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T. C. 

Milli Birlik Komitesi 

İÇTttZO'Gtt 

BİRİNCİ BöLttM 

T. C. 

Milli Birlik Komitesinin kuruluşu 

MADDE 1. - T. C. Milli Birl'lk Komi'tıes.i ; 

ınımaralı geçici Kanunun 9 ncu rnııddesi ge
r egince a.d1 gcc:cn kanunun :ıltında imzalan bu
lıman b~kan ve üyderd~n Jmrulmu§tur. 

MADDE 2. - T. C. MHli Büuik K-oın'iıte . 
iiych'ri l m;rıa.ralı gP<:ici l: anuuun 2 nci 
maddesi gereğince kendi araJarında ve Türk 
ı uülcti huzurunda soyadlaMmn alfa:be ırasına 

~ör and içerler. 

MADDE 3. - Aynı karnınun 1 l'i ncı m ad-

s 



ılcsi ge l'cğinco Komite Baş!mnının bulunmadığı 
r\:oınitc toplantılarına üyalerden beı· biri SOY

~ dı u lfaibe sıea ına gör·e Bl.jkanlık ecler. Baş

kanlık kAtipliğini Komite-nin en gen~ iki. liy<mi 
yapar. 

MADDE 4. - Daş'kanlık Divanı : 

r - Başkan (l3a.şkanın ı.ulunmadığı haııleı·

rl r. o .,.ün Korniteye Başkanhk eden zattıe.) 

rL - İki katip (1 ımınaralı geçici Kamımm 
16 n e ı ınadrl ine g·öre en genç 2 üye.) 

Ili - , eheterlikt n kumlınnştul'. 

MADDE 5. - , 'ek rOlterlik: 

Ür;: ~>kreterden kurulut·. Dağıtılan 'I'ürldyc 
n üyük fill t .ı: f elisinin ldar Amh·Hği ,.<' 
iTrnuıni Katiplik göı· vl ri hu lmrnl Utrnfındaıı 

yapı lıı · . 

Kauunlal', 'l'utaııak, Bütç Kal •mi Sayman
lık, IIususi Kal ın, Basııncvi, Zat vr Irağlt İş
I ri, Milli 'araylo.ı·, Daire, Kitaplık Müdürlük
ı t'i il Dilel~e Büı·o u, Do~torluk ve Eınniy; t 
Am irliği, 

'.l'ürkiy Cumhuı·iy ti Milli Birlik Koıııitc:si 

Sckr terliğin hnğlanınışt11·. 
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İKİNCİ BÖLUM 

Komisyonlar 

MADDE 6. - '1'. . M. B. K. 4 komisyon 
lınlindr c,:ahşır 

<L) Wiv nlik Komisyonu, 
1> ) lktisat Komj ·yon u, 
1• ) :-3osyal İ§l r Komisyonu, 
1l ) Bayındırlık ve tınar Komisyonu. 

MADDE 7. - Güıverdik Komi yonu ll üyc
lidir. Aşağıdaıki bakanlıkların hizmetlerinin gü
<lüınü ve denetlernesi ilt> görevlidir 

n) Milli avunma 
b) lçişleri 
c) Dışişleri, 

tl) Ulaştırma . 
.Anaya~m koıınsmıa. giı · <• ıı iljlf>ı· dr bu komi. ·. 

yoııda ,.öı·üşülii1·. 

MADDE 8. - lkti at Koıni ·yoını lO öy li
dir. Aşağıdaki bakanlıklar hizmeti ri11in güclü
mü ve denetlemesi ile görevlidir : 

a) Maliye, 
b) Sanayi 
c) T:ırım, 

d) Ticaret, 
) CH.imrük ve Tekel. 
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DağıLılan 'J'. B. NI. Meclisinin Bütçe ve Sa
.rılitay kom.isyonlarına kanunlarla verilmi~ olan 

örovlerlc Bütç. ve lkti adi kamu kuruluşları 
ile ilgili ve 8-ayıştay BaşkanlıO.ımn <;alışma ko
nusuna giı·eıı işleri ele lıu komisyon yapar. 

MADDE 9. - , 'o ·yal 1şlre r. oınisyoııu 1 O 
iiyelidiı·. Aııağıdal i bakanlıklar hizmetlerhıhı 

güclüınü ve denetlernesi He görevlidir : 

a) Adalet, 
h) Milli Eğitim 
·) Basın- Yayın e Turizm, 
d) ağhk v , o ·yal Yardım. 
c) ,alışma. 

MADDE 10. - Rııyındıl'lık \ ' f' Jıııaı· KonıiH 
_vonu 3 üyclidi ı·. AşaO.ıdaki ba.knnh.klar hiz
ınetlcriHin güdiimü ve denf'tlem i ilf' g-Öl'f'\' 

li<l i ı·. 

a) Buyındırhk, 

b) 1ma.r v i knn işleri. 

MADDE 11. - Koıni ·yoıılaı- liyel<!t'i aml;ı

ı·ın lıı. g"ı· Y lıiilüıııü yapabilirl<~ı·. 

MADDE 12.- 'l'. . M. . K. gt•ı·r·kiı·st· ko 
ıııi.syonluı-daki üy' adedini leğişth~biliı·. {Ip 

(:id H)'H laı ı'mll k ınisyonlnı· kııı•ııbiliı·. 

6 



MADDE 13. - 'l'. . M. B. K. yı:tkarda ya. 
:.-~1h komisyonlara muvazi olarak 1 omisyon fonk
siyonla rına dahil işlerde planlama ve denetle
ıne ile görevli, Başkanlığa bağlı «Araştırma 

ve inceleme lmrull ıırı» kurın·. Kurul bir bll§
kan ve yeteri kadar· üy den kurulm. 

MADDE 14. - Ar8.§tırma ve inceleme ku
rullarınm üyeleri; üniversiteler öğretim üye
leri, mesleki teşekküller, sanayi erbabı ve idari 
kadrolar içerisindeki ehliyetli kişiler arasından, 
komisyonlarınca veya Komite üyelerince yapı
lacak tavsiye üzerine, T. C. M. B. Komitesi 
Başkanlık Divanınca seçilir. 

MADDE 15. - Araştırma ve inceleme ku
rullarında vazife alanlar vazifelerine yemin ve 
mal beyanı ile başlar lar. V azifelerinden maJ 
beyanı ile aynhrlar. 

MADDE 16. - Araştırma ve inceleme ku
rullarınca görüşmeler, aksine karar alınmadık
ça, tutanağa geçirilir. Görüşmelerin tutanağa 

geçirilmesi işi Umumi Katiplikçe düzenlenir. 

MADDE 17. -Araştırma ve inceleme ku
rullarının görevleri, konulan ile sınırlandırıl

mıştır. Kurul gerekli görürse diğer bir kurulun 
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ıııütalaa. ını alabilit n ya diğer kumidaki tck
lif veya tasaı·ıyı nıütalila hcyan ctıw•k iizcı·p 

istiy biH ı·. 

MADDE 18. - T omi yonlae üyclcl'i Ara~ 

t ıı·ına YC' iiH·<• I ınr l<unıllanınn görü ·nıcleriııı · 

katılabilir! cl'. Rapoı·la 1· komisyon Y' kunıl ÜyP

lcrince imzala nı r·. Görüşmelcl'in n t icesiuel Ko
rniteyc sunulueak raporlarcıa sacler komisyon 
iiy leı·inin imzası bulunur. 

MADDE 19. - '•krctel'lik rapo1·u lıastm1 · . 

Komite Baş'kaııhğına vcriı· ve üyrll't' ılrığıtlı -

1'11'. Aksine kal'ar vcrilıncclikc:r <lağı1ıllmy:ııı 

mporla r I omitcd g·örüı:ıli l rııwz. 

Komite, Ara tıı·ına ve İnceleme 1 - uı·ullanıı 
ra hazn·lanan raporların yayımma kurar vrrc
hilir. Rapoı·lar ba kanhiYa vel'ilclil~ç 'l'utanıık 

])rrgÜ;İ11 (' V(' glintlcııır g C: 1', lcvhaya asılıı·. 

MADDE 20. - Bir tasarı vcyn teklifi Ko
ınitcd<' t<'klif sah ibi veyH ilgili komisyon söz
disil s:ı:vı.llllll'. 

MADDE 21 . - Konıi yonlaı·a gön ıl riiC'n 
tcklif v ta. ıll'llal' alındığı güııcl n en çok J5 
"Ü n sour·cı :ıeııol rurnla g tiı'ili1·. u siiı·<' ı~m 

ıl<' n ti ~C'lcndiı·il<'ııı z, r g r<'k~ . i il Ocm•l Ku-
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nıl:ı J,ildiı'ilir. Aksi hal le Hükümet v ya t<'l~

lif ı-ınlı.ib i tasarmm veya t klifin gündeme ahıı
ııııı ·mı i tiyehilir. 

MADDE 22. - Konilsyonlar k ndilerin 
g(indl!r·ilen t<'klif ve tasarılarm !nkılap Anaya
sa.·ımıı ruhuna ve T. . M. B. K. doktrinin 
uyup uynuı<lığmı in celemekle görcvlidir. Aykırı 
t Pldifleı· grrrkç i gö teri] ı' k ı'ccldediliı·. 

MADDE 23. - Komi ·yonlar bütün bakan
lı],!aı · la. <Loğmlan <loğ-myn ha.hel'lrşc-bilir, a ·clr 
hnllrr<lc ilgililerden hab r ve bj]gi istiyebilirler. 

MADDE 24. - Komi yonlar bakanlan w 
uzmanlan izahat verıneye davet 'debilirl l'. 

Özül'lü bakan, nanuna yetkili memurunu 
g-önclcı'ebilir. I anun t klifi sahibi teklifinin in
c·<•lcn<'ceği grup toplantı ·ında mütalaa beyanı
na davr1 rdilir. 'l'eklif sahibinin ooelm ın . i m -
H<'l<'ııin göriişülmesin mfıni değildir. 

MADDE 25. -Bil' komite üy i gör vli ol
madığı komi ·yonda göı·i'ı melPr katılabilir. } ıı
ka1 oy kullanamaz. 

MADDE 26. - l omÜ>ycmlarla Anı ·tıı·ıııa Y<' 

tııc•c • l ı• ıııc lnırullat·ınm cy ı·rık, ve•. ika "" tutanrık
lal'ı , :ı~tlolılnklaıı tnsnn nı 1t•klil'l<'ı· Knıııit kıı-
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rarına iktiran ettikt n som·a 'l'. •. M. 13. K. ev
ı·ak hazinesinde saklamı·. 

