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PETFORM SCOUT TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

Tarih : 03.05.2017
Mekân : Sheraton Hotel Ankara
Oturum : Açılış Konuşması
Konuşmacı : Aziz Camcı (PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı)

Günaydınlar;

PİGM Sn. Ömer Koca,
ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Ömer Sami Yapıcı,
ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Öztürk Selvitop,
TPIC Genel Müdür Yrd. Sn. Ercan Göçer,
Kamu ve özel sektörün saygıdeğer temsilcileri,
Değerli Üyelerimiz,
Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi PETFORM olarak, arama – üretim sektörü ve doğalgaz
piyasasında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin öncülüğünde
2000 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz. 5 üye ile yola
çıkan Derneğimiz 2017 yılı itibariyle 60 üyeye ulaşmıştır. PETFORM
üyesi şirketlerin toplam cirosu Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının
%5’ine tekabül ediyor. Üyelerimizin ödediği toplam vergi 5 milyar TL,
istihdam ettiği toplam çalışan ise 31.500’e ulaşmış durumda.

Derneğimiz, Türkiye’de Arama-Üretim sektöründe faaliyet göstermekte
olan yerli ve yabancı özel sermayeli şirketleri çatısı altında bulunduran
tek Sivil Toplum Kuruluşudur. Bu nedenle, PETFORM olarak Türkiye
Arama-Üretim sektörünün gelişimi hususunda büyük bir
sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde,
son üç yıldır PETFORM tarafından organize edilen Scout Toplantılarının
bugün gerçekleştireceğimiz sekizincisinde de sektörümüzü yakından
ilgilendiren konuları hep birlikte masaya yatıracağız.

Kıymetli hazirun,
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Arama-Üretim sektörü, ülkemizin enerji arz güvenliği için gerçekten
hayati öneme haiz. Halihazırda petrol ve petrol ürünleri ihtiyacımızın
%92’sini, doğal gaz ihtiyacımızın ise %99’unu ithal ederek karşılıyoruz.
Bir başka deyişle, ülkemizin ihtiyaç duyduğu birincil enerjinin %60’ı bu
iki kaynaktan karşılanıyor.

Geçtiğimiz 7 yılda petrol ve doğal gaz ithalatına ülkemizin ödediği
tutarın 300 milyar doları (USD) aştığını görüyoruz.

Diğer taraftan, PETFORM üyesi Arama-Üretim şirketlerinin ülkemizde 7
milyar dolar tutarında yatırım yaptığını da memnuniyetle belirtmek
isterim.

2004-2016 yılları arasında arama üretim sektörünün gerçekleştirdiği
faaliyetler sayesinde yaklaşık 30 milyon ton ham petrol üretimi yapılarak
46 milyar dolar, 9 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapılarak 2,3
milyar dolar Türkiye ekonomisine kazandırılmıştır.

“Milli Enerji Politikası” başlığı altında ülkemizin yerli enerji kaynaklarını
artırmaya yönelik stratejilerin Bakanlığımız tarafından geliştiriliyor
olmasını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu minvalde, Sn. Bakanımızın,
ülkemizin yerli ham petrol ve doğal gaz potansiyelini tam anlamıyla
ortaya koyacak arama-üretim faaliyetlerinin proaktif bir şekilde hayata
geçirileceğine yönelik açıklamalarını sektör temsilcileri olarak çok
önemsiyoruz.

Buradan hareketle, hem enerji arz güvenliğimizin etkin bir şekilde tesisi
hem de cari açığımızın düşürülmesi noktasında yerli Arama-Üretim
faaliyetlerinin stratejik önem arz ettiği görüşü, kamu ve özel sektör
olarak hepimizin ortak paydası.

Ancak burada bir tespitimi de dile getirmeden geçemeyeceğim:
Sektörümüz, Türkiye enerji piyasasına yaptığı yatırımlar ile elini taşın
altına koyan şirketlerden müteşekkilse de, bugüne kadar bu şirketler
teşvik mekanizmalarından yeterince istifade edemediler.
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Nitekim bir önceki Scout toplantısında bu konu gündeme gelmişti.
Toplantıda aldığımız karar uyarınca üye şirketlerimizin katkılarıyla
başlattığımız çalışmaları sonlandırıp karar alıcılarımızın dikkatine
sunarak önemli mesafe kat ettik.

Enerji Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler olumlu karşılandı.
Arama-Üretim sektörünün de yatırım teşvik desteklerinden
yararlanması amacıyla yapılacak bir düzenleme ile bu konuda olumlu
bir gelişme sağlanabileceği belirtildi. Bu kapsamda, Sn. Müsteşarımızın
söz konusu çalışmalarda sona gelindiğine yönelik açıklamalarını
heyecanla takip ettik. Kısa zamanda bu konu hakkındaki müjdeli haberi
sektörümüzle paylaşabilmeyi ümit ediyoruz.

Bu olumlu gelişmelerin yanında, sektörümüzdeki faaliyetlerin kesintisiz
olarak devam edebilmesi için hala çözülmesi gereken bazı sorunların
bulunduğu da bir gerçek. Bilhassa, uzun süredir bekleyen arama ruhsat
başvurularının mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasını
bekliyoruz.

Diğer taraftan, sismik hareketliliğe sebep olduğu iddiasıyla bazı
bölgelerde durdurulan arama faaliyetlerinin yatırımcı güvenine zarar
verebilecek bir gelişme olduğunu not etmek isteriz. Bu konunun tüm
sektör faaliyetlerini negatif yönde etkileyecek bir hal almadan bilimsel
veriler ışığında ele alınarak çözüme kavuşturulması amacıyla
çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü gündemimizde sizleri bu
konuda da kısaca bilgilendireceğiz.

Saygıdeğer katılımcılar,

Sözlerimi tamamlarken; bugün gerçekleştireceğimiz toplantının verimli
geçmesini, yeni ortaklıklara ve keşiflere vesile olmasını diliyor,
katılımlarınız ve katkılarınız için şimdiden hepinize teşekkürlerimi
sunuyorum.

Saygılarımla
Aziz Camcı - PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı


