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TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın hazırlanmasının hemen hemen her aşamasının itici gücü olmuş ve hemen her konuda aydınlatıcı 
fikir ve önerileri ile çalışmanın bir sonuca ulaşmasında büyük katkıları olan değerli dostlarım ve abimlerim Sn. 
Tarık İSTER (SONTEK Sondaj Ekipmanları, Petrol ve Maden Ltd.Şti.), Sn. Öner Fevzi TÜMER (TÜMER Danışmanlık) 
ve Prof.Dr.Ergül YAŞAR (İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı) bu 
çalışmanın en büyük teşekkürünü hak eden kişilerdir. Ayrıca, Jeo. Yük. Müh. Dr.Esat KIRATLIOĞLU’na (Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Eski Bakanı), Jeo. Yük. Müh. Dr.Oğuz ERTÜK’e (Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi / TPIC Eski 
Genel Müdürü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı / TPAO Arama ve Araştırma Grupları Eski Başkanı), Petrol 
Yük. Müh. Hüseyin ÇİLOĞLU’na (Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketi / TPIC Eski Başkan Yardımcısı ve Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı / TPAO Sondaj Dairesi Eski Başkanı), Jeo. Yük. Müh. Dr.Yaşar KESKİN’e (Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı / TPAO Kazakistan Eski Ülke Müdürü),  Doç.Dr.Orhan KAVAK’a (Dicle Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı) sektörel bilgi ve tecrübelerini benimle paylaştıkları, 
ayrıca hazırladığı yüksek lisans tezinden büyük ölçüde faydalanmama izin veren ve konu hakkındaki bilgilerini 
benimle sürekli paylaşan Sn. Derviş BAŞA’ya (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri 
Dairesi Başkanlığı), eserlerinden faydalandığım ve bu çalışmayı sonuçlandırmam için beni kışkırtan Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Sn. M.Kaya ÇOBAN’a (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Arama Dairesi)’ ve hazırladığı yüksek lisans 
tezinden önemli miktarda faydalandığım Sn. Kadir GÜLÇİN’e çok teşekkür ederim.

Bu kitabın hazırlanabilmesinin en önemli motivasyon kaynağı ve destekçisi şüphesiz ki, eşim ve çocuklarımdır.  
Kitabın hazırlanma aşamasında, çalışma odamda her tarafı dağıttığım ve onlarla geçireceğim vakitler yerine bu 
kitabın yazımıyla meşgul olduğum için kendilerine mutlak bir özür borçluyum. 

Bu eser, bugün nefes alıp yaşamamızda en büyük paya sahip olan cefakar atalarımıza ve büyük Türk Milletine 
atfedilmiştir.
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ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI VE SONUÇLARI

Ülkemiz, petrol ve doğalgaz sıkıntısını en çok hisseden ülkelerden birisidir. Bu nedenle petrol ve doğalgaz, 
Türkiye ekonomisinde duyarlı bir konuyu oluşturmaktadır. Petrolle ilgili birçok yazılar yazılmakta, hesaplar 
yapılmakta ve genellikle bilimsellik ve mühendislikten uzak, heyecan yaratıcı ve/veya umut kırıcı haber ve demeçler 
verilmektedir. Özellikle, petrol aramalarını konu alan asılsız veya bilime aykırı olan bu yazılar, konu hakkında bilgi 
kirliliğine ve kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır.

Ülkemiz petrol ve doğalgaz kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak, hızlı, sürekli ve etkili bir biçimde 
aranması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ülkemizin bulunduğu konjonktürel yapısı gereği çok önemlidir. 
Sınır komşularımız olan Irak, Suriye ve İran’da büyük ölçeklerde petrol rezervlerinin bulunmasından hareketle 
geliştirilen “Türkiye’nin altında bir petrol serveti yatıyor” söylemi ülkemizde sıkça gündeme gelmektedir. Yazılı 
basında sıkça görebildiğimiz, yabancı petrol arama şirketlerinin uydular vasıtası ile uzaydan son teknolojileri 
kullanarak arama yaptığını ve Türkiye’nin özellikle güneydoğusu ve her tarafında çok büyük petrol yataklarının 
var olduğu, “ Türkiye’de petrol olduğunu Türk’ten başka herkes biliyor” tabirinin kullanılması, ülkemiz genelinde 
yeterince araştırma yapılmamış / yaptırılmamış olmasının bir sonucudur. 

Kalkınma çabasına girişecek bir ülkede, yeraltı kaynaklarının bulunması, bilinmesi ve düzenli olarak 
yenilenecek bilançosunun hazırlanması gerekir. Küresel kapitalizmin böyle bir kaygısı mevcut değildir. Çünkü, 
bu konudaki planlama çokuluslu şirketlerin karargahlarında yapılmaktadır. Bu tip şirketler, dünyanın değişik 
yerlerine ilişkin temel bilgileri toplamakta, geleceğe yönelik olarak kazançlarını en yükseğe çıkaracak sıralamalar, 
öncelikler ve programlamalar yapmaktadırlar. Onlar için, maloluşların en aza indirilmesi için alınacak her 
önlem yerindedir. Piyasadaki fiyat salınımlara bağlı olarak işletmeleri durdurmak, kapatmak veya tekniğin ve 
mühendisliğin gereksinimlerine aykırı biçimde işletmeleri aşırı üretime sokmak ta onlar açısından mubahtır. Göz 
diktikleri ülkelerin biriktirdiği temel bilgileri, her yoldan (!) ele geçirmeye ve bu bilgilere bir başkasının ulaşmasını 
engellemeye çalışmaktadırlar. O ülkelerde kamu yatırımlarının, kamu denetiminin ve çevre koruma önlemlerinin 
zayıflatılması da yada gereğinden fazla artırılması, bu şirketlerin varlıkları için yaşamsal önemdedir. Girdikleri 
ülkelerin kamu yatırımlarının özelleştirilmesini, araştırma kurumlarının kapatılması ve/veya parçalanmasını ve 
her türlü yerel bilginin kendilerine açılmasını isterler. Ama kendilerine ilişkin konularda, tam bir kapalı kutudurlar. 
En kritik bilgileri saklar veya yalan bilgi verirler. Borsalarda yarattıkları skandallardan ötürü, doğru ve ayrıntılı bilgi 
vermek zorunda kaldıkları borsa kayıtlarından başka bir hiçbir bilgiye ulaşılamaz.

Küresel kapitalizmin metropol ülkeleri, bütün ideolojik savlarına karşı, merkezi bilgi derleme ve değerlendirme 
çalışmaları yapmaktadır ve kurumsallaşmışlardır. ABD, Kanada, ve Avustralya gibi ülkeler bu konuda başı 
çekmektedir. ABD’de USGS (Jeoloji Kurumu) ülkelerindeki ve diğer ülkelerdeki tüm yeraltı kaynaklarının rezerv 
ve kalite bilgilerini derlemekte ve kısmen de yayınlamaktadır. Ulusal Muhasebe Ofisi de, serbest pazar ilişkileri 
içinde yeni arama ve geliştirme yatırımlarının daha mantıklı yönlenebilmesi için her yıl yenilediği ulusal sermaye 
hesaplamalarında yeraltı kaynaklarının değerini hesaplayıp artışları ve eksilişleri biraz kamuoyunun, daha çokta 
karar vericilerin bilgisine sunmaktadır. Bu bilgileri, az gelişmiş ülkelerden esirgemek için de her yol ve yöntemi 
denemektedir. Ayrıca, Dünya Bankası ve IMF aracılığı ile bu yönde çalışabilecek diğer devletlere ait kurumları ve 
şirketleri de yok etmek üzere baskı ve beyin yıkama uygulamaları (algı operasyonları) sürdürmektedir.

“Petrol meselesi yalnız bir milli ekonomi meselesi değildir.

Aynı zamanda bir milli müdafaa meselesidir.”
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Teknolojinin yarış halinde olduğu, iletişim araçlarının akıl almaz şekilde çoğaldığı ve medya gücünün sınırları 
aştığı çağımızda, aldatmalar kolaylaşmış ve aldatma biçimleri çeşitlenmiştir. İşte tam bu dönemde, aldandığımızın 
farkında olarak ve/veya olmayarak her gün bir şekilde aldanmaktayız. Çoğunlukla farkında bile olmadan beynimize 
işlenen düşünceler, bizi egemenliği altına almakta ve yaşamımızı ele geçirmektedir. Ve biz birilerinin istediği 
şekilde düşünmekte ve yaşamımızı onların öğretileri doğrultusunda sürdürmekteyiz. Dolayısıyla, birçok konuda 
olduğu gibi Türkiye’nin petrol ve doğalgaz varlığı konusunda da milletimize ve milli şirketimiz olan TPAO üzerinde 
ciddi bir algı yönetimi ve engelleme yapılmıştır. 

Tarih boyunca kullanılan enerji kaynakları düşünüldüğünde, petrol ve doğalgazın tüketiminin artık bağımlılığa 
dönüştüğü ortaya çıkmaktadır. Fiyatları konusunda belirsizlikler olmasına rağmen, bugün yaşanan bu bağımlılık 
beraberinde birçok siyasi, ekonomik ve hatta yaşamsal riski de beraberinde getirmektedir. Arzda yaşanan sıkıntılar, 
tüketimin frenlenememesi, çoğu zaman ikamenin mümkün olmayışı, ülkemizde üretimin tüketimi karşılama 
oranını her geçen gün düşürmektedir. Bunun yanısıra enerjide petrole ve doğalgazın getirdiği sorunların yoğun 
olarak yaşandığı bu süreçte, ülkemizde yerli petrol ve doğalgaz varlıklarımızın yeraltından çıkartılması yaşamsal 
bir önem kazanmıştır.  

Türkiye’nin yeraltı yapısının hiçbir ülkeye benzemediğine ve bu yeraltı yapısında petrol bulunamayacağı 
düşüncesi mühendislik camiasında hakimdir. Bu düşünce doğru değildir ve bilimsel temeli sorunludur. Bilgi 
ekseninden kaymış bu ve benzeri düşünce ve uygulamaların ısrarla sürdürülmesi sonucunda, ülkemizin petrol ve 
doğalgaz varlığını arama ve üretiminde ciddi bir zaman ve kaynağın israf edildiği ve TPAO (Türkiye Petrolleri)’nın 
önemli bir prestij kaybına uğradığı / uğratıldığı görülmüştür.

Sunulan bu çalışma kapsamında, ülkemizin petrol ve doğalgaz varlığına veya yokluğuna önyargılı veya popülist 
bir yaklaşım sunmak yerine konunun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması amaçlanmıştır. Konunun, sadece 
teknik veya siyasi bakış açısıyla çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Bu çerçevede çalışma kapsamında, dünyada ve 
ülkemizde petrolün bütün yönleri ile araştırılması ve sunulması ilke edinilmiştir.

Çalışma kapsamında, “ Türkiye’nin Keşfedilebilir Doğalgaz Yatakları ” olarak adlandırılmış olan 3 Ciltten oluşan 
bir kitap serisi hazırlanmıştır. Serinin birinci cildi “ Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni ”, 2. cildi 
“ Türkiye ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı ”, 3. cildi de  “ Türkiye’nin Keşfedilebilir 
Petrol ve Doğalgaz Yataklarının Yüzeysel Belirtileri ve Yeraltında Bulunma Modelleri “ başlıkları ile sunulmuştur.

3 Ciltten oluşan ve “ Türkiye’nin Keşfedilebilir Petrol ve Doğalgaz Yatakları ” olarak adlandırılmış olan bu 
çalışmanın, ortaya çıkış şekli uzmanlık alanı maden yatakları ve jeotermal enerji olan yazarın uzmanlık alanları 
arasına petrol aramayı da ekleme veya uzmanlık alanlarımızda her şeyi öğrendik hadi birde Türkiye’de petrolü 
bulalım düşüncesi değildir. Yazarın konuyla olan teması, tamamen bir tesadüf sonucudur. 2012 yılında, yazar 
tarafından ruhsatlandırılan Hanönü (Kastamonu) - Boyabat (Sinop) ilçeleri sınırlarındaki maden sahasında 
2014 yılında yapılan bakır keşfi ve bu keşif amacıyla yapılan karotlu sondajlarda canlı petrole rastlanması ile 
başlamıştır. Bu rastlantı, bakır yatakları ile petrol sistemleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı sorusunun 
yazar tarafından sorgulanmasına / araştırılmasına sebep olmuştur. Yaklaşık bir yıl süren araştırma ve incelemeler 
sonucunda, özellikle bakır sahaları ve belirli maden yatakları ile petrol sistemleri arasındaki aynı ortamlarda oluşma 
ve birikme ilişkisi sağlıklı bir bilimsel temele oturtulmuş ve 3. Ciltte bu ilişki dünya örnekleri ve ülkemizden teknik 
kanıtları ile sunulmuştur. Bu ilişki ile ülkemizin öncel yerbilimsel verileri (jeoloji, jeofizik ve sondaj) kullanılarak, 
Türkiye’de keşfedilebilecek petrol ve doğalgaz yataklarına / petrol sistemlerine ait alanlar ve bu alanlarda yapılacak 
sondajlara ait koordinatlarda yüksek güvenirlilikle belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmanın dünya yerbilimleri ve yeraltı 
kaynakları aramacılığı sektörüne de yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

Geçen 20 yıllık dönemde petrol endüstrisinde kullanılan en önemli jeofiziksel yöntem olan sismik prospeksiyon 
yöntemlerinde, jeolojik bilgi seviyesinde, sedimanter havza modellemesi (havzanın jeolojik ve petrol bakış 
açısından geçmişinin yeniden oluşturulması), bilgisayar ve uydu teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler petrol 
aramacılığının çerçevesini çok genişletmiştir. Kaydedilen bu gelişmeler ışığında, ülkemizde arama yapılmış ve 
yapılmamış olan bölgelerin petrol ve doğalgaz varlığı, ülkemizin jeolojik özellikleri, maden yataklarına ait verileri, 
tektonik özellikleri, jeofizik verileri, sondaj verileri, dünya petrol ve doğalgaz sahalarının teknik veri ve özellikleri 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) kullanılarak dijital ortamda birleştirilmiş ve mesleki bütüncül olarak yeniden 
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
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Bu yeni değerlendirmeler, yazarın ülkemizin petrol ve doğalgaz varlığı hakkındaki fikrini değiştirmeye ve 
yenilemeye zorlamıştır. Bu zorlama sonucunda, Türkiye’nin tıpkı komşuları gibi bir petrol ve doğalgaz zengini ülke 
olabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Çalışmada, ülkemizde petrol ve doğalgaz keşfi yapılabilecek 296 adeti kara ve 
32 adeti karasuları ve denizlerde olmak üzere 328 adet yeni alan belirlenmiştir. Mevcut ruhsatlı arama ve üretim 
sahaları da dahil olmak üzere bu alanlarda açılması önerilen binlerce sondaj kuyusunun tamamının konum ve 
koordinatları da yüksek güvenilirlilikte belirlenmiştir. 

Yaklaşık iki yıldır sürdürülen mühendislik analiz ve yorumlama çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan 
keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yataklarında, ekonomiklik sırasına göre aşamalı olarak yapılabilecek iki tip 
uygulama ile bu alanların petrol ve doğalgaz potansiyeli kısa sürede belirlenebilir. Belirlenen bu alanlarda 
kazılması önerilen sondaj noktalarının, pahalı bir işlem olan sondaj öncesinde daha ucuz doğrulama yöntemleri 
olan jeokimyasal (gaz, pirit ve iyot-brom ölçümleri) ve jeofizik yöntemlerle (sismik, elektrik, graviye ve manyetik 
vb.) yeryüzeyinden doğrulanması mümkündür. Bunun yanında, jeotermal aramacılıkta kullanılan karotlu dar çaplı 
(slim-hole) kuyularla önerilen sondaj noktalarının isabetliliği ekonomik bir şekilde doğrulanabilir.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan petrol ve doğalgaz kuyularının ortalama derinliği 1850 m dolayındadır (Dünya 
ortalaması da 1800 m’dir). Türkiye’de şuan bu tip ve derinlikteki dar çaplı (slim hole) ekonomik kuyuları (1500 
- 2500 m), 300.000 - 500.000 dolara açan / açabilecek çok sayıda yerli sondaj şirketleri bulunmaktadır. Bu tip, 
ekonomik kuyularla ilgili alanın bir petrol ve doğalgaz sahası olup olmadığı doğrulandıktan sonra, ilgili sahada 
geniş çaplı üretim kuyularının kazılmasına geçilebilir.

Olayları doğru algılayarak güvenilir sonuçlara ulaşmada, ana ilkenin bilimsel verilerle beslenen farklı 
düşüncelerin tarafsız yorumlanmasına dayandığı bilinmektedir. Örneğin yerbilimlerinde (jeoloji), bir bölgedeki 
yeraltı zenginliklerinin anlaşılmasında çeşitli veri kaynakları kullanılarak, geçmişin belirtilerinden güncel 
potansiyeline açıklık getirilir. Ulaşılan bu sonuç, bölgenin yeraltı zenginliklerinin geleceğinin projeksiyonlarını 
olanaklı kılar. Bilimsel bir tanımlamayla bu yol, bilinenlerden bilinmeyenlere uzanan bir tümevarım tekniğidir. Bu 
nedenle, çalışmada petrol aramalarının dününden bugününe ve bugününden geleceğine uzanacak irdelemeler ve 
yaklaşımlar için aynı yöntem kullanılmıştır.

Bilgisiz bir toplumun gelişmesi mümkün değildir. Bilgi toplumların en büyük gücü gelişme, gelişme de 
ilerlemenin itici gücüdür. Cehaletle ileri giden veya gelişen bir toplum görülmemiştir. Her meslek kolunda 
olduğu gibi jeolojide de devamlı ve çok hızlı bir gelişim süregelmektedir. Her yeni çalışma ve teknolojik gelişme, 
bilgi dağarcığımıza bir kırıntı daha ilave etmekte ve bilgilerimiz çoğalmaktadır. Bilgi çoğaldıkça, yapacağımız 
yorumlar ve daha da önemlisi jeolojik geçmişi anlayabilme gücümüz artmaktadır. Jeolojik geçmişteki tartışmalar 
gözönüne alındığında, bugün ne kadar büyük bir yol katettiğimiz görülebilmektedir. Bir zamanlar yok sayılan veya 
olmayacağı düşünülen veya olması mümkün görülmeyen birçok işlem veya olayın olabileceği bugün ispatlanmış 
görünmektedir. Her şey bitmiş midir ? Hayır aksine yeni başlamaktadır. Zira, detaylara daha yeni inilmektedir ve 
gerçekler detaylarda gizlidir.

Yazar, petrol sistemleri ile metal madenlerin ve jeotermal kaynakların ilişkilerinin incelenmesi ve yorumlanması 
konusundaki bu ilk araştırmadaki yorum ve sonuçların başta ülkemiz petrol / maden ve jeotermal arama projelerini 
biçimlendirerek yönlendiren ve yeni arama stratejileri geliştiren / geliştirecek jeoloji ve jeofizik mühendislerine, 
sondaj ve üretim konularında çalışan / çalışacak petrol ve maden mühendislerine ve konuya ilgi duyarak, toplumu 
güvenilir bilgilerle yönlendirmeyi hedefleyecek, akademisyen, ekonomist, tarihçi, yorumcu ve yayıncılara bir kaynak 
olarak farklı bakışlar ve katkılar sağlayacağı düşüncesindedir.

Proje tamamlanmış olup, uygulanmayı beklemektedir. Devlet büyüklerimizin, ilgili çalışmaya sahip çıkmaları 
ve çalışmamızı ülkemizin en önemli sorunlarından birisinin çözümü ekseninde ele almaları temennimizdir.
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ÖNSÖZ

Bu ciltte, Türkiye’nin petrol imkânlarının araştırılması sürecinde yaşanan bütün aşamalar, gün ışığına çıkmış 
mevcut belgeleriyle ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizdeki petrol arama ve üretim 
çabalarının tarihsel seyrini ve karşılaşılan durumları tespit etmede, süreci sanılanın ötesindeki literatür ve arşiv 
bilgilerini de katarak konuyla ilgilenecek mühendis, siyasetçi ve araştırmacılara da daha kapsamlı bir araştırma 
çerçevesi sunulmuştur. Petrol üretim politikaları konusunda yaşanan gelişmeleri, farklı bilgi kaynaklarında 
zamanla değişen çelişkili sonuçlarını ve nedenlerini de ortaya koyabilmiş olmak hedeflenmiştir. Neden ve niçin 
soruları bol olan ve günümüzdeki kamuoyu kanaatlerinin de pek ikna olmadığı “Türkiye’nin Petrol Zengini Olmayan 
Bir Ülke” olduğu iddiasına dayanak oluşturacak veya bu iddiayı çürütecek hususlar derinlemesine araştırılmıştır. 
Şüphesiz ki bu konunun muhatabı, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. Araştırma, her iki dönemdeki belge 
ve çalışmaları bir arada değerlendirme fırsatını sunmak ve ayrıca her iki devletteki petrol politikalarının bir arada 
değerlendirilebilmesi bakımından önemlidir.

Bu kitapta, birinci petrol paylaşım kavgasında Osmanlı yönetiminin izlediği tutum ve nedenlerin, ilk paylaşım 
sonrasında petrol kaynaklarının hangi ülkenin şirketlerince işleteceğine yönelik ticari ve siyasi çekişme ve 
çatışmaların, bu çıkar çatışmalarında Batılı Devletlerin oynadığı rollerin ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 
sırasında ve sonrasında İmparatorluğun parçalanmasına yönelik gizli anlaşmalarda petrol gerçeğinin yeri de 
belirlenmeye çalışılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarındaki petrol varlığını ele geçirmek için önce Almanlar ve İngilizler 
arasında başlayan daha sonra ABD ve Fransa’nın da katılımı ile sürdürülen mücadele devletlerin, şirketlerin ve 
kişilerin hangi yöntemleri izlediğine ilişkin bilgileri belgeleri ile ortaya koymaktadır. Kitap ayrıca topraklarında 
petrol bulunan Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan Şeyhliklerinin İngilizlerle açıktan ve gizli olarak nasıl 
işbirliği yaptıklarını da açıklamaktadır. Günümüzde ülkemizin bulunduğu coğrafya yeni bir petrol ve doğalgaz 
paylaşımının ticari, siyasi ve askeri çekişmelerine ve çatışmalarına sahne olmaktadır. Halen sürmekte olan yoğun 
mücadelenin anlaşılabilmesi ve izlenebilmesi için birinci petrol paylaşım öyküsünü iyi bilmek gerekmektedir. 
Ayrıca, mevcut çıkar çatışmalarının Türkiye’nin iç ve dış istikrarını nasıl etkileyebileceğini anlayabilmek için de 
geçmişin öyküsünü iyi bilmek gerekmektedir. Kitap, bugünü anlamaya ışık tutacak geçmişe ait birçok değerli bilgi 
içermektedir.

Doğa bilimlerinin temeli olan yerbilimi (jeoloji) ve mühendisliği, toplumsal yaşamın sayısız ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bilgi ve uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Bu uygulama alanlarından sadece bir tanesi 
olan petrol arama ve üretimi, gelişmiş ve gelişmekte olan her ülke için giderek daha da yoğunlaşan bir etkinlik ve 
öneme sahiptir. Bu konu, dünyanın yoğun bir gündemidir ve nasıl aşılacağı başlı başına bir sorun durumuna gelen 
bunalımdır.   

Son yıllarda, bu bunalımdan önemli ölçüde etkilenen ülkeler arasında yeralan ülkemizde, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında diğer alanlarda olduğu gibi petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesine de 
hemen hemen aynı oranda ağırlık verilmiştir. Bu siyasal ve iktisadi düşünce ile ülkenin diğer alanları geliştirilirken, 

“ Memleketimiz baştan sona kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde 
aç kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu hazineleri meydana çıkarmak, servet 
ve refahımızın kaynaklarını bulmak göreviyle yükümlüyüz ”. 

Kemal ATATÜRK
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MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından bulunan Raman ve Garzan sahalarından yapılan 
üretimle, petrole olan gereksinim ilk kez ülke içi olanaklardan yararlanılarak karşılanmaya başlanmıştır.

İzleyen yıllarda petrol yasasında yapılan değişikliklerle, yabancı şirketlerin ülkemizde petrol aramalarına 
olanak sağlanırken, devlet ancak özel hukuk kurallarına göre kurulan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 
aracılığı ile petrol araması yapabilir duruma gelmiştir. 1954 yılında petrol yasasında yapılan bu değişikliklerle, 
altyapısında önemli jeolojik - jeofizik ve sondaj verileri bulunan MTA devredışı bırakılırken (o güne kadar petrolle 
ilgili yaptığı çalışmalar sonucu hazırladığı tüm verileri, keşfettiği sahaları, yetişmiş elemanlarını ve ekipmanlarını 
aynı yıl kurulan TPAO’ya devretmiştir), hatırı sayılır ayrıcalıklar kazanan yabancı şirketler ve TPAO’dan daha fazla 
ruhsat alanı elde etmelerine karşın, bu ruhsat alanlarında ciddi denebilecek düzeyde petrol arama faaliyetinde 
bulunmamışlardır. Bu şirketler, daha çok başka ülkelerdeki büyük rezerv ve kar peşinde oldukları için önemli ve 
ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışmalarla saptanabilecek rezervlerin ortaya çıkartılması için çaba harcamamışlardır. 
Ülkemizde birçok ruhsat alanını kapalı tutarak, arama çalışmalarını yok denebilecek düzeye indirmişlerdir.

Diğer yandan milli kuruluşumuz olan TPAO, bu dönem içerisinde her türlü olanaksızlığa karşın, yabancı 
şirketlere oranla sayısı daha az olan ruhsat alanlarında daha fazla çalışma yapabilmiştir. Aramaların bu bağlamda 
yürütüldüğü süreç içerisinde, ülkemizin enerji politikasında yerli kaynaklar ihmal edilirken, bol ve ucuz olduğu 
gerekçesiyle yatırımlar genellikle ithal edilen petrol ve doğalgazın ağırlıklı olarak kullanılacağı alanlarda 
yoğunlaştırılmış, bu durum petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı pekiştirerek ülke ekonomimizin ana sorunu ve 
milli bağımsızlığımızı tehdit eder bir hale gelmiştir. 

Dünya piyasalarındaki çalkantılar da düşünüldüğünde, Türkiye gibi yoğun ithalat yapan bir ülkenin de konumu 
gün geçtikçe kritikleşmektedir. Arama ve üretim çalışmalarında geri kalınmış olması (ülkemiz petrol tarihi 
incelendiğinde, dünyada ilk petrol kuyusunun delindiği 1859 yılından tam 75 yıl sonra Türkiye’nin ilk derin kuyusu  
Baspirin-1 1934’te delinmiştir), ithalatın artmasına ve ekonominin olumsuz bir biçimde etkilenmesine neden 
olmuştur. Bu durumun giderilmesi için arama ve üretim çalışmalarına acilen hız kazandırılması gerekmektedir. 
Bu durumun en önemli ayağını, yerli özel sektör yatırımcılarının sektöre kazandırılmasıdır. Türkiye’de, devletimizin 
teşvik etmesi ve öncülük yapması durumunda ülkemizde dinamik bir yerli özel sektör yatırımcı potansiyeli vardır.

Türkiye ve dünya, petrolü ve doğalgazı kullanmaya (belki de dünya sonuna kadar !) devam edecektir. Bu 
kaynakların kullanımında arz güvenliğinin sağlanması, güçlü ve dinamik bir Türkiye’nin de önünü açacaktır. 
Yazar, petrol aramacılığında ülkemizin dünyanın yaklaşık 100 yıl gerisinde olduğuna inanmaktadır. Bu açığın, 
bu konuda yetiştirilecek yeni uzman milli mühendislerle ve yatırım teşvikleri ve girişimleri ile acilen kapatılması 
gerekli olduğunun bilincindedir. Sanayileşmesini büyük ölçüde tamamlamış olan ülkemizin hammadde ihtiyacı 
bulunmaktadır. Yazar, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada petrol sebebiyle çıkabilecek 3. dünya savaşının 
çok uzak olmadığını da düşünmektedir. Türkiye’nin doğalgaz ve petrol ihtiyacının büyük bir bölümünü sağladığı 
Rusya ve İran’ın bu savaşın tarafları olması muhtemeldir. Bu, oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple, Türkiye’nin 
arama ve üretimde daha fazla geç kalmadan petrol ve doğalgaz arama ve üretim konusundaki aktivitelerde 
seferberliğe ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Türkiye’deki arama ve üretim faaliyetlerinin büyük bir bölümünün yapıldığı Güneydoğu Anadolu’daki çalışmalar, 
bölgedeki olağanüstü durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda petrol arama yatırımlarının 
nispeten daha az aranmış bölgelere ve denizlere kaydırılması yararlı olacaktır. Türkiye’de petrol üretim maliyetleri 
dünya ortalamasına yakındır. Petrolün tamamına yakının azgelişmiş Güneydoğu Anadolu’da yapılması, petrol 
üretim maliyetlerini artırmaktadır. 

Bu çalışma ile sadece Güneydoğu Anadolu kısmen Trakya bölgelerimizde yapılan petrol arama ve üretim 
faaliyetlerine alternatif oluşturulmuştur. Çünkü, bilinen ve işletilen petrol sahalarının birçoğunun Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde olması nedeniyle bu sektöre yatırım yapılmak istenmemektedir. Çünkü, bölgedeki az 
gelişmişlik (alt yapı problemleri vb) ve güvensizlik bu sektördeki yatırımları engelleyen en önemli problemlerdir. 

Türkiye’deki petrol arama ve üretim çalışmalarının büyük çoğunluğu, yüksek bilgi birikimi ve devamlılığa sahip 
olan TPAO’ca gerçekleştirilmektedir. TPAO’nun bu faaliyetleri gerçekçi bir düzeyde yapabilmesi ve devamlığı 
sağlayabilmesi için gelişen teknolojiyi takip etmesi gereklidir.
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Bugüne kadar, ilgili yasalardan da kaynaklanan güçlüklere rağmen TPAO’ınca yürütülen petrol arama 
çalışmalarının, günlük değişimlere göre biçimlenen yönlendirmelerden uzak tutulmasının ve ülkemiz çıkarları 
doğrultusunda gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bir kamu kuruluşu olan 
TPAO’nın, kendi geleneksel tecrübesini çeşitlendirme, melezleştirme ve zenginleştirmeye de gereken esnekliği 
gösteremediği dikkat çekmektedir. 

Bunun yanında, petrol arama çalışmalarında TPAO ile birlikte altyapısında önemli jeolojik - jeofizik ve sondaj 
verileri bulunan MTA’nın da yeralacağı bir yasal düzenleme yapılması zorunlu görülmektedir.                                                                                     

Henry Kissinger’in 1980’lerde söylediği, hala geçerli olan ve gelecekte de geçerli olacak olan “ Petrolü 
denetlerseniz devletleri, gıdayı denetlerseniz, halkları denetlersiniz “ söylemini aklımızdan hiçbir zaman 
çıkarmamalıyız. Petrol ve diğer yeraltı kaynaklarını arayan ve bulan yerbilimleri ve mühendisliği (jeoloji, jeofizik, 
petrol ve maden mühendislikleri) mesleklerini dünya da olduğu gibi ülkemizde de popüler meslekler haline 
getirmeli ve bu mühendisler tarafından ülkemizin petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının aranması, değerlendirilmesi, 
ekonomisi ve politikaları konusunda hazırlanan projeleri dikkate alıp, ülkemizin ekonomisi dolayısıyla geleceği 
açısından uygulamalıyız.

Ülkemizde hemen hemen her alanda bir üst kurul yapılanması bulunmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin en önemli 
ayağını oluşturabilecek “Yeraltı Kaynakları Üst Kurulu“ acilen kurulmalıdır.

     

Adil ÖZDEMİR        

Jeoloji Yüksek Mühendisi

20 Mayıs 2016, Ankara 
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PETROL ÜZERİNE MERAK EDİLEN 
BAZI SORULAR VE CEVAPLARI

1. BÖLÜM
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1. PETROL ÜZERİNE MERAK EDİLEN BAZI SORULAR VE CEVAPLARI

1. Lozan Antlaşması gereği, 2023 yılına kadar yeraltı kaynaklarımızı çıkartamıyor muyuz ?

Ülkemizde, yeraltı kaynaklarının aranması ile ilgili herhangi bir anlaşmaya dayalı bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
Ülkemizde, yeraltı kaynakları Petrol Kanunu, Maden Kanunu, Jeotermal Kanun ve Yeraltısuları kanun ve 
yönetmeliklerine uygun olarak aranmaktadır. 

Ülkemizde profesyonel anlamda petrol aramacılığı, 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 
(MTA) kurulmasıyla başlamıştır. Türkiye’de ilk petrol, 20 Nisan 1940 tarihinde Raman Dağında (Batman) 
bulunmuştur. Bu çalışmalar, tamamen Türkiye’nin özsermayesi ile tamamlanmıştır. Devlet adına, Petrol arama 
faaliyetleri 1954 yılından bugüne Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, 
sektörde sınırlı sayıda da olsa 1954 yılından bugüne yerli ve yabancı özel şirketler arama ve üretim faaliyetinde 
bulunmaktadırlar. 

Ülkemizde ilk petrol kanunu 1954 yılında çıkartılmış olup, 2013 yılında yeni bir petrol kanunu yürürlüğe girmiş 
ve uygulamadadır. Ülkemizde, petrol arama ve üretim faaliyetleri bu kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

2. Türkiye’de petrol ruhsatı başvurusunu kimler yapabilir ? Kimler petrol arayabilir ?

Yürürlükteki petrol kanunu ve yönetmeliklerindeki esaslara uygun olmak şartıyla, her yerli veya yabancı şirket 
ve/veya kurum-kuruluş Türkiye’de petrol ruhsatı alabilir, petrol arama ve üretimi yapabilir.

3. Ülkemizde petrol ve doğalgaz üretmek pahalı, dışardan ucuza temin edebiliyoruz. Neden ülkemizde petrol 
ve doğalgaz üretelim ki ?

Ülkemizde petrol aramaya önem vermeliyiz. Kendi petrol ve doğalgazımızı kendimiz bulmalı ve çıkarmalıyız. 
Bunun başka çıkar yolu yoktur. Bunu yapmazsak, bir zamanların siyasetçilerinin yaptığı gibi kolaycılığa kaçar. 
Ben dışardan daha ucuza alırım der, ülkenizde petrol aramaktan vazgeçersiniz. Bu bir yoldur, ancak çıkar yol 
değildir. Ülkemizde hala bu düşünce de olan siyasetçi ve bürokratlar bulunmaktadır. En ucuz hangisi ise, onu 
Türkiye’ye getiririm demektedirler. Ekonomi gerçekleri ve diğer sektörler açısından bu yaklaşım bir nebze olsun 
doğru olabilir. Fakat, petrol konusunda aynı yaklaşım geçerli değildir. 

Petrol sektöründe, yaratılan toplam katma değeri ve bağımsızlık olgusunun da hesaba katılması lazım. 
Mesela, Kanada bunu yapıyor. Kanada’nın petrol kumu var. Ağır petrol, kumların arasındadır. Bu petrollü kumlar 
madencilik tekniğiyle toplanmakta, toplandıktan sonra da buhar ile ısıtılmaktadır. Bu ısıtma işlemi sonucunda, 
petrol ile kum ayırılmakta ve petrol üretilmektedir. Maliyetli bir iş olarak değerlendirilebilir. Fakat, ‘Kanada ben bu 
maliyete katlanırım’ diyor. Petrol fiyatları inip çıkarken kendi kaynağımı kullanırım daha iyi diyor. Bu arada, yaptığı 
harcamayı kendi ülkesinde yapmış oluyor. Tabii daha ucuza geliyor, çünkü yerli katma değer katıyorlar.

4. Dünya’da petrol ne zaman bitecektir ?

Petrolün varlığı, ilkçağlardan beri bilinmektedir. Petrol, ilkçağlardan günümüze kadar imkânlar ölçüsünde 
kullanılmıştır. Mumyalamadan sağlığa, aydınlanmadan silah yapımına, yalıtımdan yol yapımına kadar çeşitli 
sektörlerde petrol ürünleri kullanıldığı bilinmektedir. Sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmeler petrol ürünlerine 
çok daha geniş bir tüketim sahası açmıştır. Motorun icadı, motorlu taşıtların ortaya çıkması ve motorlu araç yakıtı 
olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte petrolün üretimi ve tüketimi hızla artmıştır.

