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Danı§ma :Meclisi 

İç tüzüğü 

BİRİNCİ KlSlM 

GENEL HÜKÜMLER VE TARIFLER 

Çalışma ilkeleri 

MA.ODE ı. - Danışma Meclisi çalışınalarını 

29 Haziran 1981 gürtlü ve 2485 sayılı Kanun ile 

Anayasa, ilgili kanunlar ve bu tçtüzük hükümle

rine göre yürülür. 

Görev Süresi, Yasama Yılı, Birleşim ve Otu-

rum 

MADDE 2. - Danıııma Meclisinin görevi, 

Milli Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak. ta

rihte yapılacak genel seçiınler:le Türkiye Büyük 

Millet Meclisi kurulup fiilen göreve başlayınca

ya kadar sürer. 

Yasama yılı, ı Eylülden başlayıp, 31 Ağus

tosta sona eren süredir. 

Birleşim, Genel Kurulun belli bir gününde 

açılan toplantısıdır. 
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Olurum, bir birleşimin ara ilc b~ilt:nen kı

sımlarından her biridir. 

Üye Twnw.ıyı.rı 

MADDE 3. Üye tcını.sayı'iı yutaltmıştır. Da-

nışma Meclisi Üyeliklerinuc bo1alma olması üye 

tamsayısını değiştirmez. 

i lt.. Toplanil ve Andiçme 

MADDE .ı. - Danışma Mcclisı Genel Ku 

rulu 23 Ekim 1981 tarihinde saat lO.OO'cla topla-

nır. 

Bu birleşimdc üyeler andiçcr. 

Andıçme töreninde bulunmayan liyeler katıl

dıkları ilk bırle'iimin başında andiçerler. 

Andiçme, her üyenin. 2485 sayılı Kanunun 

19 ncu maddesi ndeki metni kürsüden yüksek ses

le okuması suretiyle olur. 

Boşalan üyelikler.:: seçilenler. katıldıkları ilk 

birleşimin ba'iınd a andiçerier. 

Andiçme. üyelerin soyadı ve adlarının alfabe 

sırasına göre olur. 

Yasama Yılının Başlama.\'/ 

MADDE 5. - Danışma Meclisi Eylül ayının 

nci günli çağrısız toplanır . 
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Tatil 

MADDE 6. - Tatil, Danışma Meclisinin ça

lışmalarını belli bir süre ertelemesidir. 
Bir yasama yılında kırkbeş günden fazla tatil 

yapılamaz. 

Araverme 

MADDE 7. - Araverme, Danışma Meclisi

nin on günü geçmemek üzere çalışmalarını erte

lemesidir. 

Olağanüstü Toplantı Çağrrları 

MADDE 8. - Tatil veya araverme sırasın

da Devlet Başkanı veya Danışma Meclisi Başkanı, 
Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya çağıra

bilirler. Danışma Meclisi Başkanı 30 üyenin istemi 

üzerine Danışma Meclisini olağanüstü toplantıya 

çağırır. 

Bu çağrıda, . olağanüstü toplantı gün ve saa

tinin ve bu toplantıyı gerek,Nren konunun belir

tilmiş olması şarttır. 

Olağanüstü toplantıda birleşim açılınca, Baş

kan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplan

tıyı gerektiren konu görüş~lür. 

Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerin

de Danışma Meclisince yapılması gerek.U :işlem-
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ler tamamlanınca, Meclis, çalışmalarına devama 

karar verebilir. 

İKİNCİ KISIM 

!DANIŞMA MECÜSININ KURULUŞU 

Bwinci Bölüm 

Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanirk Divanı 

MADDE 9. - Danışma Meclisi Başkanı seçi 

linceye .kadar hazır bulunan en yaşlı üye Başkan

lık, en genç iki üye ıde katiplik görevini yapar. 

Başkanlık Divanımn Kumtuşu 

MADDE 10. - Başkanlık Divanı, bır Baş

kan; iki Başkanvekili; dört Katip Üye; iki ida 

reci Üyeden kurulur. 

Baykanı n Seçimi ve G ürev S ii resi 

MADDE 11. - Danışma Meclisi Başkanı bir 

yasama yılı için gizli oyla seçilir. 

tık oylamll!da üye tamsayısının yarıdan bir faz

lasının oyunu olan aday Başkan seçilmiş olur. 

Ilk oylamada sonuç alınamadığı takdirde, .ikin

ci oylamaya geçilir. İkinci oylamada da, seç ile

bilmek için sall çoğunluk aranır. 
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İkinci oylamada, salt ço~unluk sağlanamazsa, 
bu o ylamada en çok · oy almış olan iki aday ara

sında yapılacak üçüncü oylamada en fazla oy alan 

aday Başkan seçilmiş olur. 

Divan Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi 

MADDE 12. - Başkanvekilleri, Katip Üye
ler ve Idareci Üyeler bir yıl jçin ve onbirinci mad

dede gösterilen usule göre ayrı ayrı seçilirler. 

Başkanirk Divanında Boşalma 

MADDE 13. - Başkanlıkta boşalma haün
de, yeni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı Baş

kanveldli, Geçici Başkanlık görevini yerine geti

rir. 

Başkanlık Divanının di~er üyeliklerinde bo
şalma halinde, noksan üyeük ·tamamlanıncaya ka

dar Divanın görev ve yetkileri devam eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

Başkanlık Divanının Görevleri 

MADDE 14. - Başkanlık Divanı, Kanunlar 
ve fçtüzük gereğince verilen görevleri yerine ge
tırir. 

Genel Kuruldakj oylamalarda ve seçimlerde 
önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, Baş

kan, usul görüşmesi açabilir, gerekirse oya baş
I 
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vurarak düzeltme yapar. Yanlışlık bjrJeşimden son

ra anlaşılırsa Danışma Meclisi Başkanı, Divanı 

ıtoplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine geti

rilmesi bakımından gerekli görürse, Divanın gö

rüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayı~ı ı..iye 

tamsayısının, karar yeter sayısı ise hazır bulu

nan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek başla

rına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yapılacak 

şikayetler için toplantı yeter sayısı, hakkında şi 

kayette bulunulan üyenin dışındaki bütün üyele 

rin tamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Ba~

kanvekili hazır .bulunmadan Divan toplanama/ ve 

karar alamaz. 

Başkanın C ijrc v/eri 

MADDE 15. - Başkanın gorevlerı şunlardır : 

1. Danışma Meclisini temsil etmek; 

2. Genel K urul görüşmelerin ı yönetmek: 

3. Tutanak derg isi ile tutanak özetinın dü/en 

Jenmesinı denetlemek; 

4. Başkanlık Divanına Başkanlık eımek ve 

Divanın gündemini hazırlamak; 
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5. Danışma Meclisi :komisyonlarını denetle

me1c; 

6. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; 

7. Danışma Medisinin idari ve mati işleri ile 

kolluk işler~ni Milli Güvenlik Konsey.i Genel Sek

reteri ile koordinasyon sağlayarak yürütmek ve de

netlemek; 

8. Kendisine, Anayasa, Kanunlar ve İçtüzük

ler gereğince verilen görevleri yerine getirmek; 

9. Danışma Meclisi üyelerinin çalışmalannın 

veriml.i olması yönünde her tür!~ idari ve mali ted

biri almak. 

Başkan, özürJü olduğu veya Danışma Meclisi 

toplantı halinde iken, Ankara dışında bulunduğu 

zaman, görevlerini yetiren getirmek üzere, Baş

kanvekillerinden birisini yazı ile kendisine vekil 

olarak tayin eder. 

Başkan, Danışma Mecli sı Başkanlığına ayrılan 

resmi konutta oturur. 

Başkanvekilierinin Görevleri 

MADDE 16. - B~kanvekillerinin görevi, 

Başkanın yerine Genel KuruJ görüşmelerini yö

netmek ve yönettiği oturumtarla ilgili tutanak der

gisi ile tutanak özetıirıin düzenlenmesin'i gözetme'k, 

Başkanın özürlü olduğu veya bulunmadığı veya-
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hut yetki verdiği hallerde onun hukuki yetkilerini 

kullanmaktır. 

Başkanvekilierinin hangi birleşim veya otu

rumları yöneteceklerine BaŞkan karar verir. 

Klıtip Üyelerin Görevleri 

MADDE 17. - Katip Üyelerin görevleri şun-

lardır 

1. Tutanakların tululmasını denellemek, 

2. Tutanak özetlerini yazmak, 

3. Genel Kurulda evrak okumak, 

.ı. Yoklama yapmak, 

5. Oyları saymak, 

6. Seçimlerin düzen içinde geçmesini denet

lemek, 

7. Söz sırasını kaydetmek. 

Idareci Oyelerin Görevleri 

MADDE 18. - Idareci üyelerin görev.leri şun 

lardır 

1. Danışma Meclisinin idari ve mali işleri ni 

Danışma Meclisi BaŞkanının talimatına uygun ola

rak yürütmekte, Başkana yardırncı olmak; 

2. Özel törenleri idare etmek; 

3. Danışma Meclisi bütçesine ilişkin teklifle

rini Başkana sunmak. 
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İdareci üyeler, sükun ve düzenin korunması, 
görüşmelerin açıklık ve serbestliğin!i.n sağlanması 

ve gereken hallerde kolluk kuvvetlerinin kulla
nılmasında Başkana yardımcı olurlar. Görev ve 
yetkilerini ortak sorumluluk içinde kullanırlar. 

Tatil ve ara vermede Başkanca tespit edilen sıra
ya göre Ankara'da otururlar. 

İkinci Bölüm 

Komisyonlar 

Komisyonların Adları, Üye Sayıları ve Görev 

Süreleri 

MADDE 19. - Danışma Meclisinin karnıs-

yonları şunlardır : 
1. Anayasa Komisyonu, 
2. Bütçe - Plan Komisyonu, 
3. Adalet Komisyonu, 
4. Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis

yonu, 

5. Milli Eğitim 'Komisyonu (Milli Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor), 

6. Mali Işler Komisyonu (Maliye, Gümrük ve 
Tekel), 

7. İktisadi Işler Komisyonu (ficaret, Sanayi 
ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar), 
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8. Sağlık ve Sosyal lşler Komisyonu (Sağlık, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik), 

9. Bayındırlık, Ulaştırma, lmar ve 1 kan, Tu

rizm ve Tanıtma Komisyonu, 

10. Tarım ve Orman, Köy Işleri ve Koope

ratifler Komisyonu, 

ll. Danışma Meclisi Hesaplarını Inceleme ve 

Sayıştay Komisyonu. 

Anayasa Komisyonu onbeş üyeden kurulur. 

Diğer komisyonların her birinin üye sayl\ı ile ko

misyonlara ıJye seçimine ilişkin esas ve usuller 

Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurul

ca işaret oyuyla kararlaştırılır. · 

Üyeler görev almak istedikleri komisyonları 

bu lçtüzüğün kabulü tarih ;nden başlayarak en 

geç üç gün içinde yazılı olarak Ba~kanlığa duyu

rurlar. Başkanlık Divanı, komi~yon aday listele

rini, üyelerin isteklerine görev ve özgeçmiş belge

lerinde belirttikleri ihtisaslarını göstererek. soyadı 

ve ad sırasına göre düzenler. 

Başkan ve Ba~kanvekilleri komisyonlarda ve 

Anayasa ve Bütçe - Plan Komısyonu üyeleri ise 

başka komisyonlarda üye olamazlar. Bır i.iye en 

çok iki komisyonda görev alabilir. Geçici ve kar

ma komisyonlarda görev alma bu hükmi.in dışın· 

dadır. 
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Komisyonlar, yasama yılı başında bir ytl için 

seçilirler ve görev süreleri yenileri seçiünceye ka

dar devam eder. 

