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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Sırrı Atalay, siyasî parti grupla
rının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmaları 
ve grupların üye sayılarında meydana gelen de
ğişiklikler konularında açıklamalar yapan ve 
Başkanvekilliğinden çekildiğine belirten gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Cumhurbaşkanı Vekili Tekin Arıburun'un, 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm Başkanlık sü
resinin sona ermesi üzerine Aııayasa'ııın 100 ncü 
maddesi gereğince 29 Mart 1973 tarihinden iti
baren Cumhurbaşkanlığı vekâleti görevine başla
mış olduğuna dair tezkeresi, Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin veril
mesi ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu komisyonlar
dan alınacak beşer üyeden kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi kabul 
olundu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Özer Derbil'in, Di
lekçe Karma Komisyonu; 

İstanbul Üyesi Ekrem Özden ile; 

Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nm, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu; 

Kayseri Üyesi Sami Turanın, Sosyal İşler 
Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine dair 
önergeleri ve 

C. H. P. Grubu Başkanlığının, C. H. P. Cum
huriyet Senatosu Grubu Başkanvekilliğine İstan
bul Üyesi Fikret Gündoğan'm seçildiğine dair 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan, Genç
lik ve Spor ve 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Özer Deıibil, Malî 
ve İktisadî İşler Komisyonlarındaki açık üyelik
lere seçildiler. 

Petrol Reformu Kanunu tasarısının madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

4 . 4 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te T. 
B. M. M. Birleşik Toplantısı yapılacağından; 

5 . 4 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00'da son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Tasarı 
1. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano

nim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

II - GELEN KÂĞITLAR 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi : 1/730; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/189) (Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

»-•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 1'5,00 

BAŞKAN — BaşkanvielMi Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyıim Atomca (Denizli), Mehmet Camlıcıa (Kastamonu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 52 nci Birleşimi açıyorum. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sayın Sırrı Atalay, geçen birleşimde Sa
yın Bakanın ileri sürdüğü bir fikrin zabıtlar

da düzeltilmesi hususunda zaptı sabık hakkın
da söz talep etmişlerdir. 

586 — 



C. ıSsniatosu B : 52 5 . 4 . 1973 O : 1 

Sayın Atalay, zaptı sabık, bir üyenin bir 
birleşim evvel yaptığı konuşmanın eksik, fazla, 
yanlış olaraik zapta geçmesi suretiyle o üyeye 
zaptı düzeltme hakkı verir. Ancak, bir baş
kasının ileri sürdüğü fikri düzeltmek mümkün 
değildir. Böyle bir şey Tüzüğümüzde yoktur. 
Ancak, fikir söyleyene aittir. O celse içerisin
de, eğer müzakere devam ediyorsa karşı fikir
ler de söylenebilir. Bir sayın üye bir başka
sının fikrinin doğru veya yanlış olduğu hakkın
da hüküm veremez. 

Bu itibarla 115 nci maddeye uygun bulma
dığım için size zabtı sabık hakkında söz vermem 
mümkün değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder
seniz izah edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz evvelâ önergem okunsun, Ge
nel Kurul önergem hakkında bilgi edinsin, on
dan sonra beyanatınızı söyleyin. 

Bu beyanatınız üzerine izin verirseniz ifade 
edeyim ki, burada Sayın Tevetoğlu en azından 
diğer sayın beş - altı üyenin yapmış oldukları 
koınuşmal'ar için zaptı sabık hakkında söz iste
miştir. Bir sayın üyeyi göstererek müteaddit 
üyeler zaptı saibık hakkında söz istemiş ve ko
nuşmuşlardır. Böylece bir gelenek kurulmuş
tur. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Tüzüğe uyma
yan bir geleneği tatbik etmeye mecbur değilim. 
Bu itibarla ben, zabtı sabık müessesesini arz 
ettiğim gibi anlıyorum. Şayet yanlış anlıyor
sam, bir kusur işliyorsam, Tüzük zatıâlinize 
bendenizin tutumunu şikâyet hakkını bahset
miştir, o yolu kullanırsınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
evvelâ önergemi lütfen Genel Kurul dinlesin. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, 
usulsüz talebi mevki muameleye koymak hak
kım değil. 

1. — Trabzon Üyesi Ömer Lütfi Hocaoğ-
lu'nun, Paris'te resmî kuruluşlarımızın uğramış 
olduğu tecavüz ve Türk - Fransız ilişkileri ko
nularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Trabzon Senatörü Sayın Ömer 
Lütfi Hocaoğlu, Paris^te vuku bulaın olaylarla 
ilgili olarak gündem dışı söz talep etmişlerdir. 
IKısa olmasını istirham edeceğim. 

Buyurun Saym Hocaıoğlu. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Paris'te resmî kuruluşlarımızın uğramış ol
duğu tecavüz sebebiyle huzurlarınızı işgal edi
yorum. Fransa'da vuku bulan ve birbirini ta
kip eden bu ve buna benzer olaylar, Fransa ile 
mevcut olan dostluk bağlarımızın sıhhatinden 
şüphe edenlere hak verir mahiyette bir geliş
me göstermektedir. 

Marsilya'da dikilen anıtın Milletimiz üzerin
deki üzücü, yaralayıcı tesirleri henüz silinmeden, 
Paris'te vukubulan olaylar cidden .düşündürü
cü olmaktadır. İlgililerin gelişen olaylar üze
rine ciddiyetle eğilmeleri zorunludur. İşi Er
menilere yükleyerek örtbas etmek veya kü
çültmek yollarına gidilmemelidir. Bu konuda 
ne söylenirse söylensin, Fransız Hükümeti ve 
makamları Türk Milletinin vicdanında temize 
çıkamazlar. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milleti asırlar
da bir tek kişinin burnu kanamadan Ermeni
lerle beraber karşılıklı saygı, sevgi ve işbirliği 
içinde yaşamıştır. Devlet idaresinde büyük so
rumluluklar yüklenmiş ve vazifelerini tam bir 
vatan sevgisi ve hizmet anlayışı içinde yapmış 
Ermeni vatandaşlarımız çoktur. Hal böyle iken, 
dış tahrikler, Türk'ü ve Ermeni'yi birbirine 
düşürmek yollarını aramışlar ve bunda nispe
ten muvaffak olmuşlardır. 

Hafızalarınızı lütfen yoklaymız; tahrik kay
naklarından biri de Fransa değil mi idi? Olay
ların seyri gösteriyor ki, Fransa, uzun süredir 
kesilen bu olayların ve tahriklerin yeni bir 
merkezi olmak istidatlın göstermektedir. 
Fransızlardan beklediğimiz bu değildi, bu
nu Türklere reva görmemeleri gerekirdi. 
Çünkü bu millet, Fransızlara devlet ba
ğışlamış büyük bir millettir. Bizi katliamla suç
lamaya kalkanların ülkelerinde protestanların 
bir gece içinde nasıl katledildiklerini tarih say
falarında bulmaları mümkündür. 

. Muhterem senatörler, bütün tarih boyu de
vam eden olaylar ve bugün birbirini takip eden 
olaylar karşısında,, okul kitaplarında dahi yer 
almış Türk - Fransız ananevi dostluğunun varlı
ğına Hükümet el'an inanmakta mıdır? İnanı
yorsa anenevî dostluk adı verilen bu dostluktan 
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kâr ve zarar bilançomuzu yapmış mıdır? Sa
mimiyetle soruyorum; gerçekten böyle bir dost
luk var mıdır? Dostluk karşılıklı vecibeleri ge
rektirmez mi? Bizim var dememizle var olur 
mu? Dostluğun varlığını gösteren tek yol; kar
şılıklı vecibelerin yerine getirilmesi değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir dostluğun 
varlığına inanmaya çok çalıştım; fakat üzüntü 
ile belirteyim ki, bütün bildiklerim beni müspet 
yolda kanaat sahibi kılmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, büyüklüğümüzü, kudre
timizi bilelim. Bizim sözde kalan dostluklara ih
tiyacımız yoktur ve olmamalıdır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

2. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplının, Tür
kiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak beşer 
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (1/189, 4/106) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal eden, «Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 5 
nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» nm, önemi ve mahiye
ti dikkate alınarak, havale edilmiş bulunduğu 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından beşer üyenin iştiraki ile kurulacak 
bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Doğan Kitaplı 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanunun havale edildiği Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden müteşekkil bir geçici komisyona 
havale edilmesi talep edilmiştir. 

Bu geçici komisyonun kurulmasını oyları
nıza a.rz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in, Anaya
sa ve Adalet Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/105) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan istifa 

ediyorum. Kabul buyurulmasmı arz eder, saygı
larımı sunarım. 

Kırşehir 
Halil Özmen 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
komisyonlarda noksan bulunan kontenjanlarına 
adaylarını göstermiştir. 

Münferit seçimler olması clolayısıyle teamü
lümüz icabı bunları iş'arı oyla seçeceğiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna Sayın Sa
lih Türkmen aday gösterilmiştir, 

Kendisinin bu Komisyona seçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Ekrem özden aynı Komisyona aday 
gösterilmiştir. 

Kendisinin seçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna Sayın Nurettin 
Akyurt aday gösterilmiştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonuna Sayın Enver Bahadır
lı aday gösterilmiştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna Sayın 
Mebrure Aksoley aday gösterilmiştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonuna Sayın Mebru
re Aksoley aday gösterilmiştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım ve Orman Komisyonuna Sayın Hilmi 
Soydan aday gösterilmiştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Sosyal İşler Komisyonuna Saym Rıza Isı
tan aday gösterilmiştir. 
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Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Komisyonuna Sayın Hilmi 
Soydan aday gösterilmiştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonuna Sayın Salim Hazerdağlı aday gösteril
miştir. 

Seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu sayın üyeler seçilmişlerdir. 
6 Nisan 1973 Cuma. günü saat 15,00'de bir

leşik toplantı vardır. Sayın üyelere duyururum. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Petrol reformu kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî işler, Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/656; Cumhuriyet Senatosu: 
1/144) (S. Sayısı : 221) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, katı oylamasına, geçil
memiş olan Petrol Reformu Kanunu tasarısı
nın 50 nci maddesinin hatalı kabul edildiğine 
dair bir önerge var, takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
221 Sıra sayılı tasarının 50 nci maddesi 

yanlış kabul edildiğinden yeniden müzakeresi
ni ve Millet Meclisi metninin aynen kabulünü 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tüzüğümüze göre önerge sa

hibi, neden hatalı kabul edilmiş olduğunu izah 
edecek. Sonra Komisyon ve Hükümet görüşle
rini bildirecek. Ondan sonra da, müzakerenin 
tekrarlanıp tekrarlanmaması Yüksek Heyetin 
oylarına arz edilecektir. 

Şimdi, önerge sahibine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

221 Sıra sayılı Petrol Reformu kanunu ta
sarısının 50 nci maddesi ile değiştirilen 6326 
sayılı Kanunun 121 nci maddenin değişiklik 
metni olarak Komisyondan gelen şekli, tasarının 
ilk gün müzakeresi yapılan ve 1 nci maddesi 
ile değiştirilmeye tabi tutulmuş olan aynı ka

fi ) 221 S. Sayılı basmayazt 15.2.1973 ta
rihli 33 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

nunun 2 nci maddesinin değişik şekline evvel-
emride aykırıdır. 

Zira, değiştirilen bu 2 nci maddede, «Bu 
kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol 
kaynaklarının millî menfaatlara uygun olarak, 
hızla sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, 
geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak
tır» denmektir. Halbuki, 50 nci madde ile de
ğiştirilen 121 nci maddede, 2 nci, maddenin bu 
hükümlerine aykırı gayet çelişik hükümler mev
cuttur. 

