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TÜRKİYE PETROLLERİ 2023 HEDEFLERİ  

İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTADA 
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun Türkiye Petrollerinin faaliyetleri ve 

gelecek projeksiyonu hakkında brifing aldı. 

TP Genel Müdürü Besim Şişman TP’nin Türkiye’nin 2023 Stratejik Vizyonuna yaptığı 

katkılar hakkında Bakan Alaboyun’a bilgi verdi. Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde OECD ülkeleri 

içerisinde en hızlı enerji talep artışının Türkiye’de gerçekleştiğini belirten Şişman, “Türkiye’nin 

enerjide dışa bağımlılığının en aza indirilmesi 2023 ve sonrası hedeflerin çok daha kolay 

yakalanmasını sağlayacaktır. Bu maksatla Türkiye Petrolleri olarak son 10 yılda yurtiçi ve yurtdışı 

toplam 11,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 60 yıllık tecrübesiyle bugün 7 ülkede 15 proje 

ile faaliyet gösteren TP, ülkemizin artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının en uygun şekilde 

karşılanması için var gücüyle çalışmaktadır.” dedi.  

Yurtdışındaki En Büyük Türk Yatırımcısıyız 

Türkiye Petrollerinin son dönemde gerçekleştirdiği toplam 8,4 milyar dolar yatırımla 

yurtdışındaki en büyük Türk yatırımcısı olduğunun altını çizen Şişman şöyle devam etti: “Türkiye 

Petrollerinin 102 bin varillik günlük üretiminin %60’ını yurtdışından karşılıyoruz. Ülkemizin 

sınırlı hidrokarbon kaynakları nedeniyle yatırım portföyümüzün merkezine yurtdışı odaklı 

büyümeyi koyduk. Azerbaycan, Afganistan, Irak, Libya, Rusya ve Türkiye’de faaliyet gösteren 

TP, önümüzdeki yıllarda yakın coğrafyamız başta olmak üzere hidrokarbon açısından zengin Orta 

Doğu, Hazar Bölgesi, Afrika ve Latin Amerika’da da iş geliştirme faaliyetlerine hız kesmeden 

devam edecektir.  

Kamu kurumu olmanın sağladığı güçlü devlet desteği avantajını her fırsatta kullanan 

şirketimiz yurtdışı operasyonlarında pek çok ilki yaşadı son yıllarda. TP’nin 60 yıllık tarihinde 

Rusya’da yaptığı ilk yurtdışı saha alımı ile Şah Deniz Sahası ve BTC boru hattındaki toplam hisse 

payının %9’dan %19’a çıkarılması gibi yeni açılımlar günlük üretimimizin 100 bin varil bandını 

aşmasında etkili oldu.  
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Ayrıca Malezyalı Petronas, Hindistanlı ONGC Videsh ve Pakistanlı PPL şirketleri ile 

imzaladığımız mutabakat zaptları ile hidrokarbon alanında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, 

bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımı ile karşılıklı yatırımların artırılmasını amaçlıyoruz.  

TP’nin yüksek potansiyelini ortaya koyacak projelerle küresel bir oyuncu olabilmesi için 

son yıllarda agresif bir büyüme stratejisi izlemeye başladık. Şirketimizi uluslararası milli petrol 

şirketi olarak yeniden konumlandırdık ve bütün faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz. 

Türkiye’nin Enerji Hedeflerine Katkı Sağlıyoruz 

Türkiye’nin jeostratejik avantajını kullanarak enerji alanında Türkiye’nin bölgesel ve 

küresel etkinliğini artırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Şişman sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Bölge ülkelerinin doğal kaynaklarının dünya pazarları ile buluşmasını sağlayan arama-üretim 

projelerinden boru hatlarına kadar petrol değer zincirinin birbirini tamamlayan halkalarında 

faaliyet göstererek sadece karlılığımızı artırmıyor aynı zamanda ülkemizin önemli bir enerji 

oyuncusu olmasına da büyük katkılar sunuyoruz. Bölge ülkelerinin doğal kaynaklarının 

uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin enerji 

koridoru ve enerji terminali olması hedeflerine de katkı sağlıyoruz. 