Her yenilenemez enerji kaynağında olduğu gibi, petrol rezervleri de sınırlıdır. Bununla beraber, uzun yıllar 
yetecek petrol rezervleri mevcuttur ve yeni rezervler de yeraltında keşfedilmeyi ve üretilmeyi beklemektedir. 
Gelişen teknoloji sayesinde petrol, derin deniz diplerinde ve yer içinin karmaşık yapıda olduğu bölgelerde dahi 
aranmakta, bulunmakta ve üretilmektedir. (2011 yılı sonu dünya rezerv / üretim ortalaması 54.2 yıldır). Burada 
bahsedilen süre, petrol şirketlerinin ellerinde tuttukları ekonomik olarak üretilebilir petrol rezervlerinin 
miktarından kaynaklanmaktadır. Yapılacak yeni keşifler ile artacak olan petrol rezervleri, yakın gelecekte üretim 
/ tüketim dengesini sağlayacak yeterliliktedir. Tüketimdeki kesintisiz büyümeye rağmen, hidrokarbon rezervleri 
geçen 20 yılda artmaya devam etmiştir.

Dünya Enerji Konseyi’nin Dünya Enerji Kaynakları araştırmasına göre, ispatlanmış petrol rezervleri 1987-2007 
arasında % 17, gaz rezervleri ise % 38 artmıştır.
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Dünya’da petrol ve doğalgaz rezervlerinin kalan ömürleri (Yıl)

5. Türkiye’nin bütün komşularında petrol çıkıyor da bizde neden çıkmıyor ? Sultan II.Abdülhamid Han’ın 
yaptırdığı petrol haritasındaki bilgiler doğru mudur ? 

Petrol dünyanın her yerinde kolayca bulunan madde olmadığından dolayı her devletin kendi petrol yataklarına 
sahip olması mümkün değildir. Petrolün yakıt olarak potansiyeli keşfedildiğinde sanayileşmiş devletler, öncelikle 
bu kaynaklara sahip olmak istemiştir. Doğrudan hâkim olamadıkları yerlerde de sömürgeler veya manda 
hâkimiyeti kurmuşlardır. Bunun için de bazen ekonomik bazen siyasi bazen de askerî tedbirler alarak kaynakları 
kontrol altında tutmaya çalışmışlardır. Bu süreç içerisinde Osmanlı Devleti bilinen başlıca petrol yataklarının 
en önemlilerinin bulunduğu büyük bir coğrafyada hâkimiyet sürmekteydi. Irak, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, 
Basra Körfezi, Romanya ve Mısır gibi en zengin petrol rezervlerine sahip topraklar Osmanlı Devleti’nin elindeydi. 
Petrolün yakıt olarak kullanılmaya başlandığı 1870’li yıllardan sonra bu topraklar hızla Osmanlı Devleti’nin elinden 
çıkmaya başlamıştır. Nitekim I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti, zengin 
petrol yataklarının tamamını kaybetmiştir. Bu topraklar, sanayileşmesini tamamlamış olan İngiltere ve Fransa’nın 
kontrolüne geçmiştir.

Bu durumun altında 1. Dünya Savaşı’nın asıl çıkış sebebi olan, petrol ve petrol üreten ülkelerin kontrolü 
yatmaktadır. Türkiye’nin Güneydoğu sınırının çizilmesinde İngiliz jeologların (yerbilimcilerin) etkisi yadsınamaz. O 
günün jeoloji bilgisi ile petrole kolay ulaşılabilir ve zengin petrol yataklarının bulunduğu belirlenen alanlar, Türkiye 
ülke sınırları dışarısına çıkartılmıştır (en önemlisi Musul ve Kerkük).  

Haritanın hazırlatıldığı dönem göz önüne alındığında, sadece yüzey jeolojisinden bugünkü petrol sahalarına yakın 
bir trend yakalanmıştır denebilir. Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve Habip Necip Efendi yönetimindeki 
araştırma ekibinin çalışmaları ile oluşturulduğu iddia edilen bu harita ve tespit edilen hedef noktalar, teknik 
yönden bugün için bir şey ifade etmese de dönemin idarecilerine ışık tutabilecek bir çalışma olduğu aşikardır. 
Kaldı ki, bu tür yüzey jeolojisi çalışmaları o dönemde pek çok batılı devlet tarafından zaten yapıldığı için, Sultan 
II.Abdülhamit’in de bu konuda bilgi sahibi olmak için çaba sarf etmesi takdir edilmesi gereken bir durumdur.

Teknik yönden günümüzde bir şey ifade etmemesinin sebebi ise; dünyanın en büyük petrol sahalarının olduğu 
bu coğrafyanın petrolün profesyonel olarak bulunduğu 1860’lı yıllardan bugüne geçen zaman zarfında pek çok 
kez, daha çeşitli ve daha yüksek teknik imkanlarla derinlemesine araştırılmış olduğu ve araştırılmaya da devam 
edildiği gerçeğidir. Bu noktada, tarihi olarak büyük değer taşıyan bu haritanın, günümüz petrol şirketleri açısından 
profesyonel bir değerinin olmadığının altını çizmek gereklidir. 

Eski eser araması adı altında İngiliz ve Almanlar Osmanlı topraklarında petrol aramıştır. Arşivlerde yapılan 
araştırmalarda, İngiliz ve Almanların Osmanlı topraklarında petrol arama amaçlarını gizlemek amacıyla “ eski 
eser araştırması “ adı altında izin aldıkları belirlenmiştir. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güven DİNÇ, bazı batılı ülkelerin Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ortadoğu’da 
petrol arama çalışmalarını gizlemek için arkeolojik araştırmalar adı altında faaliyet yürüttüklerini belirtmektedir. 
DİNÇ, “19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eski eser anlayışının doğuşu ve bu alanda uygulanan politikalar“ konulu 
Sn. Fatma ŞİMŞEK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çok ilginç bilgilere ulaşıldığı belirtilmektedir. 

DİNÇ, araştırmaları sırasında Avrupalı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki çıkarlarını korumak için her 
türlü yola başvurduklarını gördüklerini dile getirmiştir. Ayrıca, “Bu devletler, genellikle asıl amaçlarını perdeleyen 
görüntüler sergileyerek faaliyetlerini yürütüyordu. İngiltere ve Almanya başta olmak üzere, bazı ülkelerin özellikle 
Musul ve Kerkük bölgelerinde petrol arama çalışmalarını gizlemek amacıyla arkeolojik araştırmalar adı altında 
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Osmanlı devletinden aldıkları izin belgelerine ulaştık. Yani amaçlarını gizlemek için kullandıkları önemli unsurlardan 
biri, eski eser araştırmaları adı altında izin almaktı. İngiliz ve Alman araştırmacılar, eski eser arama bahanesiyle 
özellikle Musul ve Bağdat bölgelerinde petrol arama faaliyetleri yapıyordu. Dönemin Padişahı Abdülhamit, bu 
devletlerin asıl niyetlerinin petrol aramak olduğunu sonradan fark ederek gerekli tedbirleri aldı. Abdülhamit, dost 
ve müttefik olarak gördüğü Almanların bu tavrı karşısında şaşkınlığa uğramış, ayrıca kendisi de eski eserlerden 
ziyade petrole önem verdiğini göstermiştir” demiştir. 
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Sultan II. Abdülhamid’in Yaptırdığı Petrol Haritası-1, Mühendis Paul Groskoph’un Musul Yöresindeki Petrol kaynaklarını gösteren 

haritasıdır. (BOA, HH.THR, 239/60)
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Sultan II. Abdülhamid’in Yaptırdığı Petrol Haritası-2, Mühendis Ahmed Arif Bey’in Musul Yöresindeki Petrol kaynaklarını gösteren haritasıdır 

(BOA, HH.THR, 233/47)
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Michigan Üniversitesi (Amerika) resmi web sitesinde, ilgili üniversite mensubu bir araştırmacının kişisel sayfasında yeralan ‘’ Oil Fields in the 

Middle Esat (Ortadoğu’nun Petrol Sahaları) “ başlıklı bir harita. Haritada, ülkemizde de petrol alanları işaretlenmiş.

(http://www-personal.umich.edu/~sarhaus/MapsAndTimelines/Fall2007/Sulaka/map%20site.html)

Mine G. Kırkkanat, 21/05/2003 tarihli Radikal gazetesinde çıkan “Öz hakiki kırmızı çizgi” yazısında, 31.07.1928 
yılında imzalanan Red Line Agreement (Kırmızı Çizgi Anlaşması hakkında şunları yazmıştır.

“13. yüzyıl gezgini Marco Polo, “Büyük Ermenistan sınırlarında, Gürcistan’a doğru yönün öteki yanında yağlı 
bir sıvı pınarı var. Bu yağlı sıvı, pınardan bazen 100 büyük kadırgayı dolduracak kadar bol çıkar. Ancak, yemek için 
kullanılmaz. Yakmaya yarar, uyuza yakalanan insan ve hayvanları oğmakta, bir de develerdeki kurdeşen yaralarını 
iyi etmekte kullanılır,” diye yazmış. Bilgiyi veren Le Monde gazetesi, yağlı sıvı pınarının bulunduğu bölge hakkında 
(Erzurum yöresi ?) notunu düşmüş. Marco Polo’nun sözünü ettiği sıvı, tabii ki petrol. Eğer yazılan doğruysa, bir 
zamanlar Erzurum yakınlarında, hem de kendi kendine fışkıran bir petrol kaynağı vardı ve belki hâlâ var... 

Yıl 1928, Temmuz’un 31’i. Gezgin Marco Polo kadar ünlü tüccar bir Ermeni, Kaluste Gülbenkyan, eline kırmızı 
bir kalem alıp bugün paylaşılamayan Ortadoğu petrol bölgesinin sınırlarını çizdi. Harita, Türkiye’nin tamamını ve 
İran hariç tüm Arap yarımadasını içeriyordu. Tarihte ‘Kırmızı Hat Anlaşması’ diye yeralan Gülbenkyan’ın haritası, 
sonradan ‘Iraq Petroleum Company’ olarak yeniden ‘vaftiz’ edilecek, zamanın ‘Turkish Petroleum Company’ye ait 
petrol alanıydı ve hissedarlar arasındaki işbölümünü düzenliyordu. Varılan anlaşmaya göre, masanın çevresindeki 
dört büyük ülke, yani petrol şirketi, Gülbenkyan’ın çizdiği sınırlardan için tüm petrol arama, çıkarma ve işletme 
etkinliklerinde ortak hareket etmek zorundaydı. Ortaklığa imza atan şirketler, Royal Dutch Shell (yani SHELL), 
Anglo Persian (şimdiki BP), Fransız Petrolleri Kumpanyası (şimdiki TOTAL) ve Standard Oil (şimdiki ESSO) diye bir 
Amerikan konsorsiyumundan ibaretti (!). Aralarındaki en küçük ortak, beşinci hissedar, Kaluste Gülbenkyan’dı. 
Anlaşmanın ‘tek başına hareket’ yasağı, dört büyük şirket için birkaç yıl içinde çekilmez hal alırken, Gülbenkyan için 
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bir altın yağmuru olacaktı. Ama Gülbenkyan, kısaca TPC diye anılan Turkish Petroleum Company’nin yolunu açan 
anahtardı. Çünkü yüzyılın başında Osmanlı Padişahını Mezopotamya bölgesindeki yeraltı zenginliklerini aramak 
üzere izin çıkarmaya razı eden, önce Osmanlı, ardından Alman bankalarıyla TPC’yi kuran, 1922 yılından öteye de 
TPC’nin kaymağına Fransız ve İngilizleri ortak eden adamdı.  1928 ‘Kırmızı Hat Anlaşması’ gereği, TPC gelirlerinin 
yüzde 5’i Gülbenkyan’ın olacaktı. Ve tam 20 yıl süreyle oldu, Gülbenkyan’ın küpleri doldu. Oysa tek başlarına arama 
çalışmaları yapamayan dört ortak şirketin elini ayağını bağlıyor, TPC’yi bölüşme anlaşmasına imza atmayan ve 
Suudi Arabistan’da rahat rahat petrol arayan bağımsız Amerikan şirketlerinin işine yarıyordu. 1948 yılında Suudi 
Arabistan’ın doğusunda dünyanın en büyük petrol kaynağı Gaffar rezervi bulununca, ‘Kırmızı Hat’ta dolanan dev 
şirketler TPC üstüne anlaşmayı bozup, yarışa başladılar. Ama Gülbenkyan da, çoktan Gülbenkyan olmuştu.  Ne 
gariptir ki, Kaluste Gülbenkyan’ın kırmızı bir kalemle çizdiği petrol haritasının sınırları içinde kalan tüm Ortadoğu 
bölgesinde petrol bulundu, çıkarıldı. Türkiye haricinde. 

Ve yıllar sonra bir başka Ermeni, maden mühendisi ve madenbilimci Türk dostu Tosunyan (ki, T.C. liyakat nişanı 
vardır) kendisiyle 1997’de Paris’te yaptığım röportajda, gülerek, Türkiye’de petrol yok demenin kuyruklu bir yalan 
olduğunu söyledi bana. Tosunyan’a göre, ABD güdümündeki bu yalanı yutmak ya Türklere çok para yedirmeyi 
gerektiriyordu ya da safi salak olmayı. Belki de çok tehlikeliydi... Tosunyan’ın kendisi de Afrika’daki en verimli elmas 
madenini bulmuş, hayatı tehlikeye girince İngilizlere satmak zorunda kalmıştı haklarını.  İşte size Erzurum’dan 
Kirkuk’a, Marco Polo’dan Gülbenkyan’a, Tosunyan amcanın yorumladığı Ortadoğu petrol haritası. Bilinmeyen 
eller, Gülbenkyan’ın Kırmızı Hat’tını sünnet etmiş gibi. Gelip gelip Türkiye’nin yerüstü sınırına dayanınca, sanki 
yeraltında da o sınırın izdüşümü varmışcasına geçit verilmeyen petrol rezervleri “.

(http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=75791)

Red Line Agreement (Kırmızı Hat Anlaşması) Petrol uzmanı maden mühendisi Gulbenkian tarafından 1928 yılında 
kırmızı çizgilerle çizilen Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarındaki petrol yataklarının sınırları 

(http://www.geoexpro.com/articles/2013/06/once-upon-a-red-line-the-iraq-petroleum-company-story)
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Yakın dönemde Kıbrıs ve İsrail’de de doğalgaz ve petrol bulunduğu dikkate alınırsa, Gulbenkian tarafından 1928 yılından çizilen kırmızı 
hat içerisinde bugün  petrol ve doğalgaz ülkesi olmayan tek ülke “Türkiye”

6. Türkiye’de petrol var mı ? Türkiye’de yeterince petrol aranıyor mu ?

Türkiye de petrol var. Türkiye’de 1940 - 2014 yılları arasında açılan kuyu sayısı yaklaşık 4500 adettir. 2013 yılında, 
Texas’ta 3000 adet petrol arama kuyusu açılmıştır. Aramalara ayrılan bütçe ülkemizde yeterli değildir. Ülkemizde, 
petrol arama yükümlülüğü tek başına TPAO’nun omuzlarına yüklenmiştir. Özel petrol şirketlerinin petrol arama ve 
üretimindeki payı çok düşüktür. Arama politikasının acilen değiştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve teşvik edici (yerli ve 
yabancı özel sektöre açılması) hale getirilmesi gereklidir. Şöyleki, ülkemizde jeotermal kaynakların aranmasının ve 
geliştirilmesinin ağırlıklı olarak (% 90 seviyelerinde) MTA tarafından yapıldığı dönemlerde (2011 öncesi), ülkemizin 
jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesi 15 MWe iken, 2008 yılından itibaren MTA’nın elindeki jeotermal 
saha ruhsatlarının özel sektöre ihale edilmesi ve özel sektörün bu sektöre girmesi ile birlikte 2015 yılı sonunda 
ülkemizin jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesi (inşaat aşamasında olan santrallerle birlikte) 5 yılda 850 
MWe seviyesine ulaşmıştır (toplam kapasitede 5 yılda 60 kat artış sağlanmıştır). Bu duruma, ülkemizin son yıllarda 
HES (Hidroelektrik Santral) ve Rüzgar Santralları (RES) konusunda sağladığı yüksek orandaki artışlarda yine özel 
sektörün katkısı jeotermal sektöründeki ile aynı şekildedir. Bu aşamada, ülkemizin gerçek petrol ve doğalgaz 
potansiyelinin belirlenmesi ve ülke ekonomimize kazandırılması için devletimizin özel sektörü bu konuda teşvik 
etmesi son derece önemlidir. 

Bu duruma karşın, ülkemizin kara alanlarından petrol üretimi zor gibi görünmekle birlikte, bugünün jeoloji 
bilgisi ve gelişmiş teknoloji ile ülkemiz üretim yapılabilecek sahalara sahiptir. Ülkemizde arama faaliyetlerini 
artırmalıyız. 1954 yılından bugüne kadar karaların % 20’si, denizlerin ise % 1’i sondajlı olarak aranabilmiştir. 
Bu aramaların % 71’i Güneydoğu Anadolu’da; % 21’i Trakya’da, % 8’i ise diğer bölgelerde gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’de petrol bulunamamasının sebebi, arama yapılmamasıdır. 
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Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kuyuları İstatistikleri (1934-2013 yılları)

Açılan Toplam Kuyu Sayısı (Adet) 4.566

 

Kuyuların Cinslerine 

Göre Dağılımı (Adet)

Arama 1751

Üretim 1745

Tespit 822

Ortalama Kuyu Sayısı (adet/yıl) 58

Kuyuların Toplam Metrajı (m) 8251000

Ortalama Kuyu Derinliği (m) 1864

7. Türkiye petrol denizi üzerinde mi ?

Türkiye, hiçbir ülkenin olmadığı gibi bir petrol denizi üzerinde değildir. Petrolün yeraltında, bir göl veya havuz 
içerisinde bulunduğu düşüncesi doğru değildir. Petrol ve doğalgaz, yeraltında kayaçların ve çatlakların içerisinde 
bulunmaktadır.  

8. Güneydoğu fokur fokur petrol kaynıyor mu ?

Güneydoğu Anadolu Türkiye’nin petrol bölgesi olmakla beraber, altı fokur fokur petrol kaynamamaktadır. 
Petrol arama ve üretim faaliyetleri, bu bölgemizde ağırlık kazandığı ve petrol zenginliği olan ülke ve sahalara yakın 
olduğu ve ülkemizin ilk petrol keşfi bu bölgemizde yapıldığı için bu bölgemiz petrol arama ve üretimi konusunda 
ön plandadır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde Batman, Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin  petrol 
üretimi yapılan illerdir.

9. Deprem oldu ? Türkiye’deki petrol kaçtı mı ? uçtu mu ? Türkiye’deki volkanlar petrolü yaktı mı ?

Türkiye, Alpin Hareketli Kuşağındadır (Alpin Mobile Belt). Bu kuşakta, Yeni Gine’den Romanya (hatta Batı 
Avrupa’ya kadar) dünyanın büyük petrol ve doğalgaz üreticisi birçok ülke yer almaktadır. Bu kuşak, aynı zamanda 
depremsel ve volkanik (yanardağ) faaliyetin yoğun olduğu bir kuşaktır. Dünya’nın en büyük aktif petrol üretici 
ülkelerin de deprem ve aktif volkanik bölgelerde bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de depremle petrol 
ne kaçmış ne uçmuş, ne de yanardağ faaliyetleri ile yanmıştır. Bu yaklaşım ve yorum, bilimsel olarak sorunludur. 
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Alpin Hareketli Kuşağı (Alpide Mobile Belt), koyu hat

Mavi çizgiler küresel fay hatlarını, kırmızı bölgeler volkanik aktif bölgeleri göstermektedir. Kırmızı noktalar,  
deprem yoğunluğunu ifade etmektedir. 

 Dünya’nın en önemli petrol bölgeleri olan Musul-Kerkük (Irak), Basra Körfezi (İran-Suudi Arabistan), Birleşik Arap Emirlikleri, Umman 
sismik etkinliğin dolayısıyla en fazla deprem olan alanlarda yer almaktadır (dairesel renkli noktalar deprem büyüklüğü ve sıklığını 

göstermektedir). Yeni doğalgaz keşifleri yapılan Güney Kıbrıs ve İsrail deniz alanları da kayda değer deprem bölgeleridir.
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10. Türkiye de petrol varmış ama yerin 6000 - 7000 metre altındaymış !

Şimdiye kadar arama yapılan kara alanlarında böyle bir durum ile karşılaşılmamıştır. Ancak, bu derinliklerde 
bir petrol sisteminin var olması durumunda hidrokarbona rastlanmayacaktır anlamına gelmez. Burada önemli 
olan, 6000 - 7000 metreye ulaşılınca her yerin petrol kaynadığı olduğu iddiasıdır. Bu iddia, hiçbir bilimsel temele 
dayanmamaktadır. İster 700 metre ister 7000 metre olsun, bir kuyunun açılması bilimsel verilere bağlıdır. Eldeki 
veriler, yerin altındaki hangi nokta ve derinliğe yönlendiriyor ise sondajla o derinliğe ulaşılmaya çalışılır. TPAO, 2009 
yılı Temmuz ayında Burdur ilinde açılan Yuvaköy-1 kuyusu ile 7216 metre derinlikte bir sondaj kuyusu kazmıştır. Bu 
kuyu, dünyanın en derin 46. kuyusu olmuştur. Kuyunun maliyeti, 50 Milyon $’dır. Fakat, petrol keşfi yapılamamıştır. 
Ülkemizde ham petrol sahalarının üretim derinliği, minimum 1500 m maksimum 3000 m’dir. 1934 - 2013 yılları 
arasında açılan kuyuların ortalama derinliği 1857 metredir (Dünya ortalaması da 1800 m civarındadır).

11. Kuyulara civa döküp kapatılıyor mu ?

Petrol sektöründe, hiçbir kuyu içerisine civa dökülerek kapatılmamaktadır. Ne bir kuyuya civa dökülür ne de 
ekonomik olduğu sürece herhangi bir kuyu kapatılır. Üstelik civa, kuyuya dökmek için çok pahalı bir kimyasaldır. 
Bir sondaj kuyusuna, çeşitli kimyasallar katılabilir. Bunun amacı sondajın güvenle ilerleyebilmesi (kuyunun 
çökmemesi vb. için) veya üretim fazında üretimin sağlıklı yapılabilmesi olabilir.

12. Bir kuyuda petrole rastlansa, bu kuyu hangi gerekçelerle terk edilir ?

Kuyuda petrole rastlansa bile, kuyu ya yapılacak olan üretimin ekonomik olmamasından dolayı veya rezervuar 
kısıtlılığından dolayı kapatılabilir. Eğer, sondaj yapılan bir kuyudan petrol çıkmazsa o kuyu beton dökülerek kapatılır. 
Bazen, petrol çıksa bile kapatılır. Sebebi kuyudan üretilen petrolün, o kuyuyu işletme maliyetini karşılayamayacak 
olmasıdır. Petrol fiyatları yükselir, maliyeti karşılayacak duruma gelirse, bu kuyular tekrar açılabilir.

13. ABD’li şirketler Güneydoğu’da buldukları petrol kuyularını beton döküp kapattı mı ? 

Hiç bir şirket, ekonomik petrol keşfi yaptığı kuyuyu beton döküp kapatmaz. Kuyular ya ekonomik sebeplerden 
veya rezervuar kısıtlılığından dolayı kapatılabilir.

14. Biz petrolü buluyoruz ancak başka ülkelerin baskısıyla kuyuları kapatıyor muyuz? 

Ülkemizde, zaman zaman kuyuda petrol veya gaz testi yapılıp kapatılan kuyular olmuştur. Ancak, bu ya ekonomik 
sebeplerden veya rezervuar kısıtlılığından meydana gelmiş bir olaydır. Diyelim ki yeraltında 100 TL’lik petrol var, 
ancak bunu çıkarmak için 500 TL’lik harcama yapmanız gerekiyor. Böyle bir durumda, işin ekonomikliği ortadan 
kalktığı için bulunan 100 TL’lik petrolü yerinde bırakırsınız. Bu şartlarda yapılan keşif ekonomik bir keşif olmaz. 
Ya da petrolü keşfedersiniz, ancak rezervuar şartları o kadar kötüdür ki, petrolü içinde barındıran kaya içindeki 
petrolü bırakmaz ve kuyudan üretim yapılamaz. Sonuç olarak, kuyu “ petrol emareli ” (ekonomik olmayan miktarda 
petrol içeren) olarak terk edilir.

15. Sürekli petrol keşifleri oluyor ama neden hala petrol ithalatımız yüksek?

Ülkemizde yeni petrol keşifleri yapılmaktadır. Bu keşifler, TPAO gibi ana faaliyet alanı arama ve üretim olan 
şirketler için önemlidir. Bu tür şirketler, varlıklarını sürdürebilmek için ürettikleri petrol kadar rezervi yapılan 
keşifler ile yerine koymak zorundadır. Yeraltındaki petrol rezervi, bu tür şirketlerin sermayesidir. Ürettiği petrol 
kadar rezervi, yapılan keşifler ile yerine konamıyorsa o şirket öz sermayesinden kayba uğramış olur. Sahalar da 
zamanla yaşlandığı için yaşlanan sahalarda üretim düşer. 

Ülkemizde son yıllarda yapılan keşifler, üretimdeki düşme eğilimini durdurmuş ve bir miktar da artış 
sağlanmıştır. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında, artan ülke nüfusu ile birlikte petrol talebi de artmaktadır ve 
yerli üretimin ihtiyacı karşılama oranı % 8 civarında kalmaktadır. Muhtemelen bu % 8, 4500 civarında personeli 
bulunan TPAO’nın kendi ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli olan bütçeye eklenmektedir. Dolayısıyla, ülkemizin 
petrol tüketiminin % 8’ini karşıladığı öne sürülen yerli üretimin ülke ekonomisine sağladığı katkı tartışmalıdır. 

16. Uydular ile uzaydan, nerelerde petrol olduğu kesin olarak tespit edilebiliyor mu?

Sadece uydu görüntüsü ile “ işte kuyuyu tam buraya açalım ” denemez. Uzaktan algılama yöntemleri ile yüzeyde 
bir petrol sızıntısı veya hidrokarbon emareleri varsa onu görmek mümkün olabilir. Petrol sızıntısı, işleyen bir petrol 
sisteminin bir göstergesidir ve aramacılara söz konusu bölgeye daha dikkatli bakmalarını söyler.
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17. Ne kadar petrol bulursak benzin fiyatı yarıya iner ?

Benzin fiyatları, bulunan petrol ile ilişkili değildir. Petrolün uluslararası pazarda satış fiyatı, dünyadaki petrol 
borsalarında belirlenir. Bu baz fiyatın üzerine her ülke, kendi mali politikalarına uygun bir vergilendirme uygular. 
Türkiye’deki yüksek akaryakıt fiyatının önemli bir bölümü, akaryakıt üzerindeki vergilendirmedir. Akaryakıt 
temininde ülkemiz ağırlıklı olarak dışa bağımlı olduğu için yüksek miktarlarda petrol çıkarıp ihraç eden bazı 
ülkelerdeki gibi, iç piyasada ucuz akaryakıt satışını tercih etmiyor olabiliriz. Çünkü, petrol ihraç eden bir ülke ile 
petrol ithal eden bir ülkedeki akaryakıt tüketimleri ve maliyetlerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkileri de farklı 
olacaktır.

18. Arazimde petrol çıkarsa zengin olur muyum? 

Arazinizde petrol çıkarsa zengin olamazsınız. Türkiye’de yeraltı zenginlikleri anayasa gereğince devlete aittir. 
Devlet de, PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) aracılığı ile petrol ve doğalgaz arama ve üretimi ruhsatlarını belirli 
şartlarda başvurmuş şirketlere verebilir. Bu durumda arazi sahibine, ancak kuyunun üzerine bulunduğu arazi 
parçasının kamulaştırma bedeli ödenmektedir.

19. Bir petrol kuyusu ne kadar zamanda kazılabiliyor ?

3000 metrelik bir kuyu, şartların uygun olması durumunda yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tamamlanabilmektedir.

20. Petrol nerede oluşur, nerede aranır ?

Petrol, eski ve yeni denizlerle ilişkili alanlarda oluşur. Petrol ve doğalgaz, karada eskiden deniz ve/veya 
okyanus olup, bugün kara olan alanlarda aranmaktadır. Ülkemizin bugünkü kara alanlarının büyük çoğunluğu 
eskiden denizler ve/veya okyanuslar tarafından işgal edilmiştir / okyanuslar altındaki kara parçalarıdır. Paleotetis, 
Neotetis, Küre okyanusu ve Vardar okyanusu gibi okyanuslar; ülkemiz üzerinde milyonlarca yıl kalmış ve kapanmış 
(okyanus alanlarının kara alanına dönüşmesi) okyanuslardır / okyanusçuklardır. Petrol aramalarının bu eski dönem 
okyanuslarının bulunduğu ve kapandığı alanlarda yapılması, ülkemizde petrol ve doğalgaz aramalarında olumlu 
sonuçlarla karşılaşma olasılığını artıracaktır. Ülkemizde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi petrol ve doğalgaz üretimi 
Neotetis okyanusunun güney kolu, Trakya bölgesinde üretim yapılan alanlar eski okyanuslar olan Paleotetis ve 
neotetis ile ilişkili bugün kara olan alanlardadır.   

21. Petrolü kim arar ve bulur ?

Petrol araştırma ve arama işlemi, tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de jeoloji ve jeofizik mühendislerinin 
mesleki uzmanlık alanıdır. Petrol potansiyeli olabilecek alanları ve bu alanlarda yapılacak sondaj kuyularının 
yerlerinin tespiti jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Belirlenen alanlarda açılacak kuyular, 
ağırlıklı olarak petrol mühendisleri ve çok azda olsa maden mühendisleri ve diğer mühendislik bölümleri mezunları 
yönetiminde kazılmaktadır. Bu kuyuların jeolojik takibi, jeoloji mühendisleri tarafından yapılmakta ve kuyunun 
hangi derinlikte sonlandırılacağı ve kuyuda hangi testlerin ve ölçümlerin hangi seviye ve derinliklerde yapılacağına 
da yine jeoloji mühendisleri tarafından karar vermektedir. Jeofizik mühendisleri ise, kuyu açma işlemi sırasında 
yapılan jeofizik kuyu içi log alımı ve diğer ölçme işlemleri ile kuyu açımı sırasında görev almaktadırlar.
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PETROL KONUSUNDA OKUNABİLECEK ESERLER
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TÜRKİYE’NİN GENEL VE YERSEL PETROL 
POTANSİYELİ ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER ve  

TEKNİK ÇALIŞMA SONUÇLARI

2. BÖLÜM
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2. TÜRKİYE’NİN GENEL VE YERSEL PETROL POTANSİYELİ ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER ve TEKNİK 
ÇALIŞMA SONUÇLARI

2.1. BAZI GÖRÜŞLER

Dr. Esat KIRATLIOĞLU 

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1979-1980)

“Bugün Türkiye’nin sadece % 20’sinde petrol araştırması yapılmıştır, geri kalan % 80’inde henüz bir araştırma 
yapılmamıştır. Petrol, araştırma gereken bir alandır ve sondaj yaparak, araştırarak buna ulaşabilirsiniz… 
araştırmaktan vazgeçilmemesi gerekir”.

http://www.iskenderun.org/haberdetails.isk?ID=33872#.VzUIT9KLTIV

A. Uğur GÖNÜLALAN

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı (2002-2008), TPAO Arama Dairesi Eski Başkan Yard.

“ Ülkemizde 1991 yılından günümüze kadar yapılan petrol üretiminin büyük bir düşüş trendi yaşadığı bariz 
olarak gözlemlenmektedir. Arama faaliyetlerinin % 75, üretim faaliyetlerinin % 50 azaldığı görülmüştür. Petrolde 
yıllık üretimin, toplam tüketimin % 7’sini, doğalgazda da % 3’ünün karşılanabildiği tabloyu tersine çevirebilmek 
için, sektörün yatırım boyutunun iyi bilinmesi, ülkemizin geleceği için arama ve üretim faaliyetinin artması hayati 
önem taşımaktadır.

Geçmiş 54 yıla baktığımızda, Türkiye’de TPAO dışında ciddi bir şekilde arama faaliyetlerinde bulunan birkaç 
yerli / yabancı şirket bulunduğu görülmektedir.

Ülkemizde petrol aramacılığının yapıldığı 1945 yılından bu zamana kadar, 3.458 adet petrol kuyusu açılmıştır. 
Bu kadar kuyunun dünyada 11 günde, Teksas’ta ise 35 günde açıldığı düşünülürse ülkemizde açılan kuyu sayısının 
ne kadar yetersiz olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Denizlerimizde bugüne kadar açılan kuyu sayısı ise, 50’dir (2006 
sonu) ve bu denizlerimizin de hiç aranmadığını göstermektedir.

Türkiye büyük bir petrol ve doğalgaz üreticisi olmasa bile, ülkemizde henüz yeterince aranmamış ve rezervinin 
ne kadar olabileceği tespit edilmemiş basenler mevcuttur. 1980’lerden beri ihmal edilen petrol ve doğalgaz 
aramacılığı, bilimsel çalışmalarla bir “master plan” dahilinde canlandırılmalı, bu sahalarda aramalara ağırlık 
verilmelidir.

Türkiye’de arama çalışmaları ile rezerv belirlemeye yönelik teknolojileri ve stratejileri geliştirerek çalışmalara 
hız verilmelidir. Son yıllarda, arama öncesi çalışmalarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin daha az 
aranmış olan jeolojik riski yüksek kara ve deniz alanlarında sağlanabilecek ek teşviklerle faaliyetlerin artması 
sağlanmalıdır.”

Türkiye Petrol Arama Üretim Sektörünün Durumu, Geliş(e)meme nedenleri ve Çözüm Önerileri, www.emo.org.tr

Mehmet TORUN

Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı (2002 - 2014)

“Son yıllarda, enerji kaynakları içerisinde petrolün giderek önemini kaybedeceği yönündeki tartışmalar ağırlık 
kazanmıştır. Alternatif enerji kaynaklarının varlığı ile petrol rezervlerinin hızla tükenmesi, bu iddianın dayanaklarını 
oluşturmaktadır. Ancak, gerek alternatif enerji kaynaklarının yeterince ekonomik hale gelmemiş olması gerek de 
yeni yatırımlarla birlikte yeni petrol rezervlerinin keşfedilmeye devam etmesi, petrolün bir stratejik ürün olarak 
öneminin azalmasını engellemektedir.

Ülkemizin komşu coğrafyasında dünya toplam petrol rezervlerinin % 65‘i bulunmasına, toplam dünya üretiminin 
ise % 41‘inin yapılmasına karşılık, ülkemiz petrol açısından komşu İran, Irak ve Suriye kadar zengin değildir. 
Bu durum, ülkemizdeki jeolojik yapının farklılığından kaynaklanmaktadır. Yani ülkemizde İran, Suriye ve Irak‘ta 
olduğu gibi büyük ölçekte ve ekonomik petrol rezervleri bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde yeterli düzeyde 
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arama faaliyeti yapılmadığı da bilinen bir gerçektir. 1934 yılından 2011 yılı başına kadar, 3932 adet kuyu delinerek 
7.348.676 metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Dünyada bu sayıda kuyunun, aylarla ifade edilecek kadar kısa sürede 
açılabildiği düşünülürse, Türkiye‘de açılan kuyu sayısının yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Denizlerimizde ise son 
yıllarda artmakla birlikte açılan kuyu sayısı son derece azdır. Bu durum, denizlerimizin neredeyse hiç aranmadığını 
göstermektedir.”

http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7469&tipi=23&sube=0

İsmail BAHTİYAR

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı

“ Hemen her kesimin, ülkemizin hidrokarbon potansiyeliyle ilgili bilimsel bir tespite ve deneyime dayanmayan 
çok çeşitli görüşler ileri sürdüğünü; hem kamuoyunun hem de enerji sektörünü yönetenlerin, doğru bilgi ve 
saptamalara dayalı çalışmalara gereksinimi olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Türkiye’nin petrol ve doğalgaz 
potansiyeli “vardır” ya da “yoktur” gibi bir değerlendirme yapmanın bilimsel bir yararı yok. Öncelikle, Türkiye’de 
hidrokarbon aramacılığında yaşanan sorunlara doğru yaklaşıp yurtiçi aramacılığımızı nasıl yönlendirmek 
gerektiğini ortaya koymak gerekir. Arama çalışmalarının artması mevcut potansiyelin de artmasını sağlar. Başta 
deniz alanlarımız olmak üzere, Güneydoğu Anadolu, Trakya ve belirlenen diğer çökel havzalarımızın kesintisiz 
aranması, artık bir zorunluluk.

      TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi, Ağustos 2007. Türkiye’de Petrol

Prof. Dr. Suat BAĞCI

ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

“ Türkiye bugün dünyanın petrol açısından az aranmış birkaç ülkesinden biridir… Türkiye’de fosil yakıt 
rezervlerinin geliştirilebileceği umutlu alanlar mevcuttur. Türkiye’de her çeşit enerji hammaddesi bulunmakla 
beraber, bugüne kadar yapılmış olan arama çalışmaları neticesinde, petrol ve doğalgaz rezervlerinin yeterli olmadığı 
kabul edilmektedir… 1961-1966, 1973-1978, 1983-1987 ve 1989-1991 yılları arasında açılan kuyu sayılarındaki artış, 
keşfedilen saha sayısının artmasına neden olmuştur. Bu nedenledir ki, Türkiye’de petrol aramacılığı tam anlamıyla 
yapılmamıştır. Daha çok petrol arama sondajı, daha çok petrol sahası keşfine neden olacaktır… Türkiye genelinde 
jeolojik ve jeofizik çalışmaların yeni teknolojiler ile yapılması gerekmektedir…

Ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu önemli enerji kaynaklarından olan petrol ve doğalgazın öncelikle kendi öz 
kaynaklarımızdan sağlanması, petrol arama stratejimizin ana hedefini oluşturmalıdır. Bu hedefe ulaşmak amacı ile 
hidrokarbon varlığı ispat edilmiş bölgelerin yanısıra, henüz yeterince aranmamış bölgelerimizde de yoğun arama 
çalışmalarının yapılması gereklidir. Petrol ve doğalgaz aramacılığı yönünde, yerli ve yabancı sermayeyi teşvik 
edici önlemler alınmalıdır. 3500 metre derinlikten daha fazla derinlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının 
yapılması gereklidir. Ağır ve orta ağır petrol içeren rezervlerde, birincil enerji ile üretilemeyen petrolün üretilmesi 
için ikincil ve üçüncül üretimi artırma yöntemlerinin uygulanması için teknolojik çalışmalar ve uygulamalar 
yapılmalıdır. Ham petrol fiyatlarının 25-28 dolar civarında olduğu düşünülürse, yine de kendi öz kaynaklarımızı 
üreteceğimizden ham petrol ithal girdilerimizde düşme olacaktır.

Ayrıca, Türkiye’de yeni petrol ve doğalgaz rezervlerinin keşfedilmesi için ülke içinde faaliyet gösteren milli petrol 
şirketi TPAO’nın arama faaliyetlerini artırması gerekmektedir. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de 
petrol aramacılığı ve üretimine yatırım yaparak, daha önce keşfedilmiş olan ve üretilemeyen sahalarda petrol 
üretimini artırıcı yöntemlerin uygulanmasında önemli roller üstlenmeleri gereklidir.”

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/haziran2003/incelemehaziran2003.html
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Prof.Dr. Abdurrahman SATMAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

“Türkiye’de petrol aramaya ne kadar kaynak ayırırsak o kadar petrolümüz olur… Türkiye’de petrol aramacılığına 
ve sondajına bütçe ayrılırsa petrol bulunabilmektedir… Cumhuriyet döneminden bugüne kadar yaklaşık 4 bin 100 
petrol ve doğalgaz kuyusu delindiğini dile getiren Satman, delinen 4 bin 100 kuyuluk sayının yeterli olmadığını ifade 
etti. Satman, ABD’nin Teksas eyaletinde sadece bir sahada delinmiş kuyu sayısının 40 bin civarında olduğu göz 
önüne alındığında, tüm Türkiye’de delinmiş 4100 kuyunun yetersiz olduğuna da makalesinde yer verdi. Satman, 
petrolde dışa bağımlılığı azaltmanın yolunun başta yurt içi aramalarını artırmaktan geçtiğini ifade etti”

http://enerjienstitusu.com/2013/02/25/bizde-niye-petrol-yokun-cevabi/

Prof.Dr. Ahmet ERCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

“Türkiye Jeofizik Kurumu Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin zengin petrol rezervlerine 
sahip olduğunu, ancak bunların bulunması için yeterli çalışmanın yapılmadığını savundu. Ercan, Türkiye’nin de, 
dünya petrol rezervinin çoğunu sınırları içinde barındıran komşuları gibi petrol rezervleri bulunduğunu söyledi. 
Yaptığı çalışmalarla, olası petrol kaynaklarının yerlerini belirlediğini anlatan Ercan, ‘’Türkiye Kafkasyası’’ olarak 
adlandırılan Kars, Iğdır, Ardahan, Artvin ve Rize’de petrol yataklarının bulunduğunu, buralarda Maden Tetkik 
Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) jeofizik raporlarına dayanarak 5 
kilometre derinlikte petrol bulabileceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Ercan, deprem riski taşıyan bölgelerde petrol aranması gerektiğini ifade ederek, ‘’Doğu Karadeniz’de 
Azerbaycan, Batum petrollerinin devamının olabileceğini 1980’li yıllardan beri yazıp çiziyorum. Antalya ile Kıbrıs’ın 
batısında Aneksemandros denizaltı dağlarının bulunduğu yerde ise yeni petrol yataklarının olduğunu düşünüyorum’’ 
dedi. Kıbrıs’ta ayrıca Karpas Dağları ile Magosa ve Hatay arasındaki bölgede, ‘’dalma batma kuşağı’’nın gerisinde 
zengin petrol yatakları bulunabileceğini anlatan Ercan, Ege’de, Kuşadası Körfezi’nde, Foça, Karaburun, Midilli 
üçgeninde, Ayvalık, Assos Bababurnu ve Midilli üçgeninde, Gökçeada-Enes-Limni arasında, jeofizik verilere 
dayanarak ‘’Ege İncileri’’ adını verdiği bölgede petrol olmasını beklediğini bildirdi.

Ercan, Tuz Gölü’nün batısından gelen kırıkla, Ecemiş kırığının kesim yeri olan Niğde dolaylarında, Sinop’ta ve 
Çarşamba’nın kuzeyinde Samsun ile Çarşamba’nın karşısına düşen Karadeniz içindeki 150 kilometre boyundaki 
deniz içi tümseğinde ‘’varlıklı’’ petrol yataklarının olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ‘’Ayrıca, petrolü 
erken olgunlaştıran jeotermal alanlarda, başta Nazilli ve Gediz göçüntüsünün Ege’yle birleştiği kesimlerde petrol 
olabileceğinin güçlü belirtileri var. Türkiye’de ortalama jeofizik araştırma derinlikleri 5-10 kilometreye kadar 
yapılması gerekirken ortalama delme derinliğimiz 2.5 kilometre dolayında. Petrol için Türkiye’deki hedef derinlik 
5-6 kilometreye kadar inmek zorundadır.’’ Ahmet Ercan, Türkiye’de geçmiş yıllarda petrol aramalarına yapılan 
yatırımın çok düşük tutulduğundan yakınırken,…

Türk sularında 1975-1990 arasında yoğun olarak petrol aramaları sürerken, Türkiye’nin 1990’lı yıllardan 
itibaren ‘’Yunanistan’ın baskısı sonucunda’’ arama çalışmalarını durdurur düzeye indiğini öne süren Ercan, şöyle 
konuştu:  ‘’Türkiye’nin 150-200 milyon dolar yatırım yapıp Ege’de kendi sularımızda, Marmara’da, Akdeniz’in 
ve Karadeniz’in uluslararası sularında bayrak takıp Türkiye çıkarı için petrol araması gerekir. Bunu da, hemen 
yapmalıdır. Türkiye’nin ne kadar petrol rezervinin olduğunu söylemek için henüz erken, ancak Türkiye’de petrol 
var. Ülkemizde petrol aranıyormuş gibi yapılıyor ama gerçek anlamda aranmıyor.’’

http://www.milliyet.com.tr/2005/09/07/son/soneko26.html

Prof.Dr. Sadrettin KORKMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

“ TPAO-BP-Chevron ortaklığı tarafından açılan ilk sondajda petrol bulunamamasının, maliyetlerdeki yükseklik 
nedeniyle yeni bir sondaj açılmasının önünü tıkadığını ifade ederek, Pek çok çevre tarafından `Karadeniz`de petrol 
yok` yorumları yapılsa da bu yorumlar doğru değil görüşünü dile getirdi.
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Eğer araştırma olumsuz ise petrol bulunması muhtemel tüm lokasyonların sondajla delinmesi sonucu petrol 
olup olmadığı söylenebilir. Bilinmeyen sahalarda ne kadar çok kuyu açılırsa netice o kadar kesin olur…

Yapılacak yeni araştırma ve sondajlarla yeni sahaların bulunabileceği gibi mevcut sahalar geliştirilebilir.`` 
Türkiye`nin sondajla test edilmediği iki bölgesinin bulunduğunu belirten Korkmaz, Bunlar Orta Karadeniz`de 
Sinop-Samsun, Doğu Karadeniz`de Trabzon-Rize-Sarp açıklarıdır. Bu sahaların tek olumsuz yanı, su derinliğinin 
2 bin metre civarında olmasıdır…

Sinop Boyabat`ta karada ve Rize Çayeli açıklarında denizdeki petrol sızıntılarının varlığı yıllardan beri 
bilinmektedir. Ayrıca, bölgesel jeolojik verilerle Karadeniz`in bu kısımlarının ümit verici potansiyel bir bölge 
olduğunu göstermektedir…

Bu sahalarda bulunabilecek petrol rezervlerinin Türkiye`nin kaderini değiştirecek boyutta olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca, bu sahalar Karadeniz`in ortasından geçen ekonomik hattın Türkiye tarafında kalmaktadır. 
Son zamanlarda TPAO-BP ortaklığının Doğu Karadeniz`de denizde petrol arama faaliyetlerini bitirmesi burada 
petrol yok anlamını taşımamaktadır. Petrol arama işi her şeyden önce para, sabır, zaman, bilgi birikimi ve ileri 
teknoloji gerektiren kompleks bir çalışma bütünüdür. Bu nedenle petrol aramaları doğrudan doğruya bir ülkenin 
ekonomik gücü ile de yakından ilişkili olup, ülke olarak petrol araştırmalarına daha çok kaynak ayırmak zorundayız.

Doğu Karadeniz`de şimdiye kadar bir sondaj kuyusunun açıldığını vurgulayan Korkmaz, sözlerini şöyle 
tamamladı: Halbuki bölgede sondaj yapılacak bir çok lokasyon bulunmaktadır. Bu sondajları ülke olarak mutlaka 
yapmamız gerekmektedir. Her ne kadar jeolojik ve jeofizik çalışmalarla bir bölgede petrolün varlığı belirlenirse 
belirlensin, yer altındaki petrole ulaşmanın tek yolu sondajlardan geçer. Bu çalışmaların yapılabilmesi için her 
şeyden önce siyasi iradenin bu işe kaynak ayırması ve yatırım yapması gerekmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz, 
ülkemizin en büyük ve önemli potansiyel alanını oluşturmaktadır. Bu alanın mutlaka sondajlarla test edilmesi 
gerekmektedir.``

www.ktuvakfi.or.tr/ktu-karadeniz-petrol-deposu/

Prof.Dr. Doğan PERİNÇEK

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

“Karadeniz karasularımızda ilk kuyuların 1971 yılında kazılan Karadeniz-1 ve İğneada-1 kuyuları olduğunu 
kaydeden Perinçek, 2011 yılında 5 bin 645 metre ile Karadeniz’in en derin kuyusu Sürmene-1 ve 5 bin 272 metre 
ile Kastamonu-1 kuyularının delindiğini hatırlattı. 2012 yılında açılan 3 bin 650 metre derinlikteki Istranca-1 
kuyusunda gaz emaresine rastlandığını, fakat ekonomik keşif olmadığını ifade eden Perinçek şunları söyledi: 
“Karasularımızda 21 ayrı alanda açılan kuyulardan sadece bir bölgede gaz keşfi vardır. Karadeniz gibi büyük bir havza 
için tek keşif yok sayılabilir. Karadeniz’in potansiyeli en az 10-15 keşif yapılacak ölçülerdedir. TPAO tek başına ve 
Exxon-Mobil, PetroBras, Toreador, BP, ARCO, Transocean ve Westates gibi büyük petrol şirketleriyle ortak kuyular 
açmıştır. Bazı nedenlerden dolayı bugüne kadar istenilen düzeyde petrol keşfi olmamıştır. Keşfedilmesi beklenen 
petrol, Karadeniz’de suyun altında bıkmadan usanmadan bizi beklemeye devam etmektedir. Tecrübelerime 
dayanarak inancım bana Karadeniz’de ciddi petrol ve doğalgaz rezervi olduğunu söylüyor.”

http://www.hurriyet.com.tr/karadenizde-cok-buyuk-petrol-rezervi-var-26362642

Murat Sungur BURSA

“Türkiye genelinde arama ve sondaj faaliyetleri yetersizdir. Ülkemiz koşullarında yoğun arama yapıldığı kabul 
edilebilecek 30.000 km2 yüzölçüme sahip Trakya Baseni’nde bile, 2009 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 15.050 km 2D, 
4.369 km2 3D sismik yapılmıştır. Toplam sondaj sayısı ise, sığ kuyular dahil 737’dir. Amerika’da ise, aynı büyüklükte 
bir arama alanında 10.000’den fazla kuyu kazılmaktadır.

Kara alanlarında, Trakya ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan, iç ve kıyı basenlerde, jeolojik jeofizik veriler çok 
yetersiz olup, arama çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.

Denizlerde yüksek teknoloji gerektirmesi ve maliyetlerin yüksek olması sebebi ile arama ve sondaj faaliyetleri 
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kısıtlı kalmıştır. Üç tarafımızın denizlerle çevrili ve 8.300 km kıyı şeridimizin olmasına rağmen 40 yılı aşkın süre 
içerisinde yaklaşık 50 adet arama ve üretim kuyusu açılmıştır”

http://www.petform.org.tr/images/yayinlar/sunum_ve_konusmalar/murat_sungur_bursa.pdf

Yard.Doç.Dr. Evren ÖZBAYOĞLU

Petrol ve Doğalgaz Yüksek Mühendisi

“ Tektonik hareketler, ülkemizdeki yapıları çok etkilemiş. Bir bardak civayı alıp yere attığınız zaman, civa 
parçalanarak küçük küçük, top top, oraya buraya rastgele dağılır ya ! İşte Türkiye’deki petrol yapısı da sanki böyle 
olmuş ! Sanki, bir pipetle hepsini toplamak zorunda olduğumuz bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapısallık, her bir top 
için ayrı bir sistem kurmamızı, ayrı bir sondaj yapmamızı, ayrı bir arazi gibi davranışını incelememizi gerektiriyor...”

TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi, Ağustos 2007. Türkiye’de Petrol

Prof.Dr. Güner ÜNALAN

Jeoloji Yüksek Mühendisi

66 yıl boyunca Türkiye’de faaliyet gösteren şirket sayısı fazla gözükse de yapılan sondaj sayısının çok az 
olduğu açıktır. Ülkemizin yüzölçümü dikkate alındığında yaklaşık 700 km2’ye bir arama sondajı düşmektedir…. 
ABD’de yılda yaklaşık 25000 petrol sondajının yapıldığı dikkate alındığında bizdeki aramaların yetersizliği daha iyi 
anlaşılmaktadır. Petrol konusunda iddiası olmayan Avusturya’da bile Türkiye’dekinden 2 kat fazla petrol sondajı 
yapılmıştır. Konuya başka açıdan bakıldığında, jeolojik yapısından dolayı Türkiye’deki petrol aramacılığı komşuları 
İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere oranla daha büyük risk taşımaktadır. 

Geleceğe yönelik olarak, kara ve de özellikle deniz alanlarının petrol potansiyelini ortaya koymak ve yeni petrol 
sahaları keşfederek üretimi arttırmak için, gereken arama çalışmaları yabancı şirketlerin de katkısıyla yapılmalıdır. 
Ancak, bugünkü tempo ile (yılda 30 sondaj) bu mümkün görülmemektedir. Bugünkü tempo ile devam edilmesi 
halinde 50-60 yıl sonra, yani dünyadaki petrol rezervlerinin tükendiği ya da tükenmek üzere olduğu bir dönemde, 
Türkiye toplam 5000 - 6000 petrol sondajı ile petrol potansiyelinin ne olduğunu halen bilmeyen bir ülke konumunda 
kalabilir.

Doğalgaz aramaları petrol aramaları ile birlikte yürütüldüğünden, daha önce petrol için söylenenler doğalgaz 
içinde geçerlidir. Aramaların yetersizliği nedeniyle doğalgaz potansiyelimiz bilinmemektedir. Karada ve denizde 
yapılacak yeni aramalarla yeni yatakların bulunması mümkündür”

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz alanları

Ünalan, G., 2003. Türkiye Enerji Kaynaklarının Genel Değerlendirmesi, Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (1), 17-44
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Lee MUNCY

Muncy, Ocak 2014 itibariyle Türkiye’nin bilinen 295 milyon varil petrol ve 241 milyar metreküp doğalgaz 
rezervinden çok daha fazla potansiyele sahip olabileceğini ifade etti. Türkiye’nin oldukça karmaşık jeolojik yapıya 
sahip olduğuna dikkati çeken Muncy, ülkenin hala “az arama yapılmış” ya da “henüz arama yapılmamış bölge” 
olarak tanımlanabileceğini belirtti. Muncy, “Türkiye’deki kara arazilerinin yüzde 20’si, deniz arazilerinin ise sadece 
yüzde 1’i arandı” dedi. Muncy, Türkiye’de modern anlamdaki aramaların başladığı 1934’ten bu yana sadece 4 bin 
400 kuyu açıldığını ifade ederek, ABD’nin sadece Teksas eyaletinde yaklaşık 1,5 milyon kuyu açıldığını kaydetti. 
Türkiye’de en kısa sürede modern teknikler ve sismik bilgilerle yeni aramalar yapılması gerektiğine işaret eden 
Muncy, böylece hata yapma ya da petrol bölgesini atlama payının azalacağını söyledi. Muncy, özellikle yatay arama 
teknolojilerinin geliştirilmesiyle büyük kayalar ile göllerin altlarına da erişilebileceğini belirtti.

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/09/17/turkiyenin-petrol-rezervi-bilinenden-cok-olabilir

Emin YANILMAZ

Jeoloji Mühendisi

“Türkiye’nin durumunu dünya petrol piyasası ile kıyaslayarak değerlendiren Yanılmaz, TPAO’nun günlük petrol 
üretiminin 35 - 40 bin varil, ülkenin günlük ihtiyacının ise 600 - 650 bin varil civarında olduğunu hatırlatarak, hem 
petrolümüz yok hem de her şeyimiz petrole bağlı. Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri turizm. Ancak, 
turizmden kazandığımızı petrole veriyoruz.  Turizm gelişsin diye her şeyi yapıyoruz, petrol için ne yapıyoruz ? dedi.

ABD kıtasında 1 yılda on binlerce arama kuyusu açıldığını ancak, Türkiye’de 1923 yılından bu yana açılmış arama 
ve üretim kuyu sayısının 3 bin 200 civarında olduğunu anlatan Yanılmaz, Bu petrol aramak değildir. Suriye’de bile 
şimdiye kadar açılmış 10 binin üzerinde arama ve üretim kuyusu var.

… Türkiye’de her şeyin üst kurulu var, petrol politikasını belirleyecek bir üst kurul yok.”

…Dünya petrol rezervlerinin 30 - 40 içinde biteceği yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Yanılmaz, 
bulunan petrol rezervinin dünya ortalamasına göre ancak yüzde 33’ü çıkarılabiliyor. Yani, dünyada bulunan petrol 
rezervlerinin yüzde 67’si hala aşağıda duruyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yüzde 33 oranı, yüzde 45 – 50’ye 
çıkarıldığında, elde edilecek petrol miktarı muazzam rakamlara ulaşır dedi.

Yanılmaz, dünyada Güney Kutbu gibi arama yapılmamış birçok yerin olduğuna dikkati çekerek, günümüzde 
petrol için ülkeler işgal ediliyor. Eğer, 30 - 40 yıl içinde petrol bitecekse buna gerek var mı ? diye konuştu “

http://www.milliyet.com.tr/-petrol-bitecek-olsa-ulkeler-isgal-edilir-miydi-/ekonomi/ekonomidetay/06.05.2010/1234429/default.htm

Mesut ATALAY

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Petrol aramacılığının doğası gereği, yapılan irili ufaklı her arama faaliyeti, ülkenin petrol potansiyelini 
belirlemede ve daha sonraki aramalarda kullanılmak üzere çok değerli verilerin birikimini sağlar. Mevcut veriler 
ışığında Türkiye’nin petrol kaynaklarının tam olarak arandığı söylenemez. Türkiye’deki petrolün hemen tamamı 
Güneydoğu Anadolu’da Kretase karbonatlarından üretilir. Çok az miktarda petrol ve doğalgaz da Paleozoyik 
kumlarından üretilmektedir. Paleozoyik istif, çoğunlukla Kretase karbonatlarını birincil olarak hedefleyen 
arama projelerinde daha derindeki ikincil hedef olarak arandıklarından, yeteri kadar ve belki de uygun konumda 
aranmamıştır. Üstelik bu kuyuların çoğu bilgi birikiminin ve teknik imkanların az olduğu 1950, 60 ve 70’li yıllarda 
delinmiştir. Yapılacak yeni arama faaliyetleriyle yeni prospektler belirleneceği gibi, daha önce delinip de olumlu 
sonuç alınamamış prospektlerin yeni bilgiler ışığında, yeniden değerlendirilmesi sonucunda olumlu sonuçlar 
alınabilir. Aramaların yoğunlaştığı Güneydoğu Anadolu ve Trakya havzaları dışındaki iç havzalar ve denizel alanlar 
daha da az aranmıştır. Gerek petrol faaliyetlerinin yoğunlaştığı Güneydoğu Anadolu ve Trakya havzalarında, gerekse 
başta Adana, Tuz Gölü, Antalya ve Doğu Anadolu havzaları olmak üzere diğer iç havzalarda petrol potansiyeli 
mevcuttur”
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Bir petrol ülkesi olmamakla birlikte, Türkiye, petrol aramacılığı bakımından cazibesini korumaktadır. Stratejik 
önemdeki petrolde dışa bağımlılığın azaltılması, ancak yerli üretimin tüketimi karşılama oranının arttırılmasıyla 
mümkündür. Bunun için de arama faaliyetlerini arttırmak şarttır.

Türkiye, petrole aç bir ülkedir. Yerli üretimin tüketimi karşılama oranı % 9’un altına düşmüştür. Doğalgazda ise 
açık daha da fazla olup doğalgaz piyasası hemen tamamen ithalata bağlıdır. Türkiye’nin bir petrol ülkesi olmadığı 
bilinmektedir. Fakat, ciddi arama faaliyetleri sonunda yeni petrol ve doğalgaz sahalarını bulmak mümkündür.

Türkiye’de keşfedilen petrol sahalarının önemli bir kısmı ikinci veya üçüncü kuyularda keşfedilmiştir. Adıyaman, 
Çemberlitaş ve Karakuş sahaları bunun en güzel örnekleridir. Geçmişte yeraltı verilerinin yetersiz olması nedeniyle 
uygun konumda olmayan veya teknik nedenlerle terk edilen kuru kuyuların delindiği alanlarda, yeni verilerin 
ışığında daha sonra delinen kuyularda olumlu sonuçlar alınmıştır.

Petrol aramacılığının bir başka önemi de petrolün stratejik özelliğidir. Petrol ve doğalgaz, tıpkı kömür gibi fosil 
yakıt, yani yenilenmesi mümkün olmayan enerji kaynağıdır. Bundan dolayı, mevcut rezervlerin bulunduğu alanlara 
sahip olmak veya yeni rezervlerin keşfedilmesi stratejik önemdedir. Petrolün ticari olarak üretilip endüstride 
kullanılmaya başlandığı 19. yüzyıl ortasından beri stratejik önemi giderek artmaktadır. Stratejik önemdeki 
petrol rezervlerinin yeterli olması, ancak yeni rezervlerin keşfedilmesiyle, bu da arama faaliyetlerinin sürekli 
olarak sürdürülmesi, petrol potansiyelinin tamamının araştırılıp ortaya çıkarılmasıyla mümkündür. Yeni petrol 
rezervlerinin keşfindeki azalma, petrolün stratejik önemini daha da artırıcı bir rol oynamaktadır.”

http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/169-191%20mesut.pdf

Necdet PAMİR

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

“Türkiye’de petrol vardır; uydudan gördük, denizin üstünde yüzüyoruz gibi söylemler de var; Türkiye’de petrol 
yoktur, dolayısıyla da aramaya da gerek yoktur gibi söylemler de var. Bunların hepsi de, eksik ve kısmen yanlış 
yaklaşımlardır. Türkiye’nin petrolle ilişkili olarak sınırlarının petrolün bittiği yerden- Musul ve Kerkük’ü dışarıda 
bırakacak şekilde- çizildiğini kabul etmemiz gerekiyor. Demek ki, Türkiye’nin enerji rezervleriyle ilgili siyasi 
gerçekler var. Öte yandan, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz aramacılığı anlamında da son derece bakir olduğunu, 
yeterince arama yapılmadığını da söylemek zorundayız. Dolayısıyla, Türkiye’nin petrol ve gaz potansiyeli için 
bugüne kadar söylenen tüm vardır-yoktur görüşlerinin yerine, Türkiye’nin aranmadığını söylemek daha doğru olur. 
Nitekim, Batı Karadeniz’de son dönemdeki bulgular, Türkiye’yi bugünden yarına çıkarmaz ama önemli tespitlerdir.

Türkiye’de petrol arama çalışmalarının yeterli olmadığını belirten Pamir, milli bir stratejiye ihtiyaç olduğunun 
altını çizdi. Petrol arama çalışmalarında denizlere dikkat çeken Pamir, “Türkiye’nin petrol varlığı ispatlanmış 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dahi yeterince arama yapılmadı. Bunun yanında Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi 
de önemli bir potansiyel. Tabi petrolün olduğunu delmeden bilemezsiniz. Ama bunu yapabilmek için bu konuda 
milli bir strateji belirlenmesi gerekir. Türkiye petrol denizi üzerinde yüzüyor diyemeyeceğimiz gibi Türkiye’de petrol 
yok da diyemeyiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Harekâtı’nda Batı’nın uyguladığı ambargodan ders çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Pamir, “ABD ve 
Avrupa bize dost değil. Sadece sırtımızı sıvazlıyor. Sıkıntılı anımızda yanımızda yer almıyor. Bunun örneğini 1974 
Kıbrıs Harekâtı’nda gördük. O nedenle, kendi yerli petrol sanayimizi geliştirmek zorundayız” diye konuştu”

http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=1057

Dr. Ümit EMRE 

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Türkiye’nin petrol sahibi olması için her şart var. Bir kere, Türkiye çok genç bir ülke. Petrol en çok ikinci 
zaman dediğimiz orta zamanın sonunda ve üçüncü zamanda, yani Mezozoik’de ve üçüncü zamanın Eosen, Miyosen, 
Oligosen dediğimiz zamanlarında oluşmuştur. Türkiye’nin bulunduğu yer eskiden okyanustu. Türkiye son 60 ile 
20 milyon yıl içerisinde okyanus tabanından yükselerek oluşmuştur. Böyle bir olayın petrol oluşması açısından 
önemi, deniz canlıları yönündendir. Bu bölgede, denizel çökeller var. Özellikle çökeller, petrol için en önemli 
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kabul edilen oluşumlardır. Afrika ile Avrasya’nın birbirini itmesi, bu bölgede son derece karmaşık yapıların ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Kimi yerde, bir kıta diğerinin altına dalmıştır. Petrol çok derine kaçmıştır. Son derece 
fazla fay hattının ve kırıkların olması ve formasyonların iç içe girmesi, aynı bölgedeki petrolü, sözgelimi sağda çok 
derine gömmüş, solda ise petrol yüzeyde bir kapanda kalmıştır. Demek istediğim, Türkiye’de, tabii Güneydoğu 
Anadolu’nun bir kısmı hariç, diğer yerlerde petrol aramacılığı pek kolay değildir.

Petrol için potansiyel kaynak kayalar Eosen, Oligosen ve Miyosen çökellerdir. Bu devirlerde Türkiye’nin 
durumunun nasıl olduğunu gösteren birkaç tane çok güzel harita Arkeo Atlas dergisinin birinci sayısında yayınlandı. 
Tetis okyanusunun değişikliklerini çok iyi görmek mümkün. Kimi yerde denizel çökeller, kimi yerde acı su çökelleri 
çok güzel gösterilmiş. Petrolün oluşması için en önemli olay çökeller. Batı Türkiye petrol için son derece önemli 
olan şeyl ve delta çökellerine sahip. Güneydoğu Anadolu ise, Arap levhasının uzantısı. Aynı formasyona sahip. 
Zaten şu anda bile en çok petrolü bu bölgeden çıkarıyoruz. Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu Hazar bölgesiyle aynı 
özelliklere sahip.”

http://anadoluhaber.blogspot.com.tr/2008/01/petrol-sorunumuz-dr-mit-emre-8.html

M. Kaya ÇOBAN  

Jeoloji Yüksek Mühendisi, TPAO

PİGM Bültenlerinde yapılan incelemeler, Türkiye’de petrol arama yatırımlarının (arama ve geliştirme sondajları) 
ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu havzasına yöneldiğini göstermektedir. Güneydoğu Anadolu havzasında bugüne 
kadar yapılan arama yatırımlarının tüm ülke yatırımları içindeki payı % 81’dir (2005 başı).

Türkiye’de bulunan petrol sahalarının içinde Güneydoğu Anadolu havzasının payı ise, 98 ticari petrol sahası 
ve % 95 hisseyle birincidir. Arama çalışmaları sonucu, Güneydoğu Anadolu havzasında bugüne kadar Türkiye’de 
bulunan 32 gaz sahasının dokuzu bulunmuştur. Bunların dört adedi karbondioksit gaz sahalarıdır. Güneydoğu 
Anadolu’nun doğalgaz sahaları içindeki payı % 18 (5/28) olup dört karbondioksit sahalarının ilavesiyle bu oran % 28 
(9/32)’e ulaşmaktadır. Trakya’dan sonra ikinci başarılı havzadır. Ancak, Güneydoğu Anadolu’da bulanan 9 sahadan 
4 adedi (% 44) karbondioksit sahalarıdır.

Trakya havzası, doğalgaz keşiflerinde 23 saha ve % 82 (23/28)’lik pay ile birincidir. Güneydoğu Anadolu’daki 
karbondioksit sahaları bu paylaşıma katıldığında bu oran % 72 (23/32) olmaktadır. Petrol arama yatırımlarında 
ikinci büyük pay % 11 ile Trakya havzasına aittir. Bu havzada, bulunan petrol sahasının ülke içindeki payı 4 ticari 
petrol sahası ve % 4 pay ile ikincidir.

Batı Karadeniz Akçakoca açıklarında TPAO, yabancı şirket ortaklığıyla bulunan 4 yeni gaz sahası bu alanın 
gelecekte ciddi bir yeni doğalgaz üretim alanı olacağını göstermektedir. Basına verilen bilgilerden de TPAO-
TOREADOR-STRATIC ortaklığında, Akçakoca açıklarında denizde bulunan Akkaya, Ayazlı, Doğu Ayazlı ve Akçakoca 
doğalgaz sahaları keşifleriyle şimdilik günlük 1,5-2 milyon metreküp (yaklaşık 8.982-11.980 varil/gün petrol 
eşdeğeri) gaz üretimi gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Bu ortaklıkta; TPAO % 51,0 - Toredor % 37,25 ve küçük 
hissedar Stratic % 12,75 ile pay sahibidirler. TPAO, bu sahalardan hissesine düşen doğalgaz ile üretimini yaklaşık 
iki kata yakın artıracaktır. TPAO ortaklığındaki yapılan ortak çalışmalar sonunda Türkiye’de doğalgaz üretiminde 
yeni yabancı şirketler yerlerini almış olacaklardır. 

Türkiye’deki petrol arama yatırımlarında üçüncü payı % 4 ile Adana - İskenderun havzası almaktadır. Adana - 
İskenderun basenin de bulunan ticari petrol sahası sayısı 1 olup bu sayıyla % 1’lik paya sahiptir. Türkiye’nin geri 
kalan havzalarında petrol arama yatırımı ise % 4 gibi küçük bir değere sahiptir. Yukarıdaki bilgiler, bize arama 
yatırımı ile bulunan petrol ve gaz sahaları arasındaki bire bir doğrusal bir ilişki olduğunu açıkça sergilemektedir. 
Burada önemle belirtilmesi gereken husus, Türkiye’nin diğer havzalarında yapılacak yeni arama projeleri ve 
yatırımlarına paralel olarak yeni ticari keşiflerin gerçekleşeceği hususudur.
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Türkiye’nin umutlu petrol ve doğalgaz arama alanları

Çoban, M.K., 2009. Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nde Petrol Aramaları, Poyraz Ofset, 432 s.  

“Güvenilmez değerlerle bulunan petrol doygunluğu hesaplamaları ise, petrollü bir kuyunun sulu olduğu 
gerekçesiyle terkine veya petrollü olduğu yanılgısıyla sulu bir kuyuya muhafaza borusu indirilmesi gibi ekonomik 
ve prestij kayıplarının gerekçesi de olabilmektedir. Bu temel seçeneğe dikkat etmeden yapılan değerlendirmelerle, 
bir yapıdaki petrolün varlığı ve verimi konularında hatalı kararların alınması örneklerine sektörde sıkça 
rastlanılabilmektedir. Önemle vurgulamakta yarar vardır ki, sağlıklı kuyu terki kararlarında kritik eşik, formasyon 
ve petrol kolonu suyunun tuzluluk değerlerinin doğru olarak saptanmasında güvenilir doygunluk çalışmalarında 
odaklanmaktadır. Petrol kolonu tuzluluğu yerine formasyon suyu tuzluluk değerleri kullanılması ya da tam tersi 
durumların neden olduğu hatalı seçimlerin ülkemizdeki petrol keşfi jeolojik başarı şansını azalttığı gerçeğinin de 
altı çizilmelidir.

Türkiye’nin petrol havzalarındaki üretken formasyonlara ait petrol-su kolonu tuzluluk konsantrasyonu 
çizelgeleri, su fizikokimyasal değerlendirmeleri su ve petrol yükselimi haritaları gibi yeterli temel sistematik 
verilere rastlanmamaktadır. Özellikle, saha ve bölge ölçeğinde petrol aramalarının yoğunlaştığı Güneydoğu 
Anadolu Baseni’nin üretken formasyonlarına ait, bazı kişisel çalışmaların dışında temel alınacak çizelgelerin 
mevcut olmayışı büyük bir bilgi noksanlığı olarak öne çıkmaktadır. Bu yaşamsal konuyu, yukardaki örneklerle de 
sınırlı olmayıp, çeşitlendirerek çoğaltmak mümkündür.

Ülkemizde petrol aramalarında başlı başına önemli bir sorunu olan petrollü yapılara meteorik su girişi ve etkileri 
konusunun ancak, bu temel değişkenlerin incelenmesiyle ve irdelenmesiyle doğru çözümler sunulabilecektir. 
Oysaki şirketlerin yeni arama alanları tespiti ve yatırımı kararlarında, mevcut binlerce su analiz ve kuyu testleri 
sonuçlarının yorumlanarak kullanılmaması fızikokimyasal ve hidrodinamik verilerle yapı üzerindeki kuyu yerlerinin 
sağlıklı tespiti yerine, tek başına sismik kesitlerde görülen birkaç saniyelik farklılıklara göre lokasyon belirlemeleri 
eksikliği adeta tek seçenek olarak sürdürülmektedir. Bu durum ise, birbirine yakın ve çoğu başarısız kuyunun 
sonuçları dikkate alındığında, petrol hidrojeolojisi değerlendirmelerinin rasyonel bir şekilde kuyu yerlerinin yapı 
ile deneştirmeli olarak kullanılmasının gerekliliğini göstermektedir. Petrol aramalarında gözlenen bu temel 
eksikliğin çözümü yeni arama alanlarının tespiti ve kuyu açılması ya da terki konularda su fizikokimyası, tuzluluk 
ve hidrodinamik verilerin yapısal verilerle birlikte değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu gelişmenin petrol arama 
ve üretiminin bilimsel verilere dayalı, jeolojik petrol bulma keşif şansı yüksek olan yapılara yönelmesiyle, sektörün 
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üst kol faaliyetlerinin başarılı ve ekonomik bir zemin üzerinde gelişimine imkân sağlayacağı hususunun altını 
önemle çizmeliyim”

Lokasyon : sondaj kuyusu yeri

Çoban, K., 2013. Petrol Hidrojeolojisi, 383 s. 