2 nci maddede, hızla sürekli ve etkili bir 
şekilde aranması, geliştirilmesi ve değerlendi
rilmesi esasları benimsenmiştir. Halbuki 121 nci 
maddede, kesin surette bunları engelleyici isti
kamette hükümler getirilmiştir. 

1.21 nci maddenin müzakeresi sırasında vâki 
olan bir teklifimiz ile Millet Meclisi metninin 
aynen kabulünü yüce Heyetten istirham etmiş
tik; fakat önerge dolayısıyle vâki olan müza
kereler sırasında maalesef o anda salonda bu
lunan üyelerin düşünceleri aksi istikamette te
celli ettiği için, bütün itirazlarımıza rağmen, 
madde bu yanlış şekli ile kabul edilmiş oldu. 

Şimdi, bu yanlış şeklin nelerden geldiğini 
tekrar izah etmek mecburiyetindeyim : 

121 nci maddenin Geçici Komisyon tarafın
dan tedvin edilen şekline göre, eski 6326 sa
yılı Kanunun 121 nci maddesinin 2 nci bendi 
değiştirilmekte ve buna 2 nci bent olarak üç fık
ra eklenmektedir. Bunlardan (a) fıkrası, Mil
let Meclisi metninde aşağı yukarı bir farkla 
aynen mevcuttur. Bu fark, (a) fıkrası s.onun-
da, Millet Meclisi metninde, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının her arama bölgesinde 16 
arama ruhsatı alabileceği esası getirilmiştir. 
Diğer hususlar Millet Meclisi metninde olanın 
aynıdır. 
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16 ruhsat almayı gerektiren sebepleri, bi
raz realist olmak kaydı ile, Sayın Bakanın 3 Ni
san 1973 tarihinde bu maddenin yüce Heyette 
müzakeresi sırasında söylemiş olduğu sözlere 
dayanarak ifade edeceğim. 

Sayın Bakan aynen şu şekilde ifade buyur
dular; zabıtlardan okuyorum : 

«Şimdi, bir defa meseleyi prensip yönünden 
mütalâa edelim, sonra da fiilî durum yönünden 
mütalâa edelim. Fiilî durum yönündeki müta
lâayı müsaade ederseniz, öne almak istiyorum. 

Şimdi, aslında Devlet bir sahayı bölebilece
ğine, sahaların açıklık ve kapalılığına karar 
verebileceğine nazaran, gerektiğinde sahaların 
kapanmasını sağlayarak veya bölünmesini sağ
layarak kendi millî şirketimizin imkânlarını ar
tırmak için, birtakım tanzimlere tevessül ede
bilir; fakat takdir buyuracağınız gibi bu, ka
nunun ilgili maddelerinin dürüstlükle uygulan
ması olmayacaktır..» Niçin olmayacağını anla
mak mümkün değildir. «Bu, millî şirketimiz için 
tahdit getiren hükmü işlemez hale getirmek 
için, dolaylı yoldan Hükümetin tasarrufu şek
linde olacaktır. 

Türkiye Devleti bir hukuk Devletidir. Dev
letimizi, böyle hukuk devleti için pek de mü
kemmel şöyle dursun, doğru bile olmayacak 
tasarruflara zorlamaya sebep yoktur.» Konuş
ma devanı ediyor : 

«Öte yandan, esasen millî şirketimiz malî t a 
kat ve teknoloji imkânları itibariyle bütün Tür
kiye'yi gereği gibi tarayıp, arayabilse ve bun
dan gerekli neticeleri çıkarabilecek güçte olsa, 
aslında yabancı sermayenin gelmesi için bunca 
gayret ve fedakârlığa katlanmayız. 

Binaenaleyh, kendi millî şirketimizin malî ve 
teknolojik imkânlarının sınırlılığı dolayısıyledir 
ki, yabancı sermayeye ve şirketlere Türkiye'de 
rol almak için ricacı oluyoruz.» 

Şimdi, bu beyanı okuduktan sonra. Sayın 
Bakan bunları kendisi bu şekilde beyan ettik
ten sonra; bu işin başı sıfatıyle mesuliyet mev
kiinde olan kişi sıfatıyle bunları ifade ettikten 
sonradır ki. geride başka bir şey kalmaz. 

Sayın Bakan diyor ki, biz kendi millî şirke
timizin imkânlarını buna müsait görmüyoruz. 
Görmediğimiz içindir ki, yabancı sermayeyi teş
vik ediyoruz ve yabancı sermayenin gelmesi 
için de bir nevi çırpmıyoruz... 

Bunu diyen Sayın Bakan, bizim başka bir 
iddiamız mı vardır ki, getirip maddeyi bu şe
kilde tanı bir devletçilik anlayışı içerisinde ted
vin ediyorsunuz veya savunuyorsunuz ?.. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Bunun, tekri
ri müzakere teklifi ile ilgili olarak söz almakla 
alâkası yok ki... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun anlatacağım. 

Şunu herkesin iyi bilmesi lâzımdır ki, Tür
kiye'de millî menfaatlara uygun her şeyin ya
nındayız; ama millî menfaatlara uygun... Bunu 
tam anlamı ile anlayarak uygulamak kaydı ile 
yanındayız. 

Kanunun 2 nci maddesinde millî menfaatla
ra. uygun esası benimsedikten sonra,, 121 nci 
maddesinde millî menfaatlara aykırı bir hük
mü burada tedvin edip, yüce Heyetten geçirme 
durumunda da olamayız. 

Bu hüküm millî menfaatlara aykırıdır. 
Çünkü, biraz evvel Sayın Bakanın okuduğum 
izahatına göre, millî şirketimiz olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bu imkânlara sahip 
bulunmadığına göre, buradaki 121 nci madde
nin (b) bendi ile getirilen hüküm dikkate alın
dığı zaman, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına mutlak bir saha kapatma yetkisi veril
mektedir. 

Bu nasıl millî menfaat anlayışıdır?.. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı hem güçsüzdür, 
hem de Türkiye'deki bütün sahaları kapatacak
tır... Bunu anlamak mümkün değildir. 

(b) fıkrası aynen şöyle : 

«Arama ruhsatnamesi iktisabı için özel te
şebbüs tarafından müracaatta bulunulan bir 
arama sahasının tamamına veya bir kısmına, iş
bu müracaatı takip eden 15 gün içerisinde, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri tarafından müracaat 
edildiği takdirde 52 nci madde hükmü uygu
lanmaz. Kamu iktisadî teşebbüslerinin müraca
atı öncelik kazanır.» Kamu iktisadî teşebbüsle
rinden kasıt, diğer maddelerde vâki olan deği
şiklik dolavısıvle Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığıdır. 

Şimdi düşününüz; bir yabancı şirket, «Tür
kiye'de petrol arayacağım» diye müracaat ede
rek ve muayyen bir sahayı gösterecek. Ondan 
sonra, TPAO onbeş gün içerisinde ihtiyar hak
kına sahip olacak ve bu ihtiyar hakkını kul-
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lanmadığı takdirde, diğer müracaat sahibi şir
kete «Siz, petrol arayabilirsiniz» diyecek... 

Muhterem üyeler, Türkiye'de en fazla üze
rinde konuşulan, en fazla, polemiği yapılan bir 
konuda, bir devlet memuru mesabesinde olan 
TPAO Genel Müdürünün o cesareti göstererek, 

«-Onbeş gün dolmadan ben burayı kapatmıyorum» 
diyeceğini ve onbeş gün içerisinde burayı ka
patmak mecburiyeti duymayacağını kaimi et
mek hiç bir mantığın kârı değildir. Görmüyo
ruz böyle bir memur, Türkiye'de. 

Zira, bunun mesuliyetini Sayın Bakan, ko
nuşmasında üstüne almıyor. Siyasî sorumluluğu 
olan kişi üstüne almaz ise," devlete karşı maddî 
sorumluluğu olan memur nasıl alacakmış bu
nun sorumluluğunu?.. Eğer gerçekten Türkiye' 
ııin menfaatlerine uygun bir madde tedvin ede
cek isek, sınırsız hakka evet; fakat yabancı şir
ketle özel teşebbüsle eşit hak getirmek kaydıyle. 
Bizim, üzerinde durduğumuz nokta, prensip 
budur. 

Bu sebeple de diyoruz ki, Millet Meclisi met
ninin Türkiye'nin şartlarına çok daha uygun ol
duğunu ve onun kabul edilmesi gerektiğini he
pimiz kabul edelim. 

Bu gerekçeler ile 6326 sayılı Kanunun 121 
nci maddesi ve dolayısıyle 221 sıra sayılı Ka
nunun 50 nci maddesi yanlış kabul .edilmiştir. 
önergemizin veriliş sebebi budur. Sadece ve sa
dece millî menfaatlere uygun ve Türkiye'nin 
maddî, manevî ve teknolojik imkânlarına uy
gun bir arama imkânı sağlamak kaydıyle mad
denin değiştirilmesi zaruretine binaen bu öner
geyi vermiş oluyoruz. İltifat buyurduğunuz tak
dirde, öyle zannediyorum ki, bir hatayı, gerçek 
anlamda, bir hatayı ve detayım bilmemize rağ
men burada, ifade edemediğimiz bâzı hususlara 
rağmen bir hatayı telâfi imkânına kavuşmuş 
olacağız. 

Lütfeder müspet oy kullanırsanız memleke
te hizmet etmiş olacağınız kanaatmdayım. 

Arz ederim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, yerimden bir hususu arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Uy
gulama, İçtüzüğün 77 nci maddesine uygun bir 

işlem olmamaktadır. Senatoda tekriri müzake
re müessesesi yoktur. Hatalı kabul; kelimede, 
cümlede ya da maksatta bir hata olduğunda 
bunun yeniden ifadesine imkân vermektedir. 

Sayın Kürümoğlu bu mütalâalarını bundan 
evvelki müzakerelerde daha geniş şekilde ifa
de buyurdular. Millî menfaatlere aykırılık ya 
da uygunluk meselesini Senato, bilinen şekilde 
önümüzdeki kabul edilen metinle halletmiş bu
lunuyor. 

Şimdi, işin esasına gelelim: Bir tekriri mü
zakere şeklinde meseleyi yeniden canlandırmak 
mümkün değildir. Yüce Başkanlığın dikkatini 
çekerim. 

BAŞKAN •— Sayın Atalay, önergenizi mi 
okutayım efendim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lütfen, efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 77 nci maddesine göre münhası

ran hatalı kabulden dolayı yeniden görüşme ta
lep edilir. Bir üye veya grubun görüşüne uygun 
olmayan şekilde bir kabulden dolayı (gerekli 
değişiklik için) talepte bulunulamaz. 

Bu sebepten dolayı İçtüzüğün 58 nci mad
desi gereğince Sayın Kürümoğlu'ııun önerge
sinin görüşülmesine mahal yoktur. Bu hususun 
İçtüzüğün 58 nci maddesine uygun olarak ka
rarlaştırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Ata!av 

SIRRI ATALAY (Karsı Söz istiyorum. 

NAI1İT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, usul hakkında mı konuşmak istiyor, öner
genin lehinde mi? 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında, 58 nci-
maddeye göre konuşuyorlar. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan. 
sayın üyeler; 

50 nci madde, geçen, birleşimde uzun tartış
malardan sonra oya konuldu ve Komisyonun 
değiştirmesi üzerine, Komisyon ve Hükümetin 
kabulü ile Yüksek Heyet tarafından kabul 
edildi, 

Bu kabulden önce Sayın Kürümoğlu ve Sa
vın İnkava birer önerge vermişler ve Millet Mec-
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lisi metninin kabulünü istemişlerdi, fakat 
TPAO'mn Türkiye'de belli bir coğrafî bölge 
üzerinde münhasıran ve ancak onaltı arama 
ruhsat ve işletmesi alabileceği şeklinde, kendi 
ayağımıza köstek takmamızı, kendi millî irade
mizi kendi elimizle bağlamamızı öngören öner
geyi Yüksek Heyetiniz reddetmiş, kendi Geçici 
Komisyonunuzun millî yararlarımıza uygun 
önergesini kabul etmiş idi; uzun görüşmelerden 
sonra, 

Şimdi, bir grubun veya bir kıymetli arkada
şımızın savunduğu görüşler Heyet tarafından 
kabul edilmediği anda, arkadaşlarımızın bu ka
bul kendilerince makbul sayılmayabilir, bu ka
bul kendilerine göre muteber olmayabilir, ama 
Genel Kurulun iradesi izhar edilmiştir. 

