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Millet Meclisinin kuruluşu 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 

Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanlık 
Divanı. 

MADDE 6. — Yasama dö
neminin birinci birleşiminin ilk 
oturumundan başlıya rak ası! 

Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı millet
vekili, Geçici Başkanlık görevini yapar. 
îkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekil-
liği görevini yerine getirir. 

En genç altı milletvekili de, geçici ola
rak Divan üyeliği yaparlar. 

Başkanlık Diva- MADDE 7. -
nının kuruluşu. 

vanı : 
1. Bir Başkan; 
2. Dört Başkan vekili; 

Başkanlık Di-

Millıet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Millet Meclisinin araverme kararı a/İ
ması Danışma Kurulunun bu konudaki gö
rüşü alındıktan sonra teklifin Genel Ku
rulca oylanması suretiyle olur. 

Olağanüstü top- MADDE 7. — Tatil veya 
gı ı arı. a r a v e r m e sırasında Cumhurbaş

kanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini Millet Meclisi Başkanı, Millet 
Meclisini; ve Cumhuriyet Senatosu Başka
nı, Cumhuriyet Senatosunu olağanüstü 
toplantıya çağırdığı takdirde, Millet Mec
lisi, çağrı günü toplanır. 

Millet Meclisli Başkanı, olağanüstü top
lantı çağırışını doğrudan doğruya veya en 
az 90 milletvekilinin imzasını taşıyan bir 
önerge üzerine yapar. İBu (önergede ve çağ
rıda,, i olağanüstü toplantı gün ve saa
tinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun 
belirtilmiş olması şarttır. 

Olağanüstü 'toplantıda birleşim açılın
ca, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur 
ve bu toplantıyı gerejktiren konu görüşü
lür. 

Olağanüstü toplantıyı gerektiren ko
nu üzerinde Yasama Meclislerince yapıl
ması gerökli işlemler tamamlanınca, Mil
let Meclisi çalışmalarına devama karar ve
rebilir. 

İKİNCİ KISIM 

Millet Meclisinin Kuruluşu 

BİTCİNiCİ BÖİJİÜM 

Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanlık 
Divanı. 

MADDE 18. —̂ Yasama dö
neminin birinci birleşiminin ilk 
oturumundan (bağlıyarak Baş

kan seçilinceye kadar, en yaşlı milletve
killi, Geçici Başkanlık görevini yapar. 
İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekil-
liği görevini yerine getirir. 

En genç altı milletvekili de, geçici ola
rak Divan üyeliği yaparlar. 

Başkanlık Diva 
nının kuruluşu. 

MADDE 0. w- Başkanlık Di
vanı, 1 Başkan; 4 Başkanveki-

11; 3 İdareci Üye; 7 Divan üyesinden ku
rulur. 
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3. Üç İdareci Üye; 
4. Yedi Divan üyesinden kurulur. 
Gerektiğinde, Genel Kurul Danışma Ku

rulunun teklifi üzerine idareci üyelerin ve
ya Divan üyelerinin sayısını artırabilir. 

Başkanın seçimi; MADDE 8. — Yasama dö-
görev süresi. . ., ,-, ..,,,. ,.•,•, •. • 

nemi başımla mılletivekıİlerinin 
aadiçme töreninden sonra, Baş
kan seçimi yapılır. 

Başkan seçimi gizli oyla olur. 
Başkan seçimi için siyasi parti grupları 

aday gösteremezler. 
Başkan, Millet Meclisi üye tamsayısının 

üçte iki çoğunluğunun oyu ile seçilir. 
İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlana

mazsa, üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü ve 
daha sonraki oylamalarda seçilebilmek için 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ye
ter. Üçüncü ve daha sonraki oylamalarda 
hiçbir aday üye tamsayısının salt çoğunlu
ğunun oyunu sağlıyamazsa, oylamalara er
tesi birleşimlerde devam olunur. 

Başkan iki yıl için seçilir. 

Başkanlık Divanı MADDE 9. — Millet Meclisi 
üyeliklerinin siya- ,,. , . . , 
si parti grupları Başkanı, siyası parti grupla rı-
arasında bölüşül- n m toplam sayısı içindeki yüz
mesi; seçimi, gö- , , u ,, . ., T̂ . 
rev süresi. ^ e oranlarım tesbit e'der ve Da

nışma Kuruluna ibilclirir. 
Danışma Kurulu, bu oranlara göre. her 

siyasi parti grupuna düşen Divan üyeliği 
sayısını tesbit eder. 

Başkanlık Divanmdaki görev yerleri, 
Başkanvekilleri için - iki adedi üye tamsa
yısının salt çoğunluğuna sahip siyasi parti 
gruplarına aidolmak üzere - oranı en yük
sek olandan başlıyarak sıra ile bölüşülür. 
İdareci üyeliklerle Divan üyelikleri için 
görev yerlerinin bölüşümü, Danışma Kuru
lunca tesbit edilir. 

Danışma Kurulu tarafından yukardaki 
fıkralar gereğince tesbit edilen Divan üye
likleri adedi, her siyasi parti grupuna dü
şen üye sayısı ve görev yerleri listesine uy
gun olarak, siyasi parti grupları, adayları
nı belli süre içerisinde Başkanlığa bildirir
ler. Danışma Kurulu tarafından 7 nci mad
denin son fıkrası uyarınca bir karar alm-

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Gerektiğinde, Genel Kurul, Danışıma 
Kurulunun teklifi üzerine idareci üyele
rin veya Divan üyelerinin sayısını artıra
bilir. 

Başkanın seçimi; MADDE 10. — Yasama döne-
gorev u s . n ^ başında, üyelerin andiçme tö

renlinden sonra ve gizli oyüa, iki 
yasama yıllı içim Başkan seçimi 
yapılır. 

Başkan secimi için siyasi part i grupla
rınca aday gösterilemez. 

Başkan, Millet Meclisi üye taınnsayısınm 
üçte iki çoğunluğunun oyu ile seçilir. 

İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlana
mazsa, üçüncü ve daha sonraki oylamalar
da seçilebilmek için üye tamsayısının salt 
çoğunluğunun oyu yeterlidir. 

Parti gruplarının MADDE 11. — Millet Meclisi 
nında^temsü!^" Başkanı, siyasi part i grupları

nın parti grupları toplam sayı
sı içindeki yüzde oranlarını ve 
İm oranlara göre her siyasi par
ti grubuna düşen Başkanlık Di
vanmdaki görev yeri sayısını tes
pit eder ve Danışma Kuruluna 
bildirir. 

Başkanlık Divanmdaki görev yerleri, 
Başkanvekillikleri için - iki adedi Millet 
M celisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna 
sahip isiyasi parti grupuna ait olmak 'üze
re - oran, en yüksek olandan başllayarak sı
ra ile dağıtılır. 

İdareci üyeliklerde, Divan üyelikleri için 
görev yenleri dağıtılma !Daimşmıa Kurulunun 
görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca ka
rarlaştırılır. 

Siyasi parti grupları kendilerine 
düşen yerler için adaylarını gösterir. Bu 
adayları gösterir listenin Genel Kurulca (işa
ret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamam
lanmış olur. 
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mışsa bu kararın ve siyasi parti grupla
rınca bildirilen adayların isimlerini göste
rir listenin Genel Kurulca, genel hükümle
re göre görüşme yapıldıktan sonra işaret 
oyuyla onaylanması suretiyle seçim tamam
lanmış olur. 

Millet Meclisi Başkanvekilleri, idareci 
üyeleri ve Divan üyeleri iki yıl için seçi
lirler. Bu görevlerde her hangi bir suretle 
boşalma halinde, yeni seçilen Divan üyesi, 
eskisinin görev süresini (tamamlar. 

Başkanlık Divanı 
üyeliklerinde 
boşalma. 

MADDE 10. — Başkanlıkta 
iboşalma halinde, yeni Başkan 
seçilinceye kadar, en yaşlı Ba§-

'kanvekili, geçici başkanlık görevini yerine 
getirir. 

Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde 
boşalma halinde, noksan üyelik tamamla
nıncaya kadar Divanın görev ve yetkisi de
vam eder. 

Başkanlık Diva
nında siyasi parti 
gruplarının tem
silinin teminatı. 

MADDE 11. — Mensub'ol-
duğu siyasi parti ile üyelik bağı 
kesin olarak sona ereLi veya 
Millet Meclisinde grup kurma 

hakkını kaybeden bir siyasi partiye men-
subolan üyenin, Başkanlık Divanmdaki gö
revi sona erer. Bu takdirde de, onuncu 
maddenin son fıkrası uygulanır. 

Genel Kurulda siyasi parti gruplarının 
o ra l a r ında değişiklik olması sonucunda, 
bunların Başkanlık Divanında sahibolduk-
ları üyeliklerin sayısı ve görev yerleri de-

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirip 

Millet Meclisi Başkanvekilleri, İdareci 
üyeleri ve Divan üyeleri iki yasama yılı için 
seçilirler. Bu görevlerde her hangi bir su
retle boşalma olması halinde, yeni sıeçfeı 
Divan üyesi, eskisinin görev süresini ta
mamılar. 

Başkanlık Diva 
nında boşalma. 

MADDE İİ2. — Başkanlıkta 
boşalma halinde, yeni Başkan 
seçilinceye kadar, en yaşlı Baş-

kanvökili, geçici başkanlık görevini yerine 
getirir. 

Başkanlık Divanının diğer üyeliklerin
de boşalma haliinldle, noksan üyelik tamam
lanıncaya kadar Divanın görev ve yetkisi 
aynen devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamam
lanır. 

Mensubolduğu siyasi parti ile üyelik! 
bağı sona eren veya Millet Meclisinde grup 
kurma hakkını kaybeden bir siyasi parti 
mensubu üyenin, Başkanlık Divanmdaki 
görevi kendiliğinden sona erer. Bu takdir
de de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Genel Kurulda siyasi parti gruplarının 
oranlarında değişiklik olması sonucunda, 
bunların Başkanlık Divanında sahibolduk-
ları üyeliklerin sayısı ve görev yerleri de
ğişen oranlara uymuyorsa, Başkan, bu du-
rumiu tespit eder. Bunun üzerine, 11. (mad
de uyarınca ıgereken işlem yapılır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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gişen oranlara uyT&uyorsa, Başkan, bu du
rumu tesbit eder. Bunun üzerine, Danışma 
Kurulu, bölüşüm listesinde 9 ncu madde 
uyarınca gereken değişiklikler hakkında 
işlem yapar. 

Yukarıki fıkralar, Başkan hakkında uy
gulanmaz. 

Teklifin 236. maddesi karşılığıdır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Teklifin 232. maddesi karşılığıdır. 

Başkanlık Divanı- MADDE 13. — Başkanlık 
Divanı, Kanunjlar ve içtüzük ge
reğince verilen görevleri yerine 
getirir. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçim
lerde önemli bir yanlışlık olduğu birleşimin 
sona ermesinden sonra anlaşılırsa, Başkan, 
Divanı toplıyarak takibedilecek yolu karar
laştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine 
getirilmesi 'bakımından gerekli görürse, Di
vanın görüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sa
yısı üye tamsayısının, karar yeter sayısı 
ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu
dur; 

Ancak Başkanlık Divanı 'üyelerinin tek 
başlarına üzerlerine aldıkları işlerden dola
yı yapılacak şikâyetler için toplantı yeter 
sayısı, hakkında şikâyette bulunulan üye
nin dışındaki bütün üyelerin Hamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendir
diği Başkanvekili hazır bulunmadan Divan 
toplanamaz ve karar alamaz. 

Başkanın görev
leri. 

MADDE 14. u 
görevleri şunlardır 

Başkanın 

1. Millet Meclisini Meclis dışında tem-
sil etmek; 

2. Genel Kurul görüşmelerini yönet
mek; 

3. Tutanak dergisi ile tutanak özeti
nin düzenlenmesini denetlemek; 

4. Başkanlık Divanına Başkanlık et
mek ve Divanın gündemini hazırlamak; 

,5. Danışma Kuruluna başkanlık et
mek; 

6. Millet Meclisi komisyonlarını denet
lemek; 

7. Başkanihk Divanı kararlarını uygu
lamak ; 
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Teklifin 233. maddesi karşılığıdır. 

Teklifin 234. maddesi karşılığıdır. 

Teklifin 235. maddesi karşılığıdır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştîrişi 

8. Millet Meclisinin idari ve malî işle
ri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetle
mek; 

9. Millet- Meclisini ve çalışmalarını ta
nıtıcı tedbirler almak ve yayın yapımiak; 

10. Kendisine Anayasa, kanunllar ve İç
tüzükler gereğince verilen görevleri yerine 
getirmek. 

Başkan, özürlü olduğu veya Millet Mec
lisi toplantı halinde İken Ankara dışında 
bulunduğu zaman, görevlerini yerine ge
tirmek üzere, BaşkanvekiUerinden birisini 
kendisimıe yazıyfle vekil olarak tayin eder. 

Başkan, Millet Meclisi Başkanlığına ay
rılanı resmî konaklarda oturur. 

Başkanvekilleri 
nin görevleri. MADDE ,15. — Başkanve-

killerinin görevi, Başkanın ye
rine Genel Kurul görüşmelerini 

yönetmek ve yönettiği oturumlarla 'ilgili 
tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzen
lenmesini gözetmektir. 

Başkanvekillerinin hangi birleşim veya 
oturumları yöneteceklerime Başkan karar 
verir. 

İdareci üyelerin 
görevleri, 

MADDE 16. — İdareci üye
lerin görevleri şunlardır : 

1. Millet 'Meclisinin idarî ve malî işleri 
ile kolluk işlerini Millet Meclisi Başkanının 
talimatına uygun olarak yürütmekte Baş
kana yardımcı olmak; 

2. özel törenleri idare etmek; 
3. Millet Meclisi bütçesine ilişkin tek

liflerini Başkana sunmak; 
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağıt

mak ; 
İdareci üyeler; sükûn ve düzenin ko

runması, görüşmelerin açıklık ve serbestli
ğinin sağlanması ve gereken hallerde Mu
hafız Taburunun ve Emniyet kuvvetinin kul
lanılmasında Başkanlığın yürütme vasıtala
rıdır; ortak sorumluluk içinde görev yapar
lar ve yetki kullanırlar; tatil ve ara verme 
sırasında sıra ile Başkentte otururlar, bu 
sırayı Başkan tesbit eder; 

Divan üyelerinin 
görevleri. 

MADDE 17. — Divan üye
lerinin görevleri şunlardır : 
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Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değ'iştirişı 

İKİNCİ BÖLÜM 

Siyasi parti grupları 
Siyasi parti grup 
larının kuruluşu. 

MADDE 12. — En az on 
milletvekili bulunan siyasi par
tiler, Millet Meclisinde grup 
.kuruna hakikıına sahiptirler. 

Siyasi parti grupunun ilk kuruluşunda 
grup içy önetmelikleri) ve her yasama dö
nemi başında, o grupa mensup milletvekil
lerinin ad ve soyadları ile seçim çevreleri 
Grup Başkanlığınca yazı ile Başkanlığa bil
dirilir. 

Sonradan meydana gelecek değişiklikler, 
2 nci fıkra gereğince en kısa zamanda Baş
kanlığa bildirilir. 

Millet Meclisinde siyasi parti grupların
dan gayri gruplar ve bu arada, özel çıkar
lar ile bölge, meslek veya zümre çıkarlarını 
savunmak üzere gruplar kurulamaz. 

Danışma Kurulu. MADDE 13. — Danışma 
Kurulu Millet Meclisi Başkanı

nın başkanlığında, siyasi parti grup temsil
cilerinden kurulur. Bu kurul, İçtüzükte ken
disine verilen görevleri yerine getirir veya 
Başkanın istemi üzerine danışma niteliğin
de görüş bildirir. 

Gerektiğinde bir Hükümet temsilcisi de 
Danışma Kurulunda bulundurulabilir. 

Danışma Kurulu, Başkanlığın gerekli 
görmesi veya Hükümetin veya bir siyasi 
parti grupu başkanlığının istemi üzerine 
Başkanlıkça toplantıya çağırılır. 

1. 
mek; 

2. 
3. 
4. 
5. 

Tutanakların tutulmasını deneti e-

Tutanak özetlerini yazmak; 
Genel Kurulda evrak okumak; 
Yoklama yapmak; 
Oyları saymak; 

6. Seçimlerin düzen ve dürüstlük için
de geçmesini denetlemek; 

7. Söz sırası kaydetmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Siyasî parti grupları vö Danışma Kurulu 

Siyasi parti 
gruplarının 
kuruluşu. 

MADDE 18. — En 'az on tmil-
letvc'kili bulunan siyasî paiıitiller, 
Millet Meclisinde grup kunmıa 
hakkına sahiptirler. 

Siyasî parti grubunun ilk kuruluşunda 
grup İçyönetmeliği tiıle her yasama dönemi 
başında, o gruba mensup ımiillıeltvekillıeri-
niın ad, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir 
ilişte gruplarca Mecllis Başkanlığına verilir. 

Sonradan meydana gelecek 'değişiklik
ler hakkında da .en kısa zamanda aynı iş
lem yapılır. 

Danışma Kurulu. MADDE 19. — Danışma Ku
rulu, Millet Meclisi Başkanının 

başkanlığında grup başkanları veya vekille
rinden birisi veya onların yazılı olarak 
görevlendirdiği birer milletvekilinden ku
rulur. 

Bu kurul, İçtüzükte kendisine verilen 
. görevleri yerine getirir veya Başkanın iste

mi üzerine danışma niteliğinde görüş bil
dirir. 

Gerektiğinde bir Hükümet temsilcisi de 
Danışma Kuruluna çağrılabilir. 

Danışma Kurulu, Başkanın gerekli 
gömmesi veya bir siyasi parti grupu baş
kanlığınım istemi üzerime Başkan tarafın
dan toplantıya çağırılır. 
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Daimî 
Komisyonlar. 

(Teklif) 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonlar 

MADDE 14. — Millet Mec
lisi daimî komisyonları şunlar
dır ı 

1. Anayasa Komisyonu; 
2. Plân Komisyonu; 
3. Adalet Komisyonu; 
4. Millî Savunma Komisyonu; 
£). İçişleri Komisyonu; 
6. Dışişleri Komisyonu; 
7. Millî Eğitim Komisyonu; 
8. Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko

misyonu ; 
9. Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu; 
10. Tarım ve Köy işleri Komisyonu; 
11. Sosyal İşler Komisyonu; 
12. Millet Meelisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu. 
Plân Komisyonu, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Bütçe Karma Komisyonu üyeliğine 
Millet Meclisince seçilen otuzbeş milletve
kilinden ve diğer daimî komisyonlar on-
beşer milletvekilinden kurulur. 

Plân Komisyonu dışındaki daimî komis
yonların her birinin üye sayısı, Danışma 
Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 
işaret oyuyla değiştirilebilir. 

Daimî komisyonlar, her yasama döne
mi başında iki yıl için seçilirler. Daimî ko
misyonların görev süresi, yenileri seçilin
ceye kadar devam eder. 

Yükardaki komisyonlarla karşılanmıyan 
dairelerle ilgili tasarı veya teklifler malî 
işlerden ise Plân Komisyonunda, bundan 
başka bütün tasarı veya teklifler Başkan
lığın takdir edeceği veya Genel Kurulun 
uygun göreceği komisyonlarda konuşulur. 

Komisyon üyelik- MADDE 15. — Başkanlık 
lerinm siyasi par- n , . . „,. , 
ti grupları ara- y' n<3U maddenin ilk fııkrasmda 
smda bölüşülmesi belirtilen oranlara göre, her bir 

komisyomda her siyasi parti 
gruıpuna d'ülşen üye sayısını tes-
Ibifl eder. 

ve seçim. 

Millet Meelisi Anayasa Komisyonunun değiştirici 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Komisyonlar 

Komisyonların 
adları. 

MADDE ^9. >— Millet Mec
lisi komilsyonlları şundardır : 

1. Anayasa Komisyonu; 
2. Adalet Komisyonu; 
3. Millî Savunma Komisyonu; 
4. İçişleri Komisyonu; 

Dışişleri Komisyonu; 
Millî Eğitim Komisyonu; 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu ; 
Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu; 
Tarım ve Köy İşleri Komisyonu; 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu j 
(sağlık, çalışma, imar iskân işıleri) 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu. 
Komisyonların her birinin üye sayısı, 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel 
Kurulca' işaret -oyuyla tâyin ediılir. 

Komisyonlar, her yasama dönemi başın
da iki yıl için seçilirler ve görev süneDeri 
yenileri seçilinceye ikaıd'ar devam eder. 

5. 
6. 
7. 

9. 
10. 

11. 

Parti gruplarının MADDE 21. \— Başkan, 11. 
komisyonlarda n • «n Ü i T I. 
temsili. maddenin (ilk fıkrasında bo-

lirtilen oranlara göre, komisyon
da da ısiyasi parti gruplarına dü
şen üye sayısını tesbit eder. 
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Bir siyasi parti grupu, her hangi bir ko
misyonda kendisine düşen üyelikten vazge
çebilir. 

Başkanlıkça her komisyon için tesbit 
edilen üye sayılarına uygun olarak siyasi 
parti grupları, adaylarını belli edilecek bir 
süre içerisinde Başkanlığa bildirirler. Bü
tün komisyonlar için, - gerekli görülmüşse -
14 neü maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca 
yapılan üye sayısındaki değişiklik teklifle
rinin ve her bir komisyon için siyasi parti 
gruplarınca bildirilen adayların isimlerini. 
gösterir listelerin Genel Kurulca, genel hü
kümlere göre görüşme yapıldıktan sonra 
işaret oyu ile bir arada onaylanması sure
tiyle seçim tamamlanmış olur. 

Plân Komisyonu ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu hakkın
daki özel hükümler saklıdır. 

Komisyon üyelik
lerinde boşalma. 

MADDE 16. — Bir komis
yonun üyeliklerinde boşalma 
olursa yenisi seçilinceye kadar 
eski üyenin görevi devam eder. 

Komisyonlarda 
siyasi parti 
gruplarının 
temsilinin 
teminatı. 

hakkını 
subolan 

MADDE 17. — Mensuibu ol
duğu siyasi parti ile üyelik (bağı 
kesin olarak sona eren veya 
Millet Meclisinde ıgruıp kurma 

kaybeden bir siyasi partiye men-
milletvekilinin, komisyon üyeliği 

Miüct Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Bir siyasî parti grupu, her hangi bir ko
misyonda kendisine dü§en üyelikten vazge
çebilir. 

iSiyasi parti gruplları, adaylarını belli 
ledilecejk bir süre içerisünde Başkanlığa bil
dirirler. Bütün komisyonlar için, siyasi par
ti gruplarınca bildirilen adayların isimle
rimi gösterir listelerin Genel Kurulca, işa
ret 'oyu ile onaylanması suretiyle ıseçim ta-
mamlanınnış olur. 

Plan ve Bütçe Karıma Komisyonu ve 
Türkiye Büyük Mi'Het Mıecûüsi! Dilekçe Kar
ma Komisyonu üyeliğine seçilen pnilletve-
kilileri, Millet Meclîsi Başkanlık Divanı v© 
Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Kcım&syon-
larında görev aliaaiiazlar. 

Komisyon üyelik 
lerinde boşalma. 

MADDE 22. >— Bir Komis
yonun üyeliklerinde • boşalma 
olursa yenisi seçilinceye kadar 

komisyonun görev ve yetkisi aynen devam 
eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamam
lanır. 

Mensubu olduğu siyasi parti ile üyelik 
bağı ısona leren veya Miıllet İMeelisinde 
grup kurma hakkını kaybeden bir siyasi 
partiye mensubolan milletvekilinin, komis
yon üyeliği İkendiğiaıden sona erer. 

Genel Kurulda siyasi parti gruplarının 
oranlarında 'değişiklik olması sonucunda 
bunların bir komisyonda sahiboldukları 
üyeliklerin sayısı değişen oranlara uymu
yorsa, Başkan bu durumu tesbit eder bu
nun üzerine 21. madde ııyannea gereken 
işlem yapılır. 

22. maddeye ilâve edilmiştir. 
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sona erer. Bu takdirde, yukardaki madde 
hükmü uygulanmaz. 

G-enel Kurulda siyasi parti gruplarının 
oranlarında değişiklik olması sonucunda 
bunların bir komisyonda sahibolclukları 
üyeliklerin sayısı değişen oranlara uymu
yorsa, Başkan bu durumu tesbit eder bu
nun üzerine, Başkanlık 15 nci madde uya
rınca gereken değişiklikler hakkında işlem 
yapar. 

Plân Komisyonu ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu hakkın
daki özel hükümler saklıdır. 

Esas komisyonlar. MADDE 18. — Raporu Ge
nel Kurul, görüişımelerine esas 

olacak komisyona, esas komisyon denir. 
Esas komisyonun hangisi olacağı, işin ko
misyonlara havalesi sırasında kanun ve İç
tüzük hükümlerine göre, Başkanlıkça tes
bit edilir. 

(Seçici 
Komisyonlar 

MADDE 19. — Genel Ku
rul, kanuni tasarı ve teklif leritıi 
incelemek için gerekli gördüğü 

hallerde geçici komisyonlar kurabilir. 

Geçici Komisyonun kurulması ve üye sa
yısı hakkındaki teklifleri Hükümet, komis
yonlar yahut milletvekilleri, bir önerge ile 
istiyebilirler. 

Geçici Komisyonun, kurulması, üye sa
yısının tesbiti ve. seçimi bir arada 15 nci 
madde uyarınca Genel Kurulun onayı ile 
olur. Bu konuda kısa görüşme yapılır. 

Geçici komisyonların, görevi, kendisine 
havale edilen kanun tasarısı ve teklifleri 
ile ilgili yasama işlemleri tamamlanıncaya 
kadar devam eder. 

Türkiye Büyük MADDE 20. — Türkiye Bü-
Millet Meclisi Kar- ... ...... ,,. . . . _.. 7_ 
ma Komisyonları- y™k Millet Meclisi Bütçe Kar
na üye seçimi. maı Komisyonu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu için Millet Meclisince yapılan se-

Miltet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Esas komisyonlar. MADDE 23. —̂ Raporu Ge
nel Kurul görüşmelerine esas 

olacak komisyona, esas komisyon denir. 
Esas komisyonun hangisi olacağı, işin ko
misyonlara havalesi sırasında kanun ve İç
tüzük hükümilerine göre, Başkanlık tara
lından tesibit edilir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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çimlerde de, daimî komisyonlar hakkında
ki 15 nci madde hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plân Kar
ma Komisyonu ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma komisyonlarının kuruluşla
rında, özel kanun hükümlerine uyulur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Bütçe Karma 
Komisyonuna 
üye seçimi. 

MADDE 21. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonu için Anayasanın 
85 nei maddesi uyarınca yapı
lan hesapta Bakanlar Kurulu

na katılan siyasi parti gruplarının Karma 
Komisyondaki üye sayısı 30 un altına dü
şerse, Millet Meclisi Bakanlar Kuruluna ka
tılan siyasi parti gruplarından 21 millet
vekili seçer; bu milletvekilleri Bakanlar 
Kuruluna katılan siyasi parti gruplarının 
Millet Meclisinde bulunan toplam kuvvet
leri içindeki oranlarına göre bu siyasi parti 
grupları arasında bölüşülür. Millet Meclisi, 
Bakanlar Kuruluna katılmıyan siyasi parti 
grupları, toplam halinde bağımsızlar ve top
lam halinde grup kuramıyan siyasi parti 
mensuplarından da yukardaki bölüşüm esa
sına göre 14 milletvekili seçer. 

Bakanlar Kurulunun çekilmesi sonucun
da Anayasanın 103 ncü maddesine göre gü
ven oyu alan yeni Bakanlar Kuruluna ka
tılan siyasi parti gruplarında değişiklik 
olursa, Karma Komisyonun görevi sona 
erer ve yukardaki fıkra uyarınca yeniden 
seçim yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonuna üye seçiminde, siyasi 
parti gruplarının ve bağımsızların grup ku
ramıyan parti mensuplarına her halde ön
celik hakkı vardır. 

'Anayasanın 92 nci MADDE 22. — Anayasanın 
maddesine göre ftl_. -ı -ı . - • ı 
kurulan komis- 9 2 n C l maddesi gereğince kuru-
yonlara üye lacak Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Karma Kccmiisyotıumın 
üye tamsayısı Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlarının anlaşmasiyle tes-
bit edilir. Bu komisyona, esas komisyona se
çilen milletvekilleri katılırlar. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Anayasanın 92. 
maddesine göre 
kurulan komis
yonlar. 

MADDE 24. — Anayasanın 
92. maddesi gereğince kuru
lacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma komisyonlarının 

üye tamsiayısı Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlarının anlaşmasiyle tes
pit edalir. 

Millet Meclisi Başkanı en kısa zamanda 
siyasi parti grupları başkanlıklarına, her 
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Millet Meclisi Başkanı en kısa zamanda 
siyasi parti grupları başkanlıklarına, her 
bir siyasi parti grupundan bu komisyona 
seçilecek üye sayısını bildirir. Millet Mecli
sinden Karma Komisyona seçilecek üyeler 
hakkında 15 ilâ 17 nci maddeler hükümleri 
uygulanır. 

Anayasanın 92 nci 
maddesine göre 
kurulan karma 
komisyonlara 
ilişkin esaslar. 

MADDE 23. — 1. Millet 
Meclisi Başkanı, yukardaki mad
dede yazılı Ka.rma Koanisyıona 
Cumhuriyet Senatosundan se
çilecek üyelerin Anayasanın 85 

nci maddesine uygun olarak seçilmesi sağ
lanmadan, Karma Komisyonu toplantıya 
çağıramaz ve raporunu gündeme alamaz. 

2. Bu karma komisyonlar Millet Mec
lisi Başkanlığınca İçtüzük gereğince denet
lenir. 

3. Bu karma komisyonlar her halde, 
kendilerine havale edilen işi sona erdirin-
ceye kadar göreve devam ederler. Ancak, 
Millet Meclisi döneminin sona ermesi ha
linde, seçimleri yenilenir. 

Çeşitli Komisyon
larda üyelik. MADDE 24. — Plân Komis

yonu ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Karma Komis

yonu üyeliğine seçilen milletvekilleri Mil
let Meclisinin diğer daimî komisyonlarında 
üye olamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonu üyesi milletvekillerinin 
aynı zamanda, Türkiye'Büyük Millet Mec
lisi Plân Karma Komisyonu ve Millet Mec
lisi Plân Komisyonu üyesi olduklarına dair 
özel kanun hükümleri saklıdır. 

Milletvekilleri, ilk fıkra hükmüne ba
kılmaksızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna üye olabilirler. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

bir siyasi parti grubundan bu komaisyonjla-
ra ıseçilecek faye sayissıtnı bildirir. tMillet 
Meclisinden jKarma Komâsyoııa seçilecek 
üyeler (hakkında 21. ve 22. maddeler hü-
kümleri Uygulanır. 

Kasımla komisyonlar Millet Mecifâsi Baş
kanlığınca denetlenir. 

Karma komisyonlar kendilerine havale 
edilen işi sona erdirinceye kadar göreve 
devam ederler. Aneaık, Millet Meclisi dö
neminin sona ermesi halinde, seçimleri ye
nilenir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Komisyon üyeliği MADDE 25. — Millet Mec-
görevler.aSmiyMl l'ki Başkanlık Divanı üyeleriyle 

Bakanlar Kurulu üyeleri, ko
misyonlara üye olamazlar. 

Komisyon Başkanı, MADDE 26. — Üye seçimi 
söl&cüVe kâtibin tamamlanınca, komisyonlar, M'il-
seçimi. letl Meclisi Başkanı tarafünıdaa 

toplantıya çağırılırlar. 
Bu toplantıda komisyonlar, başkan, baş-

kanvekili, sözcü ve kâtiplerini seçerler. 
Bu seçim için toplantı yeter sayısı, ko

misyon üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
Seçim gizli oyla yapılır. Seçilmek için. top
lantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu
nun oyu gereklidir. 

Gerekiyorsa, komisyon başkanının tek
lifi üzerine belli bir konu için bir özel söz
cü veya bir özel kâtip toplantıda hazır bu
lunanların salt çoğunluğunun oyu ile seçi
lir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Millet Meclisinin toplantıları 

tatili ve ara vermesi 

Olağan toplantı 
lann başlaması. 

MADDE 27. — Millet Mec
lisi, her Kasım ayının birinci 
günü çağırıısi'z toplanır. 

3 ncü maddenin ilk fıkrasının ilk cüm
lesi hükmü saklıdır. 

Tatil MADDE 28. — Tatil, Yasa
ma Meclislerinin aynı gün baş

lamak ve aynı gün sona ermek üzere çalış
malarını ertelemeleridir. Tatile giriş, Mil
let Meclisi ve CumShuriyelt Senatosunun 
yukardaki esasa uygun kararları ayrı ayrı 
almalarına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimin tatile 
girmesi için Millet Meclisince karar alın
ması, Danışma Kurulunun bu konudaki tek
lifinin G-enel Kurulca onaylanması sure
tiyle olur. 

Bir yasama yılında !beş aydan fazla ta
til yapılamaz. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun ueğiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Komisyon Başka 
nı, Başkanvekiıli, 
sözcü ve kâtibin 
seçimi. 

MADDE 25. K— Üye seçimi 
tamamlanınca, komisyonlar, Mil
let Meclisi Başkanı tarafından 
toplantıya çağırılırlar. 

Bu toplantıda komisyonlar, başkan, baş-
kanvekili, sözcü ve kâtiplerini seçerler. 

Bu seçim için toplantı yetersayısı, ko
misyon üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
Seçim gizli oyla yapılır. Seçilmek için, top
lantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu
nun oyu gereklidir. 

Gereken hallerde, komisyon başkanının 
teklifi üzerine belli bir konu için özel söz
cüler veya bir özel kâtip toplantıda hazır bu
lunanların salt çoğunluğunun oyu ile seçi
lir.' 

4. madde olarak kabul edilmiştir. 

5. madde olarak kabul edilmiştir. 
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Araverme MADDE 29. — Ar'avenne 
Millet Meclisinin çalışmalarını' 
ertelemesidir. 

Millet Meclisinin araverme kararı al
ması, Danışma Kurulunun bu konudaki 
tekliıfkıln G-enel Kurulca onaylanması su
retiyle olur. 

Araıverni'e süresi, on günü geçemez. 
Araverme süreleri; tatil süresinden sa

yılmaz. 

Olağanüstü top
lantı çağırılan. 

MADDE 30. — Tatil veya 
araverme şurasında Cumihurbaş-
kanı-, Türkiye Büyük Millet 

Meclislini; Millet Meclisi Başkanı, Millet 
Meclisini; ve öumıhuriyet Senatosu B'aşka-
nı, Cumihuriyelt Senatosunu olağanüstü 
toplantıya çağıırdığı takdirde, Millet Mec
lisi, davet günü toplanır. 

Millet Meclisi Başkamı, olağanüstü top
lantı çağırışını doğrudan doğruya veya eti 
az 90 milletvekilinin imzasını taşıyan bir 
önerge üzerine yapar. Bu önergede ve ça
ğında, olağanüstü toplantı gününün ve bu 
toplantıyı gerektiren konunun da belirtil
miş olması şarttıir. 

Olağanüstü top- MADDE 31. — Tatil veya 
lantılarda gündem. , „ ...... _, .. 

araverme, olağanüstü toplantı 
günü sotıa erer. 

O gıüa Birleşim açılınca, Başkan, ilk 
önce çağın yazısını okutur. 

Olağanüstü toplantıda önce, bu toplan
tıyı gerektiren konu görüşülür. Bu konu 
üzerinde Cuimlhuriye't Senatosu tarafından 
işlem yapılması gerekiyorsa, bu işlemler 
tamamlanıp kontu Millet Meclisine geldiği 
takdirde, Millelt Meclisi ıbu konuyu diğer 
konulardan önce ele alır. 

Olağatıüstü toplantıyı gerektiren konu
lar üzerinde Yasama Meclislerince yapıl
ması gerekli işlemler tamamlanınca, yeni
den tatil veya araverme kararı verilmediği 
takdirde, Millet Meclisi çalışmalarına de
vam eder. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

6. madde olarak kabul edilmiştir. 

7. madde olarak kabul edilmiştir. 

7. maddeye ilâve sebebiyle bu madde 
çıkarılmıştır. 
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Tatil ve araverme MADDE 32. — Türkiye Bil-
î â r t a l S n T r > a k MİUet Meclisi K a m a ko-

misyonlarından veya Millet Mec
lisi komisyonlarından, tatil veya araverme 
sırasında çalışması gerekenler, Genel Ku
rulca, tatil veya araverme kararı verilir
ken, tesibit edilir. 

BEŞÎNÇÎ KISIM 

Komisyonların çalışması 

Komisyonların MADDE 33. — Komisyonlar, 

çağırılması. 
toplantıya k e i L d . b a ş ; k a n l a r m e a v e y a Mil 

let Meclisi Başkanı tarafından 
toplantıya çağırılır. 

Komisyon toplantıisî için çağın, iki gün 
önceden yapılır. Bu çağrı da gündemde be
lirtilir. Acele hallerde, komisyonlar daha 
kısa bir süre içnide de toplantıya çağın!a-
bilir. 

Bu çağın ve gündem, komisyon üyeleri
ne, Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara, 
parti gruplarına ve diğer ilgili komisyonla
rın başkanlıklarına ve teklifleri gündemde 
yer alan kanun teklifi saihübi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden ilk imza sa
hibine gönderilir; aynıca ilân tahtasına 
asıbr. 

Komisyon 
gündemi. MADDE 34. — Komisyon 

gündemi, dosyaların geliş sıra
sına göre, komisyon başkanlı

ğınca tesbit edilir. Ancak, komisyon, gün
demine hâkimdir. Toplantı çağrısının Mil
let Meclisi Başkanı tarafından yapılmış ol
ması halinde komisyon, Millet Meclisi Baş
kam tarafından düzenlenen gündemi görü
şür. 

Komisyonlarda MADDE 35. — Başkan, bu-
toplantı ve karar , -, „ , , -,- ^ -r> i 
yeter sayısı. lunma'dıgı takdirde Başkaııve-

kiıli, o da yoksa sözcü, komis
yonda Başkanlık eder. 

Komisyonlar üye tamsayısının üçte biri 
ile toplanır ve hazır bulunan üyel-crin salt 
çoğunluğu ile karar verir. 

Komisyonlarda, Hükümetçe yürürlük
teki uzun vadeli plâna aykırılığı gerekçesi 

Milkt Meclisi Anayasa Komisyonunun dcğiştirişi 

Tatil ve araver- MADDE 26. >— Hangi ikoımds-
me sırasında , , ,. 
komisyonların yonların tatil ve araverme ısıra-
çalışması. sıııda çalışacağı, Başkamın tekli

fi üzerine Genel Kurulca tespit 
edilir. 

Komisyonların 
toplantıya 
çağrılması. 

MADDE 27. — Komisyonlar, 
kendi başkanlarınca toplantıya 
çağrılır. 

Komisyon toplantısı için çağrı, en az 
iki güm önce den yapılır. (Bu çağrıda ko
misyon başkanınca hazırlanan gündem de 
belirtilir. Ancak, komisyon gündemine hâ
kimdir. 

Bu çağrı ve gündem komisyon üyeleri
ne, Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara, ve 
parti gruplarına ve diğer ilgili komisyonla
rın başkanlıklarına ve teklifleri gündemde 
yer alan kanun teklifi sahibi Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi üyelerinden ilk imza sa
hibine gönderilir; ayrıca ilân tahtasına 
asılır. 

27. maddeye ilâve edilmiştir. 

Komisyon başka- MADDE 28. — Koımiisy onlar, 
nı, toplantı ve . . , .. . , ,. 
karar yeter sayısı, başkanlarının yönetiminde çalı

şır. Başkan bulunmadığı aasmıan 
başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona 
Başlkanlık eder. 

Komisyonlar, üye taımisayısıııın üçte bi
ri iıle toplanır ve hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğu ile kanair verir. 
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ile reddi istenen kanun tasarı ve teklifleri 
ile bunların belli hükümlerinin ve bunlar 
üzerinde verilen değişiklik önergelerinin 
kabulü, üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyu ile olur. 

Komisyonlara 
devam. 

MADDE 36 . — Komisyon 
üyeleri, komisyon) toplantıları
na davama meeiburidur'lar. Ko

misyon devam cetvelleri, Millet Meclisi 
Başkanlığına ve siyasi parti grupu başkan
lıklarına sunulur. 

İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç 
birleşime veya bir yıl içindeki birleşimlerin 
üçte birine katılmıyan komisyon üyesi, 
mensubu olduğu siyasi parti grupunca ko
misyondan geri çekilebilir. Bu üye bir si
yasi parti grupuna mensup değilse, üyeli
ğin düşmesine, komisyon üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla karar verilebilir. Boşa
lan yer için yeni seçim yapılır. 

Komisyonlarda 
söz alma. MADDE 37. — Komisyon

larda esa,s hakkında sırayla söz 
verilir; usul haMnnda sadece 
komisyon üyeleri konuşabilirler. 

Komisyon başkanı ve komisyondaki Hü
kümet temsilcisi, söz sırasına bağlı değil
dir. Komisyonca çağrılmış uzmanlara, ko
misyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz 
verir. 

Komisyonlarda 
Hükümetin 
temsili. 

MADDE 38. — Komisyon
larda her gündem maddesi için 
Hlükümıe'ti, Başjbakan veya ibir 

bakan temsil eder. Başbakan veya bakan, 
gerekli görürse, kendi yerine, yüksek dere
celi bir kamu görevlisine yazılı temsil yet
kisi verir. 

Uzman çağırılması MADDE 39. —- Komisyon
lar, fikirlerfcıi almak üzere, ser

best uzmanlar ile üniversite öğretim üyele
rini ve yardımcılarını uzman olarak çağır
ma yetkisine sahiptirler. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Komisyonlara 
devam. MADDE 29. — Komisyon 

üyeleri, komisyon toplantıları
na devama mecburdurlar. Ko

misyon devam cetvelleri, Millet Meclisi 
Başkanlığına ve siyasi parti grubu başkan
lıklarına sunulur. 

İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç 
toplantıya veya bir yıl içindeki toplantıla
rın üçte birine katılmayan komisyon üyesi, 
mensubu olduğu siyasi paırti grubunca ko
misyondan ,geri çekilebilir. 

Bu suretle boşa'llan üyelik ıcn kısa za
manda tamalmilanır. 

Komisyonlarda 
söz alma. 

MADDE 30. — Komisyon
larda istem sırasına göre söz ve
rilir ; 

Komisyon başkanı ve komisyondaki Hü
kümet temsilcisi, söz sırasına bağlı değil
dir. Konıiisyonca çağrılmış uzmanlara, ko
misyon başkanı, gerekli gördüğü zaman söz 
verebilir. 

MADDE 31. Komisyon Komisyonlarda 
Skvemuzmanm" toplantılarına Başbakan veya 
çağrılması. bir bakan katılabilir. Başbakan 

veya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, 
yüksek dereceli bir kamu görevlisine yazılı 
temsil yetkisi verebilir. 

Komisyonlar fikirlerini almak üzere, uz
manlar çağırma yetkisine sahiptirler. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Komisyon 
toplantılarına 
girebilecek 
olanlar. 

MADDE 40. — Komisyon 
toplantıdan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerine, Bakanlar 

Kurulu üyelerine, Hükümet temsilcilerine 
ve Millet Meclisi görevlilerine açıktır. 

Komisyon toplantılarının basın mensup
larınca takibedilebilmesi, her oturumda, ha
zır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu 
ile kararlaştırılabilir. 

Komisyonlarda 
kapalı oturum. 

MADDE 41. — Komisyon
lar, Komisyon Başkanlığının 
veya hazır bulunan üyelerden 

üçıte birinin yazılı istemi üzerine kapalı 
oturum kararı alabilirler. Hükümet temsil
cisi yaizıyla istediği takdirde, kapalı otu
rum yapılır. 

