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I. - GEÇEN Tl] 

Tabiî Üye Sezai O'Kan, Marsilya'da Türk 
Başkonsolosluğuna yakın bir yerde ermeniler 
tarafından dikilen anıtın Türk - Fransız dost
luğu üzerindeki etkisine dair gündem dışı de
meçte bulundu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur S'ök-
men'e bir ay izin verilmesine dair Başkanlık ve 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araştırma 
yapan komisyonun görev süresinin bir ay uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkereleri 
kabul olundu. 

Rapor 

1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve. 
148 nei maddelerinin bâzı fıkralarının değişti
rilmesi ve 2 geçici madde eklenrrîesi hakkında 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kıs
mında, komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim vardır. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda bir üyelik açılmış, buraya Sayın Şev
ket Akyürek adaylığını koymuş. Bu gibi mün-

kNAK ÖZETİ 

Petrol Reformu Kanunu tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 .2 .1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet tfnaldı Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/815- C. Senatosu : 2/46) (S. Sa
yısı : 22-5) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

« İ l i ı—II - n 

ferit seçimlerde işarî oya başvurulduğu teamül 
icabı olduğundan bu seçimi de işarî oyla yapa
cağım. 

Başka aday var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Şevket Akyürek'in Kamu İktisadî Te

şebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

II. - GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma safati : 15,00 

BAŞKAN : BaşfcajuveKiM Mehmet Ünaüdi 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmam (DeteM), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ 2 — 
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IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Petrol reformu kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadî îşler, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5\er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/656; Cumhuriyet Senato
su : 1/144) (S. Sayısı : 221) (1) 

BAŞKAN — Petrol Reformu Kanunu tasarı
sının tümü üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

Son olarak Komisyon adına yapılan konuş
madan sonra • Tüzüğümüze göre son söz sırada 
bulunan bir sayın üyeye verilecektir. 

Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Yürürlükte bulunan Petrol Yasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı geçici mad
deler ilâvesi ile ilgili tasarının görüşülmesi üze
rine ikinci kez huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Görüşlerimi ifadeden önce izin verirseniz, 
geçen Birleşimde bâzı konulara değinen Sayın 
Bakanın, değindiği hususlar hakkında kendi gö
rüşlerimi arz edeyim. 

Evvelâ şunu açıkça tespit etmek isterim ki, 
ben konuşmayı kendi adıma yapmış bulunuyo
rum. Sayın Bakan görüşmeler sırasında Hükü
met adına yaptığı konuşmada, «Hem Hüküme
te güvenoyu verirsiniz, hem gelir burada eleş
tiride bulunursunuz» şeklinde, Türk Parlâmen
to hayatında. 188T'de bile pek az söylenen, 
1950 - 1960 yılları arasında birkaç kez tekrar 
edilen ve çok garip karşılanan bir zihniyetin 
tam içinde olarak dün burada bu sözleri ifade
de gayet rahatlık bulmuş idi. Güvenoyu vere
ceksiniz, bu bir açık çek sayılacak ve zinhar 
herhangi bir şekilde bir yasa dolayısıyle de ol
sa eleştiride bulunmayacaksınız. Ne rahatlık, ne 
demokratik anlayış, ne sağlam bir düşünce pren
sibi.. 

(1) 222 S. Sayılı basmayazı 15.2.1973 ta
rihli 33 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Şunu da ifade edeyim ki, şahsen ben Sayın 
Kodamanoğlufnun bulunduğu Hükümete gü
venoyu da vermiş değilim. Çünkü, Cumhuriyet 
Senatosu üyesiyim, Cumhuriyet Senatosu üyele
ri güvenoyu vermezler. Bir defa böyle bir ta
ahhüttün yok. Olsa. dahi, Sayın Demirel Adalet 
Partisi Genel Başkanı olarak hem Hükümete iş
tirak hem güvenoyu verdikten sonra, açıkça ve 
haklı olarak demokratik usuller içersinde ifade 
etmemiş mi idil «Güvenoyu vereceğiz; ama ge
rektiği zaman çeşitli konularda düşüncelerimizi 
söyleyeceğk ve eleştirilerde bulunacağız.» Bunu 
her part i yapacak, her partinin hakkıdır. Gü
venoyu demek, hükümetten gelecek bütün tek
liflere, eleştiriden uzak kalmanın bir taahhüdü 
anlamında değildir. Sayın Bakanın bu düşünce 
prensibine şaşmamak mümkün değildir. Bu 
nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir siyasî... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bendenizin öte
den beri zatıâlinizle bir ihtilâfım yardır, bunu 
hatırlatmak mecburiyetindeyim. 