Geçici ve Karma Komisyonlar 

MADDE 20. - Danışma Meclisi jhtiyaca gö

re geçici ve karma komisyonlar da kurabiür. 

Komisyon Üyeliklerinde Boşalma 

MADDE 21. - Bir komisyonun üyeJ.ilklerinde 
boşalma olursa yerıisi seçilinceye kadar komisyo
nun görev ve yetkileri devarn eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

Esas Komisyonlar 

MADDE 22. - Raporu Genel Kurul görüş
melerine esas olacak kom'isyona, esas komisyon 
denir. Esas komisyonun hangisi olacağı konunun 

özelliğine göre, işin komisyonlara havalesi sırasın
da Kanun ve İçtüzük hükümleri uyarınca, Baş

kanlık tarafından tespit edilir. 

Komisyon Başkant, Başkanvl'kili. Sözcü ve Ka
lip Sl'çimi 

MADDE 23. - Üye scçiırıi tamamlanınca; 

komisyonlar, Danışma Meclisi BaŞkanı tarafın

dan toplantıya çağrılırlar. 
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!Bu toplantıda komisyonlar, Başkan, Başkanve

kili, Sözcü ve Katiplerini seçerler. 

Bu seçim için .toplantı yeter sayısı komisyon 

üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Seçim gizli 

oyla yapılır. Seç.ilmek için en fazla oy almak ye

terlidjr. 

Gereken hallerde, Komisyon Başkanının öne

.l'isi üzerine belli 'bir konu için özel sözcüler veya 

bir özel katip üçüncü fıkrada belirtilen usule göre 

seçilir. 

Tatil ve Araverme Sırasında Komisyon/ann 

Çalışması 

MADDE 24 - Tatil ve araverme sırasında 

hangi komisyonların çalışacağı komisyonların gö

rüşü alınarak Başkanın önerisi üzerine Genel Ku 

rulca tespit edi·Jir. 

Komisyonların Toplantıya Çağn/ması 

MADDE 25. - Komi'Syonlar, kendi başkanla 

rınca toplantıya çağrılır. 

Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı ~çin 

çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda 

hazırlanan gündem de belirtilir. Ancak, komis

yon gündemine hakimdir. 

Bu çağrı ve gündem komisyon üyelenine, Milli 

Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine, Başba-



kanlığa, ilgili bakanlıklara, ilgili komisyonların 

başkanltk.larına ve tekLifleri gündemde yer alan 

kanun teklifi sahibi Kurucu Meclis üyelerinden ilk 
imza sahibine gönderilir. Gündem ilan tahtasına 

da asılır. 

Komisyon BllŞkant, Toplantı ve Karar Yeter 

Sayısı 

MADDE 26. - Komisyonlar, başkanlarının 

yönetiminde çalışır. Başkan bulunmadığı zaman 
başkanvekil!i, o da yoksa sözcü, komisyona baş

kanlık eder. 

Komisyonlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu 

ile toptanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğun

luğu ile karar verir. 

Komisyonlara Devam 

MADDE 27. - Komisyon üyeleri, komisyon 
toplantılarına devama mecburdurlar. Komisyo

nun devam cetvelleri, Danışma Meclisi Başkanlı
ğına sunulur. 

Komisyonlarda Söz Alma 

MADDE 28. - Komisyonlarda istell} sırasına 
göre söz verilir. Komisyon baş'kanı ve kom:isyon

dak i Hükümet temsilcisi, söz sırasına bağlı değil-
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dir. Komisyonca çağrılmış uzmanlara. komisyon 

başkanı, gerekli gördüğü zaman söz verebilir. 

Komisyonlarda Hiikiimetin ve Milli Güvenlik 

K onseyi Genel Sekreterliifınin Tl'msili ve Uzman 

Çağrılma.\t 

MADDE 29. - Komi>yon ıt>plantılarına Baş

bakan, jlgili bakanlar ve Milli Güvenlik Konse

yi Genel Sekreteri katılabilir. Başbakan, ilgili ba

kanlar ve Milli Güvenlik Konseyı Genel Sekre

•teri gerekli görürlerse, kendi yerlerine, yüksek de

receli bir kamu görevli-;ine yaL.ılı temsil yetkisi ve

rebilirler. 

Kanun tasarı v.: tekliflerinin Danışma Meclisi 

komisyonlarındaki görüşmelerinde Ba~bakanın ve

ya ilgili bakanın veya görevlendireceği yetkili ki

şinin ve teklif sahibi Danışma Meclisi üyelerin

den en az birin:n veya teklif Milli Güvenlik Kon

seyi Üyelerinden birisi tarafından yapılmışsa Milli 

Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinden görev

lendiritecek yetkili bir kişinin hazır bulunması ge

reklidir. 

Komisyonlar, bilgi ve görgülerınden yararlan

mak istedikleri kimseleri komisyon:ı davet ede

rek dinleyebilirler, kamu kurum ve kuruluşları ile 

meslek kurum ve kuruluşlarından yalllı görüş ala

bilirler. 
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Komisyon Toplantilarına Girebilecek Olarılar 

MADDE 30. - Komisyon çalışmaları kapalı 

olarak yapılır. 

Komisyon toplantılarına, ancak Kurucu Mec· 

lı\ Üyeleri, Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri ,ile Genel Sekre

terlik ve Hükümet Temsilcileri girebilir ve söz 

alabilirler. Ancak komisyon üyelerj dışında kim· 

sc deği}iklik önergesi veremez ve oy kullanamaz. 

Danışma Meclisinin her üyesi, üyesi olmadığı 

bir komı~y0nun belgelerini görüp o!<uyabilir. 

K om is yonlarda G i;:.li Otunarı 

MADDE 31. - Bir komisyonda gizli oturum 

yapılmasını ilgili Bakan yahut komisyon üyeleri

nin üçte biri isteyebilir. 

Gizli oturumda komisyon üyelerinden, Milli 

Güvenlik Konseyi üyeleri ile M~lli Güvenlik Kon

seyi Genel Sekreterinden ve Bakanlar Kurulu Üye

lerinden ba~kası bulunamaz. 

Gizli oturum yapılması. görüşmelerin sır ola

rak saklanmasına söz verm~k demektir. 

K omısyon Tutanakları 

MADDE 32. - Komisyon katibi görüşmele

rin tutanak özetini düzenler ve komisyon baş'kanı 

ile birlikte imzalar. Bu tutanak özetine oturumda 
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hazır bulunan komisyon üyeleri varsa yaLılı iti

razlarını ekleyebilirler. 

Komisyon katibinin bulunmadığı hallerde, ha

zır bulunan en genç komisyon üyesi. geçicı olarak 

katiplik gorevini yerine getirir. 

Komisyon karar verirse. tam tutanak tutulur. 

Giirüş Alma, Giirüş Bildirme 

MADDE 33. - Bir komisyon. kendisıne ha -· 

vale edilen tasarı veya teklifi başka bir komisylı 

nun ihtisası dahilinde görürse, gerekçeli olarak ta

sarı veya teklifin o komisyona havale eJılme.sıni 

isteyebilir. 

Bir komisyon. kendisine havale edılen ta\arı 

veya tcklif yahut herhangi bir mcsele için. bir 

başka komisyonun düşüncesini öğrenmeyi gerekli 

görürse, tasarı veya teklifin o komisyonda göni

şü ldük ten sonra ıadesini isteyebilir. 

Bir komisyon, başka bir komisyona havale 

edilmiş bir tasarı veya teklif yahut herhangi bir 

mesele için düşüncesini belirtmekte yarar görür

se, o tasarı veya teklifin kendisine haval e edil · 

rnesini isteyebilir. 

Böyle hallerde ılgili her iJ..i komısyon aynı 

görüşte iseler, Danışma Meclisi Başkanı gereği 

ni yerine getirir ve Genel K urula bilgi verir. 
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iki komisyon arasında uyuşmazlık çıka.rsa, 

sorun Damşma Meclisi Başkanı tarafından Ge

nel Kurula sunulur ve görüşme yolu ile karara 

bağlarur. 

Komisyonların Yetkisi, Toplantı Yeri ve Za-

m anı 

MADDE 34. - Komisyonılar Türkiye Büyük 

Millet Meclisi binasında Danışma Meclisi Baş

kanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda topla

nırlar. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun 

tasarı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek 

kabul veya reddedebilir, birbirleri ile ilgil'i gör· 

düklerini birleştirerek görüşebilirler. 

· Komisyonlar 86 ncı maddedeki özel hüküm 

ve Kurucu Meclis Hakkındaki; 2485 sayılı Ka

nunun 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerin

de belli edilen hususlar dışında kanun teklif ede

mezler. kendilerine havale edilenler dışında ka

lan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık Divanınm ka

rarı olmaksızın Genel Kurulun toplantı saatlerin · 

de görüşme yapamazlar. Koınisyonlar kanun ta

sarı ve tekliflerini bölerek ayrı ayrı metinler ha

linde Genel Kurula sunamazlar. 
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Bekleme Süresi 

MADDE 35. - Komisyoıtlara havale edilen 

işlerin görüşülmesine, komisyonca aksine karar 

alınmadıkça, havale tarihinden itibaren kırksekiz 

saat geçmedikçe bru?lanamaz. Komisyona havale 

edilen evrak, komisyon ba5kanlığınca doğrudan 

doğruya veya komisyon üyelerinden bc}i tarafın

dan yazı ile istenirse, bastırılarak komisyon üye

lerine dağılılır. Bu takdirde, söz konusu süre da

ğıtım tarihinden itibaren ba5lar. 

Bir kanun tasarı veya teklifinin tümünün ve

ya belli hükümlerinin komisyonca geri alınması 

veya komisyona geri verilmesi hallerindc, yuka

rıdaki fıkrada yazılı süre kaydına uyulmayabi

lir. 

inceleme Süresi 

MADDE 36. - Tasa-rı veya tıeklifler, komis

yonca, havale gününden bru?layarak en geç otuz 

gün içinde sonuçlandırılıp Genel Kurula gönde

rilmek gerekir. 

Aksi takdirde sözü geçen tasarı veya teklifin 

doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alın

masını Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilir

ler. 
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Bir komisyon tarafından di~erine havale edil-ı 
miş olan bir konu on gün içinde sonuçlandıni

mak ve kabil olmazsa gerekçesi bildirilmek ge

rekir. 

Anayasaya Uygunluğun Incelenmesi 

MADDE 37.- Komisyonlar, kendilerine ha

vale edilen tasarı veya teklifierin ilk önce Ana
yasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını 

incelemekle yükümlüdürler. 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Ana
yasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerek
çesini belir'terek bunları maddelerin görüşülme

sine geçmeden reddeder. 

Erteleme 

MADDE 38. - Bir kanun tasan veya tekli
finin görüşülmesi sırasında Hükümell: ve Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince görev
lendirilecek yetkilinin bulunmaması sebebiyle ko
misyon gerekli görürse, gö~me bir defa ertele
nebilir. Erteleme, yazı ile Ba.şbakanlığa, Milli 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine ve ilgili 
bakanlığa bildirilerek gelecek toplantıda bir tem
ı.ilcinin hazır bulundurulması istenir. 
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Gönderme 

MADDE 39. - Danışma Mecli·si Başkanlığı

na verilen· 'kanun tdkliflerinin birer örneği Baş

baıka:n:Lı~a ve Mi!lli Güven'hik Konseyi Genel Sek

reterhiğine gönderilir. 