MADDE 27. - 491 numaralı Teşkilatı Esa
siye Kanununun 82 nci maddesi gereğince, va
tandaşlar tarafından, gerek kendilerine ve ge
rek kamu hizmetlerine ait kanun ve nizamlara 
aykırı gördükleri hususlara dair 'l'. C. l\filli 
Birlik Komitesine verilecek dilekçeler aşağı

daki tarzda işleme tabi tutulur, : 
a) Dilek~elcr evveJa T. C. Milll Birlik Ko

mitesi Rab r M<'rkezine tc-. Jim <'dilir, buradan 
numaralanarak ekreterliktc kayıtlan yaplldıl<
tan soma T. C. Milli Birlik Komitesi Dilekçe Bü
t·osuna teslim edilir. 

h) Bida ten IIükiiıııete, Danı~taya, mah
kemelere ve Sayıştaya hav<.Llesi icabeden dilck
<:elcr yin' Sekı·cterlik kanal1 il hu makamlara 
sevk edilir ve cUlckr,e sahibine bu husu ta bilgi 
vcı;liı·. 

c>) '1'. C. MJ lll Birlik ) omite ·i tarafmda n 

karara bağlanma ı i abed n dilek~ ~Jer, Dil kçe 
Bür sundaki raportörler taeafından hazırlana

c·ak kı1L·ar tcklüi dilekçc üzerine iliştirilip T. 
Milli Birlil Komitesi I!uknk füşavirliğinin pa
ı·afası aJmdıktan onl'a, ilgili komisyona haval 
edilil'. 
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tl) Haportörler tarafından toldif edilen ka
ı·ar, komisyonca uygun görüldüğü takdirde tas
dik dil<'r k Dilekçe Bürosuna iade edilir. 

e) İlgili koıni yon lüzum gördüğü takdirde 
kaı·an Koın.ite Genel Kurulun:ı. intikal ettiıir ve 
ot·adan alınacal son karar esas ittihaz edilir. 

f) Dilckçc bürosu k ndisine iade edilen 
tasdik edilmiş kararlan ekretcrlik kanalı ile 
ilgili y<'ı~el'P ula tmr. 

MADDE 28. - Bir hafta zarfmda komisyon
larca karaı·a bağlaıımı. olan dilcidcr (dilekçe 
numarası, dilek sahibinin adı, dileğin mahiyeti 
ve bu hususta veıilen karan ihtiva edebilecek 
şekilde) bir çizelgo üzerinde özetlenir ve bu çi
zelgo T. C. Milli Birlik Komitesi üyelerine ve 
Baka.nlara dağıtllır. 

Dir ay içinele üyelerden bir itiraz vakı ol
ııuı.dığı taltdirdc kararlar k inleşir. Üyelerden 
h r h:ı.ngi birisi bu müdd t i~inue itiraz ed{•r c 
karar, Dilekçe Bürosundan ilgili komisyon ta
ı·afmdan c lbedikrek Komite G<>nel Kuruluna, 
yenid n ka1·ar a Imm ak üzere sum1lur. Gerekirse, 
ilgili B:ı.km yahut yollıyacağı temsilci dinlen
llikten. onrıı oya başvuruhm 
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MADDE 29. - 1lgili koıni ·yoıı 1aı·afındaıı 

gı · ı·Pktiği takdiı·dc lüzuııı göl'i.il('Jı diğrı' kon ıis

.vonl;ıı·ın da kaıııuıtlrri almıl'. 

MADDE 30. - Dilek~clcrde iınza v dilt•kı:ı· 

:·mhibinin ah·csinin bulwıınası 1ftzımrlıı·. Hiı·tlrıı 

!';ızla inıır,uyı ihtiva eden dil0k~drı'ılc hi<: olnııız 

:-;;ı hil' imza sahibinin ıulr si buhuınıalıclır. 

MADDE 31. - Dilck~c snhihine c•ıı gı • r: iki 
ay zarfmda yazı h <' Yap Y<'rilir. 

MADDE 32. - f vrya eezalanıı hnfifl •til 
JtH ~ ı-:ini İ stiyen dil<•k<:el0ı · ınııhkfımlar veya bun
lann ail Y<'ya alo-ahııl:ı 1'1 iaı·a fındmı vrrilrhilk 

Bııııla.rın ~oı>ynl lfoil<'ı· Komisyoıınndıı ~örii~?iil 
ııı(•sintl<' .ı\clalrt Bakıııınıın "·rn n:mıınn giin 
dcı· ecği yetkili hiı· 1<'ııı si1eiııin hnhınm:ı . ı lfizını 

dır. 

l>ihkatt• alııııl(·nk clrğ ı· YC' mahiyC' tt!' güı ·ü 

lPn <lilcl,c;rkr hcıkkmtlaki af iııhası hiı· rapor 
ilı\ 'J'. c. :vnm Biı·l i k Knıııi1 l'silw hilclil'iliı·. 

Komite affıılayık gördUğii şıılııslaı· hakkın

cb iizel lıiı' kanun ~ıkarıı·. 

MADDE 33. - akunlıw kı • ndil l'in göndr
ril<•n dilrk<:l'lrı·lı•. lnınlnr iizt>ı ·iııc• 1 nıııi. yımr:ı Yr-
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ı ·il<•n l'tıı·nrlaı· haklmıdn ynptıldaı'l h:ovulituı·ma

Lırı n k<'ndi kaı·nı·laı·ım <'n ge<: iki ayda . <'k
ı·ı·1l'rliğP hilcl iıil'ler. 

MADDE 34. - Dağıtılmış ol;ın :\1 c ·lis zn
ııı;ımıı;ı aidolup <la kesin bir kanını. bağlaııına
ııııı) bulunan tlil<'k<: 1 ·ı· ıl<' <'Vvelki nıacld leı· da
iı ·Psind(• ıııuaııwlcy<• 1ilbi tntuluı·. 

MADDE 35. - lk tisat Komisyonu. ıınıla

l'ıııd.mı sN:ı·e ~i ii<: iiycyi 'L'. ('. ~filli Hiı·lik 1 o
ıııitPsi lılilt:<':iylı· 1)(',-] t BaşkaıılıO.ı V' 'ayı~tay 

lıi'ıtc:ell'riııiıı u .rwılrıııııvısıııı g-özetnwld<' gi'n·Y
Iı•ııcli ı·ir. iiin vliiN iıweleınelerin somwunn 
.\1 illi niı·lik Kllmil (•siıw bilclil'iı·l •ı·. 

Biitiin \'Ori l • cmirl rirui, gÖT'evliilcr aı·a ·ımlıın 

dı •ııot<:i · ~ilen bir üye, haır anmadan ön c vir•' 
rıl<•ı·. Bu yapılmadık<:.a ~:ıymaınhk hi0bir öd m<'d 
lı ııl nnfl.nıM:. 

Wirevli Ü)·~ll'r gün YO saat bildiranrdC'ıı SH\'

manhğı V<' Y<'Zll<'Yi tcftrişl r. Tef1ıi.Jn onueu }ı -

ı ıwn oruıla 1 ir 1nıt·anağ.a ~<:irilir. Bu tefrtıi. lom c 

~· ılda ıılrtı dcfadun az oJıamıız. Bu ~wada bii1ün ·i.:
Jpı· ıhmluı·ulur. ( lı('rokitjğıi.nd ftiş sonucu Milli' 
H i ı·lil· Kor ıitı•.si ıw hab . ı· Yrı·iliı ·. 

MADDE 36. - lktisııt K ıııis)roını, K< sin
lw:ap knnnnu t:ısan ı ilr ımıtahakat h yan-
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namelcrini, da.irelerin haı'\Caııuala.t·ı ve yüklcn 
meleri hakkında her üç ayda bir ayıştay ta
rafından verilecek raporlarla Yüksek Mura
kabe Heyetince üç ayda bir vı>rilecı>k raporın 

rı inceler. 

Bu incelemelerin sonucunu göstt>ı·<'n mpol' 
hastınlarak üyclcre d:ığıt1lır. 

Bu rapol'lar, Genel Kııt1ılca görüşütüp ka
rara bağlann·. 

UÇUNCU ~öLUM 

Kanun tasanlan ve teklifleri, gerekçe raporları 

MADDE 37. - Hüküoıctçe Korniteye sunu
lan kanun tasanları bütün bakanlarca imzalnn
mış olmak gerektir. 

Her kanun tasarı ı, 1 anunu yürütmekle g-ö
rovli bBJkanlarca hazırlatılan gerekçe raporu ile 
birlikte Komite Başkanlığına gönderilir veya 
verilir. 

Bu raporda, önce tasarının tümü, sonra mad
deleri hakkında bilgiler verilir. 

Gerekçe raporunda, kaldırılması veya eklen
mesi i tenil n hükümlerin neler olduğu ve neden 
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kaldm1m.ası, değiştirilmesi veya eklenmesi ge
ı·(·ldi görüldüğü açıkça gösterilmek şarttır. 

Böyle olmıyan raporlar ilgili komisyon
(·a, gerekli göri.Uür e, eksikleri tamamlanmak 
i<;in Başkanlık tcuafındaın Hükümete geriverilk 

Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara 
doğrudan doğruya havale <'der ve bunu Tuta
ııak Dergisine v0 ilan tahtasına yazdınr. 

13u bavuleye bir üye itil'az etmek isterse otu
ı·um ba ında söz alır. 

MADDE 38. - Üyelercc verilen kamın tek
li fl cl'inde hi ı· veya daha ok imza bulunabilir. 

Kanun tcklifleri de, yukarıki maddede gö -
t. l'ildiği iizere ya7.ılnuş gerekçe ı·a.porn ile 
hil'likte Başkanlığa. gönderilir veya verilir. 

!;\aı·tlannn. uynuyan tcklifleıi, sahiplerine ta
ıııaınlatıııak, ilgili komi yonların hakkıdır. 

Kanun tcklifleri de, kanun tasal'lları ıribi, 

Haşkanhk.ça k.ornisyonlara. doğrudan doğTı.ıya 

h:ıvalc edilir. 

nu havalelc l' \ cdilr ·ek itirazlar iç:in de yuka
rıki maclclc lıükünıleıinc uyulmak g .r ktir. 

