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mülâhaza ettim. Önergede meselâ, devletlerara
sı hukuk yerine, milletlerarası hukuk gibi bir
takım tabir değişiklikleri vardır ve bu deği
şikliklerin yapılmasının denizlerde petrol imtiyazıyJLe ilgili millî menfaatlerimizin daha iyi
karşılanacağı görüşündedir Newyork'taki heyet.
Bu sebeple, Sayın Komisyonumuzun önerge
ye iltihak etmesini ve Yüce Heyetinizin de ka
bul buyurmasını diliyorum. Şimdilik maruzatım
bundan ibarettir, teşekkür ederim.
(BAŞKAN — Yani, önergeye katılıyorsu
nuz. Gelişen hukuk görüşmeleri muvacehesin
de yanlış anlamları önlemek için bu maddeye
bu fıkranın eklenmesi hususuna katılıyorsunuz.
E N E R J İ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Evet efendim.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, evet efendim.
Komisyon katılıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, bizim
önümüzdeki metinde sadece 24 ncü fıkra var,
ona katılıyoruz. Bir de 42.a diye bir yer var,
onun yeri burada değil yanlışlık yapılmaması
için arz ediyorum.
Bir tâbir değişikliğinden başka bir şey yok
tur, zaten Komisyonda biz bu mevzuu karasu
ları dışındaki sahalarda aranacak petrolde
Türkiye'nin menfaatlerini gözeterek kabul et
miştik. Burada beynelmilel hukuk kaidelerine
uygun tâbirler getirilmiştir. Komisyon olarak
bu şekilde kabulünde bir mahzur mütalâa et
miyoruz ve katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.. Hükümet ve
Komisyon önergeye katılıyor, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir.
İkinci önergeyi takdim ediyorum.
Başkanlığa
Hükümetin Petrol Reformu Kanunu tasarı
sının 2 nci maddesine bir fıkra (3/42) eklenme
sini saygı ile arz ederim.
Giresun
İhsan Topaloğlu
Madde 2. — Fıkra (3/42) ; İktisadî alanda
ticarî esaslara göre faaliyette bulunmak üzere
kurulan ve kuruluş kanunlarında petrol ameli
yelerinde ve petrolle ilgili diğer faaliyetlerde
bulunmakla görevlendirilen özel hukuk hüküm
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lerine tabi tüzel kişiliği haiz kamu teşebbüsleri
ne, «Kamu İktisadî Teşebbüsü.»
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Kısaca
açıklayayım.
BAŞKAN — Kısaca Sayın Topaloğlu. Bu
maddenin en sonuna ilâve edilmesi isteniyor bu
fıkra.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bu petrol kanununun 6 neı maddesine Ko
misyon, Hükümetin getirmiş olduğu tasarıdaki
şekliyle kamu teşebbüslerinin petrol arayaca
ğını yazmıştır. O zaman bu Petrol Kanununun
sistematiğine göre biraz evvel de gördüğümüz
gibi, kamu teşebbüslerinin bir tarifini yapmak
ta yarar vardır, açıklık getirmek bakımından.
Her ne kadar bunun içerisinde zaten başkası da
yapamaz, kamu teşebbüsleri bunun için kullan
malar yapacaktır gibi, komisyonda bâzı ifade
ler olmuşsa da, bu kanunun uygun şekilde geti
rilmesi için, yani bu kanunun getirdiği siste
me en iyi şekilde uyabilmek için kamu teşebbüs
lerinin buraya madde olarak ilâve edilmesinde
gelecekteki birtakım yanlış anlaşmaları ortadan
kaldırmak için yarar vardır. Onun için böyle
bir önergeyi teklif ettim. İltifat buyurmanızı
Saygılarımla dilerim.
BAŞKAN — Yani Sayın Topaloğlu, önerge
nize vuzuh vermek için bendeniz bir hususu
açıklayayım. 440 sayûı Kanunda, Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri tarif edilmektedir. O tarif aca
ba burada başka türlü mü anlaşılıyor, ondan
mı endişe duyuyorsunuz?
İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Kamu
teşebbüslerinin 440 sayılı Kanunda tarifi var
dır. Ancak petrolle uğraşan, Petrol Kanunun
da çalışan müesseselerin onun 37 nci maddesin
de istisna tanınmıştır, kolaylık sağlanmıştır,
vekâlet verilmesi için ücret bakımından ve ça
lışma bakımından kolaylıkları vardır. Bunun
bu şekilde anlaşılma sim s a ğlamak için konul
muştur. Meclisten
gelen kanun maddesinde
Türkiye Petrolleri ismi açık yazılmıştır. Halbu
ki kamu teşebbüsü deyince buraya bu açıklığı
getirmekte, yarar vardır.
Saygılarımla efendim.
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yorlar mı efendim?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve-