Komisyonların kapalı oturumlarında 
komisyon üyeleri, Bakanlar Kurulu üye
leri ve Hükümetin lüzum göreceği' kamu 
görevlileri ile yeminli stenaculardan baş
kası ıbulunamaız. 

Kapalı oturumdaki görüşmeler, bu otu
rumlarda bulunanlar tarafından gizli tu
tulmak gerekir. Bu oturumlarım tutanak 
özetleri ve tam tutanakları, amcak kapalı 
oturumda bulunıması mümkün kimseler ta
raflından görüleibilir. Bu tutanakların ya
yınlanması hususunda, kapalı oturum tu
tanaklarının yayımlanmasına dair İçtüzük 
hükümleri Genel Kurul tarafından uygula
nır. Kapalı oturumlar hakkında basma bil
gi verilmez. 

Komisyon 
tutanakları. 

MADDE 42. — Komisyon 
kâtibi görüşmelerin tutanak öze
tini düzenler ve Komisyon Baş

kanı ile birlikte imzalar. Bu tutanak özeti, 
oturumda hazır bulunan komisyon üyeleri
ne sunulur ve yazulı itirazları tut'anak öze
tine eklenir. 

Komisyon kâtibinin bulunmadığı hal
lerde, hazır bulunan en genç komi'syoa üye
si, geçici olarak kâtiplik görevini yerine 
getirir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 
Komisyon toplan- MADDE 32. — Komisyon 
cek'Sanfarf ' *" toplantıları Türkiye Büyük Mil

let Meclisi üyelerine, Bakanlar 
Kurulu üyelerine, Hükümet temsilcilerine 
ve Millet Meclisi görevlilerine açıktır. 

Komisyonlarda, Millet Meclisi üyeleri, 
. teklifte imzası bulunan senatörler ve Ba

kanlar Kurulu üyeleri söz alabilirler. An
cak, komisyon üyeleri dışımda kimse deği
şiklik önergeleri veremez ve oy kullanaımıaz. 

Her milletvekili üyesi olmadığı bir ko
misyonun belgelerini görüp okuyabilir. 

Komisyonlarda 
kapalı oturum. 

MADDE 33. — Bir komis
yonda kapalı oturum yapılması
nı ilgili bakan, yahut komisyon 
üyelerinin üçte biri isteyebilir. 

Kapalı oturumda komisyon üyelerinden 
ve bakanlardan başkası bulunamaz. 

Kapalı oturum yapılması, görüşmelerin 
sır olarak isaklammasma 'söz vermek de
mektir. 

Komisyon 
tutanakları. 

MADDE 34. — Komisyon 
kâtibi görüşmelerin tutanak öze
tini düaenler ve komisyon baş

kanı ile birlikte imzaüar. Bu tutanak özeti
ne oturuımda hazır bulunan komisyon üye-
lieri, varsa yazılı itirazlarını eMiyebiiiMer. 

Komisyon kâtibinin bulunmadığı hal
lerde, hazır bulunan en genç İkoımdlsyon üy®-
si, geçici olarak kâtiplik görevini yerine 
getirir. 

Komisyon karar verirse, tam tutanak tu
tulur. 
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Komisyon Başkanının veya üye tamsa
yısının üçte birinin yahut Hükümet temsil
cisinin yazılı istemi üzerine ve komisyon 
kararı ile, görüşmelerin tanı tutanağı, gö
revli atevıocular tarafından tutulur. Bu tu
tanak da, komisyon üyelerine sunulur, ve 
yazılı itirazları tutanağa eklenir. 

Görüş alma. MADDE 43. — Bir komis
yon, kendisine havale edilen, 'bir 

kanun tasarısı veya teklifinin tümü veya 
belli bir hükmü hakkımda o dosyanın hava
le edilmemiş olduğu diğer her hangi bir 
komisyonun görüşünü almak istiyelbilir. Bu 
takdirde dosya, Millet Meclisi Başkanınca 
o komisyona gönderilir. Slöız konusu komis
yon, görüşünü bir raporla Millet Meclisi 
Başkanlığına biTdirince, hu rapor derhal 
görüş istemlinde bulunan komisyona verilir. 

Genel olarak 
yetki. 

MADDE 44. — Komisyon
lar, kendilerine havale edilen. 
kanun tasarısı ve 'tekliflerini, 

kalbul, değiştirerek kalbul veya reddedebi
lirler. 

Komisyonlar, birbirleriyle ilgili gördük
leri kanun tasarısı ve tekliflerini birleşti
rerek görüşebilirler. 

Komisyonlar, kanun tasarı ve teklifleri
ni ibölerek ayrıı metinler halinde Genel Ku
rula sunamazlar. 

Millet Meclisi komisyonları, kanun tek
lif edemezler, Kendilerine havale edilenler 
dışında kalan işlerle uğraşamazlar. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştlrişi 

Görüş alma, gö
rüş bildirme. 

MADDE 35. — Bir komis
yon, 'kendisinıe havale (edilen ta

sarı veya teklifi, başka bir komisyonun ih
tisası dahilinde görürse, gerekçeli olanak 
tasarı veya teklifin o komisyona havale 
edilmesini istiyebilir. 

Bir komisyon, kendisine havale (edilen 
tasarı veya teklif yahut herhangi bir me
sele için, bir başka komisyonun düşüncesi
ni öğrenmeyi gerekli görürse, taisarı veya 
teklifin o komisyonda görüşüldülkteın son
ra iadesini isteyebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona ha
vale edilimiş bir tasarı 'veya teklif yahut 
hetr haıngi bir mesele İçin düşüncesini be
lirtmekte yarar görürse, o tasarı veya tek
lifin ikjendisine havale edilmesini isteyebi
lir. 

•Böyle haillerde, ilgili her iki komisyon 
aynı görüşte iseler, Meclis Başkanı gere
ğini yerine getirir ve 'Genel Kuntla billgi 
verir. 

İki komisyon arasında uyuşmazlık çı
karsa, ımesel!e Meclis Başkanı tarafından 
Geneli Kurulla sunulur ve görüşjmie yoluylle 
halifledilir. 

Komisyonların 
yetkisi, toplantı 
yeri ve zamanı. 

MADDE 36. — Komisyonlar, 
kendilerine havaJle /edilen kanun 
tasarı veya. tekliflerini aynen 
veya değiştirerek kabul veya 
reddedebilirler; birbirleriyle il

gili gördüklerini bir'lleştirerek görüşebilir
ler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bina
sında, Millet Meclisi Başkanlığınca kendi
lerine ayrılan salonllarda toplanırlar. 

Ancak, komisyonlar, 90. maddedeki özel 
durum dışında kanun teklif edemezler, 
kendilerine havale edilenler dışında 
kalan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık 
Divanımın (Iraraırı olmaksızın Genel Kıvu-
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Toplantı yeri. MADDE 45. — Komisyona 
lar, Türkiye Büyük M İ M Mec

lisi binasında Millet Meclisi Başkanlığınca 
kendilerine ayrılan salonlarda toplauırlar. 

İnceleme süresi. MADDE 46. — Komisyona 
havale edilen iğlerin görüşülme

sine, havale tarihinden itibaren iki gün son
ra (başlanabilir. Komisyona havale edilen 
evrak, Komisyon Başkanlığında re's'em ve
ya komisyon üyelerinden İD'eşi tarafımdan 
yazıyla istenirse, bastırılarak komisyon 
üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz konu
su süre, dağıtım tarihinden itibaren baş
lar. 

Komisyonun' acele hallerde toplantıya 
çağırılması veyahut bir kanun tasarı veya 
teklifimin tümünün veya 'belli hükümleri-
nkı 'komisyona geri alınması veya geriıve-
rillmesi hallerimde, yutardaki fıkrada ya
zılı süre nahife ifeomulsu olmaz. 

Tamamlama 
süresi. 

MADDE 47. — Komisyon
lara havaleli bir tasarı veya tek
lif havalesi, gününden nihayet 

45 gün içinde Genel Kurula gönderilmek 
lâzımgelir. 

Eğer komisyon bu müddette görüşmeyi 
sonuçlandıramazsa gerekçesini Genel Ku
rula bildirir. 

Aksi takdirde adı geçen tasarı veya tek
lifin başkaca bir komisyona havalesi varsa 
sıra ile bu komisyonlara havalesini, yoksa 
doğrudan doğruya gündeme alınmasını Hü
kümet veya sahipleri istemek hakkını haiz
dirler. 

Bir komisyon tarafından diğerine hava
le edilmiş olan bir mesele on gün içinde ba
şarılmak ve kabil olmazsa gerekçesi bildi
rilmek iktiza eder. 

Anayasaya 
uygunluğun 
incelenmesi. 

MADDE 48. — Komisyon
lar, kendilerime havale edilen 
tasan veya teMiflerin ilk önce 

Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup 
olmadığını tetkik etmekle mükelleftirler. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

lun toplantı saatlerinde görüşme yapamaz
lar vie (kanun tasan ve tekliflerini bölerek 
ayrı ayrı ımıetinler hallinde Genel Kurula 
sunamazlar. 

36. maddeye ilâve edilmiştir. 

Bekleme süresi. MADDE 37. — Komisyonlaıra 
havale edilen işlerin görüşülme-

siıne, havale tarihlimden itibaren kırksekiz 
saat sonra başlanaibilir. Komüsyona havale 
edJilen evrak, Komıisyon Başkanlığınca re 'sen 
veya komisyon üyelerinden beşli -tarafından 
yazıyla istenirse, bastırılarak komisyon 
üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz konu
su süre, dağıtım tarihinden itibaren baş
lar. 

Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir 
kanun veya teklifinin tümünün veya belli 
hükümlerinin komisyona geri alınması ve
ya geriverilmesi hallerinde, yukarıdaki 
fıkrada yazılı süre kaydına uyulmayabilir. 

inceleme süresi. MADDE 38. — Tasarı veya 
teklifler komisyona havale gü
nünden nihayet 45 gün içinde 

komisyonca neticelendirilip Genel Kurula 
gÖnderilm/ek lâzımdır. 

Aksi takdirde adı ge<^en. tasarı veya tek
lifin doğrudan doğruya gündenne alınma
sını Hükümet veya teklif sahipleri istemek 
hakkını haizdirler. 

Bir komisyon tarafından diğerine hava
le edilmiş olan bir mesele on gün içinde so
nuçlandırılmak ve kabil olmazsa gerekçesi 
bildirilmek gerekir. 

Anayasaya uy
gunluğun ince
lenmesi. 

MADDE 39. — Komisyon
lar, kendilerine havale edilen 
tasarı veya tekliflerin ilk önce 

Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup 
olmadığını tetkik etmekle yüCkümlüdürleır. 
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Bir tasarı veya teklifin Anayasaya ay
kırı olduğunu gördükleri takdirde gerekçe
sini belirterek maddelerin müzakeresine geç-
meyip reddeder. 

Uzun vadeli 
Plâna uygunlu
ğun incelenmesi 

MADDE 49. — Komisyon
lar, bir kanun tasarı veya tek
lifinin tümünü uzun vadeli plâ

na aykırı buldukları takdirde, tasarı veya 
teklifi maddelerine geçmeyi kabul etme
mek suretiyle reddederler. 

Komisyonlar, kanun tasarı veya teklif
lerine ait maddeleri ve verilen değiştirge
leri de, uzun vadeli plâna aykırı buldukları 
takdirde reddederler. 

Erteleme. MADDE 50. — Bir kanun 
tasarı veya teklifinin görüşül-

mesi sırasında, komisyon gerekli görürse, 
incelemeyi erteliyebilir. Görüşme sırasında 
Hükümet temsilcisi hazır bulunmuyorsa, ta
sarı veya teklifin görüşülmesi bir defalık 
ertelenir. Ve durum Başbakanlığa yazı ile 
bildirilerek t Hükümet temsilcisinin hazır 
bulundurulması istenir. 

Başbakanlığın 
alındı yazısı. MADDE öl. — Millet Mec

lisi Başkanlığına verilen kanun 
teklifleri, derhal Başbakanlığa 
gönderilir. 

Başbakanlıktan, kanun teklifinin alın
dığına ve Hükümetçe incelenmesinin sona 
erdiğine dair bir yazı Millet Meclisi Baş
kanlığına gelmeden, teklif komisyonlara 
havale edilemez Başbakanlığın bu konudaki 
yazısı Millet Meclisi Başkanlığına, teklifin 
Başbakanlığa gönderilme tarihinden itiba
ren 15 gün içinde gelmediği takdirde Mil
let Meclisi Başkanı, teklifi komisyonlara 
havale eder. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifleri için yukardaki fıkra hü
kümleri uygulanmaz. 

Bakanlıklarda 
yazışma. 

MADDE 52. — Komisyon
lar, bütün bakanlıklarla doğru
dan doğruya yazışabilirler ve 

kendilerine havale edilen işlerin sonuçlan
dırılması için gerekli bilgileri bakanlıklar
dan iştiyebilirler. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin 
Anayasaya aykırı olduğunu gördüğü tak
dirde gerekçesini (belirterek maddeilerin 
müzakeresine geçmeden reddeder. 

Madde çıkarılmıştır. 

Erteleme MADDE 40. ı— Bir kanun 
tasarı ve ıtleklifinin görüşülimıesi 

sırasında, Hükümet temsilcisünlin bulunma
ması sebebiyle, komisyon gemekil görürse, 
inoelönue bir defaya mahsus ertelenebilir. 
Erteflıeme, yazı aile Başbakanlığa bildirille-
rek, galecek toplantıda ilgili temsilcinin ha
zır bulundurulması istenir. 

Başkanlığa 
haber verme 

MADDE 41. — Millet Mec
lisi Başkanlığına verilen kanun 

teklifleri, derhal Başbakanlığa gönderilir. 

Bakanlıklarla 
yazışma. MADDE 42. — Komisyon

lar, bütün bakanlıklarla doğru
dan doğruya yazışabilirler ve 

kendilerine havale edilen işlerin sonuçlan
dırılması için gerekli bilgileri bakanlıklar
dan istej^ebilirler. 
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Komisyon 
raporları. 

MADDE '53. — Komisyon
lar, karara 'bağladukları işler 
için birer rapor düzenlerler. Ra

por, komisyon sözcüsü veya o iş için seçi
len özel sözcü (tarafından yazılır. Raporda, 
konu hakkında komisyonun düşünceleri ile 
komisyonca yapılan değişikliklerin gerek
çeleri yer alır. 

Raporlar ; konu hakkındaki son oylama-. 
ya katılan komisyon üyelerince imzalanır. 

Komisyon raporunda imzası bulunan ko-
m misyon üyesi, diğer komisyonlarda ve Ge

nel Kurulda, çekinser veya aykırı olduğunu 
rapor metninde yaziyle belirttiği hususlar 
dışında, sözcüden soru soramaz ve komis
yon raporuna aykırı konuşma yapamaz. 

Komisyon raporları, bastırılıp milletve
killerine dağıtılır. 

Komisyon raporlar, Genel Kurulda gö
rüşülmesine başlandığı ilk birleşimin tuta
nağına eklenir. 

Komisyonlarda 
yeniden görüşme 

MADDE 54. — Komisyon, 
Ibir gündem maddesinin görü

şülmesini tamıamla'madaaı önce, 
o konu ile ilgili "belli bir hususun yeniden 
görüşülmesi, hazır bulunan üyelerin salt 
çoğunluğunun oyuyla kararlaştırıdalbilir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Komisyon 
raporları. 

MADDE 43. — Komisyon
lar, karara bağladıkları işler 
için birer rapor düzenlerler. Ra

por, Başkan veya komisyon sözcüsü yahut 
o iş için seçilen özel sözcü tarafından ya
zılır. İRaporda konu hakkında komisyonun 
düşünceleri ile komisyonca yapılan deği
şikliklerin gerekçeleri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylama
ya katılan komisyon üyelerince imzalanır. 

Daha önceki toplantılara katılmış olup 
tasarı veya teklifin tümünün son oylama
sında hazır 'bulunamıyan Komıiısyon üyeleri 
varsa Igereikçıeîi muhalefetlerini de yazarak 
raporu imzalıyabilirler. ,Bu .durumda olan 
üyelerin sıon toplantıya katılamadıkları 'be
lirtilir. 

Komisyon raporunda imzası bulunan ko
misyon üyesi, diğer komisyonlarda ve Ge
nel Kurulda, çekinser veya aykırı olduğu
nu rapor metninde yaziyle belirttiği hu
suslar dışında, sözcüden soru soramaz ve 
komisyon raporuna aykırı konuşma yapa
maz. 

Komisyon raporları bastırılıp ımilletve-
killerine dağıtılır ve 'Genel Kurulda görü
şülmesine başlandığı ilk 'birleşimin tutana
ğına ieklenir. 

Genel Kurulda görüşülmesine başlandığı 
ilk birleşimin tutanağına eklenir. 

Komisyon raporunun tümüne veya belli 
kısımlarına çekinser veya muhalif kalan 
komisyon üyeleri rapora ıçekinserlik veya 
aykırılık (görüşlerini eklenmek hakkına sa
hiptirler. (Bu üyeler, raporda tasarı veya 
teklifin hangi maddesine aykırı oldukları
nı yazmak zorundadırlar. 

Üyeler, .komisyon raporuna katılmakla 
beraber, 'ra/porda yer almayan »görüşlerini 
rapora ikilemek hakkına da sahiptirler. 

Komisyonlarda MADDE 44. — Komisyon, 
go üşme. j ^ r g u n ( j e m maddesinin görü

şülmesini tamamlamadan önce, 
o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden 
görüşülmesini, hazır bulunan üyeleriln salt. 
çoğunluğunun oyuyla kararlaştırabilir. 
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Komisyon, belli 'bir gündem maddesinin 
görüşülmesini tamamla'dılktan sonra, ay'-iı 
konunun komisyonlda yeniden görüşülmesi, 
'komisyonun rajpıoru Başkanlığa verilmeden' 
önce, komisyon üye tamsayısının salt ço
ğunluğunun gerekçeli ve yazılı istemi üze
rine îbir defa için mümkündür. 

Rapora ek 
görüşler. 

MADDE 55. — Komisyon 
raporunun tümüne veya belli 
kısımlarına çekinser veya ay

kırı kalan komisyon üyeleri, rapora çekin-
serlik veya aykırılık görüşlerini efklemel-e 
hakkına sahip'tirler. 

Komisyon raporuna katılmalkla bera
ber, üyeler, raporda yer almıyan görüşle
rini rapora eklemek halkkına da sahiptir
ler. 

Bu maddede balhis konusu ek görüşlerin 
en ,geç, esas komisyonun raporu Millet Mec
lisi Başkanlığına sunuluncaya kadar, rapo
ra eklenmek üzere esas komisyon başkan
lığına verilmesi gereklidir. 

Ek raporlar. MADDE 56. — KomisyoLi-
lar, Genel Kuralıdan geri aldık

ları veya G-enel Kurulca kendilerine geri 
verilen 'kanun tasarı veya teklifleri veya 
'bunların belli maddeleri veyahut diğer iş
ler için, gerekli görürlerse, ek raporlar dü
zenlerler. 

Bu ek raporlar hakikında da 53 ncü ilâ 
55 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

Eski raporun 
benimsenmesi. MADDE 57. — Seçimi ye

nilenen daimî komisyon, aynı 
komisyonca daJha önce verilmüş 

raporu benimserse Genel Kurulda savu
nur. 

Komisyon, 'bu raporu Ibeuimsemezse, ko
nu ha'kkında yeni bir rapor hazırlar. Bu 

yetki, ancaık esas komisyonca kullanılabi
lir. 

Genel Kurulda 
komisyonun 
temsilli. 

MADDE 58. — Bs'as komis
yonun raporunu savunacak olan 
Başkanı veya Basjkanıvekili ve

ya .sözcüsü yahut o konu için seçilmiş özel 
siöacü, konu Milleit Meclisi Geneli Kurulu 
gündemine alınııp görüşme sırası gelince 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Komisyon, belli bir gündem maddesinin 
görüşülmesini tamamladıktan sonra, aynı 
konunun komisyonda yeniden görüşülmesi, 
komisyonun raporu Meclis gündemine gir
meden önce, komisyon üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun gerekçeli ve yazılı iste
mi üzerine bir defa için mümkündür. 

44. maddeye ilâve edilmiştir . 

44. maddeye ilâve edilmiştir . 

Eski raporun 
benimsenmesi. 

MADDE 45. — Seçimi yeni
lenen komisyon aynı komisyon
ca daha evvel verilmiş rapor hak

kında yeni bir karar alacağını bir ay zarfın
da Meclis Başkanlığına bildirmezse eski ra
poru benimsemiş sayılır. 

Genel Kurulda 
komisyonların 
temsili. 

MADDE 46. — Komisyonlar, 
Genel Kurulda Baş'kan veya 
Başkanvekili veya o konu için 

seçilmiş, özel sözcü veya sözcüler tarafından 
temsil olunurlar. 
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Genel Kurul salonunda Ikomisyona ayrıl
mış yerde bulunmak zorundadır. 

Komisyonun diğer üyeleri de komisyo
na ayrılan yerde bulunahiliriler. 

Komisyon! üyeleri, komisyonun toplantı 
yetersayısına uygun sayıda komisyon sıra
sında yer almamış oldukları1 takdirde, ko
misyon adına konuşan 1 nci fılkrada s'öz 
'konusu üye, komisyon adına harekete yet
kilidir. 

Genel Kurulda MADDE 59. — Genel Kurul 
Özel SÖZCÜ . . . . , . T rr • 
gösterilmesi. görüşmeleri sırasında Komis

yon Sözcüsünün veya raporda 
adı yazılı özel söacünün istemi üzerine, Ko
misyon Başkanı veya ona vekillik etmeye 
yetkili üye, komisyon üyelerinden birisini 
'belli 'bir hususta komisyon adına konuşma
sını, o üyenin rıızasiyle uygun görebilir. 
Bu takdirde, o üyenin komisyon adına ko
nuşacağı, Millet Meclisi Başkanlığına, du
yurulur. 

Komisyon toplan
tılarının düzeni. 

MADDE 60. — Bir komis
yonda, söz kesilir, şahsiyatla uğ
raşılır ve düzeni bozucu hare

ketlerde bulunulursa, Komisyon Başkanlığı 
düzeni sağlar ve gerekiyorsa, oturumu er-
te'liyerek durumu Millet Meclisi Başkanıma 
bildirir. 
Millet Meclisi Başkanlığı, böyle hareket
leri göinilen milletvekiline İçtüzüğün disip
linle ilgili hükümlerini uygular. 

Haklkında şikâyette bulunulan şahıs 
Cuımlhuriyet Senatosu üyesi ise, durum Mil
let Meclisi Başkanlığınca Cumhuriyet Se

natosu Başkanlığına 'bildirilir. 

Komisyonlar 
bülteni. 

MADDE 01. — Millet Mec
lisi Başkanlığı yılda iki defa bir 
komisyonlar 'bülteni yayınlar. 

Bu bültenle, komisyonlara havale edilmiş 
veya komisyonlarca Genel Kuruldan geri 
alınmış veyahut Genel Kurulca komisyon
lara geriverilmiş işlerin hangi safhada ol
duğu belirtilir. Bu bülten, Genel Kurul tu
tanağına eklenir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Komisyon üyelerinden komisyonun top
lantı yeter sayısı kadarı Ifeomilsyon sırala
rında yer almamışlarsa komisyon temsilcisi, 
komisyon metninin değiştirilmesini isteyen 
önergelerin reddini veya komisyona iadesini 
isteyebilir. 

46. maddeye ilâve edilmiştir. 

Komisyon toplan
tılarının düzeni. 

MADDE 47. — Bir komis
yonda söz kesilir, şahsiyetle uğ
raşılır ve düzeni bozma hare

ketlerinde bulunulursa komisyon başkanlığı 
düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıyı ertele
yerek durumu Millet Meclisi Başkanına bil
dirir. 

Millet Meclisi Başkanlığı, böyle hare
ketleri görülen miBet vekiline, İçtüzüğün 
disiplinle ilgili hükümlerini uygular. 

Komisyonlar 
bülteni. 

MADDE 48. — Millet Mec
lisi Başkanlığı yılda iki defa 
komisyonlar bülteni yayınlar. 

Bu bültende, komisyonlara havale edilmiş 
veya komisyonlarca Genel Kuruldan geri 
alınmış yahut Genel Kurulca komisyon
lara geriverilmiş işlerin hangi safhada ol
duğu belirtilir. Bu bülten, Genel Kurul tu
tanağına eklenir. 
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Arşive verilecek 
komisyon evrakı. 

MADDE 62. — Komisyon
lara havale edilen -dosyalar ile 
ıbu işlerle ilgili komisyon, tam 

tutanakları ve. tutanak özetleri, dosyanın 
komisyonda işlem görmesi sebebiyle komis
yon başkanlığınca yazılmış yazılar ve ko
misyon başkanlığına gelmiş yazı, değiştir
ge ve önergeler, o dosya ile birlikte, konu 
Türkiye Büyük Millet Meclisince nihai ola
rak karara bağlandıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi arşivlerinde saklan
mak üzere Millet Meclisi Başkanlığına ve
rilir. 

ALTINCI KISIM 

Genel Kurul gündeminin düzenlenmesi 

Gündemin 
kısımları. 

MADDE 63. — Millet Mec
lisi Genel Kurulmıun gündemi 
§u kıısıımlardan ibarettir. 

I - Başkanlığın Genel Kurula sunuşları; 
I I - A — Gensoru açılmasına dair ön

görülmeler; 

B — özel gündemde yer alacak işler; 
III - Seçimler; 
IV - Oylaması tekrarlanacak işler; 
V - Genel görüşme ve Millet Meclisi 

araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler; 
VI - Sözlü sorular, 

VII - Kanun tasarı ve teklifleri ile komis
yonlardan gelen diğer işler; 

A — Anayasanın 64 ncü maddesinin 4 
ncü fıkrası gereğince öncelikle görüşülecek 
işler; 

B — Öncelikle görüşülmesi kararlaştı
rılan işler; 

C — İkinci görüşmesi yapılacak işler; 
D — Haklarında karar alınmamış iş

ler; 
Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Ku

rulun onayı ile V ve VI neı kısımların her 
biri için haftanın belli bir gününde belli bir 
süre ayrılabilir. 

Keza I I I neü ve IV ncü kısımlardaki 
seçimler ve oylamalar için de haftanın belli 
bir günü ayrılabilir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Arşive verilecek 
komisyon evrakı. 

MADDE 49. — Konu, Türki
ye Büyük Millet Meclisince ni
haî olarak karara bağlandıktan 

sonra, komisyonlara havale edilen dosyalar 
ile bu işlerle ilgili komisyon tutanakları, ko
misyon başkanlığınca yazılmış yazılar, ko
misyona geletn yazı ve önergeler', o dosya ile 
birlikte, arşivde saklanmak üzere Millet 
Meclisi Başkanlığına verilir. 

Gündem. 

rı. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

GS-ene! Kurul çalışmaları 

MADDE 50. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunun gündemi 
şu kısımlardan ibarettir. 

1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşla-

2. A) Gensoru açılmasına 
görüşmeler. 

dair ön-

B) Özel gündemde yer alacak işler. 
3. Seçim. 
4. Oylaması yapılacak işler. 
5. Genel (görüşme ve Meclis araştırma

sı yapılmasına dair öngörüşnıeler. 
6. Sözlü sorular.-
7. Kanun tasarı ve teklifleri ile komis

yonlardan gelen diğer işler. 
Danışma (Kurulunum teklifi ve İGenel 

Kurulun onayı ile 5. ve 6. kısımların her 
biri için haftanın belli bir gününde belli bir 
süre ayrılabilir. 

3. ve 4. kısımlardaki seçimler ve oy
lamalar için de haftanın belli bir günü ay
rılabilir. 

Gündemdeki işlerin görüşme sırası Baş
kanlıkça almış tarihlerine göre tespit edilir. 

Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 7. 
bentteki işlerin görüşımle sırası Danışma 
Kurulunca değiştirilebilir. Hükümet, esas 
komisyonilaır ve 'kanun teklifi isaihipleriniıı 
bu konu ile Hllgili . istençleri de (Danışma 
Kurulunda görüşülür. 
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Danışma Kurulunun bu konudaki görü
şü Genel Kurulun onayına sunulur. 

Her (birleşimin gündemi o ibirleşimdeü 
en <az 24 saat önce ^bastırılarak 'milletvekil
leri ile Başbakanlığa ve 'bakanlıklara dağı
tılır. 

Gündemin 
kısımları için 
deki sıra. 

MADDE 64. — Gündemin I, 
III ve IV noü kısımla rai a gire
cek işlerin sırası, Başkanım tak

diriyle; II, V, VI ve VII nci kısımlara gi
recek işlerin sırası, Başkanlıkça almış ta
rihlerine göre tesbit edilir. 

Başkanlıkça lüzum görülen hallerde VII 
nci kısmındaki işlerin sırası Danışma Kuru
lunca tesbit edilir. Hükümet, esas komisyon
lar ve kanun teklif sahiplerinin bu konu 
ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda 
görüşülür. 

Danışma Kurulunun bu konudaki teklifi 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Gündemin 
dağıtılması ve 
özel gündem. 

MADDE 65. — Her birle-
şimide görüşülecek olan gün
dem, o 'birleşimden önce (bastı

rılarak milletvekilleri ile Başbakanlığa ve 
bakanlıklara dağıtılır. 

Danışma Kurulu, Anayasa ve İçtüzüğün 
emredici hükümleri gereğince belli bir veya 
birkaç konunun yer alacağı özel gündemler 
ve bu gündemler için görüşme günü veya 
günleri tesbit eder. Bu konular, özel gün
demde Başkanlık sunuşundan sonra yer 
alır. özel gündem maddelerinden sonra, ge
nel hükümler gereğince tesbit olunmuş 
gündem maddelerine yer verilir. 

Gelen kâğıtlar 
listesi. 

MADDE 66. — Başkanlığa 
gelen kanun tasarı ve 'teklifleri, 
resmî tezkereler ve komisyon 

raporları ile sözlü ve yazılı soru, genel gö
rüşme, Meclis araştırması ve gensoru öner
geleri, gelen kâğıtlar listesinde yayınlanır. 
Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu 
listede ayrıca belirtilir. Listede bunların 
Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca göste
rilir. 

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri 
yayınlanır ve tutanağa eklenir. 

50. maddeye ilâve edilmiştir. 

Özel gündem MADDE 51. — Danışma Ku
rallı, Anayasa ve İçtüzüğün em
redici hükümleri gereğince, bel

li bir sürede sonuçlanması gereken, muayyen 
bir veya birkaç konunun yer alacağı özel 
gündemler ve görüşme günü tespit edebilir. 
Bu kotnula.r, »özel gündemde Başkanlık sunu
şundan sonra yer alır. Özel gündem madde
lerinden sonra, genel hükümler gereğince 
tespit olunmuş gündem maddelerine yer ve
rilir. 

Gelen kâğıtlar 
listesi. 

MADDE 52. — Başkanlığa 
golen kanun tasan ve teklifleri, 
resmî tezkereler ve komisyon 

raporları ile soru, genel görüşme, Meclis 
araştırması ve gensoru önergeleri, gelen kâ
ğıtlar listesinde yayınlanır. Bunlardan Ge
nel Kurula sevk edilenler bu listede belirti
lir. Başkanlığa geliş tarihleri de ayrıca gös
terilir. 

Gelen kâğıtlar Meclisin toplantı günleri 
dağıtılır ve tutanağa eklenir. 
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Gelen kâğıtlar listesinde Genel Kurula 
sevk edildiği belirtilmiyen hiçbir konu gün
demde yer alamaz. Başkanlık sunuşu konu
su olan işler için bu fıkra hükmü uygulan
maz. 

Genel Kurulda 
bekleme süresi 

MADDE 67. — Genel Kuru
la sevk edilen Jbir fcomisycu ra
poru veya diğer her han>gi bir 

metin, aksine karar alınmadıkça dağıtım 
tarihinden itibaren iki tam gün geçmeden 
görüşülemez. 

İvedilik. MADDE 68. — iki defa gö
rüşülmesi gereken kanan ıta'sarı 

veya tekliflerinin ivedilikle görüşülmesine 
karar verilmesi halinde, tasarı veya teklif, 
Genel Kurulda bir defa görüşülür. 

ivedilik. Hükümet temsilcisi veya esas 
komisyon veya kanun teklifi sahibi tara
fından gerekçeli bir önergeyle istenebilir. 

Birinci görüşme 
ile ikinci görüş
me arasındaki 
bekleme süresi. 

MADDE 09. — iki defa gö
rüşülecek bir kanun ta'sarı veya 
teklifinin ikinci görüşmesi, 'bi
rinci görüşmemin tamamlanma

sından itibaren beş tam gün geçmeden baş
layamaz. 

Bir kanun tasarısı veya teklifinin beş 
günden evvel ikinci defa görüşülmesini ge
rekçe göstermek suretiyle ancak Hükümet 
veyahut aidolduğu komisyon yazılı teklif 
edebilir. 

Gündem hakkında MADDE 70. — Bir kanun 
Genel Kurulda , J . .,.„. . _,_ . 
yapılabilecek tasarı veya tekaliftim m ncı 
işlemler. ' maddedeki süre geçmeden gün--

deme alınması; gündemin VII nci 
kısmında yer alan maddelerden birine önce
lik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçiril
mesi; bir kanun tasarı veya teklifi hak
kında ivedilik kararı alınması; ve birinci 
görüşme ile ikinci görüşme arasındaki 69 
ncu maddede yazılı sürenin kaldırılması, 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Gelen kâğıtlar listesinde Genel Kurula 
sevk edildiği belirtilmeyen hiçbir konu gün
demde yer alamaz. Başkanlık sunuşu konu
su olan işler için bu fıkra hükmü uygulan
maz. 

Genel Kurulda 
bekleme süresi MADDE 53. — Genel Kuru

la sevk edilen bir komisyon ra
poru veya her hangi bir metin, 

aksine karar alınmadıkça dağıtma tarihin
den itibaren 48 saat geçmeden görüşülemez. 

Bu İştiale geçmeden gündeme '.alınması, 
gündemin 7. kısmında yer alan hususlar
dan 'birine üne elik verilerek bu kışımın ilk 
sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas ko
misyon taraflından gerekçeli olarak Genel 
Kuruldan istenebilir. Bu takdirde, Genel 
Kurul, işaret oyuyla karar verir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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ancak, Hükümet veya esas komisyon baş
kanı tarafından Genel Kuruldan istenebi
lir. Bu fıkrada yazılı istemlerden ivedilik 
istemi dışındakiler her zaman; ivedilik is
temi ise, kanun tasarı veya teklifinin tümü 
üzerindeki ilk görüşmenin başından itiba
ren ve maddelere geçilmeden önce yapıla
bilir. Bu 'takdirde, kısa görüşmeden sonra 
Genel Kurul, işaret oyuyla karar verir Ay
nı iş için bu istemlerden aynı önergelerde 
yer alanların görüşülmesi ve oylaması bir 
arada yapılır. 

Tebrik, teşekkür 
ve temenni 
yazıları. 

MADDE 71. — MiMet Mec
lisine yollanan tdbrilk, teşekkür, 
takdir ve temenni gibi husus

lara dair yazılar ve telgraflar ile Başkanın 
- uygun görmüşse - Millet Meclisi adına bun
lara verdiği cevaplar, Başkanın takdiriyle 
Başkanlık sunuşları arasında Genel Kurula 
sunulur. 

Bunlardan Genel Kurula sunulmıyanlar, 
levhaya asılır. 

YEDÎNCÎ KISIM 

Genel Kurul (birleşimlerinin yönetimi 

Genel Kurulun 
toplantı günleri. 

MADDE 72. — Millet Mec
lisi Genel Kurulu, Pazartesi, 
Çarşamiba ve Cuma, günleri sa
at 115,00 ten 20,00 ye kadar top
lanılır. 

Danışma kurulunun teklifi üzerine Ge
nel Kurul, toplantı gün ve saatlerini de
ğiştirebileceği gibi, diğer günler de toplan
tı yapılmasına karar verebilir. Bu konuda 
kısa görüşme yapılır. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun toplan
tı günleri haftada üç günden aşağı indiri
lemez. 

Millet Meclisi Başkanı, gerekli görürse, 
Genel Kurulu her zaman toplantıya çağıra
bilir. 

Kapalı oturumlar. MADDE 73. — Millet Mec
lisi Genel Kurulup Başlba'kamiı 

veya bir bakanın veya bir siyasi parti gru-
punun veya 45 milletvekilinin yazılı istemi 
üzerine kapalı oturum yapabilir. 
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Teşekkür, tebrik 
ve temenniler. MADDE 54. — Tebrik, te

şekkür, takdir ve temenni gibi 
hususlara dair yazılar ve telgraf

lar ilân tahtasına asılır ve tanı veya özet 
yahut sadece 'zikredilmek suretiyle zapta 
eklenir. 

Genel Kurulun saygı duruşunu gerekti
recek haller Başkanlık Divanınca karar'Jaş
tın lir. 

Toplantı günleri. MADDE 55. — Resmî tatile 
rastlamadığı takdirde Millet 
Meclisi Genel Kurulu, Salı, Çar

şamba, Perşembe günleri saat 15,00'ten 
19,00'a kadar toplanır. 

Danışma Kurulunun teklifi üzerine Ge
nel Kurul, toplantı gün ve saatlerini de
ğiştirilebileceği gibi, diğer ıgünlerde de 
toplantı yapılmasına karar verebilir. 

71. madde olarak kabul edilmiştir. 
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Kapalı oturum önergesi verilince, ka
palı oturumda bulunabilecek şahıslar dışın
da herkes, toplantı salonundan çıkarılır. 
Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum öner
gesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe Hü
kümet adına Başbakan veya bir bakan ve
ya siyasi parti grupu sözcüsü veya önerge
deki birinci imza sahibi milletvekili yahut 
onun göstereceği bir diğer imza sahibi mil
letvekili tarafından açıklanır. Gerekçenin 
açıklanmasından sonra bu konuda kısa gö
rüşme yapılır; Genel Kurul işaret oyuyla 
karar verir. 

Yukardaki fıkra gereğince yapılacak 
görüşmelerle kapalı oturum sırasındaki.gö
rüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulu
nanlar ve bulunma hakkına sahibolanlar 
tarafından hiçbir açıklama yapılamaz ve 
bunlar Devlet sırrı olarak saklanır. 

Yukardaki fıkrada söz konusu görüş
melerin tutanakları Divan üyelerince tutu
lur. Ancak, Başkanlık uygun görürse, ye
minli stenocular da bu görevi yerine geti
rebilirler. 

Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhur
başkanı kapalı oturumlarda bulunabilirler; 
ayrıca, bakanların kapalı oturumda bulun
masında zorunluk gördüğü kamu personeli 
salondan çıkarılmaz. Başkanlığın, kapalı 
oturumda bulunmasında sakınca görmediği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı per
soneli de, yeminli olmak şartiyle, salondan 
çıkarılmaz. 

Kapah oturumun MADDE 74. — Kapadı dtu-
sona ermesi. ,.,. n n 

rumu gerektirmiş olan sebep 
ortadan kalkınca, Başkanlık:, 

açık oturuma geçilmesini teklif eder. Bu 
konuda kısa görüşme yapılır. Genel Kurul 
işaret oyuyla karar verir. 

Genel Kurul açık oturuma geçilmesine 
karar verince, Başkanlık kapalı oturumu 
kapatır ve uygun bir süre sonra açık oturu
mu açar. 

Kapah oturum MADDE 75. — 713 ncü mad-
tutanakları. , . . .. „, ., .. . 

denin 4 ncu fııkrasında s-oz ko
nusu olan tutanakların özeti ile 

74 ncü maddede söz konusu görüşme tuta-

Milet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkanltmı§tır. 

72. madde olarak kabul edilmiştir. 
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naklarmın özeti, ertesi birleşimin açılma
sını takibeden kapalı oturumda okunur. Bu 
işlem tamamlandıktan sonra, açık oturuma 
geçilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu oturum
ların tutanak özetleri, kapalı oturumda 
Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkan ve
ya Başkanvekili ile Divan üyeleri tarafın
dan mühürlenerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisi arşivine verilir. Bunlar, ancak ka
palı oturumda bulunma hakkına sahibolan-
lar tarafından görülebilir. 

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 
kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl 
geçtikten sonra yayımlanır. Bunların daha 
önce yayınlanması yahut on yıl geçtikten 
sonra dahi yayınlanmasının belli bir süre 
daha ertelenmesi hususunda Genel Kurul, 
danışma kurulunun teklifi üzerine işaret 
oyuyla karar verir. Bu konuda kapalı bir 
oturumda kısa görüşme yapılır. 

Oturumun 
açılması; 
kapanması. 

MADDE 76. — Başkan, bir
leşimi veya oturumu saatinde 
açmak üzere Başkandık kürsü

sündeki yerini iki Divan üyesiyle birlikte 
alır. Oturumun devammca Başkanlık kür
süsü ile Divan üyelikleri boş kalamaz. 

Başkan, gerekli görürse, o birleşim için 
geçerli olmak üzere, çalışma süresini uza
tabilir ve gerekli gördüğü vakit oturumu 
veya birleşimi kapatabilir. 

Kıyafet. MADDE 77. — Başkanlık 
'kürsüsünde Başkan, beyaz ke

lebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah 
frak giyer. Görevli Divan üyeleri de, koyu 
renk elbise giyerler. 

Görüşme salonunda yer alan milletve
killeri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teş
kilâtı memurları ve diğer kamu personeli, 
ceket ve kravat taşımak zorundadırlar. Ba
yanlar tayyör giyerler. 

Kavasların kıyafeti, Başkanlık Divanın
ca tesbit edilir. 
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Birleşimin açılma- MADDE 56. — Başkan otu-
8i ve kapanması. ^ ^ ftçar yQ [gerekt^^de , k a p a . 

tır. Oturum devammea Başkan
lık kürsüsü <b oş kalmaz. 

Zorunlu hallerde o birleşim için geçerli 
olmak kaydıyle ve sona ermek üzere olan 
işlerin tamamlanması amacıyle oturumun 
uzatılmasına Genel Kurulca karar verilebi
lir. 

Kıyafet. MADDE 57. — Başkanlık 
kürsüsünde Başkan, beyaz ke

lebek kravat ve siyah yelek üstüne siyah 
frak giyer. Görevli Divan üyeleri de, koyu 
renk elbisıe giyerler. 

Genel Kurul salonunda yer alan milletve
killeri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teş
kilâtı memurları ve diğer kamu personeli 
ceket giymek ve kıravat takmak zorundadır
lar. Bayanlar tayyör giyerler. 

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Diva
nınca tespit edilir. 
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Yoklama. MADDE 78. — Balkan bir
leşimi açtıktan sonra toplantı 

yeter sayısı olup olmadığında tereddüde 
düşerse, görüşmelere geçmeden yoklama 
yapılacağını bildirir. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya 
geçilirken on milletvekili ayağa kalkarak 
veya önerge ile isterse yahut Hükümet ay
nı istemde bulunursa, Başkan, yoklama ya
pılacağını bildirir. 

Yoklama, elektronik beyaz oy düğmesi
ne basmak suretiyle* yapılır. Bunun için 
milletvekillerine on dakikalık bir süre ve
rilir. Başkan, gerekli görürse, bu süreyi 
uzatabilir. Başkan, lüzumlu gördüğü zaman, 
yoklama, ad cetvelinin okunması suretiyle 
yapılır. Ad cetvelinin okunmasına hangi se
çim bölgesinden başlanacağını Başkanlık, 
ad çekme suretiyle tesbit eder. 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun mevcudolmadığı anlaşı
lırsa, oturum en geç bir saat sonrasına er
telenir. Bu oturumda da toplantı yeter sa
yısı yoksa, birleşim kapatılır. 

Geçen tutanak 
hakkında 
konuşma. 

MADDE 79. — Bir millet
vekili veya Bakan veyalhut Mil
let Meclisinde bir Kanma Ko

misyon adına konuşan Cumhuriyet Sena
tosu üyesi, geçen birleşim tutanağında yer 
alan kendisine ait bir beyanın düzeltilmesi 
hakkında söz isterse, Başkan, beş dakikayı 
geçmemek üzere ilk sözü ona verir. 