MADDE 39. - Hi1kümct veya tcklif sahibj, 
v rilen kanun tasarı veya teklifJol'ini, günde-



ın 1wııınauan önce v Genel l'nı·ulıı bildirilııı<·l· 
~aı-t.iy le, geri alabiliı·. 

Şuleadar ki, bu tasarı Yeya kanun tekliflel'i
ni başka bh· üye v ya. ilg.ili 1 oınisyon kabullc•
n 'Cek olursa, görüşme devam eder. 

Bu tasarı vey:ı tcklifler gündeme konnıu~laı · 

sa, geri almınalan <icıwl T\urulun lmı·ar vcı · ıııl '· 

siııc lıağhdıt. 

MADDE 40. - 'l'ül'kiye Unmhudy •ti ~ l illi 

Birlik Komitesince i ktidaı1n Tü.rkiye Büyül 
1fillet Meclisine devredilmesine kıwaı· vcı·ildi

ğindc, Koınitcce kalnıl edilm mjş olan kanıııı 

tasarılan ile t ckliflPri y<>ni 1\fceli.· i~in hi.ikiim 
süzdür. 

DÖRDUNCÜ BöLttM 

Gündem ve birleşimler 

MADD 41. - Gündem, 'eh(•tcl'lik tımı Cm
dan hazırlanır. 

MADDE 42. - T. C. :vr. B. K. başka türlü 
karar vcı~mcdikç-e veya BI.!Şkanlık tara.fmdan 
davet olunroadıkça tatile r. ~amadı ğı.. halde her
gün saa.t (14,00) te toplanır. 
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l3irleşiın, Genel Kurlun bir gün içindeki top
l:ınmalandır. 

Oturum, her birleşimin dinlenme ilc arula
nan kesjmlcrinden her hirisidir. 

MADDE 43. - Başkan saatinde toplantıyı 
ıır~n ı· , göriişmc l ~~rin . onund.ı kapar. T1.m üye sa
.nsınm yaı·ısından bil' fazla.;ı ha7.ır bulurunadıkça 
giil'ih;ıncyc baş l a naınar.. Üyeler görüşmeden CY-

vcl Daşlmıılıık Divanın<lnki clevaım eetvel.iırci i,ın 

zal arlııı · . \' <'f . c·ı· sa.rı yok ise Başkan görii.şmcy 
hcı ş lnııanuya<'u.ğıııı bildirir ve-yı-ı bıilahat·a yct ı · 

say ı hiisıl o1a<'a.ğı muhtemel ise Birl imi biı· 

sauL , Olll'a.ya tali.k eder k toplantıyı kapar. O 
gün topln.nıhı.m ,ıdığı takdiı~dc rı-tesi ()turuın 

ic:in n.'' 'll giin<lnnıle toplamhr. 

MADDE 44. - Bir kan'.ın tasarısının veya 
f t~kli fi·nin göt'üışülınesi sıra.-ıında ilgili b:kan ve
ya .ret ldli. tem ilcinin toplantıda bulunmasma 

'1'. C. ·M. H. K. . i karar vc relbilir. Bakan veya 
1 <'nıs iofciy . n· aya Hl.ilfı oh n •tk J'Zm ö.ı v-erilir. 

MADDE 45. - Komite görilşmel 'riııin tu
tanakları, lüzu ın görülürse, aybk.Jı kilıt.ip

lere and jc;irildiktcn sonra tutturultu·. T·uta.nak
la1' Koınihı i1yP.lrı·inden gayı'1sına gös.'t.ori..lmcr.. 
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Tutanak özetleri ve 'l'utanak Dergil·eıi Bir
leşimin sonunda bir zarfa konarak 'I'. O. M. B. K. 

B~kam ve divan ldltipleri tarafınıdan h nıcıı 

orada mühürlerıerek T. C. M. B. K. ~raık ha 

:r.inesino teslim olunur. Bu tutanaklar I,.. omit(· 
karaı·ı o1maıdıkça açılamaz V<' yaynı lananıa.r,. 

MADDE 46. -Başkan, meseleler göl'iisiili.iı· 

ve oya konurken , yana ve kn.r-şı fikı·ini nslıı 

açığa vuraıımız. 

Yalnız me elelel' oıya konuldukta, ıı da o.v \ 'P · 

rir. 

Bir görüşmey katrlnıalc ister e yerini kcıı 

di• inden sonra başkanlık Jırası gelecek M'kaıda.ş

larından birine bırakır. Göı·üşülen madd veya 
ırıcse1e oylandıktan sonra tekrar yeı,inc gr~rr . 

öz istiyen katipi cr de bu u ·ule uyarlaı· . . 
MADDE ~7. - n<'l Kuı·ulda söı kc mek. 

kişi özlüğü ile uğraşma.k V(' diizenliği bozacak 
har k('ltlcrd !ın lunmak kc. in ola•·a.k :va. aktn. 

MADDE 48. - öz ·ö ·liyen üyc>nin ·özü, 
:ıoeak, kendini bu tüzi.ik hükümlerine uıymayR 
ve konudan ayrılmıamaya 0ağırnn Başkan tara 
l'ından ke. ilehiliı•. 
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lkii defn. kionuy.a dönmey•e çağırıldıktan son
ra, yine konu dışı söyLemeve d·evam ederse, ~en
<lisin'in o iş için aynı bitıl eışimdc söz söylemek
ten yasa.klımma mı, Baışlkan, Genel Kurula tek
lif <Od ı·. 

O{'ncl 1\nl'ul. g·öı-ü~ınesiz YC g-öst<•ı nw o.vu 
i 1 l' kınaı· verir. 

MADDE 49. - Kendine saıtaşılan, yaıhut, 

il<'l'i~r(\ ı-.·ü ı,cliiğü düşüne nin ter&ne bir f1kil' i·
nııtlıınan üyenin h<.>ı· zaman söz istemek hııkkı
<lır. 

Bu hald e o üye ne i((in söz söylcın('.k zorun
,ıa kalclığ·ını bildiı·it ve Ra~kan m'csclryi ölçi:ilm
lrl'. 

Başkan buııa yer olmar1ığını bild.irip de üy 
<li ı'('rtiı-sn, Grno] Kııt·'U·l, görü·n ı c.<.;h: vr göstrı·

ınP o.n ı il r mr~rlr haldnnrla lıiı· knrar y riı·. 

BEŞİNOl BÖLÜM 

Kanunların görüşülmesi 

MADDE 50. - Knnuıı tasarrları veya telc
HFleri hir giiı•ii11ınrclcn Rmmı kE>sin olı:ıı ak kalbul 
\'dilmi~ olur. 
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MADDE 51. - Genel Kuı·ul başka türlii luı 

ı·ar v rınedikçc hiçbir kanuu tasanı Y<'ya tC'k
llfi Jıaı;:tınlıp Ü.)'l'll•t·c• dağıtılıııad<ın g-öı·i ·ı~ül('tıH z. 

MADDE 52. - Bil' kaııünun gii ı ~i~iilın(..-in!" 

lınşlamııca Başkan gc• ı· kc:<' rnpoı·lan ile mald!"
loı· tiiınüniln oknnmm;ı g{'rPldi olnp olınadığmı 
O!"ıwl Kuruldan sonl.l'. 

nerckli göriildiikte lnıııl ar ııyn iyl c okuııııı ·. 

MADDE 53. - Biı· tuı;aı·ı YC'.YU tekiH giiı·ü

~i:Um ye ha~] amnca, Ba. l an, 1 üınii hakkın d ıı 
<lii§Üil<'elcl'ini lıilclil'nH'k i sti,vl'n lc• ı·r• >.;(i;-: v l'ir. 

Görüşme komvunda yarın v knı·şı sö:.~ is
tiyenlcı·den en az i l<işeı· ü.H' söz söyl<'mt'<lPıı 

g-öı·üşıııf'nin ~-cterl i ği oy<ı konnmaz. 

MADDE 54. - Gör·iişııH:•nin yett'rliği]]( J;:nr
~ı söz is1iycnJcr lınlnnnr:a ü·IC'ı·in<lf'n yalııı;~, lıi 

ı·iıw ir.in vNilir·. 
Onelan ~onı·a giiı;lcımP o,vı.ma ha.şnınılırı·. 

MADDE 55. - 'Püın Ül!: ri ne görii.-ınc hitti k-
1Pn son ra madcl<'lcı·r g çilnıNd oya km m ı· . 

. faddol rr geçilm i oylanmaz a Başkan ta.;ııı · ı 

'"~'·'·;ı t klitin rC't·lC'nnı ıi~ oldnğnnn bildirir. 

MADDE 56.- lül'üşi.i.l n biı· ııHıtld hiıh~<: 

ıııc•selc vı>ya fıknıdan nı<'ydmı:ı gPlıniş ·r hn!ılıı -
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t'tll hölüıı r k ayrı ayı-ı oya koıunaları teklif 
ıılıındııktu böyl<' yapıhr. 

MADDE 57 .- K in olaı·ak kabulü oy 
konınadan önce bir tusarı veya tekiifte ctinıl<', 

ii ·lup v sıralanış bakımından· cksildik veya 
ııııchı·ışnHı bulunduğu üyelel' yahut komisyon 
tarııfmdan ilmi sürülür. e m tin ilgili komisyo
na gönderilir. 

Y::ıpılıın dilzrltıııclc·dn yenidt>n oylanm:ı:ı g'
rcktir. 

MADDE 58. - Tas:ırı veya teklifin nıad
<lı>lrı·i i.iz rinde göriişme bittikten sonra tümü 
iı:iıı, y:ına ve karşı öz söylemele istiyenlerden 
~·ıılmz birer üyeye izin verilil'. 

MADDE 59. - Bir kanun veya bütı:enin gö
rüşülme i sırasımla h r üye Hükümete, yahut 
sözeüye diledığİ sorularda bulunabilir. 

orular, sözlel' bittikten sonra sıra ile olur. 

MADDE 60. - Devletlerle yapılmış olup 
on:mnuıl:ırı -1-!)l numaralı T ~ldHl.tı E · ·iye Kann

mınun 26 ıırı ınadC!csi gel'l'ğinc • Komitenin izni
ne hağlı lıulmıcm andla~ma Ye sözl ~mc! >ı·in 
onanmasmı istiy n kanun tasarılan Konutey 
~a ınnlıdukt:ı o anc11a":>ma Ye söz) şmcnin içindeJci 



ııuıtluelPr oyn konaıııaz v m >tinlod iizeriııd 

d ğişiklil' t0klif edilrıncz. 

