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şeydiniz o zaman haklıydınız,. Ama gelen tasa
rıların hepsi; şu, şu, şu kanunların şu madde
lerinin değiştirilmesi, başlığı altında 'gelmiştir.
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sloga
nınız olan «Vergi reformu» adı altında gelmiş
tir.
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Bakın ne diyorum; siz, bunları tetkik eden dikkatli 'bir ar
kadaşımızsınız, (başlığını şu şekilde, değiştir
mek zorundayız: «Şu, şu, şu sayılı Petrol Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâzı
geçici ve ek maddeler eklenmesine dair kanun
tasarısı.» Yergi kanunlarını bu şekilde çıkar
madık mı?
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Petrol Reformu kanun tasarı
sının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
Bir önerge var, takdim ediyorum:
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Yüksek Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ad ve
başlığının aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımla arz ederim.
Kars
Sırrı Atalay
Yürürlükte (bulunan Petrol Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı geçici
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı.
BAŞKAN — Sayın Atalay önergelerini ge
niş ölçüde izah ettiler.
Önergenin aleyhinde söz isteyen?.. Yok.
Hükümet katılıyor mu efendim?.
ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOÖLU (Niğde Millet
vekili) — Önergeye katılmadığımızı kısaca arz
etmek istiyorum.
BAŞKAN — Esbabı mueibenizi izah için
buyurun, Enerji ve Tabiî Kaknaklar Bakanı
Sayın Nuri Kodamanoğlu.

Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Petrol Reformu Kanunu
ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BA
tasarısının madde müzakerelerinde, üzerinde
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU
(Niğde
takrir verilmiş bulunan maddeler hakkında j Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
müzakere açılmasını, diğerlerinin okunarak oy- ı ler ;
Sayın Atalay. tasarıda getirilen hükümleri
lanmasını arz ve teklif ederim.
reform
niteliğinde bulmadıkları için, kanunun
Balıkesir
başlığından
«reform» kelimesinin çıkarılma
Nuri Demirel
masını önermektedirler. Bu konuyu, tümü
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
üzerindeki tartışmalarımızda geniş şekilde ko
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge ka
nuşmuş bulunduğumuz için, ben çok kısa izahat
bul edilmiştir.
ile iktifa edeceğim.
Petrol Reformu Kanunu Tasarısı
Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız re
Madde 1. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sa
formun ne olduğu, ne olmadığı konusunun si
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci madde
yasî sözcü ve gruplar tarafından nasıl anlaşıldı
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
ğını, tümü üzerindeki mâruzâtımdan arz etmiş
Madde 2. — B u kanunun amacı, Türkiye
tim. Demiştim ki, «Herkes kendi mensubu ol
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfa
duğu siyasî programındaki düzeni tesis edecek
atlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir
anlayışa reform, hilafına reform değil noktayı
şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlen
nazarıyla bakıyor. Bu, aslında bakış açısı sahi
dirilmesini sağlamaktır.
bi için masumdur. Ancak, Hükümet de bir siya
sî organ olmak itibariyle, kendisine has bir re
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, sizin de bir
form anlayışı vardır, bu reform anlayışını Hü
önergeniz vardır ?
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Grıı- ! kümet Programında açıklamıştır. Binaenaleyh,
Hükümetin reform anlayışı Meclislerden de
bum bu önergemi geri almamı uygun gördü.
güven oyu aldığı için, uygulanma imkânına
BAŞKAN — Geri aldınız.
kavuşmuştur ve bu imkândan istifade ederek de
Tasarının başlığı üzerinde verilmiş önerge
Yüce Meclise bu tasarıyı getirdik.»
yi takdim ediyorum;
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