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Yoksa, bâzı maddelerini değiştirip, eskisinden
<de daha geriye gitmek üzere bir petrol kamımı
kaibul etmeyelim; ama yasama çoğunluğuna
dayanarak bir tarafta Adalet Partisi, yürütme
çoğunluğunda Sayın Melen'in tor/birine tıpa
tıp uygun zihniyetleri 'bu kanunu çıkarırsa,
mücadele bitmeyecektir, devam edecektir.
(Petrol reformu ortanın solu politikasında,
(halikın yanında, halkın yararını ve Türkiye'nin
menfaatlerini düşünen Cumhuriyet Halk Par
tisinin politika siyle bu politikalar mücadele
edecek, devam edecektir, ama, er geç bir gün
Türkiye kendi petrolünün tek efendisi olacak
tır.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından
^alkışlar;»)
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar
[Bakanı Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurun.
(Komisyonda mı söz istiyor efendim?
OEÇİGI KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂZIM
KARAAĞAÇLIOĞLU
(Afyon Karahisar) —
Sayın Bakandan sonra efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
(ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) _ Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli
üyeleri;
Petrol reformu kanunu tasarımız şu anda
Millet Meclisinde gördüğü (birtakım değişiklik
lerle 'beraber incelemenize sunulmuş bulunmak
tadır. Konu üzerinde geçen oturumda değerli
hatiplerin bir kısmı mütalâalarını dinledik.
Şimdi izin verirseniz, Hükümet adına önce ha
zırladığımız tasarının anafelsefesini ve bu ta
sarıya vücut veren ihtiyaç ve şartlan genel çiz
gileriyle arz edeyim. Bilâhara d a burada gerek
Hükümet tasarısı üzerinde, gerek genellikle bu
raya gelen metin üzerinde görüşlerini ifade et
mek lütfunda bulunan değerli üyelerin müta
lâalarına, Hükümettin anlayışı içerisinde cevap
vermeye çalışayım.
Sayın senatörler; petrol asrımızın en önem
li enerji kaynağıdır. Halen, dünyada kullanı
lan enerjinin % 50'sinden fazlası petrolle kar
şılanmaktadır. Ayrıca, petrolden elde edilen
ürünler, plâstik sanayimden, uzay araştırmala
rına kadar hemen <her sahaya girmiştir. Böyle
ce, petrol büyük bir hammadde rolü oynamak
tadır.
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Ülkemizde de petrol ihtiyacı, Cumhuriyetin
her devrinde kendisini şiddetle hissettirmiştir.
Özellikle Türkiye'de petro kimya sanayiinin ku
rulması ve sanayiin ancak çok büyük kapasite
lere u'laşmasiyle iktisadî olabilmesi, öte yandan
karayolu ulaşıimındaki .büyük ve süratli geliş
me, petrolün gerek hammadde ve gerekse ener
ji kaynağı olarak ihtiyaç ve önemini büyük öl
çüde artırmıştır.
19G1 yılında 785 hin ton olan petrol tüketi
mimiz, 1971 yılında yaklaşık olarak 9 milyon
tona yükselmiştir. 1980 yılında ise, tüketimimi
zin en az 20 milyon ve belki de 25 milyon ton
olacağı tahmin edilmektedir.
Petrol tüketimimiz 1990 yılında en az 55
milyon ve muhtemelen 75 milyon tona çıkacağı
tahmin edildiğine göre, gelecek için ihtiyacımı
zın büyük bir süratle artacağı ortaya çıkmak
tadır. Öte yandan 1961'de kullandığımız petro
lün yarısından azını ithal ederken, 1971 yılın
da tükettiğimiz petrolün '% 60'ını dışarıdan sa
tın almağa mecbur olduk. Bu yüzden geçen yıl
ödediğimiz d'öviz 90 milyon dolardır. 1980 yı
lında ise, ithal edeceğimiz petrol için bugünkü
fiyatlarla 250 milyon dolarlık dövize ihtiyaç
olacaktır. Bu ırakamlar petrolün Türk ekono
misindeki yerini ve önemini 'belirtmek için ye
terlidir, sanırım.
Türkiye'de petrol arama işlerine fiilen 19
ncu yüzyılda başlanmıştır. Bu çalışma 'bâzı pet
rol emarelerine rastlanmasından öteye bir so
nuç getirmemiştir. Cumhuriyetle beraber Dev
let petrol aramasını bizzat ele almış ve 1926'da
792 sayılı Petrol Kanunu çıkarılmıştır. Bu ka
nun petrol arama ve işletme hakkını Devlete
vermiştir. 1934 de ilk derin sondaj yapılmış;
fakat petrol bulunamamıştır. 1935'de 2804 sayı
lı Kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
kurularak ciddî arama dönemi 'başlamıştır. İlk
petrol 1940'da (bulunmuş, 1951'de üretime geçil
miştir.
Memleketimizde petrolün varlığı artık anla
şılmış idi. Yeni kaynaklan süratle bulmak, iş
letmeğe açmak lâzımdı. Ancak bütçe imkânla
rının sınırlı olması, malzeme ve kalifiye perso
nelin hariçten getirilmesi yüzünden çalışmalar
çok yavaş gitmekte idi. Türkiye'de mevcudiye
ti kuvvetle tahmin edilen petrol kaynakların
dan biran önce yararlanmak zarureti karşısm704 —