Başkanvçkilleri, Anayasanın 84 ncü maddesi 
çerçevesi içersinde hareket ederler. Bunu her 
ne kadar Anayasa Mahkemesi bir açıklığa ka
vuşturmak istediyse de, politik münakaşalara 
girilmesine kadar açık bono vermiş sayılmama
lıdır. Bendeniz sadece senatörlük sıfatının ge
rektirdiği teknik meselelerde, kanunlarda fikir
lerini söylemek mânasına geldiği kanaatında-
yım. Politik münakaşalara girilmemesini ben
deniz istirham edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, sanırım ben tam anlamı ile Cumhuriyet Se
natosu üyeliği görevini yerine getiriyorum. İşa
ret ettiğiniz gibi, ben Anayasa Mahkemesinin 
başvurduğum ve istihsal ettiğim karara göre, 
mensup okluğum siyasî partinin sözcülüğünü 
yapamam, grubum adına konuşamam; ama şah
sım adına düşüncelerimi kendi görüş açım içer
sinde açık ve seçik ifade etmek yetkisini Ana
yasa. Mahkemesinin vermiş olduğu karardan al
maktayım. Sizin de işaret buyurduğunuz husus
ta şiiphesiz ağırlık vardır, Sayın Başkan. Ben 
bir siyasî part i tartışmasına girmiyorum. Sayın 
Bakanla konuşmamın bu safhasında ve ileride 
yapacağım konuşma içinde dahi, bir parti mü
nakaşası hududu içine, girmeyeceğim. İkazınıza 



O. Senatosu B : 35 21 . 2 . 1973 O : 1 

çok teşekkür ederim. Bu ikazınızın hudutları 
içersinde kalacağımdan müsterih olmanızı özel
likle istirham ederim; ama Sayın Başkan, dün 
f^ayın Bakan benim «Reform mudur, değil mi 
dir?» şeklinde açmış olduğum konuya işaretle 
bunları ifade etti ve kendisi... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, benimki hatır
latmaktı, üst tarafını takdir zatıâlinize aittir. 

SIRRI ATALAY( Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Kendileri «Bize güvenoyu verilmiştir. Güven
oyu verilmesine rağmen, bu eleştiriler nedir?» 
dediler. Ben bir Cumhuriyet Senatosu üyesi 
olarak sadece kendimin değil, teker teker Cum
hurbaşkanı kontenjanmdaki bir üyenin, Ada
let Partisindeki bir üyenin, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubundaki bir üyenin tabiî hakkı olan 
eleştirme hakkını burada savunuyorum. Eleş
tirme hakkı muayyen bir hudut içersinde, Ada
let Partisi hükümeti dahi olsa, o parti üyesi 
güvenoyunun verdiği bir bakanı eleştirme hak
kına sahiptir ve bu üyeliğin tabiî ve normal bir 
icabıdır. Eleştiri ayrıdır, kötüleme ayrıdır. Biz 
burada Hükümeti kötülemedik, biz burada Hü
kümeti ağır bir suçlama altında, bulundurma
dık. Gelen tasarının reform niteliğini taşıma
dığını ifade ettik. Bunlar da ifade edilmeyecek 
ise, bunlar için bir bakan tarafından, «Bize gü-
venoyu verilmiştir. Binaenaleyh, bu eleştiriler 
de nedir?» deniliyor ise, demokratik hayat tar
zına alıştırmaya mecbur olduğumuz bünyemiz 
içerisinde, demokrasiden kolay kolay artık söz 
edemeyiz. Ben bunun savunmasını yapmaya 
mecburum. 

Dün sayın Bakan daha da ileriye giderek, 
şu sözleri söylüyordu; «Yasa içerisinde bu gö
rüşlere tahammül edemeyenler, soruyoruz ki 
birbirine zıt olanlar, zıt ekonomik ve sosyal gö
rüşü olanlar nasıl birleşebileceklerdir?» Saym 
Bakanın demek zihninde bir kuşku ve bir kay-
gu vardır. Belli bir ekonomik ve sosyal görüşe 
sahip çıkan Adalet Partisi, belli ekonomik ve 
sosyal görüşü olan Cumihuriyet Halk Partisi 
acaba bir koalisyon kurabilirler mi, kuramazlar 
mı? Bu ayrı ve onların bileceği bir iş; ama de
mokratik bir düzende, demokratik bir hayat 
tarzını gönlümüze sindirmiş isek, bundan daha 
doğal bir şey var mıdır saym Bakan?.. Dünya
nın bugün birçok memleketlerinde bir kısmı 

merkezde, bir kısmı tutucu, bir kısmı meşru ve 
demokratik solu temsil eden partiler koalisyo
nu kurmakta ve yıllar yılı memleket idare et
mektedirler. Türkiye bu medenî ve normal 
anlayışa lâyık bir seviyede değil midir? Türki
ye'de birbirine zıt ekonomik ve sosyal görüşle
re sahip siyasî partiler bir araya gelip, bu mem
leketi idare ettikleri takdirde- dünya mı kopa
cak, kıyamet mi kopacak ve bu bir hukuk ayrı
lışı mı olacak? 

0 halde, şimdi derhal şu hususu ifade edebi
lirim; bunu istemeyenler ve arzu etmeyenler şu 
'hevesin içindedirler ki, Türkiye bu ara rejimi 
ebediyen devam etf irebilsin ve onun tabiî ha
yat tarzı olsun. Bu kaygu mu var-? Niçin bunlar 
ifade edilmek isteniyor? Gerçekte Türkiye'de 
öyle politikacılar vardır: bugün kendilerine ha
yal edemeyecekleri imkan ve mevkiler temin 
edilmiş düzenin devanı ettirilmesini isterler. 
Bu onların düşünceleridir. Bu düşüncelere bir 
diyeceğimiz yok; ama demokratik anlayış ve 
düzen içerisinde, birbirine zıt ekonomik ve sos
yal görüşlere sahip siyasî teşekküllerin bir ara
ya gelerek iktidar meydana getirmeleri ve or
taklaşa devlet idareleri ne garipsenecek, ne kü
çümsenecek, bir şeydir. Bir bakanın bunu sezi
yoruz şeklinde buraya gelip, sanki bir suç işle
niyormuş gibi ifade etmesini garipsememek ve 
nunun altında bâzı kaygılar sezmemek de müm
kün değil. 