Bakanlıktarla Yazrşma 

MADDE 40. - Komisyonlar, bütün ıba.rkan

lı'klarl a doğrudan doğruya yazışa'bilirler ve lken
dilerine havale edilen işlerin sonuçlandıriliması 

.jçin gerekli bi.i·lgileri balk.anlıklardan isteyebi•lirler. 

Komisyon Raporları 

MADDE 41. - Komiısyonlar, karara bağla

dıkları işler için birer rapor düzenlerler. Rapor, 
başkan veya komisyon sözcüsü yahut o iş için 
seçilen sözcü tarafından yazılır. Raporda konu 

hakkında 'komisyonun düşünceleri ile komis
yonca yapılan değişikliklerin gerekçeleri yer alır. 

Raporlar konu hakkındaki son oylamaya ka
. tıları komisyon üyelerince imzalaoır. 

Daha önceki toplantılara katılmış olup, tasa

rı veya tekiitin tümünün son oylamasında hazır 
bulunmayan komisyon üyeleri, varsa gerekçeli 
muhalefetlerini de yazarak raporu imzalayabilir

ler. Bu durumda olan üyelerin son toplantıya 

katılmadıkları belirtilir. 
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Komisyon raporunda imzası bulunan komis
yon üyesi, diğer komisyonlarda ve Genel Kurul
da, çekimser veya karşı oyda olduğunu rapor 
metninde yazı ile befirttiği hususlar dışında, söz
cüden soru soramaz ve komisyon raporuna ay

kın konuşma yapamaz. 

Komisyon raporları bastırılıp üyelere dağıtı 

lır ve Genel Kurulda görüşülmeSine başlandığı 

ilk birleşimin tutanağına eklenir. 

Komisyon raporunun tümüne veya belli kı

sımlarına çekimser veya muhalif kalan komisyon 
üyeleri, rapora çekimserlik veya karşı görüşleri

ni eklemek hakkına satııiptirler. Bu üyeler, rapor

da tasar1 veya teklifi n hangi maddesine karşı ol
duklannı, raporun imzaya açılmasından en geç 
yirmidört saat içinde yazmak zorundadırlar. 

Üyeler. komisyon raporuna katılmakla bera
ber, raporda yer almayan görüşlerini rapora ek

lemek hakkına da sahiptirler. 

Komisyonlarda Yeniden Görüşme 

MADDE 42. - Komisyon, bir gündem mad
desinin görüşülmesini tamamlamadan önce, o 

konu ile ·ilgili belli bir hususun yeniden görüşül
mesini, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu

nun oyuyla kararlaştırabilir. Komisyon, belli bir 
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gün~em maddesinin gö~ülmeslini :tamamladık 

tan sonra, aynı konunun komisyonda yeniden gö

rüşülmesi, komisyon raporu Damşma Meclisi 
Başkanlığına verilmeden önce, komisyon üye tam
sayısının salt çoğunluğunun gerekçeti ve yazılı 

istemi üzerine bir defa için mümkündür. 

Eski Raporun Benimsenmesi 

MADDE 43. - Seçimi yenilenen komisyon . 
aynı komisyonca daha evvel verilmiş rapor hak
kında yeni bir karar alacağını görev bölümü yap
tıktan sonra en geç bir ay içinde Danışma Mec

lisi Başkanlığına bildirmemiş olursa, eski raporu 

benimsemiş sayılır. 

Genel Kurulda Komisyonlarm Temsili 

MADDE 44. - Komisyonlar, Genel Kuru1-
da başkan veya başk'anvekHi veya o konu için 
seçilmiş sözcil veya sözcüler tarafından temsil 

dlunurlar. 

Komisyon Toplantılarının Düzeni 

MADDE 45. - Bir komisyonda söz 'kesilir, 
şahsiyatla uğraşıJır ve düzeni bozma hareketlerin

de bulun'ulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; 
gerekiyorsa toplantıya ara verıir veya toplantıyı 

erteleyerek durumu gereği yapılmak. üzere Damş

ma Meclisi Başkanına bildirıir. 



Komisyo11lar Bülteni 

MADDE 46. - Danışma Meclisi Başkanlığı 

yılda iki defa komisyonlar bülteni yayımlar. Bu 
bültende, komisyonlara havale edilmiş veya ko· 
misyonlarca Genel Kuruldan geri alınmış yahut 
Genel Kurulca komisyonlara geri verilmiş işlerin 
hangi safhada olduğu belirti!tir. Bu bülten. Genel 
Kurul tutanağına eklenir. 

Üçüncü Bölüm 

Anayasa Komisyonu 

A ııayasa Komisyonunun Çalışma Irke/eri 

MADDE 47. - Danışma Meclisi ilk toplan
tı sından itibaren en geç bir ay içinde yeni Anaya
sayı ve Anayasanın Ha:lkoyuna Sunuluş Kanunu
nu hazırlamak ve 'bu tçtüxükle veııilen görevleri 
yerine getirmek i.izere onbeş üyeden oluşan bir 
Anayasa Komisyonu seçer. 

Anayasa Komisyonu, seçimi tarihinden başlaya
rak en geç yirmidört saat içinde toplarur ve bir 
başkan, bir başkanvekiLi, bir sözcü ve bir katip 
seçerek derhal çalışmalarına ba.5lar. 

Anayasa Komisyonu, bir konunun aydınlatti

ması ba!kımından diğer bir komisyonun görüşü ve 
kararını almaya ihtiyaç görürse, bu hususu yazı 
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jle sorabileceği gibi, görüş birliğini sağlamak ama

cı ıile birl!ikte toplanınayı da tekLif edebilir. 

Görüşü sorulan komisyon, bu husustaki fikri

ni rapor halinde bildirir. Birlikte toplantt teklifi 

ka:bul edilirse, j 'ki komisyon Anayasa Komisyonu 

Başkarunın başkanlığında top.lanır. 

Anayasa Komisyonu, her ayın sonunda, ça

lışmaların gidiş ve sonuçlarını, varsa çalışmalarını 

hızlandıracak tekliflerini Danışma Mechls.i Baş

kanlığına bjr raporla bildirir. Başkanlık bu rapor

lan derhal bastırarak bütün üyelere dağıtır; Ko

misyonun Genel Kuruldan karar alınmasını ge

rektiren bir teklifJ varsa öncelikle gündeme alır. 

ÜÇÜNCÜ KlSlM 

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI 

Gündem 

MADDE 48. - Danışma Meclisi gündemi 

Danışma Meclisi Başkanınca a.şağıdaki sıraya gö

re düzenlenir : 

1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 

2. Seçim, 

3. Oylama-sı yapılacak işler, 

4. Kanun tasarı ve ,teklifleri ile komisyonlar

dan gelen diğer işler, 



Gündemdeki işlerin görüşme sırası gelıiş tarih
lerine göre Başkaniıkça tespit edilir. Bu sıra, Baş
kanın tekli'fi veya beş üyenin yazılı istemi üzerine 
Genel Kurulca değiştirilebiUr. 

1Başkan, belli bir sürede sonuçlanması gereken 
belirli bir veya birkaç konunun yer alacağt özel 
gündemler ve görüşme gün1eri tespit edebilir. Bu 
konular, özel gündemde Başkanilk sunuşlarından 
sonra yer alır. Özel gündem maddelerinden sonra. 
gerelctiğinde, diğer gündem maddelerine yer veri

lebilir. 

10 Kasım günleöne ait gündem Atatürk hak

kındaki konuşmalara ayrılır. 

Gelen K ağıtlar Listesi 

MADDE 49. - BaŞk,aplığa gelen Kanun ta
sarı ve teklifler,i ve resmi tezkereler ile komisyon 
raporları gelen kağıtlar listesilnde yayımlamr. Bun
lardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ay
rıca belirtilir. Başkanlığa geijş tarihleri de ayrıca 

gösterilir. 
Gelen kağıtlar Meclisin toplantı günleri dağıtı

lır ve tutanağa eklenir. 

Genel Kurulda Bekleritme Süresi 

MADDE SO - Genel Kurula sevk edilen bir 
komisyon raporu veya herhangi bir metin aksine 
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karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden ıtıbaren 

kırksekiz saat geçmeden görtişülemez. 

Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündem

deki kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu 
icısmm ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya Esas 
Komisyon tarafından gerekçeti olarak. Genel Ku 
ruldan istenebilir. Bu •takdirde, Genel K urul. işa

ret oyuyla karar verir. 

Tebrik, Teşekkür ve Tenrenni/er 

MADDE 51. - Tebrik, teşekkur. takdır ve 
temenni gibi hususlara dair yazılar ve telgraflar 

ilan tahtasına asılır. Bunlardan Genel Kurulun 
bilgisine sunulacakları Başkan takdir eder. 

Genel Kurulun saygı duruşunu gerektirecek 
haller ve süreleri Başkanca takdir olunur. 

Toplantı Günleri 

MADDE 52. - Resmi tatile rastlamadığı tak

dirde, Danışma Meclisi Genel Kurulu Pazartesi, 
Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 14.00'den 
19.00'a kadar toplanır. 

BaŞ'kanın veya beş üyenin önerisi üzerine Ge

nel Kurul, toplantı gün ve saatlerini değişLirebile

ceği gibi, diğer günlerde de toplantı yapılma ına 

karar verebilir. 
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Birleşimin Açılması ve Kapanması 

MADDE 53. - Ba~kan oturumu saatinde açar 
ve gerektiğinde kapatır. Otururnun devamınca Baş
kanlık makamı ve Divan Üyelikleri boş !kalamaz. 

Kıyafet 

MADDE 54.- Ba.Ş'k.anhk kürsüsünde Başkan, 
beyaz kelebek kravat ve siyah yelek üstüne siyah 
frak giyer. Görevlıi Divan Üyeleri de, koyu renk 
elbise giyerler. 

Genel Kurul salonunda yer alan Danışma Mec
lisi Üyeleri, Bakanlar ve diğer· kamu personeli 
ceket giyrnek ve kravat takmak zorundadırlar. 

Bayanlar tayyör giyerler. 
Görevlilerin kıyafeti Başkanltk Divarunca tes

pit edilir. 

Yoklama 

MADDE 55.- Daınışma Meclisi, üye tamsa
yısının salt çoğunluğu ile toplanır. Başkan birleşi
mi açtıktan sonra çoğunlukta tereddüde düşerse 
ad okuyarak yoklama yapar. 

Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçi
Lirken, beş üye ayağa kalkmak veya önerge ver
mek suretiyle yoklama yapılınasını isteye~tir. 

Yoklama sonucunda, üye tam ayısının salt ço
ğunluğu olmadJğı anlaşı1ırsa, oturum en geç bi.r 
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saat sonraya ertelenebilir. Bu oturumda da toplan
tı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılır. 

Geçen Tutanak Hakkında Kanıışma 

MADDE 56. - Bir üye veya Bakan kendisi 

ne ait olup bir önceki birleşim tutana~ında yer 
alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında söz jster
se, Başkan, beş dak<ikayı geçmemek üzere söz ve
rir. 

Gündem D1ş1 Konu~ma 

MADDE 57. - Danışma Mecli i Genel Ku
ruluna duyurulması gerekli görülen hallerde, Baş

kanın takdiri ile beşer dalCikayı geçmemek üze

re en çok üç üyeye gündem dışı söz verilebilir. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir. 

Hülkümet, gündem dışı söz isterse, Başkan, 

bu istemi yerine getirir. Hükümetin açıklamasın 

dan sonra, en çok iki üye onar dakikayı aşmamak 
üzere konuşabilir. 

