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öngörmüş ve hatırladığım kadarı ile gecen sene
bu maksatla Gaziantep, İzmir için bütçeye öde
nek konmuş ve bu yıl da bunun kararnamesi
çıkmıştır. Acaba 1972 yılı bütçesine konulmuş
olan bu para, yılın bitiminden evvel ihalenin
gerçekleştirilmesi suretiyle harcanabilecek mi
dir ve bu husustaki projelerin öngördüğü süre
ler nedir? Ankara, İstanbul, Gaziantep, İzmir
şehirlerinin büyük ihtiyaç, hattâ sıkıntı duydu
ğu su problemleri, en son aşağı yukarı hangi ta
rihte bitebileeektir? Bu hususta Sayın Bakan,
bize bilgi verirlerse memnun kalacağız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Kifayet
ediyorum.

önergesi var takdim

Sayın Başkanlığa
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
si üzerindeki müzakerelerin yeterliliğini arz ve
teklif ederim.
Saygılarımla.
Bitlis
Orhan Kürümoğlu
Sayın Başkanlığa
Müzakerenin kifayetini arz ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Yapılmış olan tenkitlere cevap vermek üze
re Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Kodamanoğlu.
M. SABİM HAZ UR DAĞLI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, benim sorularıma Sayın Bakan ya
zılı da cevap verebilirler. Cevap konusunda bel
ki hazır değillerdir.
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değerli çalışnıalanyle son şeklini alarak yüksek
huzurunuza gelmiş bulunmaktadrı.
Hemen belirtmek isterim ki, bütçemizin Yü
ce Senatodaki müzakeresi süresince gerek grup
ları, gerekse şahısları adına söz alan değerli
üyelere lütfettikleri istifadeli görüşler ve tcııkitleriylc, hizmetin daha iyi görülmesine yar
dımcı oldukları için teşekkürlerimi sunmayı gö
rev sayıyorum.
Kurulduğu 1963 yılından itibaren ülkemiz
kalkınmasında büyük sorumluluklar yüklenmiş.
bulunan Bakanlığım, yurdumuzun toprak, su,
enerji, maden ve petrol kaynaklanılın millî
menfaatlerimize en elverişli şekilde araştırıl
ması, planlanması, geliştirilmesi, değerlendiril
mesi ve denetlenmesi ile görevlendirilmiştir.
Bakanlığım, bu görevin yerine getirilmesi amaeıyle, bağlı ve ilgili kuruluşları ile Türkiye'nin
tüm elektrik enerjisi üretim ve dağıtımını, taş
kömürü madenciliğinin tamamı ile ürünleri sa
nayiinin c/( 70'ini petrokimya endüstrisinin tü
münü. madenciliğin büyük kısmım, su ve top
rak kaynaklarının geliştirilip değerlendirilme
sini ve nüfusu 100 bini aşan şehirlerin içme su
yunun temini gibi çok önemli hizmetler yapmak
mecburiyetindedir.
Sayın Başkan, sayın senatörler; Bakanlığını
ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarını,
«hedefler, uygulanacak ilkeler ve alınacak ted-'
birler» şeklinde ve sektörler itibariyle özet ola
rak arz etmeyi gecenin İni saatinde vaktinizi
fazla almamak için, faydalı mütalaa etmekte
yim j

BAŞKAN — Peki efendim. Hattâ burada
olmayan başka soru sahibi arkadaşlar varsa,
onlarmkine de yazılı cevap verebilirsiniz. Şifa
hen anlatmanıza lüzum yok Sayın Bakan.

Elektrik enerjisi üretimimiz, geçen yıl 11
milyar kilovat/saate ulaşmıştır. Elektrik üretimi,
yurdumuzda her 10 yılda bir 3 misli artmakta
dır. Üretim 1982 yılında 40, 1987'de ise 6V01 mil
yar kilenvatsaate çıkarılacaktır. Bu hedeflere
varmak için. yalnız Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı dönemi içinde üretim, iletim, dağıtım
şebeke ve tesisleri için yapacağımız yatırımla
rın toplamı 24 milyar lirayı aşacaktır.

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın
üyeleri;
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile
bağlı kuruluşlarının 1973 malî yılı Bütçe kanu
nu tasarısı, Karma Bütçe Komisyonunun çok

1980 yılından sonraki ihtiyaçlar için ise.
1975'teıı itibaren yeni yatırımlara
girişilecek
ve 1990 yılma kadar 60 .milyar liralık ek yatı
rım zorunluğu doğacaktır. Elektrik enerjisi
ihtiyacı gitgide büyüdüğü için, 2 O00 yılma ka
dar yapılması gerekecek enerji yatırımları tu
tarı 250 milyar liraya yaklaşacaktır,

