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TP GENEL MÜDÜRÜ BESİM ŞİŞMAN 
PETROL MÜHENDİSLERİ İLE BULUŞTU

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman Petrol Mühendisleri Odası Genel Merkezi'nde 
genç ve uzman mühendislerle buluştu. 

"TP 2023 Vizyonu ve Dönüşüm" konulu sunum yapan Şişman, petrol ve doğal gaz sektöründe 
son dönemde meydana gelen güncel gelişmeleri ve Türkiye'ye yansımalarını, Türkiye Petrollerinin 
ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamada oynadığı rolü anlattı. Türkiye Petrollerinin 
uygulamaya koyduğu Bütünsel Dönüşüm Programı hakkında da bilgi veren Şişman, "Amacımız Türkiye 
Petrollerini çağın gerektirdiği koşullara hazırlamak." dedi. 

En Az 50 Yıl Daha Dünyaya Yetecek Rezerv Mevcut

Sunuma küresel trend hakkında bilgiler vererek başlayan Şişman, "2014 yılı içerisinde gerek 
küresel ölçekte, gerek OECD ülkeleri arasında gerekse de Türkiye’de hidrokarbon kaynakları birincil 
enerji tüketimi içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Her ne kadar diğer enerji kaynaklarının gelişimi için 
son yıllarda büyük çaplı yatırımlar yapılsa da mevcut durumda dünyada ve Türkiye’de petrol ve doğal 
gaza bağlılık oranı yüzde 60’tır.

Teknolojide yaşanan yoğun gelişmeler petrol rezervlerinin artışında önemli bir rol oynadı. 
Bugün 1,7 trilyon varil olarak hesaplanan küresel rezervin yüzde 82’si 10 ülkenin (Venezuela, Suudi 
Arabistan, Kanada, İran, Irak, Rusya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD) sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Aynı şekilde günlük 89 milyon varillik üretimin ise %67’si ABD, Suudi Arabistan, Rusya, 
Kanada, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak ve Kuveyt tarafından gerçekleştirilmektedir.

Son 5 yıla baktığımızda küresel petrol üretim artışının %40’ının ABD tarafından yapıldığı 
görülmektedir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de bu trend değişmeyecek ancak Irak ve Brezilya 2020’nin 
sonlarına doğru bu alanda ciddi bir atılım yaparak ABD ile birlikte büyük bir üretim artışı 
gerçekleştirecek.

Küresel petrol ve doğal gaz rezervlerine baktığımızda ise son 20 yılda sanıldığının aksine toplam 
rezerv azalmak yerine artış eğilimindedir. Özellikle teknolojik ilerleme, yeni petrol sahalarının keşfi gibi 
gelişmeler sayesinde upstream sektörü ürettiğinden daha fazlasını rezerv olarak ekleme imkânı buldu. 
Bugünkü rezerv ve üretim sabit kaldığı varsayıldığında petrolün 53 yıl doğalgazın ise 54 yıl daha 
dünyaya yeteceği hesaplanmaktadır." dedi. 
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Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi Bağımsız Bir Yapıda Değildir

Petrol ve doğal gaz endüstrisi dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız bir 
yapıda olmadığını belirten Şişman, "Bölgesel ve küresel çekişmeler, enerji arz ve tüketiminde meydana 
gelen dalgalanmalar, yeni enerji kaynaklarının doğuşu, ülkelerin ekonomik büyüme oranları, sosyal ve 
çevresel baskılar gibi birçok neden bu endüstrinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Petrol 
fiyatlarında da şu an itibariyle dünyadaki siyasi konjonktüre bağlı olarak aşağı yönlü bir hareketlenme 
yaşanmaktadır. Petrol arzı fazlası, finansal piyasalardaki spekülasyonlar, OPEC’in üretim kesintisine 
gitmemesi ve talebin yavaşlaması gibi teknik sebepler bu düşüşte etkili oldu ancak petrol fiyatlarında 
günümüzde yaşanan dalgalanmanın en önemli sebebi siyasi meselelerdir. Bu durum bazı ülkelerin kar 
hanesine bazılarının ise zarar hanesine yazılmaktadır. Petrol fiyatlarındaki her 1 dolarlık düşüş 
şirketlerin nakit akışlarına yılda 32,8 milyar dolarlık negatif bir etki yaratmaktadır. Genele 
baktığımızda ise 2014 Ocak ayından bu yana petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak meydana 
gelen toplam zarar yaklaşık 2 trilyon doların üzerindedir ki bu da Türkiye’nin gayri safi milli 
hasılasının yaklaşık 3 katına denk gelmektedir. Petrol fiyatlarının uzun dönemli projeksiyonuna 
baktığımızda ise fiyatların yeniden yükselişine geçeceğini söyleyebiliriz. 