Söz Alma, Sözlü ve Yazd1 Konu~malar 

MADDE 58. - Adını önceden kaydettirme
yen veya oturum sırasında Başkandan söz alma

yan tüç kimse konuşamaz. 
Gündem gerc~ince görüşüleceği belli ve bili

nen konular dışında, Divan Üyeleri, söz alma 
istemi kaydedemezler. 
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Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap 
edilerek kürsüden yapılır. 

Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye 
Başkan, yerinden konuşma izni verebilir. 

Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunınası 

veya B~kanın izrti ile bir Divan Üyesine okut
turulması mümkündür. 

Görüşme sırasında Hükümetten veya komis
yondan soru sormak isteyenler, sorularını yerle
rinden sorarlar. 

Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile 
soru lur. 

Genel Kurul, Başkanın veya beş üyen:.in ya

zılı istemi üzerine konuşmaların sürelerini, on da
kikadan az olmamak üzere kısıtlayabilir. 

Söz Sıras1 ve Söz S1rasını Değiştirme 

MADDE 59. - Söz, kayıt veya istem sırası.. 

na göre verilir. Genel Kurul gerekli görürse, gö
rüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerJn.., 
de olmak üzere sırayla söz verilir. 

Başkan, görüşmeye başlamadan önce söz 
alanların adlarını söz alış sırasına göre okutur. 

Hükümet ve Esas Komisyona söz almada ön
celik tanınır. İlk önce~ik Esas Kornisyona, ik.in~ 

ci öncelik Hükiimete aittir. 
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Son söz üyenindir. 
Bir üye söz strasıru diğerine verebilir. Söz sı

rasını bir başkasına veren üye bundan faydala

nan üyenin sırasında konuşabilir. 

Milli Güvenlik Konseyinin ve Hükümetin 

Temsili 

MAD])E 69. - Her görüşmenin başından 

sonuna kadar, Hükümet adına görüş bildirmek 
üzere Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu 
hallerde yetkitendirilmiş birinci derecede sorum
lu daire amirlerinden bir kamu görevlisi ve tek

lif Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden birisi ta

rafmdan yapılnuşsa Milli Güvenlik Konseyi Ge

nel Sekreterliğinden görevlendiritecek yetkiili bir 
kişinin hazır bulunması gereklid_ir. Bu kimseler 

görüşmenin başında hazır değillerse, o konuda
ki görüşme bir defalık gelecek birleşime btrakı

lır. 

Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği Da_ire 

Ba.Şkaru veya üyesi, gerektiğinde Danışma Mec

lisinde açıklama yapabilir. 

Usul Hakkında Konuşma 

MADDE 61. - Görüşmeye yer olup o•Jma
ması, Başkanı gündeme veya Danışma Mec
lisinin çalışma usullerine uymaya davet, bir ko-' 
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nuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule 
ait konular, diğer ıişlerden önce konuşulur. 

Bu yolda bir istemde bulunulursa, beş daki· 
kadan fazla sünnemek şartıyla, lehte ve aleyhte 

en çok ikişer üyeye söz verilir. 
Bu görüşme sonucunda oya başvurmak ge

rekirse, oylama i~aretle yapılır. 

Ba)·kanın Görüşme ve Oylamalara Kattlama-

ması 

MADDE 62.- Genel Kurula başkaniılk eden 
Başkan veya Başkanvekili, asıl konu görüşülür

ken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü açık

layamaz. 

Başkan veya başkanvekiller.i, görevlerinin ye
rine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tar

tışmalara katılamazlar. Kişisel savunma haklan 
saklıdır, 

Danışma Meclisi Başkanı oy kullanamaz. 
Başkanvekilieri oturuma başkanlık yapmadık

ları zaman, oy kullanabilir ve oyunun rengini be

lirtmek üzere söz alabilirler. 

G0rüşmelere katılmak isteyen bir Divan Üye
si Başkanlık Kürsüsünde görevli ise yerıini bir 

Jiğerine bırakmak zorundadır. 
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Görüşmelerde Genel Düzen 

MADDE 63. - Genel Kurulda söz kesmek, 
şabsiyaJtla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu 

hareketlerde bulunmak yasaktır. 

Ba.şkanm Söz Kesmesi 

MADDE 64. - Kürsi.i'deki üyenin sozu an
cak Başkan tarafından, kendisini lçtüzüğe uyma 
ya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için 

kesilebilir. 
1ki defa yaptlan davete rağmen, konuya gel 

meyen üyenin aynı birleŞimde o konu üzerinde 
konuşmaktan yasaklanması Başkan tarafından 

Genel Kurula teklif olunabilir. 
Genel Kurul, görüşmesiı: işaret oyu ile karar 

verir. 

Konuşma Üslıibu 

MADDE 65. - Genel Kurulda kaba ve ya
ralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan , derhal 

temiz bir diJie konuşmaya. buna rağmen temil. 
bir dil kuUanmamakta ısrar ederse kürsüden ay
rıJmaya davet eder. Başkan gerekli görürse. o 

kimseyi o birleşimde salondan çıkartabiür. 
Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve 

yaralayıcı sözler varsa. Başkan, gereken düzelt
melerin yapılması için, o yazı ve önergeyi sahı 

bine geri verir. 
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Gürültü ve Kavga 

MADDE 66. - Başkan. görüşmeler sırasında 

gürültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma 

düzenini kuramazsa, kürsüde ayağa kalkarak, 

toplantıya ara verileceğini ihtar etmek suretiyle 

gerekli gayreti gösterir, buna rağmen gürültü ve 

kavga devam ederse oturuma en çok bli r saat 

ara verir. 

Otururnun yeniden açılmasında gürültü ve 

kavgaya son verilemiyorsa. Başkan birleşimi ka

patır, 

Açıklama Hak/..1 

MADDE 67. - Şahsına sata.~ılan veya uleri 

sürmüş olduğu gjrü~ten farklı bir görüş kendi

sine atfolunan Hükümet, Komisyon veya üye 

açıklama yapabilir ve cevap verebilir. 

Açıklama ve cevaplar için B~kan. aynı otu

rum içinde olmak. üzere söz verme zamanını tak

dir eder. 

Bu suretle !>ÖZ almak isteyen ne sebepten do

layı konuşmak istediğini Başkana bildirir, Baş

kan söz verip vermemek gerektiğiini takdir eder. 

Ba~kan!ıkça kendisine söz verilmeyen kimse di -
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renirse Genel Kurul, bu konuda görüşmesiz ve . 

i~aret oyuyla karar verir. 

Gizli Oturumlar 

MADDE 68. - Danışma Meclisi Genel Ku

rulu, Başbakanın veya bir ba'kanın veya on üye

nin yazrtı istemi üzerine gizli oturum yapabilir. 

Gizli oturum önergesi verilince, gizli oturum

da bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı 

salonundan ÇLkarılır .. Salon boşaldıktan sonra gizli 

oturum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe 

Hükümet adına Başbakan veya bir Dakan veya 

önergedeki birinci ·imza sahibi üye yahut onun 

göstereceği bir diğer imza sahibi üye tarafından 

açıklanır. Genel Kurul işare t oyuyla karar verir. 

Yukarıda'ki fıkrada söz konusu görüşmelerin 

tutanaklan Divan Üyelerince tutulur. Ancak, Ge

nel Kurul uygun görürse, yeminli stenograflar bu 

görevi yerine getirebilirler. 

Dinleyici olarak, Devlet Başkanı, Milli Gü 

venl.i'k Konseyi Üyeleri ile bakanlar ve Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri gizli oturumlarda 

bulunabilirler. 

Gizli oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, 

gizli oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sa 

hıip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz . 

Bunlar Devlet sırrı olaraıle saldanır. 



Gizli oturumu gerek'tirmiş olan sebep ortadan 

kalkarsa, Baş'kan, açık oturuma geçilmesini teklif 

eder. Genel Kurul .işaret oyuyla karar veııir. 

Gizli Oturum Tutanakları 

MADDE 69. - Gizli oturum tutanaldacının 

birleştiıı.ilmesinden sonra, gizti bir oturum yapıla 

rak eskii tutanak özeti okunur. Özetle 'birJıiıkte tu

tanak bir zarfa konarak hazır bulunan Divan Üye

leri tarafından hemen mumla mühürlenir ve ar

şive veııilir. 

Gizli oturum tutana'kları ve özetleri, gizli otu

rum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra 

yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra ya

yımlanması hususunda Genel Kurul, Başkanlık Di

vanının tekli:ili üzerine işaret oyuyla karar verir. 

Görüşmelerin T'llmamlanması 

MADDE 70. - Görüşüten konu üzerjnde söz 

alan yoksa, Başkan Hükümete ve Komisyona söz 

verir. Onlar da söz jstemezlerse Başkan, görüş

melerin tamamlandığını bildirir ve oylamaya ge

ç:iJ.ir. 

Görüşülen konunun lehinde, aleyhinde ve üze

rinde en az ikişer üye konuşmadan yeterlik öner

gesi oya k~nulamaz. 
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Yeterirk önergelerinin oylanmasından önce, 

Hükümetin ve Komisyonun görüşü alınır. 

Yeterirk önergesi aleyhinde söz isteyenler bu

lunursa üyelerden yalnız birine söz verilir ve 

önergenin kabul veya reddi için işaret oyuna baş

vurulur. 

DÖRDÜNCÜ KfSIM 

KANUNLARJN YAPILMASI 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 

Kanun Teklifleri 

MADDE 71 -Kanun tekli( etme yetkisi Milli 

Güvenlik Konseyi Üyeleri ile Danışma Meclisi 

Üyelerine aittir. 

Danışma Meclisi Üyelerince yapılacak kanun 

tekliflerinin en az on üyenin imzasını ta ıması ge

reklidir. 

Kanun teklıifleri gerekçesi ile birlıkte Başkan

lığa verilir. 

Kanun teklifleri. Başkaniıkça koınisyonlara 

doğrudan doğruya havale edilir. 

Komisyonlar, şartlarına uymayan ,kanun tek

~iflerini, sahiplerine tamamiatmaya yethilidirler. 



Kanun Tasarıları ve Komisyonlara Hallale 

MADDE .n. - Hükümetçe hazırlanan kanun 

tasarıları bütün bakanJarca imzalanmış olarak ve 

gerekçesi 'ile birlikte Danışma Meclisi Başkanlığı

na sunulur. 

Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hak

kında bilgiler, kaldırılması, değiştirilmesi veya ek

lenmesi istenilen hükümterin neler olduğu ve ne

den kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi ge

reklı görüldüğü açıkça gösterılmek lazımdır. 

Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğ

rudan doğruya havale eder ve bunu Gelen Ka
ğıtlar listesine aldırır veya ilan tahtasına yazdırır. 

Bu havaleye bir üye itiraz etmek isterse otu

rurnun başında söz alır. 

Geri Alma ve Benimseme 

MADDE 73. - Hükümet veya teklıf sahip

leri verilen kanun tasarısı veya tekliflerini günde

me alınmadan evvel Genel Kurula bilgi verilmek 

şartıyla geri alabilirler. 

Şu kadar ki, bu kanun tasarı veya tekliflerini 

diğer üyeler veya esas komisyon üzerlerine alır

Iarsa görüşmeye devam olunur. 
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Bu tasarı ve .teklifler gündeme alınmışlarsa geri 

alınmaları jçin Genel Kurulun karar vermesi ge
rekir; 

Milli GüvenJ.ıiik Konsey.i Üyeleri verdikler-i ka
nun teklıiflerini yukandili hükümlerle bağlı ol

maksızın her zaman geri alabilirler. 

Raporun Okunması 

MADDE 74. - Başkan, bir tasarı veya tekii 

tin görüşülmesine başlamrken raporun tamamının 
okunmasına gerek olup olmadığını Genel Kurula 
sorar. Buna gerek görülürse rapor okunur. 

