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Şimdi biz her zamanki usule uyarak, tasarı
veya teklif metnini, bu metinler hakkında Ko
misyonun tasarruflarını, değiştirilerini, Cumhu
riyet Senatosundan gelen metni ve bu metin üze
rinde Komisyonun benimsemesini veya c^eğiştirisini; daha sonra Millet Meclisine intikal eden
durum şeklinde sütunlara ayırarak Millet Mec
lisi Başkanlığına sunduk. Ama, Millet Meclisi
Kanunlar Müdürlüğü her zamanki bu usulü terk
etmiş; bizim tarafımızdan gerek tasarı metnin
deki madde, gerek Komisyonda bu maddenin
aldığı değişiklik ile son şekli ve gerekse Cumhu
riyet Senatosundaki değişiklik üç sütun halinde
gösterilirken; yapılan müzakereler sonunda Ko
misyonumuzdan geçen metin Cumhuriyet Sena
tosundan da değiştirilmeden geçtiği için, mesele,
zannederim bir tasarruf düşüncesiyle olacak, bu
entresan diyebilecğim tertiple karşınıza getiril
miştir.
Bu işin Bütçe Komisyonuyla uzaktan yakmdan ilgisi yoktur. Arkadaşımızın Komisyonla il
gili beyanları yüzünden bunları söylüyorum.
«Eğer varsa; Komisyon bu şekilde vermişse; geç
kalmışsa» dediğiniz için söylüyorum sayın Ataöv. Komisyonumuz geç kalmamıştır. Bütün bu ta
darı ve tekliflerin hepsi zamanında Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuştur. Kanunlar Müdür
lüğü, zannederim bir tasarruf saikiyle, böyle alı
şılmamış bir tertibe baş vurmak yoluna gitmiş.
Şimdi dağıtılırken de Millet Meclisi sıra
sayısında olan hususlar bir yaprak halinde da
ğıtılıyor; dün de dikkat ettim, bazı üyelerin
elinde ..bu Millet Meclisinin sıra sayısında kayıt
lı olan evrakın müstenidatı olan Cumhuriyet Se
natosu sıra sayısındaki kayda dair müstenidat
dağıtılmıyor. Dağıtılmayınca gerçekten Sayın
Ataöv'ün dediği gibi, madde muhtevası hakkın
da hiıçlbir billgi taşımayan bu yazışmalardan iba
ret olan metin üzerinde müzakere icrası da
mümkün olmuyor.
Şimdi bütün mesele bu. Dikkat ederseniz,
bundan sonraki müzakerede de 2 sayılıya 317, 3
sayılıya 318, 4 sayılıya 319 olmak üzere, böyle
sınasıyle devam edip gitmektedir. Ancak, mühim
olan, müzakerelerin selâmetle cereyanını, mad
delerin Komisyonda veya Cumlhuriyet Senato
sunda aldığı şeklin ne olduğunun sayın üyeler
tarafından bilinmesini temin etmektir. Bu da
ancak bu Millet Meclisi sıra sayısının altında
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notu bulunan Cumhuriyet Senatosunun sıra sa
yısında kayıtlı evrakın 'beraberce ve zımbalan
mak suretiyle dağıtılmasıyle olurdu. Bu müm
kün olabilseydi, bu münakaşaların hiç birisi ol
mayacaktı. Bütün kargaşalık (dün ve bugün)
'bundan çıkmaktadır.
Ben de Sayın Başkanlıktan rica edeyim; bu
ıgerçekten kolay kolay anlaşılacak bir yol da
değildir. Bundan sağlanacak tasarrufun bir fay
da da temin edeceğini hiç zannetmiyorum. Es
ki usulümüze dönelim; bir sayfada tasarı metni,
Cumhuriyet Senatosu değişikliği, Komisyonun
değişikliği gösterilirken, hepsini bir arada bul
mak, okumak, karşılaştırmak
imkânları da
kolaylıkla temin edilmiş bir yol varken, o yo
lun terkedilip bu yola sapılması mahzurları iki
günlük tatbikatta da gayet açık bir şekilde gö
rülmüştür. Bundan böyle bu yola gidilmemesini
de arz ederim. Bütçe Komisyonuyla da bu du
rumun uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını
da saygılar sunarak arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Saym Durakoğlu.
Buyurun ıSaym Karaaslan, şahsınız adına
değil mi efendim?
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa
yın Başkan ,Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Peşinen şunu arz edeyim ki, buraya, herhan
gi !bir siyasî parti grubunun düşüncelerini ifa
de etmek maksadiyle çıkmış değilim. Sadece,
dünden beri tamamen Anayasanın, İçtüzüğün
dışında şahsî bazı usullerle yönetilmek istenen
Yüce Meclisimizin yönetiminde İçtüzüğe riayeti
sağlamak maksadiyle söz almış bulunuyorum.
Dünden beri Yüce Meclisimizde cereyan
eden müzakereler, Anayasaya, İçtüzüğe tama
men aykırıdır ve neticeleri itibariyle de keenlemyekûn addedilmesi gereken muamelelerdir:
Şöyle ki, İçtüzüğümüzün, «Genel Kurulda
bekletilme süresi» başlığını taşıyan 53 ncü mad
desi aynen şöyledir:
«Genel Kurula sevk edilen bir komisyon ra
poru veya herhangi bir metin, aksine bir ka
rar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren
kırksekk saat geçmeden görüşülemez.
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