Gündem dışı 
konuşma. 

MADDE 80. — 1-. Oılağanüs-
'tıü acele hallerde, milleıtivekille-
rine iki kişiyi ve beşer dakika

yı geçmemek üzere, Başkanın takdiriyle 
gündem dışı söz verilebilir. Hükümet, bu 
konuşmalara bir defalık cevap verebilir. 

2. Hükümet, olağanüstü acele hallerde 
gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi 
yerine getirir. Hükümetin açıklamasından 
sonra, siyasi parti grupları birer defa ve 
onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma 
hakkına sahiptirler. Hükümet, bir defa için 
bu konuşmalara cevap verebilir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Yoklama. MADDE 58. — Başkan bir
leşimi açtıktan sonra tereddüde 
düşerse yoklama yapar. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya 
geçilirken, on milletvekili ayağa kalkmak 
veya önerge vermek suretiyle yoklama ya
pılmasını isteyebilir. 

Yoklama, elektronik oy düğmelerine bas
mak veya Başkan lüzum gördüğü zaman ad 
okumak suretiyle yapılır. 

Yoklama sonucunda, üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun nıevcudolmadığı anlaşı
lırsa, oturum en geç bir saat soRrasma er
telenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter 
sayısı yoksa, 'birleşim kapatılır. 

Geçen tutanak 
hakkında 
konuşma. 

MADDE 59. — Bir millet
vekili veya Bakan kendisine ait 
olup gecen birleşim tutanağında 

yer 'alan bir /beyanın idüzeltilmesi hakkın
da .söz isterse, Başkan, tbeş dakikayı geç
memek üzere söz!Verir. 

Gündem dışı 
konuşma. 

MADDE 60. — Meclis Genel 
Kuruluna duyurulmasında zaru
ret görülen olağanüstü acele 

hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, 
Başkanın takdiriyle 'en çok 'üç kişiye gün
dem dışı söz verilebilir. Hükümet bu ko
nuşmalara cevap verebilir. 

Hükümet, olağanüstü aee/le hallerde 
gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi 
yerine getirir. Hükümetin açıklamasından 
sonra, siyasi parti grupları birer defa ve 
onar dakikayı aşmamak üzere, konuşma 
hakkına sahiptirler. 
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Söz alma. MADDE 81. — Adını önce
den kaydefctimıiyen veya otu

rum sırasında Başkandan söz almıyan hiç 
kimse konuşamaz. 

Gündemde bulunan veya belli bir günde 
gündem konusu olacağı Anayasa, kanun 
veya içtüzük gereğince bilinen konular dı
şında, Divan üyeleri, söz alma istemi kay
dedemezler. 

I Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Konuşmalar. MADDE 82. — Söz, Başkan
lığa ve Genel Kurula hitafbedi-
lereik kürsüden söylenir. 

Pek kısa bir sözü olduğunu belirten 
kimseye Başkan, yerinden konuşma izni ve
rebilir. 

Bir görüşme sırasında Hükümetten ve
ya komisyondan soru sormak istiyenler, so
rularını yerlerinden sorarlar. Soruların ne 
zaman sorulacağını Başkan takdir eder. 

Yerinden konuşan kimse, ayağa kalka
rak Başkana hitabeder. 

Söz alma, konuş
malar ve yazılı 
konuşmalar. 

MADDE öl. — Adını önce
den kaydettirmdyen veya otu
rum sırasında Başkandan söz 

almayan hiç kimse konuşamaz. 
Gündemde bulunan veya belli bir günde 

görüşme konusu olacağı Anayasa, kanun 
veya İçtüzük gereğince bilinen konular dı
şında, Divan üyeleri, söz alma istemi kay
dedemezler. 

Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula 
hitabedilerek kürsüden yapılır. 

Pek kısa bir sözü olduğunu belirten 
üyeye Başkan, yerinden konuşma izni ve
rebilir. 

Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okun
ması veya 'Başkanın izni ile bir divan üye
sine okutturulması mümkündür. 

Bir görüşme sırasında Hükümetten veya 
komisyondan soru sormak istiyenler, soru
larını yerlerinden sorarlar. 

Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra 
ile sorulur. 

İçtüzükte başka bir süre tayin edilıme-
ıııiş veya aksi Genel Kurulca kararlaştırıl-
nıamışsa siyasî parti grupları, komisyon 
ve hükümet adına yapılan konuşmalar 20, 
üyeler tarafından yapılan konuşmalar 10 
dakikayı geçemez. İkinci defa yapılacaik 
konuşmalarda, süre bunun yarısı kadardır. 

Söz sırası ve söz MADDE 62. — Söz, kayıt 
sırasını değiştir- . . .-,. 
m c

 s 9 veya istem sırasına göne verilir. 
Genel Kurul gerekli görürse, görüşme 

konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olmak üzere sırayla söz verilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce, 
söz Sırasına göre söz alanların adlarını oku
tur. 

Hükümete, esas komisyona ve siyasi 
parti gruplarına, söz almada öncelik tanı
nır. İlk öncelik esas •komisyîona, ikinci önce
lik Hükümete, üçüncü öncelik siyasi par
ti gruplarına aittir. Siyasi parti gruplarına 
istem sırasına göre söz verilir. 

Son söz •milletvekillkundir. 
Bir milletvekili, söz sırasını diğerine ve

rebilir. Söz sırasını bir başkasına veren mil
letvekili, bundan faydalanan milletvekilinin 
sırasmda konuşabilir. 
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Söz sırası. MADDE 83. — Söz, kayıt ve 
istem sırasına göre verilir. 

Başkan, gerekli görürse, görüşme konu
sunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak 
üzere sırayla söz verir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce, 
söz sırasına göre söz alanların adlarını oku
tabilir. 

Hükümete, esas komisyona ve siyasi 
parti gruplarına, istedikleri zaman sıra ile 
bağlı olmaksızın söz verilir. Söz almada ilk 
öncelik Hükümete, ikinci öncelik esas ko
misyona, üçüncü öncelik siyasi parti grup
larına aittir. Siyasi parti gruplarına istem 
sırasına göre söz verilir. 

Son söz milletvekilinindir. Bu fıkranın 
uygulanmasında yukardaki fıkrada yazılı 
öncelik hakları dikkate alınmaz. 

Söz sırasını 
bırakma. MADDE 84. — Bir millet

vekili, söz sırasını diğerine ve
rebilir. Söz sırasını bir başkası

na veren milletvekili, bundan faydalanan 
milletvekilinin sırasında konuşabilir. 

Hükümetin 
temsili. 

MADDE 85. — Her görüş
menin başından sonuna, kadar, 
Hükümet adına görüş bildir

mek üzere Başbakan veya bir bakan veya 
yetkilendirilmiş bir kamu görevlisi hazır 
bulunur. Bu konudaki bakanlık yazısı, en 
geç konunun gündeme alındığı birleşimin 
başında Başkanlığa ulaştırılmak gerekir. 

Yukardaki fıkrada bahis konusu kimse
ler görüşmenin başında hazır değillerse, o 
konudaki görüşme bir defalık gelecek bir
leşime bırakılır. 

Yazılı 
konuşmalar. 

MADDE 86. — Yazılı bir 
konuşmanın kürsüden okunması 
veya Başkanın izni ile bir Di
van üyesine okutturulması müm
kündür. 

MADDE 87. — Görüşmeye 
yer olup olmaması, Başkanı 
gündeme veyahut Millet Mecli

sinin çalışma usullerine uymaya davet ya
hut öne alma veya geriye bırakma konula
rı, asıl konudan önce konuşulur. 

Usul hakkında 
konuşma. 
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62. maddeye ilâve edilmiştir. 

62. maddeye ilâve edilmiştir. 

Hükümetin 
temsili. 

MADDE 63. — Her görüş
menin başından sonuna kadar, 
Hükümet adına görüş bildir

mek üzere Başbakan veya ilgili bakan veya 
zorunlu hallerde yetkilendirilmiş birinci de
recede sorumlu daire amirlerinden bir kamu 
görevlisi hazır bulunur. Bu kimseler görüş
menin başında hazır değillerse, o konudaki 
görüşme bir defalık gelecek birleşime bıra
kılır. 

61. maddeye ilâve edilmiştir. 

Usul hakkında 
konuşma. 

MADDE 64. — Görüşmeye 
yer olup olmaması, Başkanı 

gündeme veyahut Millet Meclisinin çalışma 
usullerine uymaya davet, bir konuyu öne 
alma veya geriye bırakma gibi usule !ait ko
nular, diğer işlerden önce konuşulur. 
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Bu yolda bir istemde bulunulursa, beşer 
dakikadan fazla sürmemek şartiyle, lehte 
ve aleyhte birer kişiye söz verilir. Bu süre, 
Başkanın takdiriyle uzatılabilir. Başkan, 
gerekli görürse, lehte ve aleyhte olmak üze
re birer kişiye daha söz verebilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak 
gerekirse, oylama işaretli yapılır. 

Kısa görüşme. MADDE 88. — Bu İçtüzü
ğün uygulanmasında kısa gö

rüşme yapılacağı zaman, sadece, Hüküme
tin, raporu söz konusu olan esas komisyo
nun, siyasi parti gruplarının ve şahısları 
adına lehte ve aleyhte olmak üzere birer 
milletvekilinin birer defa onar dakikalık 
konuşma hakları vardır. Kısa görüşme Ge
nel Kurula verilen bir önerge üzerinde ise, 
önergedeki ilk imza sahibi milletvekiline 
veya onun göstereceği önergede imzası bu
lunan bir diğer milletvekiline de aynı şe
kilde söz verilebilir. 

Başkanlığın 
görüşme ve 
oylamalara 
katılmaması 

MADDE 89. — Oturuma baş
kanlık eden Başkan veya Baş-
kanvekili, asıl konu görüşülür
ken ve oylamırken hiçbir suret
te görüşünü aıçıkîhyamaz. 

Başkan veya başkanvekilleri, görevleri
nin yerine getirilmesinin gerektirdiği hal
ler dışında görüşmelere katılamazlar, kişi
sel savunma hakları saklıdır. 

Millet Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Başkanvekilleri oy kullanabilirler. 
Görüşmelere katılmak istiyen bir Divan 

üyesi Başkanlık kürsüsünde görevli ise, 
yerini bir diğerine bırakmak zorundadır. 

Görüşmelerde 
genel düzen 

MADDE 90. — Genel Kurul
da söz kesmek, şahsiyatla uğ
raşmak ve düzeni bozucu hare
ketlerde bulunmak yasaktın. 

Başkanın söz 
kesmesi. 

MADDE 91. — Söz söyliyen 
milletvekilinin sözü ancak ken
disini bu tüzüğe uymaya ve sa-

dade davet eden Başkan tarafımdan kesi
lebilir. 
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Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar 
dakikadan fazla sürmemek şartiyle, lehte 
ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak 
gerekirse, oylama işaretle yapılır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Başkanın görüş- MADDE 65. — Genel Kurula 
me ve oylamalara , , , , , -̂  , ^ 
katılması. başkanlık eden başkan veya Baş-

kanveloli, asıl konu görüşülür
ken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü 
açıklıyanıaz. 

Başkan veya başkanvekilleri, görevleri
nin yerine getirilmesinin gerektirdiği hal
ler dışında görüşmelere katılamazlar; kişi
sel savunma hakları saklıdır. 

Millet Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Görüşmelere katılmak istiyen bir Divan 

üyesi Başkanlık kürsüsünde görevli ise, 
yerini bir diğerine bırakmak zorundadır. 

Görüşmelerde 
genel düzen: 

MADDE 66. — Genel Kurul
da söz kesmek, şahsiyatla uğ
raşmak ve çalışma düzenini bo
zucu hareketlerde bulunmak ya
saktır. 

Başkanın söz 
kesmesi. MADDE 67. — Kürsüdeki 

üyenin sözü ancak Başkan tara
fından, kendisini içtüzüğe uy

maya ve konudan ayrılmamaya davet etmek 
için kesilebilir. 
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itki defa. konu içine davetten sonra yine 
ondan hariç söz söylemeye devam ederse 
kendisinin o madde hakkınlda aynı (birle* 
simide söız söylemekten yasaklanması Baş
kan taraflından Genel Kurulla tdklif olunur. 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile 
karar verir. 

Dil temizliği. MADDE 92. — Genel Kurul
da galiz ve müstehcen sözler 

sarf eden kimseyi, Başkan derlhal, temiz 
bir dille 'konuşmaya dâvöt öder. Buna rağ
men temiz bir dil kul]anmamakta ısrar 
eden bir kimseyi. Başkan, kürsüden ayrıl
maya davet eder. Başkan, gerekli görüme, 
o kimseyi o birleşimde salondan çılkartaibi-
lir. 

•(Başkanlığa gelen yazı, önerge ve değiş
tirgelerde galiz ve müstehcen söyler varlsa, 
Başkan, gereken düzeltime! erin yapılması 
iein, o ya.zı, önerge veya değiştirgeyi sa/hi-
bine geriverir. 

Gürültü ve MADDE 93. — Genel Kurul 
görüşmeleri sırasında, gürüllltü 
veya kavga çıkarsa, Başkan dü

zeni yeniden ikuranıadığı 'talkdirVle, kürsü
de ayağa kalkmak sureltiylle gerekli gayretti 
sarf eder. Gürültü veya kaıvlga buna rağ
men davamı ediyorsa., Başkan, oturuma ara 
vereceğini İjildirir. Bu bildiriye rağmen 
düzenin yeniden kurulması mümkün olamı
yorsa, Başkan, en çolk bir saat için oturu
ma ara verir. 

Başkan, teislbit ettiği sürenin sonunda 
oturumu yeniden açar; fakat, gürültü ve
ya. kavgaya son verilemiyorsa, Birleşimi 
kapatır. 

Açıkılama hakkı. MADDE 94. — Şahsına sa
taşılan veya ileri ısürmüş oldu

ğu görüşten farklı; bir görüş kendisine a't-
folunan HÜükümet, komisyon, siyasi parti 
grupu veya nıiilll'düvekillori, açıklama ve ce
vap hakkına sahihtirler. 

Bu hakka dayanarak söz almafk idtiyen, 
ne se'bopteıı d-olayı konuşımak istediğini 
Başkana 'bildirir. Başkan, söz verip verme
mek gerektiğini takdir öder. Başkan'lılöea 

Millet Meclisi 
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İki defa yapılan davete rağmen, sade
de ıgelnıeyen milletvekilinin aynı birleşimde 
o konu hakkında konuşmaktan mtenıedilnıesi, 
Başkan tarafından Grenel Kurula teklif olu
nabilir. 

Genel Kurul, görüşmesiz işaret oyu ile 
karar verir. 

Konuşma üslubu. MADDE '68. ~ Genel Kurul
da, kaba ve yaralayıcı sözler 
söyleyen kimseyi Başkan der

hal, temiz bir idille konuşmaya, bunla rağ
men temiz bir dil kullan nıamıalkta İsrar 
ederse kürsüden ay?ılroaya ıdâvet .eder. 
Başkan, igerekli görürse, o kimseyi o bir
leşimde salondan çıkartabilir. 

(Başkanlığa <geleın. yazı ve (önergelerde 
kana ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, 
gereken, düzeltmelerin yapılması için, o ya
zı veya önergeyi sahibine geri verir. 

Gürültü ve kavga. MADDE 169. •— Başkan, 
ıgörüşmeler sırasında ıgürültü 
veya kavga çıkar ve bunun için 

çalışma düzenini ikuramazsa, kürsüde aya
ğa kalkarak, toplantıya ana vereceğini ih
tar etnıek suretiyle gerekli /gayreti ^gösterir; 
buna rağmen, 'gürüütü ve kavga devam (eder
se oturuma en !çok bir saat için ara •verir. 

Oturumun yeniden açılmasında (gürül
tü veya kavgaya son. verilemiyorsa, Başkan 
birleşimi kapatır. 

Açıklama hakkı. MADDE 70. — Şahsına sa
taşılan veya ileri sürmüş olduğu 
görüşten farklı bir görüş kendi
sine affolunan Hükümet, komis

yon, siyasi parti grupu veya milletvekilleri, 
açıklama yapabilir ve cevap verebilir. 

Açıklama ve cevaplar için, oturumun so
nunda söz verilir. 

Bu suretle söz almak istiyen, ne sebep
ten dolayı konuşmak istediğini Başkana bil
dirir. Başkan, söz verip vermemek gerekti-
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'kendisine sö>z veriliûiıyen kimse direnirse, 
Genel Kurul, 'hu konuda görüşmesiz ve işa
ret oyuyla (karar verir. 

Yulkardaki fıkraya göre konuşacak olan 
kimîseniin Qe zaman konuşacağını, B-aşkan 
talkdir eder. 

Açııklama ve cevaıp hakkına dayanıla
rak söz almak istiyen kimse oturumda ha
zır bulunuyorsa, söz istemini o bMeşimde 
yapmak: sorundadır. Oturum sırasında ha
zır değilse, bu hakkını, ancaık •sonraki il'k 
binleışitaıde fkul'lanaibilir. 

Tekliflin 73. maddesi karşılığıdır. 

Teklifin 75. ımıaddesi karşılığıdır. 
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ğini takdir eder. Başkanlıkça kendisine söz 
verilmiyen kimse direnirse, Genel Kurul, 
bu konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla ka
rar verir. 

Kapalı oturumlar. MADDE 71. — Millet Mec
lisi Genel Kurulu, Başbakanın 
veya bir bakanın veya bir si

yasi parti grubunun yahut 15 mili let vekili -
nin yazılı istemi üzerine kapalı 'Oturanı ya
pabilir. 

Kapalı oturum, önergesi verilince, kapalı 
oturumda bulunabilecek şahıslar dışında 
herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Sa
lon boşaldıktan sonra kapalı oturum öner
gesinin ıgerekçesi dinlenir. Bu gerekçe Hü-
kümıet adına Başbakan veya bir bakan ve
ya siyasî parti grupu sözcüsü veya önerge
deki birinci imza sahibi milletvekilli yahut 
onun göstereceği bir diğer inuza sahibi -mil
letvekili tarafından açıklanır. Gerneıl Kurul 
işaret oyuyla karar verir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu görüş
melerin tutanakları Divan üyelerince tutu
lur. Ancak, Genel Kurul uygun görürse, ye
minli stenolar bu görevi yerine«ıgetirebilir
ler. 

Bakanlar ve dinleyici olarak Cumhur
başkanı kapalı oturumlarda bulunabilirler; 

Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler 
hakkında, kapalı oturumda hulunanlar ve 
•bulunma hakkına sahibolanlar 'tarafından 
hiçbir açıklama yapıla-ımaız. Bunlar Devlet 
sırrı olarak saklanır. 

Kapalı oturumu gerektirmiş »olan sebep 
ortadan1 kalkınca, Başkan, açık oturuma 
geçilmesini teklif eder. iGencl Kurul işaret 
oyuyla karar verir. 

Kapalı oturum 
tutanakları. 

MADDE 72. — Kapalı otu
rum tutanaklarının birleştirilme
sinden sonra, gizli bir celse akte-
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Görüşmelerin 
yeterliği. 

MADDE 95. — 1. Görüşü
len asıl konu hakkında altı kişi 
konuşmadan yeterlik önergesi 
üzerinde işlem yapılmaz. 

Yeterlik önergesinin okunmasından son
ra, yeterlik aleyhinde konuşmak i&tiyen 
bir kişiye söz verilir. Bu konuşma, beş da
kikayı geçemez. Genel Kurul, yeterliğe işa
retle oylama suretiyle karar verir. 

SEKÎZÎNOI KISIM 

Kanunların yapılması 

BÎEÎNCÎ BÖLÜM 

Kanunların yapılmasında genel kurallar 

Kanun tasarıları. MADDE 96. — Bakanlar Ku
rulunca Başibakanlık eliyle Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan kanun ta
sarılarında, Anayasanın 106 ncı maddesin
deki esaslara uygun olarak, bütün Bakau-
lar Kurulu üyelerinin veya vekillerinin im
zası bulunmaik şarttır. Aksi halde, Başkan-
lıls, tasarıyı Başbakanlığa geriverir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

dilerek eski ıtutanak özeti okunur. Özet
le birlikte tutanak bir zarfa konarak hazır 
bulunan divan üyeleri tarafından hemen 
mumla mühürlenir ve Meclis arşivine ve
rilir. 

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 
kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl 
geçtikten sonra yayımlanabilir. Bunların 
daha önce veya sonra yayınlanması hususun
da Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi 
üzerine işaret oyuyla karar verir. 

Görüşmelerin 
yeterliği. 

MADDE 73. — Görüşüler 
asıl konu hakkında altı kişi ko 
nuşmadan yeterlik önergesi üze
rinde işlem yapılmaz. 

Her halde grup sözcüleri dışında en a? 
iki milletvekili konuşmuş olmalıdır. 

Yeterlik önergesinin okunmasından son
ra, yeterlik aleyhinde konuşmak istiyen 
bir kişiye söz verilir. Bu konuşma, beş 
dakikayı geçemez. Genel Kurul, yeterliğe 
işaretle oylama suretiyle karar verir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kanunların yapılması 

Kanun tasarıları 
ve komisyonlara 
havale. 

MADDE 74. — Hükümetçe 
hazırlanan kanun tasarıları bü
tün Bakanlarca imzalanmış ola

rak ve 'gerekçesi ile birlikte Meclis Başkan
lığına sunulur. 

Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri 
hakkında bilgiler, kaldırılması veya 'eMetnınesd 
istenilen ıhükümlerin neler olduğu ve neden 
kaldırılması, değiştirilmesi veya eMenmesi ıge-
reikli ıgörüldüğü açıkça 'gösterilmek lâzımıdır. 

Başkan, ıgelen tasarıları ilgili komisyonla
ra doğrudan ıdoğruya havale ıeder ve ibunu 
Tutanak 'Dergisine <ve lilân tahtasına yazdı
rır. 

Bu havaleye 'bir milletvekili itiraz ©tmek 
isterse oturumun başında söz alır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 763) 



73 — 

(Teklif) 

Kanun teklifleri. MADDE 97. — Kanun tek
lifleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerince Millet Meclisi Başkanlı
ğına verilir. 

Gerekçe. MADDE 98. — Her kanun 
tasamsı ve teklifi, bir gerekçey

le birlikte verilir. Gerekçede, tasarı veya 
teklifin tümü ve her maddesi hakkımda ge
reken açıklamalar yapılır ve bilgiler veri
lir. Gerekçede, yürürlükteki kanunlarda kal
dırılması veya değiştirilmesi veyahut bun
lara eklenmesi istenen hükümlerin hangi
leri olduğu ve kaldırılmasının, değiştiril
mesinin veya eklenmesinin niçin gerekli 
görüldüğü açıkça belirtilir. 

Yakardaki fıkrada zikredilen şartlara 
uymıyan tasan ve teklifleri, Başkan, sa
hiplerine tamamlatılmak üzere geriverir. 

Geri alma ve 
benimseme. 

MADDE 99. — Kanun tasa
r l a r ı Başbakanlık ve kanun 
teklifleri de imza sahiplerinin 

tamamı tarafından, Genel Kurul gündemi
ne girmeden önce her an geri alınabilir. Bu 
takdirde', durumdan Başkanlıkça Genel 
Kurula bilgi verilir. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun günde
mine giren tasarı ve teklifler de yukardaki 
fıkrada gösterilen şekilde geri alınabilir. 
Ancak, geri alma, Genel Kurulun görüşme
siz ve işaretli oylama suretiyle vereceği ka
rara bağlıdır. 

Kanun tasarı ve teklifleri, Cumhuriyet 
Senatosuna sevk edilmek üzere Genel Ku
rulda son işlemi gördükten sonra geri alı
namaz. 

Başbakanlıkça Millet Meclisine aidol-
mak üzere Başkanlığa sunulan sair yazıla
rın geri alınmasında da, ayrıca özel hüküm 
yoksa, kanun tasarıları hakkındaki hüküm
ler uygulanır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Kanun teklifleri. MADDE 75. — Milletvekil
lerince verilen kanun teklifle
rinde bir veya daha çok imza 
bulunabilir. 

Kanun [teklifleri 'de, ıgerekçesi ile bir
likte başkanlığa verilir. 

Şartlarına uymayan teklifleri, sahip
lerine tamamlatmak, ilgili komisyonların 
hakkıdır. 

Kanun teklifleri, Başkanlıkça komis
yonlara doğrudan doğruya havale 'edilir. 

Geri alma ve 
benimseme. 

MADDE 76. —. Hükümet ve 
ya (teklif sahibi verilen ıkanun ta-

. sarısı veya tekliflerini gündenue 
alınmadan evvel Genel Kurula bilgi vermek 
şartiyle geri alabilir. 

Şu kadar ki, bu 'tasarı veya kanun teklif
lerini diğer bir üye veya esas /komisyon 
üzerlerine .alırlarsa görüşmeye devam, olu
nur. 

Bu tasan 've teklifler gündeme almmış-
larsa (geri alınmaları için G-enel Kurulun ka
rar vermesi 'gerekir. 
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Reddedilen ve 
benimsenmiyen 
kanım tasarı ve 
tekliflerinin 
yeniden 
verilememesi. 

MADDE 100. — Anayasanın 
912 nci miald'desi gereğince Tür-
ıkiye Büyük Millet Mcıclifsi tara
fından reddedilmiş o'l'an kanun 
teklifleri, ret tarihinden itiba

ren bir yıl geçmedikçe Millet Meclisinin 
aynı yasama dönemi içinde yeniden verile
mez. 

Seçimlerin yeni 
lenmesi halinde 
tasarı ve 
tekliflerin 
durumu. 

MADDE 101. — Millet Mec
lisinin dönem sonuna erişmiş 
olması dolayısiyle yeni millet
vekilli g&ıel seçimılerinin yapıl
ması veyahut Anayasanın W< 

ncu veya 108 nci maddeleri gereğince mil
letvekili genel seçimlerinin yenilenmesi 
hallerinde, Millet Meclisinde sonuçlandırı
lamamış olan kanun tasarı ve teklifleri hü
kümsüz sayılır. 

Hükümetin 
çekilmesi halinde 
tasarı ve 
tekliflerin 
durumu. 

MADDE 102. — Bakanlar 
Kurulunun her hanigi bir sebep
le çekilmesi halin'de, yeni Ba
kanlar Kurulu Anayasanın tU0& 
neü maddesine göre güven oyu 

alıncaya kadar, kanun tasarı ve teklifleri
nin komisyonlarda ve Genel Kurulda görü
şülmesi ertelenir. 

Ancak, Anayasanın 109 ncu maddesinde 
sözü edilen seçimlerdeki geçici Bakanlar 
Kurulu veya cari işleri yürütmekle görevli 
Bakanlar Kurulunun bir Başbakanlık yazı-
siyle cari işlerden olduğunu Başkanlığa bil
dirdiği kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesine devam olunur. 

iki görüşme 
esası. 

MADDE 103. — Kanun ta
sarı ve teklifleri, Genel Kurul
da iki defa görüşülür. Bu görüş

meler, esas komisyon raporu üzerinden ya
pılır. 

Her görüşme, tasarı veya teklifin tümü 
üzerinde bir oylama ile tamamlanır. 

Genel ve katma bütçe kanunları tasarı
ları ile bu kanunlara ilişkin ek tasarılar ve 
bunları değiştiren tasarılar, genel veya kat
ma bütçeli daireler için ek ödenek veya 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki 
tasarılar ile bu kanunlara değişiklik geti
ren tasarılar ve bahis konusu kanunlarda 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Reddedilen ve be- MADDE 77. — Anayasanın 

SSESSS:92 ™ mad<M ***** Tür-
liflerinin yeniden kiye Büyük MMet Meclisi tara-
verilememesı. fmdan reddedilmiş olan kanun 

tasarı veya.'teklijfleri, ret tarihin
den itibaren bir yıl ' geçmedikçe Millet 
Meclisinin aynı yasama dönemi ilcinde ye
niden ı'rveril cm ez. 

Seçimlerin yeni 
lenmesi halinde 
tasarı ve teklif 
lerin durumu. 

MADDE 78. — Milletvekili 
gen el seçim 1 erinin yenilen m esi 
halinde Millet Meclisinde 'So
nuçlandırılamamış olan kanun 

tasarı ve teklifleri hükümsüz sayılır. Ancak, 
Tlülkümıet veya T. B. M. M. üyeleri bu tasa
rı veva tekil itleri venilevebilürler. 

Hükümetin çekül- MADDE 79. — (Bakanlar 
mesi halinde ,r , , , . , . x -, 
kanun tasarı ve Kurulunun herhangi bir sebeple 
teklifleri. çekilmesi halinde yeni Bakanlar 

Kurulu güven oyu alıncaya 
kadar, Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri 
hariç;, kanun tasarısı ve tekliflerinin komis
yonlarda ve Genel Kurulda görüşülmesi er
telenil'. Ancak, Bakanlar Kurulunun bir 
yazı ile Başkanlığa 'bildirdiği kanun tasarı 
ve tel-'î1'"1 *'" ̂ in (görüşülmesine devanı olu
nur. 

Madde çıkarılmıştır. 
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bölümler arasında aktarma veya olağan
üstü aktarma yapılmasına dair tasarılar 
ve Yasama Meclisleri idareci üyeleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Sa
yıştay bütçesinin değiştirilmesi hakkında 
verecekleri teklifler ile Kesinhesap kanunu 
tasarıları ve genel veya katma bütçeli ida
relere bağlı döner sermayelerin hesapları
nın onaylanması hakkındaki kanun tasarı
ları bir defa görüşülür. 

Tasarı veya teklif iki kere görüşülecek 
ise, birinci görüşmeden sonra tümünün oy
lanması işaretle olur. 

Kanun tasarı ve 
teklifleri 
dışındaki işlerde 
tek görüşme 
esası. 

Rapor ve 
gerekçelerin 
okunması. 

Raporda ret 
istemi. 

MADDE 104. — Katran ta
sarı ve tekliflerine dair olmıyan 
komisyon raporları ile diğer 
hususlar Genel Kurulda bir de
fa görüşülür. 

MADDE 105. — Bir kanun 
tasam veya teklifinin tümü üze
rinde görüşme açıldığı/ zaman, 

gerekçelerin veya komisyon raporlarının 
okutulması hakkında bir önerge varsa, Ge
nel Kurul bu konuda görüşmesiz ve işaret 
oyuyla karar verir. 

MADDE 106. — Bir kanun 
tasarı veya teklifinin esas ko
misyonca Tekidi is'tenmişse; (bu 

rapor bir defa görüşülür. Bu rapor benim
senirse, "katıun tasan veya teklifi reddedil
miş olur. 

Bu rapor benimsenmediği takdirde, 
esas komisyona geri verilir. Esas komisyon, 
otuz gün içimde raporumda ısrar eklerse, ra
por Gendi Kurulda yeniden görüşülür. Esas 
komisyon, bu sürenin uzatılmasın]! isterse, 
Genel Kurul görüşmesiz ve işaret oyuyla 
karar verir. 

Esas komisyon, söz konusu süre için'de 
raporunda ısrar etmiş olup da Getıd Kurul 
raporu yeniden benînısememişSe veyahut 
esas 'komisyon, aynı süre içinde ilk rapo
rumda ısrar eklip eitm ediğini bildirmemişse, 
maddelere geçilmesi oylanmaksızın tasarı 
veya teklifin maddelerine geçilir; ayrıca 
ivedilik kararı verdimemişse 103 ncü mad
de uygulanır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştırişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Rapor ve gerek
çelerin okunması. 

MADDE 80. — Başkan, bir 
tasarı veya teklifin 'görüşülme
sinle başlanırken ıgerekçe ve ra
porun tamamının okunmasına 

gerek iolup olmadığını Genel Kurula so
rar. Beş kişi ayağa kalkarak okunmasını 
isterse, -gerekçe ve rapor okunur. 

Raporda ret 
istemi. 

MADDE 81. — Bir kanun 
tasarı veya teklifinin esas ko
misyonca reddi istenir ve rapor

da benimsenirse, kanun tasarı veya teklifi 
reddedilmiş olur. Bapor. benimsenmezse ko
misyona 'geri verilir. 
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Yukardaiki fıkranıın uygulanması tak
dirinde, esas komisyonda birleştirilerek 
görüşülmüş birden fazla tasarı veya teklif 
bahis konusuysa, bunlardan Hükümetin 
tercih ettiği metin görüşmelere esas olur. 

Rapor 2 nci fıkra uyarımca esas komis
yona geriverildiJkben sionra, komisyon eski 
raporu üzerinde ısrar etmeyip, tasarı veya 
teklifin kabulümü veya değiştirilerek ka
bulünü isterse, bu takdirde de, maddelere 
geçilmesi oylammafosızın tasarı veya tekli
fin maddelerine geçilir; ve ayrıca ivedilik 
kararı verilmemişse, 1Û3 ncü madde uygu
lanır. 

Birinci görüşmede 
tüm üzerinde 
konuşmalar. 

MADDE 107. — Kanun ta
sarı ve tekliflerinin birinci gö
rüşülmesinde önce tasarı veya 
teklifin tümü hakkında söz ve
rilir. 

Birbiriyle yakından ilgili kanun tasarı ve 
tekliflerinin tümü üzerindeki görüş melerin 
birleştirilmesi, Genel Kurul kararı ile olur. 

Birinci görüşmede MADDE 108. — Birinci gö-
maddelere .. , . 
geçilmesi. ruşme sırasında kanun tasarı 

veya teklifinin tümü üzerindeki 
konuşmalar tamamlanınca Başkan, madde
lere geçilmesinin reddi hakkında gerekçeli 
önergeler verilımemişse maddelere geçildi
ğini bildirir. 

Maddelere geçilmesinin reddi hakkında 
gerekçeli önergeler varsa, bu gerekçelerin 
ayrı ayrı oylanıp reddedilmesinden sonra 
Başkan, maddelere geçilmesinin kaibul edil
diğini bildirir. Aynı nitelikteki gerekçeler 
bir arada oylanır. Maddelere geçilmesinin 
reddine dair gerekçelerin okunmasından 
vazgeçilerek hepsimin bir arada oylanması 
bir önergeyle istenirse, Genel Kural, bu 
konuyu görüşmesiz işaretle oylama sure
tiyle karara bağlar. 

Maddelere geçilmesinin reddi hakkım
daki önergelerde yer allan gerekçelerden 
bİTİıvin kabulü halinde maddelere geçilmesi 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Tüm üzerine 
konuşmalar. 

MADDE 82 — Kanun tasa
rı veya tekliflerinin görüşülme
sinde, önce tasarı veya teklifin 
tümü hakkında söz verilir. 

Anayasa değişiklikleri hariç, maddelerin 
oylanması işaretle olur. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler, 
Hükümet, komisyon ve siyasî parti grupla
rı için en çok 20'şer dakika, milletvekilleri 
için en çok 10'ar dakikadır. 

Maddelerin ıgörüşülmesinde konuşma 
süreleri bunun yarısıdır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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reddedilmiş olur. Maddelerine geçilmesi 
Genel Kurulca reddedilen bir tasarı veya 
teklif, Millet Meclisince reddedilmiş sayı
lır. Maddelere geçilmesinin reddi hakkın
daki önergeler üzerinde ayrıca konuşma 
yapılamaz; sadece, Hükümet ve esas ko
misyon, her ret gerekçesi hakkında görüş
lerini kısaca açıfclıyabilirler. Bunlar, işa
retle oylamaya sunulur. 

Maddelerin 
görüşülmesi. 

MADDE 109. — Kanun ta
sarı veya teklifinin birinci gö
rüşülmesinde maddelere geçil

miş ise, her madde üzerinde sura, ile görüş
me açılır. 

Her maddenin oylanması işaretle olur. 

Maddelerin bir 
arada kabulü. 

MADDE 110. — Maddele-
rinia birbiri ile ahenkli bir bü
tün teşkiH etmesi gereken ka

nun 'tasarı veya tekliflerinde yer alan mad
delerin üzerinde ayrı ayrı görüşme yapıl
maması, birinci görüşmede tüm üzerindeki 
konuşmaların başında Hükümet veya esas 
komisyon tarafından Genel Kuruldan iste
nebilir. Genel Kurul, bu konuda bir kısa 
görüşmeden sonra işaret oyuyla karar ve
rir Genel Kurul bu istemi kabul ederse, 
tüm üzerindeki görüşmeden sonra tasarı 
veya teklifin tümü oylanır. 

'Genel Kurul, kanun tasarı veya tekli
finin bâzı maddelerini bu kararının dışında 
tutabilir. Bu takdirde, tüm üzerindeki oy
lama, bu maddelerin oylanmasından sonra 
yapılır. 

Birinci fıkra uyarınca karar alındığı 
takdirde tüm üzerindeki görüşmeler sıra
sında verilen değiştirgeler esas komisyona 
havale edilir ve bu komisyonda görüşülür. 
Esas komisyon, Genel Kurula bu değiştir
geler hakkında bir ek rapor sunar. Bu ek 
rapor Genel Kurulda görüşülürken, sade
ce Hükümetin veya esas komisyonun me
tinde değişiklik teklif etime yetkisi vardır. 
Bu takdirde, bu tekliflerin ve bu teklif
ler sonucunda değiştirilmesi kalbul edilen 
maddelerin yeniden oylanması gereklidir. 
Bu şekilde teklifler yapıldığı takdirde, 
bunlara ilişkin maddeler üzerinde ayrı ayrı 
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Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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görüşme ağılır. Bu maddelerin görüşülmesi 
ve oylanmasından sonra, tatsarı veya tekli
fin tümü oylanır. 

Bu (maddenin uyguiaıı'ması halinde ikin
ci görüşme yapılmaz. 

Bir kanun tasarı veya teklifinin 'belli 
kı'sım veya bölümlerinde yer alan maddele
rimi bir arada görüşülmesi için de yukarlda-
ki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, 
2 nci ve 3 ncü fıkralar uyanınca ayrı ayrı 
görüşülen maddeler dışın'da'ki maiddeler oy
lanmaz ; bütün halinde görüşülen kısım ve
ya (bölüm bütün olaraik oya sunulur. Bu fık
ranın uygulanması' takdirinde, tasarı veya 
teklifin tümü, görüşmelerin sonunda ayrı
ca aylanır. 

İkinci görüşme. MADDE İlli. — İkinci gö
rüşmede, kanun tasarı veya tek
lifinin. tümü üzerinde konuşma 
yapılmaız. 

İkinci görüşme sırasında. Hükümet, esas 
komisyon ve milletvekillerince kaldırılması, 
değiştirilmesi veya eklenmesi istenen mad
deler dışındaki maddeler üzerinde görüşme 
ve oylama yapılmaz. 

109 ncu maddenin son fıkrası hüküm
leri, ikinci görüşmede de uygulanır. 

Yapılamıyacak MADDE 112. — Genel Ku-
teklifler. n., „ . . ., . . . . . 

rul'da birinci ve ikinci görüşme 
şurasında kanun tasarısı veya 

teklifinin tümü veya maddeleri üzerinde, 
görüşmenin belli bir şart veya şartların 
gerçekleşmesine bağlı tutulması, maddelere 
geçilmesi veya tümünün veya belli bir mad
denin kabulü hakkında önerge verilemez. 

Bir maddenin diğerlerinden önce veya 
sonra görüşülmesi, ancak Hükümet veya 
esas komisyon tarafından teklif edilebilir. Bu 
takdirde, G-enel Kurul, kısa görüşmeden 
sonra işaret oyuyla karar verir. 

Anayasaya MADDE 113. — Bir kanun 
Avkifilılc 
önergeleri. tasarı veya teklifinin Genel Ku

ruldaki birinci veya ikinci gö
rüşmesi sırasında tasarı veya teklifin belli 
bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle reddini istiyen önergeler, diğer 
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önerge ve değiştirgelerden önce oylanır. Bu 
Önergeler hakkında, değiştirgelere dair hü
kümler uygulanır. 

Komisyona geri 
verme önergeleri. 

MADDE 114. — Bir kanun 
tasarı veya teklifinin tümünün 
veyahut 'belli ibir maddesinin 

esas komisyonca yeniden incelendikten ve
yahut bir diğer komisyonun görüşü alın
dıktan sonra Genel Kurulda görüşülmesine 
devam edilmesi hakkındaki gerekçeli öner
geler, yukardaki maddede söz konusu öner
gelerden önce oya konulur. 

Taisarı veya teklifin tümünün veya belli 
bir maddesinin veya maddelerinin esas ko
misyona geriverilmesi kabul edildiği tak
dirde, başka bir komisyonun görüşünün 
alınması bahis konusu ise, o komisyonun sa-
hibolduğu süre de dikkate alınmak suretiy
le, esas komisyona bir ek rapor düzenlen
mesi için belli bir süre verilmesine dair 
önergelerin oylanmasına geçilir. Aksi ka
bul edilmediği takdirde, bu süre otuz günü 
geçemez. 

Bu maddede sözü geçen önergeler hak
kında, sadece Hükümetin ve esas komisyo
nun kısa görüşlerini bildirmeleri mümkün
dür; oylama işaretle yapılır. 

Bent v© fıkraların 
ayrı ayrı 
oylanması. 

MADDE 1:15. — Görüşülen 
bir maddenin 'bent, altbemt ve 
fıkraları, Başkanın gerekli gör

mesi yahut Hükümetin, bir siyasi parti gru-
punun veya esas komisyonun istemi üzeri
ne Genel Kurul karar verirse ayrı ayrı oy
lanır. Bu oylanmalardan sonra maddenin 
tümü ayrıca oylanır. Bu fıkrada söz konusu 
oylamalar da işaretle olur. 

Ek cetveller. MADDE 116. — Bir madde
ye ek cetveller o maldıdeyle bir
likte görüşülür ve oylanır. 

Teklifin 113. maddesi karşılığıdır. 
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Komisyona geri 
verme. 

MADDE 83. — Bir kanu
nun bir maddesi hakkında bir
çok önerge verilmiş ve madde 
değişiklik önergeleriyle birlikte 

komisyona ıgeri alınmışsa, komisyon öner
geleri 'görüştükten sonra eski ınetni Ikabul1 

edebilir veya yeni bir metin hazırlayabi
lin 

Önerge sahipleri komisyon toplantıları
na katıldıkları takdirde 5 dakikayı geçme
mek üzere konuşabilirler. 

Komisyon, kabul ettiği metnin 'önerge
lerden önce ve açık oyla oylanmasını üye 
tamsayısının salt çoğunluğuyle isterse, Ge
nel Kurulda, önergelerden önce komisyon 
metni oylanır. Bu metin Genel Kurulun 
üye tamsayısının salt çoğunluğuyle kabul 
edilirse, önergeler reddedilmiş ve madde ka
bul edilmiş sayılır. 

Açık oylamadan önce, önerge sahiple
rinin 5'er dakikayı geçmemek üzere konuş
ma haklan vardır. 

Bir maddenin ön- MADDE ®4. — Genel Ku-
r . k S t a > ü d a bir maddenin diğerinden 
ayrı oylanması. önce konuşulmasına işaret oyuy-

le karar verilebilir. 
Görüşülen bir madde birçok mesele veya 

fıkralardan mürekkep ise ve bunların ay
rı -ayrı oya konmaları teklif olunımuşsa ge
reği buna göre yapılır. 

Anayasaya aykı 
rılık önergeleri. 

MADDE 85. — Bir kanun 
tasarı veya teklifinin Genel Ku
ruldaki görüşülmesi sırasında ta

sarı veya teklifin belli bir maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle red
dini isteyen önergeler, diğer önergelerden 
önce oylanır. 
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Maddi hatalar; 
yazılış ve sırada 
bozukluk. 

MADDE 117. — Kanutı ta
sarı veya teklifinin Millet Mec
lisince kaibullünü gerektirecek 

oylamanın yapılmasından önce, metinde ya
zılış veya sıra bakımından bozukluk olduğu 
veya maddi hatalar bulunduğu ileri sürü-
lürse ve esas komisyon veya Hükümet bu 
görüşe katılırsa, metin, esas komisyona ge-
riverilir. Bu şekilde düzeltilen maddeler de 
yeniden oylanır. 