Kürzot (Uluşar) Köyü, Van bölgesi petrol potansiyeli hakkındaki teknik görüşü  

“ Petrol Mühendisi Kemal Lokman (1946) bölgelerdeki indifai (volkanik) ve metamorfik taşlar yüzünden büyük 
petrol birikintilerine rastlanmadığını belirtmektedir. Ancak, dünyada hem volkanik ve metamorfik kayaçların 
bulunduğu alanlardan hem de doğrudan bu tip kayaçların çatlaklarından önemli miktarlarda üretim yapan birçok 
sahanın varlığı (Libya, Cezayir, ABD vs), bu görüşün doğru olamayacağını göstermektedir. Gerçek, yürütülen birçok 
jeolojik araştırmanında gösterdiği gibi, Korsot civarında petrolün toplanıp korunacağı yapıların, yoğun tektonizma 
nedeniyle tahrip olduğu ve yeterli korunmanın bulunmayışı konusunda toplanmaktadır. Van Gölü ve çevresi Anadolu 
ve İran plakacıklarının kenet kuşağına yakın bir alanda bulunmaktadır. Güncel sıcaklık gradyanı çalışmalarında, 
açılan petrol ve jeotermal kuyulardan elde edilen yüksek sıcaklık gradyanı değerlerine sahip olduğu görülmektedir.

Prof Dr. Şengör (1985), sızıntı bölgesinin yakınlarında yer alan Nemrut - Süphan ve Ağrı genç volkanizmalarının 
K-G ve Kuzey ile yaklaşık 20° derecelik açı yapan doğrultu atımlı faylar boyunca çıktığını belirtir. Süphan’ın sol 
yönlü atımlı doğrultu atımlı fayının bir çek-ayır (pull-apart) mekanizmasıyla ve Ağrı volkanizmasının sağ yönlü 
atımlı doğrultu atımlı fayının gevşeme kıvrımında   (relasing bend) geliştiğini açıklar.

Bölgesel güncel jeotermal gradyan haritalarında alanda yüksek sıcaklık anomalileri (aykırılık) dikkat çekicidir. 
Bu durum, özellikle Neojen kayaçlarında uygun organik malzemenin bulunması durumunda bölgede petrol türümü 
için uygun koşullar yaratabileceğini göstermektedir.”

Hasankale (Pasinler, Erzurum) petrol potansiyeli hakkındaki teknik görüşü

“Bugün, Hasankale kaplıcalarının suyuna halen petrol karışmaktadır. Hasankale belediyesi ve özel kaplıcaların 
sıcak suyuna petrol, lekeler halinde karışmaktadır. Sıcak suyla birlikte gelen petrol damlacıkları, toplanma yerinde 
su yüzeyine yayılmaktadır. Toplama havuzcuklarında petrolden ayrılan sıcak su alttan kaplıcaya verilmektedir. 
Belediye ve özel şahıslara ait kaplıcalarda, alınan önlemlere rağmen kaplıca hamamı havuzunda toplanan suda 
petrol lekeleri görülmektedir. 1986 yılı yazında bölgedeki saha jeolojisi çalışmaları sırasında, kaplıca suyuna 
petrollü beneklerin karıştığını gözlemledim.”  

Çoban, M.K., 2009. Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyeti’nde Petrol Aramaları, Poyraz Ofset, 432 s.  

Dr. Okan YARDIMCI

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

“ Bu yazıyı okurken bastığınız yerin altında petrol olduğuna 100 bin dolarına bahse girebilirim. En azından bir 
kaç varil vardır. Hiç olmadığını ispat edebilirseniz hemen banka hesap numaranızı iletin.

Bu yolla para kazanmam çok zor ama “Türkiye’de Petrol Var mı?” sorusunu açıklamama bir nebze yardımcı 
olabilir. Petrolün ya da doğalgazın yer altındaki varlığı ekonomik olarak üretilebileceği anlamına gelmiyor. Tabi 
bu genel soruyla sorulmak istenen şu: “ ülkemizin fosil enerji kaynağı rezervi ne kadar ?” Bu sohbet genellikle “ 
petrol var ama ürettirmezler ”, “iyi ki üretilmiyor, sonumuz Ortadoğu gibi olurdu ”, “ yabancılar petrol kuyularını 
çimentolayıp kapatıyor ” şeklinde devam eder…

Türkiye’de Petrol Var mı ? Bilmiyoruz.

1934 yılından 2013 yılı sonuna kadar ülkemizde delinen kuyu sayısı toplamı 4,438. Bu sayının az olduğunu 
vurgulamak için genellikle, Cumhuriyet tarihi boyunca delinen kuyu sayımız ile Teksas’da bir yılda delinen kuyu 
sayısı (arama ya da arama + üretim) karşılaştırılır…Yüzölçümleri yaklaşık olarak aynı olan bu iki yerin karşılaştırması 
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oldukça ilginçtir. Güncel verilerle durum şu; sadece 2014 yılında ABD’nin Teksas Eyaletinde 23,273 adet yeni petrol 
ve doğalgaz kuyusu delinmiş. Aslında konunun teknik açıdan daha ilginç bir yönü de var. Teksas ve Türkiye jeolojik 
formasyonlar açısından da çok benzer kabul edilir.

ABD’de 1 yılda 50,000’in üzerinde yeni kuyu ile 100,000 km civarında sondaj yapılıyor. Ülkemizde 80 yıl 
boyunca delinen 4,438 adet kuyunun toplam sondaj uzunluğu ise 8,251 km. Grafiğe koyunca durum maalesef 
aşağıdaki gibi. 

…kuyularımızın çoğunu yabancı şirketler değil, TPAO’muz delmiş. Aşağıda bunun karşılaştırmasını bulmanız 
mümkün. Kuyuların bazıları arama (exploration) kuyusu, bazıları ise üretim (production) kuyusu. Çok özet bir 
anlatımla, arama kuyuları bir bölgede ilk kez deldiğiniz kuyu oluyor. Ekonomik olarak üretilebilir petrol ve doğalgaz 
varlığı tespit edilmişse, arama kuyusunun çevresine çok sayıda üretim kuyusu deliniyor.

Jeofizik çalışmalarımızın da maalesef kısıtlı olduğunu aşağıdaki grafikte görüyoruz. 783 bin km2’lik karasal 
alanımızın sadece 15 bin km2’lik kısmı 3 boyutlu sismik çalışmaları ile taranmış durumda.

Bu kısıtlı çalışmalar neticesinde şu sonuçlara ulaşılmış:

Yerin altında 7 milyar varil petrolümüz vardı (original oil in place),

bunun 1,32 milyar varili bugünkü teknoloji ile yeryüzüne çıkarılabilir durumdaydı (recoverable oil),



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

58

bunun 1 milyar varilini ürettik (cumulative production),

320 milyon varil daha petrol üretebiliriz (remaining recoverable oil).

Çok kaba bir hesaplamayla, varili 50 dolardan 16 milyar dolarlık bir petrol yerin altında üretilebilir olarak hazır 
şekilde bizi bekliyor. İlk bakışta rakam yüksek gibi görülse de petrol ithalat faturamızın yanında maalesef çok da 
önemli bir tutar değil. Gaz rakamlarını da aşağıda görmeniz mümkün. Sondan incelersek 5,3 milyar metreküp 
doğalgaz, yerin altında üretilebilir şekilde bizi bekliyor. Yıllık doğalgaz tüketimimizin 40 milyar metreküpten yüksek 
olduğu düşünülünce bu miktarın da oldukça az olduğunu değerlendirmek mümkün. 

Şeyl gazı, şeyl formasyonu içerisinde bulunan küçük boşluklu yapılarda sıkışmış gazlar için kullanılan bir ifade 
olup, geleneksel olmayan bir doğalgaz kaynağı türü. Şeyl gazının ekonomik olarak üretimine yönelik çalışmalar 
ABD’de başlamış ve 21. yüzyılın başından itibaren bazı Avrupa ülkelerini de içine alarak hız kazanmış. Hidrolik 
çatlatma  ve yatay sondaj teknolojileri güçlerini ilk olarak killi şeyl katmanları arasında sıkışmış şekilde bulunan 
devasa miktardaki ABD gaz rezervlerini yüzeye çıkartmak için birleştirmişler.

Türkiye için sayılara bir göz atalım. Amerikan Enerji Bilgileri Kuruluşu (EIA)  2011 yılında, 32 ülkeyi inceleyen bir 
çalışma yayımladı. Bu çalışmaya göre Türkiye’nin teknik olarak üretilebilir şeyl gazı kaynağı 15 trilyon feetküp. 2013 
yılında ise EIA, çalışmasını daha çok ülkeyi de içine alan bir rapor ile güncelledi. Bu son çalışmaya göre, Türkiye’nin 
teknik olarak üretilebilir şeyl gazı kaynağı 24 trilyon feetküp. Türkiye’de de yapılan bazı rezerv çalışmaları olmakla 
birlikte resmi olarak açıklanmış bir tahmin bulunmuyor. Peki 24 trilyon feetküp ne anlama geliyor? Türkiye’nin 
her geçen yıl hızla artan tüketimini düşünürsek 10-15 yıllık doğalgaz tüketiminden ya da bu gazın 2014 yılı sonu 
uluslararası piyasa değerini dikkate alacak olursak yaklaşık 275 milyar dolarlık bir kaynaktan söz ediyoruz. Hiç 
fena değil. Öte yandan çevresel sorunlar karşımıza çıkan en önemli engel.

http://enerjiuzmani.blogspot.com.tr/2015/08/august-04-2015-turkiyede-petrol-var-m.html

Selen GÖRGÜN

“Türkiye’de petrol vardır ancak; Türkiye’nin yeteri kadar arandığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla, 
TPAO ile birlikte uluslararası petrol şirketlerinin arama ve saha işletme faaliyetleri teşvik edilmelidir. Petrol 
sahalarındaki üretimi artırmak için modern ve geleneksel petrol üretim arttırma yöntemlerinin kullanımı 
geliştirilmeli ve arttırılmalıdır.

Ülkemizdeki potansiyel petrol alanlarının karalarda %80’i denizlerde ise %99’u aranmamıştır. Oysa, bir petrol 
kuyusu açarken, yerkürenin altı her ne kadar yapılan jeolojik ve jeofizik faaliyetler ile analiz edilmeye çalışılsa da, 
rezervin varlığını ispatlamanın tek yolu umut vadeden sahalarda kuyu açmaktır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 30.07.2007 tarihinde sondajına başladığı Yuvaköy-1 kuyusu’nda 21.08.2009 
tarihi itibariyle 7216 metreyi geçerek sondajı Petrol Emareli Kuru Kuyu olarak tamamlamıştır. Kuyunun 
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lokasyonunun verilmesi aşamasında kuyunun her ne kadar petrollü olduğuna yönelik sağlam bilgi ve varsayımlar 
olsa da Yuvaköy-1 Petrol Emareli Kuru Kuyu olarak tamamlanmış ve her yeni metreye jeolojik açıdan teknik 
bilgiler elde etmek amacı ile inilmiştir. Tabiki, Yuvaköy-1 kuyusu bu anlamda yüksek bir öğrenim maliyetine neden 
olmuştur denilebilir. Ancak, petrol varlığını öğrenmenin tek ve kesin yolu kuyu açmaktır ve jeolojiyi teorik bilgiler 
vasıtası ile öğrenmenin yanı sıra bunu uygulama ile desteklemek mecburidir. Yapılan masrafların daha sonra açılan 
kuyularda sağlayacak olduğu tecrübe sayesinde, masrafları önleyerek pozitif getiri sağlayacağı düşünülmektedir.

21.08.2009 tarihinde sondajı tamamlanan Yuvaköy-1 kuyusu, ulaşılan 7216 m ile Türkiye’nin en derin, dik 
derinlik olarak kazılan dünyanın en derin 46. kuyusu olmuştur. Yuvaköy-1 kuyusunda, TPAO yönetimi tarafından 
kuyu açma kararı verilmesinin akabinde; inilen her yeni metraj bir yandan petrol bulma umudunu artırırken, bir 
yandan da maliyetlerin neden olduğu riski artırmıştır. Ancak, yukarıda değinildiği gibi risk analizi bir süreçtir. İki 
sonuç vardır; açılan kuyunun petrollü kuyu olması veya olmaması. Yuvaköy-1 kuyusu petrollü kuyu olamamasına 
karşın belirli bir sondaj süresinden ve metrajdan sonra yönetimin rezerv bulma amacı değişerek bu amaç yerini 
jeolojik bilgi edinme amacına bırakmıştır. Bu sebeple, belirli bir derinlikte petrol bulunmamasına rağmen daha 
derine inmekteki ısrarın nedeni tamamen jeolojik yapıyı anlamaya yöneliktir. 

Sonuçta; ortada alınan bir risk vardır ve alınan riskin sonuçlarının değerlendirilmesi, tamamen bakış açısına 
göre farklılık gösterecektir. Açılan kuyunun boş çıkmasının sadece giderleri arttırdığına veya sadece daha sonra 
açılan kuyulara jeolojik katkı sağlayan bir örnek çalışma olacağına dair fikirler eşzamanlı değerlendirilmelidir”

Görgün, S., 2013. TPAO Genel Müdürlüğü’nce 2008-2010 Yılları Arasında Açılmış Olan Kuyuların Etkinlik Ve Verimlilik Analizi, Gazi 

Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 119 s.

Ediz ÇITAK 

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Ülke içinde petrol arama çalışmalarına hız verilmesi ve yeni potansiyel bölgelerde sondaj yapılması önem 
taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, 
su derinliklerinin fazla (1.000 - 2.000 m) olduğu alanlarda arama ve üretim imkanlarını ortaya çıkarması ile 
denizlerimizde hidrokarbon aramacılığının hızlandırılmasının doğru olacağı söylenebilir. Enerji temininde, büyük 
oranda yurtdışına bağlı olan ülkemizde yerli üretimden gelecek katkılar ve temin noktalarının arttırılması sonucu 
arz güvenliğinde riskin dağıtılması ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır. …bugünküne göre daha 
derinlerden petrol çıkarımının da bügünküne göre daha makul olacağı öngörülebilir. Bu husus, farklı bölgelerde 
arama çalışmalarına ortak olunmasının yanısıra ülkemizdeki sondaj çalışmaları ve yeni yatırım bölgelerinin 
değerlendirilmesi bağlamında önemli olacağı şeklinde ifade edilebilir.

Çıtak, 2014. Dünya Petrol Piyasasındaki Değişimlerin İncelenmesi ve Gelecek Projeksiyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 99 s.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 2001

“Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde, ülkemiz jeolojik açıdan yüksek hidrokarbon potansiyeline sahip 
görünmüyorsa da, petrol ve doğalgazın stratejik hammaddeler oldukları düşünülerek yurt içi arama faaliyetlerinin 
devam ettirilmesi gereklidir.

Türkiye’deki arama ve üretim faaliyetlerinin büyük bir bölümünün yapıldığı Güneydoğu Anadolu’daki çalışmalar, 
bölgedeki olağanüstü durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda petrol arama yatırımlarının 
nisbeten daha az aranmış bölgelere ve bilhassa denizlere kaydırılması yararlı olacaktır.

Ayrıca, son yıllarda gelişen teknolojinin, derin deniz ortamlarında arama ve üretimi mümkün kılması, 
yurdumuzdaki bu tür alanların, bilhassa Karadeniz’in değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizdeki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının tüm zorluklarına karşın, arama yatırımlarının getireceği 
yükü omuzlayarak, özellikle denizlerimizde olmak üzere, Türkiye ölçeğinde arama çalışmalarının sürdürülmesinin 
yararlı olacağı düşünülmektedir.”

DPT, 2001. Petrol-Doğalgaz Çalışma Grubu Raporu, 130 s.
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2.2. YAZARIN GÖRÜŞÜ, YORUMSUZ 

2.2.1. Türkiye’deki Doğal Petrol Sızıntıları

Yeryüzeyindeki doğal petrol ve doğalgaz sızıntıları petrol ve doğalgaz aramacılığında önemlidir. Çünkü, bu 
sızıntılar derin fayların ve hidrokarbon kaynak kayalarının varlığının bir göstergesidir. Yüzeyde petrol sızıntıları 
olduğunda, oksidasyon, polimerizasyon, mikrobiyal bozunma, hafif hidrokarbonların atmosfere salınımını içeren 
çeşitli yapısal bozulmalara maruz kalır.  Bu yapısal bozulmalar, sızan petrolün yüzeye ulaştığında ağırlaşmasına ve 
düşük API graviteli bir yapı kazanmasına sebep olur. Sıvı olan petrol kademeli olarak asfalt, asfaltit ve probitüme 
dönüşür.

Khilyuk, L.F.. Chilingar, G.V., Robertson, J.O. and Endres, B., 2000. Gas Migration – Events Preceding Earthquakes.  

Gulf Publishing Company, 389 p.

Petrol ve gaz sızıntıları, yeraltındaki sıvı veya gazlı hidrokarbonların (hidrojen-karbon bileşikleri) doğal 
çıkışlarıdır. Hidrokarbon sızıntısı, yeraltında var olan rezervuar veya kaynak kayalardan yüzdürme özelliği yoluyla 
petrolün aktığı göç yollarının bir ifadesidir (Clarke ve Cleverly, 1991).

Clarke, R.H. and Cleverly, R.W., 1991. Petroleum seepage and postaccumulation migration. In: England WA, Fleet JA (Eds)  

Petroleum Migration. Geological Society Publication, 265-271

(http://walrus.wr.usgs.gov/seeps/what.html)

Petrol sızıntıları ile petrol sistemleri arasındaki ilişki
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(A)

(B)

(A) Merkez Kolombiya’daki Orta Magdalena Valley Basin’ın batı kenarındaki La Luna şeyli ile bindirmeli fay blokları ve petrol sızıntıları 

arasındaki ilişki, (B) Doğu Kolombiya Catatumbo Sub-Basin jeolojik enine kesiti

Advanced Resources International Inc., 2013. Northern South America, EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource  

Assessment, 19 p.



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

63

Tü
rk

iy
e’

de
ki

 d
oğ

al
 p

et
ro

l e
m

ar
el

er
in

in
 (s

ız
ın

tıl
ar

ın
ın

) y
ay

ılı
m

ı

Ta
şm

an
, E

.C
., 

19
50

. T
ür

ki
ye

’d
ek

i h
id

ro
ka

rb
on

 te
za

hü
rl

er
in

in
 s

tr
at

ig
ra

fik
 v

e 
co

ğr
af

ik
 d

ağ
ılı

m
ı, 

M
TA

 D
er

gi
si

,4
0,

41
-5

0



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

64

Tü
rk

iy
e’

de
ki

 d
oğ

al
 p

et
ro

l s
ız

ın
tıl

ar
ı, 

O
il 

se
ep

s 
: p

et
ro

l s
ız

ın
tıl

ar
ı, 

G
as

 s
ee

ps
 : 

do
ğa

lg
az

 s
ız

ın
tıl

ar
ı, 

As
ph

al
t :

 a
sf

al
t

Eg
er

an
, N

., 
19

52
. T

ür
ki

ye
’d

ek
i t

ek
to

ni
k 

ün
it

el
er

 il
e 

pe
tr

ol
 y

at
ak

la
rı

 a
ra

sı
nd

ak
i m

ün
as

eb
et

le
r,

 M
TA

 D
er

gi
si

, 4
2-

43
,1

10
-1

14



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

65

Tü
rk

iy
e’

de
ki

 d
oğ

al
 p

et
ro

l s
ız

ın
tıl

ar
ı

Er
en

tö
z,

 C
. v

e 
Te

rn
ek

, Z
., 

19
59

. T
ür

ki
ye

 s
ed

im
an

ta
sy

on
 h

av
za

la
rı

nd
a 

pe
tr

ol
 im

kâ
nl

ar
ı. 

M
TA

 D
er

gi
si

, 5
3,

21
-3

6



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

66

Tü
rk

iy
e’

de
ki

 d
oğ

al
 p

et
ro

l s
ız

ın
tıl

ar
ı

K
av

ak
, O

., 
Er

ik
., 

N
. v

e 
C

on
na

n,
 J

., 
20

10
. T

ür
ki

ye
’d

ek
i H

id
ro

ka
rb

on
 ( 

P
et

ro
l/

B
it

üm
) S

ız
ın

tı
la

rı
nı

n 
O

rg
an

ik
 J

eo
ki

m
ya

sa
l A

çı
da

n 
D

eğ
er

le
nd

ir
ilm

es
i. 

TÜ
B

İT
A

K
 Ç

A
YD

A
Ğ

 1
07

Y2
01

 n
ol

u 
P

ro
je

. 1
68

 s
 (Y

ay
ım

la
nm

am
ış

)



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

67

Ortadoğu’daki doğal petrol ve gaz sızıntılarının dağılımı

Khilyuk, L.F.. Chilingar, G.V., Robertson, J.O. and Endres, B., 2000. Gas Migration – Events Preceding Earthquakes. Gulf Publishing 

Company, 389 p.
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“Sızıntılar dünyada geniş alanlarda görülebilmektedir. Özellikle kıta kenarları, geniş petrol ve doğalgaz rezervleri 
için büyük öneme sahiptir. Yeterli miktarda ve moleküler özellikleri belirlenmiş hidrokarbonlardan oluşan sızıntı, 
kaynak kaya tipi ve yaşı, birincil ve ikincil göç yolları ve organik olgunlaşmanın seviyesi hakkında bilgi sağlayabilir.

Sızıntıların hidrokarbon aramacılığındaki öneminin anlaşılmasından sonra bu konu petrol şirketlerinin de ilgisini 
çekmiştir ve önemli aramalar ve keşiflerin bir kısmı sızıntıların etkin şekilde araştırılmasıyla belirlenebilmiştir. 
Çoğu sızıntı, hazneyi tüketmeyen petrol ve gazın küçük fakat saptanabilir miktarlarını ifade etmektedir.

Abrams, M.A., 2005. Significance of hydrocarbon seepage relative to petroleum generation and entrapment. Marine and  

Petroleum Geology,22,457- 477.

“Yüzeydeki doğal petrol sızıntıları, petrol sistemlerinin dinamik bir bileşenidir ve ekonomik önemi olan 
hidrokarbon birikimleri için önemli bir belirteç olabilir. Tarihsel olarak, 1901 yılında Spindletop (Texas, ABD) ve 1927 
yılında Kerkük (Kuzey Irak) olduğu gibi, dünyanın pek çok ana petrol keşiflerinde arama kılavuzu olmuştur. Pek 
çok petrol havzasında aynı oranda petrol sızıntısı bulunmaz. Fakat, sızıntı yoğunluğu ve dağılımını değerlendirmek 
gerekir. Petrol arama ekipleri, sızıntı veri tabanına sahiptir ve arama iş programının rutin bir kısmıdır.”

Williams, A. 2016. Database integration improves hydrocarbon seep evaluation. Offshore Magazine. (http://www.offshore-mag.com/

articles/print/volume-76/issue-2/geology-geophysics/database-integration-improves-hydrocarbon-seep-evaluation.html)

“ Rusya’nın başlangıçta Büyük Kafkaslar dağ eteğindeki tepelerde bulunan petrol ve doğalgaz sızıntılarına 
odaklanmış olması, 19. yüzyılda başarılı petrol aramacılığındaki ilk evredir.”

Sobornov, K., 2015. Russian Fold Belts : The Next Hot Play?. Geoexpo. Vol. 12, No. 3,22-26

“Deniz tabanındaki kum barlarından gelen petrol sızıntılarının bulunduğu alanda yapılan ilk deniz sondajının 
ardından, Hazar Deniz’indeki jeolojik yapıların önemli derecede araştırılmasına başlanılmıştır.”

Narimanov, A.A. and Palaz, I., 1995. Oil history, potential converge in Azerbaijan. Oil & Gas Journal,93,21

“Hidrokarbon birikimlerinin etkin bir şekilde aranabilmesi için en önemli parametrelerden biri, petrol ve gaz 
sızıntılarının ayrıntılı olarak araştırılmasıdır. Sızıntılar, kaynak kayayı ve çoğu zaman görünür petrol rezervi olan bir 
hazneyi gösterir. Hidrokarbon rezervuarları ile sızıntılar arasındaki ilişki, jeokimyasal analizler ve sismik ölçümler 
gibi çoklu yöntemlerle kanıtlanmıştır.

Hidrokarbonların rezervuarlardaki veya yeraltındaki birikimlerinden gazın dikey göçü ile ticari olmayan gaz 
sızıntıları oluşur. Küresel petrol arama faaliyetlerinde, gaz sızıntıları önemlidir. Kuzey Amerika’daki, Avrupa, 
Hazar Havzası, Asya ve Karayipler’deki pek çok büyük petrol ve doğalgaz sahası, sızıntılara yakın alanlarda yapılan 
sondajlarla keşfedilmiştir.

1800’lü yıllarda başlayan yoğun petrol çıkarma faaliyetleri sızıntıların akış debilerini azaltmıştır veya jeolojik 
kanıt olarak gösterilecek tarihi petrol sızıntıları kaybolmuştur. Rezervuardaki basınç düşüşleri nedeniyle petrol 
akışı azalmıştır. Alp-Himalayan, Pasifik Okyanusu ve Karayipler’deki pek çok uzun ömürlü olmayan petrol belirtisi 
20. yüzyılda petrol jeolojisi literatürüne girmiştir. Bununla birlikte, hemen hemen bütün petrol havzaları (binlerce) 
aktif petrol sızıntıları içerir. Azerbaycan (Dashgil yakını), Alaska (Samovar Hills), California (örn. MacKittrich ve 
Sargent petrol sahası), Pulkhana (Irak), Burgan (Kuveyt) ve Kötuku (Yeni Zelenda) vb. gibi pek çok üretim yapılan 
petrol sahasında akışı devam eden  çok sayıda petrol sızıntısı gözlenmektedir.”

Etiope, G., 2015. Natural Gas Seepage : The Earth’s Hydrocarbon Desagging. Elsevier, 199 p.
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“... Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen depremlerden sonra petrol yeryüzüne çıkmaktadır. Deprem veya 
başka nedenlerle oluşan sızıntıların yakınlarında birçok saha keşfedilmiştir. Ancak, yapılan çalışmalar sızıntılarla 
petrol sahaları arasında genellikle doğrudan bir bağlantı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, sızıntılar hiçbir 
zaman ekonomik miktarlarda petrol varlığının kanıtı olarak kullanılmazlar. Tam aksine, sızıntı ile petrol sahası 
arasında genetik bir bağlantının bulunduğu durumlarda, sızıntıların varlığı yer altında kapanlanarak birikmiş 
petrollerin bozuşarak kalitesizleştiğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir. “

Ediger, V. Ş., 2007. Enerji Ekonomi-Politiği Perspektifinden Osmanlıda Neft ve Petrol, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, 472 s.

“ İskenderun bölgesinde bulunan petrol madenleri önemli bir rezerve sahip olmayan küçük yatak olarak 
kalmıştır. Bununla beraber, Ediger (2007) de öne sürdüğü gibi bu sahanın yakınlarında birçok zengin petrol sahaları 
olduğu ortaya çıkmıştır. Gelişen teknoloji ile beraber deniz altındaki petrol yatakları da tespit edilmektedir. Nitekim, 
İskenderun çevresindeki Kıbrıs adası açıklarındaki petrol yatakları da bu şekilde keşfedilmiştir (Gölgeçen, 2011).

Gölgeçen, M. 2011. Akdeniz’de Büyük Oyun, Sabah, 20 Eylül, s. 20.
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(A) ABD’deki petrol ve doğalgaz sızıntıları (www.eti-geochemistry.com), (B) ABD’nin 100 büyük petrol sahası (EIA, 2015), (C) ABD’nin  

100 büyük doğalgaz sahası 

EIA, 2015. Top 100 U.S. Oil and Gas Fields. 12 p.

(A)

(B)

(C)
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Alaska (ABD) kıyılarındaki doğal petrol sızıntı alanları (A) (Kvenvolden ve Cooper, 2003), petrol arama ve işletme alanları (B) 

Kvenvolden, K.A. ve Cooper, C.K., 2003. Natural seepage of crude oil into the marine environment.  Geo-Mar Lett,23,140-146

(www.energyandcapital.com)

(A)

(B)

Santa Monica (California, USA) deniz kenarındaki doğal petrol sızıntıları

Kvenvolden, K.A. ve Cooper, C.K., 2003. Natural seepage of crude oil into the marine environment. Geo-Mar Lett,23,140-146
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California (ABD)  doğal petrol ve gaz sızıntıları (walrus.wr.usgs.gov/seep/where.html) ile petrol ve doğalgaz sahaları

(gif.berkeley.edu/westcarbon/gallery.html) arasındaki ilişki
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(B)

Azerbaycan Dashgil petrol sahası doğal hidrokarbon sızıntıları. (A) Dashgil petrol sızıntısı (Etiope, 2015), (B) D-B yönlü Dashgil antiklinali 

yönlü uyumlu çamur volkanlarının (MV, Mud volcanoes) dağılımı ve Cape Alyat  (Azerbaycan)’daki çamur volkanlarının (MV, Mud volcanoes) 

şematik haritası (Mazzini ve diğ., 2009)

Etiope, G., 2015. Natural Gas Seepage : The Earth’s Hydrocarbon Desagging. Elsevier, 199 p.

Mazzini, M., Svensen, H., Planke, S., Guliyev, I., Akhmanov, G.G., Fallik, T. and Banks. D., 2009. When mud volcanoes sleep: Insight from 

seep geochemistry at the Dashgil mud volcano, Azerbaijan, Marine and Petroleum Geology, 26,1704-1715

(A) 
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2.2.2. Madenler (Metaller) ile Petrol ve Doğalgaz Yatakları ve Jeotermal Kaynaklar Arasındaki İlişki 
(Hidrokarbonlar: Kömür, Petrol ve Doğalgaz)

Levha tektoniği ilkelerinin yorumu, metalik maden yataklarının oluşumu ve dağılımı hakkında çeşitli bilgiler 
verdiği gibi petrol yataklanması hakkında da önemli bilgiler vermektedir (Rona, 2008).

Andların metalojenik bölgelerinin ve Güney Amerika - Güneydoğu Asya arasındaki Pasifik Okyanusunda yaklaşan (dalma-üzerleme) ve 

uzaklaşan (okyanus sırtları) levha sınırları ile ilişkili hidrotermal mineralizasyonların şematik gösterimi

Rona, P.A., 2008. The changing vision of marine minerals, Ore Geology Reviews, 33, 618 - 666

Maden yatakları açısından metalik sülfür yatakları ve altın hidrotermal olarak yaklaşan levha sınırlarında oluşur. 
Uzaklaşan sınırlarda ise metalik sülfür, demir, manganez, bakır, nikel, kurşun, kobalt, civa, bizmut, vanadyum, 
kadmiyum, çinko, petrol, doğalgaz, tuz domları oluşabilir. Şekilde Yaklaşan And dağlarında demir, bakır, altın ve 
baz metaller, doğu Pasifik ve Atlantik ortası uzaklaşan sınırlar boyunca da tuz domları, petrol oluşumu ve metalik 
maden yatakları oluşumu gösterilmektedir.    

Türkiye gibi, oluşumu süresince çok sayıda tektonik etkiye maruz kalmış bir ülkede, oluşabilecek petrol 
yataklarının değerlendirilmesinde ve jeotektonik tarihçenin yorumlanmasında en uygun yöntem bilinen maden 
yatakları ile levha tektoniği arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Çünkü, Türkiye maden yatak çeşitliliği açısından 
son derece zengin bir ülkedir. Bu açıdan, Türkiye’nin petrol yataklarının belirlenmesi açısından Türkiye’de bilinen 
maden yatakları bir kılavuz olarak kullanılarak ülkemizde petrolün oluşma olasılığı olan sığ ve derin (gömülü) 
sedimanter yapıların (dolayısıyla tektonik ortamın) belirlenmesi önemlidir. Petrol oluşumunun denizel ortamlarla 
ilişkili olduğu düşünüldüğünde, Tetis Metalojenezi ile oluşan maden yataklarının özellikleri ve Türkiye’de Tetis 
metalojenezi ile oluşmuş olan maden yatakları incelenmelidir.  
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2.3. TÜRKİYE’DEKİ BAZI TEKNİK ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI

Dr.Fuat ŞAROĞLU ve Prof.Dr. Yücel YILMAZ

“Doğu Anadolu’nun petrol potansiyelinin tartışıldığı bugünlerde, soruna bir yararı olur amacıyla tektonik amaçlı 
olan bu araştırmadan elde edilen bazı yorumlar aşağıda anlatılmaya çalışılacaktır: Doğu Anadolu’da neotektonik 
dönemde bazı alanlarda beşbin metreye ulaşan çökelme olmuştur. Etkin tektonizma ve volkanizma ile birlikte 
hızlı bir çökelme gelişmiştir. Bölgede, bu dönemde kabukta ısı akısının yüksek olduğu bellidir ve yanardağların 
çıkış yerlerine yakın alanlarda bu değerin daha da fazla olacağı açıktır. Ayrıca, lav akıntılarının hem ısı iletici hem 
de geçirimsiz örtü görevi yapabileceği düşünülmektedir. Pliyosen yaşlı kayalarda, fosilce çok zengin düzeyler 
bulunmaktadır. Bölgede, bulunan petrol sızıntılarının bir kısmı neotektonik dönemlerde çökelmiş kaya toplulukları 
içinde yer alır veya onlarla yakın ilişkilidir. Pliyosen yaşlı birimlerin içinde, bitümlü şeyl düzeyleri de gözlenmiştir. 
Bütün bunlar, petrol geliştiren şartların ve ortamın Doğu Anadolu’da neotektonik dönemde gelişmiş olabileceğini 
göstermektedir. Bu düşünüş doğru ise, neotektonik dönemde gelişen havzaların, petrol olanakları açısından 
dikkate alınmasında yarar olduğu sonucu doğrulanacaktır.”

Şaroğlu, F. ve Yılmaz, Y., 1986. Doğu Anadolu’da neotektonik dönemdeki jeolojik evrim ve havza modelleri, MTA Dergisi, 107,73-94

Dr.Selda BAŞAR

“Saros Körfezi civarında gözlemlenen Eosen-Pliyosen dönemine ait birimler, Trakya havzasının aynı dönemine ait 
istifleri ile benzerlikler göstermektedir. Dolayısı ile Trakya Tersiyer havzasının güney-güneybatı devamı niteliğinde 
olan bu bölgenin hidrokarbon potansiyeli Trakya havzası ile benzerlikler taşımalıdır. Saros Körfezi civarında aktif 
hidrokarbon sistemi oluşturabilecek tüm elemanlar tespit edilmiştir. En önemli risk, Trakya havzasına kıyasla 
kaynak kaya potansiyeli ve kalitesindeki azalma olarak göze çarpmaktadır. İstif kalınlığı ve bölgedeki Erken-Orta 
Miyosen volkanizmasının ısı katkısı düşünüldüğünde, kaynak kaya olgunlaşması, hidrokarbon türümü ve atımı 
aşamalarında bir problem beklenmemektedir. Bu tezde sismik verilerin yorumlanmasıyla jeofizik yapı kontur 
haritalarının yapılabilmesi mümkün olmuştur. Bu çalışma, Saros Körfezi’nin batıdakilerden tamamen ayrı bir 
basen olduğunu göstermiştir ve Yunanistan denizlerinde yapılan üretimin Saros Körfezi petrol potansiyelini 
artırmadığını ortaya çıkarmıştır. Eş zaman kontur haritası, Saros Körfezi’nde oldukça büyük iki yapının varlığına 
işaret etmektedir”.

Başar, S., 2010. Saros Körfezi’nin Hidrokarbon Olanakları, Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Doktora Tezi, 85 s. 

Prof.Dr.Ahmet ERCAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

 “Alaşehir’de (Manisa) bulunanlara benzer, Tersiyer yaşlı birimlerde 4,5-5 km. derinlikte 25 km2 yüzey alanına 
sahip bir rezervuar tanımlanmıştır. Kısaca, içteki keşfedilmemiş fayda veya kıtasal kabuktaki graben kesişmelerinde 
bulunan sığ astenosfer zincirleri, hidrokarbon çökellerinin yanı sıra gelecekteki sıcak jeotermal sahalar içinde 
potansiyeldir”.

