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Tarih : 9.07.2017-13.07.2017 
Yer    : İstanbul Kongre Merkezi-Harbiye 

Etkinlik: 22.Dünya Petrol Zirvesi  

 

 
-Küresel petrol ve doğalgaz sektörünün önemli organizasyonlarından bir tanesi olan Dünya Petrol 
Zirvesi’nin 22.si 9 Temmuz-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Enerji için 
anahtar Türkiye sloganıyla düzenlenen zirvenin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak ve Azerbaycan, Sırbistan, Bulgaristan devlet başkanları ile yaklaşık 30 ülkenin bakanları 
katıldı. 
 
-Açılış konuşmalarında öne çıkan noktalar; 

• Kaya gazı ile mevcut piyasa düzeninin ilerleyen yıllar içerisinde değişeceği noktasına vurgu 
yapıldı.  

• OECD ülkeleri arasında Türkiye tüketim hızı en hızlı artan ülkeler içerisinde üst sıralarda yer 
almaktadır. 

• Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz’deki fosil yakıtlar için yaptığı çalışmalarını sürdürmektedir. 
Özellikle Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalar sürmekte olup, bu çalışmaların ardından sondaj 
çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Son günlerde gündemde olan Doğu Akdeniz gaz 
rezervlerinin çevredeki tüm ülkelere ait olduğu noktasına dikkat çekildi. 

• Türkiye’nin doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için yürütülen bu projelerin yanı sıra LNG 
ticareti, depolama gibi alanlarda çalışmalar sürmektedir. Faaliyette olan ve faal hale gelecek 
projeler ile Türkiye’nin doğalgaz depolama kapasitesi 2023 yılında 11 milyar m3 ‘e ulaşacaktır. 

• Ayrıca, TANAP-TAP ve Türk Akımı projeleri tüm hızıyla sürmekte olup, ilerleyen yıllarda 
Türkiye doğu batı arasında bir köprü görevini üstlenecektir. 

• TANAP ile ilk aşamada Türkiye’ye 6 milyar m3, Avrupa’ya ise 10 milyar m3 doğalgaz arzı 
sağlanacaktır. 

• Tüm bunlara ek olarak yapılan çalışmalar ile Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin %20’si 
kadar depolama hedeflenmektedir. Bu şekilde Türkiye’nin arz güvenliği konusunda herhangi 
bir sıkıntı yaşamayacağı düşünülmektedir. 

• Sürmekte olan nükleer projelere bir yenisinin önümüzdeki yıllarda eklenerek, Türkiye’nin 
enerji talebinin bir kısmının bu projeler ile karşılanması planlanmaktadır. 

• Geçen yıl enerji sektörüne yapılan yatırım ise 6 milyar $ olarak açıklandı. 

• Balkan ülkelerinin devlet başkanlarının ortak vurgu yaptığı noktalar arasında mevcut boru 
gazı projelerinin kendi ülkelerine sağlayacağı yararlar ve önümüzdeki yıllarda yapılacak 
projelerde kendi ülkelerinin yer alması gerektiğidir. Bu projeler ile bu ülkelerin birer gaz 
merkezi olabileceği tezini savunmaktadırlar.  
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-Zirve birçok genel oturuma, bakanlık oturumlarına, CEO oturumlarına ve forumlara ev sahipliği 
yapmıştır. Bütün oturumlarda dikkat çeken noktalar verimlilik, dijitalleşme, temiz enerji ile büyüyen 
ve yeni pazarlara yatırımcıları çekme çalışmalarıdır. Genel oturumlarda; 
 

• Enerji sektörüne yapılan toplam yatırım 1,7 trilyon $ olarak açıklandı. Küresel enerji 
yatırımlarında 2016 yılında 2015 yılına göre %12’lik bir azalış gözlemlenirken, fosil yakıtlara 
yapılan yatırımlarda ise %25’lik bir azalma söz konusudur. Enerji verimliliği çalışmalarına 
yapılan yatırımlarda ise %9’luk bir artış gözlemlenmiştir. 

• Tarihte ilk kez elektrik sektörüne yapılan yatırımlar, diğer enerji sektörlerine yapılan 
yatırımların üzerinde yer almıştır. 

• Küresel petrol ve doğalgaz piyasalarını köklü değişikliğe götürmekte olan kaya gazı ana konu 
başlıklarından bir tanesi olmuştur. Kaya gazı etkisi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ilerleyen yıllarda net ithalatçı konumundan ihracatçı durumuna geçecektir.  

• Geleneksel olmayan(unconventional) yöntemler ile elde edilen doğalgazın küresel piyasalara 
hızlı bir şekilde adapte olması gerektiği söylendi. Bu adaptasyon ile Avrupa’nın arz güvenliği 
konusunda önemli bir adım atılabileceğine dikkat çekildi. 

• Japonya’daki yaşanan felaketten sonra doğalgaz piyasalarında meydana gelen 
dalgalanmanın bir benzeri ABD ve Avustralya’nın LNG politikaları ile benzer bir etki 
piyasalarda gözlemlenmiştir. 