Şimdi önemli olarak benim ortaya attığım 
konu şu; Bu yasa. reform yasası değildir. Ta
sarı, Türkiye petrollerinin tanzimcisi olan 6326 
sayılı Yasanın şu şu şu maddelerinin değiştiril
mesine, şu ek maddelerin ilâvesine dair kanun 
teklifi veya tasarısı, başlığı altında gelirse, bir
çok maddelerine bende iştirak eder, oy veririm; 
ama bir «Reform kanunu» adı altında geldiği 
zaman, iyi yönü ile bunun karşısındayım. 

1 — Reform kanunu değildir. 
2 — Kanun tekniği bakımından mümkün de

ğildir. 
Kanun tekniği bakımından bu madde değiş

tirmesini getiren bir kanundur. Biraz sonra 
hepimiz göreceğiz, falan madde, falan madde
nin değiştirilmesi, falan maddenin değiştiril-

! mesi, falan maddenin değiştirilmesinden ibaret 
• fbir maddeler listesi halinde gelen başlı başına 
i »bir kanuna nasıl «Reform kanunu» divebiliyo-
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ruz? Değiştirme kanunudur bu, yeni bir kanun 
değil. Toprak Reformu Kanunu tasarısı diyo
ruz, çünkü toprak reformunu getiren bir kanun 
tasarısıdır; falan maddeyi, falan maddeyi de
ğiştiren bir kanun teklif veya tasarısı değildir 
ki. Onun adına reform kanunu diyeceksiniz, ka
nun tekniği "bakımından demek mümkündür; 
ama buna ne diyoruz? Petrol Reformu Kanu
nu.. Değil Petrol Reformu Kanunu, bu bir de
ğiştirme kanunudur. Yeniden birinci, ikinci, 
üçüncü, beşinci, ellinci, yüzüncü maddeye ka
dar 6326 sayılı Yasa gibi, yahut o yasadan ön
ce mevcut olan devletçiliği öngören yasa gibi 
(bir yasa gelmiş olsa idi, petrol reformu yasası 
denebilirdi. İçinde reform olur veya olmazdı, 
tek mâna ile bir yasa diye ifade edilirdi; ama 
bu bir değiştirme yasasıdır, hir ilâve yasasıdır, 
bâzı yeni maddeler getirme yasasıdır; bir re
form yasası değildir ki. Teknik anlamda da de
ğildir. 

ıSayın Bakan diyorlar ki, «Mevcut yasada 
liberal sistem var idi»; İşte, ikinci maddeyi 
okuyorlar, diyorlar ki, tamamen liberal bir sis
temdi; ama nedense 121'nci maddeyi okumu
yorlar. Bugün yürürlükte olan sistem, mutlak 
liberal bir sistem midir1? Yani, münhasıran, pet
rol arama ve işletmesini özel teşebbüse mi bı
rakmıştır! Hayır; 121iıci madde de Devlete 
•tıpkı özel teşebbüse verilen hak ve imkânlar 
verilmiş bulunmaktadır. Karma şekildir, 121' 
nci madde bunu getirmektedir. İkinci madde, 
yeni bir şey getirmiyor ki.. 

Biz, samimî ve ciddî olarak sayın Topaloğ-
lu'nun hazırladığı teklife imza attığımız zaman, 
kanun tekniğine de uygun olarak dört tane 
kanun tefiifi getirdiğimiz zaman adına «Re
form» demiyor duk. Şu, şu, şu maddelerin de
ğiştirilmesi ve ilâvesine ait kanun teklifleri 
olarak veriyorduk. Bunların karışımından 
meydana gelen tasarıya bu isim verilmiştir. 

Şimdi, Adalet Partili arkadaşlarım bir baş
ka mânada anlamasınlar, Niçin, biz o zaman bir 
reform kanunu vermedik? Çünkü, görüşlerimiz 
ayrıydı. Biz, Adalet Partisinin iktidarda oldu
ğu bir dönem içinde verdiğimiz bir yasanın 
çıkmayacağını elbette biliriz; ayrı ekonomik 
görüşlere sahibiz. Hiç olmazsa mevcut yasada j 
değişiklikleri getirdiğimiz içindir ki ; şu, şu, şu l 

maddeleri değiştirilen yasa teklifi olarak getir- i 

f dik; dört tane yasa teklifi veriyorduk, ciddî ve 
samimî idik. Aynı madde değişikliklerini bir 
'başka türlü getiren Hükümet, bu sefer, petrol 
Reformu Kanunu diye getiriyor. İşte burada 
ayrıldığımız nokta. 

Bir gün, sayın Bakan'ın da dediği gibi, ikti
dara halkın çoğunluk oyunu üstümüzde topladı
ğımız zaman, petrol konusunda petrol reformu
nu elbette ki, o zaman reform olarak getirmek 
ihakkmı kazanmış olacağız; ama Adalet Parti-
si'nin çoğunluk olduğu bir Mecliste bizim, tek 
başımıza bir reform kanunu getirip çıkarmamı
zın imkânı olmadığı içindir ki, ciddî ve samimî 
olarak tekliflerimizde, dört teklifin dördünde-
de falan falan maddelerin değiştirilmesi, falan 
falan maddelerin ilâvesi diye sayın Topaloğlıı 
arkadaşımızın hazırladığı teklifleri vermiş bu
lunuyoruz. 