Raporda Ret istemi 

MADDE 75. - Bir kanun tasarı veya ttıkli 

fioin esas 'k:omisyonca reddi istenir ve rapor da 
benimsenirse, kanun tasarı veya .tekLifi reddedil
miş olur; benimsenmezse, rapor komisyona geri 
verilir. 

Tasan veya Tekli/in Tümü ve Maddeler Üze· 

rinde Konuşmalar 

MADDE 76. - Kanun tasarı veya teklifleri 
nin görüşülmesinde, önce tasarı veya teklifin tümi.ı 

hakkında söz. verilir. Tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanınca maddelere geç.ilmesi oya sunu

lur. Maddelere geçilmesi kabuJ edilmezse Başkan, 
tasarı veya te'küfiin reddedilmiş olduğunu bildirir. 
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Anayasa değişiklikleri bar.iç, kanunun tümünün 

veya maddelerinin oylanması, on üye tarafından 
açı'le oy istenmemişse işaretle olur. 

Başkan veya üyeler konuşmaların süre ile kı

sıtlanmasın ı teklif edebilirler. 
Kanun tasarı ve tekliflerinin tümü ve madde

leri üzerinde yapılan görüşmelerde konuşma sü
resinin kısıtlanması Hükümet ve Komisyon söz

cüleri için on dakikadan az olamaz. 

Anayaraya Aykml~k Önergeleri 

MADDE 77. - Bir kanun tasarı veya tekl~fi

nin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında tasan 
veya tekJifin belli bir maddesinin Anayasaya ay
kırı olduğu gerekçesi ile reddini risteyen önerge

ler, diğer önergelerden önce oylanır. 

Değişiklik Önergeleri 

MADDE 78. - Kanunlarda veya tçtüzükte 

aksine hüküm yoksa, kanun tasarı veya teklifin
de bir maddenin reddi, komisyona geri verilmesi, 

değiştiııilmesi veya metne madde eklenmesi hak
kında, üyeler, esas komisyon veya Hükümet, deki

şiklik önergeleri verebilir. 

Değişiklık önergeleri önce veriliş, sonra aykı
rılık sırasına göre okunur ve işleme konur. 
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Önerge sahipleri, değişiıklik geekçelerıi.ni kısaca 

Genel Kurula açıklayabilirler. Bu açıklamadan 

sonra önergelerin dikkate alınıp altnmaması işaret 

oyuna sunulur. Madde, drk.kate alınan önergeleele 

birlikte kornisyona verilir. Komisyon dikkate alı
nan değişiklik önergelerine uymak zorunda değil

dir. Komisyondan gelen metin, önergelerden önce 

oylanır. Komisyonun metni Genel Kurulca kabul 

edilmekle işlem tamamlanmış olur. Komisyon met

ni reddedilirse, evvelce dikkate alınan önergeler 

yeniden ~şleme konur. Son karar Genel Kurula 

aittir. 

Değişiklik önergeleri yazılı~ biçimine iliş'kin 

ise, yukarıdaki işleme gerek kalmaksızın doğrudan 

doğruya okutulup oylanır ve madde buna göre 

düzenlenir. 

Bir Maddenin Önce Konuşu/ması veya. Fık

ralarm Ayrı Ayrı Oylanman 

MADDE 79. - Genel Kurulda bir maddenin 

diğerinden önce konuşulmasına işaret oyuyla ka

rar ver.ilebilir. 

Görüşüten bir madde bir çok konu veya fık

ralardan oluşur ve bunların ayrı ayrı oya konma

ları beş üye tarafından yazılı olarak teklif edilirse 

gereği yapılır. 
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M addi H atalar 

MADDE 80,. - Kanun .tasarı veya teklifinin 

Danışma Meclisince kabulünü gerektirecek oyla

manın yapılmasından önce, metinde yazılış veya 

sıra bakımından bozukluk olduğu veya maddi ha

talar bulunduğu ,ileri sürülür ve esas komisyon 

veya Hükümet bu görüşe katılırsa, metin, esas 

komisyona geri verilir. Bu şekilde düzeltilen mad

deler de yeniden oylanır. 

Inceleme Kurulu 

MADDE 81. - Danışma Meclisi Başkanlığı, 

'kanun tasarı ve tekliflerini Anayasa dili, kanun 

yazılış tekniği bakımından incelemekle görevli ye

teri kadar uzmandan oluşan bir Inceleme Kurulu 

teşkil eder. Bu kurul komisyonlara danışmanlık 

yapar. 

Son Konuşmalar 

MADDE 82. - Tasarı veya teklifun tümünün 

kesin olarak aylanmasından önce üyeler, ne yol

da oy :kullanacaklarını kürsüden belirtmek ister· 

lerse Başkan lehte ve aleyh'te birer üyeye söz ve· 

rir. Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeti yapılır. 
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Metnin veya Maddenin Geri istenmesi 

MADDE 83. - Esas komisyon veya Hükü
met, tasarı veya teklifin ,tümünün, belli bir veya 

birkaç maddesinin komisyona geni. verıiLmesini bir 
defaya mahsus olmak üzere Jsteyebilir. Bu ıi:stem 

görüşülmeksizin yerine getirilir. 

Tasarı veya teklifin tümü geri istenmişse ta
sarı veya teklif ha:kkında veriJen bütün önergeler 

esas komisyona verilir. Tasarı veya tektifin belli 
biır veya birkaç maddesi geri istenmiŞ'Se sadece o 
ma:dde veya maddeler hakkındaki önergeler esas 
Koımisyona verilir. 

İkindi Bölüm 

Bütçe 

Bütçenin Görüşülmesi 

MADDE 84. - C'renel ve Katma Bütçe tasa· 

rıları ile Millıi Bütçe tahminlerini göste~ir rapor, 
mali yıl başından en az üç ay önce, Bakanlar Ku

rulu tarafından Danışma Meclisi Başkanlığına 

sunulur. 

'Bu tasarılar ve rapot Danışma Meclisi Bütçe · 
Plan Komisyonunda görüşülür. 
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Komtsyonun en çok ıkırı1c. gün içinde hazırla

yacağı rapor, Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
en geç yirmi gün içinde karara bağlarur. 

Danışma Meclisi üyeler'J, Genel Kurulda, Ba
kanJ..ıık ve Daire bütçelerıi ile .katma bütçeler ha:k

!kındaki düşünceler.iOıi, her bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeler sırasında açıklarlar; prograrnlar 
(bölümler) ve değişiklik önergelerj, üzerinde ay

rıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya .kiJ

nur. 

Danışma Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasa
rı larının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gi

der artırıcı veya belLi gelirleri azaltıcı teklifler 
yapamazlar. 

Bütçe Görüşmeleri Progranıt 

MADDE 85. - Komisyonca hazırlanan bütçe 

raporu, Genel Kurulda, öncelik kararı verilen Jşler 

dışında, .kesintisiz görüşüJür. 

Görüşme gün ve saatleri .ile komisyon Hükü

met ve üyelerin konuşma sürelerini gösteren prog

ram Danışma Meclisi BaŞkanirk Divanınca karara 
bağlanarak Genel Kurulun onayına sunulur ve en 

az bütçe görüşmelerinin başlamasından y.irrnidört 

saat önce üyelere dağıtılır. 
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Üçüncü BöJüm 

Özel Hükümler 

Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 

Kanun Tasan/an 

MADDE 86 - Ölüm cezaları hakkındaki ke

sinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilme

sine dair Baş'bakanlık yazıları, esas komisyon ola 

rak Adalet Komisyonuna havale edilir. Adalet 

Komisyonu bu yazıyı inceleyerek cezanın yerine 

getiriJmesinin onaylanması veya onaylanmaması 

yönünde bir kanun metni hazırlar. Komisyon 

lar ve Genel Kurul, mahkeme' kararını değiştire

mezler. 

Anayasanm Değiştirilmesi ve Maddelerin Ka 

bulü 

MADDE 87. - Anayasa değişiklik teklifleri. 

diğer kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesin 

deki usule tabidir. Ancak, bu tekl•ifler Genel Ku

rulda iki defa görüşülür. 

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitimin

den kınksekiz saat geçmeden başlanamaz. 

ikinci görüşmede, sadece maddeler üzerinde 

verilmiş olan deği~~klik önergeleri yetmişsekizinci 

maddede belirtilen esaslara göre görüşülür. Mad

deler açık oya sunulur. 
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BEŞİNCi KlSlM 

LiYELERE AiT HÜKÜMLER 

Birinci Bölüm 

Yasama Dokunulmazlığı 

Yasama Do/...unulmazlığımrı Kaldırılması İste 

mi ve Giirüşiilece[:i Komi.l'yon 

MADDE 88. - Bir üyenin dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkındaki istemler Başkaniıkça Ana

yasa ve Adalet l(.omisyonları üyelerinden kurulu 

karma komisyona havale edilir. 

Karma Ko~ısyonun Başkanlık Divanı görevini 

Anayasa Komisyonu Başkanlık Divanı yerine ge

tirir. 

Hazır/ı/... Komisyonu ı·e Gürü.vneleri 

MADDE 89. - Karma Komısyon Başkanı, 

dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere ad 

çekme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu 

teşkil eder. 

Hazırlık komisyonu kendıne gi.lli oyla bir baş

kan ve sö.tculük görevini de yapacak bir katip se

çer. 

Bu Komisyon biıtün kağıtları inceleyip gerekir

!>e o üyeyi dinler. tanık dinleyemez. 
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Hazırılılk komisyonu raporunu göreve başlama 

sından it!ıbaren en geç bir ayda verir. 

Bu rapor karma komisyonda en geç 'bir ayda 
sonuçlandı rı) ır . 

Savunma Hakkı 

MADDE 90. - Dokunulmazlığının kaldırıl

ması istenen üye, isterse hazırlık komisyonunda, 
karma .komisyonda ve Genel Kurulda !kendisini 
savunur veya bir üyeye savundurur. 

Savunma için çağrıda bulunulan üye hazırlık 

komisyonunca üç günden az olmamak üzere ve
rilecek süre içinde davete uymazsa evrak üzerin 

de karar verilir. 

Son söz her halde savunmanındır. 

Dokunulma.zlığının kaldırılmasını üyenin biz
zat istemesi yeterli değildir. 

Karma Komisyon Raporu 

MADDE 91. - Karma komisyon, hazırlık 

komisyonunun raporunu ve eklerini görüşür. 

Karma komisyon dokunulmazlığın kaldırıl 

masına veya kovuşturmanın üyelik sıfatının so

na ermesine kadar ertelenme:ıine karar verir. 
Karma komisyon raporu, Genel Kurulda gö

rüşülür. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Ge

nel Kurulda açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. 



iımıci Bö1üm 

Üyeliğin Düşmesi 

Mahkumiyet, Kısıt/anma Hali ve Çekilme 

MADDE 92. - Bir üye Damşma Meclisine 

seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak 

hüküm giyer veya kısıtlanırsa üyeliği başka bir 

karar almaya gerek kalmadan düşer. 

Bir üye, üye!ikten çeki ldiğini Başkanlığa ya

nlı olarak bildirdiği takdirde, çekilme yazısının 

Genel Kurula sunulması ile üyeJıiği sona erer. 

Üyelik ile Bağdaşmayan Giirev Kabul Etme 

MADDE 93. - 2485 sayılı Kurucu Meclıis 

Haklundaki Kanunun 15 nci maddesinde yazılı 

üyelikle bağdaşmayacağı belirtilen herhangi bir 

görevi kabul ettiği bildirilen üyelerin durumu 

Başkanlık Divanınca incelenir. Sonuç, Başkanlık 

Divanı kararı olarak Anayasa ve Adalet Kornis· 

yanlarından kurulu Karma Komisyona gönderi

lir. 