Maddeler hakkında yapılacak itiraz, tasarı

mn komisyona geriverilmesini ifıteıuckle olur. 
Bu itiraz, görüşmeden sonu dikkate alımrsa, 

tai:iarı, komisyona ,·criliı·. 

Komisyon inceleıurtek iı;in kcmlisinc vernon 
teklifierin tümii hakkında bir l'apor yazaı·. 

Bu rapor bastınlıp üyclere dağltılır. 

Komisyon, raporunda, tasaı·ının kabul edilme
sine, geri bırakıilmasma veyıa rotlıenımesine ·lmrar 
verir. 

Geı·i bmıkma kararında ôH gcrrk<;elor bulll
ınır: 

«Koıniı· , andla~ma veya !o}( i:.d~mcniıı ştı ve hu 
madde] ı·i (geri bmı.knıayı geı·ekli kılan madde· 
1 r tamamiyle ya.zJlmalıdır) hakkında Hüldirn -
tin dikkntini ~f)kerek onanınası i<:in ge1·ckli izni
ni g ri bll'akn·.» 

Bn aıı<.lla ma \'<'Ytı söill şıııckr lıııkkındn ko
mi ·yon, değişiklik tcklifleri ilc ilgili raporunu, 
itiı·aza uğrarmyan maddelerin görüşülme i bit r 
ı itmcz, Genel Kurula sunar. 

MADDE 61. - T. C. M. B. Komite ·inin ka
lmliin baO.Jı olarak Hükümetçc ynpılmı , öz-
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leşmcJerle bunların onanmasını istiyen kanun 
tasarıları hakkında da geçen maddedeki usule 
uyulur. 

MADDE 62. - Geçici 1 numaralı Kanunun 
18 nci maddesinin 1 nci fıkı·ası gereğjnce Dev
let Başkanının iJanını uygun görmeyip gerek
Gesi ilc hirlikte bir d::ıha görüşülmek üzere yedi 
gün içinde Korniteye geriverdiği bir kanun, Ge
nel Kurula haber verildikten sonra, ilgili ko
misyona havale olunur. 

Komisyon Dev'let Ba.~'kanıınn geriverme 
gee kçesini de okuduktan sonra o kanunun üze
ı-inde yeniden görüşme ac:ar ve sonunda rapo
ı·nnu Genel Kurula sunar. 

Geriv~:rilmiş bir kanun, henüz oylanmamış 

her han~ bir kanun tasarlSl veya teklifi gibi, 
Genel Knrulda yeniden görüşülür v·e sonuçhı
nır. 

ALTINCI BÖLttM 

Değiştirgeler 

MADDE 63. - Bir komisyona havale edil
miş kanun tasarısı veya teklifi hakkında bir 

28 



n :ya l>il'kıt<: üyr değişiklik teklif ntın •k ister
Jpı·sc, bir değiştirge yazı.ırak ba kana sunarlar. 

l> ı ·)!· i . ·til'g'ı'l C' J'(lr l nmlal'ııı katıunun hangi 
ııı<ıtldesL yahut bütcırnin hangi hölüıııü il<' ili~ 

kin olflnkl:ırı ~ıc~1kc.:a göstrıi.lmelidir. 

Bıı dc·ğiştirgrlc•l' koıııisyoıı nıponııın c- k olıı 

rnk sahiplerinin grı-ckcı<~li annu.ılıldıırı ilc hiı· 

liktr hastırılaı·ıık, haklarında komdsyonea \' Hİ 

l u ıı ka r·arın ıır nldu~u w S<'beplcl'i bildi d li"· 

Tasaı't Genci Kurtılda göriişüılü:rl.ken, swa o de
ğişildik istenen madde veya fıkralanı gddikk 
•eklil snhihi gc·rek(:csini c•tnıfhca anlntıl' ve hıı 

:· ıı· ii.l ·t·lf• r·ı1 n kPrH1isiııi dt· s1l'kli ,n·ıı lnılu ıı nnw 

: .. g-öriiş ııH•yc koııuı·: lınlıııı ı ııazs11 giiı · ii~iilıııesiıı

dc>n nızgrc:i li ı· . 

MADDE 64. - l~annn 1asarı wyn t<·klil'l e
ı ·inin f:pnel Kumlda giirii§ülınesi sıra ımıcıa su 
ııtılan dPğh;ti ı ·grlı·ı·in ilgili komisyoıın Jwyalr 
Nlilnırsini sözC'iisii. istc>rsC', böyle y:ıpılı ı·. 

MADDE 65. - Kanun tasarı veya tcklifl c
ı ·inin C1 rn 1 Kmulda görüşülm esi sırasında su
mılan c1 ğiştiı·gelcı:in kom.isyonn. havalr cılilı nr

si komisyon 1nrııfınclnıı i tcnmrmişsc ı 1 C'~' İ I)ik 

lilderin g rt+~::<'lPri sahiplel'i taraCmclım hsara 
a nlatılır. 
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il\lll11ll ÜZ<.'l'iJJe dPğüıt iı·gı ·ıı itı dikk;ıtr :1i1111p 

alınımamasma Genıeıl KullU!l ikıaı,ar verirı'. 

l >ikk:ı1r nlnııı·sn koınis:oııa haYal<· nluııur 

Komi, yon isi: rse te~ıi ·fli hemen orada kaıbu:ı 

ı•ılı·l'. 

MADDE 66. - Deği~iklik tcklif ı •d nJer dc
ğiı;ti ı ·g·p ]erinin haval<' olunduğu komisyonda fi
kiı·Jpl'ini hil<lirınPk <lilPrlC'l'R<.' koıııisyon lmıılan 

diııiPnıC'kll' iiclı•vlicliı·. 

MADDE 67. - DeğiştirgC'lrr rısıl mı:ıdclcdcn 

iiıı<·l' o.vn konur. 

MADDE 68. - r.ı;klC'nm 'si i •t ·nC'n ınaddclrı· 

iı:iıı elP <l<•ğiştiı·gc>lt>ı· hakinndaki U.'ulr u ulnr. 

YEDİNCİ BÖLtiM 

Kanuniann yorumlanması 

MADDE 69. - Bir kamınun yorııınlanıııcu;ı 

~ 'l't'ktikt<.', ~·oı·nın istemi il Lı1ınun ger kçc]ı>riıü 
göstC'l'Cn tczkeı·c yahut. ön ı·g" o kanunu ilk 
ılrfn. görtişnüiş olan komisy nlara haval olunur. 

kıııııınıı ii;:p] hiı· komisyon in<'clrını~sı· 

komi yonlardan ikişeı' üye alınarak ge~i i bir 
komisyon kurulur. 
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Komisyon raporu Genel Kuruıla sunularak 
yorum fıkrası görüşüilür . 

. Asıl kanunun kabul ü. i(,:in hangi wml Ye c:ok
luk yeter sayısı gerekli ise yorum fıkrası da 
aym usul w y ter sayıya bağlıdır. 

SEKİZİNCİ BÖL'OM 

Oy lama 

MADDE 70. - Göıiişüleıt mesel<>l<'t' hakkın

(la K omitede 3 surette oy verilir: 

a) Gö terme oyu (El kaldırmak veya ayağa 
ka.lkmak) 

b) Açık oy, 

c) Giz'li oy (Belgisiz yuvarlakların kutuya 
~tılmasıdır) 

MADDE 71. - AGık oy ~u şekild<' verilir 

, oyad1 alfabetik sırasınıı göre ismi okuna.n 
üyeler ayağa kalkarak kabul, ret, çekinser keli 
meleriııden birini söyliyerek oylarını biMirh·
lıer. Bu oyıla.r kayded~[tir vıe tu.rtlanıağa ~rıiıJJi.r. Ka
raı· yıana veya kıarşı oilanl1arm ımilkta.rına göre be
lirir. Komitede her üye bir oy sahibidir. Oy
lar şit olursa Başkanın bulunduğu tarafm 

26 



oyuna uyulur. Gösterme oyıma başvurmak gc
ı·ekli olmıyan işlerde üyelerden 5 i açık oy
lama isterse bunun yapılması mecburidir. 

MADDE 72. - Üyelerden 5 i gizli ylama 
istel'lrı. e Ko'l11ite görüşme ·iz olarak salt çoğun
lukla. kaı·Hı· \' C'l'(liği takdirele öyl<' yapılır. 

MADDE 73. - Bütçe kanunu tasarısı, ye
ııi<.lcn vergi koyma, bir vrı'giyi kaldırma, ya
hut vcrgilol'i artırma veya eksiltme, andlaşma 
ve sözleşmrleri onama ile iliıjkin kanun tasarı
lan i<:in doğrudan doğnwa a<:ık oya ba vurulur. 

MADDE 74. - Genel Kui'Ulda ve koıni yon
larda seçimler, tam üy sayısının yarısından 

hir fazlasının salt çoğunluğu ile yapılır. 

MADDE 75. - Bütün görüşmeleı·, aksin 
lıi e hüküm olmadıkça, tam üye sayı ının ya
ı·ı mdan 'bir fazlasmın salt çoğunlu~u ik karR
ı ·a bağlamr. 

Yeter sayı olmadığı için oylama yapılmaz
, a görüşülen işin karara bağlanması ertesi otu
ruma bırakılır. !kinci defa oy verenlerin saYJ· 
sı ne olursa ol. un sonuç geçerlidir. 

MADDE 76. - 491 numaralı Teşkilatı Esa
siye Kanununun yürürlükte kalmış olan hü-



kiinıl('ı·iııin \'C 1 ııumaı·alt gcçi<·i k:ıınınun hii
kiirıılc·ı·iııden lıl't' hangi birinin dcğiştirilm<'si 

,.<·y:. kcıldıl'ılma~ı, 'J'. ('. Milll Biı•li·k Komitesi ii.n
l<'ı·iııin !ıcştı• hiı·iniıı t0kli fi iii:<'I'İııı· lwştc ıl ii ı· 
diirıiin nyıı il<' ıniinıkiincli'ıı·. 

DOKUZUNCU BÖLttM 

Tutanaklar 

lV!ADDE 77. - '1'. <'. :ll. 1\. 1\. ılı· iki tiil'lii 
tııtaıınk Yaı·ılı; ·. 