Şirketler bazında baktığımızda ise fiyatlardaki ani dalgalanma şirketlerin farklı reaksiyonlar 
göstermesine neden oldu. Yatırımlarını kısılması, işten çıkarmalar, projelerin ertelenmesi, varlık satışı, 
yeniden yapılandırmalar gibi pek çok reaksiyon bu dönem sıklıkla karşılaştığımız şirket davranışlarıdır. 
Düşük petrol fiyatlarının oluşturduğu kriz dönemi fırsatları da beraberine getiriyor. Özellikle şirketlerin 
satın almalar yoluyla büyümeleri bu dönemde en sık başvurduğu yöntem oldu.

Sınırlı hidrokarbon kaynakları nedeniyle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olması en 
büyük dezavantajımızdır. Yıllık 65 milyar dolar bütçe açığımızın 53 milyar doları petrol ve doğal gaz 
ithalatından kaynaklanmaktadır. 2023 yılına gelindiğinde Türkiye’nin büyüme oranı ve nüfus artışı gibi 
kriterler dikkate alındığında bu rakamın 63 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Türkiye petrol ve doğal gaz kaynakları açısından zengin bir ülke olmamasına rağmen dünyanın 
en büyük enerji üreticileri ve tüketicileri arasında doğal bir köprü görevi görmektedir. Türkiye bu 
jeopolitik avantajını kullanarak önemli bir enerji terminali ve koridoru olma yönünde son dönemde 
ciddi adımlar atmaktadır.
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Doğu Akdeniz’de son dönemde yapılan keşifler özellikle Avrupa Birliği’nin bölgeye olan bakış 
açısını değiştirecek niteliktedir. İsrail ve Kıbrıs gazının Türkiye üzerinden dünya pazarlara ile 
buluşmasını öngören birçok proje daha şimdiden siyasiler tarafında yüksek sesle dile getirilmeye 
başlandı. Ülkeler arasında siyasi sorunlar henüz çözülmemesine rağmen Doğu Akdeniz gazında 
Türkiye’yi öne çıkaran en önemli unsur Türkiye üzerinden yapılacak boru hattının ekonomik olarak en 
makul çözüm olmasıdır.

Kuzey Irak’taki petrol ve doğal gazın Türkiye üzerinden ihraç edilmesi durumu Türkiye’nin 
bölgedeki konumunu daha da güçlendirecek. Ülkemiz Irak gazının bir kısmının yurt içinde kullanılması 
ile bu alanda kaynak ülke çeşitliliğini artırırken diğer yandan enerji arz güvenliğinin sağlanması 
açısından da önemli bir adım atmış olacak." dedi.

Türkiye Petrolleri Türkiye’nin artan petrol ve doğal gaz talebini karşılamak için son 10 yılda 
11,2 milyar dolar yatırım yaparak yurtdışında en fazla yatırım yapan Türk şirketi olmuştur. 
Yatırımlarımızın karşılığı olarak son 10 yılda 19,7 milyar dolar gelir elde ettik ve devlete toplamda 7 
milyar dolar kaynak aktardık. Ayrıca TP’nin tarihinde ilk yurtdışı saha satın alımı ve Azerbaycan’da %
10’luk hisse artışı gibi açılımlar günlük petrol üretimimizin yeniden 100 bin varilin üzerine çıkmasında 
etkili oldu. Üretimimizin 2/3’ünü yurt dışında geriye kalanını yurt içinde üretiyoruz. Türkiye Petrolleri 
yatırımlar noktasında bütün kamu kurumları arasında da öncü bir role sahiptir.

