M. Meclisi

B : 88

rını artırmak için taşıma tarifesini yükseltme
mek lâjaımdır. % 20 kâr, bugün yurdumuzda
mâkul (kâr olarak görülemez. Yabancılar böy
le kondlarda % 80 kâr etmektedirler, örneğin;
Lâstik Sanayii gibi.
Burada sözlerime son verirken, Enerji ve
Tabiî kaynaklar Bakanlığının 1970 bütçesinin
memM^timize ve aziz milletimize, Bakanlığın
mensupliarına hayırlı olmasını diler, başarılar
temenn^ ederim.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmişti^*.
NUŞlİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) —
Suallerimiz var efendim.
BAŞKAN — Müsaade edin de Bakan konuş
sun. Sonra efendim.
Sayın Bakan, görüşecek misiniz efendim?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Evet
efendiııjı.
BAŞKAN — Buyurun, efendim.
ENtHtJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SAfeiT OSMAN AVCI (Artvin) — Saym
Başkanj, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe
sinin. lÂuzakeresi vesilesiyle Meclisimizde bulu
nan styasi parti grup sözcülerinin ve çeşitli
partilere mensup sayın milletvekillerinin, grup
ları ve şahıslan adına yapmış oldukları konuş
maları dinledik.
Bugffmkü bütçe görüşmeleri, programına
göre, zamanımızın da oldukça dar olduğunu
dikkat: nazarına alarak, izin verirseniz, imkân
ölçüsüne, zamanı en iyi şekilde kullanmak su
retiyle,! en kısa zaman içerisinde genel bir mâruzatta| bulunmadan, doğrudan doğruya saym
sözcülerin, sayın milletvekillerinin buradaki be
yanlarında dokundukları hususlara karşı, gö
rüşlerimizi arz ve ifade etmeye çalışacağım.
G. t . Grupu adına Sayın Nebil Oktay ve
keza, 0. H. P. Grupu adına Saym Muammer Er
tem va şahısları adına konuşan bir kısım arka
daşlarımız, hemen Teşkilât Kanununun 1963 yı
lından i bu yana çıkarılmamış olduğunu tenkid
ettiler.j
Bakanlığımız, ilgili kanunları, önemi sıra
sına gjare hazırlamakta, Meclise sevk etmekte
ve buıflarm çift Meclisli sistemde komisyonla
rında jpe umumi heyetlerinde bir sıra dâhilin
de takİbederek, üzerinde gerekli önemi vererek
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durulmasını sağlıyarak, bir hazırlık plânı yap
mıştır.
Su Hakları Kanunumuz Mecliste geçen dev
rede kadük olmuş, yeniden sevk edilmiştir.
Onun arkasından organik bir kanun olan Teş
kilât Kanunundan daha önce, Türkiye Elektrik
Kurumu, yeni ve büyük bir iktisadi Devbt Te
şekkülü olması, sanayiimizin ve çeşitli enerji
ihtiyaçlarımızın karşılanmasında, 15 - 18 yıllık
mazisi olan bu kanun tasarısının biran önce
kanunlaşmasına öncelik vermiştir ve bu sebep
le, Türk Elektrik Kurumu Kanunu üzerindeki
çalışmalarını bitirerek Meclisimize sevk etmiş
ve Yüce Meclisin de malumları olduğu veçhi
le, geçici maddelere kadar görüşülmesi bitiril
miştir.
Hemen onun arkasından Petrol Kanunu,
yıllardan beri üzerinde polemikler yapılan, tar
tışma konusu olan, Petrol Kanunu, yine Teşki
lât Kanununa nazaran daha önemli görüldü
ğünden, Petrol Kanunumuz da Meclise sevk
edilmiştir. Petrol Kanunu geçen dönemde de
kadük oldu. Senato bütçemiz görüşülürken,
hemen sevk edilecektir dememize rağmen, ge
cikti. Bu hususu da bâzı hatip arkadaşlarımız
dile getirdiler, arz edeyim.
Petrol Kanunu, hakikaten 16 yillık bir ka
nun. Başından beri söylüyoruz, Hükümet prog
ramımızda da belirttik. Bu kanunun tatlbikatiyle elde edilen tecrübeler, varılan sonuçlar,
bâzı kısımlarında değişiklik yapılmasını icabet
ti rmektedir. Hükümet programımızda da belirt
tiğimiz veçhile, bu kanunda gerekli değişiklik
leri yaparak, tasarıyı Meclise sevketmiş bulu
nuyoruz.
Ancak, geçen dönemde, bir Petrol Araştırma
Komisyonunun kurulmuş olması, Adalet Partisi
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Müş
terek grupunun bir komisyon kurup, üzerinde
çalışmış olması, bu dönemde, 2 nci Demirel
Hükümeti zamanında hemen şevke hazırlanmış
olmasına rağmen, Hükümet değişikliği dolayı'siyle ve o arada Millet Meclisinde, yeni bir
Petrol Araştırma Komisyonunun kurulmuş ol
ması dolayısiyle, kanunun üzerinde yeni baş
tan bir revizyon yapmak ihtiyacını duyduk ve
'böyle bir çalışmayı daha isabetli mütalâa ettik.
Onun için 2 - 3 ay gecikti, ama bu 2 - 3 ay de
vamlı surette Petrol kanunu tasarısı üzerinde
birtakım revizyonlarda, çalışmalarda bulunduk