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. 

Petrol Neredeyse TP Orada Olacaktır 

Ülkemizdeki yerli kaynaklarının çıkarılarak milli ekonomiye kazandırılması adına 

ankonvansiyonel ve deniz aramacılığına ağırlık verdiklerini ifade eden Şişman, “Akdeniz ve 

Karadeniz’de dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketleri ile birlikte yürüttüğümüz 

çalışmalar sonucu önemli veriler elde ettik. Shell ile bu yıl Karadeniz derin deniz alanlarının 

geliştirilmesini öngören erken dönem arama projemiz Şile-1 kuyusunu açtık. Barbaros Hayrettin 

Paşa gemisinin Karadeniz’de yürüttüğü yoğun sismik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin 

kullanıldığı proje Shell ve TP’nin küresel tecrübesi, ileri teknolojisi, yüksek standartlarda iş sağlığı 

ve güvenliği, emniyet ve çevre duyarlılığıyla gerçekleştirildi.” dedi. 

Ankonvansiyonel yöntemlerle yürütülen petrol ve doğal gaz aramacılığını ağırlıklı olarak 

Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgeleri’nde yürüttüklerini ifade eden Şişman “Shell, 
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Transanlantic, Exxon Mobil ve Halliburton ile birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Trakya’da 

yaptığımız çalışmalar sonucu umut vaat eden sonuçlar elde ettik. Türkiye’nin enerji faturasının en 

aza indirilmesi amacıyla ‘Petrol Neredeyse TP Orada Olacaktır’ yaklaşımıyla hareket eden 

şirketimiz yurtiçi ve yurtdışında gerek karalar gerek denizler gerekse ankonvansiyonel yöntemlerle 

petrol arama ve üretim faaliyetlerine devam etmektedir.   

Türkiye’nin ilk ve tek doğal gaz depolama tesisi Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları 

Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile ülkemizin kısa vadeli enerji arzı güvenliğinin 

sağlanması konusunda önemli bir adım attık. Mevcut depolama tesisimizin geliştirilmesi için 2019 

yılına kadar yapacağımız toplam 1 milyar 85 milyon dolarlık yatırımla doğal gaz depolama 

kapasitesimizi 4,3 milyar m3’e ulaştırarak mevcut tüketimin %8’lik kısmını tek başımıza 

karşılayabilecek duruma geleceğiz. 

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 Kömür İşletmeleri ile Bolu Göynük ve Ankara Nallıhan de bitümlü 

şeyllerden sentetik petrol, sentetik gaz elde edilmesi ve/veya bitümlü şeyl yakıtlı termik santraller 

kurularak elektrik enerjisi üretimi, TÜBİTAK ile petrol kuyularında düşük akışkanlıkta bulunan 

petrolün mikrodalga enerji etkileşimi ile akışkanlığının artırılması ve Ege Üniversitesi ile Batı 

Karadeniz karasularında deniz tabanından alınan örneklerin incelenerek olası gaz hidrat 

rezervlerinin belirlenmesi yönünde yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” 

dedi. 

 

Brifing sonrası açıklama yapan Bakan Alaboyun, “TP’nin yurtdışında faaliyet göstermesi 

için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapar, gerekiyorsa bizden sonra gelecek Bakanı 

gerekirse ikna eder, altyapıyı hazırlarız. Buradaki yetişmiş insan kaynağı potansiyelinin kurumsal 

hafızaya dönüşmüş olması Türkiye Petrollerinin daha da ileri gitmesini sağlayacaktır.” dedi. 

 

Türkiye Petrollerinin belirlenen hedeflere ulaşmasının Türkiye’nin uzun dönemli stratejik 

hedeflerine hizmet edeceğini anlatan Bakan Alaboyun, Türkiye’nin 2023 hedefleri için Türkiye 

Petrollerinin önemli bir kaldıraç noktası olacağını sözlerine ekledi. 

 