;ı ) lf!ll'fi lı ıır!'iııı· tııt;ııııık: Inı tııt<ıııak 'l'ıı 

tn.ıı;ık DPI'g>isirw gP<:Pı·. \'(' 1\nrıı if<' ı-.;ılonmı

ılaki ilruı t:ıhtasııııı ıı.-ıl ı ı·. 1\ıı 1ıı1nıııığ-n itiı·nz 

Yııknunda itil'a~ salıibi ilk oturumda söz alıl' 

veya Ba~nıhğ.a bh· t zkcı'<1 gö!1JC1 erer k gelecek 
Tutanak Dergisinin sonuna aynrn gcc;irilme<siııi 
sağlıyaı·ak ıhiz · •lttil'ir. Hııl'fi lıcwfitH' tntaıı;ı 

ğın Resmi Gazrteclr ynyımıııa Koıııitrrc kal'aı· 

Yrl'ilcbilir. 
h) Tutanak özeti, bu özet gı'lccek Bil·h,~inı 

gi'ıııii. 'l'ntaııak ~)('r·hri~in<· gN:iı·iliı· Y<' 1\omHı• 

saloııundaki lcvhaya asılır. Bu öz<'t<' iiyc tcı-

1'afmdan bir itiraz olursa lınrfi lıarfinr tutana
IP::ı. haşvıınılarak diü:('ltiliı· Ye bu smetJ bir da-
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lı : ı .' H~·ııı lmnı- , . , .ı lan tıı•lıta-.:ıııa a~ılır. Tutan~ı·k iizr-
1 ini oturnındald başkan ve iki katip hm:alarlar. 
Tutanak levhadan indirildikte:n sonra dosyaJ a
ım Yü mülıürlenerck T. C. M B. K. Rvı·ak Ha
ziıH's i ıır tr1-1lim ohımn·. 

ONUNCU BöLttM 

Soru 

MADDE 78. - 1 l ı• ı- il.n·. llükiiıııl'l ndınn 

ı: n'i lı a.ka nıı. yahu! Bnkını lııı ·ıı si)zli'ı ,.<'.V ii yazılı 

stıı-ııl:ıı·fla lıtılıın ; ılıiliı ·. 

MADDE 79. - Stınt <l(: ıkı :<~ göstt> ı-ilıııi ~ i.·
l t•ı· h:ıklwıdrı lıil!..dl<'r isl<>ıııt'khr. 

MADDE 80. - < '<·, ·.ı lıı ~n·ı· .. k .nı zıl ı , g-ı·ı·,•.k 

si',zli'ı 11l:mık islı·ıı ı ·ıı lıiı- sıın ı lwı· hald<• ya~:ılı 

tıbı r;ı k \ ('l' il ıııp Jirliı·. 

Soru önergcl,eı-i baŞkaniığa sunulur. 

Ba.şkan bu öner{)'cleıi verilir verilmez tuta
ııak dergisiıw gP<:irtiı· ve hir tezikere ile ilgili bn
kana lbiıldıiriı·. 

rtiADDE 81. -- Spı · u.va ya~:ılı cenıp i. trıı
ıııi!)SI' glı k<'('k <·<·,·.ı p soıı.ı il c birli.kttr ol ıl nğu gibi 
'l'ntanak Dergisinlin sonuma !konur. 
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~oruya sözlü cevap istemişse, B~kanlık tC'7. 

keres1ni aldıktan en geç iki biri e şim sonra Ha
kan ona Komiteele cevap veriı'. 

Cevaptan Ön<'e Başkan sot'11}'n katiplcnl.r.n bi
rine okutur. 

MADDE 82. - 13akall, IJÜ' sonıya ccvabwı 
kamu fayda. ı düşünce iyk yahut gerekli bil 
gilerin elde edilme i için, belli bir zaman gecik
t.ireeeks bı.uıu - .·oı·u ~razıh ise yazılı sözlü isP 
sö7.lü. olarak -bildirir. 

Bir sor·uya güııüııd0n öne~· (·e,·np Y<'rıncl- dt~ 

Hakanm haklndır. 

MADDE 83. - Soı ·u sahibi ·'V ap günüm1<' 
hazır bulunmazsa rne ele bil' clefahk olmak üzc
ı·o gelecek hiı·lf>şime bırakılır. Gene bulunmaz a 
SOl'U düşeı·. 

'F'akııt sahibi ~sterse hir ba~ka önerge ile • a.l
nız hit· defa daha aynı soı-uyu yeniliyebHir. 

MADDE 84. - 1lgili bakanm cevabmdaıı 
sonra düşüncesini bildirmek yalruz oru sahibi 
üy nin halclu.dır . 

.Ancal· bu bildirrn on heş dakikadan fazla 
süremez. 
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MADDE 85. - l3ütç tümünün görüşülın"si 
sıı·asında yahut bir bakanlığın bütçesi görüşü
lürken bi r· üye sorular hakknıdaki u ulc bağb 
~~ıına .l<' ızııı buıılm· üzerinr hakanlardan iste
diği sorularda hulmıahiliı· ve gerekli gördilğü 
nt;ıklııınalaı'ı is1i~·rhilir. 

ON BİRİNCİ BÖLttM 

Gensoru 

MADDE 86. - Hiı· mesrlc ha1dcmda H~ha
kaııa. v<'ya lırıkıııılara gensoru açılma ım teklif 
vtlcn bir üye Ba§kana gen ·oruyu ger ktirccck 
i ş i n~ıkc:a göst<'t'P-n lıiı· önerge Yeriı·. 

Bu öncrgt ( ~ı·ıwl Kurul la. okunduktan son
m kabul <'<lilıncsi yahut r ticnınesi görüşmesiz 
g-ös1 rnne oyu il karal'laşır. 

Krıulisiıw g<'ıısoı·u ac:ılacak Bakanın o gün 
1\"omitcy' gt>lrır<' ·i vc·ya emı'i altındaki yüks 1 
ıncınurlaı·da.n hirini göndcrmesi için Ba.şlcan 
tarafından, o Balmna, hakkında gcnsoı·u açıla
<·ak mcscleyi ııc;ıkc:a trÖ t rrn biı· ~ağrılık yazı

lı ı·. 

MADDE 87. - liıı{·ı·ge :ahibi +('ncl Kunıl-

sı 



·a g<'ıısoruııllll giiıti.i. IH'IIi Nliliııı·l'YP ka lar öıH•ı·

gesini g ri alabil i ı·. 
Uiiııü b Ili olmuşsıı, lıu iiııt•rgcııiıı gl·ı·i ııluı 

ınası. (1 n€'1. Knnılun göl'ii~ııwsiz göst0ı·nıc <• , ·ıı 

il c karaı· vcı·ıııcsine lıağlıoll'. 

MADDE 88. - Sn.hilıi taı·al'mclan w•ri a lıııcıı ı 

bir gPnsonı öııf'ı·gı•siııi lııı~l,:ı lıiı· ily<• lnılnıll. • ııı•

hilir. 

MADDE 89. - (_ 'nğ ı·ılnıı ı:alouı lıı · lli g-litı<l<· 

ya l<cndisi gpJpı·ck, .vahut Pıııı·i ;ıltmdrıld ı1aiı·p 

ı· I'İf; krindı • ıı lıiriııi ~rn llı,\·;ıı·cıl· (;pııf'l hllnılda 111<'

~.;ıılcyi aqıklnı·. 

()lJ(l:ııı sonra t<·ld il' i ıı ~ahihi , yahut lıiı·loH: ki 
~i iseler i)ııc·p ilk iıııznııııı !-'nhihi \'< ' nınııı nr<lııw;ı 

i>tckil0r. ,nııı:ı ,.ı> kaı·fit söz siiyliyPhilil'lc•l'. 

MADDE 90. - B<1hııı tıwafııı<lı.ııı .vapılnn 

ıı.çıkln.ıııa VP ilyel0ı·c·c karşılık olaml' söyl •ıı<• ıı 

sö:dcr len sonra lıir iiıH•rgl' ,. <•ı·ilıııı'zsp 1 hışkaıı 

gi.indcııw g<•r:<' ı·. 

MADDE 91. - Oc>nsoı·u görüııııwl<•ı·iniu yc•

t<•rliği il(• giiııdcın gc<.:ilnwsi hal<kıııdıtki ilıwı·

gdcı' önc·dildP oyn koıınr. 

MADDE 92. - ~;ıd c('<' g·lindı·ııı<' gt•ı:il ıııu.;i 

kabul olnnınmı:sn. g'Pl'<'lu:cli iin<'ı·g<'lPr .·ıı·a grl iı ·_ 
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l~unlcıl'llı bit· koıııisyunn. haveıle Nlilm •lel'i ka
ı·al'ln§tıı·ılııınzsa ön<'<' Hükümetin yeğh•diği öncı·
~l' (I(~J]- ora. komıı·. 

MADDE 93. - Oer •k<; li bil' öıwı·geyc l>iı· 

l'ıkı·a Pldcıını<•si hakkın la yapılaeak tcklifin bct· 
lıald iiııl'ı ·gcnin oy:ı konmasınt1an önce y<u~ıhııa
sı \'\' <:Pıı('l Kunıl:ı suııulınast grı·ckt iı ·. 

MADDE 94. - Koıııisy ına. havıılc olunmu 
iiııcrg0l0ı· hal<'kın<laki konıi ·ıyon rnpoı·lnrı acel 
oılıll'llk göriişüliir. 

1\oıni-ıyon mpol'll ı·t·! kııiı·sı• gı• ı·rl\l:ı·Ji iiııı•r . 

u;rlı • ı· Ha!ikanlığa snmılııın sıı·aı-;iyk oktmııt·ak 

ıı,dıııııı·. 

MADDE 05. -- J it· gmsoruya. göı·ü.~i.i.lceeği 

giin ii;~ p rin<lrıı iic: hirlc. im geçtikten yahut göt'il.
~ülııu•::-ıiııi' lınşlııııılı kt rı 11 snnı·u h aşka hi ı· g'l'tı:·w 

nı katılnıııaz. 

IHiLı; göl'ii~ııı •Jpı·i al'lı . ına lıiı:lıiı· g-P ıısııı·ıı 

ıo;tıkulaıı ııı~ . 