Şimdi sayın Bakan, bunların tümünü bir ya
na bırakarak, bunun bir reform olduğunu ifade 
etmektedir. Topaloğlu, dün burada ifade etti: 
Petrol üzerindeki ilk münakaşalar sırasında 
Atatürk döneminde petrolün münhasıran, haf
riyatının Devlete ait olduğu ifade edildi. Ger
çekten de böyleydi. Atatürkçülük damgası ta
şıyan görüş diye, bugün herkes kendi görüşü
ne Atatürkçü etiketi vurup getirmenin hevesi 
içerisindedir. Eğer o yöne, o çizgiye gidiyor 
isek, 1936lardan 1954'e kadar gelen dönem içe
risindeki yasa, Atatürkçülük anlayışı içerisin
deki yasa idi. Ona dönüşüm ifade eden bir re
form ve bunu tam yansıtacak hükümler geldi
ği zaman, reform niteliği taşır. Öbürleri deği
şikliktir. 

ıSaym Bakan, sizin getirdiğiniz bu değişik
liklerin bir kısmından yana da olacağız, bir kıs
mını da destekleyeceğiz; Ama bunlar reform 
değildir. Reformun lügat mânası nedir? İslâ
hat, yenileştirme, Sayın Başbakan'm dediği gi
bi bir ad düzeltme değildir. Reform, şüphesiz 
ki, bir anlamıyla düzen değişikliğidir, bir anla
yış değişikliğidir. 

Düzen değişikliğinin esasında bir türlü an
laşamıyoruz. Düzen değişikliği sanılır, rejim 
değişikliğidir, sistem değişikliğidir. Mütemadi
yen anlatıyoruz, ya biz anlatamıyoruz yahut 

i anlaşılmak istenmiyor yalhut iyi anlaşılıyor, 
' ama sadece kendi zihniyetlerimizi hâkim kıla-
• İbilmek ve Cumthuriy.et Halk Partisini kötü gös-
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terefoilmek için düzen değişikliğini aşırı solla 
'birleştirip Türkiye'ye komünist bir idareyi ge
tirmenin bir ifadesidir şeklinde yayılmak isteni
yor. Onun içindir ki, izin verirseniz çok kısa 
olarak «Düzen değişikliği»ni anlatmaya çalışa
cağım, biz buna mecburuz. 

Gelir dağılımı: Türkiye'de, dünyanın en 
adaletsiz bir sistemi içerisindeki gelir dağılı
mında adaleti sağlamak, bunu yerine getirmek 
ve adaletsiz olan bu gelir düzenini değiştirmek, 
bir düzen değişikliğidir. Demokratik meşru so
lun ifadesidir, halkçılığın ifadesidir, demokra
sinin ta kendisidir; ama bir düzen değişikliği
dir. 

Toprak reformunu istemek bir düzen deği
şikliğidir. Çünkü Türkiye'de tarımda çalışan 
nüfusun % 38'i topraksızdır, toprağa muhtaç
tır. Yarısına yakınının kendine yetmeyeceği ka 
dar toprağı vardır. Türkiye'de mülkiyet hakkı
na vatandaşı sahip edebilmenin mücadelesini 
bir reform içerisinde yapmak, düzen değişikli
ğidir; bu düzenin değişmesini istiyoruz. Bu, dü
zen değişikliğidir. 

Kredi dağıtımı dünyanın en haksız sistemi 
içerisinde işlemektedir ve haksız bir kredi dü
zeni içerisindeyiz. 74 lira 45 kuruş, milyonlar
ca insan.... 

BAŞKAN — Biraz, mevzuun dışına çıktık 
galiba, sayın At alay. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Hayır, sayın 
Başkan; görüş benim şaıhsî görüşümdür, şahsî 
görüşümü arz ediyorum. 

Dünyanın neresinde görülmüştür bu rayiç 
içerisinde 74 lira şu kadar kuruş banka kredi
si alan yüz binlerce çiftçi ailesi büyük bir ek
seriyeti teşkil etsin; ama öbür yanda nüfusun 
ancak >c/c 3'ü kredinin 'f/c 80'inc kadarını alabil
sin1? Böylesine bozuk bir düzen değiştirilmeli
dir, diyoruz. Bu düzeni deşitirmek istiyoruz. 
Bu, bizim tabiî hakkımız; meşru ve demokratik 
hakkımızdır. 

Yeraltı servetlerinin kaynaklarının münha
sıran Devlet eliyle işletilmesini ve Devlete ait 
olmasını istiyoruz. Bu, bir düzen değişikliği
dir. Bunu istiyoruz. 

Bu- düzen değişikliğini ifade ederken, işte 
reform bunlardır diyoruz. Yoksa, mevcut Pet
rol Kanununun şu maddelerinin şu kısmını de
ğiştirmek ve şu ilâveleri yapabilmek; biz de bu-
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im istiyoruz, ama bu reform değildir. Bu, Tür
kiye'de petrolde reformu getirecek bir zihniyet 
ve anlayış da değildir. 

Şimdi, ıgeçen gün de sormuştum, cevapsız 
kalmıştı. Cevabını saym Bakan vermedi; ama 
ben Hükümet tasarısı yönünden cevabını vere
ceğim. 

Madem ki Hükümet bir reform iddiacılığı 
içindedir, o halde 2'nci ve G'neı maddeyi yalnız 
Devlete münhasır veyahut Devlete ait olacak 
bir şekilde tanzim edelim. 

