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F E ' H M ALPASLAN (Artvin) — 2 nci mad
denin 24 ncü fıkrasıyle alâkalı bir önerge tak
dim etmiştim.
BAŞKAN — 2 nci madde okundu, 2 nci
madde üzerinde söz isteyen sayın üye olmadı,
2 nci maddeyle ilgili bir önerge verildi son da
kikada.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, benim de önergem var.
'BAŞKAN — Efendim şimdi arz edeyim; bu
tasarı Komisyona havale edilmeden önce veril
miş olan bütün önergeler Komisyona bu tasarıyle birlikte verildi. Komisyon, bu önergelerin
ışığı altında ve yapılan konuşmaları değerlen
direrek, maddeler üzerinde yeniden müzakere
açtı, bu önergelerden kabul ettiklerini madde
ye ithal etti, kabul etmediklerini de ayırdı.
Şimdi, biz bunları hangisinin maddeye girdiği
ni, hangisinin girmediğini bilmemiz bu haliyle
mümkün olmayacak. Bu itibarla, arkadaşlardan
istirham edeceğim şayet Komisyon tarafından
yeniden tedvin olunmuş olan maddeler kendile
rini tatmin etmiyorsa, değişiklik önergeleri ver
mek istiyorlarsa, yeniden bize versinler de, bi
zim işimiz kolaylaşsın.
2 nci madde üzerinde önergeniz var mı ?
İHSAN TOPALOĞLU
(Giresun) — Var
efendim.
BAŞKAN — Efendim önergeniz yokmuş,
3 ncü maddede varmış.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — 2 nci
madde dahil Petrol Kanununun 3 ncü madde
si.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, acaba bura
da bir önergeniz var, «Petrol kanunu tasarısı
nın 3 ncü maddesinin son fıkrasının metinden
çıkarılmasını arz ve teklif ederim.» o mu.efen
dim.
(SALİH TANYERİ (Gaziantep) — O 6 nci
madde için, o ayrı.
BAŞKAN — Evet 6 nci madde için denmiş.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET
RENDECİ (Samsun) —• Sayın Başkan, Komis
yona giden önergelerden bahsederler, yanlışlık
olacak.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Burada
efendim.
BAŞKAN — Efendim, sayın önerge sahiple
rinden istirham edeceğim, verdikleri önergele
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rin hangi maddeyle ilgili olduğu da biraz zor
anlaşılmakta, şayet hata yapacak olursak uya
nık bulunsunlar da bizi ikaz etsinler, bir hata
yapmayalım.
Önergeyi takdim ediyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
Petrol reform kanunu tasarısının 2 nci
maddesinin 24 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Artvin
Fehmi Alpaslan
Not : Gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Madde 2. — Fıkra 24. — İçsuların, karasu
larının altında kalan arazi ile, millî ve millet
lerarası hukuka göre
Türkiye'nin egemenlik
haklarını veya millî yetkisini
kullanabileceği
karasularımız dışındaki kıta sahanlığı da dahil
olmak üzere, Türkiye topraklarına arazi,
Gerekçe :
BAŞKAN — Zamandan kazanmak için ge
rekçeyi okutmuyorum. Sayın Bakan önerge üze
rinde söz istediler.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Son dakikada bu fıkrada bir değişiklik iste
mek mecburiyetinde kaldık. Değişiklik talebi
mizin bu kadar gecikmiş olmasından dolayı
özür dilerim, fakat gecikme şu sebeple vukua
geldi; bu metni önce Dışişleri Bakanlığımızla
birlikte hazırlayarak Yüksek' Komisyonun tet
kikinden geçirmişti. Sonra, Dışişleri Bakanlığı
mız bu metni şu anda Birleşmiş Milletlerde ka
rasuları hukuku üzerinde bir toplantı yapan
Türk Heyetine telle iletti, - orada bulunan bir
cleğ'erli devletlerarası hukuk profesörümüz de
dahil - bu heyet yapılan değişiklikte bâzı keli
melerin başka ibareler olarak kullanılmasını
uygun görmüş, Dışişleri Bakanlığımız bize son
anda bunu iletmek imkânını buldu. Bildiğiniz
gibi, karasularıyle ilgili hukuk son derece sü
ratle gelişen ve henüz tekevvün eden bir mese
ledir. O itibarla, şu anda Newyork'ta milletler
arası toplantıda oluşturulan bâzı meselelerin
Türk hukuk mevzuatına süratle sirayet etme
sinde fayda gördük. O sebeple, önergeyi tea
müle pek uymasa bile takdim etmekte fayda
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