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misyonu raporu (1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230,
2/251, 2/266, 2/361, 2/384,
2/387, 2/432, 2/446,
2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı :
279)
BAŞKAN — Gündemimı'zin 1 noi sırasında yer
alan 279 S. Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
değiştirilmesine daıir 'kanun tasarısı yürürlük madde
lerine kadar görüşülmüş; ancak bazı maddeleri öner
gelerle hürlükte İçtüzüğün 89 ncu maddesine
göre
Komdsyonca geri alınmıştı. Plan Komisyonu henüz
t>u tasarıyı görüşüp 'Başkanlığımıza sunmadığı için
'bu ıkonudaiki görüşmeleri gelecek celselere bırakıyo
rum.
2. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. Sa
yısı : 181)
BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan gündemin 4 ncü sırasındaki 1.81 S.
Sayılı 22 . 11''. 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında kanun tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Konuya ilişkin Komisyon?.. Yok.
Hükümeti bir defa aramıştık.
Komisyon olmadığı için bu konudaki görüşmele
ri de erteliyorum.
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, 1146 ve
1610 sayılı kanunlarla edğiştirilen 1319 sayılı Emlâk
Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/302) (S. Sayısı :
170) (1)
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BAŞKAN Geçen birleşimde görüşmeleri tamamla
namayan gündemin 3 ncü sırasındaki 170 S. Sayılı
1146 ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sa
yılı Emlâk Vergisi Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin görüşmelerine
kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hükümet?.. Bu konuya ilişkin hükümet temsilci
si yok. Bir defa aramıştık.
Komisyonu, şu nedenle aramıyoruz •: Bu teklif, İç
tüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme alınmıştı.
Bunun için Komisyonu aramamıza gerek yok.
Değerli arkadaşlarım, tümü üzerindeki...
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, bu hususta geçen müzakereler İçtüzüğe aykırı
olduğundan, tutumunuz hakkında söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Atagün?
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Şe
ner Battal arkadaşımızın teklifi, 45 günlük süreyi
doldurmasına ve İçtüzüğün 38 nci maddesine rağ
men, Mecliste, bu kanun teklifinin komisyonsuz mü
zakeresinin İçtüzüğe aykırı olması ve - önceki tatbi
katlardan da biliyorum - bunların da bir kökü emsal
teşkil etmemesi yönünden söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Atagün, biliyorsunuz, İçtüzü
ğümüze göre, müzakereye esas tuttuğumuz
metin,
esas komisyonun metnidir.
Bildiğiniz gibi, içtüzüğün 38 nci maddesine göre,
teklifin doğrudan doğruya gündeme alınmış olması,
bu konuda esas komisyonun herhangi bir metin ge
tirmemiş olmasından gelmektedir. Başkanlığımız bu
nun için esas komisyonu aramamıştır ve bu şekilde
uygulama yapılmaktadır. »
Zatı âlinizi tatmin etmemişsem, usul hakkında si
ze söz vereceğim.

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1. — İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan
doğruya gündeme alınan tasarı ve tekliflerin, komis
yonun Genel Kurulda hazır bulunmadığı halde görü
şülüp görüşülemeyeceği hakkında.
BAŞKAN — Usul hakkında müzakere açıyorum.
Buyurun Atagün.

(1) 170 S. Sayılı basmayazı 27 . 4 . 1976 tarihli
93 ncü Birleşim, tutanağına eklidir.

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri;
Geçen birleşimde, Konya Milletvekili Şener Bat•tal'ın, 1146 ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen, 1319
sayılı Emlâk Vergisi Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi, esas komisyonda 45
günden fazla bir süredir beklediği için, İçtüzüğün 38
nci maddesi gereğince Yüce Heyetiniz tarafından tek
lif oylanmış ve Genel Kurulda görüşülmesi kabul
edilmiş; fakat bundan sonra yapılan muamelede esas
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