Ancak, 77 nci maddeye göre, maddî bir ha
ta olduğu takdirde veyahut büyük bir celisi 
bulunduğu takdirde yeniden değiştirmenin gö
rüşülmesi istenebilir. 

Biraz önce bir sayın üyenin yerinden ifade 
ettiği gibi, eskiden yasama organımızda, 1960 
yılı öncesinde bir tekriri müzakere usulü var 
idi. 1960 dan sonraki İçtüzüğümüz ile bu kaldı
rılmış bulunmaktadır. Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunda tekriri müzakere yoktur ve müm
kün değildir. Ancak, kesin oylamadan önce bir 
maddenin veya 'birkaç, madde içerisindeki çok ba
riz maddî hatalar görülür ve bunların hata ol
dukları anlaşılır ise, bu hataları düzeltmek üze
re ; münhasıran bu hataları düzeltmek üzere ola
bilir, yoksa, benim görüşüme uygun değildi, şu 
şekilde kabul edildi, binaenaleyh, meselenin as
lını getirip, böyle olmaması lâzım gelirdi, böy
le olması lâzım gelirdi der isek, hem işin içinden 
çıkamayız ve hem de görüşmelerin sonu gelmez. 
Her madde için üyeler bir hakka sahip ola
caklardır, mütemadiyen, nevema; benim görü
şüme göre kabul edilmedi, binaenaleyh, bu ha
talı bir tasarıdır diyeceğim. Herkes öyle diye
cektir. Benim görüşüm en iyisidir, benim görü
şüm istikametinde olmayan diğer görüşler ise, 
hatalı görüştür. Bütün tartışmaların sıklet mer
kezini zaten bu teşkil eder. 

Bu sebeple, İçtüzüğün 77 nci maddesi ve 
Genel Kurulun üzerinde şimdiye değin titizlik
le durduğu husus; bariz, açık bir maddî hata ol
duğu takdirde bunun düzeltilmesi için işletil
mesi gereken bir maddedir. Oysa arkadaşlarım 
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gelip burada ifade ettiler. Ben diyor, şu, şu, şu 
görüşü savunuyorum. Bakan, şu, şu, şu görüşü 
söylemişti; binaenaleyh, 50 nci madde ile değiş
tirilen 121 nci madde benim görüşüm veya bi
zim görüşümüz istikametinde olmadığı için ha
talıdır. bu hatanın düzeltmesi.. Arkadaşlarımı
zın görüşünün dışında olan her görüş hem say
gılıdır, hem hatalı olabilir. Bunu mutlak suret
te bir maddî hata sayıp düzeltmeye imkân 
yoktur. 

Bu sebeple, bu önerge İçtüzüğün 77 nci mad
desine uygun değildir. Arkadaşımızın bunu, 
Yüksek Heyetin iradesine saygılı olarak geri 
alması iktiza eder. Yoksa, Yüksek Heyetinize. 
takdim ettiğimiz, bu önergenin görüşülmesine 
mahal olmadığı yolundaki önergemizi lütfen ka
bul buyurun ve meseleyi burada keselim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, usul hak

kında, 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; 
Böyle bir tartışmanın usulsüz olduğu kana

atindeyim. Zira, önergem okundu, herhangi bir 
itiraz vâki olmadı, önergem üzerinde izahat 
verdikten sonra arkadaşlarım itiraz ediyorlar. 
Esas usulsüzlük buradadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ben, Sayın Kürümoğlu'na söz verdiğiniz zaman 
yerimden itiraz ettim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Evet, 
evet, esas usulsüzlük buradadır, fakat bununla 
beraber ben, biraz evvelki konuşmamda arz et
tim ; 2 nci madde ile çelişiktir diyorum. Gayet 
etraflı izah ettim... 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bir dakika 
efendim. 

Usul hakkında konuşma şekli İçtüzüğün 58 
nci maddesinde sarahaten tasrih edilmiştir; 
«...Bir konunun görüşülmesine yer olmadığına, 
gündeme veya...» tatbikata ait. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — «Ko
nunun görüşülmesine mahal olmadığına» tabiri; 
ancak konu ortaya vazedildiği zaman mümkün
dür. Konu, benim önergem ile vazedilmiştir. İti
raz vâki olursa ancak o zaman arkadaşlarını çı
karlar ve konuşurlar. 

77 nci maddeye gelince; 77 nci maddeyi her
halde biz de anlıyoruz : 
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«Madde 77. — Bir tasarı veya teklifin kesin 
oylanmasından önce, komisyon veya bir üye, (ki, 
ben bir üyeyim) tasarı veya teklifin bir veya 
birkaç maddesinin hatalı olarak kaibnl edildiğini 
ileri sürerek gerekli değişikliğin yapılmasını is
teyebilir. 

C. Senatosu, teklif sahibini, komisyonu ve 
Hükümeti dinledikten sonra teklifin kabul veya 
reddi hakkında görüşmesiz işarî oyla karar ve
rir.» 

Bir defa, biraz evvelki münakaşa ve halen be
nim burada usul hakkındaki' konuşmam bu 2 nci 
fıkraya da aykırıdır. 

Ayrıca, biz diyoruz ki, madde, metin itiba
riyle hazırlanışı itibariyle 2 nci maddeye aykırı
dır. Aykırılıkta böyle bir iddia vâki olduğuna 
göre, önerge kabul edilir, ne yönden aykırı ol
duğu izah edilir. Ben izah etmiş oldum. Belki 
uzun izah etmiş olaıbilıirim. Onu da kürsüyü tek
rar işgal etmeyeyim düşüncesi ile yaptım, ama 
önergenin kabulünden sonra bu aykırılır nereden 
geliyor; millî menfaatlere neden uygun değildir 
hususu da izah edilir ve ondan sonra da mesele
nin esası oylanır. Esası oylandığı zaman, kendi 
(görüşlerimiz veyahut fikirleri biz bunda belki rol 
oynar, ama usıılî yönden İlçesin surette itiraza 
mahal yoktur. Çünkü, 77 nci maddenin tayin et
tiği şartlar halen burada mevcuttur, önergem
de; 221 sıra sayılı tasarının 50 nci maddesi yan
lış kabul edildiğinden yeniden müzakeresini ve 
Millet Meclisi metninin aynen kabulünü diyorum. 
Böyle dediğime göre, 77 nci maddenin bütün 
şartlarına havi bir önergedir. 

Bu itibarla itirazların yersiz olduğu kanaa
tindeyim. önergemin işleme konulması mecburi
yeti vardır; konmuşdur da. Sayın Başkan bun
dan geri dönemez. 

Saygılar sunarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

Sayın Kürümoğlu kürsüye geldiği zaman dikkat 
buyurduyşanız ben, söz almak üzere işarette bu
lunmuştum. Zatıâliniz bunu dikkate almadınız 
da onun için önerge gönderdim. Ben bunları, sa-
yın Kürümoğlu, «itiraz vuku bulmadı» dediler 
de, onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ama, usul hakkında isteseydi
niz ben derhal nazarı itibare alırdım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Herhalde dikka
tinizi çekemedim. Onun üzerine önerge gönder
dim. 
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BAŞKAN — Esas hakkında istediniz zannıy-
le ben dikkat edemedim. Usul hakkında olduğu
nu tasrih etseydiniz evleviyetle size söz verir
dim ve bunda bir maksadım olmasa gerektir, 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, ben de usulle ilgili bir mâruzâtta 
bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Usul ile ilgili olarak buyuru
nuz. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Efen
dim, bu önerge kabul edildiği takdirde ve kabul 
edilirse, giderek tekriri müzakereye müncer olur. 
Oysa tekriri müzakere bahis konusu olamaz, bu
günkü mevzuatımıza göre. 

Binaenaleyh, Başkanlığın nazarı dikkatini 
celbederim. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim : 
77 nci maddede fazla bir sarahat yok. Arka

daşlarımın söyledikleri gibi, «maddî hatanın 
düzeltilmesi» şekli değil, sadece «hata» dan bah
sedilmiştir ve bundan evvel de bâzı tatbikatı
mız olmuştur. Bir misâlini şimdi hatırlıyorum, 
Sayın Alpan, burada müzakere edilip kabul edi
len bir metnin tatbikatta çok iyi olmayan netice
ler verebileceğini izah ettiler ve Yüksek Heyet * 
kabul etti, maddenin yeniden müzakeresi yapıl
mak suretiyle de madde değiştirildi. 

Şimdi buradaki «hatalı olarak kabul edildi
ğini» diyor; «Maddî hata» tâbiri yok. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Yan
lış olmuş, o zaman. 

BAŞKAN — Hatalı bir mesele olabilir. Ben 
bu bakımdan maddeyi tatbike girdim. Komisyo
nu ve Hükümeti de dinleyelim; Yüksek Heyet 
zaten müzakeresiz neticeye bağlayacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ben, müzakereye mahal olmadığına dair önerge 
vermiş bulunuyorum. Evvelâ onu oylayacaksı
nız. Sayın Kürümoğlu'nun önergesinin görüşül
mesine mahal olmadığına dair bir önerge vermiş
tim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Evet, aleyhinde de konuşuldu. Bir üyenin 

usul hakkındaki bir teklifinin leh ve aleyhinde 
birer kişi konuştuktan sonra oylanır. 

Sayın Atalay'm mevzuun görüşülmemesi hu
susundaki önergesini oylayacağım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, oylayamazsmız. Zaten benim önergem 
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müzakereden sonra oylandığı zaman, o sonuç ha
sıl olacaktır. Bunu nasıl oyluyorsunuz? 

BAŞKAN —.Efendimi. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Benim 

önergem o sonucu zaten kendiliğinden getiriyor. 
Ben konuştum, Komisyon ve Hükümet konuşa
cak, o önergemiz oylanacak, ondan sonra mesele
nin esasına geçeceğiz. 

Böyle olunca, şayet önergem reddedilirse, Sa
yın Atalay'ın dediği tahakkuk edecek. Sayın Baş
kanım, bunu oylarsamz böyle bir sonuç doğu
yor. Oylayamazsımz Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, şimdi bunu oyladığınız tak
dirde, o zaman bu kabul edilirse benim önerge
mi muameleye koyamazsınız; tekrar konuyu mü
zakereye koyamazsınız. 

Halbuki benim önergem bizatihi kendisi için
de dahi bu sonucu tevlit edebilecek bir nitelik
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, zamanı kı
saltma bakımından bu olabilir, şöyle ki; zatıâlini-
zin önergesi müzakere edilip reddedilirse.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Tamam, 
netice hasıl oluyor. 

BAŞKAN — Reddedilirse mahal olmadığına, 
yani görüşülmesine mahal olmadığına Yüksek 
Heyet karar vermiş olacak. 

Sayın Atalay'ın önergesi oylanıp kabul edi
lirse, sizin önergeniz netice itibariyle reddedil
miş olacak. Neticeyi Yüksek Heyet tayin edece
ğine göre, zamanı kısaltma bakımından Sayın 
Atalay'ın teklifini oya koyacağım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 
Başkan, o zaman usulsüz oluyor. 