Ercan, A., 1999. Petroleum and geothermal model of Aegean Sea and Western Anatolia, Turkey. Second Balkan Geophysical Congress 

and Exhibition, p. 158-159
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Metin YAZMAN

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Alaşehir (Manisa) bölgesinde yapılan petrol keşfi üzerine ; “ Türkiye’nin petrol potansiyelini ortaya koymak 
amacıyla Ortaklığımızca (TPAO) sürdürülen çalışmalara iyi bir örnek oluşturan bu keşif, hem takım hem de TPAO-
Üniversite ortak çalışmasının ürünüdür. 1987-1990 yıllarında TPAO-UNICAL (ABD) ortaklığı kapsamında, Türkiye’nin 
jeotermal enerji potansiyelini ortaya koymak amacı ile Batı Anadolu gerilme havzalarında jeolojik, volkanolojik, 
jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar yapmaktaydık. Bizler o günlerde jeotermal sistemle 
ilgili veriler üzerine odaklanmışken; bir çatlağın üzerinde gelişmiş ikinci bir çatlakta asfalt benzeri bir emarenin ne 
olabileceğini tartışıyorduk. Jeotermal gradyan’ın fazla oluşu nedeniyle eğer bir kaynak kaya var ise çok fazla derine 
gömülmeden petrol türetebilir uygun rezervuar koşullarında birikebilir. Alaşehir Grabeni hem jeotermal hem de 
petrol açısından çalışmaya değer bir yerdi ve hemen hazırlıklarımıza başlamıştık. Birkaç hafta sonra Araştırma 
Merkezi Jeokimya Bölümünden Haluk İztan’dan gelen haberler çok ilginçti. Alınan örneklerdeki çatlak dolgularında 
hem altın hem de asfalt farklı akıntılar olarak bulunmaktaydı. Bu bilinçle, saha da haritalama yaparken petrol 
türümüne uygun mükemmel kaynak kayaları fark ettik. Haritalar tamamlandıktan sonra, jeofiziksel yöntemlerle 
de havzanın derinliği hakkında modeller oluşturuldu. 1995 yılı Eylül ayında 100 km uzunluğunda sismik hatlar atıldı. 
İlk sismik çalışmalar üzerine İTÜ’den Prof. Dr. Yücel Yılmaz ve akademisyen arkadaşları ile yeni projeler geliştirildi. 
Cumhuriyetimizin 75. yılını kutladığımız 29 Ekim 1998’de Batı Anadolu’da açılan ilk petrol kuyusu olan Alaşehir-
1’de 1995 m’de yapılan testlerde 31 API graviteli petrol keşfedildi ve 75. yılın coşkusunu petrolcüler açısından daha 
bir anlamlı hale getirdi ve yurtiçi-yurtdışı arama faaliyetlerindeki motivasyonumuzu, moral değerlerimizi daha da 
artırdı. Takip eden yıllarda açılan Sarıkız-1 ve Sarıkız-1/A kuyularında artezyen halinde yüksek graviteli, parafinik 
petrol keşfedildi ancak konvansiyonel tekniklerle üretim yapılamadığından jeolojik keşif olarak kayda geçtiler. 
Yapılan bu çalışmalar ve jeolojik keşifler, Batı Anadolu’nun devamında yer alan, uygun rezervuar koşulları içeren 
Kuzey Ege Denizi’nin petrol potansiyelinin ortaya konmasına ışık tutacaktır.”

TPAO, 2004. İlk 50 Yıl (1954-2004), 184 s.

Dr.Mustafa ALBAYRAK

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Arazi ve Laboratuvar çalışmaları sonucunda ……… Akkuyu formasyonunun ise petrol ve gaz türümü için 
elverişli olduğu ve dolayısı ile ana kaya olabileceği belirlenmiştir. Hazne kaya değerlendirmeleri için yapılan arazi 
çalışmaları ve daha sonraki laboratuvar analizleri sonucunda bölgedeki hazne kayalar belirlenmiştir. Üzümdere 
formasyonunun kumtaşı ve kireçtaşı seviyeleri, Akseki formasyonunun dolomitik ve bazı kireçtaşı seviyelerinin 
hazne kaya özelliği gösterdiği anlaşılmıştır…. Bölgedeki en önemli yapısal kapanım Üzümdere Antiklinalidir. Oluşan 
petrol, bu yapıda birikebilecektir……Çalışma bölgesi, petrol bakımından ümitli bir bölgedir. Bölgede, petrol amaçlı 
derin bir sondaj bulunmamaktadır. Söz konusu bölgede petrol aramaları bakımından bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda sondajlı çalışmaların elverişli olacağı muhakkaktır ”

Albayrak, M., 1995. Akseki - Aydınkent (Antalya) Arasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

Doktora Tezi, 162 s. 

Abdullah GEDİK, Sadrettin KORKMAZ ve Selahattin PELİN

“…..havzalarda yapılan sondajların birçoğu istenilen hedefe ulaşamadan asılı kalmışlardır. Dolayısıyla bu 
havzalarda, sondaj yapılması düşünülen yer ve yapıların mutlaka, jeofizik yöntemlerle test edilmesi gerekmektedir. 
Kanımızca bu bölgelerde yapılmış olan jeofizik çalışmalar yetersizdir. Bu nedenle, jeofizik yöntemlerden 
yararlanarak bu havzaların şekli ve geometrileri, istiflerin stratigrafileri, çökel kalınlıkları ve özellikle yapısal 
unsurları (kıvrımlar, faylar vs.) tespit edilmelidir. 
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…..yeni petrol sahalarının bulunabilmesi her şeyden önce bu havzaların kapsamlı çalışmalarla (jeoloji + organik 
jeokimya + jeofizik + sondaj) yeniden gözden geçirilmesi ile gerçekleşebilecek bir olgudur.”

Gedik, A., Korkmaz, S. ve Pelin, S., 1991. Türkiye’deki Bazı Tortul Havzalara Petrol Potansiyeli Açısından Bir Bakış, Jeoloji Mühendisliği,39, 

5-14

Ali İhsan DURSUN

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Ulukışla Formasyonu, ülkemiz sedimanter havzalarından Ereğli-Ulukışla Havzası içinde yer alır. …Halkapınar 
ve Hasangazi formasyonlarında yapılan kaynak kaya incelemeleri birimlerin petrol türetebileceğini göstermiştir. 
Bu birimlerle yanal geçiş gösteren Ulukışla formasyonunun da, göç eden hidrokarbona hazne kaya olarak hizmet 
edebileceği düşünülmüştür…Ulukışla formasyonunu oluşturan volkanik ve volkanosedimanter birimlerin sık 
dokulu ve geçirimsiz olmasından dolayı Halkapınar ve Hasangazi formasyonlarından göç eden hidrokarbonların 
Ulukışla formasyonunun sınırındaki stratigrafik kapanlarda birikebileceği düşünülmektedir. ”

Dursun, A.İ., 2006. Ereğli-Ulukışla Havzası Ulukışla Formasyonu’nun (Ulukışla ve Çevresi) Petrol Hazne Kaya Özellikleri, Ankara 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 68 s.

Ekin ÖZAKAR

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Kürnüç (Göynük/Bolu) civarında yüzlek veren, koyu gri ve koyu kahve renkli, organik karbonca zengin bitümlü 
kayaçların kerojen tipi Tip I-Tip II’dir. Bu çalışmada piroliz analizleri ile incelenen örneklerin TOC değerleri 2.52-
8.38 wt % aralığında (ortalama 6.08 wt %) belirlenmiştir. Bu çalışmada, Piroliz analizleri (TOC, HI, OI, Tmax, S1, S2, 
S3) ve Gaz kromatografi (GC) ve Gaz kromatografi - kütle spektrometresi (GC-MS) yöntemleri, Duraylı karbon izotop 
(δ13C) analizi ile organik petrografik analizler (alttan aydınlatmalı mikroskop) kullanılarak, Kürnüç civarı organik 
kökenli kayaçların kaynak kaya potansiyelleri değerlendirilmiş ve mükemmel petrol türüm potansiyeline sahip 
oldukları tespit edilmiştir… Yine tüm analiz sonuçlarına göre, örneklerin mükemmel kaynak kaya potansiyeline ve 
uygun organik madde tipine sahip olduğu ve yeterli olgunlaşma seviyesine ulaştığında üretebileceği hidrokarbon 
tipinin petrol olduğu belirlenmiştir.”

Özakar, E., 2012. Organik Maddece Zengin Kayaçların (Kürnüç-Göynük/Bolu) Organik Madde Türü Ve Organik Karbon Miktarlarının 

Hidrokarbon Türüm Potansiyeline Etkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 108 s.

Tuba Evren SÖZERİ

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Azarbeycan’daki petrol sahalarında en önemli petrol kaynak kayası olan Oligosen yaşlı Maykop Formasyonu’nun 
eşdeğeri olan Kelereş Formasyonu’nun inceleme alanında bulunması, havza içinde petrol ve türümünün 
oluşabileceğini göstermektedir. Ayrıca Muş, Van, Aşkale, Pasinler, Tekman Havzalarında görülen petrol ve gaz 
sızıntıları inceleme alanında da HC (Hidrokarbon) birikimi olabileceğini işaret etmektedir. Arazi ve laboratuvar 
çalışmaları ile incelenen Adilcevaz Kireçtaşlarının inceleme alanının kuzeyindeki derin zonlarda bulunan antiklinal 
yapılarda da petrol kapanlanabileceği düşünülmektedir.”

Sözeri, T.E., 2007. Muş Civarı (Doğu Anadolu) Burdigaliyen Kireçtaşlarının Fasiyes ve Rezervuar Özelliklerinin İncelenmesi, Ankara 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 79 s.
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Aslı TEPECİK

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Yapılan saha çalışmaları ve jeofizik veriler, inceleme alanı dolaylarında ofiyolit ve tuz yapılarının olduğunu 
göstermektedir. Arazide ölçülen stratigrafi kesitleri (ÖSK), yakın civarda petrol arama amaçlı kuyular ve laboratuar 
verileri, Bayat ve dolaylarında İncik formasyonunun orta-iyi karekterli rezervuar kaya, inceleme alanında satıhta 
rastlanmayan, fakat kuyularda kesilen Yoncalı Formasyonu şeylerinin de petrol kaynak kayası olabileceği tespit 
edilmiştir. İnceleme alanında yapısal eleman olarak antiklinaller, senklinaller, faylar ve yeraltında tuz yapıları 
mevcuttur. Saha, yeraltı ve laboratuar analizleri ile hazırlanan bu çalışmada, yeraltındaki antiklinallerin tuz yapıları 
ile olan ilişkileri inceleme alanının petrol potansiyeli yönünden araştırılmış ve yorumlanmıştır…. Rezervuar, kaynak 
ve örtü kayalarının bulunması, çeşitli antiklinallerin mevcudiyeti ve en önemlisi yeraltındaki tuz domlarının varlığı, 
inceleme alanı Bayat dolaylarının petrol potansiyelinin önemini artırmaktadır.

Tepecik, A., 2007. Bayat (Çankırı-Çorum Havzası) Dolaylarının Jeolojisi ve Tuz-Petrol İlişkilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 48 s.

Doğa KIRMIZILAROGLU

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“İnceleme alanında yüzeyde izlenen en önemli antiklinal ve faylar, Toyhane ve Sağpazarı dolaylarındadır. 
Özellikle, Sağpazarı dolaylarında yeraltında yayılım gösteren tuz domları genç Miyosen tektoniği esnasında hareket 
etmiş ve kenar kısımlarında petrol biriktirebilecek fay ilişkili kapanlar oluşmuştur. Bu tuz domlarını test etmek 
amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Sağpazarı-1 ve Topuzsaray-1 kuyuları açılmıştır. 
Arazi ve kuyu verileri, çalışma alanında petrol birikebilecek yapıların ve petrol üretebilecek kaynak kayaların 
bulunduğunu gösterdiğinden ve özellikle tuz yapılarının havza içinde bulunuşu bu tezde incelenen bölgenin petrol 
arama yönünden önemini arttırmaktadır…. Tuz domları ve kenarlarındaki kapanlar inceleme alanında en önemli 
petrol arama zonlarını oluştururlar. “

Kırmızılaroğlu, D., 2008. Sağpazarı ve Toyhane (Çankırı-Çorum Havzası) Antiklinallerinin Petrol Potansiyellerinin İncelenmesi, Ankara 

Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 67 s.

İbrahim İbrahim ABUBAKAR

Jeoloji Yüksek Mühendisi

“Yazır kireçtaşları içindeki gözeneklerin önemli bir bölümü hidrokarbon kalıntıları ile doldurulmuş olarak 
gözlenir. Akitaniyen yaşlı resifal özellik gösteren Yazır kireçtaşları, yansıttığı petrografik özellikler açısından 
bölgenin en önemli rezervuar niteliğine sahip kaya birimini oluşturur. Organik maddece zengin şeyllerden ve 
türbiditik tortullardan oluşan Ağlasun formasyonu, bölgenin en önemli ana ve örtü kaya birimini oluşturur.”

Abubakar, İ.İ., 2015. Isparta Çayı ve Ağlasun Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Kaya Birimlerinin Jeolojik Konumu ve Fasiyes Değişimlerinin 

İncelenmesi ve Petrol Olanaklarının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 78 s. 



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

94



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

95

TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ 
YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

3. BÖLÜM
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3. TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Bu çalışma ile Türkiye’nin kara ve deniz alanlarında belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yataklarının 
/ petrol sistemlerinin, coğrafik bölgelere göre dağılımı ve topoğrafik pafta numaraları çizelgeler halinde verilmiştir 
(Yataklara ait teknik bilgiler, jeolojik kanıtlar ve sahaların tam sınırları da 3.Ciltte sunulmuştur). Yatakların köşe 
koordinatları yerine topoğrafik pafta şeklinde verilmesinin sebebi, 2013 yılında çıkartılan yeni petrol kanununa göre 
ruhsatların 1/50000’lik topoğrafik paftalar şeklinde düzenlenmesidir. Bölgeler, keşfedilebilir petrol ve doğalgaz 
yatak / petrol sistemi sayısına göre sıralanmıştır. 

Çalışma kapsamında, belirlenen bu alanlarında kazılması önerilen tüm sondaj kuyularının koordinatları 
da belirlenmiştir. Belirlenen sondaj kuyularının sayısının 10.000 adetten fazla olması nedeniyle bu kitap 
kapsamında verilememiştir. Ekler bölümünde, sadece Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye 
Petrolleri Uluslararası Şirketi (TPIC)’na ait arama ve işletme ruhsatlarında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) kara alanlarında açılması önerilen sondaj kuyularının (her bir sahası ve/veya yatak için 3’er adet sondaj 
kuyusu önerilmiştir) koordinatları çizelge halinde verilmiştir. Kurum / Kuruluş / Şirket veya şahıslar tarafından 
talep edilmesi durumunda, bu çalışma ile belirlenen her bir alanda kazılması önerilen sondaj kuyularının sayısı, 
koordinatları ve derinlikleri yazar tarafından temin edilecektir. 

Şekil 3.1. Türkiye’nin coğrafik bölgeleri
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3.1. TÜRKİYE’NİN KARA ALANLARI 
KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ 

YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ
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3.1.1. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ 

Şekil 3.3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri  

(kırmızı dış çizgili alanlardır)



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

101

SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 AĞRI, IĞDIR DOĞUBEYAZIT, IĞDIR MERKEZ, ARALIK I52A3 - I52B3,B4 - I52C - I52D2,D3

2 AĞRI, IĞDIR DOĞUBEYAZIT, IĞDIR MERKEZ I51B3,B4 - I51C1,C2 - I52A4 - I52D1

3 AĞRI, IĞDIR AĞRI MERKEZ, TAŞLIÇAY, DİYADİN, 
TUZLUCA I50B - I51A - I51C1,C2 - I51D1,D2

4 AĞRI DOĞUBEYAZIT I51C4 - I52D

5 AĞRI DOĞUBEYAZIT I51C3 - J51B2

6 AĞRI, KARS ELEŞKİRT,  KARAKÖSE, KAĞIZMAN H48C3 - H49D3,D4 - H49C3,C4 - H50D3,D4 - I48B2,B3 - 
I49A - I49B1,B2 - I50A1,A2

7 AĞRI ELEŞKİRT I49A3 - I49B3,B4

8 AĞRI HAMUR, DİYADİN, PATNOS, TAŞLIÇAY I50D3,D4 - I50C3,C4 - J49B2,B3 - J50A - J50B - J50D1,D2 
- J50C1,C2

9 AĞRI, VAN DİYADİN,  ÇALDIRAN, ERCİŞ J50B2,B3,C2 - J51A - J51B - J52A1,A4,D1 - J50C2 - 
J51,D1,D2,C1,C2

10 ARDAHAN, KARS ÇILDIR, ARDAHAN MERKEZ,  SUSUZ  F49C3 - F50D3,D4 - G49B2,B3 - G50A

11 BİNGÖL KARLIOVA, ADAKLI J45A3,A4 - J45B3,B4 - J45D1,D2 - J45C1,C2

12 BİNGÖL MERKEZ, ADAKLI J45D - J44C2,C3

13 BİNGÖL KİĞI J44B3,B4 - J44C1,C2

14 BİNGÖL MERKEZ K45A

15 BİNGÖL SOLHAN, KARLIOVA J45C - J45D - J46C

16 BİNGÖL SOLHAN K45B2 - K46A1

17 BİNGÖL GENÇ K45A3,B3,B4,D2,D3 - K45C - K46A4,D1,D4

18 BİNGÖL, ELAZIĞ BİNGÖL MERKEZ, KARAKOÇAN, PALU K44A2,A3 - K44B

19 BİTLİS, AĞRI AHLAT, ADİLCEVAZ,  PATNOS J48C3 - J49D3,D4 - J49C3,C4 - K48B2,B3 - K49A - K49B

20 BİTLİS GÜROYMAK, AHLAT, TATVAN K48D - K48C - K48A3,A4 - K48B3,B4

21 BİTLİS MERKEZ, GÜROYMAK K47C3 - K48D3,D4 - L47B2 - L48A1,A2

22 BİTLİS, SİİRT HİZAN, MERKEZ BİTLİS, ŞİRVAN  L48A3 - L48B4 - L48C1 - L48D2

23 BİTLİS MUTKİ L47B2,B3

24 BİTLİS TATVAN L48B - L49A1,A4

25 ELAZIĞ, BİNGÖL KARAKOÇAN, MERKEZ BİNGÖL J44D3 - J44C4 - K44A2 - K44B1

26 ELAZIĞ KEBAN, BASKİL K41D2,D3 - K41C

27 ELAZIĞ MADEN K43D3,D4 - L43A1,A2

28 ELAZIĞ MERKEZ, SİVRİCE L41B2 - L42A1

29 ELAZIĞ SİVRİCE L42A2,A3 - L42B1,B4

30 ELAZIĞ, TUNCELİ AĞIN,  ÇEMİŞGEZEK J41C4,D3 - K41A2,B1

31 ELAZIĞ, BİTLİS PALU, ARICAK, GENÇ K43C2,C3 - K44D - K44C1,C4

32 ERZİNCAN ÇAYIRLI I43A3,B4

33 ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE MERKEZ ERZİNCAN, ÜZÜMLÜ, ÇAYIRLI, 
KELKİT I42B2,B3 - I42A – I43B1,B3,B4 - I43C1,C2 - I44A4,D1

34 ERZİNCAN, TUNCELİ - I41,42,43 - J41,42,43

35 ERZİNCAN KEMAH, MERKEZ, TERCAN I42,43,44

36 ERZİNCAN KEMAH, REFAHİYE I43A3,B4,C1,D2

37 ERZİNCAN KEMAH I42D3,D4 - J41B - J42A1,A2

38 ERZİNCAN KEMALİYE J40C1,C2

39 ERZİNCAN, ERZURUM, 
BİNGÖL ÇAT, TERCAN, YEDİSU I44C3,C4 - I45D3,D4 - I45C4 - J44B1,B2 - J45A1,A2 - 

J45B1

40 ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE REFAHİYE, KEMAH, ERZİNCAN MERKEZ,  
KELKİT

H41C3,C4 - H42D3,D4 - H42C3,C4 - I41B - I42A - I42B - 
I41C - I42D - I42C

41 ERZİNCAN, ERZURUM TERCAN, ÇAT, PALANDÖKEN I45A3,A4 - I45B3,B4 - I45D1,D2 - I45C1,C2



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

102

SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

42 ERZİNCAN, SİVAS İLİÇ, KEMALİYE, DİVRİĞİ I40C3,C4,D3,D3 - J40B - J41A1,A2

43 ERZURUM HINIS, KARAYAZI I47C3,C4 - J47B1,B2

44 ERZURUM KÖPRÜKÖY I47B1,B2

45 ERZURUM İSPİR, TORTUM, AZİZİYE G44,45,46 - H44,45,46

46 ERZURUM İSPİR, TORTUM H46A2,A3

47 ERZURUM, AĞRI KARAYAZI,  ELEŞKİRT I48A3,A4 - I48B3,B4 -I49A4 - I48D - I48C - I49D1

48 ERZURUM OLTU G47C3 - G48D4 - H47B2 - H48A1

49 ERZURUM OLUR, ŞENKAYA G48B3,B4 - G48C1,C2

50 ERZURUM PALANDÖKEN, TEKMAN, PASİNLER, ÇAT, 
MERKEZ I46,47

51 ERZURUM PASİNLER H46C3, H47D3,D4 - I46B2 - I47A1,A2

52 ERZURUM ŞENKAYA, OLTU G48D2,D3 - G48C1,C4

53 ERZURUM TORTUM, OLTU, NARMAN G47,48 - H47,48

54 ERZURUM TORTUM H46B3 - H47A4

55 ERZURUM, MUŞ TEKMAN, HINIS,  VARTO J46A2,A3 - J46B - J47A1,A4 - J47D1, J46C1,C2,D2

56 ERZURUM TEKMAN, HINIS I47D3,D4 - J47A1,A2

57 ERZURUM YAKUTİYE H46D3,C4 - I46A2,B1

58 HAKKARİ ÇUKURCA N50B1,B4

59 HAKKARİ ÇUKURCA N51A3,A4 - N51D1,D2

60 HAKKARİ MERKEZ, YÜKSEKOVA M51C3 - M52D4

61 HAKKARİ MERKEZ M51C

62 HAKKARİ MERKEZ M51D2

63 HAKKARİ MERKEZ N50B2,C3 - N51A1 - M51D4

64 HAKKARİ ŞEMDİNLİ N52C3,C4

65 HAKKARİ ŞEMDİNLİ N52D3

66 HAKKARİ YÜKSEKOVA N51B2,B3 - N52A1,A4

67 HAKKARİ YÜKSEKOVA, ŞEMDİNLİ N52A2,A3 - N52B - N52C1,C2,D2

68 HAKKARİ ŞEMDİNLİ, YÜKSEKOVA M52C2,C3 - M53 - N52C2,C3 - N53  

69 HAKKARİ MERKEZ, ÇUKURCA, YÜKSEKOVA M51C3,C4 - M52D3,D4 - N51A - N51B - N52A1,A2

70 IĞDIR MERKEZ, TUZLUCA, ARALIK
H50D1,D2,D3 - H50C- H51D - H51C3,C4 - I51A2 - I51B - 
H52C3,C4,D4,D4 - I52A1,A2,A4 - I52B - I53A1, A3,A4 - 
I53D2,C1

71 KARS MERKEZ, DİGOR, KAĞIZMAN G50D3,D4 - G50C3,C4 - H50A - H50B

72 KARS, ARDAHAN ARPAÇAY,  ÇILDIR F50C - G50B1,B2 - G51A1

73 KARS SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN, SELİM H49A3, B3, B4 - H49D2,D3 - H49C

74 KARS, ERZURUM SARIKAMIŞ, SELİM,  ŞENKAYA G48,49 - H48,49

75 MALATYA, K.MARAŞ AKÇADAĞ, DOĞANŞEHİR,  ELBİSTAN L39A3 - L39B4 - L39D2,D3 - L39C1,C4

76 MALATYA AKÇADAĞ, YAZIHAN, MERKEZ, BATTALGAZİ K40 - L40

77 MALATYA DARENDE, HEKİMHAN K39A3,B4 - K39C1,C4 - K39D2,D3

78 MALATYA DARENDE K38C3 - K39D3,D4 - L38B2 - L39A1,A2

79 MALATYA DOĞANŞEHİR, YEŞİLYURT, MERKEZ, KALE L40 - L41

80 MALATYA MERKEZ, KALE, BATTALGAZİ L41A - L41B1,B4
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

81 MALATYA PÜTÜRGE L41C - L42D1,D4

82 MUŞ, ERZURUM BULANIK,  HINIS J47C3,C4

83 MUŞ BULANIK, VARTO, MERKEZ J47C1,C2

84 MUŞ BULANIK J48A3,A4 - J48B4 - J48D1,D2 - J48C1

85 MUŞ MERKEZ K46A2,A3,B1,B4

86 MUŞ MERKEZ K46D2,D3 - K46C - K47D

87 MUŞ VARTO J46C

88 TUNCELİ NAZIMİYE J43B3,B4 - J43C2 - J44A4 - J44D1

89 TUNCELİ PÜLÜMÜR I43C3 - I44D3,D4 - J43B2 - J44A1,A2

90 TUNCELİ HOZAT J42D2,D3 - J42C1,C4

91 TUNCELİ OVACIK J42A2,A3 - J42B1,B4

92 VAN ERCİŞ J50D3,D4 - K50A1,A2

93 VAN GEVAŞ, BAHÇESARAY, ÇATAK, GÜRPINAR L49 - L50 - M49B1,B2

94 VAN GEVAŞ L49C1,C2

95 VAN GÜRPINAR L50B3,C2,C3 - L51A3,A4 - L51D - M50B2 - M51A1,A2

96 VAN ÇALDIRAN, MURADİYE J51C3,C4 - K51B

97 VAN ÇATAK M49B - M49C1,C2

98 VAN BAŞKALE, GÜRPINAR L51C3,C4 - M51B1,B2

99 VAN BAŞKALE L52D3,D4 - M52A1

100 VAN MERKEZ, GÜRPINAR, ÖZALP K50C - K51C4,D3,D4 - L50B2 - L51A1,A2,B1

101 VAN MURADİYE J51D3,D4

102 VAN MURADİYE K51A2

103 VAN ÖZALP K52A3,B4,C1,D2

104 VAN SARAY, ÖZALP K51C3 - K52D4 - L51B2 - L52A1

105 VAN SARAY K52D2,D3 - K52C1,C4

106 VAN ÇALDIRAN J52D, K52A1,A2

107 VAN, HAKKARİ BAŞKALE, YÜKSEKOVA L52, M52

108 VAN, HAKKARİ, ŞIRNAK - L50,51,52 - M49,50,51 - N49,50
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3.1.2. KARADENİZ BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.4. Karadeniz Bölgesinde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(kırmızı dış çizgili alanlardır)
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 AMASYA MERZİFON, SULUOVA G34B3 - G35A4,A3

2 AMASYA, SAMSUN GÜMÜŞHACIKÖY, VEZİRKÖPRÜ, MERZİFON F34D3,C3,C4 - G34A2,B1,B2

3 AMASYA, TOKAT TAŞOVA, ERBAA, NİKSAR G36B3,B4,C1,C2 - G37A4 - G37D - G37C - G38D4 - H37B2 
- H38A1

4 AMASYA, SAMSUN AMASYA MERKEZ, TAŞOVA, LADİK G35B - G36A

5 AMASYA, TOKAT AMASYA MERKEZ, TAŞOVA, ERBAA  G36D2,D3 - G36C 

6 ARTVİN ARDANUÇ F47C2,C3 - F48D1,D4

7 ARTVİN BORÇKA F48B2,B3 - F48A

8 ARTVİN MERKEZ F47C

9 ARTVİN ŞAVŞAT F48B3,B4 - F48C1,C2

10 ARTVİN YUSUFELİ, MERKEZ F47D3,C4 - G47A2,B1

11 ARTVİN, ERZURUM YUSUFELİ, OLUR, OLTU G47A3,B3,B4,C1,C2,D2

12 ARTVİN, ERZURUM YUSUFELİ, İSPİR G46B3,C1,C2,C4,D2,D3 - G47A4,D1

13 ARTVİN, ARDAHAN - E49 - F47, 48,49,50 - G47,48

14 BARTIN - KARABÜK - 
KASTAMONU - SİNOP - E29,30,31,32,33,34,35 - F28,29,30,34,35

15 BAYBURT DEMİRÖZÜ H43D3 - H43C4

16 BAYBURT MERKEZ H43C3 - H44D - H44C - H45D4 - I44A2,B1,B2

17 BOLU SEBEN, KIBRISCIK, DÖRTDİVAN G27D2,D3 - G27C - G28D3,D4 - H27B1,B2 - H28A

18 BOLU GEREDE, MENGEN, ESKİPAZAR G28A2,A3 - G28B

19 BOLU GEREDE G28C

20 BOLU GÖYNÜK H25B1,B2

21 BOLU MUDURNU H26B1,B2

22 ÇORUM OSMANCIK G33B1,B2

23 ÇORUM BAYAT, KIZILIRMAK, UĞURLUDAĞ, İSKİLİP G32D3,D4 - G32C - G33D - H32A - H32B

24 ÇORUM KARGI F32C - F33D1,D4

25 ÇORUM MERKEZ, HAMAMÖZÜ G34D1,D2 

26 ÇORUM, SAMSUN OSMANCIK, VEZİRKÖPRÜ F33C2,C3 - F34D1,D4

27 ÇORUM, AMASYA OSMANCIK, HAMAMÖZÜ, GÜMÜŞHACIKÖY G34A 

28 ÇORUM, KASTAMONU İSKİLİP, BAYAT, KASTAMONU G32A – G32B1,B2,B4

29 DÜZCE EFTENİ G26A4

30 DÜZCE, BOLU GÖLYAKA, KAYNAŞLI, MUDURNU G25C - G26D - G26C

31 GİRESUN BULANCAK, DERELİ, ŞEBİNKARAHİSAR G40D3,D4,C4 - H40A1,A2,B1

32 GİRESUN ALUCRA, ÇAMOLUK, ŞEBİNKARAHİSAR H41A3,A4,B3,B4,C1,C2,D1,D2 

33 GİRESUN, GÜMÜŞHANE ALUCRA, ŞİRAN, TORUL H41B2,B3 - H42A 

34 GÜMÜŞHANE, TRABZON GÜMÜŞHANE MERKEZ, MAÇKA G43D - G43C1,C4

35 KARABÜK YENİCE, ESKİPAZAR, MERKEZ F28C - F29D1,D4 - G28B1,B2 

36 KASTAMONU MERKEZ, DADAY F30B2,B3 - F31A

37 KASTAMONU EFLANİ, DADAY F30A1,A2

38 KASTAMONU TOSYA F32D3,D4 - F32C4 - G31B2 - G32A1,A2

39 KASTAMONU - E32,33 - F30,31,32,33 - G30,31

40 ORDU, TOKAT AKKUŞ, BAŞÇİFTLİK, KORGAN, AYBASTI, 
GÖLKÖY, MESUDİYE, REŞADİYE 

G37B - G38A - G38D - G38B4 - G38C - G39D - H38B2 - 
H39A1,A2
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

41 ORDU - GİRESUN - 
GÜMÜŞHANE - G39C-G40D-G40C-G41D-G41C-G42D-H39B-H40A-H40B-

H41A-H41B-H42A

42 SAMSUN BAFRA, ATAKUM, ONDOKUZMAYIS F35B2,B3 - F36A1,A4

43 RİZE, ARTVİN - G45,46 - F46,47

44 TOKAT MERKEZ G36C3 - G37D3,D4 - H36B2 - H37B1,B2

45 TOKAT ZİLE, TURHAL H35B

46 TRABZON, BAYBURT ÇAYKARA, İKİZDERE, BAYBURT MERKEZ G44C3 - G45D4 - H44B2 - H45A1

47 TRABZON TONYA, ŞALPAZARI G42A2,A3,B1,B4

48 TRABZON SÜRMENE, KÖPRÜBAŞI G44D1,D4

49 TRABZON HAYRAT G44C

50 TRABZON - RİZE - ART-
VİN - F46,47,48 - G42,43,44,45,46,47,48 - H42,43,44,45

51 ZONGULDAK DEVREK, YENİÇAĞA F28D

52 ZONGULDAK YIĞILCA, ALAPLI, EREĞLİ, DEVREK, 
MERKEZ F27A - F27B - F27C - F27D - G27A - G27B - G26B
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3.1.3. İÇ ANADOLU BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.5. İç Anadolu Bölgesinde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(kırmızı dış çizgili alanlardır)
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 ANKARA BEYPAZARI H27B3,B4 - H27C1,C2

2 ANKARA HASANOĞLAN, AKYURT, ELMADAĞ H30D3,C4 - I30A2,B1

3 ANKARA MAMAK, ELMADAĞ I30A

4 ANKARA KIZILCAHAMAM G29C - H29B1

5 ANKARA, ÇANKIRI ÇUBUK, ORTA G30D4 - H30A1

6 ANKARA, ÇANKIRI KIZILCAHAMAM, ÇERKEŞ G29A3,A4,B4,C1,D1,D2

7 ÇANKIRI MERKEZ G31D3 - H31A2

8 ÇANKIRI ILGAZ, YAPRAKLI G31A3,A4,B4

9 ÇANKIRI ORTA, KORGUN, ŞABANÖZÜ G30C - G30D2,D3

10 ÇANKIRI, ÇORUM ÇANKIRI MERKEZ, KIZILIRMAK H31B1,B2

11 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI I25A1,A2,B1

12 ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK, ALPU, BEYLİOVA H26C3,D3,D4 - I26A1,A2,B1,B2,B3,B4 - I27A1,A4

13 ESKİŞEHİR BOZÜYÜK I23A2,A3,B1,B3,B4

14 ESKİŞEHİR, ANKARA SARICAKAYA, NALLIHAN H25C

15 KARAMAN, KONYA, 
NİĞDE - O29 - O30 - O31 - O32 - N29 - N30 - N31 - N32 - N33 - 

M32 - M33 - M34 - L33 - L34

16 KAYSERİ MERKEZ K34C2 - K35D1

17 KAYSERİ MERKEZ, HACILAR, İNCESU, DEVELİ K34C3,C4 - K35D4 - L34B1,B2 - L35A1

18 KAYSERİ MELİKGAZİ, KOCASİNAN K35A3,A4

19 KAYSERİ YEŞİLHİSAR, DEVELİ, İNCESU L34A2,A3 - L34B

20 KAYSERİ PINARBAŞI, SARIZ K36C3

21 KAYSERİ PINARBAŞI, AKKIŞLA J36D3,C4 - K36A2,A3,B1,B2,B4

22 KAYSERİ, K.MARAŞ SARIZ, GÖKSUN, AFŞİN L37A - L36B3 - L36C2 - L37D1,D2

23 KAYSERİ, ADANA DEVELİ, TOMARZA, TUFANBEYLİ L36A - L36B1,B4 - L35B3 - L35C - L36D1 - L35D3 - 
M35A2,B1

24 KAYSERİ, SİVAS PINARBAŞI, SARIZ, GÜRÜN K37A3,B4,C1,D2

25 KAYSERİ, NİĞDE YAHYALI, ÇAMARDI L34C4,D3 - M34A2,A3,A4,B1,B4,D1,D2

26 KONYA MERAM M28A3,B4

27 KONYA KARATAY M30A1

28 KONYA DERBENT L28D3,D4 - M28A1,A2

29 KONYA SELÇUKLU L28D2,D3 - L28C - M28B1,B2

30 KONYA SEYDİŞEHİR, MERAM, AKÖREN M27B3,C2 - M28D - M28A - N28A - N28B1,B4

31 KONYA, ISPARTA AKŞEHİR, YALVAÇ, ŞARKİKARAAĞAÇ
K25C3,B2 - K26D3,D4 - L25B2 - 
L26A1,A2,A3,B1,B3,B4,C1,C2,C3 - L27D - L27C4 - 
M27A2,B1

32 KONYA, KARAMAN, 
MERSİN HALKAPINAR, AYRANCI, TOROSLAR N32A3,A4,B3,B4,C1,C2,D1,D2 - N33A

33 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR K32B3,B4,C2 - K33A3,A4,D1,D2

34 NİĞDE ALTUNHİSAR L32C3,C4 - M32B1,B2

35 NİĞDE ALTUNHİSAR, ÇİFTLİK, BOR L32C2,C3 - L33D - M32B2 - M33A1

36 NİĞDE, AKSARAY ALTUNHİSAR, TAŞPINAR L32D2,D3,C1,C4

37 SİVAS GÜRÜN K37B2,B3 - K38A - K38B1,B4

38 SİVAS HAFİK, ZARA, DOĞANŞAR, SUŞEHRİ H38C - H39D - H39C - H40D - I38B2 - I39A1,A2,B1,B2 - 
I40A1,A2

39 SİVAS MERKEZ, HAFİK H38D3,D4 - I32A1,A2

40 SİVAS ULAŞ, ZARA, MERKEZ I38C3 - I39D4 - J38B2 - J39A1
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

41 SİVAS ZARA I39C

42 SİVAS KOYULHİSAR, SUŞEHRİ, AKINCILAR H39B3,B4 - H40A3,A4 - H40B3,B4 - H39C - H40D - H40C

43 SİVAS, TOKAT YILDIZELİ, HAFİK, ALMUS H37B3,C1,C2,C3 - H38A3,A4,B4,C1 - H38D

44 SİVAS, MALATYA KANGAL, DİVRİĞİ, HEKİMHAN J39B3,B4 - J39C3,C4 - J40D

45 SİVAS, YOZGAT GEMEREK, ŞARKIŞLA, AKDAĞMADENİ I35C3 - I36D3,D4 - J35B2 - J36A1,A2

46 SİVAS, ERZİNCAN İMRANLI, AKINCILAR, REFAHİYE H40C3,C4,D3 - I40A2,A3 - I40B - I41A

47 SİVAS, K.MARAŞ, 
MALATYA GÜRÜN, ELBİSTAN, DARENDE

48 YOZGAT ÇAYIRALAN J35A2,A3 - J35B1,B4 - J35D2,C1
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3.1.4. EGE BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.6. Ege Bölgesinde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(kırmızı dış çizgili alanlardır)
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 AFYON BAKLAN, DAZKIRI L23D3 - M23A1,A2,B1