Bunun karşısında olan görüş şu değil midir? 
İleri teknoloji; bunlar ifade edilmişdi. Malî im
kânsızlıklar.. Fakat Hükümet, bu görüşde de
ğildir. Hükümet, yalnız malî imkân sağlansın 
diyor. 

Hükümet tasarısının «Amaçlar maddesini» 
şimdi hep beraber okuyalım; 

«Sınırlayıcı hükümlerin kaldırıldığı..» De
mek ki, sınırlayıcı hükümler vardır, yürürlükte 
bulunan Petrol Kanununda. Bu, hükümler kal
dırılıyor... «...ve gerekli malî imkânlar sağlan
dığı takdirde..» Malî imkânlar arıyor, «..Malî 
imkânlar sağlandığı takdirde ihtisaslaşmış mil
lî kuruluşumuz petrol kaynaklarımızı değerlen
direbilecek teknik jgüee..» Teknik gücümüz var..» 
«.. elemana,.» Ona da sahibiz. «.. ve Türkiye ya
rarına en uygun teknik ve ekonomik stratejiyi 
uygulama yeteneklerine sahip..» 

Demek ki, kendimiz bütün safhalardıncla 
millî petrolümüze sahip olabiliriz. Neyi arıyo
ruz?'Sınırlayıcı kayıtlar var; bir yasa, onu kal
dıralım; bir. Bir de malî imkânlar. 

60 milyar liralık bütçeye ulaşan bir ülkede, 
150 milyar lira civarında millî gelire sahip bir 
büyük 'Türkiye'de petrollerimizi kendi imkân
larımız içerisinde çıkarabiliriz. Zira, teknoloji
den şikâyetimiz yok; eleman bakımından şikâ
yet yok. Hükümet tasarısında bunlar açık ola
rak belirtilmiş; yani teknolojimiz müsait değil
dir denilirse; hayır, müsait değildir diyemeyiz. 
İşte Hükümet tasarısı; elamanını var diyor, tek
nolojim de vardır, hepsi vardır; kısıtlayıcı hü
kümleri kaldırın, bir de malî hükümleri diyor. 
Türkiye, bugün bir döviz sıkıntısı mı çekiyor? 
Türkiye, bugün dış ülkelerden yardım almadan 
sıkıntı mı çekiyor? Türkiye bugün, demin ifa
de ettiğim bütçe kaynakları ve millî ^geliri içe
risinde, petrol işletmeciliğini ve aramacılığını 
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yapabilecek malî imkânlara sahip değil midir? 
08u malî imkânları sağlayamaz mı? Kemer sık
ma veyahut tasarrufda bulunma ile dahi bun
ları yapabilmek mümkün iken; yani yolu var
ken, o (halde niçin bu maddeleri getiriyoruz? 

İşte benim dediğim şekilde çıkardığınız tak
dirde bu kanun bir reform niteliği taşır ve o 
zaman bu tasarı bir reform tasarısı olur. Aksi 
takdirde, madde değiştirmeleri reform niteliğin
de ve anlamında 'değildir. 

A. P. Grubu adına kıymetli arkadaşımız Sa
yın İnkaya, bâzı .sosyalist ülkelerin de yeraltı 
servetleri için izin verdiklerini ifade ettiler. 

Ben kıymetli arkadaşımdan şunu soraca
ğım. Bir yasa ile hangi sosyalist ülkede buna 
benzer hükümler getirilmiştir? İkili anlaşmalar 
içerisinde yabancı sermayeyi alma ve bâzı ma
lî hükümlerden istifade etmek ayrı şeydir, sev
gili kardeşim; gelecek nesillerin ayak bağı ola
bilecek bir yasa ile petrollerdeki işletme hakkı
nın özel teşebbüse ve yabancı sermayeye açık 
tutulması ayrı şeydir. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Rusya imtiyaz veriyor... 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmaya
lım. 

tSIRRI ATALAY (Devamla) — Bir defa, 
bu ikisini bir birinden ayırdık mı, mesele tama
men kendiliğinden ortaya çıkar. Biz, «Sosyalist 
ülkelerde yabancı sermaye istenmiyor. Yaban
cı sermaye yasak ve tabu haline getiriliyor, di

ye bir şey söylemedik; söylenmedi. O, ayrı bir 
şeydir ama, siz bana.. 

BAŞKAN — 'Sayın At alay, cevap davet ede
cek şekilde hitap etmemenizi istirham edece
ğim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hay, hay. 
Nesiller boyu devam edebilecek ve bağlayı

cı hükümler 'getirilecek bu nevi yasalar kondu
ğunu ifade edebilir misiniz? Önemli olanı bu. 
Birbirinden farklı. Sizin dediğiniz doğru, müm
kün ; karşılıklı yardım, karşılıklı kaynak ara
yacak, imkân arayacak, işletme için arayacak.. 
Biz, bunları yapmıyorlar, bunları etmiyorlar 
diye bir şey söylemedik. Bunlar söylenmemiş
tir ve bunlar birbirinden farklı hususlardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDBCİ (Samsun) — Onlar, bu işi yasasız 
yapıyorlar. 

•SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi söz
lerimi özetliyeyim ve bitireyim. 