BAŞKAN — Aynı şey. 

SALİM HAZARDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, usul hakkında, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİM HAZ ARD AĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Atalay'ın vermiş olduğu önergeyi önce oya su
nup, onu oyladıktan sonra bilfarz reddedildiği 
takdirde bu ne demektir? O halde, Sayın Kürüm-
oğlu'nunkini de oya koyacaksınız demektir. 

BAŞKAN — O reddedildiği takdirde muame
leye girecek, evet efendim. 

SALİM HAZARDAĞLI (Elâzığ) — Sonuca 
varmak istiyorsunuz, Başkanlık Divanı olarak. 
Fakat usule aykırı. Sayın Necip Mirkelâmoğlu' 
ınm bahsettikleri gibi, tekriri müzakere yapıla-
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maya cağına göre, Başkanlık Divanı olarak Saym 
Kürümoğlu'nun önergesini oylamaya koymama
nız lâzım gelir. Bu oylamalarla binnetıce oraya 
varmak istiyorsunuz; ama dilim varmıyor söyle
meye, yanlış bir tutum oluyor. 

BAŞKAN — Yanlış bir tutum değil. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — «Hata» 

diyorsunuz, Sayın Başkan, «Hata» olmaz öyle 
maddî hata olacak ki; Komisyon kabul etmiş, 
Hükümet kabul etmiş, Millet Meclisinden geçmiş, 
biz büyük bir maddî hatanın içine düşmüşüz... 
Böyle maddî hata olur mu? 

BAŞKAN — Efendim, tatbikatı arz ettim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hangi 

tatbikatı efendim, hangi tatbikatı? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 

müsaade buyurunuz. 
Tatbikatı arz ettim, yüksek Heyette bir usul

süzlük, bir hata yapmamak için arkadaşların 
usul hakkındaki görüşlerini alıyorum. Neticeyi, 
yüksek Heyetin oyları tayin eder. Şimdi ben bu
rada tayin edemem. Meselenin içine girilmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Gire
mezsiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında zatiâlinize söz 

veriyorum, buyurunuz. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Efen

dim, Sayın Başkanlık, Kürümoğlu'nu dinledik
ten sonra, Kürümoğlu'nun ifadelerini 77 nci 
maddeye uygun görmediği mülahazasıyla mese
leyi işleme koymayabilir ve koymamalıdır. 

Çünkü; 77 nci maddede hatadan bahsediyor. 
İfade buyurdunuz ki, bundan evvel böyle bir tat
bikat yapılmış. Yine müzakerelerin başında siz 
ifade buyurdunuz ki, yanlış tatbikat emsal ol
maz. Eğer daha evvel yanlış tatbikat olmuş ise, 
bugün bunun tekerrür etmemesi gerekir. 

Hata şöyle olabilir, kelime hatası. Meselâ, 
«Hat» yerine «Ha'k» kelimesi geçmiş olabilir. 
(A. P. sıralarından «o maddî hata» sesleri) 

Cümle hatası olabilir, meselâ; «Böyle olma
ması gerekir» cümlesi, «Böyle olması gerekin» 
şeklinde geçmiş olabilir veya o maddenin ulaş
mak istediği sonucun tam tersi bir sonuç çık
mış olabilir, bu da yüce Senatonun dikkatini 
sonradan çekmiş olabilir, ancak bu meselelerde 
yeniden bir tekriri müzakere olabilir. 
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BAŞKAN —- Müsaade buyurun, zatiâlinizin 
söylemek istediğinizin maddesini okuyayım. 
«Madde 76 — Tasarı veya teklifin, kesin ola
rak oylanmasından önce, ibare ve üslûp veya 
tertip itibariyle hatalı olduğu bir üye veya 'ko
misyon tarafından ileri sürülür ve bu iddia Ge
nel Kurulca yerinde görülürse metin ilgili ko
misyon a ve rilir.» 

Yani sizlerin ortaya koyduğunuz maddî hatayı 
kapsayan madde budur. Bu, mâna itibariyle bir 
hatayı ifade etmektedir. 77 nci madde ve bunun 
misalini de, Sayın Altan'm çok yerinde bir mü
dahaleyle yanlış kabul edilmiş olan bir metnin, 
doğru kabul edilmesine sebep olmasını misal ola
rak gösterdim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu öy
le mi; öyle mi yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. İşte efen
dim sizlerin iddia ettiğiniz maddî hatanın mad
desini okudum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) Okudunuz; 
bu hadise öyle mi? 

BAŞKAN — Evet. Sayın Altan usul hakkın
da buyurun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Burada me
sele şu; arkadaşını rahatlıkla gerek önergesinde, 
gerekse şifahî izahatında 77 nci maddenin tat
bikatını istemiştir. Başkanlığınız da 76 nci mad
deye girmeyip, maddî hatadan değil, umumî bir 
hatadan neşet ederek bu maddeyi kabul etmek 
suretiyle, bu maddenin tatbikatına girmek iste
diğinizi beyan etmişsiniz. 

BAŞKAN — Evet, öyle anlıyorum. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Buna göre, 
«Önerge sahibi; yani tekriri müzakere isteyen 
konuşur, Komisyon ve Hükümet konuşur, oyla
nır,» diyorum. Binaenaleyh, bunun dışında her
hangi bir talep, önergeyle verilse bile, o oylan
maz, teklif sahibinin önergesi oylanır. Bu de
mektir ki, evvelâ müzakere açılmalıdır. Müzakere 
açılır, ondan sonra esasın müzakeresi açılır ve 
söz isteyene söz verilir. Ondan sonra nihaî oyla
ma, madde için kabul edilir. Mesele budur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, me
sele tavazzuh ediyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Sayın Kü-
rümoğlu'nun önergesini muameleye koydum. İza
hatını dinledik. Her üyenin önerge verme hakkı 
vardır. Usul hakkında Sayın Atalay bir önerge 

vermiştir. Bu önergenin muameleye konması za
rurîdir. Yüksek Heyet bunu kabul etmez ise, o 
zaman ben 77 nci maddenin tatbikatına devam 
ederim. Bundan başka usul tatbik etmeme im
kân yok. Ederse, zaten yüksek Heyet böyle bir 
şeyi kabul etmemiş demektir. 

OEHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Buyur
duğunuz doğru, yalnız bu önergenin önergesi 
oluyor. Sayın Başkan, dikkatinizi çekerim, öner
genin önergesi olmaz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O gün 
oyları azdı, bugün çok. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Hattı-
zatında ikisini de oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim verilmiş bir önerge 
vardır, bunu muameleye koymaya mecburum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kabul 
edilmiş bir maddeyi bir daha nasıl oylarsınız? 

BAŞKAN — Efendim ben burada tüzüğü 
tatbik ediyorum, 77 nci madde böyle diyor. Si
zin iddianız 76 nci maddede, okudum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Öyley
se Senatoda hata olmamış madde kalmaz, bütün 
maddeler tekrar tekrar oylanır. 

BAŞKAN — İşte o teklifinizi oya koyuyo
rum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bana 
niyabeten vazife görüyorsun Komisyon, madde
ye sahip çık. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sana niyabeten değil, 
Umumî Heyete niyabeten. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Bir daha oku
yun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Terbiyeli ol biraz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sen 
terbiyeli ol. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Sayın 
Hazerdağlı, Tüzüğümüz der ki, Umumî Heyette 
söz, Başkandan izin alınarak istenir. Binaena
leyh, Başkandan müsaade almadan yapılan ko
nuşmalar usulsüzdür. Bunu istirham ediyorum, 
Lrmumî Heyetin ahengini bozmayalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym 
Başkan, şu anda neler çevrildiğini görüyorsunuz 
değil mi? 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim. 
Önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 77 nci maddesine göre münhası

ran hatalı kabulden dolayı yeniden görüşme ta
lep edilir. Bir üye veya grubun görüşüne uygun 
olmayan şekilde bir kabulden dolayı (gerekli de
ğişiklik için) talepte bulunulamaz. Bu sebepten 
dolayı İçtüzüğün 58 nci maddesi gereğince Sa
yın Kürümoğlu'nun önergesinin görüşülmesine 
mahal yoktur. Bu hususun İçtüzüğün 58 nci mad
desine uygun olarak kararlaştırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Önerge bir hususun kararlaş
tırılmasını istiyor. Ben bu önergeyi nizamî ola
rak oya koymaya mecburum. Benden bunun dı
şında bir şey isteyemezsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu da 
oya koyulmaz. 

BAŞKAN — Söylüyorum efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Esasen 

bu konulamaz. 
BAŞKAN — Koyarım efendim. 
Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Kanaa
timce her ikisinin de müzakeresi ve oya konması 
doğru değildir. Çünkü, geçen celsede Sayın Kü
rümoğlu'nun ileri sürmüş olduğu husus oylan
mış, Heyeti Umumiye, kabul etmiş. Bunu tekrar 
müzakereye koyduğumuz takdirde nasıl olacak
tır? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsanız devam ediyo
rum. 

Hükümet adına Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Kodamanoğlu buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Mil
letvekili) — Sayın Başkan, yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Sayın Kürümoğlu arkadaşımızın Petrol Re
formu Kanun tasarısının 50 nci maddesinin ha
talı olarak kabul edildiğine dair İçtüzüğün 77 
nci maddesine dayanarak verdikleri önerge üze
rinde Hükümetin görüşünü kısaca arz etmek is
tiyorum. 

Maruzatımın birinci kısmı, önce verilen öner
genin 77 nci maddenin ihtiva ettiği unsurlara 

dayanıp dayanmadığını açıklamak istikametinde 
olacaktır. Biraz evvel de tartışıldığı gühri, 77 nci 
madde bir tasarı veya teklifte bir veya birkaç. 
maddenin hatalı olarak kabul edildiğini ileri sü
rülmesi halinde bunun işleyeceğini ifade ediyor. 

Bu, «Hata» tabirinin neyi ihtiva ettiği ger
çi içtüzükte açık olarak söylenmemiş ise de, bu
nu dilbilgisi ve mantık yoluyla tespit etmek 
mümkündür. Filhakika 76. nci madde ibare, üs
lup ve tertip hataları için yapılacak muameleyi 
ayrıca gösterdiğine göre, 77 nei maddede zikre
dilen hatanın bunlar dışında hatalar olması icap 
eder. Bunlar dışında hata neler olabilir ve bu 
maddenin kabulünde bu unsurlar var mıdır? Bu 
noktaya bakalım. 

İdare üslup ve tertip hataları dışında, mad
dî hata vardır, -mümkündür. Bir örnek arz 
edeyim; meselâ İçtüzük hükümlerine aykırı 
olarak yürütülmüş birtakım muamlelerin neti
cesinde bir hüküm kabul edilmiş ise ve o hü
küm de, üslup, ibare ve tertip hatası bulunma
dığı halde İçtüzüğe aykırı ise, İçtüzüğe aykı
rı muamelelerin, İçtüzüğe nazaran hatalı mu
amelelerin akıbeti olarak kabul buyurulduğu 
için, bunda hata iddiası mümkündür. Bu, 
tamamiyle maddî hata kapsamında düşünüle
bilir. 

Acaba Sayın Kürümoğlu'nun önergesinde 
bu nev'i bir hata var mıdır? Hatırlıyaeağmız 
gibi, 50 nci maddenin müzakeresi, İçtüzüğün 
hükümlerine tamamiyle uygun bir şekilde cere
yan etmiştir. Dolayısıiyle bu yönden bir hata 
iddiası mevcut değildir. Esasen, izahatında da 
değerli arkadaşım buna temas etim emiştir. 

