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Şimdi dikkatinizi çekmiştir, dün aktüel bir
haber vardı. Hazer Denizi, 35 seneden beri ken
disine akan nehirlerin, barajlarda kullanılması,
[kanallarda kulanılması yüzünden 25 metre irti-,
fa kaybetmiş, su kaybetmiş. Hazer Denizi, bir
(kapalı havza, 25 metre suyunu kaybetmiş. Ni
çin? Hazer Denizine akan bütün nehirler su
lamada kulanıldığı için, kanallarda kullanıldığı
için.
Yine aktüel haber; Ruslar kanal açmak için
atom enerjisinden faydalanarak türlü şeyler
yapıyorlar.
Ben, tabiî bunu sadece bir intiba bırakmak
:çin söylüyorum. Elektrik enerjisinden başka
'şimdilik ma'kina, iş enerjisinden başka kullana
cağımız enerjilerimiz yok ama her halükârda
Orta - Anadoluyu, her halükârda Güney - Doğu
Anadoluyu sulamaya mecburuz ve suyun da ol
madığını iddia edemeyiz. Sadece kapalı havza
problemini çözmek lâzım, Beyşehir Gölünü Ka
ra pınara kadar aktarmak lâzım, araziyi sulaırak lâzım, sulamak için de para, zaman, enerji,
emek sarfetmek lâzım.
Sanıyorum ki, maksadımı anlatabildim. Ri
ca ediyorum; Konya ovasının sulama projeleri
ni ben burda genelleştirdim. Sulama projeleri
hakkında, kendimi tatmin etmek için, cevap al
mak istiyorum. Durumunu bana intikal ettirir
seniz, yazılı veya şifahi, çok memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara/elioğlu. Söz istiyen sayın üye? Yok. Muhterem
senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
ağı Bütçesi üzerinde tenkid görüşmeleri niha
yet bulmuştur.
Sayın Bakan, Riyasetin, zatıâlinizden iki ta
lebi olacak; okuyorum: Petrol Kanununun bâzı
'hükümlerinin millî menfaate muhalif olduğu ve
'değiştirileceği yıllarca evvel söylenmesine ve za
man zaman resmî makamlarca tekrarlanmasına
rağmen böyle bir değişiklik henüz vukubulmamıştır. Bu yoldaki değişiklik hangi safhadadır?
Bunun cevabını lütfetmenizi rica ediyorum. Bu
sual Sayın Kastamonu üyesi Ahmet
Nusret
Tuna tarafından sorulmaktadır.
Diğer bir talep Sayın Hazerdağlı tarafından
yapılmaktadır. Biraz evvel konuşmasında vâki
suallerin kendilerine yazılı olarak verilebilece
ğini bildiriyor. Bilginizi rica ederim.
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Buyurunuz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sayın Avcı. Sayın Bakan, Yüce Senatonun al
dığı bir kararla cevap müddetiniz 20 dakika ile
tahdidedilmiştir. Bunda da bilginizi rica ede
rim efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCÎ (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok
sayın üyeleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığımızın kuruluşu, çalışmaları, 1969 yılı büt
çe çalışmaları ve 1970 yılı programları hakkında
genel bilgileri daha önceki bütçe müzakeresi sı
rasında arz etmiş bulunduğumdan bu kere tek
rarına tevessül etmeden ve ayrılmış olan vakti,
mümkün mertebe, en iyi şekilde değerlendirerek
gerek gruplar adına yapılan konuşmalarda ileri
sürülen hususlara ve sorulan sorulara, gerek şa
hısları adına sayın üyelerin yaptığı konuşmalar
da öne sürdükleri hususlara cevaplarımızı, kısa
kısa, arz etmeye çalışacağım.
C. H. P. Grupu adına Sayın ihsan Topaloğlu,
«Memleket ihtiyaçlarının yerli hampetrolden
karşılanması hedef alınmış fakat buna varıla
mamıştır, bunun sebebi Petrol Kanununda ya
pılacak değişikliğin ele almmamasıdır.» diye be
yanda bulundular.
ikinci bir konu da, «Rafineri tekniğinde tek
noloji metotlarının inkişafından faydalanılarak
orta mahsuller üretiminin azaltılması ve daha
çok istihlâki fazla olan mahsullere rafinaj ameli
yesinin yükseltilmesi gerekir.» dediler.
Teker, teker konulara cevaplarımı arz ede
yim. Evet, petrol politikası genellikle memle
ket ihtiyaçlarının yerli hampetrolden karşılan
ması ve bu hedefe ulaşılması seklinde tesbit
edilmektedir, edilmiştir. Bunu geçen defa da
Hükümet programında burada arz ettim. Bu
hedefe ulaşmak için devamlı gayretler sarf edil
mektedir. Petrol Kanunu da bu hedeflere ulaş
mak maksadiyle getirilmiş, o zamanki Meclis
lerden çıkarılmıştır. Zaman ile Petrol Kanunu
tatbikatından da birtakım sonuçlar alınmış ve
Petrol Kanununda değişiklikler yapılması fik
ri ortaya atılmıştır. Biz de, esas itibariyle, Hü
kümet olarak Petrol Kanununun bâzı maddele
rinde, ki, Sayın Ahmet Nusret Tuna'nm da so
rusuna bu vesile ile cevap arz etmiş bulunuyo
rum. Hükümet olarak da Petrol Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması fikrini be
nimsemiş bulunuyoruz. Petrol Kanunu geçen dö-
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