2 AFYON BOLVADİN, EMİRDAĞ K26A - K26B1,B4

3 AFYON HOCALAR, SİNANPAŞA K23C2 - K24D1,D2

4 AFYON SANDIKLI, ŞUHUT L24B - L25A1,A4

5 AYDIN MERKEZ M19B3,B4

6 AYDIN KARACASU, BOZDOĞAN M20B3,C2 - M21A4, D1

7 AYDIN KUYUCAK L20C3 - L21D4,D3 - M21A1

8 AYDIN, DENİZLİ KÖŞK, SULTANHİSAR, YENİPAZAR, NAZİL-
Lİ, BUHARKENT, KUYUCAK, SARAYKÖY

M19B2,B3 - M20A - M20B - M21A - L21C3,C4 - M21B - 
L22D4 - M22A - M22B

9 DENİZLİ ÇAMELİ N22C

10 DENİZLİ MERKEZ, ÇAL L22D3,C4 - M22A2,B1

11 DENİZLİ KALE, TAVAS N21B - N22A1,A4

12 DENİZLİ BABADAĞ, TAVAS M21A3, B4,B3 - M21D2,C1,C2,C3,C4,D1,D4

13 DENİZLİ, AFYON ÇİVRİL, SANDIKLI, KIZILÖREN L23B2,B3,C2 - L24A1,A4,D1

14 DENİZLİ, BURDUR BEYAĞAÇ, TAVAS, ACIPAYAM, SERİNHİSAR, 
YEŞİLOVA 

N22D1,D2,A4,A3,A2,A1,B1,B4 - M22D2,D3,D4,C1,C2,C3,C4 
- M23D1,D4

15 DENİZLİ, BURDUR ÇAMELİ, ALTINYAYLA O22A - O22B - O23A1,A2,A4 - N23D3,D4

16 İZMİR URLA L17D1,D2,D4

17 İZMİR KARABURUN K16C2,C3 - K17D1,D4 - L17A1 - L16B2

18 İZMİR KEMALPAŞA K18C4,C3 - L18B2

19 İZMİR SEFERİHİSAR L17B3 - L18A4

20 İZMİR TİRE, ÖDEMİŞ, BEYDAĞ L19C4,C3 - M19B1,B2- L20D4,D3 - M20A1,A2

21 İZMİR BAYINDIR, ÖDEMİŞ, KİRAZ L19A, L19B - L20A - L20C1,C2 - L21A4,D1

22 İZMİR, ÇANAKKALE BERGAMA, BURHANİYE J18A2,A3

23 KÜTAHYA MERKEZ J24B

24 KÜTAHYA EMET J22A

25
KÜTAHYA

 

SİMAV

 

J21A3,B4,C1,D2

 

26 KÜTAHYA EMET, HİSARCIK J22B4,B3,C1,C2

27 KÜTAHYA GEDİZ J23D3,C4 - K23A2,A3,B1,B4

28 MANİSA DEMİRCİ J21C4,C3,D3

29 MANİSA SALİHLİ, ALAŞEHİR, SARIGÖL K19C3 - K20D3,D4,C4,C3 - L20A1,A2 - L20B1,B2,B3 - 
L21A - L21B4

30 MANİSA, BALIKESİR GÖRDES, SINDIRGI J20D2,D3 - C1,C4

31
MUĞLA

 

MERKEZ, MİLAS, YATAĞAN

 

N19B3,C2,C3 - N20A4 - N20D

 

32 MUĞLA BODRUM O18B1 - N18C4,C3 - N19D4

33 MUĞLA DATÇA O18C2 - O19D1

34 MUĞLA FETHİYE O22B3,B4 - O22C - P22B1,B2

35 MUĞLA ULA N20C3,C4 - N21D4 - O21B1,B2,A1

36 MUĞLA, AYDIN MİLAS, KARPUZLU, KOÇARLI M19D4,D3,C4 - N19A1,A2,B1

37 MUĞLA, AYDIN - M20D -  M20C1,C3,C4 - N20B - N21A1,A4 - N20C2 - 
N21D1

38 MUĞLA, DENİZLİ KÖYCEĞİZ, BEYAĞAÇ N21C - N21D2,D3 - N22D1,D4 - O21B

39 UŞAK MERKEZ K22B3

40 UŞAK SİVASLI K23D3,C4,C3 - L23A2,B1,B2
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3.1.5. AKDENİZ BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR 
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.7. Akdeniz Bölgesinde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri

 (kırmızı dış çizgili alanlardır)
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 ADANA KARAİSALI N33B2 - N34A1

2 ADANA KARAİSALI N34D1,D2

3 ADANA, OSMANİYE FEKE, SAİMBEYLİ, SUMBAS, KADİRLİ M36A3,A4 - M36D1,D2

4 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ, AKSEKİ N27C3 - N28D3,D4 - O27B2 - O28A - O28B1,B4

5 ANTALYA KORKUTELİ, ELMALI O23B

6 ANTALYA KORKUTELİ N23C - N24A3,A4 - N24D

7 ANTALYA KUMLUCA, ELMALI O24D

8 ANTALYA KUMLUCA, KEMER O24C - P24B1.B2

9 ANTALYA ELMALI, KUMLUCA P22B - P23A - P23B - P24A - O23D - O23A - 023C - O24D 
- O24C - 024A - O24B

10 ANTALYA, MUĞLA KAŞ, FETHİYE O22C2,C3 - O23D

11 BURDUR BUCAK N25A

12 BURDUR MERKEZ, AĞLASUN M24B3,C2 - M25D1,D4

13 BURDUR MERKEZ, ÇELTİKÇİ M24C3,C4,D3 - N24A2,B1,B2

14 BURDUR YEŞİLOVA, KARAMANLI, TEFENNİ N23A - N23B

15 BURDUR, AFYON BURDUR MERKEZ, YEŞİLOVA, BAŞMAKÇI M23B3,C2 - M24A4,D1

16 HATAY DÖRTYOL, İSKENDERUN, HASSA N36C3,C4 - N37D4 - O36B - O37A1,A4 - O36C

17 HATAY İSKENDERUN, SAMANDAĞ, BELEN, 
ANTAKYA P35B - P36A - P35C2 - P36D1

18 HATAY REYHANLI P36B3,B4 - P36C1,C2

19 ISPARTA ATABEY, SENİRKENT, EĞİRDİR L25C4,D3,D4 - M25A1,A2,B1

20 ISPARTA EĞİRDİR, MERKEZ M25A3,B4,C1,D2

21 ISPARTA YENİŞARBADEMLİ, AKSU, 
ŞARKİKARAAĞAÇ M26A2,A3 - M26B1,B4

22 ISPARTA, ANTALYA SÜTÇÜLER, SERİK, MANAVGAT M26D - N26A - N25B2,B3 - N26D1,D2

23 K.MARAŞ EKİNÖZÜ, NURHAK, ÇAĞLAYANCERİT M38A - M38B1,B4

24 K.MARAŞ MERKEZ, GÖKSUN, EKİNÖZÜ L37D3 - L37C3,C4 - M37A2 - M37B1,B2

25 K.MARAŞ MERKEZ M37A - M37B - M37C - M37D - M38D4 - N37B1,B2 - 
N38A1

26 K.MARAŞ TÜRKOĞLU N37B

27 K.MARAŞ ELBİSTAN, NURHAK L38C - L39D1,D4 - M38B1,B2 - M39A1

28 K.MARAŞ PAZARCIK N37B3 – N38A

29 K.MARAŞ, ADANA GÖKSUN, TUFANBEYLİ L36C - M36B1,B2

30 MERSİN SİLİFKE P31A3,A4

31 MERSİN SİLİFKE O31D2,D3 - O31C

32 MERSİN MUT O33A - O33B - O33C - O33D - O31D - O31B1,B2 - 
P31A1,A2

33 MERSİN, ANTALYA ANAMUR, GAZİPAŞA P29A - P28B2 - O29D4 - P29B4

34 MERSİN - ISPARTA - 
ANTALYA - P28 - P29 - P30 - O27 - O28 - O29 - O30 - N26 - N27 - 

N28 - N29 - M26 - M27 - L26

35 OSMANİYE, K.MARAŞ DÜZİÇİ, K.MARAŞ MERKEZ N37A
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3.1.6. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.8. Güneydoğu Bölgesinde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(kırmızı dış çizgili alanlardır)



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

115

SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 ADIYAMAN GÖLBAŞI M39A3,B4 

2 ADIYAMAN BESNİ, SAMSAT, KAHTA, GERGER
N39B2,B3 - N40A - N40B - M39C2,C3 - M40D - M40C 
- M41D - M41C - M42D1,D4 -M39B2,B3 - M40A - M40B - 
M41A - M41B - M42A

3 ADIYAMAN, MALATYA TUT, DOĞANŞEHİR M39B2,B3 - M40A1,A4

4 BATMAN MERKEZ, BEŞİRİ M46A3,B3,B4,C1,C2

5 BATMAN, BİTLİS SASON, MUTKİ L47A

6 DİYARBAKIR BİSMİL, SİLVAN L45C3,C4 - L46D4 - M45B1,B2 - M46A1

7 DİYARBAKIR ÇERMİK, ERGANİ, KAYAPINAR L42D3,D4 - L42C - L43D - L43C - L44D1,D4 - M42A2 - 
M42B1,B2 - M43A1,A2 - M43B1,B2

8 DİYARBAKIR DİCLE, HANİ, LİCE, HAZRO, KOCAKÖY, 
EĞİL, YENİŞEHİR, SUR, SİLVAN L44A - L44B - L44C - L44D - L45A - L45D

9 DİYARBAKIR, BATMAN, 
SİİRT, ŞIRNAK - L44,45,46,47,48,49 - M44,45,46,47,48,49 - 

N44,45,46,47,48,49

10 GAZİANTEP KARKAMIŞ O40A4

11 GAZİANTEP ARABAN, YAVUZELİ, HALFETİ N39A - N39B - N39C1,C2 - N39D1,D2

12 GAZİANTEP, Ş.URFA NİZİP, HALFETİ, BİRECİK N39C - N40D - O39B1,B2 - O40A1,A2

13 MARDİN KIZILTEPE, DERİK N43 - N44 - N45 - O43 - O44

14 MARDİN NUSAYBİN N46D3,D4 - N46C3,C4 - N47D3,D4

15 SİİRT ERUH M48C1,D2

16 SİİRT KURTALAN, KOZLUK, BAYKAN L47D3,D4

17 SİİRT KURTALAN M47A, M47B1,B4

18 SİİRT MERKEZ, AYDINLAR M47B2 - M48A1

19 SİİRT PERVARİ L48C3 - L49D3,D4 - M48B2 - M49A1,A2

20 SİİRT PERVARİ M48B3,C2 - M49A3,A4 - M49D1,D2

21 ŞANLIURFA, 
DİYARBAKIR SİVEREK, BAĞLAR, ÇINAR M43A3,D2,D3 - M43C - M43B3,B4

22 ŞIRNAK MERKEZ M49D
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3.1.7. MARMARA BÖLGESİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.9. Marmara Bölgesinde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(kırmızı dış çizgili alanlardır)
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SIRA 
NO İL / İLLER İLÇE / İLÇELER TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 BALIKESİR EDREMİT I17C2,C3 - I18D1,D4

2 BALIKESİR EDREMİT I17D2,C1,C2,B3,B4

3 BURSA GÜRSU, YILDIRIM, OSMANGAZİ, KESTEL H22A3,A4,B4,C1,D1,D2 

4 BURSA İNEGÖL H22C3,D3,D4 - I22B2 - I23A1,A2

5 BURSA KELES, OSMANGAZİ, İNEGÖL H22D - H22C1,C3,C4 - I22A2, I22B1,B2 - I23A1,A4

6 BURSA, SAKARYA İZNİK, PAMUKOVA, SAPANCA G23C3,C4 - G24D - H23B1,B2

7 KOCAELİ İZMİT, KARTEPE, BAŞİSKELE G23B3,C2 - G24A4,D1

8 SAKARYA AKYAZI, HENDEK, ERENLER, 
KARAPÜRÇEK G24B3,C2 - G25A3,A4 - G25D

9 SAKARYA GEYVE, KARAPÜRÇEK, AKYAZI, TARAKLI G24C3 - G25D3,D4 - H24B2 - H25A1,A2

10 SAKARYA, DÜZCE HENDEK, KOCAALİ, CUMAYERİ G25A2,B1,B4

11 TEKİRDAĞ, KIRKLARE-
Lİ, EDİRNE, İSTANBUL -

E16C2 - E17A3,A4,B3, B4 - E17C - E17D - E18C - E18D - 
E19D1,D3,D4 - F17A - F17B - F17C - F17D, F18A - F18B 
- F18C - F18D - F19A - F19B - F19C - F19D - F20A1,A3,A4 
- F20C - F20D - G16B2 - G17A - G17B - G18A - G18B 
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3.2. TÜRKİYE’NİN DENİZ VE GÖL 
ALANLARINDAKİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / 

PETROL SİSTEMLERİ
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3.2.1. KARADENİZ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil 3.10. Karadeniz’de, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(beyaz dış çizgili alanlardır)

İL TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

ARTVİN F46A1,A2 - E46D3,D4

BARTIN  - KASTAMONU D28 - D29

BARTIN E28A2,A3

İSTANBUL F23C1,D2

KASTAMONU C31D

KASTAMONU D32A2,B1

ORDU - TRABZON F39A2,B1,B2 - F40B - F41A - F41B - F42A - F42B - F43A - F43B - F44A1,A2

RİZE F45A - F45B

SAKARYA E25C1,D2

SAMSUN D35A

SAMSUN D36A

SAMSUN D37C - D38D - E38A,B,C

SİNOP D33A2,B1

SİNOP D34A3,B2,B3,B4,C1,C2

ZONGULDAK - DÜZCE E26

ZONGULDAK E27A - E27B1,B2 - E27C1 - E27D
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3.2.2. AKDENİZ - EGE - MARMARA DENİZLERİ KEŞFEDİLEBİLİR
PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI / PETROL SİSTEMLERİ

Şekil. 3.11. Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları /  

petrol sistemleri (beyaz dış çizgili alanlardır)

Şekil. 3.12. Van Gölü’nde, bu çalışma ile belirlenmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yatakları / petrol sistemleri 

(beyaz dış çizgili alanlardır)
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SIRA 
NO İLÇE / İL DENİZ / GÖL TOPOGRAFİK HARİTA PAFTALARI

1 ADALYA KÖRFEZİ (ANTALTA) AKDENİZ O25C2,C3

2 ADANA AKDENİZ O34C3 - P34B2

3 ADANA AKDENİZ P34A3

4 BODRUM / MUĞLA EGE - AKDENİZ O18A2,B1

5 DATÇA YARIMADASI / MUĞLA EGE - AKDENİZ O18C2 - O19D1

6 EDREMİT KÖRFEZİ / BALIKESİR EGE I17C3

7 GEMLİK KÖRFEZİ / BURSA MARMARA H22A1

8 GÖCEK KOYU / MUĞLA EGE O21C2 - O22D1

9 GÖKOVA KÖRFEZİ / MUĞLA EGE O19A2,A3 - O19B1,B4

10 HATAY AKDENİZ P35D1,D4

11 HATAY AKDENİZ P35D3

12 MARMARA DENİZİ MARMARA G18B3,C2 - G19A - G19B - G19C1,C2 - G19D1,D2 - G20A - G20B - 
G20C1,C2 - G21A - G21B - G21C1,C2,C4 - G21D - G22A3,A4,D1,D2)

13 MUĞLA - ANTALYA EGE - AKDENİZ O21 - P20, 21, 22, 23, 24, 25 - R20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - S20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26)

14 SAROZ KÖRFEZİ / ÇANAKKALE EGE H15A2,A3 - H15B - H16A - H16B1,B2,B4

15 VAN VAN GÖLÜ K49D2,D3 - K49C - K49B3 - K50D1

16 VAN VAN GÖLÜ K50B2 - K51A1
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PETROLÜN TANIMI, KÖKENİ, OLUŞUMU 
VE TARİHÇESİ

4. BÖLÜM
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4. PETROLÜN TANIMI, KÖKENİ, OLUŞUMU VE TARİHÇESİ

4.1. PETROLÜN TANIMI, KÖKENİ VE OLUŞUMU

4.1.1. Petrolün Tanımı

Petrol sözcüğü, Latince ‘Petra’ (taş veya kaya) ile ‘oleum’ (yağ) sözcüklerinden oluşmaktadır. Kimyasal olarak, 
hidrojen ve karbondan oluşan çok karmaşık bir bileşimdir. Kimyasal olarak ham petrol, yaklaşık % 85 C, % 
13 H, % 0.1 - 1.5 N, O, S içerir (Levorsen, 1967). Petrol, başlıca hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az 
miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmasık bir bileşimdir. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı halde 
bulunabilir. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğalgaz olarak adlandırılır. Ham 
petrol ve doğalgazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için bunlar “Hidrokarbon” olarak da isimlendirilirler. 
Görünüm olarak petrolün rengi saman sarısı, yeşil, kahverengi ve koyu kahverengiden siyaha kadar değişir (DPT, 
2001).

Dünyada üretilen petrolün sınıflandırılmasında aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır (DPT, 2001) :

- Petrolün özgül ağırlığı (spesifik gravite - spesific gravity)

- Akışkanlığı (viskozite - viscosity)

- İçerdiği kükürt miktarı

Ham petrolün viskozitesi değişkendir. Yüzeyde, yeraltında ısıtıldığından daha fazla viskoz olmaya eğilimlidir. 
Viskozite, aynı zamanda ham petrolün yoğunluğu ile doğrusal olarak artar (DPT, 2001). 

Amerika Petrol Enstitüsü (API) tarafından çıkarılan ve özgül ağırlığa bağlı API Gravitesi tanımı, bütün dünyada 
petrolün sınıflandırılması için genel kabul görmüştür. Uluslararası bir birim olan gravite, 10 ile 48 arasında 
değişmektedir. Gravite, petrolün yoğunluğu anlamına gelmez. Petrolün yoğunluğu, API (Amerika Petrol Enstitüsü) 
gravite birimi ile açıklanır. API gravite, yoğunluk ile ters orantılıdır. 40 API derecesine sahip bir ham petrolün 
yoğunluğu yaklaşık 0,83 kg/m3’tür. Ağır petroller, düşük API derecelerine sahiptir (yüksek yoğunlukludur). 
Yoğunlukla ters orantılı olan gravitenin formülü şu şekildedir (DPT, 2001);

Petrolün yoğunluğu = 141.5 / (131.5 + Petrolün gravitesi)

Ham petrol bazen yeraltı rezervuarlarında sıvı halde bulunmasına rağmen, yüzeyde sıvı fazda üretilemeyebilir. 
Hafif, temiz ve yüksek API gravitesine sahip bu ürün kondanseyt olarak adlandırılır. Kondanseyt, sıklıkla doğalgaz 
üretiminde kullanılır (DPT, 2001). 

Genel olarak petrolün sınıflandırılmasında; petrolün özgül ağırlığı, akışkanlığı ve içerdiği kükürt miktarı dikkate 
alınmaktadır (DPT, 2001). 

Petrolün graviteye göre sınıflandırılması şu şekildedir (DPT, 2001) : gravite > 31 ise hafif petrol, 20 ≤ gravite ≤ 
31 ise orta, 10 ≤ gravite ≤ 20 ise ağır petrol ve gravite < 10 ise tabii bitüm. 

Petrolün gravitesi düştükçe (yani ağırlaştıkça) kalitesi düşmektedir. Kolay üretilebilir olması, taşınabilmesi ve 
işlenebilmesi sebebiyle günümüzde dünya petrol talebinin % 90’ı hafif ve orta API graviteli petrol ile karşılanmaktadır 
(www.petform.org.tr).

Dünyada ağır petrol rezervleri, Brezilya, Kanada, Amerika, Rusya ve Venezuela’da bulunmaktadır. Ancak, ağır 
petrolün taşınması ve mevcut rafinerilerde ham madde olarak kullanılması için iyileştirilmesi gerekmekte, bu da 
ek maliyet getirmektedir.

Petrol, doğada gaz halinde (doğalgaz), sıvı halde (ham petrol) ve katı halde (bitüm ve asfalt) bulunur. Doğalgaz, 
tek başına veya sıvı haldeki ham petrol ile birlikte bulunabilir. Başlıca, parafin serisinin uçucu üyeleri olan metan, 
etan, propan ve bütandan oluşur. Ek olarak, farklı oranlarda karbondioksit, nitrojen, hidrojen sülfür, helyum ve su 
buharı içerebilir. Birçok doğal hidrokarbon gazlar, metandan oluşurlar. Ham petrol, sıvı halde farklı serilerden 
hidrokarbonların bir bileşimidir. Ek olarak, az oranda oksijen, nitrojen ve sülfür içerir. Bitüm ve Asfalt, katı ve yarı 
katı haldeki katran, reçine ve zift olarak bilinen oluşumlardır. Yüzeye çıkan petrolün, uçucu bileşenlerinin uçup 
gitmesi, kalan kesimin oksitlenmesi ve polimerleşmesi sonucunda oluşmuşlardır (Saner, 1981).
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Petrol, içerdiği kükürt miktarı açısından da sınıflandırılır. Bu konuda belirlenmiş kesin kriterler bulunmamakla 
birlikte genel olarak kükürt yüzdesinin % 0,5’in altında olması durumunda petrol kükürtsüz (sweet) kabul edilir 
(DPT, 2001).

Bir petrol türevi olan doğalgaz, yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Metan gazı 
(CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarından oluşur. İçeriğinde az miktarda karbondioksit (CO2), 
azot (N2), helyum (He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur (DPT, 2001).

Doğalgazda ürün standardı, gazın ısı değerine bağlı olarak belirlenmektedir (DPT, 2001).

4.1.2. Petrolün Kökeni ve Oluşumu

Birkaç milyar yıl yaşında olduğu varsayılan yerkürenin güneşten kopması ve soğuması sonrasında, üzerinde 
hidrosfer adı verilen su tabakasının ve astenosfer olarak adlandırılan hava tabakasının oluşması ile canlı hayatı 
başlamıştır. 

Yerküre uzun ve karmaşık bir geçmişe sahiptir. Kıtaların ayrılması ve çarpışması ile yeni okyanus havzaları ve 
dağ bölgeleri oluşmuş, zaman içinde yaşam şekillerinde yoğun ve keskin değişimler gerçekleşmiştir. Değişimlerin 
çoğu bir “ kaplumbağa hızı ” ile farkedilemeyecek kadar yavaş bir şekilde gelişmiştir. İnsanın bu evrimin farkına 
varması çok güncel bir olaydır. Evrim, sadece yaşam şekillerinin değişimine bağlı olmayıp, bir bütün halinde 
yerkürenin tüm katmanlarını ilgilendirmektedir (Şekil 4.1).

Şekil 4.1. Jeolojik zaman sürecinde Yerküre katmanlarının birlikte evrimi

Henüz insan yaşamının başlamasından milyonlarca yıl önce, sayıları ve türleri pek çok olan makro ve mikro 
canlıların yaşamış olduğu karalar, denizler, göller, ormanlar ve akarsuların yeryüzünde bulunduğu bilinmektedir 
(Şekil 4.2, 4.3, 4.4 ve 4.5).
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Şekil 4.2. Jeolojik zaman sürecinde canlı evriminin gelişmesi (Öngen, 2009)
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Şekil 4.3. Jeoloji devirleri ve başlıca özellikleri (www.cografyaharita.com/cografya_tablolari.html)
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Şekil 4.4. Yerkabuğunun ve canlıların jeolojik zamanlardaki gelişmeleri (http://cografyaharita.com/cografya_tablolari.html)

Şekil 4.5. Jeolojik zaman çizelgesi (www.tpjd.org.tr)

Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de akarsular, o zamanın denizlerine kum, çakıl, çamur ve çeşitli iyonlar 
taşımış ve taşınan bu malzemeler su diplerinde katmanlar halinde gittikçe kalınlaşan çökelleri oluşturmuşlardır. 
Bu sırada, ölen canlılara ait kalıntılarda çökelen çamurlara karışmışlardır. Altta kalan, canlılara ait kalıntılarıda 
içeren bu katmanlar, üzerlerindeki büyük ağırlığın basıncı altında sertleşerek kaya haline dönüşmüşlerdir (Şekil 
4.6). Bu arada çamurlara karışan canlı kalıntılarının içerdiği karmaşık hidrojen ve karbon molekülleri, jeolojik 
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zaman içerisinde oksijensiz ortamda çürüyerek, belirli bir basınç ve ısı etkisi ile parçalanarak hidrokarbonları 
oluşturmuştur. Bu sebeple; ham petrol, doğalgaz ve kömür “ fosil yakıtlar ” olarak isimlendirilmektedir. 

Şekil 4.6. Petrolün oluşumu (https://sites.google.com/a/d51gapps.org/energy-sources/study-pages/petroleum-oil)

Organik maddenin hidrokarbonlara dönüşümü Diyajenez, Katajenez ve Metajenez olarak adlandırılan 3 önemli 
evrede gerçekleşir. Henüz depolanmış çamurlar, yeteri kadar sıkışmamış ve bünyelerinin % 80’i su ile doludur. 
Bu çamurlar, ilk 500 metre gömülmenin sonunda çabuk gömülmenin etkisi ile de gözenekliliğini büyük ölçüde 
kaybeder. Bu aşamadan sonra çamurtaşlarının veya şeyllerin sıkışma sonucu oluşumları ve bu kayaç türlerinin 
fiziksel değişimi daha yavaş devam eder. Şeyller içerisinde bulunan organik madde de bazı değişikliklere uğrar. 

Hidrokarbonların oluşumu, kaynak kayaların gömülme derinlikleri ile ilişkilidir. Çünkü, derinlik arttıkça 
gömülme sıcaklığı da artmaktadır. Herhangi bir kaynak kayanın petrol oluşturabileceği gömülme derinliği, o 
kaynak kayanın bulunduğu bölgedeki jeotermal gradyanı, kaynak kayaç içerisindeki organik madde tipini ve kaynak 
kayanın içinde bulunduğu istifin gömülme tarihçesine bağlıdır. 

Çok sığ derinliklerde diyajenez esnasında, organik maddenin anaerobik bakteriler tarafından parçalanması ile 
sadece biyojenik metan veya bataklık gazı oluşmaktadır. 

1-2 km derinliklerde katajenez evresi başlamaktadır. Katajenezin erken dönemi, 3 km derinliğe ulaşabilmektedir 
ki, bu seviye petrol oluşumunun ana zonudur. Bu zon civarına kadar gömülü olan kaynak kayalar için “petrol 
penceresindedir” denilmektedir. Geç katajenez döneminde, derinlik 3 - 3,5 km civarındadır. Bu derinlik ve daha 
fazla derinlikler, ıslak gaz ve metanın oluştuğu gaz oluşumunun ana zonudur. Yaklaşık 4 km derinliğin altında 
kaynak kayalar, aşırı olgun hale gelir. Bu seviyede, metajenez evresi başlar ve bu evrede sadece metan üretilir. 
Petrol oluşumu, sıcaklığın ve derinliğin bir fonksiyonudur (Şekil 4.7).
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Şekil 4.7. Petrolün oluşumunun sıcaklık ile ilişkisi

Kaynak kayanın < 60 ºC’den sıcaklıklara kadar ısıtıldığında petrol oluşumu gerçekleşmez. Sığ derinliklerde ve 
düşük sıcaklıklarda oluşan ham petroller, ağır ve N, S, O bileşenlerince zengindir. Derinliğin ve sıcaklığın artması 
ile petroller, daha hafif hale gelir. Maksimum petrol oluşumu, yaklaşık 100 ºC civarlarında gerçekleşir. Bu sıcaklığın 
daha üstünde petroller daha hafif ve kondanseyt hale gelirler. Yaklaşık 175 ºC gömülme sıcaklığının olduğu 
derinliklerde, petrol oluşumu durur ve gaz oluşumunun ana zonu başlar. Ancak, organik maddeden doğrudan 
hidrokarbon oluşumu 225 ºC gömülme sıcaklığına sahip derinliğe kadar sürebilir. Bu derinlikten itibaren doğrudan 
organik madde değil, daha önceden oluşmuş hidrokarbonların 315 ºC sıcaklığa doğru yeniden parçalanmaları ile 
termal metan oluşumu metajenez evresinde de devam eder. 315 ºC gömülme derinliğinden sonra, kaynak kayalar 
bu derinliklerde başlayan gömülme-bölgesel metamorfizmaya uğrarlar. Daha da yüksek sıcaklıklarda, kayacın 
gözenekliliği oldukça azalır ve bünyesindeki gazı ekonomik olarak almak olanaksız hale gelir. 

Sıcaklığın petrol oluşumundaki etkisi üsseldir. Oysa, zamanın petrol oluşumundaki etkisi doğrusaldır. Dolayısıyla, 
sıcaklık genellikle kaynak kayanın olgunlaşmasında zamandan daha büyük role sahiptir. Yaşlı Paleozoik kaynak 
kayalar, eğer 50 ºC’yi aşan gömülme sıcaklıklarına maruz kalmazlar ise petrol oluşturamazlar. Bunun anlamı, 
jeolojik zamanın yeterli sıcaklık ve gömülme olmaksızın petrol oluşumunda çok fazla etkin olmadığıdır. Yüksek 
termal gradyan değerlerine sahip bölgelerdeki genç kaynak kayalar, petrol oluşumunda önemli rol alırlar. Yeterli 
sıcaklığa ulaşıldığında petrol oluşumu kısa sürede gerçekleşir (10-15 bin yıl). Yaşlı kaynak kayalar yeterli gömülme 
sıcaklığına ulaşana kadar hidrokarbon oluşturamazlar (Şekil 4.8)

Şekil 4.8. Petrol oluşumunda zaman ve sıcaklık ilişkisi (http://www.kursatozcan.com/ders_notlari/petrol_jeolojisi.pdf)
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4.1.3.  Petrolün Göçü, Birikimi ve Korunması

Oluşan petrol ve denizsuyu, sıkışan çökeller içerisinden damlacıklar halinde sızarak birikebileceği boşluklar 
arar ve bu boşlukların bulunduğu daha gözenekli kayalara (başlıca kumtaşı ve kireçtaşı) doğru hareket eder (Şekil 
4.9 ve 4.10). Petrolün oluştuğu yüksek oranda organik malzeme içeren kaya (kaynak kaya) içinden sıkışarak, daha 
gözenekli kayalara göç etmesine birincil göç denir. Daha sonra, petrol göç etmiş olduğu bu yeni gözenekli kaya 
içerisinde, sudan hafif olması sebebiyle su etkisi ve diğer basınçlarla yanlara ve yukarıya doğru hareket eder. 
Gözenekli kaya (rezervuar-hazne kaya) içerisindeki bu göçe ikincil göç denir. Bu şekilde, bir kısım petrol yol bulup 
yeryüzüne ve deniz diplerine sızarken bir kısım petrol de petrol kapanı olarak isimlendirilen yeraltı yapılarında 
(kapan) birikir. Tıpkı çay bardağındaki çaya atılmış bir kesme şekerin gözeneklerinde doymuş halde bulunan çay 
gibi, hazne kayanın çatlak, yarık ve gözenekleri içinde milyonlarca yıl saklı kalır.  

Şekil 4.9. Petrolün birinci göçü (www.e-raportal.com)

Şekil 4.10. Kayalarda gözeneklilik ve geçirgenlik kavramları
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Şekil 4.11. Petrolün birincil ve ikincil göçü

Petrolün içinde toplandığı (hapsolduğu) kapanlar (yeraltı yapıları), tektonik (yerkabuğu hareketleri) veya 
stratigrafik (tabakalaşma) olayları sonucunda oluşurlar. Petrol kapanları, oluşumuna sebep olan olaylara göre 
isimlendirilir. Oluşumunda her iki olayında etkili olduğu petrol kapanları da vardır (Şekil 4.12 ve 4.13).
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Şekil 4.12. Petrol ve doğalgaz kapanı tipleri

a) Stratigtafik kapanlar, b) birisi kıvrım, diğeri faylanma ile oluşmuş iki yapısal kapan, c) Tuz domu kapanı, d) Hareketli kapan
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Şekil 4.13. Hidrokarbon birikimlerinin farklı jeolojik yapılarda bulunuşu ve dağılımı (Zou, 2013)

Doğalgazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğalgaz, yeraltında yalnız 
başına veya petrol ile birlikte bulunabilir. Petrol gibi doğalgaz da, kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur 
ve kayaç içerisinde akarak üretim kuyularına ulaşır.

4.2. PETROLÜN TARİHÇESİ

Bugün çeşitli kaynaklardan, insanlığın petrolle tanışıklığının ve çeşitli amaçlarla kullanımının binlerce 
yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kayıtlardan, M.Ö. 3200 yıllarında Mezopotamya’da 
inşaatçılıkta harç katkı maddesi, gemicilikte yalıtım ve kalafatlama malzemesi olarak; yine tarihi kayıtlardan M.Ö. 
300 yıllarında, Mısır’da mumyalama işlerinde asfaltın kullanıldığı öğrenilmektedir.

13. yüzyılın sonlarında yakın ve uzak doğuya seyahat eden Marco POLO, Bakü’de sıvı asfaltı tanımlamış, uzak 
doğuda petrolün ufak ölçüde de olsa ticari bir mal gibi muamele gördüğünü, hatta bu petrolün hayvan derisinden 
yapılmış tulumlarda taşındığını zikretmiştir.

Öte yandan, petrolün yanıcı özelliğinden yararlanma yönündeki kullanımı da çok eskilere uzanmaktadır. 
Milattan önce Çin’de, Milattan sonra Roma, İran ve Yunanistan vb. Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde ham petrolden 
aydınlanma malzemesi olarak oldukça yaygın bir şekilde yararlanıldığına ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. Kolay 
yanma özelliği, bugün olduğu gibi eski çağlarda da, petrolün aynı zamanda bir silah olarak kullanımını mümkün 
kılmıştır.

Petrolün Amerika kıtasının keşfinden önceki sakinleri tarafından da bilindiği, bugün yapılan arkeolojik 
araştırmalar neticesinde anlaşılmaktadır. Kızılderililerin mabetlerinde yanan meşalelerin, petrolle karışık 
olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır.

Ancak, 20. yüzyıla damgasını vuran petrolün bir sanayi kolu olarak doğuşu 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. 
1800’lü yılların ortalarında, Kanadalı Abraham GESNER’in doğal olarak yeryüzüne sızan petrolden gazyağı rafine 
edişi, petrol sanayinin doğuşunu simgelemektedir. Gazyağının üretilişi, aydınlatma alanında tam bir devrim olmuş 
ve gazyağına çok kısa sürede büyük talep doğmuştur (Gümüş ve Altan, 1995).
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Foto 4.1. Kanadalı Fizikçi ve Jeolog Abraham Pineo Gesner (1797 - 1864)

Gazyağının üretilmeye başlanması ile birlikte hızla gelişen ham petrol talebi, doğal olarak yeryüzüne çıkan 
petrolün oluşturduğu kaynakların dışından petrol üretilmesi ihtiyacını doğurmuş ve böylelikle petrol sanayinin yeni 
bir sektörü ortaya çıkmıştır (Gümüş ve Altan, 1995).

Dünyada ticari amaçlı ilk petrol arama faaliyeti, “Pensilvania Rock Oil Company” isimli bir şirket tarafından 
1850’li yılların sonlarına doğru ABD nin Pensilvania eyaletinde gerçekleştirilmiştir. O yıllarda su pınarlarından 
habbeler halinde ve tuz kuyularına sızıntı halinde gelen “kaya yağı” olarak adlandırılan petrol, kumaşlara 
emdirilerek toplanmış ve ilaç olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda, aydınlatmada kullanılabileceği bilinmektedir. O 
tarihlerde, nebati yağlardan başka kömürden elde edilen yağlar ve pahalı tesis gerektiren havagazı aydınlatmada 
kullanılmaktadır (Gümüş ve Altan, 1995).