MADDE 96. - Bit· g n:ıwuya başka ge 
nılar katılı ı'sa lı r gen. oru ön rgo. h1dc Hk im
zası olan, yahut o bulunın.tlıZ a, iınz.a cdenlcr
ılcn bir başkası dinlenmf' ... dikçc görü~rıenin y -
tcrJiğ i i •tcnemez. 



MADDE 97. - Üyeler gensoı·u1tı ' l1 :onucu 
ile ilişkin önergeler vorob üi rlcr. 

Bu önergeler açık oya konur. 

Beş üyo tarafından is~ 'nirse, gizli oya da 
başvurulur . 

ON İKİNCİ BöLUM 

Komite soruştunnası 

MADDE 98. - Hiiküm~te açılan bit· gıenso
l'lllnm, yahut bütçenin gö,'ÜiLilmesi sırasında vc
.va. sonunda, yahut doğrud :ln doğruya geçici 1 
nnımaralı Kamunun 19 ncu roadde inin 1 ,,.e 2 nci 
fıkralarında gösterildiği üz;ırc Hüki.imetin genel 

· iıyaseiinden Y bakanlıkların yerine grtirmrk ve 
.vüı·ütmQikl~' ödevli ol·dnkları görevlcrdeıı ci(I
Jayı, Halkııniardan oi.>il'inin veya Bakanlar· Kn
ı·ıı lunun c:cznlı , yahut aln:alı soruımı gerek
Liı· ll (',Vlr.nıi<'L'de bulunduklal'mda.u hah . coilr
rek soruşturm a yapılma · ı i teniı·sc Hıı~k:ıııa 

hir önergP verilmek ger kti ı· . 

Bu ön ege Ba·kan 1aı·afından ~enel Kunılıı 

!-.ıııiulUl'. İlgili Bakana , ya hu t BakRnlar:ı ch 
h:ılıcr verilir. 



MADDE 99. -Adalet ıuaıkamlan"lca bir iışin 
kovuştm'tll ması sırasında, 'i3akanlardan birinin 
g-ö1 vincl\m doğan bir işten •lolayr görev bakımın
dan \' Pı·i l<'n hir kar::ırla Korniteye ba.'"ivUıı.'tllursa. 

( :eıwl Kurul hu İfit<' Komite SOl'Uijtnrma · ı gerc

kip g<'rPkınccliğini anlamak i<;in önce he!') kişilik 

lıir ı~oıni .. yon knraı·. U<'n<'l Kunıla lıı1 komi<.;yo-
111111 nıpon1 snnultı1·. 

MADDE 100. - İlg-ili b>tkan ile öne-rıgeyi v -
ren Yl'ya vereni r, y<ıhut mj'Oru yazan k<omisyon 
dinlcndiktcn · onı·a öncı·gcni·ı, ya.hut ı·1.porun elik
kalP alııımaı;ı geı·<'kip gerC'kmediğin i (~<'n<'l Kn
nıl g-iiı·i'ı~üp göı;t<'l11H' oyu ilC' km·m· YP I'il'. 

Ligili Bakan o ·n·a.da üye v ~·a hakan d ğils 

f\onıitı' hir iiJH•l gij.'t . ı"İp omm ynln1:r. ~·a:r.ılı . a
vnnma ·ıııı alınaya karar ,. l'ir. 

MADDE 101. - GelH l Ku !'lll ü!'U•'!turmaya 
g·iı·işilnıC'ı;ini ser: reği ycteı'i kadar üy . i lnUuna
lıilC'eck iizcl lıiı· . onııstnrm;ı Koınis~·onuna ha
' alr (l<'ı'. 

MADDE 102.-. Ot1.1fii· ı · ı·ııHı ik öd(\vli komi.-
~·oıı. Hüküm etin bütün ar .ıı : larııırclan fııydalamı

lıilt>rcğ'i gibi ist diği kAğ1tl::ını vr hrlgı>lı>r d C' 
el koyar. 
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MADDE 103. - Oeııel J ·ul'lll luıra.l'llıdıı, sn

nışl nı·nut il öclt vli komi yonnn göı·evini ne ka 

ı1ar zaına.nda hitiı·cceği, O'Cı ckiı·ı<e h:ı.,i>.a ycel c t'c 

t1c giılip gitıniy c ği o·ö t l~) ilir. 

Hu komi ·yo ıı Hakaıılaı·ı soı·gul;ıyalıi leı•cğ i 

!.('ibi <lışaı·dıın da lı c ı·kcsi taııılc ,\'Ahn t bilh,kiF)i 

l)laı·nk cl iııl rıııc•yr yrtkilidiı·. 

<;ağınlnn tanıklnı· gplnwk zonuıdadıl'lnr . 

( klııırzlcrsc haklarında czn ya ı ·g-ı l nına ıumli'm 

deki lıUkiiııılrr uyg; nlmııı ·. 

MADDE 104. - Hiı· g'l' nsor·n iiz ı ·ı·inr soı·u .·-

1.ul'ınaya giri ilınişse 'Ot'U~! urma il • ödcy] j ko
misyon hiı· sonu'rı.t vannra:i' a kac1aı· o i · hak
kında yeniden biı· g . ıı . oı·n ıııırı·grsi ver il ııwz . 

MADDE 105.- Komhıyonun so n ı·ııponı c·r 

zal ı Y(' ak<:alı soı·uınn gcl'ekt iriym sa soı1.1ştu ı •ıııa 

kağıtlaı·r . Cl oici ı numaı·alı Kanunun G ncı 
mac1dcsi gereğince Komite karal'iyle kurnlacak 

)'ük. ·ek A'dalrt. Diva ıım a en ı~ok on hr~· gün i c:ıin 

cle verilir. 

MADDE 106. - Kouıitr hi ı · iş hakkında 

doo·nıdau doğruya hilgile1ıuıc•k iste ı· ·c krn(li 
iiyele ı·inden sc<:eceği heş kişil i k hit· soru.ştnı · nı;ı 

komisyonu kurar, yahut Kornit komisyonla

l'lndıııı hirini hu i ~lr ii<lC'vl rı·. 
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nH g·i lı i soı·tı~t m·ınulanı g'İl'İl)İ 1 !l)(?Slll i ~·a l~Y · 
l<· ı · .. ' · ;ılıııt konıis~·on tf'lı;lil' <•clchiliı·. 

l~ n koınis.voıı Hiiki'ııııc-1in hiitün va ıtaların 

d;ııı fıı.nl:ılıııııı· H' istrılii!i cvı·ak \ ' C Y<'sikalaı·a 

l' l kor. 

MADDE 107.- Bu konıisyoı ıuıı ııihai mporn 
r· ,•zai Ye ın :ıli ıncsuliycti gcrektiı·iyol'sa 1 alıkikat 

<'\Tah: ı oıı giin ir:incl . Yiil<sc-k ,~\cl ırl > 1 Dinın • ıı;ı 

t<•slinı nlnııul'. 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dokunulmazlık 

MADDE 108.- l~iı· iiy<•ııiıı dolnıııulmazlı~ı

ııın knldn·ılmnı.;ı i ı:i n nıkııhııhC'ak tal pler mahkc
ın<'lPr<lPn J\rlal l't Bakanhğına tr'bliğ olunnı·. Ada
lc•t Rakaııhğı gcr<'k<:<'li bir tC'zk<'l'!' ilt• hu talebi T. 
( '. ::\f. B. K. Bıu;kmılığına gönrkrir. Ba.~lmn dileği 

1\oınit<· g·ün cl('lll İnr ıılıı· \'(' clunıııın ıH~ıldar. 

1\oıııit d<• gizli oyla ii<: kişilik biı· 'rahkik 
1\oıııisyoıııı S<'c;iliı·. Bu komisyon hütün vrakı 

tc•tldk !'del'. ~ild1yrt olunan üyeyi dinler. Ko
misyon l< cııclisin<' tcv H r.clilcn rvmkı ]5 gün 
ic:inl<' nıütalilasi. le bidik1r Korniteye arz ed('r. 
'l'ııhkikat ınr,·ır.un Gr<:ifi 1 nurnanılı Kanumm 
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1 O \'e ll nci ınadd le rindeki suçlardan bü·i isr 
Kornitl'. iiyc l <'I'İnin 6 17 sinin katJlacağı toplan

tıda 4/ :J inin oyu il lcaı·ar VE>rir c üyc hakkın 

tl:ı. sornştnrma açıhı·. 

MADDE 109. - h oıııit<' i[yı•si koıııisyoudı:ı 

Yt' :cıı c l Klll'nhla k ndini savunur Yrya hil' 

ıırloıdaşıııa snvu n clıı n ı r·. 

ON DÖRDUNCU BÖLUM 

Disiplin cezalan 

MADDE 110. - Bu Tüziik gt>r<•ldcriniıı kli 
nınınası hakıınıml<ın üyrlrı·iı uğrıyıl<'aklan <·ı•

za.lar Ü<: tii.rlüdür· 
1 - 1 'yarınıı; 

Jf - l 'ınama; 

III - Cl ~ i ci ni anık Gen~l Kuruıldan ı:r b r · ıııa. 

MADDE lll. - ~ Hl'l)lfl t·rz:ısım ~C'I'<'ktin•

r·c:k haı· ketl<'l' şuıılai'Ciıt· 
] - Söz ], srııt · k; 

ll - Düz ·ııi bozmak; 
Il ı - J '"'işi özlüğü i h• uğraşıııak. 

MADDE 112. - yarma zasıın öl<:ümlt•-
m··k w ~·c ı·inc g<'tir•mc>k Rn.Juınhihn hnkkıc'l11·. 
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Uyarma cezasına uğrıyan üye bunu esiemek
le beraber kendini temize çıkarmak isterse, izin 
verilir. 

!zin almaksızın ·öz söylediğinden dolayı 

uyarma cezasına uğrıyan üye, birleşiınin, yahut 
otururnun sonunda söz alabilir. 

Bımunla beraber Başkan o üyeye, birle§imin, 
yahut oturnmun sommu beklemeden de söz 
,-erebHir. 

Bacıkan , üyenin a~ıklrunalarım y tcı·li bulnıar.

sa. nyarına cezasını geri almaz. 

Kf~tipl r bnııu kayxleıd erlcr. 

Bir Üye bir birleşim.de iki defa uyarma ce
zru ına uararsa bu, ttltana:k özetine geçirilir. 