Peki; başka ne çeşit hata olabilir? Mut
lak tezat olabilir. Öyle olabilir ki, kabul bu-
yurulaaı hükümler arasında birisi ötekisini ke
sin şekilde nakzediyor ise, bu kanunu, o mad
deyi uygulayacak mercilerin hangisini uygula
yacağında ciddî bir tereddüt, hattâ tereddüt
ten öteye imkânsızlık karşısında kalması hali 
var ise o zaman iş işten geçmemiş iken düzelt
mek teemmül olunabilir. 

Ancak, mutlak tezadın tartışma götürme
yecek kadar sarih ve açık olmasına ihtiyaç var
dır. Bu noktadan 50 nci maddenin müzakere
sinde bir hata olup olmadığı biraz sonra arz 
edeceğim. 

Bir başka çeşit hata nasıl olabilir? Gayri 
kabili tatbik bir hüküm vaz edilmiş olabilir; o 
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derece açık bir tatbik imkânsızlığı bulunabilir 
İd, bu hükmü uygulayabilecek olanlar sureti 
katiyede, vaz'edilen teşriî iradeyi ifa etmek im
kânından mutlak olara'k yoksun olurlar. Bu 
yönden de bir hata olup olmadığını biraz son
ra arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, üç kategoride düşü
nülebilecek olan hatayı böylece arz ettikten 
sonra; bu hatanın varlığının kesin olarak tar
tışma götümniyecek şekilde açık olmasına ihti
yaç vardır. Böyle olmaz da; hatanın varlığı, 
getirilen hükmıün bir başjka hükümle mutlak 
tezat halinde olduğu veya gayri kabili taltfoDk 
olduğu yolunda takdire dayalı bir kıymet hük
mü getirilecek ise, o takdirde, takdire dayalı 
her mütalâanın isabetini, isabetsizliğini, doğ
rusunu, yanlışını veya tercih edilmesi lâzım 
gelenimi Yüce Heyetiniz bilmüzakere tespit ve 
kabul eder. Ve artık böyle bir müzakere hita
mında netice tespit ve kabul olunmuş ise, bu 
kabul, bizim anlayışımıza ve argümanlarımı
za göre hata olmafrta devam ediyor mülâhazası 
ile tekrar müzakere ve reye vaz olunamaz. Bu. 
en azından tekriri müzakere müesseseisini ihya 
etmek olur. 

Şimdi müsaade ederseniz, Sayın Kürüm-
oğlu'nun 50 nci maddenin neden hatalı kabul 
edildiğime dair esbabı mueifo esini ele almıak is
tiyorum. Sayın Kürümoğlu buyuruyorlar ki; 
«Kabul buyurduğunuz tasarının 2 nci maddesi, 
(Esas kanunun ikinci maddesi de öyledir) pet
rol kaynaklarımızın süratle ve verimli bir şe
kilde işi etilm eslin i öngörmektedir, oysa kabul 
ettiğiniz 50 nci madde ile getirilen birtakım 
hükümler var ki, bu verimli bir şekilde ve 
süratli bir şekilde işletilmesine engeldir. Öy
leyse yanlış kabul ettiniz, düzeltiniz.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarımı' bir defa ge
rek tümü üzerindeki müzakerelerde, gerek mad
de üzerinde'ki müzakerelerde öne sürülen bir
takım gerekçeleri, kısa da olsa, hafızalarınızı 
ffaazelemefk için arz edeyim. 

Hükümet, hiçbir zaman «Millî müessesemiz 
arama ruhsatnamesi sayısında 16 sayısı ile ka
yıtlı olarak tahdit edilmez ise, Petrol Kanu
nunun 2 nci maddesinde öngörülen amaca va
rılamaz,» anlayışını benimsememiştir. Benim
semediği içindir ki, daha sevk ederken «Amaç» 
maddesini övle vazmıs ve bu maddede ise, mil-
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lî müessesemize tahdit getirmek ihtiyacını duy
mamıştır. Bilâkis Hükümet, millî müessesemize 
tahdit hükmü getirmeyerek, «Amaç» maddesi
nin çok daha iyi işleyeceği anlayışı ile hareket 
etmiştir. 

Bu noktada karşı kanaati benimseyen arka
daşlarımız bulunabilir. Biz, böyle düşünen ar
kadaşlarımıza saygılıyız; fakat bu arkadaşla
rımızın kanaatinin, mutlak hakikat olduğu id
diasına katılmak mümkün değildir. Eğer öyle 
olsa idi, Hükümet tahditsüz hüküm getirmiş, 
Millet Meclisi tahdide tevessül etmiş, Senato 
Komisyonu tahdidi kaldırmış, Yüce Heyetiniz 
tahdidi kaldırmayı tasvip etmiş... Bu hal ve 
bu fiilî durum, bizzat meselenin takdire daya
lı, tartışılabilir bir vasıfta olduğunu göstermek 
için son derece güzel bir karinedir. «Tahdit 
getirmez isek, 2 noi maddeyi tamamayle ber
taraf etmiş oluruz. » iddiası, son derece tartış
maya müsaittir; hattâ biz, hilafının gerçekten 
kabule şayan olduğu iddiasmdayız. 

Eğer arkadaşımız, mutlak mânada bir hak 
sahibi olsa idi. «16 ile tahdit etmeyen eski me
tin 8 ile tahdit ediyordu, öyle ise «Amaç» 
maddesini ihlâl eden mutlak bir tezat maddesi 
idi; öyle ise şu kadar yıldır Hükümet bu tezadı 
nasıl çözdü.» gibi, gerçekten garip bâzı sualler 
ortaya çıkardı. Takdir buyurursanız ki, bir sa
yı ile tahdit etmek, «Amaç» maddesine tezat 
durumuna düşmek de değildir, düşmemek de 
değildir. Bu, takdire dayalı bir iştir, masla
hat için faydalı olan ne ise, o aranacaktır. Bu 
tartışılmıştır, konuşulmuştur ve Yüce Heyeti
niz tahdit yapılmamasının faydalı olduğuna da 
karar vermiştir. 

Bu, mücerret mantık açısından tahdit getir
menin, «Amaç» maddesine aykırı olmadığını 
gösteren argümanımız. 

Şimdi, biraz daha meselenin içine girerek, 
iSaym Kürüm,oğlu'nun iddiasının varit olmadı
ğını arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Kürümoğlu 
bendenizin beyanlarını da tekrar ederek ifade 
etitiler ki, Hükümet, esasen millî müessesemizin 
malî ve teknolojik imkânlarının bütün Türki
ye'yi aramak için yeterli olmadığına, malî ve 
•ekonomik açıdan bir sınırlılık bulunduğuna işa
ret ettiler. Madem ki. malî ve ekonomik açı-

— 567 — 



O. Sleauatosu B : 52 5 . 4 . 1973 O : 1 

dan sınırlılığını Hükümet kabul etti, öyle ise 
neden tahdidi kabul etmiyor?» 

Değerli arkadaşlarım, bu sizlere, meseleye 
gereği gibi bakmamaktan doğan bir çelişki gi
bi göründü. Evet, millî şirketimizin, millî 
müessesemizin malî ve teknolojik imkânları 
bütün Türkiye'yi gereği gibi arayıp, tarayıp 
ve buradan petrol bulma ve işletmede bfei tat
min edici netice vermeye müsait olsa idi, esa
sen yabancı sermaye ve şirketlere bu sahada 
görev alınız, diye biz davet yapmazdık. Bu 
tabiî. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Şimdi 
yapsanız da gelmezler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tabi. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Arz edeceğim Sayın Kürümoğlu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. Siz de müdahale etmeyin Sayın Hazer-
dağlı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLÜ (Devamla) — 
Ama mademki millî müessesemiz malî ve teknolo
jik yönden sınırlıdır, öyleyse biz bu sınıra bir de 
sayı olarak sınır getirelim... Bu, ayrı şeydir. 

Meselâ, millî müessesesimiz malî imkânlar iti
bariyle bilmem hangi yıl Yüce Meclis tarafından 
takviye edilse ve Türkiye'de bir sahada 16 de
ğil, 18 yerde arama yapma iktidarını ögsterse, 
siz 16 ile tahdit ederseniz, 2 yerde hizmet, gör
mekten men etmiş olacaksınız. Böyle tahdit 'getir
mek başka şeydir, malî ve teknolojik imkânlar 
yönünden mahdut kalmak başka şeydir. Kanun
la tahdit ederseniz; bu kanun değişmedikçe, bu 
kanunun gösterdiği sayının ötesinde hizmet yap
mak için sağlaya cağınız bütün tedbirler işlemeye
cektir. Buna ihtiyaç yoktur, bunun zarureti yok
tur. Bu, üstelik yanlıştır. Çünkü, Devletimiz 
bu kanunu sık sık değiştirmeye ihtiyaç -gösterme
den, her yıl bütçesiyle, malî ve teknolojik yönden 
millî müessesemizin kapasitesini nereye ulaştırmış-
sa, o nispette araştırmayı kendiliğinden yapabil
melidir. Aksi halde her bütçe yılında; «Bu yıl 
biz 16yı aştık, 17 olduk, buna 17 diyelim; er
tesi yıl biz 17'yi de aştık, 19'a çıkartıyoruz, 19 di
yelim,» gibi, bütçe kanunlarıy'le birlikte veya mü
essesenin teknolojik gelişmesine paralel olarak, 
adım başı bu maddeyi değiştiren hüküm getirmek 

lâzımdır. Bu maslahatın mantığına, işin icapla
rına aykırıdır. 

Binaenaleyh, «Müessesemizin malî ve teknolo
jik sınırlılığı ile, kanunda her saha için belli bir 
sayıda araştırma yapma iznini sınırlayalım.» hük
mü tamamiyle birbirinden farklı şevdir. Bizim 
anlayışımıza göre ve Hükümetin reform anlayı
şının ilkesine göre, önce millî müessesemiz elinden 
gelenin âzamisini yapmalıdır; nerede malî ve tek
nolojik takati tükenmiş ise, orada yabancı serma
ye ve şirketler de menfaatlerine uyuyorsa, bizim 
gösterdiğimiz şartlara da riayeti kabul ediyorlar
sa; yani onların ve bizim menfaatlerimiz iştirak 
halinde ise, vazife alabilsinler diyoruz. 

O halde bizim tahdit anlayışımız ile Sayın Kü-
rümoğlu'nun yorumları tamamiyle farklıdır ve 
bizim anlayışımızı bir defa -daha açıkça izah etti
ğimi sanıyorum. 

Değerli arkadaşımız konuşmalarında ifade et
tiler; ben de maddeyi tartışırken bu soruyu ken
diliğinden sordum ve cevabını da arz ettim : 
«Denilebilirin, millî müessese, belli bir sayı ile 
tahdit edilme ise, yabancılar bu tahditsizliği em
niyetsizlik sayarlar, dolay isiyle Türkiye'de görev 
almaktan imtina edebilirler; halbuki Türkiye on
ların hizmetlerine mademki muhtaçtır, öyleyse 
bu tahdidi 'yapmamak suretiyle onları hizmetten 
men etmeyelim diye düşünen bulunabilir.» dedim. 
Böyle düşünenler olduğunu bilmekteyim; basında 
yazılmakta, gerekçe olarak Meclislerde söylenmek
tedir. Bu sorunun cevabını birkaç noktaya daya
narak arz ettim ve dedim ki, «... Önce bu hüküm
den tedirgin olacağını zannettiğimiz çevrelerin 
kendi ifadeleriyle sabittir ki, bu hükümden ken
dileri tedirgin olmayacaklardır» ki bunu da son
ra Sayın Topaloğlu arkadaşımı bir çeşit, kanun ya
parken yabancı şirketlerin iznine müracaat etme
ye muhtaçmışız tarzında konuştuğumu ima ede
rek haksız ve yanlış bir istikamette yorumlamak 
istediler. Tabiî kifayet olduğu için de cevap arz 
edemedim. 