Son kanuşmalar. MADDE 118. — Kanun ta
sarı veya teklifinin ikinci gö

rüşmesi bittikten veyahut bir görüşmeli ta
sarı veya tekliflerde birinci görüşme ta
mamlandıktan sonra, ne yönde oy kullana
caklarını belirtmek üzere, Hükümete siyasi 
parti gruplarına ve biri lehte, diğeri aleyh
te olmak üzere birer milletvekiline söz ve
rilir. Bu konuşmalar onar dakikayı aşamaz. 
Bu konuşmalar sırasında tasarı veya teklif 
üzerinde her hangi bir önerge veya değiş
tirge verilemez. 

107 nci madde uyarınca tüm üzerindeki 
görüşmelerinin birleştirildiği kanun tasarı 
ve teklifleri hakkındaki son konuşmalar da 
birleştirilir. 

Değiştirgeler. MADDE 1119. — Kanunlar
da veya İçtüzükte aksine hü

küm yoksa, kanun tasan veya teklifinde-
bir maddenin reddi, değiştirilmesi veya 
'metne madde efelenmesi hakkında, millet
vekilleri, esas komisyon ve Hükümetçe her 
zaman değiştirge verilelbilir. 

Başkan, değiştirgeleri derhal esas ko
misyonun ve Hükümetin bilgisine sunar ve 
bunları, uygun gördüğü bir sırada görüş
meyi keserek Genel Kurulla okutur. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Danışman Kurulu 
ye maddî hatalar. MADDE 186. — Meclis Baş

kanlığı kanun tasarı ve teklifle
rini Anayasa dili, kanun yazı

lış tekniği 'bakımımdan incelemekle 'görev
li yeteri kadar uzmandan kurulu bir he
yet teşkil «der. Bu heyet komisyonlara da
nışmanlık yapar. 

Kanun tasarı veya teklifinin Millet 
Meclisince kabulünü gerektirecek oylama
nın yapılmasından önce, linetinde yazı
lış veya sıra balonundan bozukluk olduğu 
veya maddi hatalar bulunduğu ileri sürü-
lürse ve esas komisyon veya Hükümet bu 
görüşe katılırsa, metin, esas komisyona ge
liverilir. Bu şekilde düzeltilen maddeler de 
yeniden oylanır. 

Son konuşmalar. MADDE 87. — Oya başvur
madan önce milletvekilleri, ne 
yolla oy kullanacaklarını kısa, 
aıçık olarak ve gerekçesiyle bir

likte kürsüden belirtmek isterlerse, Başkan 
lehte ve aleyhte yalnız birer'kişiye söz ve
rir. 

Değişiklik öner
geleri. 

MADDE 88. — Kanunlarda 
veya İçtüzükte aksine hüküm 
yoksa, kanun tasarısı veya tekli

finde bir maddenin reddi, değiştirilmesi ve
ya metne madde eklenmesi hakkında, millet
vekilleri, esas komisyon ve Hükümet deği
şiklik önergeleri verebilir. 

Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri 500 
kelimeden fazla ise, önerge sahibi önerge
sine 500 (kelimeyi geçmeyen bir özet ekle
mek zorundadır. Başkan, değişiklik öner
gesini derhal komisyona haber verir. Ve 
bunların özetlerini uygun gördüğü bir «sı
rada görüşmeyi keserek Genel Kurula oku
tur. 
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Metnin veya 
maddenin geri 
istenmesi. 

MADDE 120. — Esas komis
yon veya Hükümet, "birinci gö
rüşme sırasında maddelere ge

çilmeden önce kanun tasarı veya teklifinin 
tümünün; birinci veya ikinci görüşme sı
rasında da belli bir veya birkaç maddesinin 
esas komisyona geriverilmesini istiyebilir. 
Bu istem, görüşülmeksizin yerine getirilir. 
Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse, 
tasarı veya teklif hakkında verilen bütün 
değiştirge ve önergeler de esas komisyona 
verilir. Tasarı veya teklifin belli bir veya 
birkaç maddesi geri istenmişse, o madde 
veya maddeler hakkındaki değiştirge ve 
önergeler de esas komisyona verilir. 

Tasan veya teklifin tümü geriverilm iş
se, esas komisyon, bu konudaki ek raporu
nu Genel Kurula otuz gün içinde sevk et
mek zorundadır. Aksi halde. Genel Kurul, 
esas komisyonun ilk raporu üzerinden gö
rüşmelere devam eder. 

Tasarı veya teklifin belli bir veya birkaç 
maddesi birinci veya ikinci görüşme sıra
sında geriverilmişse, esas komisyon, bu ko
nudaki ek raporunu, onbeş gün içinde Ge
nel Kurula sunmak zorundadır. Aksi tak
dirde, madde veya maddelerin esas komis
yonun ilk raporundaki metni üzerinden gö
rüşme yapılır. 

Birinci fıkrada söz konusu istemin Hü
kümet veya esas komisyon tarafından ikin
ci defa yapılması halinde, bu istem, Genel 
Kurulun tasvibine sunulur; Genel Kurul gö
rüşmesiz işaret oyuyla karar verir. 

MADDE 121. — İkinci gö
rüşme konusu olan maddeler 
üzerinde sadece, Hükümetli, 

esas komisyonun, siyasi parti gruplarının, 
kanun teklifindeki ve değiştirgedeki birinci 
imza sahibi veya göstereceği bir diğer imza 
sahibi milletvekilinin birer defa ve onbeşer 
dakikayı aşmamak kaydiyle konuşma hak
ları vardır. 83 ncü maddenin son fıkrası 
hükmü saklıdır; ancak, buna göre söz alan 
milletvekili de onbeş dakikadan fazla ko
nuşamaz. 

İkinci görüşmede 
usul. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Metnin veya 
maddenin çeri 
istenmesi. 

MADDE ®9. — Esas komis
yon veya Hükümet tasarı veya 
teklifin tümünün, belli bir veya 
birkaç maddesinin, komisyona 

geriverilmesini, bir âeîaja, mahsus olmak' 
üzere isteyebilir. 

Bu istem, görüşülmeksizin yerine geti
rilir. Tasan veya teklifin tümü geri isten
mişse, tasarı veya teklif hakkında verilen 
bütün önergeler 'esas 'komisyona verilir. 
Tasarı veya teklifin belli h'ıv veya 'birkaç 
maddesi geri istenmişse, o madde veya mad
deler hakkındaki önergeler esas komisyona 
verilir. 

İBir maddenin oylanmasına geçilince ön
ce ret önergeleri ve sonra diğer önergeler 
veriliş, sırasına göre okunur ve aykırılık 
derecelerine göre işaretle (oylanır. •• 

Madde çıkarılmıştır. 
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Yukardaki fıkrada söz konusu kayıtla
maların kaldırılması, Genel Kurula teklif 
edilebilir. Bu teklif hakkında kısa görüşme 
yapılır ve Genel Kurul işaretle oylama su
retiyle karar verir. Bu istem, Hükümetten 
veya esas komisyondan geldiği takdirde ye
rine getirilir. 

Birinci fıkranın uygulanmasında aynı 
nitelikteki değiştirgelerden önce verilmiş 
olanı esas alınır; aynı anda verilmiş iseler, 
ad çekmeye başvurulur. 

Değiştirgelerin 
oylanması. 

MADDE 122. — 1 . Bir mad
denin oylanmasına geçilince ön
ce ret değiştirgeleri ve sonra di

ğer değiştirgeler veriliş sırasına göre oku
nur. 

Değiştirgeler aidoldukları maddeden 
önce oylanır. 112 nci ve 113 ncü maddeler 
hükümleri saklı kalmak kaydiyle, önce bir 
arada ret değiştirgeleri ve sorara ayrı ayrı 
diğer değiştirgeler oylanır. Reft değiştirge
si verilmeımişse veya kalbul edilme'mişse, 
mai leye ayfoırilik sırasına göre diğer de-
ğiştirigeler oylanır. Aykıınlıfc sıırasmı Baş
kan takdir eder. Aynı nitelikteki değişti-
geler bir arada oylanır. 

Değiştirge oylanmadan önce yeniden 
okunur ve esas komisyona katılıp katılma
dığı Baışkan tarafından sorulur. Alınacak 
cevaplar, Genel Kurula tekrairlanı-r. Bu iş
lemden hemen sonra değiştirge üzerinde 
oylama yapılır. 

2. Değiş/tirge Genel Kurulca olumlu 
olarak oylanırsa, değiştirgenin dikkate 
alınması kalbul edilmiş olur. Bunun üzeri
ne, Başkan, dikkate alınması kalbul edilen 
değiştirgeyi olduğu gilbi 'benimseyip benim
semediğini esas komisyona sorar ve cevap
larını Genel Kurula tekrarlar. 

,, Esas komisyon dikkalte almma&ı kabul 
edilen değiştirgeyi olduğu gilbi benimsedi
ğini biHdinmişse, değiştirge kabul edilmiş 
sayılır ve madde, kalbul edilen değiştirge
ye göre yeniden yazılmak üzere esas ko
misyona geriverilir ve değiştirilmiş şekliy
le oylanır. 

Esas komisyon dikkate alınmııfş olan de
ğiştirgeyi olduğu gilbi benimsemediğini bu 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Maddo çıkarılmıştır. 
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'bendin birinci fılkrası uyarınca bildirmişse, 
ma'dde değiıştirıgelerle 'bir arada esas ko
misyona geriverilir. Bsais komisyon, kendi 
metninde ısrar edeibileıeeği gilbi, o metinden 
ve dikkate alınmış bulunan değiştirge ve
ya değiştirgelerden farklı yeni bir metin 
de teklif edelbilir veyahut dikkate alınmış 
olan değiştirge veya değiştirgeleri benim
seyip maddeyi ciıa göre değiştirerek geti
rebilir. Esas komisyon hu yetkisini kulla
nıp, maddeyi bir önergeyle veya bir ek ra-' 
poTİa Baş/kanlığa sununca, söz konusu öner
ge veya ek rapordaki metin esas alınarak 
ma'dde üzerinde yeniden görüşme açrtır. 
Aynı madde üzerinde daha önce verilmiş 
olan değiştirgeller hükümsüz sayılır; ancalk, 
bunların. tekrarlanması mümkündür. Bu 
görüşme sonucunda olumlu olarak oylanan 
değiştirgeler kabul edilmiş olur ve madde 
bu değiştirıgelere göre yenideni yazılmak 
üzere esas konıisyona geriverilir ve değiş
tirilmiş şekliyle oylanır. 

'3. Esas komisyonun birinci bendin 3 
ncü fıkrası uyarımca katıldığını bildirdiği 
bir değiştirge G-enel Kurulca olumlu olarak 
oylanmamak suretiyle dikkate 'alınmazsa, 
Başkan, esas komisyondan bu değiştirgeyi 
desteklemekten vazgeçip gedmediğini so
rar ve cevaıbmı Genimi Kurula tekrarlar. 

Esas komisyon, yukardaki fıkrada ba
his konusu değiştirgeyi desteklemekten 
vazgeçtiğini bildirmişse, maddenin oylan
masına geçilir. 

lEsas komisyon, bu bendin birinci fıkra
sında bahis konusu değiştirgeyi destekle
mekten vazgeçmediğini bildirmişse, mad
de değiştirgelerle birlikte esas komisyona 
geriverilir. Esas komisyon, bu değiştirgede 
ısrar edelbileceği gilbi, ilk metnini yeniden 
ileri sürebilir veya tamamiyle yeni bir me
tin teklif edelbilir. Esas komisyon bu yet
kisini kullanıp maddeyi bir önergeyle ve
ya bir ek raporla Başkanlığa sununca, 
madde üzerinde söz konusu önerge veya e'k 
rapordaki metin esas alınarak yeniden gö
rüşme açılır. Aynı madde üzerinde daha 
önce verilmiş ola-n değiştirgeler hükümsüz 
sayıllır; ancak, (bunların telkrarlanması 
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mümkündür. Bu görüşme somunda olumlu 
olaralk oylanan değiştirgeler kalbul edilmiş 
dlur; madde bu değiştirgelere göre yeniden 
yazılmak üzere esas komisyona geriverilir 
ve değiştirilmiş şekliyle oylanır. 

4. OBir maidde üzerkılde her hangi bir 
ret değiştirgesi mevcudolmamakla beraber, 
o maddenin oylanması sonucu olumsuz çı
karsa, Başkanı, esas komisyondan madde* 
nin çıkarılmasını benimseyip benimseme
diğini sorar ve cevaplarını Genel Kurula 
tekrarlar. 

Esas komisyon, yutardaki fıkra uya
rınca maddenin çıkarılmasını ıbeaimsediği-
ni bildirmişse, maddenin çıkarılması 'kaflbu'1 
edilmiş olur. 

Esas komisyon, bu "bendin birimci fık
rası uyarımca maddenin >çukarılmasını be
nimsemediğini bildirmişse, madde esas ko
misyona geriverilir. Esas komisyon,' mad
de üzerinde ısrar e'defbileceği giibi, madde
nin çıkarılmasını benimsiyefbilir veyahut 
yeni bir metin teklif eddbilir. Esas komis
yon, bu yöökisini kullanıp maddeyi bir 
önergeyle veya bir ek raporla Başkanlığa 
sununca söz konusu önerge veya ek rapor
daki metin esas alınarak madde üzerinde' 
yeniden görüşme açılır. Bu görüşme sonu
cumda olumlu olaralk oylanan değiştirgeler 
kabul edilmiş olur; madde bu değiştirge
lere göre yeuiden yazılmak üzere esa's ko
misyona geriverilir. Ve değiştirilmiş şek
liyle veya değiştirge yok'sa> doğrudan doğ
ruya oylanır. 

'5, 2 nci bendin 3 ncü fıkrası veya 3 
ncü bendin 3 ncü fılkrasr veyainut 4 ncü 
'bendin 3 ncü fıkrası gereğince madde oy
landıktan sonra, e'sas komisyonua artık Ge
nel Kurulun daha önce belirmiş olan eğili
minden farklı bir metin teklif etme hakkı 

yoktur. 
'6. Bu maddede söz konusu •bütün oy

lamalar işaretle olur. 
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Cumhuriyet 
Senatosundan 
gelen kanun 
tasarı ve tek
liflerine ait 
metinlerin ko
misyona 
havalesi. 

(Teklif) 

MADDE 123. — Cumhuri
yet Senatosunun Anayasanın 9'2 
nei maddesi gereğince kanun 
tasarı ve teklifleri üzerinde yap
tığı işlemlere dair Başkanlığa 
geleu Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı yazıları ve e*k metinler, 
esas komisyona havale edilir. 

Cumhuriyet 
Senatosundan 
değiştirilerek 
kabul edilmek 
suretiyle gelen 
kanun tasarı 
ve tekliflerinin 
görüşülmesi. 

MADDE 124. — Millet Mec
lisinde kabul edilmiş olan bir 
kanım tasarı veya teklifinin 
metninde Cumhuriyet Senatosu, 
ibâzı maddeleri çıkarmak veya 
değiştirmek veyahut bâzı mad
deler ekleme'k suretiyle değişik

lik yaptıktan sonra tasarı veya teklifi ka
bul etmişse, esas komisyon, Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen, çıkarılan veya ekle
nen her madde hakkındaki görüşlerini bir 
raporla Genel Kurula bildirir. Esas komis
yon, Cumhuriyet Senatosundan gelen met
nin kabulü veya reddini istemekten başka 
bir görüş ileri süremez. 

Genel Kuruldaki görüşmelerde esas, bu 
rapordur. Bu rapor, bir defa görüşülür. Bu 
raporun ve Cumhuriyet Senatosundan ge
len maddelerin tümü üzerinde görüşme ya
pılmaz. Genel Kurulda, Cumhuriyet Sena
tosundan gelen her madde hakkında görüş
me açılır. Bu görüşme sonucunda esas ko
misyonun görüşü oya konulur. Bu görüşme 
sırasında değiştirge verilemez. 

Esas komisyonun görüşü üzerindeki oy
lama sonucu olumlu ise, Başkan, Cumhuri
yet Senatosundan gelen metnin benimsenip 
benimsenmediğini açıklar. 

Esas komisyonun görüşü üzerindeki oy
lama sonucu olumsuz ise, esas komisyon ve
ya Hükümet, bu konu üzerinde yeniden gö
rüşme açılmasını istemek suretiyle görüşün
de İsrar edebilir. 

îsrar haklarını kullanıp kullanmıyacak-
ları Başkan tarafından esas komisyondan 
ve Hükümetten sorulup, cevapları Genel 
Kurula tekrarlanır. 

Esas komisyon ve Hükümet İsrar hakla
rını kullanmadıklarını bildirmişlerse, Baş
kan, esas komisyonun ve Hükümetin oyla-
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ma sonucuna katıldıklarını ve buna göre, 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metnin 
Millet Meclisince benimsenip benimsenme-
diğini açıklar. 

Esas komisyon veya Hükümet İsrar hak
kını kullanacağını bildirmişse, o konu üze
rinde yeniden görüşme açılır. Bu görüşme 
sonunda yapılan oylama sonucuna göre, 
Başkan, Millet Meclisinin Cumhuriyet Se
natosundan gelen metni benimseyip benim
semediğini açıklar. 

Millet Meclisi Genel Kurulunca benim
senen Cumhuriyet Senatosu metni kesinle-
şir; benimsenmiyen maddeler ise, Anayasa
nın 92 nci maddesi gereğince kurulacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Ko
misyonuna, Başkanlıkça havale olunur. 

Millet Meclisin
ce ret ve Cum
huriyet Senato
sunca kabul 
edilen kanun 
tasarı veya 
teklifi metinleri
nin görüşülmesi. 

MADDE 125. — Millet Mec
lisinin tümümü reddetımiş oldu
ğu bir kanun tasarı veya tekli
fini Cumlhuriye't Senatosu oldu
ğu gifbi kalbul eder veya bâzı 
•maddelerini değiştirmek veya 
çıikarimak: veyahut bâzı madde

ler eklemek suretiyle değiştirerek kabul 
ederse, bu konudaki Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı yazısı ile ek metin hakkındaki 
esas komisyon raporu, Genel Kurulda genel 
hükümlere göre görüşülür. Ancak, 106 ncı 
maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanması ha
linde, maddelerine geçilecek olan metin 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metindir. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen metnin 
tümü Millet Meclisince benimsenirse, tasarı 
veya teklif kanunlaşır. 

Cumhuriyet Senatosundan gelen metnin 
tümü Millet Meclisince reddedilirse, tasarı 
veya teklif düşer. 

Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosun
dan gelen metni bâzı maddelerini değiştir
mek veya çıkarmak veyahut bâzı maddeler 
eklemek suretiyle değiştirerek kabul eder
se, Millet Meclisince yapılan değişiklerin dı
şında kalan maddeler kesinleşir. Diğerleri 
ise, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 
kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Komisyonuna, Başkanlıkça havale 
edilir. 
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Madde çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı •; 763)' 



— 87 — 

Millet Meclisin
ce kabul edilmiş 
kanun tasarısı 
veya teklifi me
tinlerinin Cum
huriyet Senato
sunca tümünün 
reddedilmesi ha
linde görüşme. 

(Teklif) 

MADDE 126. — 1. Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan ka
nun tasarı veya teklifi metninin 
tümü Cumhuriyet Senatosunca 
reddedilmiş ise, Genel Kural bu 
konudaki esas komisyon rapo
runu ibir defa görüşür. Esas ko

misyon bu raporunda, Cumhuriyet Senato
sunun kararının benimsenmesini veya be-
nimsenmemesini istemekten başka bir gö
rüş ileri süremez. Bu görüşme sırasında de
ğiştirge verilemez. Bu görüşmeden sonra, 
Genel Kurul, esas komisyon raporunu oy
lar. Tasarı veya teklifin daha önce Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan maddeleri 
ayrı ayrı oylanmaz. 

Cumhuriyet Senatosunun Millet Mecli
since kabul edilmiş olan metnin tümünü 
üye tamsayısının en az salt çoğunluğuyla 
reddetmiş olması halinde Millet Meclisinde 
açık oylama yapılır. 

Oylama sonucunda esas komisyonun ra
poru benimsenirse, Başkan, aşağıdaki bend-
lere göre tasarı veya teklifin kanunlaştığı
nı veyahut düştüğünü açıklar. 

Oylama sonucunda esas komisyonun ra
poru benimsenmezse, esas komisyon veya 
Hükümet, yeniden görüşme açılmasını iste
mek suretiyle raporunun kabulünde İsrar 
edebilir. 

Israr haklarını kullanıp kullanmıyacak-
ları, Başkan tarafından esas komisyon ve 
Hükümetten sorulup cevapları Genel Ku
rula tekrarlanır. 

Esas komisyon ve Hükümet İsrar hakla
rını kullanmıyacaklarmı bildirmişlerse, Baş
kan, esas komisyonun ve Hükümetin oyla
ma sonucuna katıldıklarını ve buna göre 
aşağıdaki bentler hükümleri uyarınca ta
sarı veya teklifin kanunlaştığını veya düş
tüğünü açıklar. 

Esas komisyon veya Hükümet İsrar hak
kını kullanacağını bildirmişse, rapor üzerin
de yeniden görüşme açılır. Bu görüşmenin 
sonunda yapılan oylama sonucuna göre ve 
aşağıdaki bentler hükümleri uyarınca, Baş
kan, tasarı veya teklifin kanunlaştığını ve
ya düştüğünü açıklar. 
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2. Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosu
nun ret kararını benimsemişse, tasarı veya 
teklif düşer. 

3. Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosu
nun üye tamsayısının salt çoğunluğundan 
daha az bir çoğunlukla almış bulunduğu bir 
ret kararını benimsemezse, tasarı veya tek
lifin daha önce Millet Meclisince kabul edil
miş olan metni kanunlaşır. 

4. Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosu
nun üye tamsayısının salt çoğunluğunun ve
ya üye tamsayısının üçte ikisine varmamak 
şartiyle daha fazlasının oyu ile almış bu
lunduğu. bir ret kararını benimsememeye 
en az üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyuyla karar verirse, tasarı veya teklifin 
daha önce Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan metni kanunlaşır. 

Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosunun 
üye tamsayısının salt çoğunluğunun veya 
üye tamsayısının üçte ikisine varmamak 
şartiyle daha fazlasının oyu ile almış bu
lunduğu bir ret kararını benimsememeye 
üye tamsayısının salt çoğunluğundan daha 
az oyla karar verirse, tasarı veya teklif dü
şer. 

5. Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosu
nun en az üye tamsayısının üçte iki çoğun
luğunun oyu ile almış bulunduğu bir ret 
kararını benimsememeye en az üye tamsa
yısının üçte ikisinin oyuyla karar verirse 
tasarı veya teklifin daha önce Millet Mec
lisinde benimsenmiş olan metni kanunlaşır. 

Genel Kurul, Cumhuriyet Senatosunun 
en az üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu
nun oyu ile almış bulunduğu bir ret kara
rını benimsememeye üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğundan daha az oyla karar ve
rirse, tasarı veya teklif düşer. 

T. B. M M MADDE 127. — 1124 ndi ve 
Karma Komıs- ^ . . w. 
yonunun raporla- 1 2 ° n C l maddeler gereğince Tıur-
rmın görüşülmesi, kiye Blyüik Millet Meclisi Kar

ma Ko'misyonuna havale ediflen 
maddeler hakkında bu Karma Komisyo^-
nuıı vereceği rapor Genel Kurulda bir de
fa görfüşü'lür. Bu raporun tümü üzerinde 
görüşme yapılmalksızıın, raporda teklif e'di-
leu madde metinleri, aynı maddelerin Cum-
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huriye t Sen'ato'su ve Millet Meclisince da
ha önce 'benimsenmiş metinleri ile birlikte 

. ayrı ayrı görüşme konusu olur. 
önce Kanma Komisyonun, sonra Cum

huriyet Senatosunun ve en sonra Millet 
Meclisinin metni oylanır. Bu metihlerden 
hiçjbiri üzerinde değiştirge verilemez. Bu 
metinlerden hiçjbiri olduğu gibi kalbull edil
mezse, içlerinden biri kabul edilene kadar, 
aynı sıra dâhilinde oylamalara devam olu
nur. 

Karma Komisyon her an kendi metnin-
de değişiklik yapabilir. Bu takdirde, de
ğiştirilen madde üzerinde yeniden görüşme 
yapıldılktan sonra, loylamalara yine aynı 
sıra dahilinde devam olunur. 

•Cumıhuriyeit Senatosunda üye tamsayı
sının salt çoğunluğu veya daha fazla ço
ğunlukla kalbul edilmiş olan maldde deği
şiklikleri bahis konusuysa, sırası gelince 
Millet Meclisinin metni her defasında açılk 
oya konur. Bu takdirde, Millet Meclisinin 
kendi metnini yeniden kabul edebilmesi, 
ancak üye tamsayısının salt çoğunfluğunun 
oyu ile mümkündür. 

Bu oylamalar sonucunda kaîbul edilen 
metinler kesinleşir. 

Karma Komisyonun raporuna konu teş
kil eden maddelerini oylanması tamamla
nınca, tasarı veya teJklif bu oylama sonuç
larına göre kalbul edilen şekliyle kanunla
şır. 

Karma Komisyonun Millet Meclisi met
nini olduğu gibi henimsemiş olması halin
de, 4 ncü fukra hükmü uygulanmaz ve açık 
oya 'başvurulması genel hükümlere göre 
olur. 

Gerekçe ve MADDE 128. — Bir kanım 
oylanmaması. tasarısı veya teklifinin gerek

çesinde veya bu tas'arı veya tek
lifle ilgili komisyon raporlarında yer alan 
görüşlerin teker te'ker veya tüm halinde 
oylanması istenemez. 

Millet Meclisi 
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İKİNCt BÖLÜM 

Milletlerarası andlaşmalar 

MADDE 129. — Milletler
arası andlaşmaların onaylan-

Milletlerarası 
andlaşmaların 
onaylanmasının 
uygun bulunması, masının veya milletlerarası and-

laşmalara katılmanın veyahut 
Türkiye Cumhuriyetini bağlıyan millet
lerarası andlaşmaların belli hükümleri
nin yürürlüğe konması için gerekli kakıl
ma bildirilerinin uygun bulunması hakkıü-
daki kanun taşanlarının komisyonlar ve 
Genel Kuruldaıki görüşülmesi şurasında, o 
amdlaşmanın tümü ve maddeleri oya konu
lamaz ve andlaş'ma metni üzerinde değiş
tirge verilemez. 

lAndlaışmaımı metni üzerindeki görüş
meler tasarınım tümü üzerimdeki göYüşme-
ler sırasında yapılır. 

Tasarının tümünün ve maddelerinin 
görüşülme'si ve oylanmasında genel hüküm
ler uygulanır, 

Onaylamanın, 'katilmamın veya bir arid-
1 aşmanın lbelli hükümlerinin yürürlüğe 
konullmasiyle ilgili kaltıllma (büMirilerinin 
komisyonlar'da ve Genel Kurulda uygun 
bulunmaması, .kanun tasarıisıının tümünıü'-i 
reddi suretiyle olur. 

Milletlerarası MADDE 130. — Milletler-
o TI i i ] o Q t¥| a l a |*ı n 

Genel Kurulun arası amdilaşmaların yapılması, 
bilgisine sunulması yürürlüğü ve yayınlanması ile 

bâzı andlaşmaların yapılması 
için Bakanlar Kuruluna ydtlki verilme'si 
hakkındaki 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunum 2 nci maddesinin 2 nci ve
ya 3 noü veyahut 4 nıcü fıkrası uyarımca 
bir onaylamayı uygun bulma kanunu çı-
karilmak'sızım onaylanmış ve aynı kanunun 
3 ncü maddesinin 3 neü fbenidi uyarımca 
yayınilanmıiş muluman miHletlerarası andlaş-
malar, bir Başlbakanlılk yakısına ek olarak 
Millet Meclisi B'a^kaülıığma gönderilir. 

Bunların mdtMeri, Cuımlıurlbaşkanımca 
omaylanıdıküarma dair Balkanlar Kurulu 
kararnamelerine elk olaraJk Ibaisıturılrp ımil-
letıvekillerine dağıtılır .ve bunlarım dağııtıl-
mıiş olduğu, Baışkamlılk sunu'şları arasımda 
Gıenel Kurula bildirilir. 
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Genel ve katma 
bütçe kanunları 
tasarılarının 
görüşülmesi. 

(Teklif) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bütçe 

MADDE 131. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Kar
ma Komisyonu tarafından Ge
nel Kurulla sevk edilen gcuel ve 

katma 'bütçe kanunları tasarılarımla ve her 
malî yıla ai't genel bütçe kanunu ile birlik
te verilen millî bütçe raporuna dair adı 
geçen Karma Komisyonun! raporunu ve bu 
kanunlara ilişkin ek tasarılarla değişiklik 
tasarlılarını, genel veya kafana bütçeli dai
reler için ek ödenek veya olağanüstü öde
nek verilmesi hakkındaki kanun tasarıla
rımı ve bu kanunlara ilişkin değişiklik ta
sarılarını, bu fıkrada zikredilen kanunlar
da bölümler arasında afet arma veya olağa
nüstü aktarma yapılmasına dair kanun ta
sarılarını ve geçici 10'laraJk harcamaların 
yapılmasına ve gelirlerin toplanmasına yet
ki veren kanun tasarılarını Genel Kurul 
süreikili olarak görüşür. 

Bu gtöriüşme sırasında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, 
raporunu kendi savunur. Kanma Komisyon, 
raporunun Genel Kurulda görüşülmesi es
nasında bu İçtüzükle komisyonlara tanınan 
bütün yetkilere sahiptir. Karma Komisyon 
üyelerinden Cumihuriyelt Senatosu üyesi 
olatılar, komisyon sırasında yer ailabilir ve 
Karma Komisyon adına konuşabilirler; an
cak, Genel Kurul oyUamalarına katıl amaç
lar. 

Bütçe görüşme
sinde özel ku
rallar. 

MADDE 132. — 131 nci mad
denin 1 nci fıkrasında zikredi
len tasarlılarda yer alan her bir 

•balkandık veya -daire bütçesi ile (katma büt
çeli dairelerin her birinin bütçesi hakkın
da, tüm üzerinde ayrı bir görüşme açılır. 
Bu görüşmelerden önce, ıgeneü ve katma 
bütçe 'kanun tasarlılarının tümü ile millî 
'bütçe raporu hakkında tüm olarak görüş
me yapılır. 

ıMilletovekiilleri, .görüşlerimi 1 nci fıkra
da zikri geçen tüm üzerindeki görüşmeler 
sırasında açıfelarlar. 
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Bölümler ve değiştirgeler, üzerinde ay
rıca görüşme yapılmaksızın okunur" ve oy
lanır. 

/Türkiye Büyük Mille't Meclisi Bütçesi 
görüşülürken Başkanlık Divanı adına Baş
kan tarafından, görevlendirilen bir idareci 
Üye görüşmede hazır bulunur. Bu İdare
ci Üyenin H/ükümdt gilbi öncelikle kcauşma 
hakkı ıvardıır. 

ıSayışfcay Bütçesi görüşülürken Sayış
tay Başkanı veya yazıyla görevlendireceği 
bir Sayıştay üyelsi de ihazır bulunur. Bu 
bütçenin görüşülmesi sırasında Sayışlt'ay 
temsilcisinin Hjükiümeltten ve Balkan tara
fından bu konuda .görevlendirilen İdareci 
Üyeden soura önledikle 'konuşma hakkı 
vardır. 

Yapılamıyacak 
teklifler. 

MADDE 133. — Milletvekil
leri, Genel Kurulda, 132 nci 
maddenin ilk fıkrasında bahsi 

geçen tasarılar üzerinde gider artırıcı ve
ya belli gelirleri azaltıcı değiş'tirgeller ve
remezler. Bu gibi değişltirigeler Başkanlık
ça kabul olunmaz. 

iGendl Kuruldaki görüşmeler sırasında, 
bu tasarılar üzerinde, bütçe kanunları dı
şındaki kanunlarla kabul edilmiş olan ay
lık, Ödenek, gündelik ve yollukların artınl-
masıına, kadro verilmesine veya bun&ariLi 
balıis konusu kanunların belli olan sınır
ları dışında genişletilmesine ve vengi ka-
nunlları ile bütçeyle ödenek verilmesini ge
rektiren kanunların ko'nusuna giren hu
suslara dair değişltinge verilemez. Bu gilbi 
değiştirgeler Başkanlıkça kalbul olunmaz. 

!113I2 nci maddenin ilk fıkrasında zikre
dilen tasarılara bütçe ile ilgili olmıyan hü
kümler ile süresi bir maili yılı aşan hüküm
ler konamaz. 

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında 
bu 'tasarılar üzerinde verilecek değişiklik 
önerigeleri ancak, tasarılarda memraSt mad
delerle doğrudan doğruya ilgili olmak şar-
tiyle oy<huıa!bilir. 

Hükümetçe de
ğiştirge verilmesi. 

MADDE 134. — 131 nci mad
dede yazılı kanun, tasarılarının 
Genel Kurulda görfüşülmiösi sı-
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rasında, Hükümetçe tasarı veya teklif me
tinleri üzerinde değiştire verilebilmesi veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyonu veyahut milletvekillerince ve
rilmiş olanlara iştirak edilebilmesi, ancak, 
oturumda hazır bulunan Başbakan tarafın
dan bir önerge verilmesi suretiyle olur. Baş
bakan oturumda hazır değilse, bu önerge
nin onun adına Maliye Bakanı veya Başba
kanın yazıyla görevlendireceği bir diğer ba
kan veyahut Başbakanın veya onun adına 
Maliye Bakanının yazıyla görevlendireceği 
memur ve ilgili bakan veya yazıyla görev
lendireceği memur tarafından imzalanması 
gereklidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Cezalarla ilgili kanunlar 

Kesinleşmiş ölüm MADDE 135. — ölüm ceza* 
cezalarının yerine , , , n , , . . . ,. . , 
getirilmesine l l a r ı hakkıti'dakı kcsıniieş'mış mah-
dair kanun keme karanlarının yerine >ge'ti-

ri'lmeislne dair Başbakanlık ya
zıları, esas komisyon oüaraik Ada

let Komisyonuna havale edilir. Adalet Ko
misyonu, bu yazıyı inceliyerek cezanın ye
rine getirilmesinin onaylanması veya onay
lanmaması yönünde bir kanun tasarısı ha
zırlar. Komisyonlar ve Genel Kurul, mah
keme kararını değiştiremezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasanın 'değiştirilmesi 

Oylama. (MADDE 136. — Anayasanın 
değiştirilmesine dair kanun tek

liflerinin her maddesinin oylanmasında açık 
oya başvurulur. Ayrıca, bu kanun teklifle
rinin maddelerine geçilmesi ile birinci ve 
ikinci görüşmesinin sonunda tüm üzerinde
ki oylamalar açık olarak yapılır. 

Millet Meclisi 
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BEŞİNCİ KISIM 

özel hü'kümter 

Ölüm cezalarının MADDE &0. — Ölüm ceza-
yerine getirilme- , , , , , . . , . . . . 
sine dair kanun ^ a r ı hakkındaki Kesinleşmiş malı-
tasarıları. keme kararların.n yerine geti

rilmesine dair Başbakanlık ya
zıları, esas korniş."on olarak Ada

let Komisyonuna havale edilir. Adalet Ko
misyonu, bu yazıyı inceliyerek cezanın ye
rine getirilmesinin onaylanması veya onay
lanmaması yönünde bir kanun metni ha
zırlar. Komisyonlar ve Genel Kurul, mah
keme kararını değiştiremezler. 

Anayasanın değiş- MADBE 91. —̂ Anayasa De-
tirilmesi. w. ., ,., ,,•,.<.•, • T - * i 

gışıklık teklifleri diğer kanun 
tasarısı ve tekliflerinin görüşül

mesindeki usule tabidir. Ancak, bu teklifler 
Genel Kurulda iki defa görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bi
tip, teklifin tümünün kabul edilmesinden 
başlayarak 48 saat geçmeden başlanamaz. 

İkinci görüşmede, sadece maddeler üze
rinde verilmiş olan değişiklik önergeleri 
görüşülür. 

(S. Sayısı .: 763) 
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Maddelerin 
kabulü. MADDE 137. — Anayasamın, 

değişti rilmjesiae dair kanım tek
liflerinin Anayasayı değiştiren. 

her bir maddesi ile tümünün kabul edile
bilmiş olması, Millet Meclisi üye tamsayı
sının 2/3 olumlu oy kullanmış olmasiylc 
mümkündür. 

Diğer hükümler. MADDE 138. -
nm değiştirilmesi 

- Anayaısa-
haklkmdalri 

kanun tekliflerinin görüşülmesinde 136 ve 
137 nci maddelere aykırı olmıyan İçtüzük 
hükümleri uygulanır. 

1. madde son fıkra hükmü. 

ALTINCI BÖLÜM 

Cumhurbaşkanınca geri ig-önlderilen kanun 

tasarı ve1 tekliflerinin görUşülmesi . 

Cumhurbaşkanın
ca geri gönderi
len kanun ta
sarı ve tek
liflerinin görüşül 
mesi. 

MADDE 139. — Cıımhıır-
haş'kanımn, 1131 nci maddenin 
ilk fıkrasında yazılı kanunlarla 
Anayasaının değiştirdJlmdsme dair 
kanunlar dışında kalan kanun 

metinlerinin Cumhurbaşkanlığına sunulma
sı tarihinden başlıyarak on gün içinde ya-
ymlamayıp, aynı süre içinde gerekçeli ola
rak yeniden görüşülmek üzere Başkanlığa 
geri göndermesi halinde, Anayasanın 92 nci 
maddesi ile bu İçtüzük hükümleri uygula
nır. Bu yazı. Başkanlığa geldikten sonraki 
ilk birleşimde Başkanlık sunuşları arasında 
Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Yukardaki fıkra gereğince geri gönde
rilmiş olan kanun tasarı ve teklifi metin
leri Başkanlıkça, sadece, raporu daha önce 
Genel Kurul görüşmelerine esas olmuş bu
lunan daimî veya geçici komisyona havale 
olunur. 

Anayasa madde
lerinin kabulü. MADDE $2. h - Anayasa de

ğişiklik tekliflerinin görüşülme
sinde, önergeler işaret oyuyle, 

maddelerin kabulü açık oylama ile olur. 
Ancak, verilmiş olan bir önerge kabul edil
mişse, kabul için gerekli 2/3 çoğunluk bu
lunup bulunmadığını tespit için, önergenin 
oylanması açık oylama suretiyle tekrar
lanır. 

Anayasa değişikliği ,'teikliflerinin görü
şülmesinde, içtüzüğün, kanun tasarı ve tek
liflerinin 'görüşülmesine (dair hükümleri 
uygulanır. 

Seçimlerin yeni 
lenmesi kararı. 

MADDE '93. i— {Seçimlerin 
yenilenmesine dair 1 önergeler 
Anayasa Komisyonunda görüşü

lür. Genel Kurul konuyu komisyon raporu 
ile birlikte görüşür ve önerge hakkında Da-. 
nışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra 
Anayasa kctnıisıyonu / raporu laçıik oya sunu
lur. 

Maddo çıkarılmıştır. 
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Bu halde, esas komisyonun raporu, Ge
nel Kurulda ivedilikle görüşülür. 

YEülNCt BÖLÜM 

Kanunlarla ilgili son işlemler 

Kanunların Cum- MADDE 140. — Türkiye 
hurbaşkanlığına ^.. ... ,T . , , L , r ... . , 
gönderilmesi. Buyiuk Millet Mecilısmce kesini 

olarak kaibu'l edilen kanun me
tinleri, Anayasanın 93 neü maddesi gere
ğince işlem görmek üzere, Millet Meclisi 
Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönde
rilir. 

Kanunun kabul tarihi, kesin olarak ka
bul edildiği Yasama Meclisi birleşimindeki 
oylamanın tarihidir. 

DOKUZUNCU KISIM; 

Soru 

Bakanlardan soru MADDE 141. — Soru, Hü
kümet adına cevaplandı rilmak 

üzere, Başbakan veya balkanlardan açık ve 
'belli konular hakkında bilgi istemeikten 
ibarettir. 

Sözlü veya yazılı soru önergesi, sadece 
bir milletvekili tarafından im^ailanaıbilir. 

Baişlbakan, 'kendisinden sorulan soruları 
cevaplandırmak üzere bir diğer bakanı gö-
rovlendirdbiılir. 

Aynı soruyu üç'tenı fazıla bakauın cevap
laması istenemez. 

Belli bir veya (birkaç bakandan sorulan 
bir soruyu, Bakanlar Kurulunun ortak so-
rumlıılıı'ğiyle ilgili görürse, Barbakan veya 
görevlendireceği bir balkan cevaplandırır. 

Mahallî ve kişi- MADDE 142. — Belli bir 
sefl konularda n ... ,. . _ . .. 
Soru. yer.° veya 'belli kışı veya kişile

re aidolup kamu oyunu ilgilen
direcek nitelikte olmıyan konular hakkın
da sorular yapılı oilur. 

Millet Meclisi 

95 — 
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Madde çıkarılmıştır. 

ALTINCI KISIM 

Denetim yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Soru. MADDE 94. — iSoru .kısa, 
gerekçesiz 've şahsî mütalâa 

ileri .sürmeksizin bir önerge ile 
Hükümet adına cevaplandırılmak ' üzere, 
Başbakan, veya bakanlardan 'açık ve belli 
konular hakkında bilgi -istemekten ibaret
tir. 

Soru önergesi, sadece bir milletvekili ta
rafından imzalanabilir. 

Aynı konuda birden fazla bakandan so
rulan soru Başbakandan sorulmuş sayılır. 

(Soru, Önergeleri Başkanlığa verilir. 
Başkan bu ^önergeleri (gelen kâğıtlar lis

tesine geçirir ve bir yazıya ek olarak Baş
bakanlığa ve aidolduğu Bakanlığa gönde
rir. 

Sözlü sorusu üzerine aldığı cevabın ken
di bilgisine uygun olup olmadığı hakkında 
soru sahibi beş dakikayı geçmemek üzere 
Meclis kürsüsünde görüşünü açıklayabilir. 

Sorulamıyacak MADHS Ğ'5. — Aşağıdaki so
rular Başkanlıkça \kabul edil
mez : 

a) (Sırf istatistik niteliğinde veya baş
ka 'bir kaynaktan kolayca, öğrenilmesi 
mümkün olan sorular; 

file:///kabul
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Sorunun sorulması MADDE 143. — Sözlü ve ya
zılı soru önergeleri Başkanflığa 
yerilir. 

Başkan, 'bu önergeleri gelen kâğıtlar 
lisltesiue geçirir ve bir yazıya ek olarak 
Başbakanlığa ve aidolduğu Bakanlığa gön
derir, 

Yazılı sorunun 
cevabı. 

MADDE 144. — Yazılı so-
rular:^ı ıcevaibı, Başbakan! ı/k 
eliyle Başkanlığa sunulur. Baş

kan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. 
Govap, ayrıca, soru metniyle birlik'tc, Baş
kanlık ça, alındığı günkü veya bir sonraki 
birleşimi tutanağının arkasına eklenir. 

Yazalı sorular, Başbakanlığa ulaştıktan 
en geç otuz gün içinde cevaplaa'dırdır. 

Başkan, bu süre içinde eeıvarplaradırılmi'-
yan yazılı sorular için yaziyle Baışfbakanın 
ve ilgili bakan veya bakanların dikkatini 
çeker. 

'Dikkati çdkme yazısının tarihinden iti
baren onibeş gün içinde yazılu sıorunun ce
vabı Başkanlığa gelmezse, yazılı soru, söz
lü soruya çevrilir ve gündem'de verildiği 
tarihe göre sıra alır. 

Sözlü soruların 
gündeme aknma-
sı. 