Getirilen hükümlerin bir kısmını, bizim de 
önerdiğimiz ve tekliflerimizin içerisinde bulu
nan hükümleri taşıyan bu yasa tasarısını ilci 
kısımda mütalâa etmek lâzımdır. Birisi; bunu 
bir kanun değişikliği olarak gördüğümüz tak
dirde eleştirilerimizi yaparız, iyi taraflarını be
raberce oylarız, oylarımızı müspet yolda veri
riz. Hükümetin ilk getirdiği tasarıda İsrar 'ede
ceği hükümlerde de kendisini destekleriz, ken
disiyle beraber oluruz, şahsını adına ifade edi
yorum, Bu ayrı şeydir; ama bu tasarı, «Türki
ye'de Melen Hükümeti Petrol Reformu yapmış
tır.» iddiasıyle geldiği takdirde bu ayrı şeydir. 

Bu ikisini ayırmaya mecburuz. Bu gerçeği 
bilelim. Bu ikisini ayırdığımız takdirde işimiz 
kolaylaşır, işimiz rahatlaşır. Reform niteliğin
de değildir, ama .öbür hususda beraberce tartı
şalım. Zaten mümkün değildir, başlık yanlış
tır. Başlık, «Reform kanunu» diyor, ama, ge
len metinlere bakıyorsun, değiştirme, değiştir
me.... Mümkün değildir. 

iSonra, bana bir kanun gösterebilir misiniz, 
bu Parlâmentoda çıkmış böyle bir kanun; adı 
«Reform Kanunu» olacak, kanun olacak, ama 
baktığınız zaman madde değiştirmesinden iba
ret olacak. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Zatı-
âliniz zamanında, Adliye Vekili iken vergi ka
nunlarını da böyle çıkardınız.. 

BAŞKAN — iMüdaihale etmeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — onlar, ver
gi reform kanunları. Bu, Petrol reformunu ya
pan bir kanun. Vergi, var idi; vergi, daima 
var idi.. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Bir
kaç tane fıkra değiştirdiniz?.. 

ıSIRRI ATALAY (Devamla) — Bu nitelikte 
hiç bir kanun tasarısı ve teklifi gösterilemez. 

Bu sebeple bir önerge takdim «diyorum; 
«Yasa tasarısının adının şu şu sayılı Petrol Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, bâ
zı geçici ve ek maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı», şeklinde. Kanun tekniğine uygun 
olanı da budur. 

Sayın Öztürkçine, siz şimdi bana, gelen ver
gi kanun tasarılarından bajhisle bunlar, .«Vergi 
Reform kanunu başlığı altında getirildi» de-
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şeydiniz o zaman haklıydınız,. Ama gelen tasa- [ 
rılarm 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 di- I 
yorum; siz, bunları tetkik eden dikkatli bir ar- | 
kadaşımızsmız, (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.» Vergi 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: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol Reformu Kanunu 

tasarısının madde müzakerelerinde, üzerinde 
takrir verilmiş bulunan maddeler hakkında j 
müzakere açılmasını, diğerlerinin okunarak oy- i 
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir j 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo- j 
mm : Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge ka
bul edilmiştir. 

Petrol Reformu Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sa- i 

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. —Bu kanunun amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfa
atlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir 
şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlen
dirilmesini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, sizin de bir 
önergeniz vardır? 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Grıı- ! 
bum bu önergemi geri almamı uygun gördü, j 

BAŞKAN — Geri aldınız. 
Tasarının başlığı üzerinde verilmiş önerge

yi takdim ediyorum; i 
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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 VE 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. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde 
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör-
ler; 

Sayın Atalay. tasarıda getirilen hükümleri 
reform niteliğinde bulmadıkları için, kanunun 
başlığından «reform» kelimesinin çıkarılma
masını önermektedirler. Bu konuyu, tümü 
üzerindeki tartışmalarımızda geniş şekilde ko
nuşmuş bulunduğumuz için, ben çok kısa izahat 
ile iktifa edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaksınız re
formun ne olduğu, ne olmadığı konusunun si
yasî sözcü ve gruplar tarafından nasıl anlaşıldı
ğını, tümü üzerindeki mâruzâtımdan arz etmiş
tim. Demiştim ki, «Herkes kendi mensubu ol
duğu siyasî programındaki düzeni tesis edecek 
anlayışa reform, hilafına reform değil noktayı 
nazarıyla bakıyor. Bu, aslında bakış açısı sahi
bi için masumdur. Ancak, Hükümet de bir siya
sî organ olmak itibariyle, kendisine has bir re
form anlayışı vardır, bu reform anlayışını Hü
kümet Programında açıklamıştır. Binaenaleyh, 
Hükümetin reform anlayışı Meclislerden de 
güven oyu aldığı için, uygulanma imkânına 
kavuşmuştur ve bu imkândan istifade ederek de 
Yüce Meclise bu tasarıyı getirdik.» 
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Şimdi, tekrar hatırlatmak istiyorum; sayın 
Melen'in Hükümet Programının Başbakanlık
ça basılan metninin 11 nci sayfasında «Petrol 
ve maden reformu» başlığı - altında bir bölüm 
vardır. Bu bölüm «Değerli üyeler» diye başlar, 
«Petrol Kanunun uygulamada millî menfaatle
re aykırı düşen hükümleri süratle değiştirile-
-cek, ihtiyacımız olan petrolün yurt içinde sağ
lanması temel hedef teşkil edecektir.» tarzında 
devam eder ve şimdi vaktinizi almaya ihtiyaç 
olmayan birtakım hükümleri de ihtiva eder. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o zaman da 
ifade ettiğim gibi, nasıl herkes reform anlayışı
nı Anayasa sınırları içinde kalmak şartıyle 
seçmekte serbest ise, Hükümet de mesuliyetini 
taşımaya talip ve buna muktedir olduğu re
form anlayışının mahiyet ve muhtevasını prog
ramına koymakla yetkilidir; bu onun hakkıdır. 
Ancak, Yüce Meclis bu programı beğenirse uy
gulatır, güven oyu verir; beğenmezse uygulat
maz, güven oyu vermez. Madem ki, Yüce Mec-
lisden güven oyu almış bir program vardır, öy
leyse bu programa uygun gelmiş bir tasarının 
da reform niteliğini de olduğunu ilân etmek 
hakkımızdır ve bu yetkiye dayanarak bu tasa
rının başına kemali iftiharla «Eeform» kelime
sini koymuş bulunuyoruz. 