Tekrar ediyorum, biz kanunlarımızı yaparken 
millî irademizin sahip ve hâkimi olan Meclisleri
mizin dışında hiçbir iradeye mahkûm değiliz, ola
mayız. Bu, miletimize saygısızlıktır. Ama ortada 
bir kanun hazırlıyoruz, bu kanun bir cephesiyle 
yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'de faaliyet
lerini de içine alıyor ye bir grup çevre, arkadaş 
veya vatandaş diyor ki, «Bâzı hüMmleriniz ya-
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bancıların görev almasını engelleyicidir.» «'Böyle 
midir, değil midir?» tartışması yapılır iken, 
«Acaba yabancılar 'ne düşünüyor?» u sormak, 
tabiî ib'iı* sorudur, konunun aydınlatılmasına yar
dımcı bir yöntemdir. Ne tek im Sayın Komisyon 
Balkanı da bütün petrol şirketlerinin mümessil
lerini davet ederek akşama kadar 'hepsini ariz 
amik dinlediler; -komisyon üyeleri de dinledi. Çün
kü Komisyonun hakikatten korkusu yoktur, çün
kü Hükümetin hakikatten korkusu yoktur. Ha
kikat kimin ağzından çıkarsa çıksın muhterem
dir. Söylenen şeyin hakikat olup olmadığı 
önemlidir; [kimin söylediği önemli değildir. 

O halde bir argüman bu. Ama şunu ilâve 
'etmek isterim; mutlaka suitefsire mâruz bıraka
rak, Hükümeti mahkûm etmek 'isteyen çevreleri 
etkisiz bırakmak için şunu ifade etmek isterim; 
farzı m'isal veya muhal, yabancı şirketler «Bun
dan biz korkuyoruz, ürküyoruz, böyle yaparsa
nız 'gelmeyiz.» deseler, «Ha, öyle mi pekâlâ biz de 
bundan vazgeçiyoruz.» mu diyeceğiz? Hayır. Bu 
bir mütalâadır... 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Niye sor
dunuz o zaman? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sorduğum için söylediler demedim Sayın Topal-
oğlu. Birbirimizi anlatmaya mecburuz. Bir Mec
liste müzakere etmenin ilk kuralı, birbirimizi an
lamaya niyetli olmaktır. Birbirimizi yanlış an
lamaya kararlı olarak dinlersek, gerçekleri bula
mayız. Kaldı ki, sorulsa ne lâzım gelir? Bir de 
«Ne düşünüyorlar?» diye 'Sorulsa ne lâzım gelir; 
ki Sayın Komisyon Başkanı çağırıp onları dinle
mek suretiyle sormuş sayılırlar. 

Böyle mütalâa 'beyanı için fırsat gözleyenlere 
karşı tekrar söylüyorum; yabancı şirketler, «Bu 
neviden bükümlerden 'biz memnun değiliz» dese
ler daihi, «Ya öyle mi, biz de vaz geçtik.» deme
yiz. Biz, oturur yapmak istediğimiz şeyin o 'mülâ
hazaya rağmen, milletimizin ihtiyaç ve menfaat
lerine uygun olup ölmadığı<nı ararız, uygun oldu
ğuna da kani isek, değil şirketler, irer çeşit Türk 
millî iradesini yozdurmaya çalışan devletler dahi 
olsa, buna karşı dururuz. 

Sayın üyeler, size müzakerelerin başında bir 
defa daha arz etmiştim; millî müessesemizin sahi
bi görünmek, millî petrolümüzün sahibi görün
mek ve başka alternatiflerle memleket ihtiyaç

larının giderileceğini iddia edenleri de yabancı
ların müdafii ye 'menfaatlerin hadimi saymak, 
bir politik 'mücadeleyi kazanmak için yol zannedi-
lobilir; fakat tekrar arz ediyorum: Temelinde 
hakikat ve fazilet olmayan hiçbir mücadele mıı-
vafak olamaz. («Bravo» sesleri.) 

Değerli a ika d a şiarım, Sayın Kürümoğlu'nun 
önergesinde bir diğer noktayı ele almak istiyo
rum. «Tahdit yapamazsanız millî menfaatlerimize 
aykırıdır.» buyuruyorlar. Niçin?.. Bir başka ar
güman da öne sürüyorlar; bu 15 gün meselesini. 

Hatırlayacaksınız, bu maddenin 'müzakeresin
de bendeniz, 15 günlük müracaat müddetinin es
babı nıucübesine biç değinmedim. Çünkü müna
kaşaların mihveri 16 mı olsun, tahditsiz mi olsun, 
noktası üzerinde 'teşekkül etti, temerküz etti. Ben 
de onunla kendimi sınırladım, çünkü vaktimiz 
zaten az idi. Bu defa arkadaşım 15 'günlük müd
detin de tedirgin edici, hattâ «Amaç» maddesine 
aykırı düşen bir tahdit olduğu görüşünü getirdi
ler. 

Şimdi bir defa, bu tezat kabili münakaşadır. 
Bakınız neden kabili münakaşadır. Hükümet böy
le gördü, Meclis böyle görmedi; Senato komisyo
nu bize uydu, sizin -oylarınız bizi destekledi... 
Demek ki, en azından değişik görüş ve anlayışlar 

' yürüyebiliyor. Değişik görüş ve anlayışlar tartı
şılmış ve bir defa. oya vazedilip hükme bağlanmış 
ise, bunu tekrar etmek 77 nci maddenin anladığı 
mânada bir hatayı düzeltmek değildir. Kaldı ki, 
mevcut Petrol Tüzüğünün 4 neü maddesinde bu 
öngörülmüştür. Burada, 4 gündür. Biz bu 4 
günün yetmediği görüşüyle 15 güne çıkardık. Ne
den çıkardık? Çünkü idarenin, bürokrasinin ken
dine ögre bir ataleti vardır, kendine göre zarfla
rı vardır. Binaenaleyh kendi hakkını ancak 15 
gün içerisinde yürütebileceği düşüncesiyle böyle 
getirdik. Bir arkadaşımız da aynı il e re c ede say-
gıyle karşılanmak üzere çıkıp, «Bu, 15 gün de
ğil, 10 gün olsa yeter.» diyebilir. Nasıl ki arka
daşlarımız, «Bu 15 günü kaldıralım, diyerek 
4 günün yeterliliğini dolay isiyle savunmuş oldu
lar. 

Peki kim haklı? Bunu tartıştık... Yüce Mecli
sin usulleri bakimin veya kable şayan olanın na
sıl tespit edileceğinin öngörmüş. Aletderecat ko
misyonlardan geçmiş, burada 'müzakere etmişiz, 
oylamışız ve Hükümetin görüşünün Heyetinizce 
kabul edildiği anlaşılmış. «Ama 'efendim, bizim 
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argümanlarımız gereği 'gibi değerlendirilmedi, iti
bar görmedi, o (halde bu yanlıştır...» Bu, baş ol
maz. Bu mantık yüce heyetleri, her reddedilen 
'hükmün tekrar 'tekrar müzakeresine müncer ola
cak bir çeşit devri daim makinası haline getirir, 
karar almak imkânsızlığı ortaya çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Reformu Kanu
nu ile 'tadil edilmeden evvel «Amaç» maddesi, 
münöıa'sıran özel sektöre bu vazifeyi vermiş olma
sına rağmen, yine de Cumhuriyet hükümetleri 
(millî müessesemize elinden geldiği kadar destek 
olmuş ve onun azamî vazife görmesi için tahsi
satı esirgememiştir. 1954'ten sonra Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına verilen yatırım para
larının nasıl her geçen yıl biraz daha fazla!aşa
rak; 'hattâ 19651ten sonra daha da aktararak nasıl 
geliştiğini gösterebiliriz. Öyleyse, fiilî uygulama 
ve yurt ihtiyaçları o dur ki, petrol meselesi Tür
kiye'de ve evvelâ millî müessesemizin imkânlarry-
le çözülmeye çalışılacak, millî müessesemiz âzami
sini yapacaktır. Tükendiği yerde ihtilâflarınız 
başlıyor; bu ihtilâflara saygılıyım. Bir grup ar
kadaşımız, «Tükendiği yerde yabancıyı sokma.» 
diyor. Mesele yek. Vatandaş oy verirse bu po
litika yürür. Bir 'grup partilerimiz, «Burada 
durmayalım, yabancı sermaye ve şirketler, suiis
timal kapılarını kanaatimizce önlenmiş bir ka
nuna uymak şar tiyle, gelip vazife görsünler.» di
yor. Hükümet, bu felsefenin sahibidir. 

Şimdi genel felsefemizle hareket istikametimiz 
(bu olunca, millî şirketimizi tahdit etmeyen hü
küm, «Amaç» maddesine daha uygundur, tahdit 
eden hüküm «Amaç» maddesine daha aykırıdır; 
ama bunun hilafını iddia eden arkadaşlarımı bir 
mutlak tezat içinde görmek gibi yanlış 'bir anla
yışa 'sahip değilim. Son derece saygılıyım; fakat 
bunu huzurunuzda tartıştık, oyladık ve Yüce Se
nato bize bu imkânı bağışladı. Buna rağmen ger
çekten takdirde bir hata var ise, Anayasamız ve 
içtüzükler bunun yollarını açık bırakmış. Tasarı 
Millet Meclisine dönecek, orada tekrar tartışaca
ğız. Mümkündür ki, hakikati orada bir defa da
ha tespit edeceğiz. Hattâ mümkündür ki değil, 
muhakkak ki hakikati bir defa daha tespit edece
ğiz. 

Binaenaleyh, aziz senatörler daha evvel izhar 
buyurduğunuz iradenize tesahup etmenizi ve ne 
maddî, hukukî yönünden ne de başka sebeplerle 
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varit olmayan bu önergeyi kabul buyurmamanızı 
arz ve istirham ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI E E F E T 
RENDECİ (Samsun) — Efendim bulunduğum 
yerden birkaç kelimeyle ifade edeyim. 

Sayın Başkan; iddia, bizim Komisyonumuzda 
yapılmış bir müzakereye dayanmamaktadır. Cum
huriyet Senatosu Umumî Heyetinde yapılan mü
zakerede bir hatadan bahsedilmektedir. Bu 'sebep
lerle bu ciheti Umumî Heyetin takdirine bırakıyo
rum. Başka bir beyanım yok. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yon Başkanından bir sorum var. 

BAŞKAN — Ne soracaksınız efendim, müza
kere açmadık. Bu madde müzakeremiz görüşüle
cek. 

SALİM HAZERDAĞLI ı. Elâzığ) — Sora 
soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, «Madde, müzakeresin 
oylanır» diyor. İsterseniz maddeyi tekrar oku
yayım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yon Başkanı g&qen Birleşimdeki fikirlerinden dö
nüyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon Başkanı, 
takdire bırakıyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayan 
Başkanım takdire bırakmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, bunu siz mi söylüyor
sunuz, Sayın Komisyon Başkanı mı söylüyor? 
Lütfen oturun da arz edeyim. Komisyon Başka
nı «Komisyonumuzda görüşülmüş bir husus de
ğildir. Onun için bunu biz takdire bırakıyoruz.» 
diyor. Bunda ne var? Hakkı değil mi? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Madde 
hakkında ne eliyor? 