MADDE 113.- Bir bide~imd iki der~ ttyar
ma ceza ma uğrıyan bir üyenin birleşimin so
mma kaJar ı-ıöz söylemekten yasaklanmasını, 

Başkanın teklifi üzerine Genel Kurul, görüş

nı ·iz gö terme oyu ile kararlaştırabilir. 

MADDE 114. - Kınama cezasını gerektiren 
hareketler şunlardır : 

I - Bit· hirleşhmd<' iki cl 'I~ı u~rıarına CCZJaSın a 

uaramı. k<>n hnnn g<'JI('I]rbirrn baroketlcrd.en vaz
g<' 0Jl~Omek; 
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11 - ı:iı· ;ıy i<,ıindt• iiı; d<·t'a u,,·ııı·nırı c·t'l'.ıı-.ııı : ı 

ıt ğ'l'iLllHtık; 

III - KonıiıOOd~ lbiı- gürüıl.rtıü.ro ·obobo:Lınak, Y<l

hut Koıniıtenl.in ·işlıeı'İnc ıkartillmalktan :k:açıruı:naık 'iı;:.in 

b~Odru~mıaıya Gooel KuruQda açılk;ç.a ve gti.Nii1tü ile 
ii ıınyak olnııı.k: 

I \y- .\ı-kada'flııı•daıı hiı·in P ' l' .'•ıılııı1 hiı ·k ııı :ıı ı .ı 

ll1fk:ı ı· l'tf(• n-.ya siizlı • tPIHiif.t<' lıııluııııınk . 

MADDE 115. - 1 kıırl 1\u!'Uidım g·('ı:il'i olıı -

rak ı;ıknrııııı ı·ı • z;ısıııı g<'ı·ı• ktirPıı lıcıı·Pkı•t Jpı · 

~ıı n l:ıı·clıı· : 

1 - h ına.ıııa ı · ı·zasııı; ı tığl';ıılıklaıı sııı ıı ·a ıla g·ı· · 

ıır • o ('t•%a ~·ı g·pı·r\k1 , iı·('ı·ı•k lıaı·tvkı•t lı•ı·rlı · ı ı \'11/.!.('<'<:ıııı·

lllP.k: 

Ll - l.· iı· lıitiL·:-:iııul<' iiı: ılda. kıııaıııa ı·ez-asııı:ı 

uğraıma.k, Devlet Başka.nına, Komite Başkanma , 

Komiıtıeye, Baıkanl•ar Kuruhı:nıa tohdi•tte veya ha
kıaı'~Gtte 'bud.unmalk; 

lll - G nol Kurul görüşm:oleıünd~ ha/Mn zor 
knUanmay.a, ba •kaYdır.ınaya, ayaldıanmaya, yahut 
\na.:wı;.;a hiikiiıınl crinc karşı ıko~"nuı.wı k ı~kı l't-

ınnk; 

IV- Komite yıap~ları y;ahut bağılaımıkları içinde 
~·aı;a.k hir ryl emclı' bulunmak. 
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MADDE 116. - Kınrıın<ı ve g <:iri olaı·ak 

J\oınitN1rıı ı~ıkaı·ına <·<'zalaı·ı Başkanın tekl ifi 
iizc·ı·inc <IPncl Kmulrn göı·üşnıt>siz, gö. tcrm 
uyıı il<' kanıl'la~t.ınlır. 

BöyUıc bir cezay;a uğratılıması tekli& ed~aen 

ii.'· ırin açıQdımnaıla.rda . huılumnalk, y.ahut bunu 
lı ir a ı ,kacla.)nıı :- Hrpl wrnak harkıbchr. 

Kırnama ve ge~ici dl;aNllk: Geool Kuruldan çı

kaı·ma erzaları, tult!lınak özetine geçirıilıi-r . 

MADDE 117. - Gcc:i ·i olarak Genel Kuml
llan ı:ıkııl'ııın. ('C'zas ına uğl'lyan hiı· iiy izin alı]>. 
aı:ılu~ıı. <1 t' dilrl'sr yiıw Oenrl l'"ul'ula ginMk 
hakluııı kıızanıı·. 

'1\•kı ·ul'l a,v ıC'ılaı·. lm ha.klarıııı .''i !iı·iı·lrl' . 

MADDE 118. - (h•nrl Kmultlan gc~i •i ola
rak c:ıbıı·ılıııa <·czasıııa uğrıyan üy ', tophmma 
saloıJtmda ll lıcıııen c:ıkınakla. ödcvli, ondan on
nı da lıiı· lıil'lc)nı snlonn glı·nı<'ktcn yasakhchr. 

ı:ıı c·<·zn.nı u/!l'ı~·;ın ii,n• salondmı ~ıknıak is
tc•ııırzsr lıiı·lrşiııır f\1'11 Y('ı·iliı·. naşl<nn () ÜYC',d .· ıı

' ' illdaıı 1:ıbıı·1ıl'. 
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ON BEŞİNCİ BÖLtiM 

İziniili k 

MADDE 119. - Komitr üyelerinin bir haf-
1 adan az izin istekl ri ekretel'lik~e kaydedilh. 

Bir hafta veya daha Iazla iıdnler Başkanlık 
Divanınea v rilerck Korniteye arz edilir. 

MADDE 120. - lzinsiz birbiri anlına Uc: 
lı i ı·lrşiınde bulunınıyan üy ihtar alır. 

Bu hal den1ın t' ttiği ta1{dird<' T oıııit ce bir 
kıırıır V<'l'iliı·. 

ON ALTINCI BÖLÜM 

Başkanlık Divanının görevleri 

MADDE 121. -Başkanlık Divanının görev
lcı·i şunlatclıı' : 

1 - 1~ hizmetlerin kurulu~u " ' 1 omite ıııe -
ıımı· Y<' hü~ınetlilrri hakkında. J\{<>rnurlaT' Kamı 

ımmın 1Hl St1 U rgulana<'ağı YC' O kanuna g'Öl'C di 
siplin komisyonu kurulm a. ı h:ı kkınna rl:ını şma 

.'·oliyl fikir vrı·mck; 

II - Komite lıiit~e ·ini ha zıdamak ; 
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ı L 1 - ı >a.ireJe <1 •ğişiklik, onar mn n lı aşka. ya
pılııı· yapılınasma karar veı'Inek 

MADDE 122. - Başkanlık Divanı üyelerin
di-'n lıitiııhı, ~ra hllt birkaçnun ayrı ayrı üzerlc
riıw nlclJklal'l işl rden dolayı yapllacak itiı·a?.laı· 
, .P şikftyrtler iiY-erinclr ])ivan, bütün üyrıeri.nin 
lınlnnduğn bir· topJnn1ıcla görüşill', gerckrn ted
lıi !'leri kal'a ı ·l aş1.ıı·ı ı·. 

MADDE 123.- Başkanlık Divanında oylar
<ıa Pşitlik olursa. Başkanınki iki . a.yılır. 

MADDE 124. - (lcnel J urulda yapılmış 
<:iııllc·ı·den r:1kan tc:t iizük mc•. l'·IPIC'd, Başkanlık 
Divanıc:n görüşülür. 

MADDE 125. - Başkanlığın görevleri şun
lı11'd ll' : 

1 - Uışaı·da. Komiteyi temsil tmek i 

lT - 'l'üzük hükümlerini uygulamak i 

TII - öriişmeleri idal'e tmek; 

LV - 'rutanak dergisi il tutanak özetinin 
lıazıl'lanmasmı gözetmek · 

V - Bütün Komite memurlarını Başkanilli 

1 >i nınıııa daiD§tıktan sonra i5.y:in etmek, veya M -
murlnr Kanununa göre haklarında işlernde bu-
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lunmak vr ldarr Amirlerinin teklifi ÜZ<'ı·iıı<' hiz
tıı<'tlilı • ı · i i~?P nlttı:ık \'C',v:ı İ!?Ü'n ı: ıkanıı :ık: 

\'1 - Ba~kaıılık l)i,· aııııı;-ı rPi~·dik t>1tıı< · k: 

\ Til - Ha~kaıılık Dinıııı kunırlaı·ının ta ı ıııı 

ıniyl' yiil'litülın sini n' u_, ·g·ulcııııııaf..ıııı ılı·ııl'ılı ·

ınck V<' sa~lanıak: 
\'III - Koıııis,,· oıılal'l \'(• lwlvııılı•ı·i ılı-ııl't ll' 

ııırk 

MADDE 126.- 1\..fltiplrı · iıı g-öı ·r, · lc-ı·i ~tıııiHı· 

dır : 
r - (/iiri'ı~lllt'lt • ı·iıı tııtıılıııasıııı gii z t•tı ı ı ı· k. 

tııt:ıııak iizl'tiııi diizPltıııı•k. tııtnıı:ığı da, iizf'tiııi 

de• inızııl11ııı;ık: 

ll - <:1• ııl'l 1\..ı ınıldH k i'ığ· ıtl;ıı · ı okııııınk; 

lll - 1\iı·il'!iiııtd ı· ıı iiııı·< • siiz istiy<•Jll<•ri yıı z

ıııak; 

1\' - Yoklııı ı ııı .·•ııpııı;ı] ;; : 

\ ' - Oylııı·ı sııyıııak \ ' C• :ı~ · ı·ılnııııık : 

\ 1 - Kapalı ntrll'lıııılnnl;ı tııt:mak y;-ızııı;ık. 

MADDE 127.- r<1nı·e Aıniı·lrı·inin görrYlr ı·i 
şunlal'Clıı· : 

1 - Koıııür yapılan ilr .-aloııl :nının. diişt>-

ıııclnı·i il" iı:in<lrkileı·in \' <' bütün rşyaııııı ];;ııı·ıııı 

ına.sıııa lıakııınk. lnmlnı·ın diizrnlif't' drftrrl<'l'ini 
tutmak; 

44 



ll OzPI 1öı·l•ııleı·i tel'tiplcıııcl · Ye idaı·c ct-
lllı•l;; 

ll l - l(ıllluk i~ll'riııi: 

1,- - ll izınl'tliiPrin i~l<'l'iıı i : 

, - - (liderlerin iiılC'mnesini gözcl nırk; 

\ ' 1 - Bıı~kıııılıl; l>i, cııınııı daıııı;tıktmı :-;onı·ıı 

1\ llilı İ1 1' lıiitı:ı·siııi hıızıı · l<ı ,np g'(' IH' na ı:; kanlık Di
\ ' illllllıl \ ' ('l'ltı('k; 

\ ' ll - U iı·iıııliklı'ı·i d;ığ ıtııı nk 

MADDE 128. - td cırr Aıııidcri, Komitenin 
;ıı·;ı,·ı·ı·ıll<' z<ııııan l arııılln ıı i)lwt l <'ŞC' Başk<>ntte otu
ı·ııı·Jnı·. 