Şimdi, bunun hilafını istemek. Hükümete, 
yüce Meclislere karşı peşinen taahhüt etmediği 
bir siyasî anlayışın ifasını istemektir. Buna, 
sanıyorum Sayın Atalay'm hakları olmamak lâ
zım gelir. Hükümet, kendi reform anlayışını 
uygulamak mevkiindedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir senatör her
hangi bir talepte bulunabilir, onun kabulü ve
ya reddi Yüksek Heyetçe düşünülür. Bu itibar
la, siz hangi sebepten katılmadığınızı kısaca 
izah buyurursanız bize yardım etmiş olursunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) 
— Hay hay Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Dolayısıyle, Ibu reform tasarısının başladı
ğından böyle bir kelimenin çıkarılmasını iste
mek için, tasarıyı almak, Hükümet Programı
nı almak, karşılaştırmak, Hükümet Programına 
aykırı bir tasarı getirmişsek, işte o zaman, Hü
kümet, meclislere karşı taahhüt etmediği bir 
metni getirerek, ıgüven oyuna sunmadığı bir 
anlayışı yürütmek isteyerek haksız ve cevaz ve
rilmeyen bir yoldadır diyerek, bu kelimenin çı
karılması istenebilirdi. Oysa şu ana kadar hiç
bir hatip, aylardan beri Meclis müzakerelerin
den meseleyi takip etmekteyiz, bunu bir tek 
kelimesiyle gösterelbilmiş değildir. 

Genellikle tasarının bu sıfata lâyık olmadı
ğını herkes kendi reform anlayışına kıyas ede
rek tâyin etmek istemektedir. Bunun ise, doğ
ru olmayacağını, mümkün olmayacağını ge
niş şekilde arz etmiş bulunuyorum. 

Bu sebeple sayın üyeler, Hükümetimiz ta
sarısında mevcut «Reform» kelimesinin muha
fazasını, yüce Meclislere karşı siyasî taahhü
dümüzün bir vecibesi olarak muhafaza buyur
manızı diler. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 

Hükümet ve Komisyon takrire katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler, son dakikada Hükümet tara
fından adedi kabarık olan önergeler gelmiştir. 
Bunlar, herhangi bir yanlışlığa mahal bırak
mamak için, tasnif ve tertip etmek üzere Birle
şime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15.50 

•••>•—•^>m<m •+>• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN : Başkanvıelk&l Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Benizli), Mehmeit Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin 2 ne,i Oturu
munu açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurunuz 
efendim. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, biraz ev
velki oturuma Hükümetin getirmiş olduğu 
önergeler sebebiyle ara verilmiş oldu. Yalnız 
bu önergeler hakkında bir bilgimiz mevcut de
ğil. Gönül isterdi ki, bunu Komisyon geri 
alsın, kısa bir süre içerisinde konuyu tekrar 
tezekkür edip, tasarıyı o şekilde getirsin. 

Şimdi maddeler okunabilir; okunacak, fakat 
tetkik, etmek imkânını bulmadan müzakerele
re geçeceğiz. Bu hususu arz etmek istedim. 

Saygılarımla. 
BASICIN — Efendim, oturumu artıktan 

sonra Yüksek Heyete bilgi verecektim. Sayın 
Topaloğlu benden öne geçtiler. 

Daha ence verilmiş 18 önerge var idi, 12 
önerge de sonradan geldi. Böylece 30 önerge 
oldu. 

Bundan evvel. Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu da müzakere edilirken böyle bir du
rum hâsıl olmuştu. Otuzu mütecaviz önerge 
gelmişti ve sayın üyeler, bu kadar çok öner
ge olduğuna göre tasarının yeniden tetkiki ge
rekir şeklinde mütalâa beyan etmişler' ve bu 
itibar görmüş, komisyona geri gitmiş; önerge
lerle birlikte yeniden mütalâa ve müzakere 
edildikten sonra, daha mütekamil bir şekilde 
getirilmiş ve müzakere edilerek kolaylıkla Yük
sek Heyetten geçmiş idi. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Altan 
buyurunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Başkanlık Divanı, Hükümet Başkanı tara
fından verilmiş 12 önergeden bahsettiler. Ke
za arkadaşlarımızın da 10'dan fazla önergesi
nin mevcut olduğunu bildirdiler. 