Bol miktarda kaya yağı bulunması halinde, aydınlatma piyasasında bunu yaygınlaştırarak Amerika’yı 
aydınlatmayı ve kendilerini de zengin etmeyi tasarlayan avukat George BISSEL ve iki ortağı, zamanın en etkili 
bilim adamlarından Yale Üniversitesi’nde kimya profesörü olan Benjamin SILLIMAN Jr.’dan kaya yağının analizini 
isterler. Amaçları ünlü bir profesörün vereceği rapor ile kamuyunu etkileyerek kurmayı düşündükleri şirkete 
yeterli parasal kaynak temin etmekti. Analizler, damıtma sonucu çok iyi aydınlatma niteliği olan gazyağının elde 
edilebileceğini gösteriyordu. Ortaklar, bu raporu yayınlayarak büyük ilgi gördüler ve kurdukları “Pennsylvania Rock 
Oil Company” adlı şirket için gerekli olan parasal kaynağı temin ettiler (Gümüş ve Altan, 1995). 

                        Avukat George Henry Bissel (1821-1884)                 Prof. Benjamin Silliman, Jr., Kimyacı (1816-1885)

 Foto 4.2. Kaya yağının (rock oil) ilk keşifçileri

Avukat George BISSEL 1856’da, New York‘ta bir eczanenin vitrininde ilaç olarak satılan kaya yağı şişesinin 
üzerindeki etikette tuz sondajı kulelerini gördü. Tuz sondajı, Çin’de 1500 seneden beri kullanılmakta ve 1000 metre 
derinliğe kadar inilmekte idi. Yöntem, 1830’da Avrupa’ya getirilerek uygulanmaya başlamıştı. 1857’de ortaklardan 
Bankacı James TOWNSEND, Edwin L. DRAKE ile tanışır ve bu kişi ile kaya yağı hakkında konuşurlar. Demir 
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yollarında kondoktör olarak çalışmakta olan ve daha önce çok çeşitli işlerde çalışan DRAKE, tuz sondajı yöntemi 
ile petrol bulma işini becerebileceği kanısına varır ve şirketin hisse senetlerinden bir miktar satın alır (Gümüş ve 
Altan, 1995).     

           James Matthew Townsend, Banker       Edwin Laurentine Drake, Petrol Arayıcısı              William A. Smith, Sondör

                             (1841-1913)                                                           (1819 - 1880)

Foto 4.3.  İlk sondaj kuyusunu finanse eden ve açan kişiler

Ortaklar, DRAKE’e Pensilvanya’ya giderek petrollü su kaynağı olan bir araziyi seçerek ruhsatla kapatmak 
görevini verirler. Şirket sahipleri, Titusville çevresindeki yetkililere yazdıkları tanıtma mektuplarında önemli kişi 
görünümü vermesi için DRAKE’i Albay DRAKE olarak tanıtırlar ve bu çok yararlı olur. DRAKE, Pensilvanya’nın 
Titusville kasabasında Petrol Deresinin (Oil Creek) üzerinde bulunan bir çiftlikte ruhsat alır. Bu arazideki su 
kaynaklarından günde 6 galon petrol toplanabilmektedir. Sondajla bol petrol çıkartabileceğini iyice inanan DRAKE, 
ortaklarına durumu anlattıktan sonra sondaj için buhar makinesini yapmaya başlar. Bu arada William A.SMITH 
adında bir demirci ile sondajı yapmak üzere anlaşır. 1 Mayıs 1858 tarihinde sondaja başlanır. Ancak, sondaja 
başlandıktan kısa bir süre sonra şirketin parasal kaynakları tükenir. Banker TOWNSEND, 1859 yılının Ağustos 
ayı sonlarında DRAKE’e sondajı bırakması talimatını gönderir. DRAKE, bu mektubu henüz almamış ve Ağustos’un 
27’si Cumartesi günü öğleden sonra kuyu 69 ayakta delinirken sondaj bir çatlak boşluğuna düşer ve 15 cm daha 
kayar. Hafta sonu için sondaj durdurulur. Pazar günü kuyuyu kontrole gelen sondör WILLIAM, borudan aşağıya 
baktığında siyah bir sıvı görür. Pazartesi günü, DRAKE kuyuya geldiğinde çevrede ne kadar boş varil kap varsa 
petrolle dolu olduğunu ve William ve yardımcılarının bunları dikkatle koruduğunu görür. Kuyuya bir emme basma 
su pompası monte eden DRAKE, elle petrol çıkarmaya başlar. Böylece, dünyada ilk kez petrolün sondaj yapmak 
suretiyle üretilebileceğinin görülmesi, kısa sürede ABD’de petrole hücum hareketini başlatmıştır. Birçok iş adamı, 
bu yeni iş kolunda yatırım hareketine katılmış ve 3 yıl gibi oldukça kısa bir sürede petrol üretimi 3 milyon ton 
seviyesine ulaşmıştır (Gümüş ve Altan, 1995). 
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Drake (sağdaki), kuyu önünde 

Foto 4.4. Drake kuyusunun kulesi ve motor odası, Titusville’deki Drake Kuyusu Müzesi (Pensilvania, ABD) (www.wikipedia.org)

1900’lü yılların başına kadar ABD, petrol endüstrisinde rakipsiz kaldı ise de bu dönemden itibaren dünyanın 
çeşitli kesimlerinden yeni rakipler ortaya çıkmaya başlamıştır. Dönemin ABD dışındaki en önemli üreticisi, Bakü’den 
yaptığı üretim ile Çarlık Rusya’sı olmuştur. Bakü’de petrolün varlığı, çok eski dönemlerden beri bilinmekle birlikte 
ise de bu bölgeden ilk üretim 1877’den sonra başlamıştır. Rusya’nın üretici olarak devreye girmesi ile ilk kez 
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ABD’ye ciddi bir rakip çıkmıştır. Azerbaycan’da yapılan bu üretim kısa sürede önemli bir gelişme göstermiştir. 
1890’larda Rusya’nın sahaları, ABD’nin Pensilvanya sahalarından daha verimli hale gelmişlerdir. 1885’te Rusya, 
ABD’nin üretiminin 2/3 seviyesine gelmiştir. Ortadoğu’nun petrol bakımından sahip olduğu zenginliğin boyutu, 
esas olarak İkinci Dünya Savaşından sonra keşfedilmiştir (Gümüş ve Altan, 1995).

Foto 4.5. Bakü (Azerbaycan)’de 1847’de kazılan dünyanın ilk petrol kuyusu (www.spe.org.tr/industry/history) 

Tarihsel kaynaklar, doğalgazın ilk kez M.Ö.900’lerde Çin’de kullanıldığını göstermektedir. Doğalgazın yaygın 
kullanımına 1790 yılında İngiltere’de başlanmıştır. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 1920’lerde artan doğalgaz 
kullanımı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla artmıştır (DPT, 2001).

Enerji sektöründe ilk kez ABD’de kullanılmaya başlanan doğalgazın dünya enerji tüketimindeki payı 1950’li 
yıllarda % 10’u geçmemekteydi. Geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülen 
ve üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılan doğalgaz, günümüzde stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla 
evlerde ve endüstride kullanılmaktadır (DPT, 2001).

1880’e gelindiğinde, petrol için önemli bir gelişme olmuştur. Amerika’da George Brayton benzinle çalışan 
motoru yapmıştır. Benzinli motorların araçlarda kullanılmaya başlanması ve motorlu taşıtların yaygınlaşması 
petrolün altın devrini başlatmıştır. 
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Foto 4.6. George Brayton (1830 - 1892) ve Broyton motoru ile çalışan Selden Otosu

Foto 4.7. Siegfried Markus’un 1875 yılında yaptığı otomobil

Foto 4.8. 1886 model Benz Patent Motorwagen ilk içten yanmalı motorlu taşıttır
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OSMANLI DEVLETİ’NDE 
PETROL ARAMA VE ÜRETİMİ

5. BÖLÜM
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5. OSMANLI DEVLETİ’NDE PETROL ARAMA VE ÜRETİMİ

5.1. OSMANLI DEVLETİ’NİN PETROL SAHALARI

Bir uç beyliği iken üç kıtaya hâkim bir güç haline gelen Osmanlı Devleti, geniş bir coğrafya üzerinde varlığını 
uzun süre devam ettirmeyi başarabilmiştir. Osmanlı Devleti’nin hakimiyetindeki bu coğrafyanın, yeraltı kaynakları 
bakımından zengin olduğu ve ham petrolün günlük hayatta kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nde ham 
petrol sarfiyatının denizcilik faaliyetlerine paralel olarak arttığı görülür. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde, 
Osmanlı Devleti’nde petrol kullanımıyla ilgili birtakım bilgiler yer almaktadır. Seyahatname’de, İstanbul esnafından 
kalafatçıların geçit törenlerindeki durumlarından bahsedilirken “Bunlar pürsilah kızaklar üzerinde gemileri kalafat 
ederek ellerinde tokmakları, malaları, malahtaları, arkalarında zift ve katran ile bulaşık elbiseler giyerek geçerler” 
şeklinde ifadelere yer verilmiştir (Evliya Çelebi, 1972b).

Petrol çıkarılmadan önce petrol bölgelerindeki sızıntılardan yöre halkının istifade ettiği görülür. XIX. yüzyılın 
sonlarında, Tercan ve Van Gölü’nde petrol bulgularına rastlanılmasıyla birlikte bölgede arama-işletme imtiyazı 
elde etmek üzere talipliler ortaya çıkmıştır (BOA, Y.EE, 132/3: Kürzot’taki petrol kuyularını işletmek için Galip 
Paşa’nın talebi; BOA, İ.MMS, 160/1331 Ra 76: Van’daki petrol işletmesinin Müşir Fuat Paşa’ya verildiğine dair 
irade).

Osmanlı Devleti’nde, petrol yataklarının işletilmesine yönelik ilk imtiyaz, 1640’ta IV. Murat tarafından Kerküklü 
bir Türkmen ailesine verilmiştir. Bu imtiyazla birlikte Neftçizade ailesi, Kerkük civarındaki Baba Gurgur petrol 
yatağının işletilmesi hakkını eline almıştır. Neftçizadelerin bu imtiyazı almalarında, Baba Gurgur’dan çıkardıkları 
ham petrolü 1638’de Bağdat Seferi’ne giden Osmanlı ordusuna vermeleri etkili olmuştur. Bahsi geçen maden 
yatağı ile ilgili olarak Sultan I. Abdülhamid’in 1782 tarihli bir de emri bulunmaktadır (BOA, A.,DVNS.AHK.DB.d, 
4/42). Kendileri dışında bazı kimselerin petrol yataklarına müdahalelerini şikâyet konusu haline getirerek Sadaret’e 
taşıyan Neftçizade ailesinden İsmail, Mehmet, İbrahim ve Hüseyin adlı şahıslar Baba Gurgur’daki petrol yataklarının 
işletilmesi ile ilgili olarak önceki fermana atıfta bulunan ikinci bir hüküm çıkarılmasını sağlamıştır. Bu şahıslar, 
Divan-ı Hümayun’a bir dilekçe vererek Kerkük sancağındaki Baba Gurgur petrol madeni yatağının işletilmesi 
hakkının kendilerine ait olmasına rağmen, buranın bazı yabancı kimseler tarafından işletilmek ve ellerinden 
alınmak istendiğini ileri sürmüşlerdir. Yapılan tahkikattan sonra şikâyet sahiplerinin haklı oldukları anlaşılmıştır 
(BOA, A., DVNS. AHK. DB.d, 4/42; 1640 tarihli fermana arşiv çalışmalarında şu ana kadar ulaşılamamıştır)  
(Başa, 2013). 

Sanayi devriminin gerçekleşmiş olduğu bir ülke olan Amerika, ilk önce kendi ülkesinin muhtelif yerlerinde 
petrol çıkaracak, yetmeyecek, dünyanın her yerinde petrol aramaya başlayacaktır. Hatta o sırada, tüm dünyadaki 
petrol gelişmelerini de takip etmekteydiler. Osmanlı Devleti’nin Washington şehbenderliğinden gönderilmiş iki 
belge, bu konuda açıkça bilgi vermektedir. 1884 ve 1887 yıllarına ait bu belgelerden ilkinde Amerika’nın, İngiliz 
Hindistan’ının kuzeybatısında Guelth yakınlarında Sibi’de petrol kaynakları bulduğunu ve Hindistan hükümetinin 
kazı malzemelerini bölgeye gönderdiği haberinin gazetelerde yer aldığı bildirilmektedir. Üstelik, bu gazetelerin 
Sibi petrolleri çıkarıldığı takdirde, Kafkas petrollerine rakip olacağına dair öngörüler yer almaktadır. İkinci belgede 
de, ABD hükümetinin Kafkas petrollerine karşı mücadelesi ve Kızıldeniz ile Hazar Denizi etrafındaki petroller için 
ABD’nin tutumu hakkında bilgi verilmektedir. Anlaşılacağı üzere, daha motorlu taşıtların yeni yeni icat olduğu, 
petrolün yakıt olarak da kullanılmaya başlandığı en erken dönemde bile büyük devletler çok ilerisi için planlar 
yapmışlar ve öncelikle kaynakları kontrol altına almayı hedeflemişlerdir (BOA, HR.SYS, 58/32: Sibi’de petrol 
bulunduğuna dair haberler ve gazete yorumlarını içeren elçilik yazısı; BOA, HR.SYS, 69/5: Kızıldeniz’de bulunan 
petrol yataklarına dair değerlendirmeler).

Osmanlı Devleti, sanayileşmiş bir ülke olmadığından petrolünü de kendisi çıkarıp kullanamamıştır. Hem 
petrol üretimi için altyapı, hem de üretim sonrası kullanacak iş kolları yoktu. Bu yüzden de, bu değerli maden 
yabancıların işletmesini aldığı bir sektör olmuştur. Ancak bir sorun vardı: Osmanlı’nın maden kanunları yabancı 
ülke vatandaşlarına maden imtiyazı verilmesini engellemekteydi. Fakat, yabancılar maden imtiyazını alan şirketlere 
ortak olabiliyordu (Düstur, Tertip: I, Cilt: II, s. 321). Bu nedenledir ki, ülke genelinde petrol imtiyazını önce Osmanlı 
vatandaşı alıyordu. Sonra da, bu imtiyaz yabancıların ortak olduğu bir şirkete veriliyordu. Ülke genelinde imtiyazı 
verilen veya imtiyaz başvurusu yapılan petrol yatakları; Anadolu, Balkanlar ve Mezopotamya olarak üç bölge 
halinde görülmektedir (Özbil, 1980).
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5.1.1.1. Anadolu’daki Petroller

5.1.1.1.1. İskenderun Petrolleri

Osmanlı sınırları içerisinde petrol kuyusu işletme imtiyazı talep edilen ve resmi olarak ilk petrol imtiyazının 
verildiği yer İskenderun olmuştur. Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde, Halep vilayetine bağlı bir kaza olan 
İskenderun’un Kabaev Nahiyesine bağlı Çengel köyü sınırları içerisinde petrol keşfedilmiştir (Bostan, 1990). Bu 
saha coğrafi olarak, bugünkü İskenderun’un Uluçınar kasabasına bağlı Kepirce köyüdür (Harita 5.1).

Harita 5.1. Halep vilayetine bağlı bir kaza olan İskenderun’un Kabaev Nahiyesine bağlı Çengel köyü (İskenderun’un ilçesi  

Uluçınar kasabasına bağlı Kepirce köyü) yerbulduru haritası

Modern anlamda, petrol arama ve işletme imtiyazının özel bir şahsa verilmesinin Osmanlı Devleti’nde ilk örneği 
olmasından dolayı, bu imtiyaz ayrı bir önem arz etmektedir. Bundan sonraki benzer imtiyazlarda da, bu imtiyazın 
metni esas alınarak şartname ve mukavelename hazırlanacaktır. Osmanlı arşiv belgelerine göre, Devair-i Askeriye 
müteahhitlerinden Ahmet Necati Efendi adına verilen bu imtiyaz, hem askeriye ile yakından ilgili birisine verilmesi 
hem de bugünlerdeki petrol kavgalarının en yoğun yapıldığı Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alması açısından ilginçtir 
(Gölgeçen, 2011). Daha öncesine ait benzer bir petrol madeni imtiyazı olmadığından, devletin çeşitli organları bu 
konuyu enine boyuna incelemiştir. Mevcut maden nizamnamesi doğrultusunda bir ön sözleşme hazırlanmıştır. 
Daha sonraki petrol imtiyazlarına da emsal teşkil edeceğinden devletin üst kademelerinde detaylı olarak incelenen 
bir sözleşme oluşturulmuştur. Bu tarihlerde, sadece devlet topraklarında değil Padişahın özel mülkü sayılan 
Hazine-i Hassa topraklarında da petrol bulunmaktaydı. Yoğun olarak petrol bulunduğu tespit edilen araziler de bu 
özel hazineye aktarılmaktaydı. Özellikle, Musul ve çevresindeki maden yatakları 6 Şubat 1889’da çıkarılmış olan 
bir irade ile Padişah mallarından sayılmaktaydı (BOA, İ.DH, 1121/87615: Musul vilayetindeki petrol yataklarının 
Hazine-i Hassa’ya verildiğine dair irade). Dolayısıyla, bundan bir ay kadar sonra 23 Mart 1889’da Şura-yı Devlet’te 
görüşülen imtiyaz meselesi oldukça önemliydi. Maden imtiyazı ve işletmesi burada uzun uzadıya görüşülmüştür. 
Sonuçta, ortaya 17 maddelik bir imtiyaz sözleşmesi çıkmıştır (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No: 3: Ahmet Necati 
Efendi’ye verilecek olan İskenderun petrol imtiyazı için sözleşme müsveddesi).

Maden imtiyazı ve işletmesi sözleşmesinde, ilk madde imtiyazın 75 sene müddetle verildiğini belirtmekteydi. 
Haritada tam yerinin gösterildiği, sınırlarının çizildiği açıkça ifade edilmiştir. Haritaya, arşiv çalışmalarında şu 
ana kadar ulaşılamamıştır (Başa, 2013). İlk madde ile yer ve zaman sınırlaması yapılmıştır. İkinci maddede, 
madenle ilgili yapılacak işlerin konuyla ilgili mühendisine maddeler halinde bildirilmesi, kazı işlerinin maden 
mühendisinin kontrolünde olması gerektiğini belirtmektedir. Böylece, kazı işlerinde tedbirsiz hareketin önlendiği 
görülmektedir. Diğer maddeler ise, imtiyaz için ödenmesi gereken vergileri, ayrıca gelir vergisi ve imalathane 
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çevresinin güvenlik ve temizliğini, bununla birlikte imalathanenin yol ve çeşmelere en az 150 metre uzaklıkta 
olması gerektiğini düzenlemektedir. Bu imtiyazın yine aynı bölge içinde başka bir maden imtiyazını içermediğini, 
gelir beyanının zamanında verilmediği takdirde ödenmesi gereken cezaları, üretilen petrolü ihraç edildiği takdirde 
alınması gereken vergileri, imtiyaz sahibinin isterse taşıma kolaylığı için sahile kadar boru döşeyebileceğini ve 
askeri durumlarda imtiyazın durdurulabileceğini içeren maddeler yer almaktadır (BOA, İ.MMS, 105/ 4493, Belge 
No: 3: Ahmet Necati Efendi’ye verilecek olan iskenderun petrol imtiyazı için sözleşme müsveddesi).

Belge 1. İskenderun’daki petrol imtiyazının Ahmet Necati Efendiye verilmesine dair irade (BOA, İ.MMS, 105/4493)

Ahmet Necati Efendi ile yapılması planlanan mukavelename, 7 Mayıs 1889’da Meclis-i Vükela’da görüşülmüştür. 
Şura-yı Devlet tarafından hazırlanmış olan metindeki vergi muafiyetine itiraz edilmiştir. Şartname içerisinde 
altıncı madde olarak ele alınan konu, Şura-yı Devlet’e iade edilmiştir (BOA, İ.MMS, 105/ 4493, Belge No: 1: Ahmet 
Necati Efendi’ye verilecek iskenderun petrol imtiyazı için Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesinin görüşü). Özellikle bu 
maddede ihracatın önüne vergilendirilmek suretiyle engel konulması, buna karşılık üretilen petrolün yurt içinde 
vergisiz olması oldukça ilginçtir. Bu konuda devletin yapmak istediği, vatandaşlarına ucuz mal kullandırmak mı 
yoksa gelirlerini artırmak için bulduğu fırsatı kaçırmamak istemesi midir anlaşılamamaktadır. Kendilerine geri 
gelen bu mukavelename için itirazı haklı bulan Şura-yı Devlet, 12 Haziran 1889 tarihli oturumunda 6. maddeyi 
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düzenleyerek imtiyaza konu olan maden için ihracat vergisi alınmasına karar vermiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, 
Belge No: 2: Meclis-i Vükelanın Ahmet Necati Efendi’ye verilecek İskenderun petrol imtiyazı için sözleşmeyi 
yeniden düzenlediğine dair kararname).

On altı asıl ve bir özel maddeden oluşan yeni sözleşme metni, Meclis-i Vükela’da da kabul edilmiş ve Sadaret’e 
gönderilmiştir. 13 Haziran 1889’da Sadrazam Kamil Paşa imzasıyla durumu kısaca özetleyen yazı Padişaha arz 
edilmiştir. Hemen ertesi gün 14 Haziran 1889’da, Padişah tarafından iradenin kabul edildiği Mabeyn Serkatibi 
tarafından ilan edilmiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No: 9: İskenderun petrol imtiyazının Ahmet Necati 
Efendi’ye verildiğine dair irade. İrade tarihinin Miladi tarihe çevrilmesinde Hicri tarih esas alınmıştır. Gömlek 
içindeki belgelerde hem hicri hem de Rumi tarih birlikte yazılmıştır. Tarih çevirme kılavuzuna bakıldığında 9 nolu 
irade haricindeki tüm tarihler birbirini tutar iken bu irade yazılı olan 15 Şevval 13061 Haziran 1305 tarihleri birbirini 
tutmamaktadır. Tarih çevirme kılavuzunda 15 Şevval 2 Hazirana tekabül etmektedir. Bize göre bu farklılığın sebebi; 
Hicri takvimde gün dönümü akşam vakti, Rumi tarihin gündönümü ise gündüz olmasından olabilir. Diğer bir nokta 
ise; bu konuda Bostan (1990) makalesindeki 14 Haziran 1899 tarihinin de baskı hatasından kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir). İmtiyaz sözleşmesinin irade-i seniyye ile onaylanmasından iki hafta sonra 23 Haziran 1889’da 
Divan-ı Hümayun emri verilmiştir (BOA, A.DVNS. İMTZ.d, 2/140-141: Ahmet Necati Efendi’ye verilen İskenderun 
petrol imtiyazının deftere kayıt edilmesi). Artık, tüm resmî işlemler yerine getirilmiş faaliyet aşamasına geçilmiştir. 
Bu süreç içerisinde, İskenderun petrolleri imtiyazı için Ankaralı Kostaki Yorgiyadis adında bir şahsın itiraz ettiği 
görülmektedir. Yorgiyadis, bu keşfi kendisinin yaptığını belirterek imtiyazın kendisine verilmesini talep etmiştir 
(BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge no: 6: Dilekçe ekinde bulunan Kostaki Yorgiyadis’in İskenderun petrol imtiyazına 
müracaat kronolojisi).

18 Mart 1889 tarihli bir arzuhale göre Kostaki Yorgiyadis, İskenderun’da amyant madenini keşfettiği sırada uzun 
yıllar önce henüz kimse petrolü bilmez iken burada petrol madenini de keşfettiğini, İsmail Hakkı Paşa ve Osman 
Efendi vasıtasıyla saraya müracaat ettiğini bildirmiştir. Ancak, karşılaştığı bazı aksilikler nedeniyle müracaatına 
devam edemediğini, şimdi bu imtiyazın başkasına verileceğini öğrendiğinden imtiyazın iptal edilerek kendisine 
verilmesini istemiştir (BOA, İ.MMS, 105/ 4493, Belge No: 5: Ahmet Necati Efendiye verilecek olan İskenderun 
petrol imtiyazına itiraz ederek bu imtiyazın kendisine verilmesini talep eden Kostaki Yorgiyadis’in dilekçesi). 5 
Nisan 1889’da benzer içerikli arzuhal tekrar sadrazama verilmiştir. Bu arzuhalde imtiyazın Ahmet Necati Efendi’ye 
verileceğini haber aldıklarını söyleyerek isim konusunu düzelttikleri gibi bir ek belge ile kendi müracaatının 
kronolojik sıralamasını sunmuşlardır. Buna göre, kendi müracaatını 14 Kasım 1881’e kadar götürmektedir (BOA, 
İ.MMS, 105/4493, Belge no: 6: Dilekçe ekinde bulunan Kostaki Yorgiyadis’in İskenderun petrol imtiyazına müracaat 
kronolojisi).

Kostaki Yorgiyadis’in bu itirazı ve müracaatı dikkate alınmamakla birlikte itiraz dilekçesi, Ahmet Necati 
Efendi’nin imtiyaz iradesindeki belgelerle beraber muhafaza edilmiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493: İskenderun Petrol 
imtiyazının Ahmet Necati Efendiye verildiğine dair irade). Ahmet Necati Efendi, İskenderun petrol imtiyazını aldıktan 
bir müddet sonra bu imtiyazını tüccar Hasan Tahsin Efendi’ye devretmiştir (BOA, İ.MMS, 113/4831: Ahmet Necati 
Efendi’nin sahip olduğu İskenderun Petrol imtiyazının devrine dair irade). Petrol arama, kuyu açma ve işletme 
göründüğü kadar kolay değildi. Güçlü bir sermaye ve sabır gerekmekteydi. Üstelik maden yasası gereği fermanın 
verildiği 14 Haziran 1889’dan itibaren iki yıl içerisinde kuyuların açılması gerekmekteydi. Aksi takdirde imtiyazın 
(BOA, A.DVNSIMTZ.d, 2/140-141: Ahmet Necati Efendi’nin sahip olduğu İskenderun petrol imtiyazının devrine dair 
iradenin defter kaydı) iptaline karar verilecekti.

Hasan Tahsin Efendi, aldığı imtiyazı yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak koymak istemiştir (BOA, İ.MMS, 
113/4831, Belge No: 1, Hasan Tahsin Efendi’nin İskenderun petrolünü işletmek üzere anonim bir şirket kurma 
talebinin kabulü). Dersaadet Gaz Şirketi idare üyesi Frans Simon, Osmanlı Şehbenderlerinden J.A. Staniklen ve 
Alman imparatorunun akrabaları tarafından ortak bir şirket kurulmuştur. Anadolu Petrol Gazı Şirketi adıyla kurulan 
bu anonim şirkete Hasan Tahsin Efendi imtiyazını sermaye olarak koymuştur (BOA, İ.MMS, 113/4831, Belge no: 3-5: 
Hasan Tahsin Efendi’nin kurmak istediği anonim şirketin kuruluş sözleşmesi ve sözleşmenin Fransızca metni). 
Devletin ilgili kurumlarınca incelenen şirket kurulum nizamnamesinde bir kanunsuzluk olmadığı görülmüştür. 
Bunun üzerine Padişaha sunulan irade teklifi ile 6 Mayıs 1890’de irade çıkmıştır (BOA, İ.MMS, 113/4831, Belge 
No: 7: İskenderun petrol imtiyazının Hasan Tahsin Efendinin kurmuş olduğu şirkete verilmesine dair irade). 

Gerekli yazışmalar ve düzenlemeler ile birlikte imtiyazın şirkete devri 2 Haziran 1891’de tamamlanmıştır (BOA, 
A.DVNSIMTZ.d, 2/220: İskenderun petrol imtiyazının Hasan Tahsin Efendinin kurmuş olduğu şirkete verilmesine 
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dair iradenin defter kaydı). Şirket de, 1892’den sonra bölgede petrol arama çalışmalarına başlamıştır. Bazıları 
gaz belirtileri gösteren 15 kadar kuyu açıldıktan sonra, verimli olmadığı düşünülen bölge şirket tarafından terk 
edilmiştir. Anlaşılan şirketin sermayesi de yeterli gelmemiş olacak ki sondaj malzemeleri ve buhar kazanlarını 
dahi sökmeden bölgede bırakmışlardır (Ediger, 2007).

Osmanlı tarihinde modern anlamda sondajla petrol arama ve işletmeciliği için verilen ilk imtiyazdan başarılı bir 
sonuç alınamadan kuyular kapanmıştır. Hiçbir faaliyet yapılmadan geçen uzun yıllar sonunda Birinci Dünya Savaşı 
sürerken şirketin imtiyazı Şura-yı Devlet kararıyla Meclis-i Vükela tarafından 11 Şubat 1916’da feshedilmiştir (BOA, 
MV, 241/236: İskenderun petrol imtiyazının feshedildiğine dair Meclis-i Vükela mazbatası).

5.1.1.1.2. Van Petrolleri

Evliya Çelebi’ye göre, Van dolaylarındaki dağlarda bulunan mağaralarda sızıntı şeklinde de olsa zift madeni 
bulunmaktadır: “...yedisinde katran, birinde zift ve diğer çeşit yağlar vardır... Hatta mağaranın birinde Allah’ın 
emriyle neft madeni vardır ki, kayadan akarak bir büyük havuzun içine dökülür. Havuzu dolunca, mîrî tarafından 
Van Defterdarı vasıtasıyla tüccarlara satılır. Amma bu mağara gece gündüz kapalıdır. Bir tarafına küçük tepeler 
halinde toprak yığılmıştır. Allah göstermesin neft yağına bir ateş düşse toprak döküp söndürürler” (Evliya Çelebi, 
1972b).

Evliya Çelebi’nin ifadelerinden anlaşıldığı üzere XVII. yüzyılda Van’da ortaya çıkan petrol, mağara içerisinde bir 
kuyuda biriktirilmektedir. Bu mağara kilit altında tutulmuş ve petrol ihtiyacı olduğunda Van Defterdarı kontrolünde 
açılarak tüccarlara dağıtılmıştır. Hem yanıcı ve hem de yakıcı özelliğinin tehlikesinden hem de az bulunan kaynak 
olması buranın kilit altında tutulmasını zorunlu kılmıştır (Evliya Çelebi, 1972b).

Van dolaylarında birçok yerde kendiliğinden sızıntı şeklinde çıkan petrol rezervleri de bulunmaktaydı. İlk 
dönemlerde, buradaki sızıntılardan elde edilen petrol ihtiyaçları karşıladığından tesise dayalı bir üretime 
girişilmemiştir. Sızıntılar şeklinde ortaya çıkan petrolün en yoğun bulunduğu yer, Van vilayeti sınırları içerisinde 
bulunan Bargiri kazasına bağlı Kürzot  (Muradiye ilçesine bağlı Uluşar köyü) nahiyesidir (BOA, Y.PRK.OMZ, 1/81: 
Van valisi Galip Paşa’nın bölge petrollerinin imtiyaz talebi). 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Tayfur 
Paşa, burada petrol çıkarma faaliyetinde bulunarak tüneller vasıtasıyla yüz deve yükü petrol çıkarmıştı. Akabinde 
burada petrol çıkarma imtiyazı alan Nikoghos Tokmakyan ise bir müddet araştırma yapmış, ancak umduğu 
neticeyi alamamıştır. Nikoghos Tokmakyan, İskenderun petrol imtiyazının işletmecilere verilmesi uygulamasının 
başlamasından yaklaşık on yıl kadar önce bölgeyi terk etmiştir (Ediger, 2007). Başarısız olan girişimlerden sonra, 
Osmanlı topraklarında maden arama teşebbüsü bir süre durmuştur. Bu sırada, İskenderun petrollerine imtiyaz 
verildiğinden, Van petrol imtiyazı kronolojik tarih olarak ikinci sıraya düşmüştür. Bu maden için Van valisi Galip 
Paşa, 28 Aralık 1896’da bir imtiyaz talebinde bulunmuştur (BOA, Y.EE, 132/3: Van valisi Galip Paşa’nın bölge 
petrollerinin imtiyaz talebi). Galip Paşa’nın elinde başka madenlerin de imtiyazı bulunmaktaydı. Bunların yanında, 
Van vilayetindeki Bargiri kazasında Beşparmak ve Kürzot köylerindeki petrol ve zift madenlerinin de imtiyazını 
almak için yoğun bir faaliyete girişmiştir. Yıllardır, defterdar eliyle yapılan ticari dağıtıma yine bir yöneticinin talip 
olması dikkat çekicidir (Başa, 2013).
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Harita 5.2. Van vilayeti sınırları içerisinde bulunan Eski adı Bargiri kazasına bağlı Kürzot (Kurzot)  köyü (Muradiye ilçesine bağlı Uluşar 

köyü) yerbulduru haritası

Van valisi Galip Paşa’nın dostluğu ile yerel bürokratik faaliyetleri hızla halletmesine rağmen İstanbul’dan cevap 
alması uzun sürmüştür (Ediger, 2007). Hatta, bunun için Sadrazam Ahmet Cevat Paşa’ya özel mektup da yazmıştır. 
Bu mektupta Galip Paşa, kendisinin işlettiği madenlerle ilgili bir miktar bilgi vermiş ve devlete hizmet amacıyla 
çalıştığını vurgulamıştır. Kürzot’taki petrol için daha önceleri imtiyaz talep eden Tokmakyan ve ortaklarının gerekli 
sermayeyi bulamayarak işi bıraktığını belirtmiştir. Aslında, bu madenlerin Bakü’deki petroller kadar kaliteli olduğunu 
ve buranın imtiyazı için başvurduğunu yazmıştır. Ancak, merkezden beklediği cevap gelmediğinden kendisine bu 
konuda yardımcı olmasını ve işlemlerin hızlandırılması için talimat vermesini istemiştir. Bunun yanında, buradaki 
petrol yatağının çok kaliteli ve zengin olduğunu, isterlerse bir anonim şirket kurarak kendisine de pay verebileceğini 
son not olarak düşmüştür (BOA, Y.PRK.OMZ, 1/81: Van valisi Galip Paşa’nın bölge petrollerinin imtiyaz talebi). 
Galip Paşa, bu girişiminden de bir sonuç alamamıştır. Bunun üzerine tekrar tekrar dilekçe yazmışsa da, olumlu bir 
gelişme sağlayamadığı gibi Halil Rıfat Paşa’nın “Valilik tarafından işletilmeyen madeni yine aynı kişiye nasıl verilir.” 
şeklinde açıklayıcı olmayan bir de cevap almıştır. Galip Bey, bu imtiyazı almak için bir paşayı aracı olarak koymuşsa 
da başarılı olamamıştır. Bundan sonra, Van gölü ve çevresindeki petrol madenlerinin buradaki gemilerde yakıt 
olarak kullanılmak üzere Hazine-i Hassa tarafından işletilmesi için bir öneri mektubu bulunmaktadır (Ediger, 
2007). Ancak, arşiv kayıtlarında bu önerinin uygulamaya geçtiğine dair bir kayda rastlanmamıştır (Başa, 2013).

I. Dünya Savaşı öncesine gelindiğinde, Van petrolleri için Müşir Fuat Paşa’nın imtiyaz girişimlerinin olduğu 
görülmektedir. Önceki imtiyaz örnekleri (özellikle Ahmet Necati Efendi’ye verilen imtiyaz) göz önüne alınarak bir 
antlaşma yapılmıştır. 16 Şubat 1913’te onaylanan bir irade ile bu antlaşma yürürlüğe girmiştir. Fuat Paşa; 99 
yıllığına resmi vergileri verilmek şartıyla bu imtiyazı almıştır (BOA, İ.MMS, 1331 Ra 76: Van vilayetindeki Beşparmak 
ve Kürzot petrol madenlerinin ayandan Müşir Fuad Paşaya verildiğine dair irade. [1310 yılından sonraki iradeler 
tasnifi yapılırken, dosya gömlek numarası verilmeyip aylık sırasında göre rakamlarla verilmiştir]) 
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Harita 5.3. Bargiri kazasına bağlı Kürzot köyünde (Uluşar köyü / Muradiye / Van) imtiyazı verilen petrol sahasının haritası 

(BOA, I_MMS_1331_Ra_76_13 ve 14)
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Van petrollerinin verilen imtiyaza rağmen işletmeye alınmadığı görülmektedir (Başa, 2013). İmtiyazın 
verilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Dâhiliye Nezareti’nin Van valiliğine gönderdiği yazıya göre; kömür ve petrol 
madenlerinin işletilmediği, halkın geçim sıkıntısına çare olarak bu madenlerle ilgili ne yapılabileceği sorulmuştur 
(Ediger, 2007). Bu konuda da bir şey yapılıp yapılmadığı tespit edilemiyor, ancak Müşir Fuat Paşanın bu imtiyazı 
Fransız vatandaşı Emil Mayen’e devrettiği görülmektedir. Burada, günlük ortalama 150 litre petrol çıkarıldığı 
bilinmektedir (Bu konuda olan anlaşmazlık ve dava ile ilgili belgeler 2 Aralık 1925 tarihini taşımaktadır. BOA, 
HR.İM, 168/13: Van vilayeti Bargiri kazası, Beşparmak ve Kürzot petrollerinin Müşir Fuad Paşa’dan Fransızlara 
devri ile ilgili anlaşmazlık belgeleri). 