MADDE. 145. — Sözlü soru
lar, Baişk'anlik ya'zısınm Başba
kanlığa sevk t a Hininden iftilbaren 
,yedi gün sonra günidenıo alınır. 

Başkan, gere'kfli görürse, bir bakana ai't. 
sözlü sorular ile birden fazla bakan tara
fından (cevaplandırılacak; sötflü soruları, 
gündemin altıncı kısmı içerisinde bir ara
ya toplıyarak sırayla görüş'türdbilir. 
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b) Tek amacı hukukî malıiyette üistişa-
re sağlamaktan İbaret sorular; 

e) Konusu, evvelce Başkanlığa veril
miş gensoru önergesiyle 'aynı olan sorular. 

Son fıkra 95. maddeye ilâve edilmiştir. 

Yazılı sorunun 
cevabı. 

MADDE 08. İ— [Yazılı so
ruların cevabı, Başbakanlık 
eliyle Başkanlığa sunulur. Baş

kan, bu cevabı derhal soru sahibine iletir. 
Cevap, ayrıca, soru metniyle birlikte, Baş
kanlıkça, alındığı günkü veya bir sonraki 
birleşim tutanağının arkasına eklenir. 

Yazılı sorular, Başbakanlığa ulaştıktan 
en 'geç onbeş gün içinde cevaplandırılır. 

Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmı-
yan yazılı sorular için yazıyle Başbakanın 
ve ilgili Bakan veya Bakanların dikkatini 
çeker. 

Dikkati çekme yazısının tarihinden iti
baren onbeş gün içinde yazılı sorunun ce
vabı Başkanlığa gelmezse, yazılı soru, söz
lü soruya çevrilir ve gündemde verildiği 
tarihe göre sıra alır. 

Soslu soruların 
gündeme alınması 

MADDE /97. (— (Sözlü soru
lar, Başkanlık yazısının Başba
kanlığa sevk tarihinden itibaren 
yedi gün sonra gündeme alınır. 

Başkan, gerekli görürse, bir Bakana ait 
sözlü sorular ile birden fazla Bakan tara
fından cevaplandırılacak sözlü soruları, 
gündemin altıncı kısmı içerisinde bir ara
ya toplayarak sırayla görüştürebilir. 

'Bir milletvekilinin birden fazla soru 
önergesi, başka soru önergeleri varsa aynı 
biri eş i m do g ör üşüleme z. 

Başbakan veya Bakan soruya gününden 
önce de cevap verebilir. 

ıllükümet bir sözlü veya yazılı 'sorunun 
cevabını, kamu yararı sebebiyle veya gere
ken 'bilgilerin derlenebilmesi için ıbir ayı 
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Sözlü sorunun 
cevaplandırılması, 

MADDE 146. — Sözlü soru
nun cevabı, Mİ nei maddede 
gösterilen Bakan veya Bakanlar 
tarafından verilir. 

Başkanlık, önce soruyu oevaplandııra-
cak Bakanın bulunup bulunmadığını sorar, 
Bakan hazır değilse, sorunun cevaplandı
rılması, sö'Zilü soruların görüşüleceği gele
cek birleşime kadar ertelenir. Eğer birden 
fazila Bakandan cevap istenmişse, hazır bu
lunan Balkanın hemen cevap vermesini mi, 
yoksa diğerlerinin de ayaı zamanda cevap 
vermelerini mi tercih dttiği, Başkanlıkça 
soru sahibinden sorulur ve sora sahibinin 
tercihine göre hareket olunur. Soru saihibi, 
hazır bulunan Bakanın ceyap vermesini ve 
diğerlerinin daha sonra cevap vermelerini 
tercih etmişse, sorunun cevaplandunlma-
smdan sonra kendisimden, diğer bakanla
rın da cevap vermelerinde ısrar edip etme
diği Başkanlıkça sorulur. Soru sahiJbi ısrar 
etmezse, soru diğer bakanlarca cevaplandi'-
nlnıaz; ısrar ederse, diğer cevapların da 
verilebilmesi için, soru gündemde bırakı
lır. 

ıSoruyu cevaplandıracak bakanlardan 
en az birisi hazır ise, Başkanlık, soru sahi
binin hazır bulunup bulummadıığımı sorar. 
Soru sahilbi, sorusunun görüşülmesi sıra
sında iki birleşimde hazır bulunmazsa, izin, 
hastalık veya görev dışında, özrü ne olur
sa olsun, soru düşer. Düşen sözlü soru, ay
nı yıl içinde ancak yazılı soru olarak tek
rarlanabilir. 

Sözlü sorularda 
öncelik. 

MADDE 147. — B^aşlbakan 
veya ilgili bakan gündemde yer 
alımyan bir sözlü soruyu gün

deme girme vaktinden evvel veya gündem
de yer alan bir sözlü soruyu diğer işlerden 
önce cevaplandıracağını Başkanlığa birle
şimin başında bildirirse, Başkanlık sunuş
larından sonra ve diğer işlerden önce o so
runun görüşülmesine geçilir. 

Genel ve katma bütçe kanun tasarıları 
uzun vadeli kalkınma plânı tasarısı ve Tür-

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

geçmemek üzere geciktirebilir. Bu takdirde 
Meclis (Başkanlığına bilgi verilir. 

97. maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde çıkarılmıştır. 
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kiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun rapor
ları görüşülürken sözlü sorular görüşülmez. 

Sözlü soru üze
rindeki görüşme 
ler. 

MADDE 148. — Sö>zlü soru 
üzerimdeki görüşmelere Başkan-
lığm sözlü soruyu okutturma-
sryle başlanır. 

Daha sonra, soruya, ilgili bakan veya 
bakanlar cevap verirler. 

Hükümetçe verilen cevap veya cevap
lardan sonra, soru sahibi, kendi görüşünü 
bildirmek için on dakikalık konuşma hak
kına sahiptir. 

Bu konuşmaya, Hükümetçe, sadece bir 
defa ve on dakikayı geçmemek şartiyle ce
vap verilebilir. 

Soru sahibi, son sözü söylemek hakkına 
sahiptir. Bu takdirde, soru sahibinin konuş
ması, beş dakikayı aşamaz. 

Soru üzerindeki görüşmeleri, Başkan, 
sorunun cevaplandırıldığmı bildirerek ka
patır. 

MADDE 149. — Hükümet 
a'dına cevap verecek olan bakan 
veya balkanlar bir sözlü veya 

yazılı sorunun cevabını, kamu yararı sebe
biyle veyahut gereken bilgilerin derlene
bilmesi için belli bir süre geciktireceklerini, 
soru yazılı ise yazıyla, sözlü ise Genel Ku
rulda bildirmek hakkına sahiptirler. 

Soru cevabının 
geciktirilmesi. 

Sorunun geri 
alınması. MADDE 150. — Bir sözlü 

veya yazılı soru, sahibi tarafın
dan Başkadlığa verilecek bir 
yazı ile her an geri alınabilir. 

Sorunun geri alındığı Başkanlıkça der
hal bir yazıyla Başbakanlığa ve ilgili ba
kanlıklara bildirilir ve ayrıca, durumdan 
Başkanlık sunuşları arasında Genel Kurula 
bilgi verilir. 

MADDE 151. — Başkanlığın, 
Başkanlık Divanıalin, Başkan
lık Divanı üyelerinin ve Danış

ma kurulunun Millet Meclisinin faaliyetle
riyle ilgili olarak, Anayasa, kanun ve içtü
zük gereğince yerine getirdikleri görevler 
hakkında, Başkanlıktan sözlü veya yazılı 
soru sorulabilir. 

Başkanlıktan 
sorular. 

Milliet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

97. maddeye ülâve edilmiştir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Başkanlıktan 
sorular. 

MADDE 98. — Başkanın, 
Başkanlık Divanının, Başkan
lık Divanı üyelerinin ve Danış

ma Kurulunun Millet Meclisinin faaliyet
leriyle ilgili görevleri hakkında, Başkan
lıktan sözlü veya yazılı soru sorulabilir. 
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Bu sorular Başkan veya görevlendire
ceği bir Başkanlık Divanı üyesi tarafından 
cevaplandırılır. Soru sözlü ise, verildikten 
yedi gün sonra gündeme alınır. 

Bu takdirde, Başkan veya onun adına 
soruyu cevaplandıracak olan kimse hakkın
da, 142 nci ilâ 150 nci maddelerde Hükü
metle ilgili olarak konmuş olan hükümler 
uygulanır. 

ONUNCU KISIM 

Genel görüşme 

Geneli görüşmenin 
tanımı. 

MADDE 152. — Genel gö
rüşme, toplum ve Devlet faali
yetleri 'bakımından önemli, belli 

bir konunun, görüşülmesi demektir. 
Genel görüşmeye, Hükümet, siyasi parti 

grupları ve milletvekilleri katılabilirler. 
Genel görüşme sonunda konu hakkında 

her hangi bir oylama yapılmaz. 

Genel görüşmenin 
açılması. 

MADDE 153. — Genel gö
rüşme açıHması, Hükümet, siya
si parti grupları veya en az on 

milletvekili tarafından Başkanlıktan bir 
önergeyle istenebilir. Bu istem derhal ge
len kâğıtlar listesine alınmakla Genel Ku
rula ve Hükümete duyurulur. 

Genel görüşme açılıp açılmamasına Ge
nel Kurul karar verir. Genel Kurulda bu 
konudaki görüşmede Hükümetin, siyasi 
parti gruplarının ve istemde bulunan mil
letvekillerinden birinci imza sahibinin veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibinin 
onar dakika konuşma hakları vardır. Ge
nel Kurul, işaretle oylama suretiyle karar 
verir. 

Genel ve katma bütçe kanunları tasa
rıları ve uzun vadeli kalkınma plânı tasa
rısı görüşülürken genel görüşme ve yukar-
daki fıkra gereğince öngörüşme yapılamaz. 

Genel görüşme 
için özel gün
dem. 

MADDE 154. — Yukardaki 
madde gereğince genel görüşme 
açılacaksa, durum Başkanlıkça 
Genel Kurula bildirilir. 
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Bu sorular Başkan veya görevlendire
ceği Başkanvekülerinden biri tarafından 
cevaplandırılır. (Soru sözlü ise, önergesi 
verildikten yedi gün sonra gündeme lalınır. 

Bu sorular hakkında da Hükümete yö
netilen sorular hakkındaki hükümler uy
gulanır. 

İKtNOİ BÖLÜM 

Genel görüşme 

Gendi görüşme 
nin tarifi. 

MADDE 99. — 'Genel gö
rüşme, toplum ve Devlet faali
yetlerini ilgilendiren 'belli bir 

konunun Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesidir. 

Genel görüşmenin MADDE 100. — Genel gö-
aç ası. rüşme açılması, Hükümet, siya

sî parti grupları veya en az on 
milletvekili tarafından Başkanlıktan bir 
önergeyle istenebilir. Bu istem derhal ge
len kâğıtlar listesine alınır, Genel Ku
rula ve Hükümete duyurulur. 

Verilen önergenin metni 500 kelimeden 
fazla ise istek sahipleri 500 kelimeyi geç
memek üzere önergenin özetini eklemek zo
rundadırlar. Genel Kurulda bu özet oku
nur. 

Genel görüşme açılıp açılmamasına Ge
nel Kurul karar verir. Genel Kurulda bu 
konudaki görüşmede Hükümet, siyasî parti 
grupları ve istemde bulunan milletvekille
rinden birinci imza sahibi veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir. 
Genel Kurul genel görüşme açılıp açılma
masına işaretle oylama suretiyle karar ve
rir. 

Genel görüşme MADDE 101. V— İGenel gö-
ıçm oze gun em. r ^ m e acımasına karar verilir

se, genel görüşme günü bir özel 
gündem halinde Danışma Kurulunca tespit 
edilir. Genel görüşmenin bağlıyacağı gün, 
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Genel görüşmenin günü veya günleri, bir 
özel gündem halinde Danışma kurulunca 
tesbit edilir. Bu tarih veya tarihler, genel 
görüşme açılacağının anlaşılmasından iti
baren iki tam günden öncesi ve yedi tam 
günden sonrası için tesbit edilemez. 

Genel görüşmeye ayrılan zaman, bir bir
leşimden daha az olmak üzere kayıtlana-
maz. 

Genel görüşmenin 
yapılması. 

MADDE 155. — Genel gö
rüşmede ilk söz Hükümetindir. 

Hükümetten sonra söz hak
kı genel görüşme önergesi sahibi siyasi par
ti grupu veya gruplarına veyahut genel gö
rüşme önergesindeki birinci imza sahibi 
milletvekiline veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibi milletvekiline aittir. 

Bundan sonra, görüşmelerin yapılması 
hakkındaki genel hükümler uygulanır. 

Görüşmeler bittikten sonra, Başkan, ge
nel görüşmenin son bulduğunu bildirir. 

ONBÎRÎNCÎ KISIM 

Meclis araştırması 

Meclis araştırma 
sının tanımı. 

MADDE 156. — Meclis araş
tırması, Millet Meclisinin belli 
bir konuda bilgi edinmek için 
yaptığı in'celemedea ibarettir. 

Meclis araştırması, ancak, toplum ve 
Devlet faaliyetleri bakımından önemi olan 
bir konunun incelenmesi için yapılabilir. 

Meclis araştırması MADDE 157. — Meclis araş
tırmasının açılmasında 153 ncü 
madde hükümleri uygulanır. 

Meclis araştırması MADDE 158. — Meclis araş-
komisyonu. . .. ....... 

(tırmasınıın yuru'tulmesı goreva, 
genel hükümlere göre seçilecek 

bir geçici komisyona verilir. Bu komisyo-
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görüşme açılmasına karar verilmesinden 
itibaren 48 saatten önoe vie yedi tajm günden 
sonra olaınıaz. 

Genel görüşmede ilk söz hakkı genel gö
rüşme önergesi sahibi siyasi parti grupu ve
ya gruplarına yahut genel görüşme öner
gesindeki birinci imza sahibi milletvekiline 
veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi 
milletvekiline aittir. 

Bumdan sonraki görüşmeler hakkında 
genel hükümler uygulanır. ( 

Madde çıkarılmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Meclis Araştırması 

Meclis araştırma 
sının tarifi ve 
açılması. 

MADDE 102. — Meclis araş
tırması Millet Meclisinin Anaya
sanın 88. maddesinin 2. fıkrası 
gereğince yapacağı incelemedir. 

Araştırıma istemi önergesi 500 kelimeden 
fazla ise önerge sahipleri 500 kelimeyi geç
memek üzere özetini eklemek zorundadır. 

Meclis araştırmasının açılmasında genel 
görüşme açılmasmdaki hükümler uygula
nır. 

Meclis araştırma komisyonunun rapora 
hakkında Genel Kurulda, genel görüşme 
açılır. 

Araştırma komis
yonu ve yetkileri. 

MADDE 103. —Meclis araş
tırmasının yürütülmesi görevi, 
genel hükümlere göre seçilecek 

bir geçici komisyona verilir. 
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nun üye sayısı, seçimiyle birlikte, Genel 
Kurulca, Danışma Kurulunun teklifi üze
rine tesbit edilir. Genel Kurul, bu işlemle 
bir arada, yine Danışma kurulunun teklifi 
üzerine, komisyonun inceleme süresini de 
tesbit eder. 

Bu süre doksan günden fazla olamaz. 
Ancak, komisyon, bu sürenin - Doksan gü
nü aşabilmek üzere de olsa, - uzatılmasını 
istiyebilir. Bu takdirde, Danışma Kurulu
nun teklifi üzerine, kısa görüşmeden sonra 
Genel Kurul, işaretle oylama suretiyle ka
rar verir. 

Araştırma komisyonları Başkent dışın
da da çalışabilir. 

Araştırma komisyonu, Danışma kurulu
nun kararı ile Başkent dışında çalışabilir. 

Araştırma komis- MADCDE 159. — Araştırma 
yonunun ye en. g; o m j gy 0 n ı l ) genel ve katma büt

çeli bakanlık ve dairelerle ma
hallî idarelerden, muhtarlıklardan, üni
versitelerden, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumundan, Kamu İktisadi Teşebbüslerin
den, özel kanun ile veya özel kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve 
kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından ve kamu yararına 
çalışan derneklerden bilgi istemek ve bura
larda inceleme yapmak hakkına sahiptir. 

Komisyon, yukardaki fıkrada yazılı 
olan bakanlık, daire, idare, kurum, teşeb
büs, banka, kuruluş ve derneklerde görevli 
bulunan şahısları, bilgi almak üzere çağıra
bilir. 

Komisyon, gerekiyorsa, araştırma konu
suyla ilgili olarak her hangi bir Türk va
tandaşının görüşüne ve bilgisine de başvu
rabilir. Komisyon, kordiplomatik veya kor-
kunsüler mensubu olmamak kaydiyle, Türk 
vatandaşlığına sahibolmayan kişilerin bilgi
sine başvurabilir. 

Araştırma komisyonu, yukardaki fıkra
lar gereğince sahibolduğu yetkileri, Cum
hurbaşkanı, yargı organları, hâkimler ile 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Bu komisyonun üye adedi, çalışma sü
resi ve gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabileceği hususu '.Meclis Başkanının tek
lifi ile Genel Kurulca tesbit edilir. 

Araştırma Komisyonu 'bakanlıklarla (ge
nel ve katma bütçeli dairelerden, ma
hallî idarakrdeaı, muhtarlıklardan, üni
versitelerden, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumundan, Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinden, özel kanun ile veya özel kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş ban
ka ve kuruluşlardan, kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu 
yararına çalışan derneklerden bilgi iste
mek ve buralarda inceleme yapmak ilgilile
rini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. 

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun 
bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabi
lir. 

Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclis 
araştırması kapsamının dışında kalır. 

103. ımıaddeye ilâve. 
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Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay ile 
bu organlarda görevli kimseler hakkında 
kullanamaz. 

Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclis 
araştırması kapsamının dışında kalır. 

1 nci ilâ 3 ncü fıkralar hükümlerine ay
kırı fiiller suç veya disiplin suçu teşkil edi
yorsa, komisyonun yazılı istemi üzerine, 
Millet Meclisi Başkanı, Başbakanlık eliyle 
gereken başvurmayı yapar. 

Araştırma komis- MADDE 160. — Meclis araş-
yonu raporunun , rr 
görüşülmesi. tırması Komisyonunun raporu 

hakkında, diğer komisyon ra
porları için uygulanan işlemler uygulanır. 

Bu rapor üzerine Genel Kurulda genel 
görüşme açılır. Bu genel görüşmede 152 nci 
maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları ile 153 ncü 
maddenin son fıkrası ve 154 ncü maddeler 
uygulanır. Genel görüşme sırasında, araş
tırma komisyonunun bir esas komisyon gibi 
söz almada öncelik hakkı vardır; 155 nci 
madde hükümleri saklıdır. 

ONÎKÎNCÎ KTSIM 

Sayıştayın Millet Meclisiyle ilgileri 

Kesinhesap 
kanunları. 

MADDE 161. — Anayasanın 
128 nci maddesi ve kanun gere
ğince Başkanlığa sunulan Ke

sinhesap kanunu tasarıları, Başkanlıkça 
derhal Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 
Sayıştay Başkanlığı, Anayasanın aynı mad
desi ve kanun gereğince genel uygunluk 
bildirimini Başkanlığa sununca, kesinhesap 
kanunu tasarısı genel uygunluk bildirimiy
le birlikte Plân Komisyonuna havale olu
nur. 

Kesinhesap kanunu tasarısında bu ka
nunun konusu dışında kalan hiçbir hüküm 
bulunamaz. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ile genel 
uygunluk bildiriminin Plân Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında Sayıştay Başkanı ve
ya görevlendireceği bir Sayıştay daire baş
kanı, Sayıştaym gerekli personeli ile bir
likte bulunur. Plân Komisyonundaki gö
rüşmeler esnasında, Sayıştay temsilcisi, 37 
nci maddenin uygulanmasında Hükümet 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 763) 



— 103 — 
(Teklif) 

temsilcisinden sonra öncelikle söz alma hak
kına sahiptir. Sayıştay personeli, ancak Sa
yıştay! temsil eden Sayıştay Başkanı veya 
daire başkanının izniyle konuşabilirler. 

KesinhesLp kanunu tasarısı hakkındaki 
Plân Komisyonu raporu Genel Kurulda gö
rüşülürken, Sayıştay Başkanı veya görev
lendireceği bir daire başkanı Sayıştayı tem
sil eder. Sayıştay temsilcisinin söz almada 
öncelik sırası Plân Komisyonunkinden he
men sonra gelir. 

Genel bütçeye 
giren dairelerle 
katma bütçeli 
dairelere bağlı 
döner sermayeler 
hakkındaki Sayış
tay raporlar!. 

MADDE 102. — Genel büt
çeye giren dairelere ve katma 
Tmtçeili dairelere bağlı döner 
sermayelere dair hesapların 
onaylanması hakkımdaki kanun 
tasarıiariyle ilgili Sayıştay ra

porları, her yılın kesinhesap kanunu hak
kındaki genel uygunluk bildirimine ek ola
rak Başkanlığa sunulur. 

Bu tasarı ve raporlar hakkında Plân 
Komisyonunca hazırlanan raporlar, kesin
hesap kanunu tasarısının görüşülmesinden 
sonra görüşülür. 

Sayıştaym diğer 
raporları üzerin
de genel 
görüşme. 

MADDE 163. — Sayıştay 
tarafından kanuna göre bütçe
nin uygulanmasına dair hazırla
nan raporlar ile yine Sayıştay 

tarafından kanuna göre verilen diğer ra
porlar ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 
belli konularda ve belli süreler içinde Sa-
yıştaydan istiyeceği raporlar, Başkanlıkça 
Plân Komisyonuna havale olunur. 

Yukardaki fıkrada söz konusu Sayıştay 
raporları hakkında Plân Komisyonunca ha
zırlanan raporlar üzerinde, Genel Kurulda 
genel görüşme açılır. Bu genel görüşmede 
152 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 
153 ncü maddenin son fıkrası ile 154 ncü 
ve 155 nci maddeler uygulanır. Genel gö
rüşme sırasında Sayıştay Başkanı veya gö
revlendireceği bir daire başkanı, Sayıştayı 
temsil eder. Sayıştay temsilcisinin söz al
mada öncelik sırası, Plân Komisyonunkin
den hemen sonra gelir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Hükümetin güven istemi ve gensoru 

BÎRlNCÎ BÖLÜM 
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Hükümetin güven istemi 

Kurulan Bakan
lar kurulunun 
güven istemi. 

MADDE 104. — Bakanüar 
Kurulu, Anayasanın 102 nei 
maddesine göre kurulunca, prog

ramı, Anayasanın 103 ncü maddesine göre 
Başbakan veya görevlendirilen bir bakan 
tarafından, Genel Kurulda, Bakanlar Ku
rulunun kurulduğu günden başlıyarak yedi 
gün içinde okunur. 

Bakanlar Kurulunun programının oku
nacağı gün, özel gündem halinde. Başbaka
nın yapacağı yazılı isteme uyularak Danış
ma kurulunca tesbit edilir. Yeni Bakanlar 
Kurulu kurulduğu sırada Yasama Meclis
leri tatilde veyahut Millet Meclisi araver-
me sırasında ise, Başkanın çağrısı ile ola
ğanüstü toplantı yapılır. 

Hükümet progra 
minin görüşül
mesi; göreve 
başlarken gü
ven oyu. 

MADDE 105. — Bakanlar 
Kurulu programının Genel Ku
rulda okunmasından itibaren 
iki tam gün geçtikten sottra, 
Genel Kurulda program üzerin

de görüşme açılır. Bu görüşme sırasında 
genel hükümler uygulanır. 

Görüşmeye ayrılan gün veya günler 
özel gündem halinde Danışma kurulunca 
ilân edilir. 

Bu görüşme için söz almak, yeni Bakan
lar Kurulu listesine dair Cumhurbaşkanlığı 
yazısının Genel Kurulda okunmasından son
ra mümkündür. 

Görüşmelerin bitiminden bir tam gün 
geçtikten sonra, yeniden görüşme yapıl
maksızın güven oylamasına başvurulur. 
Güven oylaması günü, özel gündem halin
de ilân edilir. Güven oylaması açık olarak 
genel hükümlere göre yapılır. Güven oyu 
verenlerin sayısı, güvensizlik oyu verenler
den fazlaysa Bakanlar Kurulu güven almış 
olur. 

DÖEDÜNOÜ BÖLÜM 

ıGüven istemi 

Bakanlar Kuru
luna güven 
verilmesi. 

MADDE 104. U- Bakanlar 
Kurulu programının1 okunacağı 
gün içjiin, Danışma Kurulunca 

özel gündem tesıbit edilir. 
Yeni Bakanlar İKurulu kurulduğu sıra

da Millet Meclisi tatil veya ara verme ha
linde ise, Başkanın çağrısı ile olağanüstü 
toplanır. 

Hükümet progra- MADDE 105. — Bakanlar 
minin görüşülmesi; , , ~ , _ 
göreve başlarken durulu programının Genel Ku-
güven oyu. rulda okunmasından itibaren 

iki tam gün geçtikten &onra, 
program üzerinde görüşme açı

lır. Bu görüşme sırasında genel hükümler 
uygulanır. 

Görüşmeye ayrılan igün için Danışma 
kurulunca özel gündem düzenlenir. 

Bu görüşme için söz almak, yeni Bakan
lar Kurulu listesine dair Cumhurbaşkanlığı 
yazısının Genel Kurulda okunmasından 
sonra mümkündür. 

Görüşmelerin bitiminden bir tam gün 
geçtikten sonra güven oylamasına başvu
rulur. Güven oylaması açık oyla genel hü
kümlere göre yapılır. Güven oyu verenlerin 
sayısı, güvensizlik oyu verenlerden fazlay
sa Bakanlar Kurulu güven almış olur. 
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Başbakanın 
güven istemi. 

MADDE 166. — Anayasa
nın 103 nıcü ve içtüzüğün 1'65 
nci maddesine göre güven oyu 

alan Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak 
Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Ku
rulunda görüştükten sonra, Başkanlığa ya
zacağı gerekçeli bir yazıyla Genel Kurul
dan güven isteminde bulunabilir. Bu istem 
derhal, Başkanlıkça, Genel Kurula sunuş
lar arasında bildirilir. 

Bu istem üzerine Danışma kurulu derhal, 
güven isteminin görüşüleceği günü veya 
günleri özel gündem halinde tesbit eder. 
Güven istemi üzerinde görüşme, her halde, 
güven isteminin Genel Kurulda okunmasın
dan sonra bir tam gün geçmeden yapılamaz. 

Güven istemi üzerindeki görüşmelerde 
genel hükümler uygulanır. Görüşme bittik
ten sonra, Danışma kurulu derhal, güven 
oylaması gününü özel gündem halinde tes
bit eder. Güven oylaması, her halde, görüş
menin bitmesinden bir tam gün geçmeden 
yapılamaz. 

Güven oylaması günü görüşme yapılmaz. 
Oylama açık olur. 
îkiyüz yirmialtı milletvekili güvensiz

lik oyu kullandığı takdirde, Bakanlar Ku
ruluna güvensizlik oyu verildiği Başkan
lıkça bildirilir. Îkiyüz yirmialtmdan az sa
yıda milletvekili güvensizlik oyu kullandığı 
takdirde, Başkanlık, Bakanlar Kurulunun 
güven oyu aldığını bildirir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Güven isteminin bir kanun tasarı veya teklifine 
veya uzun vadeli KaHanma Plâm tasarısına 

bağlanması 

MADDE 167. — Barbakan, 
Genel Kurulca görüşülmesine 
başlanan veya gtörüışülmeücte 
bulunan bir kanun tasarı veya 

teklifinin tümünün veya belli hüküm veya 
hükümlerinin yahut belli değiştirge veya 
değiştirgelerin kabulü veya reddi amaciyle 
166 ncı madde uyarınca güven isteminde 
bulunabilir. Ancak 126 ncı maddenin 5 nci 
bendinin uygulanmasında bu istem yapıla
maz. 

Güven isteminin 
kanun, tasarı 
veya tekliflerine 
bağlanması. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Güven isteminin 
görüşme usulü. 

MADDE 106. — (Başbakan 
gereldi görürse, Millet Meclisin
den güven isteminde bulunabi

lir. Bu istem derhal, Başkanlıkça, Genel 
Kurula sunuşlar arasında bildirilir. 

Bu istem üzerine Danışma Kurulu der
hal, güven isteminin görüşüleceği günü 
ve özel gündemi/tesbit eder. Güven istemi 
üzerinde görüşme, her halde, güven istemi
nin Genel Kurulda okunmasından sonra 
bir tam gün geçmeden yapılamaz. 

Güven istemi üzerindeki görüşmelerde 
genel hükümler uygulanır. Görüşme bittik
ten sonra, Danışma kurulu derhal, güven 
oylaması gününü ve özel gündemi tes
bit eder. Güven oylaması, her halde, görüş
menin bitmesinden bir tam gün geçmeden 
yapılamaz. 

Oylama açık oyla olur. 
Başkanlık, ikiyüz yirmialtı milletvekili 

güvensizlik oyu kullandığı takdirde, Bakan
lar Kuruluna güvensizlik oyu verildiğini 
aksi halde Bakanlar Kurulunun güven oyu 
aldığını bildirir. 

Madde çıkarılmıştır. 
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124 ilâ 127 nci maddelerin uygulanması 
halinde güven istemi, esas komisyon görü
şünün kabulüne veya reddine bağlanabi
lir; Hükümete güven oyu verilmesi halin
de, esas komisyonun İsrar hakkı yoktur. 

Genel ve katma bütçe kanunları tasarı
larının görüşülmesinde güven istemi, an
cak, maddelere geçilmesinin kabulüne veya 
ödenek bölümlerinin maddeleri dışındaki 
maddelerin veya ödenek bölümlerinin ya-

• hut değiştirge veya değiştirgelerin kabulü 
veya reddine veyahut maddelerin görüşül
mesi bittikten sonra tümünün kabulüne 
bağlanabilir. Genel bütçe kanunu tasarısı 
ile katma bütçe kanun tasarılarının tümü
nün reddi amaciyle güven isteminde bulu
nulamaz. Maddelere geçilmesinin kabulüne 
bağlanan güven istemi reddedilirse, genel 
ve katma bütçe kanunları tasarıların tümü 
reddedilmiş olur. Maddelere geçilmesinin 
kabulüne bağlanan güven istemi kabul edi
lirse, genel ve katma bütçe kanunları tasa
rılarının hepsinin maddelerine geçilmiş olur. 
Bu takdirde, Bakanlık ve daire bütçele
riyle katma bütçe kanun tasarılarının gö
rüşülmesi ile ödenek bölümlerinin oylanma
sına ve ödenek bölümleri dışındaki madde
lerin görüşülmesi ve oylanmasına geçilir. Bu 
tasarıların görüşülmesi tamamlandıktan 
sonra, bunların tümünün kabulüne bağla
nan güven istemi reddedilirse, genel ve 
katma bütçe kanunları tasarılarının tümü 
reddedilmiş olur. Aynı tasarıların görüşül
mesi tamamlandıktan sonra, bunların tümü
nün kabulüne bağlanan güven istemi kabul 
edilirse, genel ve katma bütçe kanunları 
tasarılarının tümü kabul edilmiş olur. 

Bu maddeye göre güven istemi Genel 
Kurulda okununca, tasarı veya teklifin gö
rüşülmesi durdurulur ve 166 ncı maddenin 
2 ilâ 5 nci fıkraları uygulanır. 

A) Yukardaki 3 ncü fıkrada yer alan 
özel hükümler saklı kalmak kaydiyle, Hü
kümetin güven oyu alması takdirinde : 

a) Güven istemi tasarı veya teklifin 
tümünün veya belli hüküm veya hükümle
rinin kabulüne bağlanmışsa, tasarı veya 
teklifin tümü veya belli hüküm veya hü- \ 
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kümleri Millet Meclisince kesinlikle kabul 
edilmiş olur; bu halde, kabul edilen tasarı 
veya teklif veya hüküm ikinci görüşme ko
nusu olmaz; 

b) Güven istemi tasarı veya teklifin 
tümünün veya belli hüküm veya hükümle
rinin reddine bağlanmışsa, tasarı veya tek
lifin tümü veya belli hüküm veya hüküm
leri kesinlikle reddedilmiş olur; 

c) Güven istemi belli değiştirge veya 
değiştirgelerin kabulüne bağlanmışsa, bu 
değiştirge veya değiştirgeler kesinlikle ka
bul edilmiş olur; ancak, madde oylamasına 
dair İçtüzük hükümleri saklıdır; 

d) Güven istemi belli değiştirge veya 
değiştirgelerin reddine bağlanmışsa, bu de
ğiştirge veya değiştirgeler kesinlikle redde
dilmiş olur. 

B ) Yukardaki 3 ncü fıkrada yer alan 
özel hükümler saklı kalmak kaydiyle, Hü
kümetin güven oyu alamaması takdirinde; 

a)! Güven istemi tasarı veya teklifin 
tümünün veya belli hüküm veya hükümle
rinin kabulüne bağlanmışsa, tasarı veya 
teklifin tümü veya belli hüküm veya hü
kümleri kesinlikle reddedilmiş olur; 

b) Güven istemi tasarı veya teklifin 
tümünün veya belli hüküm veya hükümle
rinin reddine bağlanmışsa, tasarı veya tek
lifin tümü veya belli hüküm veya hüküm
leri kesinlikle kabul edilmiş olur; bu halde, 
kabul edilmiş olan tasarı veya teklif veya 
hüküm ikinci görüşme konusu olmaz. 

c) Güven istemi belli değiştirge veya 
değiştirgelerin kabulüne bağlanmışsa, bu 
değiştirge veya değiştirgeler kesinlikle red
dedilmiş olur; 

d) Güven istemi belli değiştirge veya 
değiştirgelerin reddine bağlanmışsa, bu de
ğiştirge veya değiştirgeler kesinlikle kabul 
edilmiş olur; ancak, madde oylamasına dair 
İçtüzük hükümleri saklıdır. 

Güven isteminin bir kanun tasarısı veya 
teklifinin belli hüküm veya hükümlerinin 
yahut belli değiştirge veya değiştirgelerin 
kabulüne veyahut reddine bağlanması; bu 
hüküm veya hükümlerin yahut değiştirge 
veya değiştirgelerin ilişkin olduğu madde-
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lerin Genel Kurulca kesinlikle karara bağ
lanmış olmasından önce mümkündür. 

Güven isteminin 
uzun vadeli 
plân tasarısına 
bağlanması. 

MADDE 168. — Uzun vade
li kaJlkımma plânı tasarısı ile 
uzun vadeli kalkınma plânında 
değişiklik yapılmalıma dair ta

sarıların görüşülmesi sırasında Başbakan 
166 ncı madde uyarınca güven isteminde 
bulunmuş ise, bu geriverme gerekçeleri 
üzerinde görüşme yapıldıktan sonra 166 ncı 
maddenin 2 ilâ 5 nci fıkraları uygulanır. 
Bakanla Kurulu güven oyu aldığı takdir
de, kabulünü istediği geriverme gerekçeleri 
kabul edilmiş veya reddini istediği geriver
me gerekçesi reddedilmiş olur. 

Geriverme gerekçelerinden hiçbiri Mil
let Meclisince kabul edilmemişse veya Hü
kümetin Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan geriverme gerekçelerini de dikkate 
alarak plân tasarısında uygun gördüğü de
ğişiklikleri yapıp Genel Kurula sunduğu 
raporun görüşülmesinden sonra, Başbakan, 
plân tasarısının tümünün kabul edilmesi 
için güven isteminde bulunursa 166 ncı 
maddesinin 2 ilâ 5 nci fıkraları uygulanır. 
Bakanlar Kurulu güven oyu aldığı takdir
de, plân tasarısının tümü kabul edilmiş olur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gensoru 

Gensoru 
önergesinin 
gündeme 
alınması. 

MADDE 169. — Bakanlar 
Kurulu veya bir İmkan, hakkın
da genısıoru önergeleri, Millet 
Mecli'sindeki bir siyasi parti 

grupu adına veya en az 10 milletvekilinin 
imzasıyle verilebilir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp 
almmıyacağı hakkındaki öngörüşme, öner
genin Başkanlığa verilişinden sonraki üç 
birleşim içinde yapılır. 

Bir gensoru önergesi normal 3 sayfadan 
fazla ise veya aynı günde birden fazla gen
soru önergesi verilmiş ise bu önerge veya 
önergelerden Başkanlıkça gerekli görülen
ler basılıp dağıtılabilir. 

Millet Medisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır, 

BEŞİNOÎ BÖLÜM 

Gensoru 

Gensoruda usul. MADDE 107. — Gensoru 
önergesi bir siyasî parti grupu 
adına veya 'en az 10 milletveki
linin imzasıyle verilebilir. 

Gensoru önergesi 500 kelimeden fazla 
ise, !imza sahipleri 500 kelimeyi geçme
yecek bir özeti bu ' önergeye eklemek zo
rundadırlar. 

Başkanlık gerekli görürse bu özetleri 
veya önergeleri bastırıp dağıtabilir. 

Gensoru görüşmeleri Anayasanın 89. 
maddesi hükümlerine göre yapılır. 
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Basılıp dağıtılan önergeler okunmaz. 
öngörüşme yapılan birleşimin tutanak der
gisine geçirilir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması konusundaki öngörüşmede an
cak, sırayla, gensoru önergesindeki ilk im
za sahibi veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibi milletvekili, siyasi parti grup
ları adına birer milletvekili ve Bakanlar 
Kurulu adına Başbakan veya onun göste
receği bir bakan konuşabilir. 

Bu öngörüşme sırasında konuşmacıların 
konuşma hakları yirmişer dakikadır. An
cak, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaret 
oyuyle bu süreyi kısaltır veya uzatabilir. 

Aynı birleşimin gündeminde birden faz
la gensoru öngörüşmesi yer aldığı takdir
de, Başkan, bunların o birleşimde tamam-
lanabilmesini sağlamak üzere, konuşmacı
ların söz sürelerini, eşidolmak ka\diyle, 
gerekli gördüğü ölçüde kısaltabilir. Genel 
Kurul, belli bir gensoru önergesi üzerinde 
Başkan tarafından bu fıkra uyarınca alın
mış kısaltma kararlarını öngörüşmenin ba
şında kaldırabileceği gibi, Başkanlığın bu 
yetkisinin belli bir gensoru önergesi üze
rinde kullanılmamasını yine öngörüşmenin 
başında kararlaştırabilir. Genel Kurul, bu 
kararlarını görüşmesiz ve işaretle oylama 
suretiyle verir. 

Görüşme tamamlandıktan sonra, öner
genin gündeme alınıp almmıyacağı işaret 
oyuyla kararlaştırılır, önergenin gündeme 
alınması kabul edilirse, gensoru açılmış olur. 

Gensoru açıldıktan sonra, Danışma ku
rulu, gensoru görüşmesinin gününü bir özel 
gündem halinde tesbit eder. Bu görüşme, 
gensoru açılmasının kabul edildiği birle
şim tarihinden başlıyarak iki gün geçme
dikçe yapılamaz ve aynı tarihten başlıya
rak yedi günden sonraya bırakılamaz. Da
nışma kurulu, görüşme günü hakkında Hü
kümetten gelen istemleri yerine getirir. Da
nışma kurulunun gensoru görüşmesinin gü
nü veya günleri hakkındaki kararı, genso
runun açılmasına karar verilen birleşimde 
Başkanlıkça Genel Kurula duyurulur. 
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Gensoru 
önergesinin 
geri alınması. 

MADDE 170. — Gensoru 
önergesi imza sahiplerinin ta
mamı tarafından her an geri alı-
na'bilir. 

(Gensoru açılması kararlanmış ve gün
deme alınmışsa ancak Genel Kurulun işa
ret oylamasiyile karara bağlanır. 

'Geri alınan gensoru önergesini siyasi 
parti grupları veya IX) üye kaıbulllene'bilir. 

Gensoru 
görüşmesi 

Gensoru 
oylaması. 

(MADDE 171. — Gensoru 
^görüşmesinde, ilk süz hafckı Hü
kümetindir, 

llükümeltten sonra süz ha'kkı, gensoru 
önergesi sahibi siyasi parti grupu veya 
gruplarına veyahut gensoru önergesindeki 
'birinci imza sahibi milldtvdkilinıe veya onun 
göstereceği îbir diğer imza sahübi milletve
kiline aittir. Daha sonra, görüşme, genel 
hükümler/e göre devaım eder ve s'on fbülur. 

MADDE 172. — 1. Gensoru 
görüşmesi sona erimce, Başlba-
'kan, Bakanlar Kurulu adına 

yaziyle güven isteminde bulunursa, güven
sizlik önergeleri artık: dikkate alınmaz ve 
birleşim kapatılır. Bu takdirde, güven oy
laması, bir tam gün sonraki birleşimde özel 
gündem maddesi olarak yer alır; oylama
mın yapılacağı gün, gensoru konusu üze
rinde hiejbir giörüşme yapılmaksızın oyla
maya geçilir. 

Bakanlar Kuruluna güvensizlik, iki yüz 
yirmi altı güvensizlik oyuyla verilir. Oy

lama, açıik olarak yapılır. 

'2. Başfbakıan güven isteminde bulun-
mamıssa ve Bakanlar Kurulunu hedef tu
tan güvensizlik önerge veya önergeleri 
varsa, bir ö>zel günldem maddesi halinde ve 
'bir tam gün sonra, gensoru konusu üzerin
de hi'çlbir görüşme yapılmaksızın, /bunla
rın oylanmasına geçilir. Bu önergelerin, 
gensoru görüşmesinin son bulmasından ön
ce verilmiş bulunması ve gerekçeli olımasıı 
gerektir. Bakanlar Kurulunu hedef tutan 
gensıoru önergelerine ilişkin güvensizlik 
önergeleri de, ancak Bakanlar Kumluna 
'karşı verilebilir. 

Millet Meclisi 
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Güvensizlik önergderindeki gerekçele
rin her biri, Başbakanın tercih etliğini Baş
kanlığa bildirdiği sıra dâhilinde oylanır. 
Güvenisizlik önerıgelerindeki gerekçelerden 
'biri kalbuil ©dilimce, arltık diğerleri oylan-
malksıızın, Ba§kan, Bakamlar Kuruluna gü
vensizlik oyu verildiğini bildirerek Birle
şimi derhal kapatır. Bakamlar Kuruluna 
güvensizliğin kalbulü, ikiyüz yirımiailtı mil
letvekilinin güvensizlik oyu kullanmasiyle 
olur. Oylama aıçık olarak yapılır. 

i(Mvenısizlik önergeleri üzerinde değişik
lik teklif edilemez. Ayrı ayrı önergelerde 
yer alsa dahi aynı nitelikte olan güvensiz
lik gerekçeleri bir arada oylanır. 

3. Başbakan güven isteminde bulum-
maımuşsa ve güvensizlik önergesi de veril-
mamişse, Başkan, genfâoru görüşmesinin 
kapandığını bildirir. 

4. Genisoru önergesi Başbakan hakkın
da ise, Bakanlar Kurulu hakkında imiş gi
bi işlem görür. 

Başbakan dışımda haklarında ayrı ayrı 
gensoru önergesi verilmiş olan Bakanlar 
Kurulu üyelerinin ve vekillerinin sayrısı, 
Başibakan dâhil olmak üzere Bakanlar Ku
rulu üye tamsayısının yansımdan fazlaysa, 
bu gensoru önergeleri birleştirilir ve Ba
kanlar Kurulu hakkımda verilmiş sayılır. 

15. Gensoru önergesi Başbakan dışın
daki bir Bakanlar Kurulu üyesi hakkında 
ise, Başbakan, Bakanlar Kurulu adına ya-
ziyle güven isteminde bulunursa, o bakana 
la ilgili olarak 1 noi benıt gereğince işlem 
yapılır. 

Baş/bakan yukardalki fıkra gereğince 
güven isteminde bulunımaımışısa ve o haka
nı hedef tutan güvensizlik önerge veya 
önergeleri varsa, '2 nci bent gereğince iş
lem yapılır. Ancak, güvensizlik önergele-
rindeki gerekçeler, haikkıınıda gensoru öner
gesi verilmiş olan bakanın tercih ettiği sıra 
dâhilinde oylanır. 