Mevcut yürüttüğümüz arama ve üretim projelerimizin yanı sıra AR-GE ve inovasyon 
yatırımlarımızı artırarak Türkiye’nin önde gelen araştırma merkezleri ve üniversiteleri ile işbirliği 
içerisinde ankonvansiyonel, gaz hidrat ve bitümlü şeyllerden petrol üretimi konusunda yoğun emek 
harcıyoruz. Türkiye’nin %100 kamu sermayeli ilk AR-GE merkezi olacak TP ARGEM’i kurduk. Yerli 
imalat kullanım oranını ise 2018 yılında yüzde 18, 2023 yılında ise yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Karadeniz ve Akdeniz’de yürütülen deniz aramacılığında dünyanın önde gelen petrol şirketleri 
ile yaptığımız ortaklıklardan oldukça verimli sonuçlar elde ettik. Deniz aramacılığı uzun vadeli, riskli ve 
oldukça maliyetli bir süreç. Bugün dünyanın en önemli petrol rezervlerini barındıran Kuzey Buz 
Denizi’ndeki rezerve ancak açılan 33. kuyuda ulaşıldı. 1969’da başlayan çalışmaların başarısı yüksek 
risk, sabır, deneyim ve bilginin bileşimidir. 36 aktif şirketin faaliyet gösterdiği Kuzey Buz Denizi’nde 
bugün günlük 2 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirilmektedir. Biz Karadeniz’de henüz işin 
başındayız. Denizlerimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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Türkiye Petrolleri olarak önem verdiğimiz projelerin başında doğal gaz depolama geliyor. Bugün 
itibarı ile yıllık yaklaşık 50 milyar m3 olan doğal gaz tüketim potansiyeli ve 2,661 milyar m3’lük 
depolama kapasitesi ile doğal gaz arz güvenliği açısından riskli bir konumda yer almaktadır. 2020 
yılında hayata geçirilmesi planlanan TP ve BOTAŞ’a ait depolama projeleri ile depolama kapasitesinin 
5,3 milyar m3’e, yıllık tüketimin ise 70 milyar m3’e ulaşması beklenmektedir. 2020 yılına kadar 
yapacağımız ilave 1 milyar 85 milyon dolar yatırım ile TP Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi ülkemizin 
yıllık doğal gaz tüketiminin %8’ini tek başına karşılayabilecek.

Türk ekonomisine TÜPRAŞ, Petrol Ofisi, Petkim, BOTAŞ gibi 19 dev şirketi kazandıran 
Türkiye Petrolleri 1984 yılında entegre yapısının bozulmasıyla birlikte arama ve üretim şirketi haline 
geldi. Ancak arama ve üretim sektörü gelirlerin büyük oranda petrol fiyatlarına bağlı olduğu 
petrolcülüğün en riskli kısmı. Bu nedenle petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler dünyadaki 
bütün arama ve üretim şirketlerini olduğu gibi bizi de olumsuz etkiliyor.