Karma l\: omü,yon, yasama dokunulrnazlıkla

rırun kaldırılmasında:ki usullere göre durumu in

celeyerek bir rapor hazırlar. 
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Bu raporu goruşen Genel Kurul. üyelik ıle 

bağdaşmayacak bir durum olduğuna açık oyla 

ve sal't çoğunlukla karar verirse. üyelik sıfatı dü 

şer. 

Açık oylama Karma Komısyon raporu üze

rindeki görüşmeler'in tamamlanmasından ıtibaren 

yirmidört saat geçmeden yapılamaL 

Oyelerin Devamsız/ığı 

MADDE 94. - Bir üye Genel Kurul ve ko

misyon çalışmalarına iLimı.l veya öwr~uL ol:ırak 

bir ay içinde toplam 5 gün katılmaz ve d ~vam 

sızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilirse durum 

Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu Kar

ma Komisyona bildirilir. 

Karma Komısyon. yasama dokunulmazlığı 

nın kaldırılmasındaki hükümlere g:.>re durumu 

inceler ve raporunu hazırlar. Bu raporu görü-ıen 

Genel Kurul. devamsızlık sebebi ıle üyeliğin dÜ 'ı

mesi gerekti~ine açık oyla ve ~alt çoğunlukla ka

rar verirse, üyelik s ı fatı dlişer. 

Açık oylama, Karma Komısyon raporu üze

rindeki görüşmelerin tamamlanmasından it ıbarcn 

yirmidün saat geçmeden yapılamaz. 
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Üçüncü Bölüm 

Devamsızlık ve İz.in 

DevamSIZlik ve izin 

MADDE 95. - Genel Kurulda veya komis
yonlarda yapılan yoıklama veya açıik oylama:lar

da özürsüz ve ·izinsiz olarak 'buhmmayan üıye o 
birJeşimde yok sayılır. 

BaŞkan yazı ile ıbaşvuran üyeye on günü aş 

mamak üzere izin verebilir. 
Daha uzun süreli izinler için B~kanlı'k Di

vanının sunuşlar ara:sınıda yer alacak telcl>iıfi üze
rine, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oyla

ma suretiyle karar verir. 

DevamSizlik Cetve!i 

MADDE 96. - Başkanlık Divaru, üyelerin, 
Genel Kurul veya komisyon çabşmalarına katıl

madığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek 
bu cetvelin ilgili üyelere ait kısımlarını özel su

rette kendilerine gönderir. Cetvele itirazı olan 
üye aldığından başlayarak yedi gün içinde yazı 

ile iViraz edebilir. 
Başkanlık Divanı i tirazı inceler; gerekiyorsa 

ilgili üyeden b1ilgi ve belge ister, bundan sonra 

varacağı sonuca göre devam ızlık cetvelini ya

yımlar. 
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Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en 

u üç defa yayımlamr. 

iki Ay izin Alanlarm Aylrk ve Ödenekleri 

MADDE 97. - Bir yasama yılı içinde ara

lıksız olarak iki ay veya daha fazla izin almış 

olan üyelere aylık ve ödeneklerinin verilebilme

si, Genel Kurulun kararına bağlıdır. Genel Ku

rul, bu konudaki kararını. B~kanlık Divanının 

sunuşları arasında yer alacak teklifi üzerine gö

rüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle verir. 

Dördüncü Böltim 

Disiplin Cezaları 

Di.l'iplin Cezalarının Nevileri 

MADDE 98. - Üyelere verilebilecek disiplin 

cezaları şunlardır : 

1. Uyarma. 

2. Söz söylemekten yasaklama, 

3. Kınama, 

4. Meclisten geçici olarak çıkarma, 

U yarma 

MADDE 99. 
ha:ller şunlardır : 

1. Söz kesmek. 
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2. Sükilnoti ve çalışma düzenini bozmak. 

3. Şahsiyatla uğraşmak, 

Uyarma Cezasının Verilmesi 

MADDE 100. - Uyarma cezası veri'lmesinin 
gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi, Başka

na aittir. 
Uyarma cezası alan üye kendisini savunmak 

için söz isterse, bu üyeye otururnun veya birle
şimin sonunda söz verilir. Başkan, gerekirse da

ha önce söz verebilir . 
Başkan, üyenin açıklamasını yeterDi görmez

se. uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli görürse, 

uyarma cezasını kaldırdığını bildirir. 

Bir üye aynı birleşimde iki defa uyarma ce

zası alırsa durum. tutanak özetinde belirtJilir. 

Söz Söylemekten Yasaklama 

MADDE 101. -Aynı birleşimde ·ilci defa 
uyarma cezası alan üyenin o birleşim sonuna 

kadar söz söylemesi Başkanın teklifi üzerine, 
Genel Kurulca görüşmesiz ve i.şaret oyuy'lıa. yi
saklanab~ir. 

Kınama 

MADDE l02. - Kınama ceza·sını gereJktıiren 

haller şunlardır : 

sı 



I. Aynı birl'eşimde .iki kere uyanna cezasJ 

alldığt halde bunu gerektiren hareketten vaııgeç

memek, 

2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına 

uğramış olmak, 

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarfetmek ve 

hareketler yapm~k, 

4. Saldırıda bulunmak, 

5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak 

veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek 

~çin toplu bir harekete girişilmesine önayak ol

mak. 

Meclisten Geçici Çrkarma 

MADDE J03. - Meclisten geçici olarak çı

karma cezası aşağıdaki hallerde veritir : 

1. Aym birleşim sırasında üç kere kınama 

cezasına uğramak, 

2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası al

mak, 

3. Görüşmeler sırasında Devlet Başkanına, 

Kurucu Meclis Üyeleri ne, Danışma Meclisi Baş

kanına, Başkanlık Divanı Üyelerine ve Bakanlar 

Kurulu Üyelerine hakarette bulunmak, 

4. Görüşmeler sırasında hatkı veya Devlet 

kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görev-
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hlerini kanun dışı hareketlere, ayaldanrnaya veya 
Anayasa hükümler'ini bozmaya teşvik veya tahrik 

etmek, 
5. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Danış

ma Meclisine ayrıJan Komisyon ve Genel Kurul 

salonlarına silahlı olarak girmek. 

Meclisten Geçici Çıkarma Cezasının Sonuç-

lan 

MADDE 104. - Mecl:isten geçici olarak çı

karma cezası. en çok sekiz birleşim için verüir. 
Bu ceza, verilir verilmez der'hal yer-ine getiri

lir. Bu cezaya uğrayan üye cezasının yerine geti

rilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal 

kapatarak o üyenin salondan çıkartılmasını idareci 

üyelerden Ister. 

Bu cezaya çarptırılan üye, Danışma Meclisi
nin Genel K urul, Komisyon, Başkanlık Divan ı 

çalışmalarına cezası süresince katılamaz. 

Disiplin Cezalarında Savunma ve Özür Dilerne 

MADDE ı 05. - Kınama ve geçici olarak 
Meclisten çıkarma cezalan Başkanın teklifi üze

rine Genel Kurulca görüşmes,iz, işaret oyu ale ka

rarlaştırılır. 

Böyle bir cezaya uğrattiması teklif editen üye
nin savunmasını yapmak yahut diğer bir üyeye 

yaptırmak hakkıdır. 
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Kınama ve geçici olarak Meclisten çtkarma ce

zaları, tutanak özetine geçirilir. 
Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğ

rayan bir üye iııin alıp kürsüden açıkça af dilerse 

MecLise girmek hakkını 'kazanır. 

Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri hak 

kında da uygulanır. 

BeŞinci Bölüm 

Üyelerin Sosyal Hakları 

Sosyal Haklar 

MADDE 106. - Danışma Meclisi üyeliğine 

seçilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
sağlanan sosyal haklardan yararlanırlar. 

Üyelerin Tedavisi 

MADDE 107. - Başkanlık Divanı , Danı~ma 

Meclisi üyelerinin ve bakmakla yü1<.ümlü bulun
dukları kimselerin yurt içinde ve dışında tedavi

leri ,için gerekli tedbirleri alır. 

Üyelerin tedavilerinde izlenecek esas ve usul 
ler bir yöoetmelikıte gösterilir. Yeni yönetmelik 

hazırlanıncaya kadar 28.4.1976 tarihli ve 16 sayılı 
«Cumhuriyet Senatosu Üyelerii ve Ba:kmakla Yü

kümlü Bulundukları Kimselere Ait Tedavi Yö

netmeliği > uygulamr. 



AL TlN CI KlSlM 

OYLAMALAR VE SEÇİMLER 

Bir~nci Bölüm 

Oy lamalar 

Oylama Şekilleri 

MADDE 108. - Oylama üç şekilde yapılır 

1. tşarclle oy lama. 

2. Açık oyJama, 

3. Gizlı oylama . 

lşaretle oylama üyelerin el kaldırması, tered

düt halinde ayağa kalkmaları beş üyenin ayağa 

kalkarak teklif etmes·i halinde de salonda kabul ve 

ret oyu veren üyelerin ·ikiye bölünerek sayılma

ları suretiyle yapılır . 

Açık oylama, üzerinde üyelerin ad ve soyadla

rının yaztlı olduğu oy pusulalarının kutuya atıl

ması yahut ad cetvelinin okunınası üzerine adı 

okunan üyenin ayağa kalkarak «kabul». <çekim

ser», veya «ret» kelimelerinden birini yüksek ses

le söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun Divan 

üyelerince kaydedilmesi suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması ıkürsüde bulunan 

bir kutuya oy pusulaJarının atılması suretiyle ya-
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pılır. Açı'k: oylama şekillerinden birine başvurul 

ması, Genel Kurulun kararına bağlıdır. 

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunma

yan yuvarlakların kürsüde kutuya atılması sure

t iyle yapılır. 

Beyaz yuvarlak kabul, yeşil yuvarlak. çekimser 

ve kırmızı yuvarlak ret oyu anlamına gelir. 

işaret/e Oylamanın Yapılacağı Haller 

MADDE 109. - Anayasada, kanunlarda ve 

lçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zo

runlu olduğu belir~ilmeyen bütün hususlarda işa

ret oyuna başvurulur. 

lçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen 

konularda oylamaların işaretle yapılması zorunlu

dur. 

İşaretle Oyfamada Usul 

MADDE 110. - Işaret oyuna başvurulması 

gereken hallerde Ba~kan oylama yapılacağını bil

direrek önce oya sunulan hususu kabul edenlerin, 

sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını jster. 

Başkanlık Divanı üyeleri. kendi oylarını Ge

nel Kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra Baş 

kana bilrurirler. 

Oylama sonucu Başkan tarafından Genel Ku

rula «kabul edilmiştir» veya «kabul edilmemiş 

tir» denmek suretiyle ilan olunur. 
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lşaretle oylama sırasında oya sunulan husu

-sun lehinde ve aleyhinde el kaldıranlan, BaŞkan 
ve Divan üyeleri beraberce sayarak tespit eder
ler. Aralarında anlaşamadrkları veya oyları tespit 
edemedi'kieri hallerde, Başkan oylamanın ayağa 

kalkma'k suretiyle tekrarlanacağını bildirir. 

Ayağa kalkmaık suretiyle oylamaya başvurul

masından hemen sonra, bir arada kalkan beş üye 
sonucun açıkça aniaşılmadığı gerekçesi ile oyla
manın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda 
ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır. 