(Belli bir Bakanlar Kurulu üyesi hak
kındaki genisoru görüşmesi sonunda, Baş
bakan Bakanlar Kurulu adına güven iste
minde bulummamışisa ve güvensizlik öner-
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gesi verilm emişle Başkan gensoru görüş
mesinin kapandığını bildirir. 

Birden fazla 
gensoru önergesi 
verilmesi. 

MADDE 173. — Bakanlar 
Kurulu hakkında binden fazla 
'genisıoru önergesi verilmişse 'buut

ların öngörüşmesi bir arada yapılır. Her 
önerge hakkında önerge sahiplerinden bi
rinin konuşma hakkı saklıdır, öngörüşme 
sonunda bu önergelerden konuları aynı 
olanlar birlikte oya sunulur. 

Başbakan dışında aynı Bakanlar Kuru
lu üyesi hakkında birden fazla . gensoru 
önergesi verilmişse, bunların öngörüşmesi 
ve oylanması da yukardaki fıkra hükümle
rine göre olur. 

Bakanlar Kurulu hakkında verilen bir 
önerge üzerinde gensoru açılmışsa, daha 
önce Bakanlar Kurulu veya bakanlar aley
hinde verilmiş bütün gensoru önergeleri dü
şer. 

Güven 
oylamasının 
yapılamaması. 

MADDE 174. — Görevden 
çekildiği Cumıhurlbaşkanma Baş
bakan 'tarafından bildirilmiş 

olup çekilmesi kabul edildikten sonra Cum
hurbaşkanınca günlük işleri yürütmekle 
görevlendirilen Bakanlar Kuruluna ve 
Anayasanın 109 neu maddesinin 2 nci fık
rası gereğince kurulan Geçici Bakanlar Ku
ruluna başkanlık eden Başbakan güven is
teminde bulunamaz ve bu hallerde, Bakan
lar Kurulu veya bir bakan hakkında gen
soru önergesi verilemez. 

Gensoru 
önergesinin 
verilemiyeceği 
haller. 

MADDE 175. — Geme! ve 
katma bütçe kanun tasarıları
nın Anayasanın 94 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrası gereğitı>ce 

görüşülmesi ve uzun vadeli Kalkınma Plâ
nı tasarısının görüşülmesi sırasında genso
ru önergesi verilemez, 

Anayasanın 102 ve 103 ncü maddeleri 
gereğince kurulan Bakanlar Kurulu ile 
üyeleri aleyhinde, Anayasanın 103 ncü 
maddesi uyarınca güven oyu almadan önce 
gensoru önergesi verilemez. 

Başbakan, Anayasanın 104 ncü maddesi 
ve İçtüzüğün 166 ilâ 168 nci maddeleri 
uyarınca güven isteminde bulunduğu tak-
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dirde, o ana kadar Bakanlar Kurulu ve 
üyeleri aleyhinde verilmiş olan bütün gen
soru önergeleri düşer, Başbakan aynı şe
kilde güven isteminde bulununca, bu iste
min Başkanlığa verilmesinden itibaren Ba
kanlar Kurulu güven oyu alıncaya kadar 
Bakanlar Kurulu ve üyeleri aleyhinde gen
soru önergesi verilemez. 

ONDÖRDÜNCtJ KISIM 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve 
mületveküliğinin düşmesi 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

Yasama doku
nulmazlığının 
kaldırılması 
istemi. 
Anayasa 
ve Adalet 
komisyonları 
üyelerinden 
kurulu Karma 
Komisyon. 

MADDE 176. — Bir millet
vekillinin yasama dokunülmazli'-
ğının veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi olmıyan bir 
Bakanlar Kurudu üyesinin do-
lOTnulm.aizlığunin kaldırılması 
hakkındaki gerekçeli istem, 

Başbakanlık eliyle Millet Meclisi Başkan
lığına sunulur. Bu yazıda, dokunulmazlığın 
kaldırılması isteminin hangi kanundaki 
hangi ceza hükmüne dayandığı belirtilir. 

Bu istem, Başkanlıkça, Anayasa ve Ada
let komisyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyona havale edilir. 

Anayasa ve Adalet komisyonları üyele
rinden kurulu Karma Komisyonun Başka
nı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibi, Anayasa 
Komisyonunun Başkanı, Başkanvekili, Söz • 
cüsü ve Kâtibidir. 

Hazırlık 
Komisyonu. MADDE 177. — Karma Ko

misyon Başkanı, ad çekme yo-
liyle Karma Komisyon üyelerin

den beş kişilik bir hazırlık komisyonu ku
rar. 

Bu komisyonda, siyasi parti grupları 
Genel Kuruldaki yüzde oranlarına göve 
temsil olunurlar. 

Bu esasa göre, Karma Komisyon Başka
nı tarafından hazırlık komisyonunda yer 
alacak siyasi parti gruplarının üyeleri ara-
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YEDİNCİ KISIM 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
ve milletvekilliğinin düşmesi 

Yasama dokunul- MADDE 108. — Bir millet-
nfmafr'istenü V e ' : o k i l i n h l dokunulmazlığının kal-
göriişüleceği ko-dırılması hakkındaki istemler 
misyon. Bakanlıkça, Anayasa ve Adalet 

ko misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyona havale edilir. 

Anayasa ve Adalet komisyonları üyele
rinden kurulu Karma Komisyonun Başka
nı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibi, Anayasa 
Komisyonunun Başkanı, Başkanvekili, Söz
cüsü ve Kâtibidir. 

Hazırlık Komisyo- MADDE 109. — Karma 'Ko-
n u v e g ö r ü ş m e l e r i - m i s y o n Balkanı, dokunulmazlık 

dosyalarını incelemek üzere ad
çekme suretiyle Ibeş üyeli bir 
hazırlık komisyonu teşkil eder. 

Hazırlık komisyonu kendine gfeli oyla 
bir başkan ve sözcülük görevini de yapa
cak bir kâtip seçer. 

Bu komisyon bütün kâğıtları inceleyip 
gerekirse o milletvekilini dinler; tanık din
leyemez. 
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smda ayrı ayrı ad çekme suretiyle ayırım 
yapılır. 

Hazırlık komisyonu, kendisine gizli oyla 
bir Başkan ve Karma Komisyonda sözcülük 
görevi yapacak bir kâtip seçer. 

Hazırlık' komisyonu, kendisine havale 
olunan bütün evrakı inceler ve dokunul
mazlığı kaldırılması istenen milletvekilini 
veya bakanı dinler; bundan gayri inceleme, 
araştırma ve soruşturma yapamaz. 

Hazırlık 
Komisyonu 
raporu. 

MADDE 178. — Haızınhk Ko
misyonu, suç isnadımın ciddî 
olduğu kamışına vardığı takdir

de, raporunda kendisini bu kanıya ulaştı
ran sebepleri gösterir. 

Hazırlık komisyonu suç isnadını ciddî 
bulmazsa, dokunulmazlığın kaldırılmaması 
ve kovuşturmanın milletvekilliği veya ba
kanlık sıfatının sona ermesine kadar erte
lenmesini tavsiye ederek raporunda buna 
dair gerekçeleri gösterir. 

Karma Komis 
yonun raporu. 
Karma 
Komisyonda, 
dinlenilme. 

MADDE 179. — Kanma Ko
misyon, Hazırlık: Komisyonunun 
raporunu ve oma eik Baışlbakan-
dılk yazısı ile efelerini görüşür. 

Karma Komisyon suç isna
dını ciddî bulmazsa, dokunulmazlığın kal
dırılmaması ve kovuşturmanın milletvekil
liği veya bakanlık sıfatının sonuna kadar 
ertelenmesini tavsiye ederek raporunda bu
na dair gerekçeleri gösterir. 

Karma komisyon suç isnadını ciddî bu
lursa, dokunulmazlığın kaldırılmasının ge
rekip gerekmediğine dair şartları takdir 
ederek karar alır. 

Karma komisyon, dokunulmazlığın kal
dırılmasını, tutuklamanın mümkün olma
ması şartına da bağlıyabilir.. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişitiraşi 

Hazırlık Komisyonu raporunu göreve 
başlamasından itibaren en geç bir ayda ve
rir. 

Bu rapor karma komisyonda bir ayda 
sonuçlandırılır. 

Karma komisyon MADDE 110. — Karma Ko
misyon, Hazırlık Komisyonunun 
raporunu ve eklerini görüşür. 

Karma Komisyon dokunulmazlığın kal
dırılmasına veya kovuşturmanın milletve
killiği veya bakanlık sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine karar verir. 

Karma Komisyon raporu, kovuşturma
nın ertelenımıesi şeklinde ise Genel Kurulda 
okunur. 10 gün zarfında bu rapora yazılı 
itiraz edilmezse kıesanleşir. 

Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması 
şeklinde ise veya 3. fıkra gereğince iti
raz 'edilmişse Genel Kurulda görüşülür. 

Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Ge
nel Kurulca kaldırılmamış ise, dönem ye
nilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı de
vam ettiği sürece ilgili hakkında kovuştur
ma yapılamaz. 

Madde çıkanlmıştır. 
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Dokunulmazlığının kaldırılması istenen 
milletvekili veya bakan talebederse, karma 
komisyonda dinlenir. 

Genel Kurulda 
karar. 

MADDE 180. — Genel Kural, 
Karma Komisyonun raporunu 
görüş'tükiten sonra, dokunullmak

lığın kaldırılıp kaldırılmamasma, 179 ncu 
maddenin 2 ilâ 4 ncü .fıkralarındaki esas
lara göre karar verir. 

Bu rapor bir defa görüşülür. 

Savunma hakkı 
ve ilgilinin 
isteğinin 
yetmemesi. 

MADDE 181. — Haızurlık 
Komisyonu, Karma Komisyon 
ve Genel Kurul görüşmelerinde, 
ddkun.ulma'Z'lığı -kaklırıılnıaisı is

tenen milletvekili veya bakanın kendisini 
savunmak üzere bir milletvekilini yazı ile 
Başkanlığa bildirmesi halinde, bu milletve
kilinin ve her halde dokunulmazlığı kaldı
rılmak istenen milletvekili veya bakanın 
komisyonlarda söz alma hakkı, komisyon 
üyelerininkinden önce; Genel Kurulda ise, 
karma komisyonunkinden sonra gelir. 

Dokunulmazlığı kaldırılması istenen mil
letvekili veya bakanın ve savunucu millet
vekilinin konuşma hakları, komisyonlarda 
ve Genel Kurulda yeterlik önergesi kabul 
edilmiş olduğu hallerde bir defa için sak
lıdır ve son söz hakkı, her halde bunlardan 
birisine aittir. Dokunulmazlığının kaldırıl
ması istenen milletvekili veya bakanın bu 
isteme uyması, hazırlık komisyonu, karma 
komisyon ve Genel Kurulun bu yolda ka
rar vermesi için yeterli değildir. 

Tutuklamanın 
mümkün 
olmaması. 

MADDE 182. — Genel Ku
rul, dokunülmazllığm ka'Mırııl-
masiyle birlikte tutuklamayı 

mümkün kılmak istemediği takdirde, bunu, 
komisyon raporunu veya bir önergeyi ka
bul etmek suretiyle kararında belirtir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Milletvekilliği sıfatının düşmesi 

Milletvekilliğinin 
hüküm giyme 
dolayısıyla 
düşmesi. 

MADDE 183. — Bir millet
vekili Anayasanın 68 nci mad
desinde siöz konusu suçlardan 
birinden dolayı kelsin hüküm gi-

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiişltirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Savunma hakkı. MADDE 111. — Dokunul
mazlığının kaldırılması istenen 
milletvekili isterse hazırlık ko
misyonunda, karma komisyonda 

ve Genel Kurulda kendini savunur veya bir 
üyeye savundurur. 

Savunma için çağrıda bulunulan mil
letvekili davete uymazsa evrak üzerinde 
karar verilir. 

Son söz her halde savunmanındır. 
Dokunulmazlığının ikaldırıüjmasmı üye

nin bizzat istemesi yeterdi değildir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Mahkûmiyet ve 
çekilme. 

MADDE 112. — Bir millet
vekili Anayasanın 68. mad-
sinde yazılı suçlardan biri ile 

cezalandırılmış olursa, hükmün ikesiınleşme-
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yerse, hükmün kesinleşmesi tarihinden baş-
lıyarak milletvekilliği sıfatı düşer. 

Bu hüküm, Başbakanlık eliyle Başkan
lığa bildirilir ve Genel Kurul hükme, Baş
kanlık sunuşları arasında bilgi edinmekle 
yetinir. 

Milletvekilliğin
den çekilme. MADDE 184. — Bir milHet-

vekili midletvelkilliğindien çekil
diğini Başkanlığa yazıyla bil-

rinee Başkan, sunuşlar arasında Genel Ku
rula bilgi verir. Genel Kurula bilgi verilme
sinden sonra, çekilme yazısı geri alınamaz. 

Başkan, gerekli incelemeleri yaptıktan 
sonra, çekilme iradesinin hukukun genel il
kelerine göre bozuk olmadığı kanısına va
rırsa, sunuşlar arasında çekilme yazısını 
Genel Kurula bildirir. 

Milletvekilliği 
ile bağdaşmıyan 
görev kabul* 
etme. 

MADDE 185. — Anayasa
nın 78 nci . maddeısinde ve ka
nunlarda miılletıvekiilliği ile 'bağ-
daşamıyaıoağı beliirtil'en her han

gi bir hizmeti veya görevi kabul ettiği bil
dirilen üyelerin durumu Başkanlık Diva
nınca incelenir ve araştırılır. Netice, Baş
kanlık Divanı kararı olarak Genel Kurula 
sunulur. 

Genel Kurul Anayasanın 78 nci madde
sine aykırı hareket edildiğine karar verir
se, üyelik sıfatı düşer. 

Milletvekilinin 
devamsızlığı. MADDE l'Sa. — Bir millet

vekilinin bir ay içinde Mec
lis çalışmaılarma izinisiz ve özür

süz ve aralıksız olarak katılmadığı 211 ilâ 
218 noi maddeler gereğince anlaşılırsa, du
rum, Başkanlık Divanınca tesbit edilir. 

Devamsızlık yüzünden milletvekilliği sı
fatının düşmesi bahis konusu olan millet
vekili ve kendisini savunmak üzere Başkan
lığa yazıyla bildirdiği milletvekili, istedik
leri takdirde, Başkanlık Divanınca dinlenir
ler. 

Başkanlık Divanı, milletvekilliği sıfatı
nın devamsızlık yüzünden düşmesi gerekti-

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişıtirişi 

si tarihinde milletvekilliği sıfatı düşer. 
Bir üye, milletvelMMğiınden çekildiğini 

Başkanlığa yazılı olarak bildirdiği takdir
de, çekilme yazısının Genel Kurula sunul
ması ile ıııailletvekilliği sona erer. 

Madde çıkarılmıştır. 

Milletvekilliği ile MADDE 113. — Anayasa-
bağdaşmayan gö- no , •, . , , 
rev kabul etme. m n 78- madedaınde ve ka

nunlarda milletvekilliği ile bağ
daşamayacağı belirtilen herhan

gi bir hizmeti veya görevi kabul ettiği bil
dirilen üyelerin durumu Başkanlık Diva
nınca incelenir. Sonuç, Başkanlık Divanı 
kararı olarak Karma Komisyona gönderi
lir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasındaki usullere göre 
durumu inceleyerek bir rapor hazırlar. 

Bu raporu görüşen Genel Kurul, mil
letvekilliği ile bağdaşamayacak bir durum 
olduğuna açık oyla karar verirse, üyelik 
sıfatı düşer. 

Milletvekillerinin 
devamsızlığı. 

MADDE 114. — Bir (millet
vekili Meclis çalışmalarına izin
siz veya özürsüz ve aralıksız 

olarak bir ay süre ile katılmazsa, devam
sızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve 
Karma Komisyona gönderilir. 

Karma Komisyon, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasmdaki hükümlere göre 
durumu inceler ve raporunu hazırlar. 

Bu raporu görüşen Genel Kurul, de
vamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düş
mesi gerektiğine açık oyla karar verirse, 
üyelik sıfatı düşer. 
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ği kanısına varırsa, durumu bir raporla Ge
nel Kurula bildirir. Bu rapor, komisyon ra
porları gibi bastırılarak dağıtılır ve günde
me alınır. Bu rapor, bir defa görüşülür Ra
por görüşülürken, Başkanlık Divanı, esas 
komisyonların bütün yetkilerine sahiptir 
ve bu görüşmelerde bir üyesi tarafından 
temsil edilir; bu üye, Başkan veya başkan-
vekillerinden biri olamaz. 

Genel Kuruldaki görüşme sırasında, mil
letvekilliği sıfatının kalkması istenen mil
letvekili ile savunucu milletvekili, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması isıtenen mil
letvekili ile savunucu milletvekilinin bütün 
haklarına sahiptirler. 

Genel Kurul, Başkanlık Divanı raporu
nu bir defa görüşüp oylamak suretiyle ka
rar verir. 

Milletvekilinin 
ölümü. 

MADDE 187. — Bir millet
vekilinin ölümü halinde, durum 
derhal, Başbalkanilık yazıısiyle 
Başfcanilığa bildirilir. 

Başkan, bu yazıyı Genel Kurula sunar 
ve yazının okunmasından sonra Genel Ku
rulu bir dakikalık saygı duruşuna çağırır. 

Saygı duruşundan sonra bir milletve
kili, ölen milletvekilinin hâtırasını anan bir 
konuşma yapabilir. 

Üyelerin 
tedavisi. 

MADDE 188. — Başkanlık 
Divanı, Mi'lılet Meclisi üyeleri
nin yur"t dışında ve içinde teda

vileri için gerekli ve lüzumlu tedbirleri alır. 

ONBEŞÎNCt KISIM 

Oylamalar ve seçimler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Oylamalar 

Oylama şekilleri. MADDE 189. — Oylama üç 
şekilde yapılır : 

1. İşaretle oylama, el kaldırmak veya 
ayağa kalkmak veya oy pusulası kullanmak 
suretiyle olur; 

2. Açık oylama, üzerinde milletvekille
rinin ad ve soyadlariyle seçim çevrelerinin 
yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atıl-

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Oylamalar ve Seçimler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Oylamalar 

Oylama şekilleri. MADDE 115. — Oylama üç 
şekilde yapılır : 

1. İşaretle oylama; 
2. Açık oylama; 
3. Gizli oylama. 
İşaretle oylama üyelerin el kaldırtması; 

tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş 
üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halin-
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ması veya elektronik oylama mekanizması
nın çalıştırılması veyahut ad cetvelinin 
okunması üzerine adı okunan milletvekili
nin ayağa kalkarak «kabul», «çekinser» ve
ya «ret» kelimelerinden birini yüksek sesle 
söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun Di
van üyelerince kaydedilmesi suretiyle olur. 

Kutuya oy pusulalarını atma işlemi, 
Başkan tarafından ad çekme ile tesbit olu
nacak seçim çevresinden başlanarak seçim 
çevreleri, soyadı ve adların alfabe sırasına 
göre, Divan üyeleri tarafından ad listesinin 
okunması suretiyle çağırılan milletvekille
rinin kürsüden geçmesi ve orada bulunan 
kutuya oy pusulasını atması veyahut kutu
ların özel görevliler tarafından dolaştırıl
ması şeklinde olur. Bu şekillerden birine 
başvurulması, Başkanın takdirine bağlıdır. 

Beyaz pusula olumlu oy (veya kabul), 
yeşil pusula (çekinser) oy ve kırmızı pusula 
olumsuz oy (veya ret) anlamına gelir. Pu
sulaların arkasına «Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir.» cümlesi ve üstüne milletve
kilinin adı, soyadı ve seçim çevresi yazılır. 

3, Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret 
bulunmıyan yuvarlakların kürsüden kutuya 
atılması veya elektronik mekanizmanın iş
letilmesi suretiyle yapılır. 

Beyaz yuvarlak olumlu, yeşil yuvarlak 
çekinser ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy 
anlamına gelir. 

İşaretle oylama- MADDE 100. — Anayasada, 
hailler; zorunlu kanunlarda ve içtüzükte açık 
olduğu haller. veya gizli oylama yapıl!masının 

zorunlu olduğu bdlirtilmiyeıı 
bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna 
başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği be
lirtilen hususlarda, oylamaların işaretli ya
pılması zorunludur. 

İşaretle 
oylamada usul. 

MADDE 191. — İşarelt oyu
na 'başvurulacağı, Başkanlıkça 
bindirilir. 

Başkan önce, oya sunulan hususu kabul 
edenlerin el kaldırmasını ister. 

Başkan, daha sonra, oya sunulan hususu 
kabul etmiyenlerin el kaldırmasını ister. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

de de salonda olumlu ve olumsuz oy verenle
rin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle ya
pılır. 

Açık oylama, üzerinde milletvekillerinin 
ad ve soyadlarıyle seçim çevrelerinin yazılı 
olduğu oy pusulalarının kutuya atılması 
veya elektronik oylama mekanizmasının 
çalıştırılması yahut ad cetvelinin okunması 
üzerine adı okunan milletvekilinin ayağa 
kalkarak «kabul», «çekinser» veya «ret» 
kelimelerinden birinr yüksek sesle söyle
mesi ve böylece açıkladığı oyunun divan 
üyelerince kaydedilmesi suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması kürsüde 
bulunan bir kutuya oy pusulalarının atıl
ması suretiyle olabileceği gibi kutuların 
özel görevliler tarafından dolaştırılması 
suretiyle de yapılabilir. Açık oylama şekil
lerinden birine başvurulması, Genel Ku
rulun takdirine bağlıdır. 

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bu-
luınımayan yuvarlakların kürsüden kutuya 
atılması suretiyle yapılır. 

Beyaz yuvarlak olumlu, ye'şil yuvarlak 
çekinser ve kırmızı yuvarlak olumsuz oy 
anlamına gelir. 

İşaretle oylama
nın yapılacağı 
hailler. 

MADDE 116. — Anayasada, 
kanunlarda ve İçtüzükte açık 
veya gizli oylama yapılmasının 
zorunlu olduğu belirtilmeyen 

bütün hususlarda kaide olarak işaret oyu
na başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyle halledileceği be
lirtilen hususlarda, oylamaların işaretle ya
pılması zorunludur. 

İşaretle oylamada 
usul. MADDE 117. — İşaret oyu

na başvurulması gereken hal
lerde Başkan oylama yapılaca

ğını bildirerek: önoe oya sunulan hususu 
kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin 
el kaldırmasını ister. 
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Başkanlık Divanında görevli olup oy 
kullanma hakkına sahibolanlar, Başkana 
kendi oylarını, Genel Kurulda el kaldıran
ların Divan üyelerince sayılması bittikten 
sonra bildirirler. 

Durum açıksa, Başkan, tam olarak say
ma yoluna gitmiyebilir. 

Sonuç, Başkan tarafından Genel Kuru
la, oya sunulan husus «kabul edilmiştir» 
veya «kabul edilmemiştir» denmek sure
tiyle bildirilir ve gerekiyorsa, kabul eden
lerle etmiyenlerin sayıları belirtilir. 

İşaretle MADDE 192. — tşaret'Ie oy-
ayağa kalkma. l a m a sırasında oya sunulan hu^ 

susun lehinde ve oleyhinde el 
kaldıranları, Başkan ile Divan üyeleri be
raberce saymak ve tesbit etmek zorunda
dırlar. Aralarında anlaşamadıkları veya oy
ları takdir veya tesbit edemedikleri takdir
de, Başkan, oylamanın ayağa kalkmak su
retiyle yapılacağını bildirir. 

El kaldırma suretiyle oylamaya başvu
rulmasından hemen sonra bir arada ayağa 
kalkan beş milletvekili sonucun açıkça an
laşılmadığı gerekçesiyle oylamanın tekrar
lanmasını isterlerse, oylama ayağa kalkmak 
suretiyle tekrarlanır. 

taretle MADDE 193. — Başkan ve 
o y l a m a d a p u s u l a ~ . .. , . .., . •, „ 
kullanılması. D ı v a n üyeleri ıkı defa ayağa 

kalkmak: sureltiyile yapılan oy
lamanın sonucunu tesbit veya takdir ede
mezler veyahut aralarında sonuç üzerinde 
anlaşmazlık çıkarsa veya sonucun bildiril
mesinden hemen sonra bir arada ayağa kal
kan beş milletvekili. sonucun açıkça anla
şılmadığını ileri sürerlerse, Başkan, işaret 
oyu niteliğinde olmak üzere, oy pusulaları 
kullanılacağını bildirir. Bu takdirde, çekin-
serler oy kullanmaz ve oylamaya katılan 
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Başkanlık Divanı üyeleri, kendi! oyları
nı Genel Kuruldaki oyların sayımı bittik
ten sonra Başkana bildirirler. 

Oylama sonucu, Başkan tarafından Ge
nel Kurula «kabul edilmiştir» veya ı«kabul 
edilmemiştir» denmek suretiyle ilân olu
nur. 

İşaretle oylama sırasında oya sunulan 
# hususun lehinde ve aleyhinde 'el kaldıran
ları, Başkan ile Divan üyeleri beraberce 
sayarak tespit ederler . Aralarında an
laşamadıkları veya oyları tespit edemedik
leri hallerde, Başkan, oylamanın ayağa 
kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir. 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya baş
vurulmasından hemen sonra bir arada aya
ğa kalkan beş milletvekili sonucun açıkça 
anlaşılmadığı gerekçesiyle oylamanın tek
rarlanmasını isterlerse, oylama salonda 
ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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milletvekillerinin adları tutanağa geçiril-

Milet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişjtirişi 

mez. 
Açık oylardan m 
zorunlu olduğu 
haller. 

MADDE 194. — Genel ve 
katma 'bütçe kanunları tasarı
ları, bu kanunlara ilişkin ek ta

sarılarla değişiklik tasarıları, genel ve kat
ma bütçeli daireler için ek ödenek veya 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarıları ve bu kanunlara ilişkin de
ğişiklik tasarıları, bu kanunlarda bölümler 
arasında aktarma veya olağanüstü aktarma 
yapılmasına dair kanun tasarıları ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin değiş
tirilmesi hakkında Yasama Meclisleri İda
reci Üyeleri tarafından verilen kanun tek
liflerinin ve geçici olarak harcama yapıl
masına ve gelir toplanmasına yetki veren 
kanun tasarılarının tümünün; vergi, resim 
ve harçların konmasına, kaldırılmasına, ek-
siltilmesine veya artırılmasına dair kanun 
tasarı ve tekliflerinin tümünün; kesinhe-
sap kanunu tasarılarının, genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeler 
hesaplarının onaylanmasına dair kanun ta
sarılarının tümünün; milletlerarası andlaş-
malarm onaylanmasının, bu andlaşmalara 
katılmanın veya bu andlaşmalarm belli hü
kümlerinin yürürlüğe konması hakkındaki 
katılma bildirilerinin yapılmasının uygun 
bulunması hakkındaki kanun tasarılarının 
tümünün; uzun vadeli kalkınma plânı ta
sarısının tümünün ve Anayasanın değişti
rilmesine dair kanun tekliflerinin her bir 
maddesinin ve tümünün ve bu İçtüzüğün 
emredici hükümleriyle belirtilen diğer hu
susların oylaması açık oylama ile yapılır. 

Açık oylama 
istemi. 

MADDE 195. — Anayasa, 
kanunlar ve İçtüzük gereğince 
işaret oyuna veya açık oya ve

yahut gizli oya ibaişvuruüması zorunlu olmı-
yan haillerde açık oylama yapülmaısı en az 
onlbeş milletvekilinin yazılı istemine bağ
lıdır. 

Bu husulsitaki önergelerin, oylamaya 
geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş ol
ması gereklidir. Başkan, açık oylamaya 
'geçmeden önce, acık oy istemi olduğunu 

Açık oylamanın 
zorunlu olduğu 
haller. 

MADDE 118. — Genel ve 
katma bütçe kanunları tasarı
ları, bu kanunlara ilişkin ek ta

sarılarla değişiklik tasarıları, geme! ve kat
ma bütçeli daireler için ek ödenek veya 
olağanüstü ödenek verilmesi hakkındaki 
kanun tasarıları, bu kanunlara ilişkin de
ğişiklik tasarıları, bu kanunlarda bölümler 
arasında aktarma yapılmasına dair kanun 
tasarıları 'ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin değiştirilmesi hakkında verilen 
kanun teklifleri, geçici olarak harcama ya
pılmasına ve gelir toplanmasına yetki ve
ren kanun tasarılarının tümü; vergi re
sim ve harçlar konmasına, kaldırılması
na, eksiltilmesine veya artırılmasına dair 
kanun tasarısı ve tekliflerinin tümü; Ikıesin-
hesap kanunu tasarıları, genel ve katma 
bütçeli dairelere bağlı döner sermayeler 
hesaplarının onaylanmasına dair kanun ta
sarılarının tümü; (milletlerarası andlaş-
ımalarm onaylanması; bu andlaşmalara ka
tılma veya bu andlaşmalarm belli hüküm
lerinin yürürlüğe konması hakkındaki ka
tılma bildirilerinin yapılmasının uygun bu
lunması hakkındaki kanun tasarılarının 
tümü; uzun vadeli kalkınma planı tasarı
sının tümü, Anayasanın değiştirilmesine 
dair kanuın tekliflerinin her bir maddesiyle 
tümü ve bu İçtüzüğün .emredici] hükümle
riyle belirtilen diğer hususların oylanması 
açık oylama ile yapılır. 

Açık oylama 
istemi. 

MADDE 119. — Anayasa, 
kanunlar ve İçtüzük gereğince 
işaret oyuna yahut gizli oya 

başvurulması zorunlu . olmayan hallerde 
açık oylama yapılması en az onbeş millet
vekilinin yazılı istemine bağlıdır. 

Bu husustaki önergelerin, oylamaya ge
çilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması 
gereklidir. Başkan, oylamaya geçmeden 
önce, açık oy listemi olduğunu bildirir ve 
önerge sahiplerinden en az onbeşinin Genel 
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(bildirir ve önerge sahiplerimden en az on-
ibeginin- Genel Kurul sallonun'da bulunup 
ibnlummadığını teribit e>der ve ilk olarak is-
/temıde bulunan üyeler'den oyilaınıaya geçer. 
önerge salhiplerinlden eu. az onlbeşi Genel 
Kurul salonunda bulunmaz veya oylamaya 
katulmaızlansa önerge düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulu
nanlardan en az onlbeş milletvekilinin açık 
oylamaya katılmadığı oyllama sonucunda 
anlaşılırsa, açık oylama, işaret oyu niteli
ğimde olarak 1913 ncü maddede gösterildiği 
gilbi işlem görür. 

Açık oylamanın 
usulü. MADDE 196. — Açık oyla

maya geçilmeden övıce, Başkan, 
oylamanın kürsüden geçilmek 

suretiyle mi, kutuların dolaştırılması sure
tiyle mi, "ad cetvelinin okunması suretiyle 
mi veya elektronik mekanizmanın işletil
mesi suretiyle mi yapılacağını açıklar. 

(Her milletvekili oyunu 'kemdi kullanır. 

MADDE 197. — Sağlık ba
kımından özürlü olanların oy 
pusulalarını bir diğer milletve
kili eliyle kullanmalarına, Baş
kan izin veretoilir. 

Kültünün üzerinde oylamanın konusu 
yazılıır. 

MADDE 198. — Oylamanın 
kutuların dolaştırılması sure
tiyle yapılması halinde, eğer 

görüşmeye devam için başkaca bir imkân-
ısMiik yoksa, görüşme devam eder. 

MADDE 199. — Açık oyla
ma sırasında basılı oy pusulası 
bulmımıyam milleitvekilleri bir 

beyaz kâğıt üzerinde imzalı oy pusulası kul
lanır. 

Kürsüden 
geçmek veya 
ad cetvelinin 
okunması 
suretiyle açık 
oyllama. 

Kutu dolaştırıl
ması suretiyle 
açık oylama. 

Açık oylamada 
pusulanın 
unutulması. 
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Kurul salonunda bulunup bulunmadığını 
tespit eder. 

Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde 
bulunan üyelerden başlanır. Önerge sahip
lerinden en az onbeşd Genel Kurul salonun
da bulunmaz veya noîksan dttnza herhangi 
bir milletvekili tarafından kabullenilmez 
veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama 
istemi düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulu
nanlardan ıen az onbeş milletvekilinin oyu
nu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşı
lırsa, yapılan oylama, işaret oyu niteliğin
de işlem görür. 

Açık oylama sırasında basılı oy pusu
lası bulunmayan milletvekili bir beyaz kâ
ğıt üzerine adını ve seçim çevresini yazıp 
imzalamak suretiyle oyunu kullanabilir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Açık oylamanın 
sonuçlanması. 

MADDE 200. —- Açık oyla
mada oylama işleminin sona er
diği Başkanlıkça bildirildikten 

Sonra, hiejbir mi l elbv ekili oyunu kullana
maz. 

Kutular kaldırıldılktan sonra, Divan 
üyelerince açılır, pusulalar sayılır veya açık 
•oylama başka bir suremle yapılıırsa gerekli 
sayıım ve döküm işlemleri tamaımllanır ve 
'SO'njuç bir basılı varaka üzerine kaydedile
rek Divan üyeleri tarafımdan imzalanır. 

Bu varakanın imzailanmasından sonra, 
Başkan oturumu kapanmadan önce, oyla
ma sonucunu açıklar. 

Birden fazla 
açık oylamanın 
bir arada 
yapılması. Açık 
oylamanın 
oturum sonuna 
bırakılması. 

MADDE 201. — Binden faiz-
la husus hakkında açık oylama 
yapılması gerekiyorsa, açık oy
lama işlemleri, Başkanın t akdi -
rine göre, oy pusulalarının de
ğişik kutulara aynı zamanda 
atılması suretiyle de yapılabilir. 

•Başkanın geneldi görmesi halin'de, açık 
•oylamailar oturum sonuna bırakılabilir. 

Karar 
yetersayısı. 

MADDE 202. — Oya konu
lan bütün hususlar, Anayasa, 
kanunlar veya İç/tüzükte ayrıca 

hüküm yoksa, hazır bulunan milletvekille
rinin salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştı
rılır. 

İşaretle oylamada sonuç, olumlu ve 
olumsuz oylara göre belli olur. Olumlu oy
lar, olumsuz oylardan fazlaysa, oya konan 
husus kabul edilmiş; aksi halde, reddedil
miş olur. İşaretle oylamada oya katılmı-
yanlar, Millet Meclisi Başkanı hariç - çe-
kinser - oy kullanmış sayılır; Anayasa, ka
nunlar ve İçtüzükteki özel hükümler sak
lıdır. 

Açık oylamada çekinser oy pusulaları, 
sadece toplantı yeter sayısının (Yani oyla
maya katılanların) ' hesaplanması bakımın
dan dikkate alınır. Açık oylamaya katılan
ların sayısından toplantı yeter sayısının bu
lunmadığı anlaşılırsa, oylama sonuçlanmış 
olmaz; iptal edilen pusulalar ile boş zarf
lar ıtoplantı yeter sayısına (Yani oylama
ya katılanlara) dâhil sayılmaz. Millet Mec-

MülH'et Meclisi Anayasa Komisyonunun değişitirişi 

Açık oylamanın 
sonuçlanması. 

MADDE 120. — Açık oyla
mada oylama işleminin sona er
diği Başkanlıkça bildirildikten 

sonra, hiçbir milletvekili oyunu kullana
maz. 

Oyların sayımı ve dökümü Divan üye
lerince yapılır ve tutanakla tespit edilen 
sonuç aynı oturumda Başkan tarafından 
ilân olunur. 

Birden fazla açık MADDE 121. — Birden faz-
oyilamanın bir , , , . , , . , 
arada yapılmas\ *a busus hakkında açık oylama 

yapılması gerekiyorsa, açık oy
lama işlemleri, oy pusulalarının 
değişik kutulara aynı zamanda 
atılması suretiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık 
oylama oturumun - sonuna veya haftanın 
belli bir gününe bırakılabilir. 

Karar yetersayısı. MADDE 122. — Oya konulan 
bütün hususlar, Anayasada, ka
dranlarda veya İçtüzükte ayrıca 

hüküm yoksa, toplantıya katılan milletve
killerinin salt çoğunluğuyle 'kararlaştırılır. 
Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından 
az olmayan çoğunluktur. 

İşaretle oylamada olumlu oylar, olum
suz oylardan fazlaysa, oya konan husus ka
bul edilmiş; aksi halde, reddedilmiş olur. 
İşaretle oylamada oya katılmayanlar, çe
kinser oy kullanmış sayılır. 
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lisi Başkam, oturumda hazır ise, toplantı 
yeter sayışma dâhil sayılır; Başkanlık kür
süsünde görevli olup oy kullanmıyan Baş-
kanvekili ve Divan üyesi için de aynı hü
küm uygulanır. Her halde, bir hususun ka
bul edilmiş olması için, olumlu oy verenle
rin sayısının, olumsuz oy verenlerden fazla 
olması gereklidir; aksi halde, o husus red
dedilmiş olur. Anayasa, kanunlar ve İçtü
zükteki özel hükümler saklıdır. 

Oylamanın so
nuçlanamamağı. 

MADDE 203. — Oylanacak 
konu üzerindeki görüşfaie bit-

. miş olup da sadece oylama işle
mi yapılacak ise ve toplantı yeter sayısının 
bulunmadığı anlaşılırsa, oylama işlemi er
tesi oturuma bırakılır. Bu işlemin ertesi 
birleşime kalması halinde, konu, gündemin 
IV ncü kısmında yer alır. 

Gizli oylama 
usulü. 

MADDE 204. — Gizli oytta-
nnaıda, mi'lslelbvekilleri, atacakları 
yuvarlakları, Başkanlığın so

lundaki Divan üyesinden alırlar. Her mil
letvekiline, beyaz, yeşil ve kırmızı renkte 
üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy 
olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için 
gösterilen yere atıldıktan sonra geriye ka
lan diğer iki yuvarlak, oy olarak kullanıl-
mıyacak yuvarlaklar için gösterilen yere 
atılır. 

Açık oylamada uygulanan diğer bütün 
kurallar gizli oylamada da uygulanır. 

Gizli oylama 
halleri. 

MADDE 205. — Açık oyla
manın sırf İçtüzük gereğince 
ve isteme bağlı olmakisızin zo

runlu olduğu hallerde, Hükümet veya on-
beş milletvekili bir önergeyle gizli oylama 
yapılmasını isterse, bu konu Genel Kurulca 
görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağla
nır. 

Anayasa veya kanun gereğince açık oy
lamanın zorunlu olduğu hallerde veya İç
tüzüğün işaret oyuyla hallinin zorunlu ol
duğunu belirttiği konularda veyahut açık 
oylamanın İçtüzük uyarınca istem üzerine 
yapıldığı hallerde, gizli oylama yapılmaz. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişitirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Gizli oylama. MADDE 123. — Anayasa ve
ya kanun gereğince açık oyla
manın zorunlu olduğu hallerde 

veya İçtüzüğün işaret oyuyle hallinin zo
runlu olduğunu belirttiği konularda yahut 
açık oylamanın İçtüzük uyarınca istem 
üzerine yapıldığı hallerde, gizli oylama ya
pılmaz. 

Yükardaki fıkrada yazılı haller dışında 
gizli oylama yapılabilmesi için 15 milletve
kilinin bir önerge ile, gizli oylama yapıl
masını istemesi ve bu istemin Genel Ku
ralca kabulü lâzımdır. Karar görüşmesiz 
işaret oyuyle alınır. 

Gizli oylama 
usulü. 

MADDE 124. — Milletvekil
lerine, beyaz, yeşil ve kırmızı 
renkte üç yuvarlak birden veri

lir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yu
varlak, bunun için gösterilen kutuya atılır. 
Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen ye-
m bırakılır. 
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oylamanın 
mânasını 
belirtmesi; 
zille çağrı. 
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MADDE 206. — Her oyla
madan önce, Baş'kan, oyların ne 
sonuç doğuracağını kısaca be-
lirtefbilir. 

Her oylamadan önce millet
vekilleri zil çalmak suretiyle veya belli 
usuller ile davet edilir. 

Oylama sırasında 
konuşma. 

MADDE 207. — Başkanın 
oylamaya geçileceğini bildirme
sinden sonra, sadece oylama 

usulü hakkında konuşma yapılabilir. 
Oylamaya geçildikten sonra kimseye söz 

verilmez. 

ÎKÎNİÖÎ BÖLÜM 

Seçimler 

Seçimlerde usul. MADDE 208. — 1. Genel 
Kurul ve komisyonlarda seçim
ler şu şelkilde yapıdır : 

Kürsüye oy pusulalarının atılacağı bir 
'kutu veya "kumullar konulur. 

Başkan, Türküye Büyük Millet Meclisi 
.öenel Sekreterliği mührüyle miühürleomiş 
zarfları ve beyaz pusulalarını dağıttırır. 

Oy pusulası zarfa konur. 
Başkanın ad çekmeyle tesbit edeceği se

çim çevresinden başlıyarak milletvekilleri, 
soyadı ve ad sırasıoııa göre 'kürsüye gelerek 
oylarını kullanırlar. 

Daha sonra, Balkanı oyunu küllanımıyan 
millejtvekili olup olmadığını sorar; varsa, 
onların da oylarını 'kullanima'ları'-idan sıonı-
ra, Balkan, oflama işlemıinin sona erdiği^ 
ni bildirir. Bu (bildiriden sonra oy kullanı
lamaz. 

(Başkan, adçefome yolluyla üç -kişilik <bir 
ayırıma ve sayma komisyonu kurar. Baş
kan, gerekli göriürae, bu komisyonun üye 
sayısını yediye kadar çı'karalbilir. Ayıırma 
ve sayma too/misyo'iMiTuda değişik siyasi 
parti gruplarından üye bulunmasına dik
kat edilir. Bir turda sonuç alınmaması ha
linde, Başkan, ayırma ve sayıma komisyo
nunu; değiştirebileceği gibi, görevime devam 
etmesini de uygun göreJbilir. 

Altında imza ve işaret bulunan oy pusu-
lalari'yle, aynı zarftan çıkmış biriden fazıla 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişjtinişi 

Oylamanın mana
sının belirtilmesi. 

MADDE 125. — Gere te ı hal
lerde Başkan oylamadan önce ve
rilecek oyların ne anlama gel

diğini kısaca belirtebilir. 
Her oylamadan önce milletvekilleri zil 

çalmak suretiyle çağrılır. 

Madde çıkarılmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçimler 

Seçimlerde usul. MADDE 126. — Genel Ku
rul ve komisyonlarda seçimler, 

kanun ve İçtüzükle belirtilmiş başka bir 
usul yoksa, alfabe sırasıyle adları okunan 
fmilletvekillerinin oylarını kürsüdeki ku
tuya atmaları suretiyle yapılır. 

Sayım ve döküm işi ad çekmek suretiyle 
tespit edilecek beş üyeli bir tasnif komis
yonu tarafından yerine getirilir. Bu komis
yonun oylama sonuçlarına ait raporu, aynı 
oturumda Başkan tarafmdan Genel Kurula 
açıklanır. 

Seçimlerde milletvekilleri zil çalma su
retiyle çağrılır. 
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ve ayrı şahısların adına yazılmış oy pusu
laları- iptal edilir; aynı zarftan çıkmış, ay
nı şahsın adına yazılı birden fazla oy pusu
lalarının sadece bir tanesi sayılır ve diğer
leri iptal edilir. 

Ayırma ve sayma komisyonu, seçim so
nucunu 'bir tutanakla Başkanlığa sunar. 
Tutanak, ayırma ve sayma koımisyonunun 
bütün üyelerince imzalanır. 

Başkan, tutanağı ve seçim sonucunu 
açıklar. 