Dünyanın Gerçeklerinden Kaynaklı Dönüşümü Hayata Geçirdik

Geçmiş on yıla baktığımızda yatırımlar, devlete yaptığımız katkı, yarattığımız istihdam, 
ülkemize kazandırdığımız jeopolitik güç noktasında oldukça iyi bir noktadayız diyen Şişman sözlerini 
şöyle sürdürdü, "Ancak bu ulusal başarılar bizim için yeterli değil. Dünya değişiyor, sektör ve onu 
besleyen teknoloji yoğun bir değişim ve gelişim içinde. Doğal olarak Türkiye’nin küresel enerji şirketi 
olma yolunda adımlar atan Türkiye Petrolleri çağın gerektirdiği bu değişimin gerisinde kalamazdı. 
Türkiye Petrolleri olarak işin doğası gereği dünyanın gerçeklerinden kaynaklı değişim ve dönüşümü en 
iyi şekilde analiz ederek gerekli stratejileri uygulamaya koymak adına TP2023 Bütünsel Dönüşüm 
Programını hayata geçirdik. Ülkemizin yurtiçi hidrokarbon kaynakları sınırlı olduğu için çalışmamızın 
eksenine yurtdışı odaklı büyümeyi koyduk. Bunun için de şirketimizin en hızlı şekilde karar alabilmesi, 
operasyonel ve yönetimsel açıdan mükemmel bir durumda olması gerekir. Bütünsel dönüşüm 
programının özü de çağın gereklerine uygun olarak şirketimizi yeniden yapılandırmak ve bu sayede 
arzuladığımız sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. 100’e yakın petrol ve doğal gaz şirketini analiz 
ederek bize en uygun olan 23 tanesi üzerine yaptığımız detaylı çalışma sonucu şirketimizin 2023 
Vizyonunu belirledik. İç ve dış paydaşlarımızın bizlerden neler beklediğini detaylı bir çalışma ile analiz 
ettik. Bizlerin bütün amacı bölgesinde lider, dünyada etkin, uluslararası rekabet düzeyi yüksek, en geniş 
coğrafyada faaliyet gösteren, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu, dünya çapında tanınan 
10 küresel Türk markasından biri olacak bir TP vücuda getirmektir.
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Bütün gayretimiz Türkiye Petrollerinin yüksek potansiyelini ortaya çıkararak şirketimizi 
uluslararası milli petrol şirketi olarak konumlandırmak. Bunun için TP’nin KİT mantığından kurtarılarak 
şirkete hareket esnekliği kazandıracak özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. Böylece bağımsız karar alma 
konusunda büyük bir hareket kabiliyeti kazanacak şirketimiz büyüme ve yatırım odaklı bir strateji ile 
küresel rekabette büyük bir avantaj elde edecek. Şirket hisselerinin halka arz edilmesi ile hem 
yatırımlarımız için gereken sermaye girişini sağlayacağız hem de şeffaflık ve hesap verilebilirlik 
noktasında bütün kamuoyuna açık olacağız. Sektörel ve bölgesel konjonktürün çok hızlı değiştiği bu 
ortamda devletimiz enerji eksenli yürüteceği aktif politika ile TP’nin hukuki statüsünü değiştirerek ve 
finansa destek sağlayarak özellikle petrol fiyatlarının düşük seyrettiği bu dönemde ortaya çıkan fırsatları 
TP aracılığıyla değerlendirerek şirketimizin rekabetçi gücünü güçlendirecektir.

Hedeflediğimiz dönüşümü sağladığımızda teknik/operasyonel gücümüz daha da artacak ve 
Türkiye Petrolleri ülkemizin enerji ithalatının düşmesine ve enerji koridoru olma hedefine büyük katkılar 
sağlayacak. Bu nedenle yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her yerindeki iş geliştirme 
fırsatlarını büyük bir dikkatle inceliyoruz. Bunun yanı sıra, ankonvansiyonel faaliyetlere ağırlık vererek, 
yerli imalat oranını artırarak ve en önemlisi deniz aramacılığını en üst noktalara taşıyarak Türkiye’nin 
2023 enerji hedefleri için önemli bir kaldıraç noktası olmak istiyoruz."

Petrol ve doğal gaz ülkesi olmayan ancak dev enerji şirketlerine ev sahipliği yapan Fransa, 
İtalya, İspanya gibi ülkelerin petrol ve doğal gaz şirketleri ülkelerinin gayri safi milli hasılalarına 
ortalama %8’lik katkı yapmaktadır. Bu durumda Türkiye Petrollerinin de bugün 65 milyar dolar cirosu 
olan bir şirket olması gerekmektedir. Bu yüzden Türkiye Petrolleri için dönüşüm bir sorumluluk değil 
artık bir zorunluluktur. 2023 enerji hedefleri için Türkiye Petrolleri önemli bir kaldıraç noktası olacak. 
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak, enerji koridoru konumumuzu güçlendirmek, 
ankonvansiyonel potansiyelimizi ekonomiye kazandırmak, yakın coğrafyadaki kaynaklar üzerinde söz 
sahibi olmak, Afrika’ya açılmak, Ön Asya’da güçlenmek ve yerlileştirme oranını artırmak uzun vadeli 
enerji hedeflerimiz arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
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