Evvel emirde usul bakımından, şimdiye ka-
darki tatbikatımızda Bakanların değişiklik 
önergeleri vermesi bahis mevzuu olmamıştır. 
En son tatbikatımız; Bütçenin tümü üzerinde 
görüşülürken 84 ncü maddeye ait Maliye Baka
nı tarafından verilmek istenen önergenin, bilâ-
hara aynı anlayış içinde Sayın Hazerdağlı tara
fından verilmiş olması da "bunun bir numune
si dir. 

Bunun diğer bir misali daha var. Esasen 
Tüzüğümüze göre Hükümet üyeleri önerge ve
remezler. Ancak, kendilerinin hangi konuda 
önerge verebilecekleri hususları tasrih edilmiş
tir; ivedilik, öncelik v. s. gibi hususlarda öner
ge verebileceklerine dair madde vardır. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum 

Bu bakımdan, bu cihetin yine bir müzake
resi bahis mevzuu olabilirse de, esasen bu ka-

ı dar önergenin burada ayrı ayrı her konuda 
j yeniden müzakereye tabi tutulması, her biri 
j üzerinde birçok arkadaşların söz alması bahis 
I mevzuu olacak ve bu kanun tasarısının müza-
j keresi çok uzun müddet bizi işgal edecektir. 
j Bu bakımdan bir önerge takdim etmiş bulu-
| nuyorum. Mevzuun ehemmiyeti de bahis konu-
I sudur. Komisvona iade kararı verilsin. Komis-
I yon bütün önergeleri nazarı itibara alarak, crn-
I da. kendi aralarında kısa bir görüşme yaparak 
• bunu değerlendirirler ve bize daha hazır bir 
! halde getirirlerse zannederim ki, Senato Umu-
\ mî Heyetimizde kısa zamanda bunu neticelen-
| diririz. 
| Mâruzâtını bundan ibarettir. Önergeme ilti-
l fat buyurmanızı arz ederim. 
I Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, ne iç in i . 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Altan, 

Hükümetin önerge veremiyeceğini ifade ettiler. 
Bu konu Yüksek Kurul tarafından bir sonuca 
bağlansın. Zira, İçtüzüğümüz engel değildir. 

Ayrıca, Hükümet Başkanı Cumhuriyet Se
natosunun üyesidir. Onu bu haktan mahrum 
etmeye de hakkımız yoktur. Önergelerinin, 
muteber önergeler olarak işlem görmesi zorun
ludur. 

Şayet, Sayın Başkan böyle bir görüşte de
ğilse, bu hususta görüşme açılmasını talep edi
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atalay, daha 
henüz o safhaya gelmedik. Ancak, Tüzüğümü
zü gayet iyi bilirsiniz. Hükümetin hangi mev
zularda önerge vereceğini sarahaten yazmış, 
fakat bu mevzuda herhangi bir açıklık verme
miş. 

Bu itibarla, Sayın Başbakan Senatör sıfa-
tiyle elbette önerge verir. O bakımdan, şim
dilik o mevzuun üzerinde müzakere açmak du
rumunda değiliz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Tavzih ede
yim. Esasen oraya bir nokta olarak temas et
tim ; fakat esas önergemde o cihete ait bir şey 
olmadığı için, onu bir ışık tutması bakımın
dan söyledim. 

Başbakanın önerge verip verememesi husu
sunu da ayrıca münakaşa, ederiz, görüşürüz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efen
dim, müsaade ederseniz yerimden bir hususu 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Önerge
ler Sayın Başbakan tarafından bu isim altında 
imzalanmışsa, kanaatımca Komisyona iadesi 
mümkün değildir. Bu sebeple, şayet, Sayın 
Başbakan bu imzalarını değiştirir ve senatör 
sıfatıyla... 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum he
nüz bu mevzuda müzakere açmıyorum. 

j Verilmiş önergeyi işleme koyuyorum efen
dim. 

Divan Başkanlığına 
Petrol Reformu Kanun tasarısı, aktüel ve 

hayatî ehemmiyeti haiz bir konuyu ele aıldığm-
ş. dan ve gerek Hükümet Başkanı ve gerekse 
I parlamenterler tarafından verilen önergelerin 

çokluğu müzakereleri uzatacağından, verilen 
\ önergelerin ışığı altında kanun tasarısının bir 

defa daha Komisyonda müzakere edilmek üze
re Komisyona iadesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Sayın Altan önergelerini izah 
da ettiler. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Önergelerle bir-
| Tikte verilecek?.. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Onu tazam
mum ediyor. Benim İzahatım ela zaten onu ih
tiva etti. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

I RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Komis
yona sormadınız ki? 

BAŞKAN — Efendim, Heyeti Umumiye-
nin takdirine arz edilen bir husustur. Şimdiki 
halde Komisyona sormaya sebep yok. 

NAIIİT ALTAN (Çanakkale) — Zaten Ko
misyona sorulmaz. 

BAŞKAN — Komisyona «Alır mısın?» de
miyoruz veya «Komisyon alır mı?» diye bir 
teklif yok. O bakımdan sormuyoruz. 

Önergeyi oylarınızla arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

j Tasarı, verilmiş olan önergelerle birlikte 
yeniden gözden geçirilmek üzere Komisyona 
iade edilecektir. 

i Gündemimizle ilgili konuları ilgilendiren eş
has bulunmadığı cihetle, 22 . 2 . 1973 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanana saati : 16,22 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık 'bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — Petrol reformu kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/656; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi' 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Faibrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1972 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/5) (S. 
Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz ve Ağustos 1972 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/6) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi :13.2.1973) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim ve Kasım 1972 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. 
Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 13.2.1973) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