Açık Oylamanın Zorunlu Olduğu Haller 

MADDE ll 1. - Genel ve Katma Büıtçe Ka

nun tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasacılarla 

değişi<klik tasarıları, genel ve .katma bütçeli daire
ler ,jçin ek ödenek veya olağanüstü ödenek veril

mesi hakkındaki kanun tasarıları, bu kanunlara 

ilişkin değişi·J<>Jik tasarıları, bu kanunlarda prog
ram (bölümler) arasında aktarma yapılmasına 

dair kanun tasarıları ile yasama organı bütçesinin 
değiştirilmesi hkkında verilen kanun tek.Ufleri, 

geçici olarak harcama yapılmasına ve _geLir top

lanmasına yelk.i veren kanun tasanlarının tümü; 
vergi, resim ve harçlar konmasına, 'kaldırılması

na, eksiftilmesine veya arıtınlmasına dair kanun 
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tasarısı ve tekliflerinin tümü: kesınhesap kanunu 

tasarıları, genel ve katma bütçeli dairelerc bağlı 

döner sermayeler hesaplarının onayianmasına 

dair kanun tasarılarının tümü; milletlerarası and

la.~maların onaylanması, bu andlaşmalara katıl 

ma veya bu andiaşmaların belli hükümlerinin 

yürürlüğe konması hakkındaki katılma bildirileri

nin yapılmasına uygun bulunması hakkındaki 

kanun tasarılarının tümü; uzun vadeli kalkınma 

planı tasarısının tümü; Anayasanın değiştirılıne 

sine dair kanun tekliflerinin her bir maddesi ilc 

tümü ve bu lçtüzüğün emredici huki.ımleri ıle 

belirlilen diğer hususların. oylanması. ıı.çık oyla

ma ile yapılır. 

Açık Oy/ama istemi 

MADDE 112. - Anayasa, kanunlar ve içtü 

zük gereğince işaret oyuna yahut gizlı oya ba.<ı 

vurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama 

yapılması en az on üyenin yazılı ıstemme bağlı 

dır. 

Bu husustaki onergelerın. oylamaya geçılmc 

den önce başkanlığa verıimiş olması gcrc!didir. 

Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy iste

mi olduğunu bildirir ve önerge sahiplerinin Ge

nel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını 

tespit eder. 
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Oylamaya iLk olarak açtk oy isteminde bulu
nan üyelerden başlanır. Önerge sahiplerinin ta

mamı Genel Kurul salonunda bulunmaz veya 
noksan imza herhangi bir üye tarafından kabul 
edilmez veya oylamaya katılmazlarsa, açJik oyla

ma istemi düşer. 
Açık oylama önergesinde 'imzası bulunanlar

dan herhangi birinin oyunu kutuya atmadığı tas

nif sonunda anlaşılırsa yapılan oylama., işaret 

oyu niteLiğinde işlem görür. 

Açık oylı.ıma sırasında basılı oy pusulası bu
lunmayan üye bir beyaz kağıt üzerine adını ve 
soyadını yazıp imzalamak suretiyle oyunu kul

lanabilir . 

Açık Oylamanın Sonuçlanmaçı 

MADDE 113. - Açık oylamada, oylama iş-

leminin sona erdiği başkaniıkça bildiril<liıkten 

sonra, hiç bir üye oyunu kuHanamaz. 
Oylarıo sayımı ve dökümü Divan üyelerince 

yapılır ve tutana;kla tespit edilen sonuç aynı otu

rumda Başkan tarafından ilan olunur. 

Birden Fazla AÇTk Oylamanın Birarada Ya
pı/maçı 

MADDE 114. - Birden fazla husus bakkın
da açık oylama yapılması gerekiyorsa, açık oy-
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lama işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara 
aynı zamanda atılması suretiyle de yapılabjJir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık oyla

ma otururnun sonuna veya haftanın belli bir gü

nüne bırakılabilir. Ancak, muhtevası jtibariyle 

çelişki doğurması muhtemel maddeler ayrı ayrı 

oylanır. 

Karar Yeter Sayıs1 

MADDE 115. - Oya konulan bütün husus
lar, Anayasada, kanunlarda ve fçtüzükte ayrıca 

hüküm yoksa, toplantıya katılan üyelerin salt 

çoğunluğu ile kararlaştırılır . . Salt çoğunluk, tek 
sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda ya-

, ndan bir fazla olan çoğunluktur. 

İşaretle oylamada kabul oyları ret oyların 

dan fazlaysa, oya konan husus kabul edilmiş; 

aksi halde, ret edilmiş olur. Çekimser oylar top
lantı yeter sayısına dahil edilir: !..arar üzerinde 

etki yapmaz. 

Gizli Oy/ama 

MADDE 116. - Anayasa veya kanun gere· 
ğince açık oylamanın rorunlu bulunduğu haller

de veya lçtüzüğün işaret oyuyla halltnin zorun

'lu olduğunu belirttiği konularda yahut açık oy

lamanın İçtüzülk uyarınca istem üzerine yapıldı · 

ğı hallerde, gizli oylama yapılmaz . 



Yukarıdakıi fı'krada yazılı haller dışında gizlıi. 

oyJama yapıiabilmesi için on üyenin bir önerge 

ile, gizl'i oyJ.arnta. yapılmasını istemesi ve bu iste· 
min Genel Kurulca ka:buiü lazımdır. Karac gö· 

rüşmesiz işaret oyuyla alınır. 

Gizli Oy/ama Usulü 

MADDE 117.- Üyelere, beyaz, ye.şıil ve kır· 

mızı renkte üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan 

oy olarak kullanılacak yuvarlaklar, bunun için 

gösterilen kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrı· 

ca belirtilen yere bırakılır. 

Oylamanrn Anlamınm Belirtilmesi 

MADDE 118. - Gereken hallerde Başkan 

oylamadan önce verilecelk oyların ne anlama 

getdiğini 'kısaca belirtebillir. 

Her oylamarlan önce üyeler zil çalınmak SU· 

retiyle çağırılır. 

İkıinCi Bölüm 

Seçimler 

Seçimlerin Genel Esasları ve Usulü 

MADDE 119. -Anayasada, 2485 sayılı Ka
nunda ve İçtüzükte aksine hüküm bulunmadığı 

hallerde Danışma Meclisi Genel Kurulunda ve 
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Komisyonlannda yapılacak bütün seçimlerde üye 
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Jlk oylama
da sonuç alınamazsa ikinci oylamada en fazla 
oy alan veya alanlar seçilmiş olurlar. Oylarda 
eşitlik olması halinde eşit oy alanlar arasında ad 

çekilir. 
Genel Kurulda seçimler, kanun ve tçtüzükle 

belirtilmiş başka bir usul yoksa, alfabe sırasıyla 

adları okunan üyelerin oylarını kürsüdeki kutu
ya atmaları suretiyle yapılır. 

Sayım döküm işi ad çekmek suretiyle tespit 
edilecek üç üycli bir tasnif komisyonu tarafın

dan yerine getirilir. Bu komisyonun oylama so

nuçlarına ait raporu, aynı otururoLla Başkan ta

rafından Genel Kurula açıklanır. 
Seçimlerde üyeler zil çalma suretiyle çağın

tır, 

Yukarıdaki hükümler komisyonlardaki seçim

lerde de kıyas yolu ile uygulanır. 

YEDİNCİ KlSlM 

TUTANAKLAR 

Tutanak Türleri, Tutulması ve Tutanakla Dü

zeltme 

MADDE 120. - Genel Kurulda tam ve özet 
olarak, ik,i türlü tutanak tutulur. 

62 



Tam tutanak, ses alına makinesinin yardnnıy

Ja stenograflar ve İçtüzüğün gerektıirdiği haller

de Divan üyeleri tarafından tutulur. 

Bunlar, tutanak dergisinde yayımlanır. 

Tam tutanağın bastırılıp dağı,tılma:sından baş

ılayarak onbeş gün içinde ilgi'lıiler, gereken dü

ze1tmelerin yapılması için başkanlığa yazı ile 

başvuraıbilirler. 

Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, ge-

reken ~ ncelerneyi yapar. Başkanlık D'ivanı dü-

ı:eltme istemini halk lı görürse, bir düzeltme ya-

yımlanır ve ilk tutanak dergi'Sine eklenir. 

Bir yasama yılının son birleşinıin ·in tutanak 

özctıi Divan üyeleri tarafından hemen orada ya

zılarak o birleşimin sonunda okunur. 

Bu halde düzetteneler okuma sonunda yapı-

Son birleşim tutanağında üyeler tarafından 

yapılacak düzeltmeler ilk çıkacak Resmi Gaze

tede yayımlanır. 
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sEKtztNct KlSlM 

DANIŞMA MECL1S1N1N İÇHİZMETLERİ 

Biri.ooi Bölüm 

ildaıri İŞ'ler 

Danışma M eclisi Teşkilatı 

MADDE 121. - Danışma Meclisin in Teşki 

latı aşağıda gösterilen birimlerden oluşur : 

1. Ba$kanlığa bağlı; 

a) Özel Kalem Müdürlüğü (Basın Müşavir-

liği), 

b) Hukuk Müşavirliği , 

2. Genel Sekreterliğe bağlı; 

a) Genel Sekreterlik Büro Müdürlüğü. 

b) Kanunlar Müdürlüğü (Komisyon Görev-

lileri, .Inceleme Kurulu), 

c) Tutanak Müdürlüğü. 

ç) Özlük İşleri Müdürlüğü , 

d) Saymanlık Müdürlüğü, 

e) Levazım Müdürlüğü, 

f) Daire Müdürlüğü, 

g) Sağirk tşleri Müdürlüğü. 

Genel sekreter kendisine bağlı birımieri 9 Ocak 

1950 gün ve 5509 sayılı Kanun hükümleri uyarın-



ca ve Başkanın gözetim ve denetimi altında yöne

tir. 

Her birimin işi ve bu işin nasıl görüleceği Baş

kanlık Divanınca belli edilir. 

içhizmetlere ilişkin Düzenlemeler 

MADDE 122. - Danışma Meclisinin içhiz

metleri, kanunlara ve bu İçtüzüğe uygun olarak 

yürütülür. 

Anayasaya, kanuna ve İçtüzüğe uygun olmak 

şartı jle Başkanlık Divanı, Danışma Meclisinin 

içhizmetlerine ait olma'k üzere düzenleyici karar

lar alabilir. 

Kurucu Meclise ait ortak hizmetler Millj Gü

venlik Konseyi Genel Sekreterliği ile ortaklaşa 

yürütülür. 

Danışma Meclisinin Heyetle Temsili 

MADDE 123. - Danışma Meclisinin temsil 

edilmesi gereken yurt içindeki törenlerde, Başkan 

veya Başkanlık Divanı üyeleri Danışma Meclisi 

adına hazır bulunur. 

Böyle bir törene Danışma Meclisi adına bir 

heyet gönderilmesi gerektiği takdirde, bu heyete 

Danışma Mecli i üyelerinden kaç k~şinin katıla

cağı, Başkan tarafından tespit edilir. Bu heyete, 
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BaŞkan veya göstereceği Başkanvekili başkanlık 

eder. 

TBMM Kitaplığından Faydalanma 

MADDE 124 - Türkiye Büyuk Mlillet Meclisi 

](jtaplığından taydalanma şartları, Danışma Mec

lisi Başkanlık Divanınca hazırlanacak bir yönet

melikle düzenlenir. 

İkinci Bölüm 

Kolluk Jşleri 

Kolluk Tedbirleri 

MADDE 125- Başkan, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi binasında Danışma- Meclisine ayrılan 

yerderin iç ve dış güvenliğini sağlayacak tedbirleri 

almakla yükümlüdür. 