BAŞKAN — ;Slzin 'hakkınız yok efendim. Ar-z 
edeyim, önerge, 77 nci... 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz bir hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
MEHMET HAZER (Kars) — Umumî hukuk 

kaidesi usul kaidesinin temelidir malûmu âliniz. 
Hata ile iradeyi bir!birine karıştıran bir isCek 
karşısındayız. Hata iddiası sabit olmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, işte onun sabit olup 
olmadığım müsaade buyurun da Yüksek Heyet 
takdir edecek. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olmaz 
efendim, oya koyamazsınız, 

BAŞKAN — Nasıl olmaz efendim? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Olmaz 

efendim, hata yok (ki. 
MEHMET HAZER (Kars) — Hata açık ola

rak ortada yok, ispat edilmemiş. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Kim ka

rar verir! 
BAŞKAN — İspat edilip edilmediğine kim 

karar verecek? Ben karar veremem efendim, Umu
mî Heyet karar verecek. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Sayın Hazerdağiı «Hata yoktur» diyor. 
Her halde öyledir. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, Umu
mî Heyet karar verir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mesele bitti efendim lütfen mü
dahale etmeyin de meseleyi halledelim. Mesele bit
ti efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Oylama
dan evvel tutumunuz hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Ne söyleyeceksiniz, buyurun söy
leyin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — «Ne söy
leyeceksiniz?» Ne demek? Ne -demek istiyorsunuz 
«Ne 'Söylemek işitiyorsunuz?» demekle Sayın Baş
kanım beni hafife alacaksanız... 

BAŞKAN — Hafife almıyorum ben. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saygım 
azalır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözü ne için istediğinizi soru
yorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tutu
munuz hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Ne ile ilgili tutumum? Tutumu
mu izah etmeniz lâzım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Oyla-
yamazsınız diyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun, buyurun. Tüzüğe göre 
konuşun... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarını, Yüksek Heye
timize niyabetten Komisyon, Petrol Reformu Ka
nunu tasarısını 'incelemiş, önümüze bir metin ge
tirmiştir. Grene! Kurullarda itibar çok defa ko-
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misyonların önümüze getirmiş olduğu metinlere
dir. Çünkü komisyonlar bu işi genel kurullardan 
daha ince daha uzun ve daha detaylı olarak ince
lemişlerdir. Komisyon bu metni önümüz'e getir
dikten sonra biz bu metine itibar ettik. Bize ni-
yaıbeiten vazife gören bu Komisyonun metnine 
oy verdik. Sayın Başkan, Komisyon Başkanından 
sordu. Önerge geçen oturumda verildi. İtirazlar 
oldu ve uzun uzadıya konuşuldu. Sayın Kürü-
moğlu'nun önergesi verildi, Komisyon Başkanı 
itiraz etmedi. Ve «İştirak etmiyoruz» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; açıkça -söylemeye 
•mecburuz, gizli kalamaz. .Geçen 'oturumda Ada
let Partili arkadaşlarımız Umumî Heyette az sa
yıda bulunuyorlardı. 

BAŞKAN — Efendim şimdi müsaade buyu
run usul hakkında konuşuyorsunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Usul 
hakkında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Esa

sa girmedim, petrolün sahalarına girmedim. 
BAŞKAN — Evet; ama başkalarını itham 

eder şekilde konuşmayın. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — İt

ham etmiyorum efendim. (A. P. sıralarından 
«Sözünü kesin Sayın Başkan» sesi.) Kesemezsin. 
Sayın Başkan kesemezsin. (A. P. sıralarından 
«Başkanın tutumu hakkında» sesleri.) Başkanın 
tutumunu söylüyorum işte. 

BAŞKAN — İstirham, ederim efendim mü
saade buyurun. Devam edin efendim. (A. P. sı
ralarından «Suyunu iç, suyunu iç» sesi.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Benim 
su içmemden istifade :ede:nler; Türkiye Petrolleri
ni 19 senedir yabancı şirketlere peşkeş çekip Tür
kiye'yi bugün petrolsüz kılanlar utansın. Kendi 
halleriyle alay etsinler. 

BAŞKAN — Efendim istirham ederim, mü
saade buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ne ge
tirdi bizo 19 senedir? 

BAŞKAN — Lütfen, usul hakkında konuşu
yorsunuz, 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Yahu Sena
toda konuşuyorsun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 17 se
nedir yabancı şirketlere işlettiriyorsunuz. Bıralan 
millî kuruluşumuz işletsin. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 
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BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı sözünüzü kese
rim, usul hakkında konuşmuyorsunuz. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) Müsaade buyurun efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 1957' 
de var ya canım. 

Şimdi metni getirdi, geçen oturumda önerge 
verildi, Komisyon Başkanı «İştirak etmiyoruz» de
di, Hükümet kabul etmedi. 

Adalet Partililer azınlıktaymış, Sayın Kü-
rümcğ'iu'ııun verdiği önerge kabul edilmemiş; bü
tün mesele bu. 

Muhterem a r^ d a şiarım; şimdi hataya, geliyo
rum, usule girdim. Maddî hata nerede var muh
terem arkadaşlarım? Maddî hara ekaydı benim 
Komisyonum kabul etmezdi; yani Kürümoğlu söy
lediği zaman hata, olacak, bize niyabete:! is gören 

der ve o maddeyi »'eri alırdı. Maddeyi geri al
mazsın, aradan bir celse gerdikten sonra, Sayın 
Kürümoğlu arkadaşımız o da A. P. li imiş diye 
onun hatırı ie'n, bu celse Adalet Partili arkadaş
lar toplanmış diye petrolü tekrar'yabancı ş;:ket
lere, sanki 19 senedir ders almamışız biz ye i..•'ölü
müzün yabancıların ••elinde isletilmesinde:!, bir 'da
ha petrolümüzü •onların eline vereeeğk. Ne veriyo-

şından bu zamana kadar âdeta tarafsızlığını ihlâl 
ederek, Adalet Partili arkadaşlarının önergesi yo
lunda Tüzüğü zorlamaktadır. Bu acıktır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Siz zor
luyorsunuz be!.. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Tüzü

ğü... «be» deme, «be» dersen sana... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü

saade buyurun Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Grup 

Başkanvekilisin. Grup adına konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, devam edin 
eskildim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Samimî 
konuy 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sami
mî olup olmadığın belli, arkadaşlarım da kabul 
ediyor. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Doğru ko
nu:; .. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, müda
hale etmeyin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sizin 
samimî olmadığınız, bir maddeyi, geçen oturum
da arkadaşlarınızın bulunmadığı celsede kabul 
edilmeyen önergenizi, Tüzüğü zorlayarak bu celse 
kabul ettirmek istemenizden belli. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — 15 kişi 
ile kabul edilen bir madde bu heyetin fikrini be-

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Efen
dim?.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — 15 kişi 
vardı burada. 

BAŞKAN —• Sayın Kürümoğlu, istirham edi-

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 15 kişi 
idi madem, kalkıp kiraz edeydin. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sen Baş
kanın tutumu hakkında konuş. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Baş
kanın tutumu hakkında konuşuyorum zaten. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, sözü maksa
dınıza uydurun lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sö
zü maksadına benden çok uyrııdan yok sayın 
Başkan. Hatadan bahsediyorum, hatadan. 

BAŞKAN —• Siz tutumum hakkında söz is
tediniz, onu tebarüz ettirin lütfen efendim. 
Karşılıklı konuşmalara sebep olmayın. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkan, hangi sebeple Komisyonun kabul 
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ettiği metin ile' geçen oturumda iradenin iltilıa-
kıyle kabul edilen maddede, sayın Kürümoğ-
lu'nun sözleriyle hangi gerekçe ile ortada hata 
buluyorsanız lütfen izah edin, ben cevabını ve
reyim. Hangi hata? Hatanın ölçüsünü belli 
eden gerekçeyi lütfen söyleyin. İş size kalıyor 
ıSaym Başkan. Bunu oya koyamazsınız. Siz Ge
nel Kurula Başkanlık Divanı olarak diyeceksi
niz ki, «Muhterem arkadaşlar, gerçekten tasarı
nın 50 nci maddesi 122 nci madde karşısında» 
Bakanın ve Komisyonun konuşmasına da aykı
rı olarak «büyük çelişki içindedir.» Maddî ha
ta değil, çelişkileri ortaya koyacaksınız. Bu
nu siz ortaya koyacaksınız, biz de onu düşüne
ceğiz; ondan sonra oylarımızı kullanacağız. 

Siz bu önergeyi oya koyamazsınız. Aksi tak
dirde gerekçesiz taraf tutmuş olursunuz sayın 
Başkan. Bir önergeyi oylamakla taraf tutmuş 
olursunuz, hareketinizin başka türlü izahı 
mümkün değildir. Tasarıdaki çelişkiyi siz biza
tihi ortaya koyarak, «Biz Başkanlık Divanı ola
rak şu şu çelişkiyi gördük, gerçekten geçen otu
rumda gözümden kaçmış, Kürümoğlu'nıın de
diği doğru. Şu bakımdan doğru; çünkü tasarı
nın şu maddesi şu maddesi karşısında büyük 
bir çelişki içindedir. Çelişkili bulunan tasarının 
ıSenatodan çıkmasını isteyenıem. Ben de Baş
kanlık Divanı olarak bu hatayı görüyorum» di
yeceksin ki, oylamaya koyabil esiniz. Yoksa 
koyamazsınız. 

Şimdi lütfen izah buyurun, sonra tekrar söz 
isteyeceğim. 

Teşekkür ederim. 

HAYDAR TILNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
ıSaym Başkan, zatıâlinizden bir soru sorabilir 
miyim ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, soramazsınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Niye efendim? 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun; sa
yın Hazerdağlı tutumundan şikâyet eder. 
77 nci madde gereğince önerge vermiş olan bir 
Sayın üyenin önergesini muameleye koymaya 
Mecburum. Önergede, bu önergenin usule uy
gun olup olmadığın?., dair herhangi bir izah 
mevcut değildir. Bu itibarla önergeyi muamele
ye koydum. Önerge, Tüzüğümüzün 77 nci mad
desi gereğince önerge sahibi tarafımdan izah 
edildikten ve muameleye konulduktan sonra 
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onun takdiri bana ait değil, Tüzüğümüze göre 
muamelesi yapılır. Onun takdiri.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, siz 
konuşurken.. 

İSKKNDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, celseyi kapatın da lütfen dışarıda bera
ber konuşun. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, halletmeye 
mecburuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Türki
ye'nin en hayatî meselesi konuşuluyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Karşılıklı mı? 

BAŞKAN — Bir usul meselesini halletme
ye mecburum, zihinlerde herhangi bir istifham 
kalmasın diye. 

Ben bunu muameleye koyduktan sonra tak
dir bana ait değildir; yüksek Heyete aittir. 
Eğer o takdiri ben yapacak olsam, bu davranış 
şımırı kaışısında zatiâliniz, «Hayır efendim, Tü
zük sarihtir. Siz bu takdir hakkını haiz değil
siniz. İş, Heyeti Umumiyenin kararma vabes
tedir» diye iddia ederseniz, ben ne yaparım? 
Onu istirham ediyorum. 

Burada kesiyorum. Önerge son safhasına gel
miştir. Önergeyi oya arz edeceğim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Müsa
ade buyurun Sayın Başkan. Ben söz istedim. 

BAŞKAN —• Kâfi derecede söz verdim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır. 

Hayır. 
BAŞKAN — Ne hakkında istediniz? 
'SALİM HAZERDAĞLI (Elazığ) — Cevap 

verdiniz ve dediniz ki «Önergede hatanın ne 
olduğu bildirilmemiştir, onun için oya koyma
ya mecburum» 

BAŞKAN — Evet. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Beye

fendi, gerekçesi belli olmayan önergeyi niçin 
oya koydunuz, muameleye koydunuz? 

BAŞKAN — 77 nci maddede hatadan bah
sediyor efendim,. Hatadan bahsediyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ne ha
tası efendim? Gerekçesi belli olmayan önerge
yi oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun bitmiştir, 
kimseye söz vermiyorum efendim. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Verdim efendim. Önergenin 
son muamelesi bitmiştir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... 

