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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Petrol Platformu Derneği'ni (PETFORM) kabul etti.
Toplantının gündeminde Mart ayında PETFORM ile Antalya'da gerçekleştirilen Petrol Arama Üretim Sektörü
1. İstişare Toplantısı vardı. Enerji Bakanı'nı ziyaret eden PETFORM, Petrol Piyasası Kanunu ile ilgili
görüşlerini bildirdi. Toplantıdan öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı TPAO'nun Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervine ilişkin şunları söyledi:
"Evet doğal gaz bulundu ama çıkartıldı diyemeyiz. Bunlar önce proses edilecek. Bu tabii ki sevindirici bir
gelişme. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını tamamen karşılıyor gibi bir hava oluşturmak doğru değil. Istranca'da
ki doğal gazın en önemli yanı; şu ana kadar 5 kuyu bulundu ve istediğimiz sonuç oluşmadı. TPAO yanlız
yaptığı bu çalışmada bu sonuca ulaştı. Bu da şunu söyler; başka bulgulara da ulaşabiliriz ama miktarla ilgili
birşey diyemeyiz. biz ihtiyatlı tavrımızı devam ettiriyoruz. 3 bin 650 metre Karadeniz'de özellikle TPAO olarak
yaptığımız ciddi bir derinliktir. Varsa petrolü veya doğal gazı bulacağız, yoksa bulamayacağız."
Bakan Yıldız, doğal gaz zammına ilişkin sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: "Bizim ay sonlarında
değerlendirme toplantımız olur. Enerji kaynaklarımızın hepsini ortaya koyarız. Ay sonundaki değerlendirmeye
göre netlik kazanacak"
-Enerji Bakanı'nın gündeminde Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattına yapılan saldırı da vardı. Bakan
Yıldız, saldırının Irak'ın normalleşmesine darbe vurmak isteyen teröristler tarafından yapıldığını söyledi ve
şunları kaydetti:" Dün saat 17.00 itibariyle petrol akışı başladı. Bunlar bizi yıldırmayacak. Jandarma Kuvvet
Komutanımızla iki ayrı görüşme yaptım, özellikle İdil, Mardin, Şırnak tarafında güvenlik önlemlerinin
arttırılmasıyla alakalı... Tabii ki tedbirler, önlemler daha da arttırılmış olarak önümüzdeki süreci göreceğiz.
Onlar petrol boru hatlarına zarar vermeye devam edecekler. bizim de bu konuda kararlılığımız devam
edecek."
Bakan Yıldız, Petrol Piyasası Kanunu'nda madde değişikliğine yönelik çalışmalarda PETFORM'un da yer
aldığını hatırlattı ve "Milli çıkarları ön plana alan ve bu piyasayı doğru yapılandırmak adına düzenlediğimiz
Petrol Kanunu tasarısı, inşallah TBMM açıldıktan sonra tüm vekillerimizin onayına sunulmuş olacak" dedi.
PETFORM Başkanı Orhan Duran da Antalya'da gerçekleştirilen Petrol Arama Üretim Sektörü 1. İstişare
Toplantısı'nın önemine değindi. PETFORM Başkanı Duran, Petrol Kanunu üzerinde çalıştıklarını ve meclisin
açılmasıyla birlikte tasarının yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