Silah Taşıma Yasağı 

MADDE 126. - Türkiye Büyü:k Millet Mec

lisi binasında Danışma Meclisine ayrılan yerlere 

silahla girmek yasaktır. Güvenlik kuvvetleri men 

supları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Bu hükme aykırı hareket edenler Başkaniıkça 

derha.l dışarı çıkartılır. 



Çalışma Salonlarına Girme Yasağı ve Ziyaret

çiler 

MADDE 127. - Genel Kurul salonu ile Ko
misyon odalarına Kurucu Meclis Üyelerinden, 
Meclis memur ve hizmetlilerinden, Hükilmetin iş 

için gönderdiği memurlardan ve çağrılan uzman
larla M.iJli Güvenlik Konsey.i Genel Sekreterliğin
de ve Komisyonlarında görevli personelden başka 
kimselerjn girmesi yasaktır. 

Girenler Başkanltkça dışarı çıkartılır. 

Ziyaretçiterin ziyaret usulleri bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

B as m 

MADDE 128. - Türk ve yabancı basın ve 

yaym mensuplarının Danışma Meclisinin Genel 
Kurul çalışmalarını izlemelerine ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi binasının belli bölürnlerinden 

yararlanmaianna ilişkin esas ve hükümler Danış

ma Meclisi Başkanlık Divanınca hazırlanacak bir 
yönetmeli'kle düzenlenir. 

Dinleyiciler 

MADDE 129. - DinleyiciJer, birleşimin deva
mı süre!iince kendilerine ayrılan yerlerde sük\}net 
,içinde oturmak zorundadırlar. 
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Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yö

nünde söz, alkış veyahut herhangi bir hareketle 

kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanla r, o yerin duzenini ko

rumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı 

çıkarılır lar. 

Bu yasağa uymayanlar tespit edilemezse hare

ketin vukubulduğu kısımda bulunanlar dışarı çı

kartılır. Bundan sonra da bu gibi hareketler de

vam ederse, dinleyici salonunda bulunanların hep-

i dışarı çıkartılır. 

Danışma M eclisine Aynlan Y erlerde Suç iş

Lenmesi 

MADDE 130. - Türkiye Büyük Millet Mec

lisi binası içinde Danışma Meclisine ayrılan yer

lerde, Kurucu Meclis ve Bakanlar Kurulu Üyele· 

rinden başka bir kimse suç işler ve bu suç savcı

lığın kendiliğ'inden kovuşturma açamayacağı fiil 

lerden olursa, görevliler sanığı dışarı çıkartır. 

Eğer suç, savcılığın kendiliğ i nden kovuştur

ma açacağı fiillerden ise, sanık hemen savcılığa 

teslim edilir. 

Danışma Meclisi Üyelerinin suç işlemeleri ha

linde 2485 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi hü

kümlerine göre .işlem yapılır. 
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Üçüncü Bölüm 

Üyelikle İlgili Belgeler ve işaretler 

Özgeçnıiş Belgesi 

MADDE 131. - Üyeler Meclise katıldıkları 

ilk günlerde Başkanlığa birer özgeçmiş belgesi ve

rirler. 

Bu belgede üyelerin : 
I. Adı ve soyadı, 
2. Baba ve ana adı, 
3. Doğum taribi ve yeri, 

4. Oturduğu yer, 

5. Öğrenim derecesi, bildiği yabancı diller, 
varsa ihtisası, bilimsel rütbe, madalya ve nişan

ları ile eserleri, 

6. Mesleği, 

7. Evli olup olmadığı, eşinin adı, varsa ço

cuklarının sayısı ve adları, 

lle gerekli diğer hususlar yazılır. 

Sonradan olacak değişiklikler üyeler tarafın

dan yazı ile Başkanlığa bildirilir. 

Üyeler, ayrıca, kanunlar gereğince doldurma
ları gereken diğer belgeleri ve mal bildirimini 
Başkanlığa verirler. 

69 



Tamhcı Belgeler 

MADDE 132. - Üyeilere bir kiml~k 'kartı, 

rozet ve b.indikleri aracı ~tanıtıcı plaka veya işa
ret verilir. 

Üyelerle ilgıili 'belge ve işaretler.in nitelikleri 
ile n.erelerıde kullamlacalkları, Başkarı!lı.k Diva-
nınca yaprlacak bir yönetmelikle tesplit olunur. 

Dördüncü Bölüm 

Mali İşler 

Danışma Meclisi Bütçesinin Hazırlannıas1 

MADDE 133.- Danışma Meclisi Bütçe Ta
sarısı, İdareci Üyeler tarafından hazırlanıp Baş

kanlığa sunulur. Bütçe Tasarısı Başkanlık Diva
nınca incelenerek son şeklini alır ve Bütçe - Plan 
Komisyonuna gönderilir. 

Yasama Organı bütçesinin sadece Danışma 
Meclisi hiımetlerine dair maddelerinden yapıla

cak harcamalarla ilgili verıle emirleri, Danışma 

Meclisi Başkanı tarafından imzalanır. 

Hangi verıile emirlerinin kendi yerine Jdare
ci Üyeler tarafından imzalanacağını, Başkan tak
dir eder. 
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Harcamalarm Denetimi 

MADDE 134. - Danışma Meclıisi Hesapla

rını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu, Genel Ku

rulca kabul edilen Danışma Meclisi bütçesinin 

tatbileatma nezaret eder. 

Saymanlığın denetlenmesi yılda altı defadan 

·az olamaz. 

Komisyon, sözkonusu incelemelerinin sonu

cunu bir raporla Genel Kurulun bilgisine sunar. 

Harcamalann Vize Edilmesi 

MADDE 135. - Verile emirleri, Danışma 

Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis

yonu denetçi üyesi !tarafından harcamanın yapıl 

masından önce vize edilir. 

Denetçinin özürlü olmas ı halinde, bu görevi 

Komisyonun sözcüsü yapar. 

Komisyonun denetçi üyesi veya onun izinli 

veya özürlü olması halinde sözcüsü. tatil ve ara 

verme sırasında Ankara'da bulunur. 

Eşya ve Demirbaşlarm Denetlenmesi 

MADDE 136. - Danışma Meclisi eşya ve 

demirbaş defterleri , Daruşma Meclisi Idareci 

Üyeleri tarafından tutulur ve Hesapları ıncele

me Komi yonuna sunulur. 
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Komisyon, mevcut eşya ve demirbaşlan ku

rul halinde denetler ve sözkonusu defterleri in
ce~eyerek, raporunu Genel Kurulun bilgisine su

nar. 

Kesinhesap 

MADDE 137. - Danışma Meclisi Hesapları
nı lnceleme Komisyonu, her mali yılın sonun

da, Danı~a Meclisine ait geçen yıl bütçesinin 
kesinhesabını bir raporla birlikte Genel Kuru

lun Ibilgisine sunar. 

DOKUZUNCU KlSlM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Sürelerin Tatil Sıra~ında işlernemesi 

MADDE 138. - Bu İçtüzü•kte gösterilen sü
reler, aksi Anayasa, Kanun ve Jçtüzükte belir

tiilmedikçe, tatil sırasında işlemez. 

İçtüzüğün Değiştirilmesi 

MADDE 139. - İçtüzükte değiştidik yapıl

masını öngören teklifler, on üye tarafından ya

pılabiLir. Bunlar hakkında, kanun tekliflerine iliş 

kin hükümler uygulanır. Danışma Meclisi Baş 

kanlık Divanı da Meclisin iç hizmetleriyle ilgili 
maddelerde değişiklik teklifinde bulunabilir. 



Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda ~ncelen
dikten sonra, bu Komisyonun raporu esas olmak 
üzere, Genel Kurulda görüşütür ve sonuçlandı

rılır. 

Anayasa Komisyonu lçtüzükte gördüğü boş

luk ve aksaklıkları ve bunların daldurulması ve 
düzeltilmesi için uygun gördüğü tedbirleri, bir 

rapor halinde Meclis Başkanlığına sunar. Bu ra· 
pordaki görüşler Başkanlık Divanınca da benim
~enirse, Meclis Başkanı Jçtüzükte gerekli değişik

lik tekliflerinin yapılması için Genel Kurulu uya
rır. 

lçtüzuk değışİklikleri Danışma Meclisi kara

rı olarak Resmi Gazetede yayımianınakia yürür
lüğe girer. 

Damşma Meclisi Kararlarının Yaytm/anması 

ı:e Yiiriirliiğe Girmesi 

MADDE 140. - Bu lçtüzü!kte bahis konusu 
Başkanlık Divanı tarafından hazırlanacak yönet
melikler ve düzenleyici kararlar Resmi Gazete
de yayımlanmakla yürürlüğe girer. 

Meclis kararı ile Meclisin yaptığı seçimlerin 
sonuçlarından ve Başkanlık Divanı kararlarından 

hangilerınin Resmi Gazetede yayımlanacağı Baş
kanlık Divanının hazırlayacağı bir yönetmelikte 
belirtilir, 
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Dilek ve Şikô.yetler Hakkında Yapılacak Iş

lem 

MADDE 141. - Vatandaşla.Tm, Anayasanın 

62 .noi maddesi uyannca Danışma Meclisi Baş

lcanlığına, lkendileııi veya kamu ile ıilgilıii olaraJc. 
teik başlarına veya topluca gönderd±kleri dilek 
ve ştiyet dilekçeleri, Danışma Meclisi Başkan
i'ığınca Mi•l1i Güventtk Konseyi Genel Sekreter

tiğıine gönderilir.. 

Danışma Meclisinin Hukuki Varlığının Sona 

Ermesi Halinde Tasan ve Teklifierin Durumu 

MADDE 142. - Milli GüvenLik Konseyince 
kararlaştırılacak tarihte yapılacak genel seçimler

le Türkıiye Büyük Millet Meclisi kurulup fiilen 
göreve başlayınca, Daruşma Meı;:lisinde bulunup 
da sonuçlandırılmarruş Kanun tasarı ve teklifleri 

hükümsüz sayılır. 

Ancak Hükümet veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Üyeleri bu tasarı ve tekJifleri yenileyebi

lirler. 

Alınmış Olan Kararlarm Geçerliliği 

MADDE 143. - Danışma Mecliisinin 1ç.tüzü
ğü Hazırlanıncaya Kadar Uygulanacak Çalışma 

Esaslarına !Lişkin Milli Güvenlik Konseyinin 

22 Ekim 1981 günlü ve 60 sayılı Kararına daya-
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nılara.k. alınan bütün kararlar ve yapılan işlem

ler bu lçtüzük yürürlüğe girdikten sonra da ge

çerliliğini korur. 

Kenar Başlıkları 

MADDE 144. - Bu İçtüzüğün maddeleri ke

narında:kıi başlı!klar, madde hükümleııinin özünü 
göstermek arnacıyt.la konmuş olup metne dah.i!li 
değildir. 

GEÇtel MADDE - M illi Güvenlik Konse., 
yi komisyonlarında bulUf1Up da 2485 sayılı Ka1 
nunun geçici maddesi gereğince Danışma Mecli~ 

si Başkanlığına gönderilen kanun, tasarı ve tek

lifleri hakkında bu lçtüzüğün kanun, tasarı ve 

teklifler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yürürlük Tarihi 

MADDE 145. - Bu Jçtüzük, 23 Ekim 1981 

tarihinden geçerli olmalk üzere yayımı ta.I'ihinlde 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 146. - Bu İçtüı:ük , Danışma Mec-: 

li i tarafından yürütülür. 
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Damşma MecliSi İçtüzüğüpün GörüşWdüğü 

Thrih ve Birleşinder 

Tarih Birleşim 

16.11.1981 6 

17.11.1981 7 

18. ı ı . 1981 8 

20.11.1981 9 