Anayasada ayrıca bir karar yetersayısı 
gösterilme'mişse, toplantı yetersayısına uy
gun sayıda seçime katılan milletvekili sa
yısının yanışından fazlasının oyunu alan
lar seçilmiş sayılırlar. îptal edilen, oy pusu
laları ve boş zarflar, toplantı yetersayısına 
dâhil sayılır. 

Seçimle doldurulacak yer sayısı dolma -
mışsa, doluncaya kadar seçime devam olu
nur.. 

Toplantı yetersayısının bulunan aması 
.selbelbiyile oylama te'krarlanaeakısa, tekrar
lama ertesi Bil icimde yapılır. Seçimi aynı 
birleşimde tamamlamak mümkün olama-
mışsa, Başkan, seçimin hangi gün yapıla
cağını teısbit eder. 

!2. 116 Ocak 1(9104 tarihli ve 378 sayılı 
Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki Kanun gereğince 
ımilletlerarası andlaışjmalara göre kurulup 
bir milletlerarası hukuk tüzel kişisinin or
ganı niteliğini taşıyan veya taşıımıyan ve 
yasama organları üyelerinden kurulu mil
letlerarası kurullara; bir milletlerarası and-
laşma ille kurulmamış olup miilletlerarası 
hukuk tüzel kişisi niteliği taişımıyan par-
lâmentolararası birliklerin toplantılarına; 
ve yaJbancı parlâmentoların davetine uya
rak resmî ziyarette bulunacak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi veya Millet Meclisi he
yetlerine katılmak üzere siyasi parti grup
larınca gösterilen milletvekili adaylar, ad
larının Başkanlık sunuşları arasında Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasiyle seçilmiş sa^ 
yılırlar. Aynı kanun gereğince siyasi parti 
grupu mensubu olmıyan milletvekillerinin 
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seçimi, yakardaki bent hükümlerine göre 
yapılır. 

3. 21 Şubat 1967 tarihli ve 83)2 saydı 
Sayışjtay Kanununun 5 nci ve 6 ncı mad
deleri gereğince Sayıştay Başkanlığı, Daire 
Başkanlıkları ve üyelikleri için Türkiye 
Büyük Milleıt Meeliısi Bütçe Karma Komis
yonunca yapılaü. seçim sonuçları, bu seçi
min 'taımamlanmasından itibaren iki ay 
içinde Milleit Meclisi Grendi Kurulunun onai- • 
yma sunulur. Karma Komisyonunca yapı
lan seıçimin kesinleşmesine dair slö<z kotıuSu 
kanunun aynı maddelerinde yer alan hü
kümler saklıdır. 

4. %tüzıüktle gösterilen özel hallerde 
uygulanan seçim usulleri saklıdır. 

Anayasa MADDE 209. — 1. Anaya- Madde çıkarılmıştır. 
üyelikleri seçimi. s a Mahkemesi üyeliği için aday 

olarak Başkanlığa başvuranlar 
ile milletvekillerinin gösterdikleri adaylar 
için son baş-vurma tarihi Başkanlıkça tesbit 
edilerek Devlet radyolarında ve Resmî Ga
zetede ilân edilir ve Genel Kurula bildiri
lir. Bu adayların hal tercümeleri Anayasa 
ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
karma komisyona havale edilir. Bu karma 
komisyonun başkanı, başkanvekili, sözcüsü 
ve kâtibi Anayasa Komisyonunun Başkanı, 
Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir. 

Karma komisyon, doldurulacak yerle
rin üç katı kadar adayı Gene] Kurula gös
terir. 

2. 1 nci bentte söz konusu seçimler ile 
yedek üyelik için seçimler ayrı ayrı yapı
lır. 

Adayların hal tercümeleri, milletvekil
lerine seçimden en az kırksekiz saat önce 
dağıtılır. 

Zille çağrı. MADDE 210. — Seçimler- Madde çıkarılmıştır. 
de her tordan önce milletvekil

leri, zil çalma suretiyle ve belli usullerle 
davet edilir. 
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ONALTINCI KISIM 

Devam ve izin 
Genel Kurulda 
devamsızlığın 
tesbiti. 

MADDE 211. — Bir millleit-
vekilinin Genel Kurul toplan'b-
larında bulunınıadığı aşağıılaiki 
şekilde teslbit edilir : 

1. Yoklama, birleşimin başında günde
me geçilmeden yapılmışsa, bu yoklamada 
bulunmıyanlar yok sayılırlar. Ancak, bu 
yoklamadan sonra oturum toplantı yeter 
sayısının bulunmaması sebebiyle ertelen
mişse, sonraki oturumun başında yapılan 
yoklama sonucu ilk yoklamanın yerini alır. 

2. Birleşimde gündeme geçildikten son
ra yapılan yoklamalarda veyahut 166 ncı 
ve 167 nci maddeler uyarınca güven istemi 
ve gensoru halleri dışındaki açık oylama
larda toplantı yeter sayısının bulunmadığı 
görülürse, o yoklamaya veya açık oylama
ya katılmıyan milletvekili yukardaki bente 
göre var görünse bile yok sayılır. 

Ancak, yukardaki fıkrada söz konusu 
yoklamaların veya yoklama niteliğindeki 
açık oylamaların yerini, eğer oturum aynı 
birleşim içinde ertelenmişse, oturum yeni
den açılınca yapılan yoklama alır. 

3. Bu madde gereğince yapılan yokla
maların sonuçları, tutanak dergisinin so
nunda bir liste halinde yayınlanır. 

Komisyonlarda 
devamsızlığın 
tesbiti. 

MADDE 212. — Komisyon
larda yo'k'laıma, yoklama cetve
linin imiz alan/ması suretiyle ya

pılır. Komisyon başkanı, gerekli gördüğü 
vakit, yoklama cetvelini kaldırır ve yok 
olanların hanelerine yok olduklarını belir
terek yanını imzalar. 

Ancak, oturum sırasında toplantı yeter 
sayısının bulunmaması halinde, yoklama 
cetveli yeniden gezdirilerek imzalatılır. Bu 
takdirde, yoklamada hazır bulunmıyanlar, 
o birleşimde yok sayılırlar; bu yoklamada 
hazır bulunanlar, o birleşimde var sayılır
lar. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişıtirişi 

DOKUZUNCU KISIM 

Devam ve izin 
Devamsızlık ve 
izin. 

MADDE 127. — Genel Ku
rulda veya komisyonlarda ya
pıdan yoklama veya açık oylamar-
lardan herhangi birisinde özür

süz veya izinsiz olarak bulunmayan (millet
vekilli, yoklamanın veya açık oylamanın 
yapıldığı birleşimde yok sayılır. 

Başkan yazıyla başvuran bir milletveki
llime sekiz günü aşmamak üzere izin verile-
bildr. 

Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık 
Divanının sunuşlar arasında yer alacak 
teklifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz 
işaretle oylama suretiyle karar verir. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Yoklama 
cetvellerinin 
Başkanbkta 
toplanması. 

MADDE 213. — Millet Mec
lisi Geneli KuraTu&ran, daimî, ge
çici ve 'karma komisyonlarının 
ve bunların hazırlık kom&yion-

lariyle alt komisyonların yoklama cetvelle
ri, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde 
her iki Yasama Meclisinin üyelerinden ku
rulu karma komisyonların milletvekillerine 
ait yoklama cetvelleri ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısı Genel Ku
rulu ile komisyonlarının yoklama cetvelle
rinin birer örneği derhal Başkanlığa veri
lir. 

Başkan, bu cetvelleri birleştirerek her 
milletvekilinin çalıştığı ve çalışmadığı ya
sama günlerini tesbit eder. Bu işlem sonu
cunda ortaya çıkan devam cetveli, Başkan
lık Divanınca onaylanır. 

Genel Kurulda 
veya 
Komisyonda 
bulunma. 

MADDE 214. — 2)1! nci 
.maddeye göre Genel Kurulda 
yok kaydedilen bir milletvekili 
o gün 2)1'3 racü maddede sayılan 

her hangi bir komisyonda 212 nci maddeye 
göre var kaydedilmiş ise, o milletvekili, o 
yasama gününde çalışmış sayılır. 211 nci 
maddeye göre Genel Kurulda var kaydedi
len bir milletvekili, aynı gün 212 nci mad
deye göre ilk fıkrada sayılan komisyonlar
dan her hangi birinde yok kaydedilmiş ise, 
o yasama gününde çalışmış sayılır; komis
yonlara devamsızlıkla ilgili hükümler sak
lıdır. 

MADDE 215. — Başkan, 
mâkûl bir selbep göstererek ya

zıyla başvuran bir milletvekiline sekiz gü
nü aşmamak şarkiyle izin- verebilir. 

Daha uzun güreli izinler için, Başkanlık 
Divanının sunuşlar arasında yer alacak 
'teklifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz 
işaretle oylama suretiyle karar verir. 

Çalışmış 
sayılanlar. MADDE 216. — Bakanlar 

Kurulu üyeleri ile siyasi parti
lerin genel Ibaişjkan ve genel baş-

kanvekili, Genel Başkan Yardımcısı, Genel 
Sekreter ile siyasi parti grupûarı başkan 
ve başikanvekil'leri, Millet Meclisi Başkanı 
ve Başjkanveıkilleri, Yasama Meclisleri Dış 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkanlımıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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MiinaşeJ>0tlerinİLi Düzenlenmesi hakkında
ki 1<6 Ocak 1 » t a r M i 3T8 sayılı Kanun 
,gereğinıce dış m'emleketlepe gidenler, genel 
hüJkıüMer gereğince çalışmamış sayılmaları 
gereken yabama günlerinde 'çalışmış sayr-
lırlar. Kendilerine Anayasanın 78 nci mad
desi gereğince geçici resmî görev verilen 
milletvekilleri için de, aynı hüküm uygula
nır. 

İzinlilerin tesbiti. MADDE 217. — 213 ncü 
maddenizi 2 nci fıkrasında söz 

konusu devam ceftve'li'nde 2115 inci maddeye 
göre izin almış bulunanlar ile 2)1(6 rücı mad
deye göre çalışmış sayılanların özel durum
ları, adlarının yanımda belirtilir. 

özrün tesbiti, MADDE 218. — 218 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasında söz 

konusu devam cetveli, Başkanlık Divanın
ca onaylanır onaylanmaz baktırılarak mil
letvekillerine dağıtılır. 

Bu cetvelde yanlışlık olduğunu ileri sü
ren milletvekillerinin cetvelin dağıtım ta
rihinden bağlıyarak yedi gün içinde Baş
kanlığa yazıyla başvurmaları gereklidir. 
Başkanlık Divanı, bu konuda gereken in
celemeleri yaptıktan ve gerekiyorsa, ilgili 
milletvekili dinledikten sonra, karar verir; 
bu karar kesindir. 

Yanlışlıklar varsa, defanı cetveli dü
zeltilerek yemden dağıtılır. 

Devam cetvelinde izinsiz olarak çalış
mamış görün'dükleri yasama günleri için, 
milletvekilleri, 3 ncü frkraya göre yapılan 
dağıtımdan bağlıyarak otuz gün içinde, 
Başkanlığa yazı ile özürlü olduklarını bil
direbilirler. Başkanlık Divanı, ileri sürülen 
özrü inceler, gerekiyorsa özürlü olduğu
nu ileri süren mill'eltvekilinden bilgi ister 
veya cuu dinler. Başkanlık Divanının ka
rarı kesindir. Başkanlık Divanının özürlü 
bulduğu milletvekillerinin adlan, G-ene'l 
Kurula sunuşlar arasında duyurulur. 

Müilet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişıtirişi 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Devamsızlık 
cetveli. 

MADDE 128. — Başkanlık 
Divanı rooıletveldllerinin Genel 

Kurul veya Komisyon çalışmalarına katıl
madığı günleri gösterir bir cetvel düzen-
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Devamsızlığa MADDE 210. — İzinli ve 
cezaları. ömürlü olmryan milletvekilleri 

hakkında aşağıdaki disiplin ce
zaları uygulanır. 

1:. lizinsiz ve özümüz olarak çalışmadı
ğı her yasama günü için milletvekiliirıdn ön-
ee ödeneği ve sonra yolluğundan, katran 

• o-ereğinee Devlete ve kamu tüzel kişilerine 
ödenmesi gereken paraların kesilmesinden 
sonra ellişer lira kesilerek Hazineye gelir 
kaydedilir. 

2. Haklarında yukarıdaki benlt hükmü 
uygulandığı için ödenek ve yolluklarından 
iki yüz elli lira veya dalha fazla para kes'i-
İCM milletvekillerinin adları, Başkanlıkça, 
sunuşlar araismda Genel Kurula bildirilir 
ve Resmî gazetede yayınlanır. 

İki ay ve daha MADDE 220. — 21'5 inci 
izin alanların .. ., . „ , „ n 

ödenek ve maddenin 2 neı fıkrası geregın-
yoUuklan. c e aynı yasama yılı içinde ara-

lılklsız olarak iki ay veya dalha fazla izin al
mış olan anilletlveki'llerine «denek ve yol-
lıuklaırııımı verilebilmesi, Genel Kurulun ka
rarına .'bağlıdır. Genel Kıırufl, bu konudaki 
kararımı, Başkanlık Divannmı sunuşlar 
arasında yer alacak tekilifi, üzerine görüş
mesiz; olarak ve işaretle oflama suretiyle 
verir. 

ONYEDÎNCÎ KISIM 

Tutanak nevileri, 
tam tutanağın 
tutulması, tam 
tutanakta 
düzeltme, 

TütanaJklar 

MADDE 221. — Genel Ku
rulda, 

il. Tam. tutanak; ve 
2.. ITuıtauak özeti olmak üze

re, iki türlü tutamak tutulur. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 'değişjtirişi 

leyerek ])iı cetvelin ilgili üyelere ait kısım
larını özel surette kendilerine gönderir. 

Cetvele itirazı olan Milletvekili aldı
ğından başlayarak yedi gün içinde yazı ile 
itiraz edebilir. 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gere
kiyorsa ilgili üyeden bilgi ve belge' ister, 
bundan sonra varacağı sonuca göre devam
sızlık cetveli yayınlar. 

Devamsızlık cetveli bir yasama yılı için
de en az üç defa yayınlanır. 

Devamsızlığın 
müeyyidesi. 

MADDE 129. u_ Bilr yasama 
yılı içlinde izinsiz ve özürsüz ola

rak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan 
milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesi
lir. 

İki ay için izin 
alanların ödenek 
ve yollukları. 

MADDE 130. — Bir yasama 
yılı içinde aralıksız olarak iki ay 
veya daha fazla izin almış olan 

milletvekillerine ödenek ve yolluklarının 
verilebilmesi, Genel Kurulun kararma bağ
lıdır. Genel Kurul, bu konudaki kararını, 
Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer 
alacak teklifi üzerine görüşmesiz ve işa
retle oylama suretiyle verir. 

ONUNDU KISIM 

Tutanaklar 
Tutanak nevileri, MADDE 131. — Genel Ku-
tutulması ve tu- ı -ı , •• . i i •• 
tanakta düzeltme. r u l d a > t a m v e o z e t o l m a k l l z e r c> 

iki türlü tutanak tutulur. 
Tam tutanak, ses alma makinasmm 

yardımıyle stenolar ve İçtüzüğün gerektir-' 
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Tam tutanak, gerekiyorsa ses alına ma-
kinasının yardım iyi e stenocular ve İçtüzük 
gerektirdiği vakit Divan üyeleri tarafından 
tutulu i*. 

Bunlar, tutanak dergisinde yayınlanır. 
Dergide, kapalı oturumlara ait kısımlar, 
kapalı oturum başlığı altında bos kalır. 

Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasın
dan bağlıyarak yedi gün içinde ilgili kimse, 
gereken düzeltmelerin yapılması için Baş
kanlığa yazıyla başvurabilir. 

Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, 
gereken incelemeyi yapar. Başkanlık Diva
nı düzeltine istemini haklı görürse, bir dü
zeltme yayıulaııır ve aidolduğu tutanak 
dergisine eklenir. 

Başkanlık Divanı düzeltine istemini ye
rinde görmezse, durum Başkanlıkça yazıy
la, başvuran kimseye bildirilir. Başvuran 
kimse yazıyla dilediği takdirde, hangi dü
zeltmelerin yapılmasını istediğine dair bir 
ek bastırılarak aidolduğu tutanak dergisi
ne eklenir. 

Tutanak Dergisi. MADDE 222. —- Tutanak 
dergisi, her birleşim için ayrı 

bir sayı halinde basılır. Tutanak dergisin
de, önce geçen birleşimin -tutanak özeti, 
sonra gelen kâğıtlar listesi, daha sonra tu
tanak dergisinin aidolduğu birleşime ait 
gündem ve en sonra da o birleşimin tuta
nağı yer alır. 

ONSEKÎZÎNCÎ KISIM 

Disiplin cezaları 

Disiplin MADDE 223. — Milletvekil-
cezalarınm , .„,,.•, 
nevileri. leııne verılelbılecek disiplin ce

zaları sınıflarıdır :. 
1. Uyarma; 
2. Kınama ;• 
3. Meclisten geçici olarak çıkarma. 

Uyarma. MADDE 224. — Uyarma ce
zasını gerektiren haller şunlar
dır : 

1. Söz kesmek; 
2. Sükûneti ve düzeni bozmak; 
3. Şahsiyatla uğraşmak. 

.Milet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişıtirisi 

d iği hallerde Divan üyeleri tarafından tu
tulur. 

Bunlar, tutanak dergisinde yayınlanır. 
Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasın

dan başlıyarak yedi gün içinde ilgili kim
se, gereken düzeltmelerin yapılması için 
Başkanlığa yazıyla başvurabilir. 

Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, 
gereken incelemeyi yapar. Başkanlık Diva
nı düzeltme istemini haklı görürse, bir dü
zeltme yayınlanır ve aidolduğu tutanak 
dergisine eklenir. 

Bir yasama yılının son birleşiminin tu
tanak özeti Divan üyeleri tarafından he
men orada yazılarak o birleşimin sonunda 
okunur. 

Bu halde düzeltmeler okunma sonunda 
yapılır. 

Son birleşim tutanağında Milletvekil
leri tarafından yapılacak düzeltmeler ilk 
çıkacak Resmî Gazetede yayınlanır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Disiplin cezaları 
mn nevileri. 

ONBİBİNCİ KISIM 

Disiplin cezaları 

MADDE 132. — Miılletvekil-

Uyarma. 

1. 
2. 

(inak; 

lerine verilebilecek disiplin ce
zaları • şunilardır : 

1. Uyarma; 
2. Kınama; 
3. Meclisten geçici olarak çıkarma. 

MADDE 133. — Uyarma ce
zasını gerektiren haller şunlar-' 
dır. 

Söz kesmek; 
Sükûneti ve çalışma düzenini boz-

Şahsiyatla uğraşmak. 
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Uyarma 
cezasının 
yerilmesi. 

MADDE 225. — Uyarma ce
zasının verilmesi gereğini tak
dir ve 'bu cezıaıyı yerine getirme 
yetkisi, Başkana aititir. 

Uyarma cezası alan milletvekili kendi
sini temize çıkarmak için söz isterse, bu üye
ye oturumun veya birleşimin sonunda söz 
verilir. Başkan, gerekirse, daha önce söz 
verebilir. 

Başkan, milletvekilinin açıklamasını ye
terli görmezse, uyarma cezasını kaldırmaz; 
yeterli görürse, uyarma cezasını kaldırdığı
nı bildirir. 

Bir milletvekili aynı birleşimde iki defa 
uyarma eezası alırsa, durum, tutanak öze
tinde belirtilir. 

Söz söylemekten 
yasaklama. 

MADDE 226. — Aynı birle
şimde iki defa uyarma cezası 
alan milletvekilinin o birleşimin 

sonuna kadar söz söylemesini, Başkan ya-
saklıyabilir. 

Kmama. MADDE 227. — Kınamıa ce
zasını gerektiren haller şunlar
dır : 

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma ce
zası gördüğü halde bunu gerektiren hare
ketten vaz geçmemek; 

2. Bir ay içinde üç kere uyarma ceza
sına uğramış olmak; 

3. Edep dışı sözler sarf etmek ve hare
ketler yapmak; 

4. Saldırıda bulunmak; 
5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebebol-

mak veya Meclisin görevini yerine getir
mesini önlemek için toplu bir harekete gi
rişilmesine önayak olmak; 

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine veya bakanlara hakarette bulunmak, 
sövmek veya onları tehdidetmek. 

Meclisten geçici 
çıkarma. MADDE 228. — Meclisten 

geçici olarak çıkarma cezası 
aşağıdaki hallerde verilir : 

d1. Aynı birleşim sırasında üç kere kı
nama cezasııma uğraımak; 

12. Bir ay içinde beş kere kınama ceza
sına uğramak; 

MSlUet Meclisi' Anayasa Komisyonunun değişiirişi 

Uyarma cezasının 
verilmesi. 

MADDE 134. t— Uyarma ce
zası verilmesinin gereğini takdir 
ve yerine getirme yetkisi:, Baş-
ikana aittir. 

Uyarma cezası alan milletvekili kendi
sini savunmak için söz isterse, bu üyeye 
oturumun veya birleşimin sonunda söz 
verilir. (Başkan, gerekirse, daha önce söz 
verebilir. 

Başkan, milletvekillinin açıklamasını ye
terli görmezse, uyarma cezasını kaldırmaz; 
yeterli görürse, uyarma cezasını (kaldırdı
ğını bildirir. 

Bir milletvekili aynı birleşimde iki defa 
uyarma cezası alırsa, durum, tutanak öze
tinde belirtilir. 

Söz söylemekten 
yasaklama. 

MADDE 135. — Aynı birle-
simde tiki defa uyarma cezası 
alan milletveldMnin o birleşimin 

sonuna kadar söz söylemesi Başkanın tek
lifi. üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz ve 
işaret oyu ile yasaklanabilir. 

Kınama. MADDE 136. \— Kınama «se
zasını gerektiren hailler şunlar
dır : 

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma ce
zası aldığı halde bunu gerektiren hare
ketten vazgeçmemek; 

2. (Bir ay içinde üç kere uyarma ce
zasına uğramış olmak; 

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf et
mek ve hareketler yapmak; 

4. (Saldırıda bulunmak; 
5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebe-

bıolmak veya (Meclisin görevini yerine ge-
'tirmesini önlemek için toplu bir harekete 
girişilmesine önayak olmak; 

Meclisten geçici 
çıkarma. 

MADDE 137. H - Meclisten 
^eçiei olarak çıkarma cezası 
aşağıdaki hallerde verilir ': 

1. Aynı birleşim sırasında üç kere kı
nama cezasına uğramak; 

2. Bir ay içinde beş kere kmama ceza
sı almak, 
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13. Görüşmeler sırasında Cumhurbaş
kanına, Cdmhııriyet Senatosuna, Millet 
Meclisine, Cumhuriyet Senatosu Başkauı-
na, Cumhuriyet Senatosu ve Milfleit Meclisi 
Başkanlık divanlarına, Başkanlık görevini 
yerine getiren Başkaruvekiıline hakarette 
bulunmak, s'övmek veya onları tehdidet-
mek veyahut Türkiye Cumhuriyetine veya 
onun Anayasa düzendue sövmek; 

4^ Görüşmeler sırasında halkı veya 
Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, 
kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareket
lere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümle
rini bozmaya teşvik veya tahrik etmek; 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, 
bahç<e ve arsalan içine silâhlı olarak gir
mek ; 

6. Meclis yapıilan yahut bağlanıkları 
içimde yasak hir eylemde bulunmak 

Meclisten geçici MADDE 229. — Meclislten 
cezasınm geçici alarak çıkarıma cezası, bir 
sonuçları. üâ üç birleşim için verilir. 

Bu ceza, verilir verilmez 
derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrıya'-i 
milletvekili cezaisinin yerine getirilmesine 
karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal ka
patarak o milletvekilinin salondan çıkartil-
masunı İdareci Üyelerden ister. 

İBu cezaya çarptırılan millie'tlvekili, Mil
let Meclisinin Genel Kurul, komisyon, Baş
kanlık Divanı ve Danıışma Kurulu çalışma
larına cezası süresince katılamaz; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsa
lan içine giremez. Cezalı milletvekili bu se
beple çalışmadığı günler için izinli ve özür
lü sayılmaz. 

MADDE 230. — Kınama ve 
geçici olaralk Meclisten çıkarıma 
cezalan Başkanın teklifi üzeri
ne Genel Kurulca görüşmesiz, 
gösterme oyu ile kararlaştırı
lır. 

Böyle bir cezaya uğra'tıllması teklif edi
len milletvekilinin açıklamalarda bulun
mak, yahut bunu bir arkadaşına yaptırarak 
hakkıdır. 

Kınama ve 
Meclisten geçici 
olarak çıkarma 
cezalarının 
veriHmesinde 
yetki ve 
savunma hakkı. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaş
kanına, Cumhuriyet ISenatosuna, Millet 
Meclisine, Cumhuriyet (Senatosu (Başkanı
na, Cumhuriyet (Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık divanlarına, Başkanlık görevini 
yerine getiren Başkanvekilhıe hakarette 
bulunmak, sövmek veya onları tehdidet-
tmek yahut Türkiye Cumhuriyetine veya 
onun Anayasa düzenine sövmek; 

4. Görüşmeler sırasında halkı veya 
Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, 
kuralluş ve görevlilerini. kanun dışı hare
ketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hü
kümlerini bozmaya teşvik veya tahrik et
mek ; 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, 
bahçe ve arsaları içine silâhlı olarak gir
mek; • 

6. (Meclis yapıları yahut eklentileri 
içinde yasak bir eylemde bulunmak. 

Meclisten geçici MADDE 138. v— Meclisten 

îonu'çTaarrZa8mm ^ ^ o l a r a k V^™™ cezan, 
en çok üç birleşim için verilir. 

Bu ceza, verilir verilmez der
hal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan 
millıetveküld ©ezasının yerine getirilmesine 
karşı gelirse, IBaşkan, oturumu derhal ka
patarak o milletvekilinin salondan çıkar
tılmasını idareci üyelerden ister. 

Bu cezaya çarptırılan milletvekili, Mil
let Meclisinin Genel Kurul,, komisyon, Baş
kanlık Dâvanı ve Danışma Kurulu çalışma
larına cezası süresince katılamaz. 

Disiplin cezala
rında savunma 
ve özür diHeme. 

MADDE 139. — Kınama ve 
geçici olarak Meclisten çıkarma 
cezalan Başkanının teklifi üzeri
ne Genel Kurulca görüşmesiz, 
işaret oyu file kararlaştırılır. 

Böyle bir cezaya uğratılması teklif 
edilen mMetvekilinnn açıklamalarda bulun
mak, yahut bunu ibir arkadaşına yaptır
mak hakkıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 763) 
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Kınamı a ve geçici olarak Meclisten çı
kanına cezaları, tutanak özetine geçirilir. 

Geçici olarak Meclisten çıkarma cefa
sına uğrıyan "bir milletvekili izin alıp kür-
siüye çıkar, açı'kca ıvî di'lense gene Medi.se 
girmek hakkını kamnur. 

Tekrarllayıcılar, İni •haklarını yitiriı'ler. 

134 — 
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Kınama ve geçici olarak •Meclisten, çı
karma cezaları, tutanak özetine geçirilir. 

Geçici olarak. Meclisten çıkarma ceza
sına uğrayan bir milletvekili iizin alıp kür
süden açıkça at dilerse Meclise girmek hak
kını kazanır. 

Disiplin, cezaları Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında da, uygulanır. 

Disiplin 
cezalarının 
Bakanlar 
hakkında 
uygulanması. 

MADDE 231. — 223 ilâ 230 
nen maddeler hükümleri Bakan
lar Kumlu üyeli eri hakkında da 
uvgulanıi'. 

ONDOKUZUNCU KISIM 

Başkanlığın ve Başkanlık Divanının görevleri 
- Başkanın Başkanın 

görevleri. 
MADDE 232. -

görevleri şunlardır : 

1. Millet, Meclisini Meclis, dışımda tem
sil etmek; 

; ,2. '(rene! Kurul görüşmelerini yönet
mek j 

' 8 . Tutanak dergisi ile tutanak, özeti-
ııÎTI düzenteıi'me'sini denetlemek; 

4. Başkanlık Divanına Başkanlık et
mek ve Divanın giıademini hazırlamak; 

!>*>. Danışma Kuruluna başkanlık et
mek; 

6. Millet Meclisi komisyonlarını deneit-
lemek? 

17. iBaışkauılı!k Divanı kararlarını uygu-
- lam ak? 

8. Millet Meclisinin idari ve malî işle-
ri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetle
mek ; 

9. Kentlisine Anayasa, kanunlar ve iç
tüzükler ve sair ^mevzuat.gereğince verilen 
görevleri yerine getirmek. 

Başkan, özürlü olduğu veya Millet Mec
lisi toplantı halinde iken Başkent, dışında 
'bulunduğu zaimam, görevlerini yerine ge-
tifınıe'k üzere, Başkanvekillerinden birisini 
kendiline yaziyle vekil olarak atar. 

Başkanvekillerinin MADDE 233. — Başkanve-
görevi. „ .,, 

killerinin görevi, Başkanca ye
rine Genel Kurul görülşmelerin i 

yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili 

14. madde olarak kabul edilmiştir. 

15. madde olarak kabul edilmiştir. 
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tutanak dergisi ile tutana'k özetinin düzen
lenmesini gözetmektir. 

Baışkanıvekiiieninin hanigi birleşim veya 
oturumları yöneteieeSklerini, Baış/kan karar
laştırır. 

İdareci üyelerin MADDE 234. — İdareci Üye-
evı" ler, kanunlar ve içtüzük gere

ğince kendilerine verilen görev
lerden başka şu görevleri yerine getirirler. 

1. Millet Meclisinin idari ve malî işleri 
ile kolluk işlerini Millet Meclisi Başkanının 
talimatına uygun olarak yürütmekte Baş
kana yardımcı olurlar; 

2. özel törenleri idare ederler; 
3. Millet Meclisi bütçesine ilişkin tek

liflerini Başkana sunarlar; 
4. Genel ve özel giriş kartlarını dağı

tırlar; 
5. îdareci üyeler, sükûn ve düzenin ko

runması, görüşmelerin açıklık ve serbestli
ğinin sağlanması ve gerekli görüldükte, 
Muhafız Taburunun ve Emniyet kuvveti
nin kullanılmasında Başkanlığın yürütme 
vasıtalarıdır. 

îdareci üyelerin görev, yetki ve sorum
lulukları ortaktır. 

îdareci üyeler, tatil ve. ara verme sıra
sında sıra ile Başkenitte otururlar, bu sıra
yı, Başkan tesbit eder. 

îdareci üyeler, yerlerine seçilenlere, yap
tıkları işlerin hesabını vermekle yükümlü
dürler. 

Divan üyelerinin MADDE 235. — Divan üye
leri, İçtüzüitote gösterilen görev
lerden başfka : 

t. Tutanakların tutulmasını denetler
ler; 

2. Tutanak özetlerini yazdırırlar; 
3. Genel Kurulda evrak okurlar; 
4. Yoklama yaparlar; 
5. Oyları sayarlar; 
0. Seçimlerin düzen ve dürüstlük için

de geçmesini denetlerler; 
7. Söz sırası kaydederler. 

Milli et Meclisi Anayasa Komisyonunun değişıtirişi 

16. madde olarak kabul edilmiştir 

17. madde olarak kabul edilmiştir: 
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— 136 

(Teklif) 

Başkanlık 
Divanının 
görevleri. 

MADDE 236. — Başkandık 
Divanı, kanunllar ve îçjfcüzük 
gereğince veriletı görevleri ye
rine getirir. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçim
lerde önemli bir yanlışlık olduğu birleşimin 
sona ermesinden sonra anlaşılırsa, Başkan, 
Divanı toplıyarak takibedilecek yolu karar
laştırır. 

Başkanlık Divanının bir veya daha faz
la üyesi hakkında tek başlarına üzerlerine 
aldıkları işlerden dolayı şikâyette bulunu
lursa, durum Divanda görüşülerek gereken 
tedbirler kararlaştırılır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine 
getirilmesi bakımından gerekli görürse, Di
vanın görüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sa
yısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ve 
karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğudur; ancak, Başkan veya ve
kil olarak görevlendirdiği Başkanvekili ha
zır bulunmadan Divan toplanamaz ve ka
rar alamaz. 

Başkanlık Divanında oylar lehte ve 
aleyhte eşit olursa, karar yetkisi, Başkana 
veya kendisine vekillik eden Başkanvekili-
ne aittir. 

YfitMtNTCÎ KISIM 

Kolluk işleri 

Başkanlık 
Konağı. 

MADDE 237. — Başkan, 
Mililett Meclisi Başkanlığına ay
rılan tfesimî konaklarda oturur. 

Kolluk 
tedbirleri. 

MADDE 238. — Balkan, 
Millöt Meclîsine ait bina, (bahçe 
ve ansalların iç ve dış emniye

tiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yü
kümlüdür. 

Kanun hükümleri içerisinde, Muhafız 
Taburu ile Emniyet kuvveti, Başkanın ko
mutası altındadır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun doğiştirişl 

13. madde olarak jkabul edüttmdştir. 

14. maddeye ilâve edilmiştir. 

ONİKİNCİ KISIM 

KolluK işleri 

Kolluk tedbirleri. MADDE 140. — ÎBaşkan, Mil
let Meclisine ait bina, bahçe ve 
arsaların iç ve dış güvenMğdyle 

lilgiii tertip ve tedbirleri alımafela yükümlü
dür. 

Muhafız Taburu ile güvenlik (kuvveti, 
ancak Başkanın emri altındadır. 
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Silâh taşıma 
yasağı. 

MADDE 239. — Millet Mec
lisi bima, 'bahçe, ama ve ekleri
ne silâhla girmek yasaktır. Mu

hafız Taburu ile emniyet kuvvetlerindeki 
glörevlilerle Başkanın istelmi üzerine çağı
rılan Silâhlı Kuvvetler ve •emniyet kuvvet
leri mensupları hakkında bu hüküm uygu
lanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edaı t e r kitoı 
olursa olsun, Başkanlıkça 'derhal silâhı al
dırılır ve dışan çıkartılır. 

MADDE 240. Geneli Ku-Çalışma 
girme yasağı ^ salonu ile komisyon odala-
Te ziyaretçiler. riflia T. B. M. Medlisi üyelerin

den, Meeliis memur ve hizmettlli-
lerinden, Hükümeltiin iş için gönderdiği me-
munlandan ve çağırılan uzmanlardan başka 
kimsenin ginmesi yasaktır. 

Girenler Başkan, yalhut idareci üyeler 
tarafından dışarı çıkarttılır. 

ıMeelis yapılarını .ge'zip görmek istiyen-
lere Başkan, aoıcak iş zamanından başka 
bir «saatte izin verebilir. 

Ziyaretçilerin ziyaret usulleri bir yö
netmelik ile düzenlenir, 

Basın. MADDE 241. — 1. Millet Mec
lisi Genel Kurul ve komisyon

larındaki görüşmeleri takifoedecek basın ve 
yayın mensuplarma, Başkanlıkça özel bir 
giriş kart ı veridir. Bu kart ı taşımıyan basın 
ve yayın mensupları, Millet Meclisinde de 
basına ayrılan yerlere giremezler. Bu özel 
kartlarla ilgili esaslar, Başkanlık Divanın
ca, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
niyle 'anlaşmak suretiyle kararlaştırılır. 

özel kart sahibi basma ve yayın mensup
ları, ancak, Millet Meclisimde basma aynı- t 
lan yerlere ve Millet Meclisi lokantasına 
girelbilirler. Bunların Genel Kurul salonu
na girebilmeleri Başkanın, siyasi parti 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Silâh taşıma 
yasağı. MADDE 141. »— Miltet Mec

lisi bina, bahçe, arsa ve 'ekleri
ne silâhla girmek yasaktır. Mu

hafız Taburu ile emniyet kuvvetlerindeki 
görevlilerle Başkanın istemi üzerine çağı
rılan iSilâhlı Kuvvetler ve güvenlik kuvvet
leri mensupları hakkında bu hüküm uy
gulanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edenler Baş
kanlıkça derhal dışarı çıkartılır. 

Çalışma salonla- MADDE 142. — Genel Ku
rma girme yasağı , , ., -. . , , 
ve ziyaretçiler. rv& salonu ale komisyon odaları

na T. B. M. Meclisi üyelerinden, 
Meclis memur ve hizmetlilerin

den, Hükümettin iş için gönderdiği memur
lardan ve çağrılan uzmanlardan başka kim
selerin girmesi yasaktır. 

Girenler Başkanlıkça dışarı çıkartılır. 
Ziyaretçilerin ziyaret usullleri bir yönet

melik ile düzenlenir. 

T. B. M. İM. eski MADDE 143. — Türkiye Bü-
İl V 61 Gri 

yük Millet Meclisi eski üyeleri, 
Genel Kurul, Komisyon ve parti 
grup toplantıları dışında Mec
lisin diğer kısımlarına girebilir
ler ve Meclis kitaplığından fay
dalanabilirler. 

Basın. MADDE 144. — Millet Mec
lisi Genel Kurul ve komisyonla

rındaki çalışmaları takibedecek basın ve 
yayın mensuplarına, Başkanlıkça özel bir 
giriş kartı verilir. Bu kartı taşımıyan basın 
ve yayın mensupları, Millet Meclisinde 
basma ayrılan yerlere giremezler. Bu özel 
kartlarla ilgili esaslar, Başkanlık Divanın
ca, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
niyle anlaşmak suretiyle kararlaştırılır. 

Türk ve yabancı basın ve yayın mensup
larına özel dinleme locaları ve çalışma bü
roları ayrılması, Meclis binasının diğer 
kısımlarıma girebilmeleri ve basın ve ya
yın mensuplarına ilişkin sair hususlar, 
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gruplarının çalışma yenlerine girelb İlmeleri 
grup başkanlığının, kamıis'yon salonlarına 
girebilmeleri de komisyon başkanının da
veti ürerine idareci Üyelerin veya onların 
göstereceği resmî görevlilerin gÖKetilmi al
tlında o'lıır, 

2. Türk ve ya/bancı Ibasıa ve yayın 
mensuplarına ö>zel dinleme locaları ve ça-
lıışma büroları ayrılması ve balsın ve yayın 
mensuplarına ilişkin diğer ıhususla>r, Baş
kanlık Divanı karariyle bir yönetmelik ile 
düzenlenir. 

özel dinleyici MADDE 242. — Aşağıda ya
zılı kimselier için! özel dinleyici 
Jocaları ayrılır : 

1. Cumfhui'ibaşkanı • 
-2. Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve 

üyeleri j 
•3. Askerî ve sivil erkân; 
4. Türkiye VI e görevdi .kordiplomatik 

ve korkonsüler mensupları) ile benızeri di
ğer yajbancı kişiler; 

5. Cumhuribaşkanımın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ve Bakanlar Ku
rulu üyelerinin eşleri; 

d Ya'bancı misafir ve ziyaretçilerin 
hanıgi locaya alınacağı Başkanlıkça karar
laştırılır. 

7. 13 nıcü ve '5 noi bentlerde yazılı kim- -
selere, Başkanlıkça bir yasama dönemi için 
daimî özel giriş kartı verilir. 

Genel dinleyici MADDE 243. — 241 nei ve 
yerleri. 

242 nici maddelerde gösterilen 
locall ardan 'başka, gene/l dinle

yici yerlerine, «bir- Tür'kiye Büyük Millet 
Meclisi veya Bakanlar Kurulu üye'sinin im-
zalıyacağı resmî kartla girilebilir. 

Cumhurbaşkanı- MADDE 244. — Cuim'hur-
nın ve resmî n n m.. „ . , . 
ziyaretçilerin balkanının veya Türkiye'yi reıs-Geneil Kurul men ziyaret eden bir yabancı 
salonuna girmesi. ^ ^ B^kmmm m m M e e . 

lûsi Genel Kurulu görüşmeleri
ni takiibetımefc üz'ere gelmesi halinde, Baş
kan, derhal görüşmeleri durdurur ve Genel 
Kurula durumu bildirdikten sonra, kendi
sini, Genel Kurul adıma selâmlar. Selâmla
madan sonra, çabşmalara devam olunur. 

Millet Meclisi 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Başkanlık Divanınca hazırl anaca k 
netmelik ile düzenlerdi'. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Cımnhurb akkanımın veya Türkiye'yi res
men ziyaret eden. bir yalbaneı Devlet Baş
kanının Millet Meclisine birleşimin veya 
oturumun açılmasından önce gelmesi halin
de Başkan, Cenel Kurula durumu, birleşi
mi veya "oturumu açtıktan sonra bildirir ve 
kendisine selâmlar. 

Yabancı 'bir Devlet Başkanının veya 
yasama meclisi başkanının, Ofenel Kurula 
hitabetim esi gerekiyorsa, Başkan, bu imkâ
nı 'sağlar. 

Dinleyiciler 
için uygulanan 
düzen. 

MADDE 245. —- Birleşimin 
levamınca dinleyicilerin kendi
lerine 'ayrılan yerlerde başı açık 

oturmaları, isufemalariı, fikir ve hislerini 
hiçbir şekilde açıklamamaları zorunludur. 

Dinleyiciler beğenme veya beğenımeıme 
tarzında söyler söyler ve hareketlerde bu
lunurlarsa, o yerin düzenini korumakla gö
revli olanlar tarafından hemen dışarı çıka
rılırlar. 

'Dinleyicilerden, Gren el Kurul görüşme
lerinin düzenini bozanlar, gerekiyorsa, gö
revliler tarafından yetkili mercie teslim 
edilirler. 

Millet Meclisi 
içinde suç 
işlenmesi.. 

MADDE 246. — Millet Mec
lisi Başkanınım yetkisi içerisine 
giren Türkiye Büyük Milıle't 

Meclisi bina, bahçe ve arsaları içinde mil
letvekillerinden ve Bakanlar Kurulunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmı-
yan üyelerinden başka bir kimse bir suç. 
işlerse, eğer suç savcılığın kendiliğinden ko
vuşturma açamıyaeağı fiillerden ise, görev
liler sanığı dışarı çıkartır. 

Eğer suç, savcılığın kendiliğinden ko
vuşturma açabileceği fiillerden ise, sanık 
hemen savcılığa teslim edilir. 

Millet Meclisi Başkanının yetkisi içine 
giren Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, 
bahçe ve arsalarında suç işliyen bir Cum
huriyet Senatosu üyesi, hakkındaki evrakla 
birlikte hemen Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına teslim olunur. 

Millet Meclisi Başkanının yetkisi içine 
giren Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, 
bahçe ve arsalarında suç işliyen bir millet-

Milılet Meclisi 
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Dinleyiciler. MADDE 145. — Dinleyiciler, 
Birleşimin devamı süresince kendilerime 
ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak 
zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya 
ret yönünde söz, alks^ yahut herhangi 
bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya 
koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerim düze
nini korumakla görevli olanlar tarafın
dan hemen dışarı çıkarılırlar. 

Millet Meclisi 
içinde suç 
islenmesi. 

MADDE 146. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bina, bahçe 
ve arsaları içinde milletvekille

rinden ve Bakanlar Kurulu üyelerinden baş
ka bir kimse bir suç işler ve bu suç savcı
lığın kendiliğinden kovuşturma açamaya-
eağı fiillerden olursa, görevliler sanığı dı
şarı çıkartır. 

Eğer suç, savcılığın kendiliğinden ko
vuşturma açabileceği fiillerden ise, sanık 
hemen savcılığa teslim edilir. 

T. B. M. M. üyelerinin suç. işlemeleri 
halinde Anayasanın 79. maddesindeki 
hükümlere göre işlem yapılır. 
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vekili veya Bakanlar Kurulunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan bir üye
si veyahut suçu Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının yetkisi içine giren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bina, bahçe ve arsalarında 
işleyip Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
ca Millet Meclisi Başkanlığına teslim edil
miş olan bir milletvekili veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olmıyan bir baka
nın bu suçu, savcılığın kendiliğinden kovuş
turma açabileceği suçlardan ise, Başkan, 
idareci üyeler eliyle gereken soruşturmayı 
yaptırır ve evrakı savcılığa verir. Adalet 
mercileri, suçun ilgilinin dokunulmazlığı
nın kaldırılmasını gerektirdiği kanısına va
rırlarsa, genel hükümlere göre işlem yapı
lır. 