MADDE 129.- llhıı ·(' Anıil'l<'l'i göı·<'Y v, so

nllıılaı·<ln Oi'laktıı ·l al'. 

MADDE 130. - Dlizl'ııliO.in konmmc.ısı. gö
tii~ ıncl<'ı'İn aı: ı k V<' • ('ı·best olma ·ınm ~.ıığlanma

~ı. gc ı · Pldı·s<' lJ<llis knvv e!JiyJe a ·ket' müfrezesi
nin knllaııılınnsı i ·h> ı·iıulp ldaı·<' .Aınirlrri, Bıış
knı1ın y1iı•iitıııc anıc:hu·t<lıı ·. 

MADDE 131. - KnınltC' üyeleri, Ba ._ kanlık 

1 >i,· :ıııı \ 'C idare iı;lc ı·i hakkı.ıcla Başkana ~'a zrlı, 

~·nhnt siizlii. sorulnl'C1 ıt hnlu·ı:ıbilil'lcı·. 
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ON YEDINCİ BöLUM 

Kolluk işleri 

MADDE 132. - Başkan, Komitenin i<; vp 
dış güvenliği i~in c,erekli tC'Clhirlerl ~lmakla 

ödevlidir. 

Polis kuvvetiyle koruyLl(:ll a · keı· ıniifrf'zeHi 

cııı ak Ba,·kaııın komuta ·ı altıncladll'. 

MADDE 133. - Komi. yon odalarına Komite 
üyelerinden, Komite memur ve hizmetiilerindeıı, 

Araştırma ve İncclome Kurulu üyeleı-inden, Hü
kümetin iş i<_:in göndeı'<iiği : ııcmur·hıı· 1an ve <;a
ğmlan uznıanlaı·dan ha§lut kims nin girmesi ya -
aktır. 

Girenler, Başkan yahut İdar .Amirlc>ri tara
fındaıı dışaı1 <}ıkartılır. 

Komitte yapılaımı gezip görmek isti yenlerc 
Başkan , ancak iş zamanıııdıın başka bir aatte 
izin verebilir. 

MADDE 134. - Komite bid ~imlcriııiıı Üt> 

\'anıı süresince Jinleyieilcrin kcndilcriıı ayl'ıl

ımş yerl rde ba.~laı:ı açık oturmaları ve es c: ı 

karmamaları gereklidir. 

Dinleyicilerden bağenmeyi yahut beğenmc-
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ııwyi g-'1s1 <'l' t'k hil' söz ·öyliycn w~:a harekette 
lıııltınan olm-sa. dür. nJiği koruma. öd<'vinde 
nlanlnrca lıem<'n dı.şarı çıkarılır. 

<h·m·l rnrul giirür;melcrini hozmılaı· , g r kir
S(' lırınPn ~rrtkili makama teslim olunurlar. 

MADDE 135. - Komit yaplları yahut bağ
lnıııklı:ıı·ı i<:intl<>. fCO'nıite üye ·i olmryan bir lr.i'rn 
St' sur: işler n o sn<: <la savc~lığın kendiliğinden 
kovuştuı·ma yapamıyncağı eylemi Nlrn olnma 
lhışknnl ık. suçluyu dışar'l ı::ıkartn·. 

Huı:. snvcılık<:a kPndiliO.inden konı~tnı1111a ~-a
pıla<'ak \'.d<•mlPrflPn ise Baı:;kanlık sn<:luyu Acla
lt•1 makaı ılarına 1 slim rdr.r. Bu yNlcrdr bil' 

1\ om it<' ü~·esi eiııııy tt en sıı<_:ü 'tü yakalan u a Baş
kan, trl.al'c .~ mirl<'ı·i eli:vl , su<:lunun Komite yapısı 
ılıı-ıma <:ı knıasmı önliyrcrk t d birleri ahr YC şaY

<'1\ '1 <:ağw1p konıı;hırmaya giı·il')ilnH'. i grrrlctiğini 

hildin•ı·f"k ı·mf:lıı~-ıı ona Yerir. 

i~IPnil<'ıı :u<:. sm:iisiü inn..vetten ha:ka. fa-
kat doğrmlan doğnı:nı .·avcılığm koYu§1nrmasmı 
grrrktit·en bir l'ylem ise, Ba~kanlık, tdar<' .Amiı ·
lrri rliylc• g-ert•km ilk som~tm·malaı·ı yaptıı·n·, 

soı·n~hırımı knğıtlal'ını .\dalC't makamlm"'lna Y<'

ı·iı'. 

.\dnl<'l ıı1akanıluı·ı :u~un d kunulınar.brm 
kalılll'llın;ı~ıııı ~pı·•htiı·t•n ~m:laı·flmı lduğ-1mu öl-
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c:iin ıl t' ı ·st' Ba~haknıılık ~·olu il!' g·iiııllr ı ·pc·t • ği i-;u ·ın 

k/ığıdı ( :ı>nr l K nnıla ımmıluı·. 

ON SEKİZİNCİ BöLttM 

Komitenin iç hizmetleri 

MADDE 136. - 1\ oıııiı ·ııin tiiıııii il<• lıuluıı 

ııııyncağı tör nlenl c Başkanlık Di\'aııı Konıitt• 

adına hazıı· hnlunul'. 

Komite ac1 ın :ı h ir hc·yct. giiıHl <•ı·i i <•<·Pksr Ü.\'<' 
leı·ia say ı sı c:l' lH'l 1\unıl tar:ıfıııc1aıı lou·;ıı·laii

tınlır YC' lıu iiy<'lrr ıHI c:rkııır iiP ayı·ılıı·. 

MADDE 137. - (;t•ııt·f 1\.ıınıldıı l~ııkaıılaı · 

adına sö:~. s'iylcnı k ic)n göndeı·ilc<:ck biı·inei sı 

nı( daire rci ·lel'i hcl' iş. ya.hnt bir İ") ic:in denıcc: 

tc bu:nnnıaya baluııılnn·a i.t.iııli kılınclıkla.nnı 

O'Östcrcıı, Başkanlığa ynz ıl mış hi ı· tr:t.kcrr grf i
I 'C'COklE'ı·dir. 

Bu tczl«•ı·t•, giiı·iişııır<l<'n öıH·t' Hnljkıtıılığıı 

wriliı·. 

Haşkıııı. gelen klnısı•niıı hangi ha1kaıılık 

n(lma sö:t. . öyliycccğini ıenel Kmula bilcliı·iı·_ 

Nııyıştay Başkanı ilc• ikiııci haşkanlan, gc·ı·P 

ğindP K omitt'd<' ac:ıklaın:ılarda lmhınahiljl'l<'ı·. 
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ON DOKUZUNCU BÖLUM 

Kitaplık 

MADDE 138. - iki İdaı·e .Amiri il· !:)osyal 
I şle!' Koıni yonunca :eçilecek bit· üye kitaplığı 
g-özetinı altında lmlundurıır. 

MADDE 139. - Kitaplık i~i<'l'i,Yi<' gör vli 
kunılda. katiplik 'dc•n Kitaplıl- Miidürünün 
danışına oyu alımı·. 

MADDE 140. - K it ıqı. ga:t.l't<', ci<•ı·gi. lıaı-ila 

' '<' lın <:<' it ş yleı·clen hangilerinin Ratına1ma.
c·ağım kurn] karnrlaştırıl'. 

11<·1' Komit<' ii~·<'si d<! sulmalına hakkında. 

1<·kliftı· huluııabiliı·sc de' bu tcklil'l ri dikkate 
nlıp nlnıaınak kumlun ha.kkıdır. 

MADDE 141. - .\1 üdüı·. !'i taplık <'ldl' ·inin 
<li.izeıılic•(' dcfteriı1i tutııuıkla öd vlitliı· v . bun
<lan soı·umludnr. 

1 itnphğın nc:ık olduO.u sı.ıatl ı· 1 
ı·iin. yahııt .n1ı·clıın<'ı: ının nra ln 
~nı·t tır. 

MADDE 142. - lütaplaı·dmı 

kitaplıktan c:ıkarılamıyaca.ğım v 

.va ınüdü
huluıınıası 

hıuıgil ı·inin 

hangil rinin 
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Komite üyelerine eğr ti v l'ilebil ccğini kuru t 
kararlaştırır. 

Alınchsı \·cı·ilnırdcıı lıiı:hiı- kitap f itaplık
Inn ı:ıkarıla'l11ar.. 

Konıisyonlaı· diledikleri l<itaplan iıı ·clP

mek için alabilirlerse de komisyon odalarmdaıı dı 

~a ı ·ıya c: ı karamar.lar. 

Komite üy lerinin eğ ı·cti ıılclıklııı · ı ldtcıp 

ları en ı.:ok q h· ayda g-eri vcrmclrı·i l)nrttıı· . 

Hiı· ny ü;inde geri gctiı-.ilınpycıı kitaı)Jııı · ı 

ınüdüı· hir 1 zker il i ter. 1 tendikten sonı-<1 
hiı· hafta. i(}indc geri veı·ilıncy<>n kilııplaı· . 

alaıı Komitr iiyc•!Prinr öd0til i ı·. 

Yl.RM!NCİ BÖLUM 

Bu tüzüğün dayanaklan 

MADDE 143. - Hu ' l 'iir.iiğ· ün dcğ.i ·til'ilııu· ·i. 
hiı·, yahut daha çok maddesinin kaldırılması. 
hn 'rüziiğ<' bir, yahut daha çok madde lden 
ın si i~:in yapılacak teklifler ön Güvenlik 
K omisyonunda incel ni ı·, sonra kamm görü -
ın<>leri usulün uyularak Komit('cl(' g·öı-ü i:ilüp 
onu~l ıınn•. 
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MADDE 144. - Bu Tiizük maddelerinh1 
yorumu, kanunlarm yorumlanması usulünce 
olur. 

MADDE 145. - Bu Tüzük kabulünden baş
lıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 146. - Bu Tti.zük Türkiye Cuımhu
l'iyeti Milli Biriiık Komjtc-si tarafından yürütü
lür. 