• Doğalgazın ilerleyen yıllarda daha fazla talep göreceği konusunda fikirler paylaşılırken, 
doğalgazın ulaşılabilirliği, fiyatı ve çevreci-diğer fosil yakıtlara göre- gibi özellikleri ile yakıt 
karışımında daha fazla yer alacağının bilgileri sunuldu. 

• Yenilenebilir enerjinin, enerji arz payının önümüzdeki yıllar içerisinde %3’ten %12’lere 
çıkacağına vurgu yapılırken elektrikli ve hibrit araçların önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte artış 
göstererek piyasalarda daha çok yer alacağına dikkat çekildi. 

• Birçok katılımcı ve konuşmacı; temiz, güvenli, eşit ve şeffaf bir enerji piyasasının 
oluşturulması konusunda fikir beyanında bulundular. 

 
-IEA ve OPEC özel oturumunda Fatih Birol ve Barkindo 2017 yılının ilk 6 ayında enerji piyasasında 
yaşanan zorluklara dikkat çekti. Birol, OPEC,OPEC dışı ve piyasaları üç kardeş olarak tanımladı ve bu 
üçünün her zaman sıkı ilişkiler içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti. Barkindo ise petrol fiyatları 
için uygulamada olan üretim kısıtlamalarının istenilen etkiyi yaratmadığını ve stok erimesinin 
fiyatlarda herhangi bir yükselişe yol açmadığını sözlerine ekledi. 
 
-IEA’nın tahminlerine göre yenilenebilir enerji ve alternatif enerji kaynaklarını kullanan araçlar petrol 
talebinin yükselişini durdurmayacak, sadece artışta duraklamaya sebebiyet verebilir. Petrol talebinin 
artışındaki esas paydaşların gemiler, uçaklar, kamyonlar ve petrokimya sanayi olduğuna dikkat 
çekildi. 
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-Ayrıca IEA ve OPEC, yatırımların yavaşladığı bu dönemde 2017’nin ikinci yarısının sektör için bir 
toparlanma evresi olması gerektiğini temenni ettiklerini sözlerine eklediler. 
 
 
-OPEC/Barkindo piyasaya sürülen kaya gazının talep için önemli bir kaynak olduğunu söylerken, 
piyasalarda talep sıkıntısı yaşanan dönemlerde kaya gazının önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. 
 
-GECF/Hossein Adeli doğalgaz ticaretinde uzun soluklu ortaklıkların doğalgaz piyasalarının 
vazgeçilmez bir olgusu olduğuna vurgu yaparken, önümüzdeki yıllarda da bu anlaşmaların devam 
edeceğini düşündüğünü söyledi. 
 
-Bakanlık oturumlarından konu başlıkları ise şu şekildedir; 
 

• Rusya Federasyonu oturumunda kongrede birçok kez vurgu yapılan temiz ve yeşil enerji kon 
başlıklarından bahsedildi. Elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin payı %50, diğer 
hidrokarbonların payı %5 ve geri kalan payların diğer kaynaklar arasında paylaştırıldığı 
söylendi.  

• Rusya, Avrupa’nın yanı sıra sürekli talep artışı gösteren Çin ve Asya-Pasifik ülkelerine de 
doğalgaz ve petrol ticareti için çalışmalar sürdürmektedir. 

• Rusya’da petrolün %20’si yabancı firmalar tarafından çıkarılmaktadır ve bunun önümüzdeki 
yıllarda artırılması planlanmaktadır. 

• İsrail oturumunda ise ana konu başlığı Doğu Akdeniz gazı ve bu çıkarılan gazın hangi ülkeler 
aracılığıyla Avrupa’ya ulaştırılacağı idi. 

• İsrail ile Türkiye arasında bakanlıklar seviyesinde yapılan görüşmelerde İsrail-Türkiye arası 
gaz ticareti için yatırımların ve projelerin hızlandırılması kararı çıkmıştır. Bu yatırım ve 
projeler ile Avrupa’ya doğalgaz arzı sağlanması planlanırken aynı zamanda Türkiye’de de arz 
çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 

• İsrail’de 2012 yılında elektrik üretiminin asıl kaynağı kömür ve petrol iken 2017 yılına 
gelindiğinde elektrik üretiminde doğalgaz %60-65 oranlarına çıkmıştır. Ayrıca, ilerleyen 
yıllarda doğalgazın enerji karışımında daha fazla yer alması gündemdedir.  

• Amerika Birleşik Devletleri oturumunda ise 2020 yılında yapılacak 23.Dünya Petrol Zirvesi ve 
Houston ile ilgili bilgiler sunuldu. 

 
-22.Dünya Petrol Zirvesi, 13 Temmuz’da Türkiye ve ABD arası kongre bayrak devri ve konuşmalar ile 
noktalandı. 
 
 

 