Yukardaki fıkra hükmüne giren kimse
lerden birisinin işlediği suç, ağır cezalı suç
üstü niteliğini taşıyorsa, Başkan, sanığın 
Meclis bina, bahçe ve arsaları dışına çıkma
sını önliyecek tertipleri idareci üyeler eliy
le aldırdıktan başka, savcıyı çağırarak ge
reken kovuşturmanın hemen yapılması ge
reğini bildirir ve yakalanır yakalanmaz sa
nığı ona teslim eder. 

YtRMtBÎRtNOl KISIM 

Millet Meclisinin iç hizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

îçhizmetlere 
dair mevzuat. 

İdari işler 

MADDE 247. — Millet Mec
lîsinin iç hkmdtileri, kanunlara 
ve (bu İçtüzüğe uygun olarak: 
yurlüMilür. 

Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun 
olmak şartiyle Başkanlık Divanı, sırf Mil
let Meclisinin iç hizmetlerine aidolmak üze
re düzenleyici karar alabilir. Cumhuriyet 
Senatosu ile ortak hizmetler için bu karar
lar üzerinde Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divaniyle anlaşmak gereklidir. 

Başkanlık Divanının çıkaracağı bütün 
düzenleyici kararlar bastırılarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ile Bakanlar 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişitirişı 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 

Millet Meclisinin iıçhüanetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İdari işler 

îçhizmetlere 
dair mevzuat. 

MADDE 147. — Millet Mec
lisinin iç hizmetleri, kanunlara 
ve bu İçtüzüğe uygun olarak 
yürütülür. 

Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun 
olmak şartiyle Başkanlık Divanı, sırf Mil
let Meclisinin iç hizmetlerine aidolmak üze
re düzenleyici kararlar alabilir. Cumhuriyet 
Senatosu ile ortak hizmetler için bu karar
lar üzerinde Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divaniyle anlaşmak gereklidir. 

Milltet Meclisi (S. Sayısı : 763) 



- 141 — 

(Teklif) 

Kurulu üyelerine ve diğer ilgililere dağıtı
lır ve gerektiğinde R'esmî Gazöre'de yayın
lanır. 

Millet Meclisinin 
Heyetle temsili. 

MADDE 248. — Miıllet Mec
lisinin temsil eüllmesi gereken, 

bütün milletvekillerinin katılamıyacağı 
yurt içindeki törenlerde, Başkanlık Divanı 
veya Başkan, Millet Meclisi adına hazır bu
lunur. 

Böyle bir törene Millet Meclisi adına bir 
heyet gönderilmesi gerektiği takdirde, bu 
heyet üyelerinin sayısı, Başkan tarafından 
tesbit edilir Bu heyette siyasi parti grup
ları ve siyasi parti grupu mensubu olmayan
lar sayıları oranında temsil edilirler; şu 
şartla ki, her siyasi parti grupundan en az 
bir milletvekili ile siyasi parti grupu men
subu olmıyanlardan en az bir milletvekili 
bu heyette her halde bulunur. Heyete siya
si parti gruplarından katılacak olanların 
adları mensuboldukları grup Başkanlığınca 
Başkanlığa yazıyla bildirilir. Siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar için ise, Başkan, 
ad çekmeye başvurur. Bu heyete, Başkan 
veya göstereceği başkanvekillerinden birisi 
başkanlık eder. 

Kamu 
personelinin 
Millet Meclisine 
girme hakkı. 

MADDE 249. — Kamu per
sonelliden kimilerin Millet Mec
lisine görevli olarak girmeleri 
gerektiği, ilgili bakanılıMlarca 

yazıyla Başkanlığa bildirilir. Başkanlıkça, 
bu personele birer giriş kartı verilir. Bu 
personel, ancak, Başbakan, ilgili bakan ve
ya onun adına konuşmaya yetkili memur 
veya uzman tarafınklavL çağırıldığı vakit 
komisyon veya Genel Kurul salonuna gire
bilir. 

T. B. M. M. 
Kitaplığından 
faydalanma. 

MADDE 250. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kitaplığın
dan faydalanma şartları, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma 
Komisyonunca hazırlanıp Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık divanla-
rınca onaylanacak bir kararla düzenlenir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişttirişi 

Millet Meclisinin 
heyetle temsili. 

MADDE 148. — Millet Mec
lisinin temsil edilmesi gereken 
yurt içindeki törenlerde, Baş

kan veya Başkanlık Divanı üyeleri Millet 
Meclisi aıdma hazır bulunur. 

Böyle bir törene Millet Meclisi adına 
bir heyet gönderilmesi gerektiği takdirde, 
bu heyet üyelerinin sayısı, Başkan tarafın
dan tesbit edilir. Bu heyette her siyasi par
ti grubundan en az bir milletvekili bulu
nur. Bu heyete, Başkan veya göstereceği 
BaşkanveOdlliertnden birisi başkanlık ed/er. 

Madde çıkarılmıştır. 

T. B. M. M. 
Kitaplığından 
faydalanma. 

MADDE 149. — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplı
ğından faydalanma şartlan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık 
Karma Komisyonunca hazırlanıp, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık divanlarmca onaylanacak bir yönet
melikle düzenlenir. 
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Kimlik varakası. MADDE 251. — Mille'tve-
kfflerine Meclise katıldık'ları 

gün Başkanlıkça birer kimlik varakası ör
neği verilir. 

Bu varakanın bir gün içinde doldurula
rak geriverilmesi gereklidir. 

Bu varaka şu hususları kapsar : 
1. Milletvekilinin soyadı ve adı; 
2. Milletvekilinin baba adı; 
3. Milletvekilinin doğduğu tarih ve 

yer; 
4. Milletvekilinin ikametgâhı; 
5. Milletvekilinin tahsili; bildiği ya

bancı diller; varsa, ihtisası, ilmî rütbeleri, 
madalya ve nişanları, eserleri; 

6. Milletvekilinin meslek ve meşguli
yetleri ; 

7. Milletvekilinin evli olup olmadığı; 
eşinin âdı; varsa çocuklarının sayısı ve ad
ları ; 

8. Diğer hususlar; 
9. Sonradan olan değişiklikler. (Bu de

ğişiklikler, milletvekili tarafından derhal 
yazıyla Başkanlığa bildirilir.) 

Bu varakanın tasdikli bir örneği dönem 
sonunda milletvekiline verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ol-
mıyan bakanlar da, bu madde hükümlerine 
tabidirler. Bunlar, kimlik varakasını, atan
malarının Başkanlığa bildirilmesinden bir 
gün sonra verirler ve çekilmelerinin Baş
kanlığa bildirilmesiyle de kendilerine bu 
varakanın, tasdikli bir örneği verilir. 

Diğer vesikalar. MADDE 252. — MiTletve-
'killlleri, ayrıca, 'kanımllar, gere

ğince doldurmaları gereken diğer vesika
ları ve mal bildirimini Başkanlığa verirler. 

Bu vesikaların şekilleri.ve tarihleri, ge
rekiyorsa, Başkanlık Divanının alacağı bir 
kararla tesbit edilir. 

Milletvekilleri, seçildikleri tarihteki ser
vet durumlarını gösterir bu mal bildirimini, 
seçimlerinden sonraki iki ay içinde Başkan
lığa vermek zorundadırlar. Bu bildiri, üye
nin seçiminin yenilenmesinden veyahut üye-

Milet Meclisi 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişitirişi 

İKİNCİ BÖLÜM 

Milletvekilliği ile ilgili belgeler ve. işaretler 

Kimlik varakası. MADDE 150. — Milletvekil
lerine Meclise katıldıkları ilk 

günlerde Başkanlıkça birer kimlik varakası 
verilir. 

Bu varakada milletvekilinin : 
1. Soyadı ve adı; 
2. Baba adı; 
o. Doğduğu tarih ve yer; 
4. İkametgâhı; 
5. Tahsil derecesi; bildiği yabancı dil

ler; varsa, ihtisası, ilmî rütbeleri, madalya 
ve nişanları ile eserleri; 

6. Mesleği; 
7. Evli olup olmadığı; eşinin âdı; varsa 

çocuklarının sayısı ve adları; 
İle gerekli diğer hususlar yazılır. 
Sonradan olacak değişiklikler, milletve

kili tarafından yazıyla Başkanlığa bildiri
lir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ol-
nııyan bakanlar ela, bu madde hükümlerine 
tabidirler. 

Milletvekilleri, ayrıca, kanunlar ge
reğince1 doldurmaları gereken diğer bel
geleri ve mal bildirimini Başkanlığa ve
rirler. 

Madde çıkarılmıştır. 
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lık sıfatının sona ermesinden iki ay sonra 
aynı şekilde yenilenir. Dönem sonunda ye
niden seçilme halinde de mal bildirimi yeni
lenir. .Bu fıkra hükmime aykırı hareket 
eden milletvekillerinin ödenek ve yollukla
rı ödenemez. 

Mal bildirimi, verilir verilmez Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince 
saklanır. Bildirilerde yazılı olanlar, ancak, 
bildiri sahibinden veya mirasçılarının noter 
eliyle yapacakları istem üzerine Resmî Ga
zetede yayımlanmak suretiyle açıklanabilir 
veyahut mahkemenin istemi üzerine o mah
keme tarafından açılabilmek üzere Başkan
lıkça Başbakanlığa yazılacak bir yazıya ek 
olarak o mahkemeye gönderilir. 

Malî tutanak. MADDE 253. — Her millet
vekili dönem sonumda veya mil

letvekili sıfatı sona erince, milletvekilliği 
yaptığı süreyi ve bu süre içerisinde aldığı 
ödenek ve yolluk ile verdiği vergileri, emek
lilik keseneğini, disiplin cezası ve devam
sızlık kesenekleri, mensubolduğu siyasi 
parti grupuna ödendiği aidatı gösteren bir 
tutanağı Başkanlıktan istemek hakkına sa
hiptir. 

Kimlik cüzdanı, MADDE 254. — Her millet-
kordon ve rozet. „ .,. T. i in ı-w 

vekiline, Başkanıık Dı'vamımn 
bir kararla göstereceği tarzda 

şekli tesbit edilecek bir rozet ve bir kimlik 
cüzdanı verilir. 

Dağıtılacak MADDE 255. — Yasama 
, Meclisleri geneli kurulları ve ko

misyonla o m a tutanakları, Tür
kiye Bü'yülk Millet Meclisi üyeleriyle Ba
kanlar Kurulu üyelerine dağıtılır ve Ouinı-
hurlb akkanın a sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığınca, her yasa
ma yuh sonunda Resmî Gazetede yayınlan
mış 'kanunları, plân kararlarını, Kamu ik
tisadi TeşelbSbüslerinm denetlenmesine dair 
Millet Meclisi kararlarını ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Topla illisinin, 
Cumlhuriyet S en at olsunun ve Millet Mecli
sinin - Genel Kurul çalışmalarındaki usul 
kurallarının uytgulanımasına dair olanların 
dışında kalan - karartanın toplıyan bir 

Millet Meclisi 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Madde çıkarıtaştır. 

Kimlik cüzdanı MADDE 151. — Her nıillet-
ve rozet. vekiline, şekli Başkanlık Divanın

ca tesbit edilecek bir rozet ve bir kimlik cüz
danı veril ii'. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Türikiye Büyük Millet 'Meclisi 'kanunlar 
dergisi yayınlanır. Bu derginin dağıtınun-
da da yuikardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanlığı, gerekli gör
düğü diğer yayınları yapar ve bunları da 
ilk fıkrada gösterilen şdkilde bastırıp da
ğıtır. 

Bu madde hükümleri uyarımca yayın 
niteliğinde olmayıp Yasama Meclislerinin 
iç çalınmaları için basılan bütün, vesikala
rın dağıtımında da il'k fikra hlük'üımilerine 
uyulur. 

Besmî Gazete, Türkiye Bîüyüik Millet 
Meclisi üyelerine dağıtıbr. 

ÛBu maddede yazılı bütün yayın ve ve
sikaların dağıt ilmi bedelsiz olarak yapılır. 

IKINOÎ (BOLÜM 

Malî îşl&r 

Millet Meclisiyle MADDE 256. — Türkiye Bü~ 
ilgili bütçe ... , , . , „ , r n . . _,,..,, . . . 
maddelerinin yük Mıulet Medlisi Bütçesi ıçın-
hazırlanması. de s^ddce Millet Meclisi hizmet

leriyle iligili 'maddeler hakkın
daki teklifler, Millet Meclisi idareci Üye
leri tarafmldan hazırlanır. 

Başkanlık Divanı, İdareci Üyelere, bu 
konuda daha cuıce genel görüşlerini bildi
rir. 

İdareci Üyeler, tekliflerini Başkanlığa 
sunarlar. Başkandık Divanı bu teklifleri 
inceler ve bahis konusu bütçe maddelerine 
son şeklini verir. 

Bu bütçe maddeleri, Türkiye Büyük 
Millet Medlisi Bütçesi içerisindeki yerleri
ni aldıktan sonra, kanunun 'gösterdiği şe
kilde Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Harcamaların MADDE 257. — Türkiye Bü-
yapıması. ^..^ ^ ^ j . Meclisi Bütçesinin 

sadece Millet Medlisi hizimetleri-
ue dair maddelerinden yapılacak harcama
larda ilgili verile emirleri, Millet Medlisi 
Balkanı tarafımdan imzalanır. 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine 
İdareci Üyeler tarafınidan imzalanacağını, 
Başkan takdir "eder. 

Millet Meclisi 

Mfdet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî işler 

Millet Meclisi MADDE 1'52. — Millet Mec-
bütçesinin ,. . — .., . .., . .. , . 
hazırlanması. " s ı Bütçesi idareci üyeler tara

fından hazırlanıp Başkanlığa 
sunulur. Bütçe Başkanlık Divanınca incele
nerek son şeklini alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi
nin sadece Millet Meclisi hizmetlerine 
dair maddelerinden yapılacak harcamalarla 
ilgili verile emirleri, Millet Meclisi Başkanı 
tarafından imzalanır. 

Hangi verile emirlerinin kendi yerine 
idasreci üyeifer tarafından imzalanacağım, 
Başkan takdir eder. 

Bina, bahçe ve arsaların yapım, imar 
ve onarımı hakkındaki karar lar Başkan
lık Divanınca alınır. 

Madde çıkarılmıştır. 
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Harcamaların 
denetimi. 

MADDE 258. — 207 nci 
madde gereğince yapılan harca
maların denetimi Hesapları İn
celeme Komisyonunca yapılır. 

Bu komisyon, balhis komiten harcamalar 
hakkındaki incelemelerinin sonucunu, bir 
raporla, Genel Kurula sunulmak üz'ere Baş
kanlığa verir. 

Genel Kurul, ıbu ra-pora bilgi edinmekle 
yetinir. 

Komisyon, raporumda, bir görevli, me
mur veya hizmetli hakkında kovuşturma 
açılmasını istemiş&e, Başkan, bu istemi ye
rine getirir. Kovuşturma 'Sonucundan Ge
nel Kurula, Başkanlık sunuşları arasında 
bilgi verilir. 

Sayıştay denetimi hakkındaki Anayasa 
ve kanun hükümleri sakindir. 

Harcamaların 
vize edilmesi. 

MADDE 259. — 257 nci 
madde gereğince yapılacak har
camalarla ilgili verile emirleri, 

Hesapları İnceleme Komisyonu Denetçi 
üyeisi tarafından harcamanın yapılmasın
dan önce vize edilir. 

Denetçinin ö'zürlü olması halinde, bu 
görevi., komisyonun sözcüsü yapar. 

Eşya ve MADDE 260. — Sadece Mil-
denetlenm^sT l e t Meclisi hizmetlerine ayrıl

mış olan eşya ve demirbaşların 
defterleri, Millet Meclisi İdareci Üyeleri 
tarafından tutulur ve Hesapları inceleme 
Komisyonuna sunulur. 

Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları), 
kurul ihalinide denetler ve bahis konusu 
defterleri inceliyerek raporunu, Genel Ku
rula sunulmak üzere Başkanlığa verir. 

Bu raporla ilgili olarak, 2!5>8 nci mad
denin 3 ilâ 5 nci fıkraları uygulanır. 

Kesinhesap. MADDE 201. — Hesapları 
İnceleme Komisyonu, her malî 

yılın sonunda, Millet Meclisine ait geçen 
yıl bütçesinin Kesinhesabını bir raporla 
birlikte Genel Kurula sunulmak üzere Baş
kanlığa verir. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değişitirişi 

Harcamaların 
denetimi. 

MADDE 153. — Harcamalar 
ile saymanlığın denetimi Hesap
ları İnceleme Komisyonunca ya
pılır. 

Bu komisyon, söz konusu incelemeleri
nin sonucunu, bir raporla, Genel Kurula 
sunar. 

Saymanlığın denetlenmesi, yılda altı 
defadan az olamaz. 

Genel Kurul, bu rapora bilgi edinmekle 
yetinir. 

Harcamaların MADDE 154. — Verile emir
leri. Hesapları İnceleme Komis
yonu Denetçi üyesi tarafından 
harcamanın yapılmasından önce 
vize edilir. 

Denetçinin özürlü olması halinde, bu 
görevi, komisyonun sözcüsü yapar. 

Hesapları İnceleme Komisyonu denetçi 
üyesi veya onun izinli veya özürlü ol
ması halinde sözcüsü, tatil ve araverme 
sırasında Ankara'da bulunur. 

Eşya ve demir- MADDE 155. — Millet Mec-
başlarm denet- . . . -j , ,-, », -, ., 
leıunesi. ^lsı e § ^ a v e demirbaş detterlerı, 

Millet Meclisi İdareci üyeleri tarafından 
tutulur ve Hesapları İnceleme Komisyo
nuna sunulur. 

Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşları, 
kurul halinde denetler ve bahis konusu 
defterleri inceliyerek, raporunu, Genel Ku
rula sunar. 

Kesinhesap. MADDE 156. — Hesaplan 
İnceleme Komisyonu, her malî 

yılın sonunda, Millet Meclisine ait geçen 
yıl bütçesinin Kesinhesabını bir raporla, 
birlikte Genel Kurula sunar, 
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Genel Kurul bu rapora bilgi edinmekle 
yetinir, 

Genel Kurulun rapora 'bilgi edinim esin
den sonra, rapor, Türkiye Büyük MilM 
Meclisi Bütçesiyle ilgili benzeri diğer ra
porlarla birleştirilerek, Başkanlıkça, Hazi
ne genel hesa/bıaa ekleirnek üzere Başbakan
lığa (gönderilir.. 

Saymanlığın 
denetlenmesi. 

MADDE 262. — Kanunda 
te's/bit edilen usul içerisinde, He
saplan ince1!eme Komisyonunca, 

Tünkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlık 
Müdürlüğünün Millet Meclisi >b'üt*çesiyle 
ilgili işlemlerinin denetlenmesi sonucunda 
hazırlanan rapor, komisyonun veya Başka
nın gerekli görmesi takdirinde, Genel Ku
rula' suüülur, 

Genel Kurul, bu rapora 'bilgi edinmekle 
yetinir. 

Bu rapor hakkımda, 35'8 nci maddenin 
4- ncü ve 5 nci fıkraları uygulanıl*. 

Denetleme MADDE 263. — Hesaplan 
görevlilerinin + , T- • -, ,_ • 
Başkentte inceleme Komisyonu denetçi 
bulunması. üyesi veya onun izinli veya 

özürlü olması halinde sözcüsü, 
tatil ve ara verme sırasında başkentıte bulu
nur. 

Yapım, imar 
ve onarım. MADDE 264. — Bina, (bahçe 

ve arsalarım yapım, imar ve ona
nımı hakkındaki kararlar, ka

nun gereğince Başkanlık Divanınca alınır. 

MADDE 265. — Millet Mec
lisi Başkanı, BaşkaLüvekiHeri, 

Başkanlık Divanı 
üyelerinin ve 
denetlemeyle 
görevli olanların îdareci Üyeleri ve Divan Üye

lerinle gördükleri hizmet karşım 
lığında kanunla tesfodit edilen bir 
ödenek ödenir. 

Hesapları Ihceleme Komisyonu Denetçi 
Üyesine miktarı kanunla teslbit edilen bir 
hazır ıbul'unma hakkı ödenir. Bu komisyo
nun denetçi üyesinin izinli veya özürlü ol
ması halinde, hazır bulunma hakkı, görev
de 'bulunduğu süre için süzdiye ödenir. 

Mil'let Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

Genel Kurul bu rapora bilgi edinmekle 
yetinir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi (Si Sayısı : 763) 
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içtüzüğün 
değiştirilmesi. 

(Teklif) 

YÎRMÎ ÎKÎtfCÎ KISIM 

içtüzükle ilgili hükümler 

MADDE 2Ö6. — Bu içtüzük
te, maddelerin kaldırılması, de
ğiştirilmesi veya metne nradde-

eklenmesi şeklinde değişiklik yapılması) 
hakkında milletıvekillerittin teklifleri, ka
nun teklifleri hakkımdaki hükümlere tabi
dir. 

Bu teklifler, Anayasa Ko'misyonünida 
incelendikten sonra, bu kornisyonun rapo
ru esas olmak üzere, Genel Kurulda görü
şülür ve sonuçlandırılır. Bu teklifler, Ge-
nel Kurulda bir defa görüşülür. Komisyo
nun istemi üzerine, iki görüşıme yapılması 
kararlaştırılajbilir. Bu istem hakkımda Ge
nel Kurulda kısa görüşme yapılır ve işaret 
oyuyla karar verilir. 

İçtüzük 
değişikliklerinin 
yürürlüğe 
girmesi. 

MADDE 267. — İçtüzük de
ğişiklikleri, Millet Meclisi ka
rarı olarak Resmî Gazetede ya
yımlanmakla yürürlüğe girer; 

karanda, ileriye ait başkaca bir yürürlük 
tarihi de gösterilelbilir. 

Değişiklikler deriıal Ibaıstırılarak dağı
tılır. 

Düzenleme 
kararlarının 
yürürlüğe 
girmesi. 

MADDE 268. — Bu içtüzük
te balhis konulsu Başkanlık Di
vanı düzenleyici kararları Res
mî Gazetede yayımlıanımiakla yü

rürlüğe giner; kararda ileriye ait başkaca 
bir yürürlük tarihi de gösterilebilir. 

Bu kararlarda yapılacak değişiklikler 
için de yukard'aiki fıkra hükmü uygulanır. 

Müllet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

ÖNDÖRDÜNCÜ KISIM 

İçtüzüğün 
değiştirilmesi. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 157. — İçtüzükte 
değişiklik yapılmasını öngören 

teklifler, milletvekillerince yapılabilir. Bun
lar hakkında, kanun teklifleri hakkındaki 
hükümler uygulanır. 

Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda 
incelendikten sonra, bu komisyonun rapo
ru esas olmak üzere, Genel Kurulda görü
şülür ve sonuçlandırılır. 

Anayasa Komisyonu, İçtüzükte gördü
ğü boşluk ve aksaklıkları ve bunların dol
durulması ve düzeltilmesi için uygun gör
düğü tedbirleri, bir rapor halinde Meclis 
Başkanlığına sunar. 13u rapordaki görüşler 
Başkanlık Divanınca da benimsenirse, Mec
lis Başkanı İçtüzükte gerekli değişiklik 
tekliflerinin yapılması için Genel Kurulu 
uyarır. 

tçtüzük değişiklikleri, Millet Meclisi 
kararı olarak Resmî Gazetede yayımlan
makla yürürlüğe girer; kararda, ileriye 
ait başkaca bir yürürlük tarihi de göste
rilebilir. 

Millet Meclisi ka- MADDE 168. — Bu İçtüzük-
ı[anması"ve yürür-te bahis konusu Başkanlık Di-
lüğe girmesi. vanı tarafından hazırlanan yö

netmelikler ve düzenleyici ka
rarlar Resmî Gazetede yayımlanmakla yü
rürlüğe girer; kararda ileriye ait başkaca 
bir 'yürürlük tarihi de gösterilebilir. 

Meclis Kararları ile Meclisin yap
tığı -seçimlerin sonuçlarından ve Başkanlık 
Divanı kararlarından hangilerinin Resmî 
Gazetede yayınlanacağı Başkanlık Diva
nının hazırlayacağı bir yönetmelikte be
lirtilir. 

Madde çıkarılmıştır. 

Milet Meclisi (S. Sayısı : 763) 
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Sürelerin tatil MADDE 269. — Bu İçtü-
işlememesi. zükte gösterilen süreler, aksi 

Anayasa, kanun veya tdtüzükte 
belirtilımedi'kçe, tatil sırasında işleımez; 
rösmî haifita sonu tatillerinde ise işlemeye 
devam eder. 

Millet Meclisi MADDE 270. — Millet Mec-
kfl.iT Ahlat'ının 
yayımlanması. İki Bakanlığına, Başkanjvekil-

lorime, İdareci Üyeliklerle ve Di
van üyeliklerine seçilenler ile Hesapları 
İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Başkanve-
killiği, Denetçiliği ve Sözcülüğüne seçilen
lerin adları, Millet Meclisinin olağanüstü 
olarak toplanmasını gerektiren çağrılar ile 
tatil konusunda Cumhuriyet Senatosu ile 
anlaşma halinde alınan kararlar, ara verme 
kararları, Meclis Araştırması Komisyonu 
kurulması, üyelerinin seçimi ve yetkileri 
hakkındaki kararlar, kamu iktisadi teşeb
büslerinin ibrasına ilişkin kararlar, Bakan
lar Kuruluna veya Başbakan dışındaki bir 
Bakanlar Kurulu üyesine güven veya gü
vensizlik oyu verildiğine dair kararlar, bir 
milletvekilinin veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi olmıyan bir bakanın doku
nulmazlığının kaldırılması veya kaldırıl
maması hakkındaki kararlar ile bunların 
bir yargı mercii önüne çıkmasına izin ve
rilmesine dair kararlar, milletvekilliği sıfa
tının düşmesine dair kararlar, Anayasanın 
78 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
alman kararlar, bir parlâmentolararası bir
lik grupunun veya bir dostluk grupunun 
kurulması hakkında özel kanun gereğince 
alman kararlar, Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi üyeliğine seçilenlerin adları, bir mil
letlerarası andlaşma gereğince yasama or
ganı üyelerinden kurulan ve bir milletler
arası tüzel kişinin organı olan veya olmı
yan milletlerarası kurulların üyeliğine se
çilenlerin adları, yabancı parlâmentolara 
resmî ziyareltte bulunacak heyetlerin üyeli
sine seçilen adları, Anayasa Mahkemesi 
ağıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerin ad
ları, bu İçtüzük gereğince ödenek veya yol
luğundan kesinti yapılması gereken millet
vekillerinin adları, iki ay için izin alanla
rın ödenek ve yolluklarının ödenip ödenmi-

Mül'let Meclisi Anayasa Komisyonunun değişıtirişi 

Sürelerin tatil 
sırasında 
işlememesi. 

MADDE 159. — Bu İç
tüzükte gösterilen süreler, aksi 
Anayasa, kanun veya İçtüzükte 

belirtilmedikçe, tatil sırasında işlemez, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 763) 
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Mfflüet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

yeceğine dair kararlar ve içtüzükte yayım
lanacağı belirtilen diğer kararlar, Millet 
Meclisi kararı olarak Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

YÎRMtÜÇÜNOÜ KB3IM 

Geçici hükümler 

OEÇÎd MADDE 1. — Ka
snın 1)9171 günlü seiçillen Başkan
lık Divanı üyeleri, işbu îçtü-
züık hükümleri uyarımca göreve 

yasama yılı sonuna kadar devam ederler. 

Görev başındaki 
Başkanlık 
Divanının göreve 
devamı. 

Genel Kuruldaki 
kanun tasarı 
ve teklifleri. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Ge
nel Kurul gündemine girmiş 
olup da birinci veya ikinci gö

rüşmesine başlanmış olan kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine, mevcut esas 
komisyon raporu üzerinden işbu İçtüzük 
hükümlerine göre yasama yılı sonuna ka
dar devam olunur. 

Komisyonların 
yeniden 
seçilmesi. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Ana
yasama 3 ncü geçici maddesi 
gereğince uygulanan 1 Kasım 

1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahilî Nizamnamesi uyarınca seçilmiş olan 
komisyonların seçimleri ile Anayasa veya 
kanun gereğince milletvekilleri ve Cumhu
riyet Senatosu üyelerinden kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi karma komisyonla
rına seçilen milletvekillerinin seçimi, bu İç
tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 
onbeş gün içinde bu İçtüzük hükümlerine 
göre tekrarlanır. 

Yukardaki fıkra hükmü, geçici komis
yonlar ile Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince kurulan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi karma komisyonları hakkında uygulan
maz. 

2 nci geçici maddede söz konusu olanlar 
dışında eski komisyonlarca raporları hazır-

ONBEŞlNOt KISIM 

Geçici hükümler 
Seçilmiş 
Komisyonlar. 

<HBÇİOİ MABDE 1. — 1 Ka
snın 1956 tarihli T. B. M. M. Da

hilî Nizamnamesi gereğince kurulmuş bu
lunan Meclis Başkanlık Divanı dfte koraads-
yanjlar, görevlerime yasamla yılı sonuna ka
dar devam ederler. Bu süre içinde bu İçtü-
zaiğfün 11 ve 20 nci maddeleri uyguüanmıaz. 

Geçici komisyonlar Millet Meclisi Ge
nel Kurulanca aksi kararlaştırılmadıkça gö
revlerini (tamamlayıncaya kadar çalışmala
rına devam ederler. 

Madde çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sabası : 763) 



- İ5Û -

: .(Tekli£)-

lanmış olan işler, benimsenmek üzere yeni se
çilen komisyonlara havale olunur. Ancak, 
eski esas komisyonca hazırlanmış bir rapor 
varsa, bu raporun aidolduğu iş, raporun be
nimsenmesi için, sadece yeni esas komisyo
na havale edilir. 2 nci geçici maddede söz 
konusu işlerde eski esas komisyonun yetki
si, bu işler için Türkiye Büyük Millet Mec
lisince son işlem yapılıncaya kadar devam 
eder. 

Mıiılllet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiş'tirişi 

îç hizmetlerin 
teşkilâtlanması. 

GffiÇÎCÎ MADDE 4. — Tür
kiye Büyük Millelt' Meclisi teşki
lâtına dair olup <bu İçtüzüğün 

yürürlüğe girdiği tarihte yürür^ülkte olan 
kanun hükümleri ile 1 Kasıim 1)906 tarihli 
Türkiye Büyük Millet Mecltei Dahilî Ni
zamnamesinin 21İ8 nıcd maddesi, kanunla de
ğiştirilince vteya kaldırmcaya kaidaır yürür
lükte kalır. 

Bütçe ile ilgili 
hükümler. 

CKEÇÎCİ MADDE 5. — 1 Ka
sım 19I96 tarihli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Daıhilî Nizamna

mesinin 126 ncı maddesiain 1' nci ilâ 3 ncü 
bentleri, 1(2(7 nci maddösindn 1 nci ilâ Smcü 
fıkraları, 1128 nci ilâ 1130 ncu maddeleri, 
kanunla değiş'tirilince veya kaldırılıncaya 
kaıdar TürlMye Büyülk Millet Meclisi Büt
çe Karma Komiısyfonftıhida yüKMükte kalıır. 

Kitaplık GEÇÎCÎ MADDE 6. — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplık Karma Komisyonu ka

nunla düzenletoinceye kadar, Cumlhuriyet 
Senatosunca seçilecek Kitarplık; Komisyo
nuyla bir arada Karma Komisyon olarak 
görev yapmak üzere, Grenel Kurulca, genel 
hükümler uyarınca, Ibir Kitaıpüılk Koımisyo-
nu seiçilir. Kitaplık Komisyonumun üye sa
yısı, Mille't Meclisi Başlkanının Cumhuriyet 
Senatosu Başkaniyle danışrnaisıddam sonra, 
Danışma Kurulunca teslbilt edilir. 

Komisyonu 

Madde çıkanluııştır. 

Madde çıkarılmıştır. 

Kitaplık 
Komisyonu GEÇİCİ MADDE 2. — Tür

kiye Büyük Millet MeeilM Ki
taplık Karma Komisyonu kanunla düzenle
ninceye kadar, Cumhuriyet Senatosunca 
seçilecek Kitaplık Komisyonuyla bir arada 
Kanıma Komisyon olıaraik görev yapmak 
üzene, Oeııel Kurullea, genel büktiımilfer uya
rınca, bir Kitaplık Komisyonu seçilir. Ki
taplık Komisyonunun üye sayısı, Millet 
Meclisi Başkanının Cumhuriyet Senatosu 
Başkaniyle danışmasından sonra, Danış
ma Kurulunca tespit edilir. 
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YtRMlDÖRDÜNCÜ KISIM 

Son hükümler 
1 Kasım 1956 
tarihli Dahilî 
Nizamnamenin 
kaldırılması. 

MADDE 271. — Anayasa
nın 3 ncii geçici maddesi gere
ğince Millet Meclisinde uygula
nan 1 Kasım TO6 'tarihli Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesi ve bu nizamname .gereğince Türkiye 
Büyük Millet Mecl'iısi Gendi- Kurulu, Baş
kanlığı ve Başkanlık Divanı tarafından 
alınmış oOan u'su'J hakkındaki kararlar ile 
yönetmelikler ve bu İçtüzüğe aykırı örf 
ve âdet kura;lları Millet Meclisinde kaldı-
rılmış'tıır; geçici maddeler hükümleri sak
lıdır. 

Kararlar ve 
örf ve âdet. 

MADDE 272. — Anayasa
nın, kauunlarm ve bu İçtüzük 
ile bu içtüzükte 'bahis konusu 

düzenleyici karaı'ların Millet Mec'lisinicle 
uygula ramaisı hakkındaki kararlar ile örf 
ve âdet, kuralları ve ayidunlatıcı diğer hu
suslar, Başkanlıkoa, 'bir not liste'.si halinde 
derlenerek 255 nci maddenin 3 ncü fıkra
sında yazılı el kiıtalbına ek olarak dağıtılır. 

Yürürlük tarihi. MADDE 273. — Bu İçtüzük, 
Rösimî Gazetede yaıyım'kn'dığı 
'tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme. MADDE 274. — Bu İçtüzük, 
MiLlöt Meclisi tarafımdan yürü
tülür. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun değiştirişi 

ONALTINCI KISIM 

Son hükümler 

Dahilî Nizamna
menin yürürlük
ten kalkması. 

MADDE 160. — Anayasa
nın 3. geçici maddesi gere
ğince Millet Meclisinde uygula
nan 1 Kasım 1956 tarihli Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Dahild Nizamna
mesi işbu Tüzüğün yürürlüğe girmesi tari
hinde yürürlükten kalkar. 

Madde çıkarılmıştır. 

Yürürlük tarihi. MADDE 161. — Bu İçtüzük, 
Resmî Gazetede yayımlandığı 

tarihi takibeden ay başından itibaren yü
rürlüğe girer. 

Yürütme. MADDE 162. — Bu İçtüzük, 
Millet Meclisi tarafından yürü
tülür. 

)>m<i 
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Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Ke
nan Aral , Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer ve Van 
Milletvekili M. Salih Yıldız'ın Millet Meclisi İçtüzük teklifi ve 

Anayasa Komisyonu raporu (2 /706) 

Madde 

FİHRİST 

BİRİNCİ KISIM 

Genel hükümler ve tarifler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Dönem, yasama yılı, bileşim ve oturum 
Üye tamsayısı 
İlk toplantı ve andiçme 
Yasama yılının başlaması 
Tatil 
Aravermeı 
Olağanüstü toplantı çağırılan 

İKİNCİ KISIM 

Millet Meclisinin Kuruluşu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ba§kanhk Divanı 

8 Geçici Başkanlık Divanı 
9 Başkanlık Divanının Kuruluşu 

10 Başkanın seçimi; görev süresi 
11 Parti gruplarının Başkanlık Divanında temsili 
12 Başkanlık Divanında boşalma 
13 Başkanlık Divanının görevleri 
14 Başkanın görevleri 
15 Başkan vekillerinin görevleri 
16 İdareci üyelerin görevleri 
17 Divan üyelerinin görevleri 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Siyasî parti grupları ve Danışma Kurulu 

Madde I 

18 Siyasî parti gruplarının kuruluşu 

19 Danışma Kurulu 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonlar 
20 Komisyonların adları 
21 Parti gruplarının komisyonlarda temsili 
22 Komisyon üyeliklerinde boşalma 
23 Esas komisyonlar 
24 Anayasanın 92 nci maddesine1 göre kurulan komisyonlar 
25 Komisyon Başkanı, Başkanvekili, sözcü ve kâtibin seçimi 
26 Tatil ve araverme sırasında komisyonların çalışması 
27 Komisyonların toplantıya çağrılması 
(28 Komisyon Başkanı, toplantı ve karar yeter sayısı 
29 Komisyonlara devam 
30 Komisyonlarda söz alma 
31 Komisyonlarda Hükümetin temsili ve uzman çağrılması 
32 Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar 
33 Komisyonlarda kapalı oturum 
34 Komisyon tutanakları 
35 Görüş alma, görüş bildirme 
36 Komisyonların yetkisi, toplantı yerd ve zamanı 
37 Bekleme süresi 
38 İnceleme süresi 
39 Anayasaya uygunluğun incelenmesi 
40 Erteleme 
41 Başbakanlığa haber verme 
42 Bakanlıklarla yazışma 
43 Komisyon raporları 
44 Komisyonlarda yeniden görüşme 
45 Eski raporun benimsenmesi 
46 Genel Kurulda komisyonların temsili 
47 Komisyon toplantılarının düzeni 
48 Komisyonlar bülteni 

49 Arşive verilecek komisyon evrakı 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Genel Kurul çalışmaları 

50 Gündem 
51 özel gündem 
52 Gelen kâğıtlar listesi 
53 Genel Kurulda bekleme süresi 
54 Teşekkür, tebrik ve temenniler 
55 Toplantı günleri 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 763'e 1 nci ek) 
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Madde 

56 Birleşimin açılması ve kapanması 
57 Kıyafet 
58 Yoklama 
59 Geçen tutanak hakkında^ konuşma 
60 Gündem dışı konuşma 
61 Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar 
62 Söz sırası ve söz sırasını değiştirme 
63 Hükümetin temsili 
64 Usul hakkında konuşma 
65 Başkanın görüşme ve oylamalara katılması 
66 Görüşmelerde genel düzen 
67 Başkanın söz kesmesi 
168 Konuşma üslûbu 
69 Gürültü ve kavga 
70 Açıklama hakkı 
71 Kapalı oturumlar 
72 Kapalı oturum tutanakları 
73 Görüşmelerin yeterliği 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kanunların yapılması 

74 Kanun tasarıları ve komisyonlara havale 
75 Kanun teklifleri 
76 Geri alma ve benimseme 
77 Reddedilen ve beriimsenmeyen kanun tasarı ve tekliflerinin yeniden verilememesi 
78 Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin durumu 
79 Hükümetin çekilmesi halinde kanun tasarı ve teklifleri N 

80 Rapor ve gerekçelerin okunması 
81 Raporda ret sistemi 
82 Tüm üzerinde konuşmalar 
83 Komisyona geriverıme 
84 Bir maddenin önce konuşulması veya fıkraların ayrı ayrı oylanması 
85 Anayasaya aykırılık önergeleri 
86 Danışman Kurulu ve maddî hatalar 
87 Son konuşmalar 
88 Değişiklik önergeleri 
89 Metni veya maddenin geri 'istenmesi 

BEŞİNCİ KISIM 

Özel hükümler 

90 Ölüm cezalarının yerine getirilmesine' dair kanun tasarıları 
91 Anayasanın değiştirilmesi 
92 Anayasa maddelerinin kabulü 
93 Seçimlerin yenilenmesi kararı 
94 Soru 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 763'e 1 nci _ek) 
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Madde 

ALTINCI KISIM 

Denetim yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

95 Sorulamayacak sorular 
96 Yazılı sorunun cevabı 
97 Sözlü soruların gündeime alınması 
98 Başkanlıktan sorular 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel görüşme 

99 Genel görüşmenin tarifi 
100 Genel görüşmenin açılması 
101 Genel görüşme için özel gündem 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Meclis araştırması 

102 Meclis araştırmasının tarifi ve açılması 
103 Araştırma komisyonu ve yetkileri 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Güven istemi 

104 Bakanlar Kuruluna güven verilmesi 
105 Hükümetin programının görüşülmesi; göreve başlarken güven oyu 
106 Güven isteminin görüşme usulü 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gensoru 

107 Gensoruda usul 

YEDİNCİ KISIM 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşmesi 

108 Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşüle'ceği komisyon 
109 Hazırlık Komisyonu ve görüşleri 
.110 Karma Komisyon raporu 
11.1 Savunma hakkı 
112 Mahkûmiyet ve çekilme 
113 Milletvekilliği ile bağdaşmayan görev kabul etme 
114 Milletvekilleri devamsızlığı 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Oylamalar ve seçimler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Oylamalar 

115 Oylama şekilleri 
116 İşaretle oylamanın yapılacağı haller 
117 İşaretle oylamada usul 
118 Açık oylamanın zorunlu olduğu haller 
119 Açık oylama istemi 
120 Açık yolamanın sonuçlanması 
121 Birden fazla açık oylamanın bir arada yapılması 
122 Karar yeter sayısı 
123 Gizli oylama 
124 Gizli oylama usulü 
125 Oylamanın mânasının belirtilmesi 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçimler 

126 Seçimlerde usul 

DOKUZUNCU KISIM 

Devam ve tizin 

127 Devamsızlık ve izin 
128 Devamsızlık cetveli 
129 Devamsızlığın müeyyidesi 
130 İki ay için izin alanların ödenek ve yollukları 

ONUNCU KISIM 

Tutanaklar 

131 Tutanak nevileri, tutulması ve tutanakta düzeltme 

ONBİRİNCİ KISIM 

Disiplin cezaları 

. 132 Disiplin cezalarının nevileri 
133 Uyarma 
134 Uyarma cezasının verilmesi 
135 Söz söylemekten yasaklama 
136 Kınama 
137 Meclisten geçici çıkarma 
138 Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları 
139 Disiplin cezalarında savunma ve özür dileme 
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ONİKİNCI KISIM 
Kolluk işleri 

140 Kolluk tedbirleri 
141 (Silâh taşıma yasağı 
142 Çalışma salonlarına girme yasağı ve ziyaretçiler 
143 T. B. M. M. eski üyeleri 
144 Basın 
145 Dinleyiciler 
14ö Millet Meclisi içinde suç işlenmesi 

ONÜÇÜNCÜ KISIM 
Millet Meclisinin iç hizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İdarî işler 

147 Içhizmetlere dair mevzuat 
148 Millet Meclisinin heyetle temsili 

. 149 T. B. M. M. Kitaplığından faydalanma 

İKİNCİ BÖLÜM 

Milletvekilliği ile ilgili belgeler ve işaretler 

150 Kimlik varakası 
151 Kimlik cüzdanı ve rozet 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî işler 

152 Millet Meclisi bütçesinin hazırlanması 
153 Harcamaların denetimi 
154 Harcamaların vize edilmesi 
155 Eşya ve demirbaşların denetlenmesi 
156 Kes&nhesap 

ONDÖRDÜNGÜ KISIM 
Çeşitli hükümler 

157 İçtüzüğün değiştirilmesi 
158 Millet Meclisi kararlarının yayınlanması ve yürürlüğe ginmesi 
159 Sürelerin tatil sırasında işlememesi 

**•• ONBEŞINCÎ KISIM 
k Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Seçilmiş komisyonlar 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kitaplık Komisyonu 
ONALTINCI KISIM 

Son hükümler 

160 Dahilî Nizamnamenin yürürlükten kalkması 
161 Yürürlük tarihi 
162 Yürütme 
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