SALİM HAZERDAĞLII (Elâzığ) *— Oya 
koyamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Koydum efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Her işi 

böyle yaptınız. Böyle tasarlayın getirin, daha 
da.. Daha da çok. Günah yahu. Milletin petro
lünü çekin yabancı şirketlere peşkeş. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Milletin 
temsilcisi sizsiniz de biz değil miyiz? Ayıp de
ğil mi yaptığınız? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Katı
lın bakalım katılın, 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Namuslu 

da dürüst de sizden başka yok mu bu mem
lekette? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 1954 
senesinden beri meydanda yaptığınız iş. 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Biz, bu 
Meclisin içinde satılık adam görmüyoruz. Eğer 
varsa sensin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ne 
yapmışız? 1954'den beri elinizde bu petrollerin 
idaresi. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — 1965'e ka
dar sendeydi niye yapmadın? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aca
ba kim satılmış? 

BAŞKAN — İhtilâf vuku buldu, kabul eden
ler lütfen ayağa kalksın efendim.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyonda 
kabul eden üyeler şimdi ayağa kalkıyor. (A.-
P. sıralarından gürültüler). 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Haysiyetlere mü
dahale etmeyin, ayıptır 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler.. 
Lütfen efendim müsaade buyurun. Rica 

ediyorum. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Başkasının şere

fine müdahale ettiğiniz zaman, en az kendi şe
refinizi de düşünün. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yonda kabul edip sonra dönemezsiniz. 

iSIRRI ATALAY (Kars) — İmzanız var, 
muhalefet şerhiniz yok. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Görüyorsunuz ki yüksek Heyet meseleyi 
halletti efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Şimdi bir hata önergesi daha gelir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler salonu terketmesinler, açık oyla
ma var efendim. 

Tasarının lehinde, aleyhinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Sayın Atalay, aley
hinde konuşacaktınız, vaz mı geçtiniz efen
dim?.. Söz isteyen yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. 

(Gürültüler, karşılıklı konuşmalar) Çok 
istirham ederim efendim. İdare Âmirleri lütfen 
vazifenizi yapınız efendim. 

(Gürültüler, karşılıklı konuşmalar) 
İstirham ediyorum efendim. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Sayamadık 
efendim, bir daha oylayacağız. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.. Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

.SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Açık oy önergesini geri alıyoruz sayın Başka
nım, 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Mecbur
sunuz Sayın Başkanım, Meclisten açık oyla gel
miştir. 

BAŞKAN — Evet, evet, (Gürültüler, anla
şılmayan müdahaleler) 

Müsaade buyurunuz efendim, önergeyi oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol Reformu Kanunu tasarısının açık oya 

konulmasını saygı ile talep ederiz. 
Kars Giresun 

Sırrı Atalay İhsan Topaloğlu 
Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Halil Goral Özer Derbil 
Manisa Tabiî Üye 

Doğan Barutçuoğlu Haydar Tunçkanat 
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Ordu 
Şevket Koksal 

iSivas 
Adil Altay 

İçel 
Lütfi Bilgen 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Bir kişi almaz efendim. İmzası 

olanlara ayrı ayrı soracağım. 
(BAŞKAN — İhsan Topaloğlu?.. Yok. 
Halil Goral?.. 
HALİL GORAL (Aydın) — Geri aldım. 
BAŞKAN — Özer Derbil?.. Yok. Doğan 

Barutçuoğlu ? 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ge
ri aldım. 

BAKAN — Haydar Tunçkanat?. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Geri aldım. 
BAŞKAN — Suphi Karaman? 
ISUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) Geri almı

yorum. 
BAŞKAN — Geriye kalan imzalar yeter sa

yıda değildir. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Biz de önerge

yi tekabbül ediyoruz sayın Başkanım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Biz de 
önergeyi tekabbül ediyoruz. 

FETHİ TEVETOĞLU ((Samsun) — Tekab
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kimler tekabbül edi
yor?.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Tekabbül ediyo
rum. 

AKİF TEKİN (Antalya) — TekaJbhül edi
yorum. 

1. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Tekabbül 
ediyorum. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Tekebbül edi
yorum. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Tekabbül ediyorum. 

MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) — Tekab
bül ediyorum. 

(C. H. P. ve Millî Birlik Grubu sıraların
dan «Olamaz, yazılı olması lâzım» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, sizin hakkınız olur 
da bu arkadaşların hakkı olmaz mı? istirham 
ederim müdahale etmeyiniz. Ayağa kalkmak 
sureti ile de olur, yazılı da olur. Tüzüğümüz 
her ikisini de varit görmüştür. İstirham ediyo
rum. 

On arkadaşımız ayağa kalkmış ve önergeyi 
tekabbül etmiştir. Açık oya sunulacaktır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Tayini esâmi 
sureti ile yapılmasını teklif ediyorum sayın 
Başkan. 

ıSUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, açık oya sunulamaz arkadaşları
mızın imzası yok. 

Yarısı yazılı yarısı yazısız böyle önerge işle
me konulabilir mi? 

BAŞKAN — Beyefendi, esas olan on sayın 
üyenin istemesidir. Yazılı olur, sözlü olur. 

(SIRRI ATALAY (Kars) — Yazılı olması ve 
isteyenlerin burada bulunması mecburiyeti var
dır. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Yazılı ol
muş, olmamış; tekabbül edince olur. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — 107 nci madde 
dördüncü bentte. Yazılı. 

(A. P. sıralarından; «tekabbül ediyoruz» 
sesleri) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
ad okunmak sureti ile yapılmasını teklif edi
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kabul edilmiş, 
bitmiştir. 

BAŞKAN — Evet, yazılı olması uygun gö
rülmüştür. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Önerge geli
yor sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Önerge veriyorsunuz, peki. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Bekleyin Sayın 

Atalay geliyor. 
MEHMET HAZER (Kars) — Yazılı olmaz, 

sözlüsü de olmaz. Daha evvel olması lâzımdı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bu ara

da ne yapıyoruz sayın Başkan? 
BAŞKAN — Önerge vereceklerini söylüyor

lar efendim. Önerge hazırlıyorlar. Veriyorlar. 
M. YILMAZ METE (Adana) — Bu zama

na kadar tatil mi ettiniz ? 
ıSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Daha 

öğretemedik. 
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. BAŞKAN — İstirham ederim efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, biz beş kişi itiraz ediyoruz. Ek
seriyet yok, bu önergeyi oylayamazsınız 

(Gürültüler anlaşılmayan müdahaleler). 
BAŞKAN — Efendim herkes her istediğini 

söylerse müzakere cereyan edemez. Usule uy
gun her talep mütalâa edilecektir, edilir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye)— 
Önergeden önce lütfen yoklama yaptırın. Beş 
kişi ayağa kalkıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi takdim ediyorum 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, açık oylama netice

sinde belli olur. Açık oylama bir nevi yoklama
dır. Açık oylama neticesinde vaziyet tavazzuh 
edecektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Daha evvel 
kanun kesinleşti. Kanun kesinleştiği zaman bir 
takrir yoktur ki. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Efendim. 
Aslında bu tasarıyı Millet Meclisi açık oya sun
muş. Bizim de nisabı tespit için açık oya vazet
memiz icap ediyor, ama arkadaşların önerge
leri olduğu için, önergeyi de yüksek Heyetin 
ıttılaına arz etmek mecburiyetindeyim. 

Şimdi bir başka heyet aynı mahiyette öner
ge veriyor. Zaten açık oylamayı yapacağız. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Onla
rın önergesini tekabbül ettik. 

MEHMET HAZER (Kars) — Başka sebep 
varsa bilmem; ama bu olmaz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Müzakeresi biten petrol kanununun açık 
oylamaya arzını istirham ederiz. 

ıSamsun İzmir 
Fethi Tevetoğlu Orhan Kor 

Ankara Antalya 
Yiğit Köker Akif Tekin 

Kütahya Muş 
İ. Etem Erdinç İsa Bingöl 

Bitlis Çanakkale 
Orhan Kürümoğlu Nahit Alt an 

Balıkesir İzmir 
Cemalettin İr kava Mustafa Bozoklar 

BAŞKAN — On imzalı önerge vardır. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

ad okumak sureti ile oylamanın yapılmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Talep vukuunda ad okunmak 
sureti ile açık oylama yapılır. 

Açık oylamaya geçiyoruz efendim. 
(Ordu üyesi Selâhattin Acar'dan başlana

rak ad okunmak sureti ile oylama yapıldı) 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen

dim, bu bir reform kanunu değil, ret. 
BAŞKAN — Suphi Karaman, ret. Efendim, 

yalnız oyun evsafı izin almadan söylenmez, ret 
olarak kabul ettik. 

(iMaraş Üyesi Adnan Karaküçük'den itiba
ren ad okunmak suretiyle oyların toplanması
na devam edildi.) 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Oyumun sebebini söyleyebilir miyim, Sayın 
Başkan ? 

BAŞKAN — Söyleyemezsiniz efendim. 
MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Yalnız Tüzükte bir kişi oyunu söyler diye 
bir şey var da... 

BAŞKAN — Daha evvelden söz istemeniz 
lâzımdı, onun için rica ediyorum; Yani oylama
dan evvel söz istemeniz lâzımdı. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bir tek madde dolayısıyie kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Muslihittin Yılmaz Mete, ka
bul. 

(Tekirdağ Üyesi) — Hayri Mumcuoğluîıdan 
itibaren ad okunmak suretiyle oyların toplan
masına devam edildi.) 

BAŞKAN — Oyunu bildirmeyen sayın üye 
var mı?.... Oylama işlemi bitmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, oturum bitmeden evvel sorumu 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim oylama yapılı
yor. Soru soramazsınız... 

Yapılan oylama neticesinde gerekli çoğun
luğun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

10 . 4 . 1973 Salı günü saat 15,00 de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma, îSajati : 17,02 

»&<* 
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Föfcroü Kamum 'tasarısının ftüımüıne verilen loylaraı 'sonucu (S. !S. 221) 

(Çoğunluk yoktur ) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserlcr 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 185 
: <68 
: 41 
: 26 
: 1 
• 113 
: 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet inönü 
Kadri Kaplan 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Üzkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
N'ejnt Sarlıcah 

DENİZLİ 
Hüseyin Almaca 

DİYARBAKIR 
Selâhat'in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Iln/.erdağlı 

ÎÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğl1-

KARS 
Sırrı Atala.y 

Mehmet Hazcr 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikcçligil 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SP7AS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betiî 

URFA 
Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk G-ürler 
Bahriye Üçok 

[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYE 

Suphi Karaman 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

ANKARA 
Yiğit Kök er 

ANTALYA 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cah.t Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah it Altan 

ERZURUM 
Edip So:munoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

ISTx\NBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Ham di özer 

MUŞ 
j İsa Hisan Bingöl 
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NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ali Şalkir Ağaaıoğlu. 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
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[Çekinser] 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

Melhmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADİYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural (1.) 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN ' 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler . 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Güle® 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURSA 

I. Sabri Ç ağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket ftzçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğhı 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D el i veli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Frdoean Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Haüûık Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğln 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KTRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet tşmen 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

M ARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Uy as Karaöz (B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (t.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Ta^an 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (t,) 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadılk Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEÎ? 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener (I.) 
VaJhap Güvienç 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Nanım Talû (B.) 
Halil Tunç. 
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[Açık üyeKkUr] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Lîrfa 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 4 

— 579 -* 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
52 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 4 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
secim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) (Bitiş tarihi : 
5 . 4 . 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 
teslimi hususunda Senato araştrıması isteyen 
önergesi (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 Üeyesi 
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'iıı, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle 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. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Se
nato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Ananim Ortaklığı 
ile I"çak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/622, C. Senatosu : 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16,3.1973) 

X 2. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
1/540; C. Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1973) 