5.1.1.1.3. Erzurum Petrolleri

Erzurum vilayeti yakınlarında Tercan kazasına bağlı Pülk köyünde (Bu köyün adı, arşiv belgelerinde Pülk, Polek, 
Bülek ve Pulluk gibi şeklinde de okunduğu olmuştur) petrol ve neft madeni arama ruhsatı 1887-1888 yıllarında 
Sarıca Osman Bey’e verilmiştir. Ruhsat alınan yerlerden alınan örnekler tahlil ettirildikten sonra Meadin Nezareti 
Sarıca Osman Bey’e ruhsat verilip verilmemesi konusunda Seraskerlikten görüş sormuştur. Seraskerlik de, bölge 
komutanlarından Binbaşı Mahmud Bey’i teftiş için görevlendirmiştir. Yapılan soruşturma sonucu; Osman Bey’in 
ruhsatnameyi aldıktan sonra hiçbir faaliyette bulunmadığı ve Rus vatandaşı Garvişof adında Tiflisli bir Ermeni şahsa 
kuyu açtırdığı tespit edilmiştir. Garvişof’un da aslında tüccar kimliğinde Rus ajanı olduğundan Sarıca Osman Bey’e 
bu bölgedeki petrol madeni imtiyazının verilmesi, Seraskerlik tarafından kabul edilmemiştir. Meadin Nezareti de, 
1 Aralık 1889’da işlemleri iptal ederek, durumu Osman Bey’e tebliğ etmiştir. Osman Bey, itiraz etmiş, ancak bu 
itirazından bir sonuç alamamıştır (Ediger, 2007).

Pülk petrolü ile ilgili olarak Dördüncü Ordu-yı Hümayun komutanı Şakir Paşa da bir tavsiye mektubu yazmıştır. 
24 Ocak 1898’de Meadin Nezareti’ne bir yazı gönderen Paşa, ülkenin en önemli ihtiyaçlarından biri olarak petrolü 
görmektedir. Üstelik bu madeni, Rusya veya Amerika’dan ithal etmenin daha pahalıya mal olduğunu belirterek, 
Pülk köyündeki petrol çıkarma imtiyazı hususunda, Trabzonlu Çulhazade biraderlere ruhsat verilmesini tavsiye 
etmiştir (BOA, BEO, 1120/83930: Tercan Pülk petrollerini araştırmak için Trabzonlu Çulhazade biraderlere ruhsat 
verilmesi talebi). Meadin Nezareti de, Çulhazade biraderlere ruhsat verilmesi konusunda Sadaret ve Seraskerlik 
makamlarından görüş istemiştir. Seraskerlik de, Osmanlı vatandaşı tarafından şirket oluşturulması ve şirketin 
yabancılara devredilmemesi, askeri bölgelere sokulmaması şartıyla imtiyazın verilebileceğini 16 Mayıs 1898’de 
valilik ve Meadin Nezâreti’ne bildirmiştir (Ediger, 2007).
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Harita 5.4. Erzurum Pülk ve Neftlik Bölgesindeki (Tercan/Erzincan) imtiyazı verilen petrol haritası (BOA, Y.PRK.OMZ, 2/22_11 ve _12)
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Harita 5.5. Erzurum vilayeti yakınlarında Tercan kazasına bağlı Pülk köyünde (Pülk, Polek, Bülek, Pulluk) (Erzincan ili Çayırlı ilçesi) petrol 

arama ruhsatı yerbulduru haritası

19 Mayıs 1898 tarihinde Sadaret imtiyazın hiç kimseye verilmemesini istemiştir. Sadaret, Pülk köyündeki bu 
maden imtiyazının Çulhazadelere verilmesi için bir engel olmadığını kabul etmektedir. Bununla birlikte imtiyaz 
verilmesi için tavsiyede bulunması için Ferik Ahmed Celaleddin Paşa’nın yetkili kılındığını ve onun tavsiye edeceği 
kişilere imtiyaz verileceği bildirilmiştir (BOA, BEO, 1126/84427: Erzurum bölgesindeki petrol imtiyazının Ahmet 
Celaleddin Paşa’nın tavsiye edeceği kişilere verilmesi gerektiğine dair valiliğe gönderilen yazı).

Ahmed Celaleddin Paşa’nın ise, bölgeyi ve kişileri ne kadar araştırdığı ve bildiği belli değildir. Bununla birlikte, 
Seraskerliğin Sarıca Osman Bey konusunda itiraz ettiği sakıncalara rağmen Paşa, imtiyazın yabancı bir kişiye 
verilmesini talep etmiştir. 16 Mayıs 1898 tarihinde Seraskerlik, değil imtiyazı, kurulacak şirketin bile yabancılara 
devredilmemesini şart koşarak Osmanlı vatandaşı olanlara imtiyaz verilmesi yönünde görüş bildirmişti. Ancak, 29 
Mayıs 1898 tarihinde Ahmed Celaleddin Paşa’nın tavsiye mektubu bu kararın zıddı yönünde olmuştur. Paşa, yazdığı 
arzuhalde Tercan kazası Pülk köyündeki petrol madeninin imtiyazını Almanya vatandaşı Mösyö Şarl Rayzer’e 
verilmesini tavsiye etmiştir (BOA, BEO, 1132/ 84849: Erzurum-Tercan’daki petrol imtiyazının Almanyalı Mösyö 
Şarl Rayzer’e verilmesi için Ahmed Celaleddin Paşa’nın tavsiyesi). Düzenlenen evraklarla birlikte maden imtiyazı 
Orman ve Meadin Nezareti’ne havale edilmiştir. Nezaret de gerekli düzenlemeler yaptıktan sonra evraklar Şura-yı 
Devlet’e gönderilmiş, Şura-yı Devlet de konuyu önemli bularak Bab-ı Ali ve Seraskerlik’ten tekrar görüş istemiştir. 
Ancak, Seraskerlik Padişahtan gelen iradeler üzerine görüş bildiremeyeceğini belirtmiştir (Ediger, 2007).

3 Ağustos 1898 tarihinde Şura-yı Devlet’ten de, Pülk köyü petrolleri imtiyazının Mösyö Şarl Rayzer’e verilmesi 
yönünde karar çıkmıştır (BOA, BEO, 1169/ 87648: Erzurum Tercan’daki petrol imtiyazının Almanyalı Mösyö Şarl 
Rayzer’e verilmesine dair Şurayı Devlet yazısı). Alınan karar üzerine hemen şartname ve sözleşme layihaları 
hazırlanarak, 11 Eylül 1898 tarihinde düzenlenen evrakla imtiyaz yürürlüğe girmiştir (BOA, Y.A.Res, 94/75: 
Tercan’daki petrol imtiyazının Almanyalı Mösyö Şarl Rayzer’e verildiğine dair). Yapılan antlaşma ile maden, 99 
yıllığına resmi vergileri vermek şartıyla Alman vatandaşı Mösyö Şarl Rayzer’e verilmiştir. Daha önce de örneği 
görülen bu antlaşmada; imtiyazın süresi, coğrafi sınırları, mali yaptırımlar, vergiler ve ferman harcı ve yardım 
sandığına verilmesi gereken oranları içermektedir. Bunlar içinde, yurtdışına ihraç edilecek maden için vergi 
alınacağı da mevcuttur (BOA, Y.PRK.OMZ, 2/22 : Almanyalı Mösyö Şarl Rayzer’e verilecek olan Erzurum Tercan’daki 
petrol imtiyazının şartname ve sözleşme metinleri).

Petrol imtiyazının yabancı bir vatandaşa verilmesinde, Şura-yı Devlet ne kadar yavaş hareket etmişse Padişah ve 
sadrazam o kadar acele etmişlerdi. Üstelik ordu, yabancılara bu tür imtiyazların verilmesini sakıncalı bulmaktaydı. 
Bu durum, şöyle değerlendirilmektedir (Ediger, 2007):
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“Aslında Padişah ve Sadrazamın aceleci tavırlarının arkasındaki neden, fazla bir önemi olmadığını bildikleri 
Erzurum petrollerinin imtiyazını bir Alman vatandaşa vererek, Ekim ayında İstanbul’u ikinci kez ziyaret edecek olan 
Alman İmparatoru II. Wilhelm’e jest yapmaktan başka bir şey değildir. Alman Kayzerinin İstanbul’u ziyaretinden 
hemen önce imparatorluğun en değerli petrol sahalarının imtiyazının Hazîne-i Hâssa’ya devredilmesini öngören 
21 Eylül 1898 tarihli irâdenin çıkarılmış olması da bu görüşü doğrulamaktadır…”

Almanların, Osmanlı toprakları içerisinde petrol imtiyazını alan ilk devlet olmasını sağlayan bu gelişmenin siyasi 
olmaktan öteye gittiği söylenemez. Petrol yatakları ile ilgilenen olmadığı gibi maden de atıl kalmıştır. Şartnamenin 
iki yıl içerisinde maden aranmaya başlamasını şart koşmasına rağmen gerekli faaliyetler yapılmamıştır. Bu süre 
sonunda boşa çıkan araziler, vakıfların kontrolüne geçmiştir (BOA, Y.PRK.A, 14/22: Erzurum’daki petrol bölgelerine 
sahip olan vakıfların bu imtiyazları vermelerine dair görüş bildirilmesi). Bu vakıfların içerisinde Hacı Bayram Veli, 
Hacı Bektaşi Veli ve Abdülkadir Geylani Vakfı gibi güçlü ve önemli vakıflar bulunmaktaydı. Vakıf yöneticileri de, 
bu arazilerde bulunan petrolü çıkarmak istemişlerdir. Vakıfların kendi istedikleri gibi imtiyaz verme talebi, ordu 
tarafından kabul edilmemiştir. Ordunun Sadaret’e gönderdiği yazıda, bölge petrollerinin bol ve kaliteli olduğuna 
dikkat çekilerek hem askeri hem de bölgesel olarak kullanılabilecek bir maden olarak bahsedilmektedir. 
Vakıfların hiçbir özellik aramadan, yabancılara imtiyaz vereceğinden bahsedilerek güvenlik gerekçesiyle buna 
engel olunması istenilmiştir (BOA, Y.MTV, 279/69: Erzurum’daki petrol bölgelerine sahip olan vakıfların bu 
imtiyazları yabancılara vermemeleri için gerekli tedbirlerin alınmasına dair yazı). Konu, Şura-yı Devlete havale 
edilmiş ve orada görüşülmüştür. Bu konuda, vakıfların yaptıkları faaliyetler tetkik ettirilmiştir (BOA, BEO, 3400/ 
254940: Cafer Efendi Vakfının sahip olduğu Pülk köyündeki arazisinde çıkan petrol hakkında tahkikat yapılması için 
Evkaf Nezareti yazısı). Sonuçta, vakıf arazilerine devletin karışamayacağına, vakıf yöneticilerinin istedikleri kişilere 
imtiyaz verebileceği yönünde bir karar çıkmıştır (BOA, Y.PRK. A, 14/22: Erzurum’daki petrol bölgelerine sahip 
olan vakıfların bu imtiyazları vermelerine dair görüş bildirilmesi). Şura-yı Devletten vakıfların istediği gibi imtiyaz 
verebileceği yönündeki karara rağmen yine de, vakıf yöneticilerinin maden imtiyazını başkalarına verdiğine dair bir 
bilgi veya belge yoktur (Başa, 2013).

Yöre halkının hem fakir ve perişan oluşu hem de petrole çok ihtiyacı oldukları ortadaki bir gerçektir. Ancak, ne 
buralarda petrol imtiyazını alanlar ne de vakıf yöneticileri burayı işletmeye dönüştürememişlerdir. Bu durum, orada 
görev yapan M.A. adındaki bir topçu subayını etkilemiş ve saraya bir de mektup yazmıştır. Bu mektuba göre, petrol 
kaynağının zengin olduğu gibi bazı şirket yöneticileri ve memurları da şikâyet etmiştir. Mektup sadeleştirilmiş 
haliyle şöyledir (Ediger, 2007):

“Bildiğiniz üzere bugün tüm Osmanlı ülkesinin birinci ihtiyacı petroldür. Yakacak bundan başka bir şeyimiz 
yoktur. Bağdat, Musul, Adana ve Erzurum’da zengin petrol kaynakları mevcuttur. Erzurum’a gayet yakın olan 
petrol madeni hakkında size dikkatinizi çekecek bilgi vereceğim. Adı geçen petrol madeninin kaynağını köreltmek 
için uğraşmışlar. Hatta bunun için petrol kaynağına civa dökerek kaybettirmek için Batum Rus gaz tüccarları bizim 
hükûmet memurlarına iki bin lira kadar para vermişler…” (BOA, DH.İD, 53/ 105-1: Erzurum yöresinin yakacak 
sıkıntısı ve çözümlerine dair yazı).

Arşiv kayıtlarında, bu tarihten sonrasına ait Erzurum petrolleri ile ilgili bir belgeye şimdilik ulaşılamamaktadır. 
Ülkenin siyasi olarak savaşta olması, yerli sermayenin yetersizliği ve yabancıların hem ulaşımı kolay hem de zengin 
petrol yataklarına yönelmesi buranın yüzüstü bırakılmasına neden olmuştur (Başa, 2013).

5.1.1.1.4. Sinop Petrolleri

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde Anadolu’da petrol imtiyazı için talepte bulunulan yerlerden 
birisi de Sinop ili Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren (Ekinören) köyüdür. Bölge ile ilgili ilk imtiyaz, 1911 yılında 
verilmiştir. Alman petrolcülerinden Schmidt, buradaki arama imtiyazını alan ilk kişi olmuştur. Schmidt, burada 
bir süre incelemelerde yaptıktan sonra ortalıktan kaybolmuştur (Ediger, 2007). Bu ilk imtiyazla ilgili olarak arşiv 
kayıtlarında bir bilgi yoktur. Daha sonraki tarihleri içeren belgelerde de bu kişiye atıfta bulunulmamıştır (Başa, 
2013). 10 Haziran 1914 tarihli Meclis-i Vükela mazbatasında başka bir bilgi mevcuttur. Buna göre; Kastamonu 
vilayeti Boyabat ilçesine bağlı Bağluca ve Martlı köyleri civarındaki petrol ve neft madeni arama hakkı Süleyman 
Reşad Bey’e 10 Nisan 1911 tarih ve 59/19 numaralı ruhsatname ile imtiyaz verilmiştir. Maden nizamnamesine 
göre, düzenlenen sözleşmeler iki yıl içinde arama işlemlerini başlatmayı zorunlu kılmaktaydı. Bu belge, iki 
yıldan fazla bir süre sonrasına ait olduğundan Süleyman Bey buralarda araştırma yapmış ve kuvvetle muhtemel 
petrol de çıkarmış olmalıdır. Aksi takdirde, bu imtiyaz iptal edilmiş olacağından bu belge de düzenlenmezdi. Bu 
mazbatada Süleyman Reşad Bey, bu imtiyazı hakkından %10 hisseyi Mütercim Rüştü Paşa’nın torunu Ayşe Feride 
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Hanım’a devretmek istemektedir. Konuyu görüşen Meclis-i Vükela, bu durumda bir sakınca görmeyerek devir 
işlemini onaylamış ve durumu Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne bildirmiştir (BOA, MV, 189/34: Süleyman Reşad Beyin 
sahip olduğu Bagluca ve Martlı köylerindeki petrol imtiyazının bir kısmını torununa devretmesinin Meclis-i Vükela 
tarafından onaylanması). Böylelikle, Ayşe Feride Hanım Osmanlı tarihinde petrol madeni imtiyazına sahip olan 
ilk kadın olarak yerini almıştır. Diğer taraftan normal bir geliri olmayan bir imtiyazın bir hanıma güvence olarak 
verilmesi pek mantıklı değildir. Bu da bu bölgede, petrol çıkarıldığı görüşümüzü desteklemektedir (Başa, 2013).

Harita 5.6. Sinop ili sınırları içerisinde bulunan Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren (Ekinören) ve Bağluca (Bağlıca)  

köyleri yerbulduru haritası

Kastamonu Vilayeti Sinop-Boyabat kazası içerisinde bir imtiyaz daha verilmiştir. Dosya usulüyle tasnif edilen 
iradeler içerisinde konuyla ilgili bir gömlek bulunmaktadır. Buradaki belgeler, işlemlerin uzun sürdüğünü 
göstermektedir. Bu belgelerde, Süleyman Reşad Bey ile ilgili bir bilgi yoktur. Anlaşılan Boyabat petrol bakımından 
oldukça zengindi. Reşad Bey’e Bağluca ve Martlı köylerindeki petrol imtiyazları verilmiştir. Yine Boyabat’a bağlı 
Ekinviran (Ekinveren, Ekinören) köyündeki petrol madeni için de imtiyaz verilmiştir (BOA, DUİT, 24/13: Boyabat 
petrol imtiyazının Altunoğlu Yeovan Efendiye verildiğine dair irade)

Bu imtiyaza bakıldığında, işlemler 15 Eylül 1909 tarihinde başlayıp 1 Ocak 1917 tarihinde sona ermektedir. 
Yaklaşık yedi buçuk yıl süren yazışma ve işlemlerin sonucunda imtiyaz verilebilmiştir. İşlem sırasına bakıldığında 
Osmanlı Devleti vatandaşlarından Altunoğlu Yeovan, 15 Eylül 1909 tarihinde Meadin Müdiriyet-i Umumi’sine bir 
dilekçe vermiştir. Dilekçesinde, Kastamonu Vilayeti Sinop Sancağı Boyabad Kazası içerisindeki Ekinviran köyündeki 
petrol imtiyazını talep etmiştir. Bundan yaklaşık iki ay sonra, 15 Kasım 1909 tarihinde bu istek onaylanmıştır. 
Yeovan’a, bir de ruhsat verilmiştir. Ancak, maden için başka taliplilerin de ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle, 
ruhsatın kullanımı bir yıl bekletilmiştir. Vilayet tarafından 14 Haziran 1911’de bu maden ihaleye çıkarılmıştır. 
İhaleyi yapmak üzere belgeleri 7 Eylül 1911 tarihinde İstanbul’a yollanmıştır. Bu belgeler arasında, ihale yerinin 
haritası ve maden numuneleri mevcuttur. Numunelerin tahlil raporuna göre maden, % 0,5 benzin, % 18,5 petrol 
ve % 81 madeni yağdan oluşmaktadır. Raporda, ayrıca madenin önemli olduğu ve mutlaka işletilmesi gerektiği 
de not olarak düşülmüştür (Başa, 2013). Bu imtiyazın verilmesinin askeri yönden sakıncalı olmadığı da Harbiye 
Nezaretinden onaylatılmıştır (BOA, DUİT, 24/13, Belge No: 4: Boyabat petrollerinin tahlil sonuçları ve askeri 
sakıncasının olmadığın hakkında yazı).

İhale ilan edilmiş ve raporlar hazırlanmıştır. Tam bu sırada, yöre köydeki muhtarlar toplanarak ihaleye itiraz 
dilekçesi yazmışlardır. Madenden çıkacak olan toprağın köylülerin su mecrasını doldurduğu ve su mecrasına zarar 
vereceği öne sürülmüştür. Bunun üzerine mutasarrıflıktan bu konuda bilgi istenmiştir. Gelen cevapta, madenlerin 
önemli yataklara sahip olup Rus gazlarına rakip olacağı öngörülmekteydi. Bu nedenle de, imtiyazın verilmesi her 
yönden engellenmeye çalışılmaktadır. Bir önceki başlıkta görüldüğü üzere, Erzurum petrol kuyularını kapattırmak 
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için rüşvet verildiğine dair bir mektup bile yazılmıştı (BOA, DH.İD, 53/105-1: Erzurum yöresinin yakacak sıkıntısı ve 
çözümlerine dair).

Bundan sonra bir süre, bu bölgede faaliyet olmamıştır. Dünya savaşının başlaması ve Rusların karşı tarafta yer 
alması durumu değiştirmiş ve bu petrol madeninin işletilmesi için engel kalmamıştır. Üstelik ülkenin gaz sıkıntısı 
da giderilecektir. Şura-yı Devlet tarafından hemen bir imtiyaz şartnamesi hazırlanmıştır (BOA, DUİT, 24/13, Belge 
No: 6: Boyabat petrol imtiyazı şartnamesi). Ticaret ve Ziraat Nezareti de, mukaveleyi düzenleyerek imtiyazı hazır 
hale getirmiştir. Bu mukavele, İskenderun petrolleri için hazırlanan mukavele esas alınarak hazırlanmıştır. 
Sözleşmenin şartları özetle şöyledir (Başa, 2013):

• Birinci madde: Maden imtiyazı hakkındaki genel bilgileri içermektedir. Boyabad kazası Ekinviran köyündeki 
petrol madeni arama ve işletme hakkı 99 yıllığına Yeovan Efendiye verilmiştir.

• İkinci madde: İmtiyazın coğrafi sınırlarını içermektedir. Buna göre; Kuzeyde Kıran Yayla tepesinden başlayıp 
Kara Sivri Tepesine kadar, Doğudan ve Güneyden Kara Sivri Tepesinden başlayarak Ballı Kaya, Gömeli 
ve Yassı Dokuz Alan tepelerinden geçerek Maaruf Çayı yanındaki köye kadar, Batıda Maaruf köyünden 
başlayarak Ekinviran Tepesinden geçerek kıran yayla tepesine kadardır. Bu yerler arasındaki dokuz yüz on 
yedi dönümlük araziyi kapsamaktadır.

• Dördüncü maddesi: Tahsis edilen arazi için ödenecek vergiyi düzenlemektedir. Her dönümü için 10 kuruş 
toplamda yıllık 9170 kuruş tahsisat vergisi ödenecektir. Bu verginin % 6 oranında yıllık 550,20 kuruş Techizat-ı 
Askeriye vergisi ödenecektir. Bu vergiler, her yıl Mart ayı başında Ticaret ve Ziraat Nezaretine yatırılacaktır. 
Gecikmeler için ayrıca faiz uygulanacaktır.

• Altıncı madde: Petrol üretimi ve gelir vergileriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir. Net gelirin % 20’si 
oranında Resm-i Nisbi (Gelir Vergisi) alınacaktır. Resm-i Nisbinin de % 6’sı oranında Techizat-ı Askeriye 
vergisi alınacaktır. Bu maddeye eklenen bir derkenar ile Net gelirin % 5’i olarak ve yine gelirin % 0,5’i olarak 
Techizat-ı Askeriye bedeli alınması kararlaştırılmıştır.

Mukavelenamenin diğer hususları İskenderun için verilen mukavele ile aynı olduğundan tüm maddeler burada 
tekrarlanmamıştır. Bu maddelerde de bazı farklılıklar gözlenmektedir. Öncelikle imtiyaz süreleri, 75 yıldan 99 yıla 
çıkarılmıştır. Bunun yanında yapacağı iş için getirecek olduğu alet-edevat için vergi ödeyecektir. Ferman harcı 
olarak, 150 altın lira ödeyecektir. Bu harcın da % 6’sı olarak 9 altın lira techizat-ı askeriye bedeli ödenecektir. Tüm 
bu işlemleri altı ay içinde bitirmesi ve en geç iki yıl içinde de petrol üretimine başlaması gerekmektedir (BOA, DUİT, 
24/13, Belge No: 7: Boyabat petrol imtiyazı mukavelenamesi)

İşlemleri tamamlanan evraklar, Ticaret ve Ziraat Nezareti tarafından Sadaret’e gönderilmiştir. Uzun bir süre 
cevap gelmeyince de nezaret tekrar bir hatırlatma yazısı daha yazmıştır. Bu yazıyı da, 25 Aralık 1916 tarihinde 
göndermiştir (BOA, DUİT, 24/13, Belge No: 3: Ticaret ve Ziraat Nezaretinin gönderilen yazının cevabı gelmediğine 
dair yazısı). 28 Aralık 1916 tarihinde de, Sadaret durumu özetleyerek Padişaha bildirmiştir (BOA, DUİT, 24/13, 
Belge No: 2: Boyabat petrol imtiyazının durumunu özetleyen sadaret yazısı). 1 Ocak 1917 tarihi itibariyle de, İrade-i 
Seniyye çıkmıştır (BOA, DUİT, 24/13, Belge No: 2: Boyabat petrol imtiyazının durumunu özetleyen sadaret yazısı). 
Artık, Altunoğlu Yeovan’ın Ekinviran köyü petrollerini işletmek için önünde bir engel kalmamıştır. Bu süreçten 
sonra, Boyabat petrolleriyle alakalı bir belgeye henüz rastlanılmamıştır. Yine de, buradaki petrol kuyularının 
işletmeye açıldığı bilgisi mevcuttur. Bu kuyulardan günlük 25 litre petrol çıkarıldığı bilinmektedir (Doğan, 1980). 
Ayrıca, İrade-i Dahiliye 4885-1274 (1857), Kastamonu ve Safranbolu civarında çıkan neft yağı hakkında adlı bir 
yazışma bulunmaktadır (Kütüklü ve Tunoğlu, 2012)
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Harita 5.7. Kastamonu ili sınırları içerisinde bulunan Safranbolu ilçesi (Safranbolu, bugün Karabük iline bağlıdır) yerbulduru haritası

5.1.1.1.5. Aydın Petrolleri

Petrol imtiyazı verilen yerler içerisinde, Batı Anadolu toprakları da bulunmaktadır. Tespit edildiği kadarıyla, bu 
bölgede de imtiyazlar verilmiştir. Arşiv belgelerinde tespit edilen yerler, Aydın Vilayetinde Çal kazası Baklan köyü 
(günümüzde Denizli ili Bozkurt Baklankuyucak köyü), Nazilli-Kuyucak’ta Ortakçı köyü (bugün Aydın ili Buharkent 
ilçesine bağlıdır), Buldan Kazası Yenice Köyü (bugün Denizli ili Buldan ilçesine bağlı Yenicekent kasabası), Denizli 
ili Sarayköy ilçesi Kumluca ve Tarkaz (Tırkaz) köylerindeki petrol ve diğer madenler için imtiyaz verilmiştir (BOA, 
MV, 174/20, BOA, MV, 217/15–16, BOA, MV, 212/146: Aydın Vilayetinde petrol imtiyazı verilen yerlerin devirleri 
hakkında Meclis-i Vükela mazbataları).

Harita 5.8. Aydın ili Buharkent ilçesi Ortakçı köyü yerbulduru haritası
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Nazilli-Kuyucak nahiyesinin Ortakçı köyündeki (Ortakçı köyü, bugün Aydın ili Buharkent ilçesine bağlıdır), 
kömür, kükürt ve petrol madeni araması için imtiyaz verilmiştir. 30 Nisan 1917 tarih ve 94/34 sayılı ruhsatname ile 
Mehmed Rıfat ve Abdülkadir Efendilere imtiyaz verilmişti. Bu kişiler de daha sonra imtiyazı devretmek istemişlerdir. 
Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne yaptıkları başvuru, 25 Haziran 1919’da Meclis-i Vükelaya gönderilmiştir. Meclisin 
devir işlemine onay vermesi üzerine, bu imtiyaz 9 Ekim 1919 tarihinde Ahmed Fikri Bey’e devredilmiştir (BOA, MV, 
217/15: Ortakçı köyündeki petrol imtiyazının devrinin onaylanması).

Aydın petrollerinden bir diğer yer ise, (Denizli) Sarayköy’e aittir. Denizli, o zamanki siyasi yönetimde Aydın 
vilayetine bağlı olan bir sancaktır. Sarayköy kasabasında, Kumluca ve Tarkaz (Tırkaz) köyleri için petrol arama 
ve çıkarma imtiyazı verilmiştir. Mehmed Rıfat, Abdülkadir, Ahmed Fikri ve Mustafa Efendiler ortak olarak burada 
petrol arama talebinde bulunmuşlardır. Hemen bir şartname ve mukavelename örneği hazırlanmıştır. Hazırlanan 
bu taslaklar, Maliye ve Nafia dairelerinde 13 Temmuz 1919’da incelenmiştir. Daha önce defalarca örneği olan bu 
mukaveleler, artık matbu olarak basılmaktaydı. Dolayısıyla, burada itiraz edilecek bir nokta yoktu. Aynen kabul 
edilen mukavele, Şura-yı Devlet’e havale edilmiştir (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 4: Denizli-Sarayköy’deki Kumluca 
ve Tarkaz petrol imtiyazlarının Mehmed Rıfat ve ortaklarına verilmesine dair Şura-yı Devlet kararı). 

Dünya savaşının sonuçlarından dolayı, Şura-yı Devlet işleri bu noktada ağırdan almıştır. Bunun üzerine 
ortaklar, Sadaret’e bir dilekçe vererek işlemleri hızlandırmak istemiştir. 25 Ekim 1919 tarihini taşıyan dilekçede, 
ortaklar durumu özetleyerek sadrazamdan yardım istemiştir (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 3: Kumluca ve Tarkaz 
petrol imtiyazının verilme işleminin hızlandırılması için verilen arzuhal). Bundan sonra da, işlemler göreceli olarak 
hızlanmıştır. 25 Kasım 1919’da Şura-yı Devlet’te de hazırlanan şartname ve mukavelename kabul edilmiştir. 
Meclis-i Vükela tarafından da kabul edilen tasarı, 26 Kasım 1919’da irade olarak ortaya çıkmıştır (BOA, DUİT, 
28/10, Belge No: 1-2: Kumluca ve Tarkaz petrol imtiyazının verilmesi için Şurayı Devlet kararı ve İradesi). 
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Harita 5.9. Denizli-Sarayköy bölgesindeki petrol imtiyazı verilen alanın yer bildirim haritası (BOA, DUIT_28_10_08-1 ve DUIT_28_10_08-2)

İrade-i Seniyye’de de yer aldığı şekliyle, gereken vergileri vermek ve kararlaştırılan şartlara uymak kaydıyla 
verilen mukavele özeti şu şekildedir (Başa, 2013):

- Birinci madde: İmtiyaz süresi, imtiyazı verdikleri kişiler ve imtiyazın verildiği köy tespit edilmiştir. Süre, 60 
yıl olarak değerlendirilmiştir. İmtiyaz Mehmed Rıfat Efendi, Abdülkadir Efendi, Ahmed Fikri ve Mustafa Efendi 
adlarına olup, Tarkaz ve Kumluca köyleri için geçerlidir.

- İkinci madde: Petrol çıkarılacak alanın harita üzerine sınırları çizilmiştir. Buna göre sınırlar: Kuzeyde Teke 
yahut Kabalı Hamamdan başlayarak Uyuz nam-ı diğer Kokar Hamam’a bağlanır. Doğuda adı geçen yerden 
başlayarak İntepe’de Kuş İbrahim tarlasına kadardır. Güneyde kaldığı yerden başlayarak Armudlu, Akçainiş ve 
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Dolayol tepelerinden geçerek Arabdere tepesine kadar olan hattır. Batıda Arabdere tepesinden başlayarak Çamlı 
Musluktan ve Asar Tepeden geçerek Kabalı Hamam veya Teke Hamam’a kadar olan yerlerin arasında kalan 
arazidir. Bu arazi, toplamda altı yüz on yedi dönümdür.

- Üç, dört ve beşinci maddeler: Vergi konusuna tahsis edilmiştir. Daha önceki örneklerde de olduğu gibi, her 
dönüm için yıllık on kuruş tahsisat bedeli ve bu bedelin % 6 hesabıyla techizat-ı askeriye bedelidir. Yıllık vergisi, altı 
bin beş yüz kırk kuruş sekiz para olarak belirlenmiştir. Ayrıca, gelirin % 20’si ve bu vergiye % 6 oranında techizat-ı 
askeriye bedeli verilecektir. İrade için ferman harcı olarak bir defalık yüz altın alınacaktır. Yine bu bedele, % 6 
oranında techizat-ı askeriye bedeli eklenecektir (BOA, DUİT, 28/10, Belge No: 6: Kumluca ve Tarkaz için petrol 
imtiyaz mukavelenamesi).

• Diğer maddeler: Bu maddelerde, genel şartlara yer verilmiştir. Etrafa zarar verilmemesi, askeri nedenlerle 
bir itiraz edilemeyeceği gibi şartlardır.

Diğer köylerdeki madenlerin sözleşmeleri, henüz tespit edilememiştir. Bu madenlerin devir işlemleri, Meclis-i 
vükela mazbatalarında yer almaktadır (Başa, 2013). Sarayköy’deki petrol madeni için verilen imtiyazın sözleşme 
şartnamesi ve mukavelenamesi mevcuttur (BOA, DUİT, 28/10: Denizli-Sarayköy’deki Kumluca ve Tarkaz petrol 
imtiyazlarının Mehmed Rıfat ve ortaklarına verildiğine dair irade). 

Sarayköy (Denizli) 2015 yılında ve sonrasında jeotermal enerji amaçlı yapılan sondajlarda, sondaj çamur 
havuzunda ciddi oranda petrol birikimleri olduğu bilinmektedir.

Harita 5.10. Denizli ili Sarayköy ilçesi Kumluca köyü yerbulduru haritası
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Harita 5.11. Denizli ili Sarayköy ilçesi Tırkaz (Tarkaz) köyü yerbulduru haritası

13 Şubat 1913 tarihli mazbatada yer alan bilgiler, Aydın Vilayeti Çal kazası Baklan Nahiyesi Kuyucak köyünde 
(bugünkü Denizli ili Bozkurt ilçesi Baklankuyucak köyü) petrol bulunduğunu doğrulamaktadır. Daha önce, bu 
madenin imtiyazı Hacı Hüseyin Hüsnü, Ali Rıza, Hacı Ömerzade, Hacı Mustafa, Alanyalı Hacı Mustafa, Hacı Ahmed, 
Hacı Emin ve Hafız Edhem adlı şahıslara verilmiştir. Bu tarihte, Hacı Hüseyin Hüsnü ve Hacı Ömerzade Hacı 
Mustafa sahip oldukları imtiyazın bir kısmını devretmek istemişlerdi. İki kişi, toplam sahip oldukları % 27’lik olan 
hisselerden %14’ünü Kosti Efendi’ye devretme talebinde bulunmuşlardı. Devir talebi, Meclis-i Vükela’da uygun 
görülmüş ve onaylanmıştır (BOA, MV, 174/20: Kuyucak köyündeki petrol imtiyazının devrinin onaylanması).

Kuyucak (Baklankuyucak) köyündeki petrol madenleri imtiyazında da, 20 Mayıs 1913 tarihinde yine bir devir söz 
konusudur. Ortaklardan Sami Beyzade Ali Rıza ve Alanyalı Hacı Hüseyinzade Hacı Mustafa sahip oldukları % 17 
hisseyi devretme talebinde bulunmuşlardır. Meclis-i Vükela’da yapılan görüşme sonucu, hisselerin Nazilli’nin İnce 
kazasında oturan Ali Beyzade Abbas’a devri onaylanmıştır (BOA, MV, 177/50: Kuyucak köyündeki petrol imtiyazının 
tekrar devrinin onaylanması). Bu tarihten sonra, bu köydeki petrollerle ilgili bir belgeye şimdilik rastlanılmamıştır 
(Başa, 2013).

Harita 5.12. Denizli ili Bozkurt ilçesi Baklankuyucak ilçesi yerbulduru haritası
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Buldan kazası Yenice köyünde de, kükürt ve petrol madeni için imtiyaz verilmiştir. 21 Aralık 1916 tarihinde 
Buldanlı Hacı Emin Efendizade Ahmed Fikri, Mehmed Rıfat, Mustafa Lütfi ve Abdülkadir Beylere ruhsatname 
verilmişti. Bunlar da, bu haklarından pederleri lehine vazgeçmek istemişlerdir. Yapılan muameleler üzerine, devir 
işlemi olumlu bulunmuştur. Meclis-i Vükela’nın aldığı kararla 9 Ekim 1919’da işlem tamamlanmıştır (BOA, MV, 
217/16: Buldan Kazası Yenice köyündeki petrol imtiyazının devrinin onaylanması).

Harita 5.13. Denizli ili Buldan ilçesi Yenicekent kasabası yerbulduru haritası

5.1.1.2. Balkanlardaki Petroller

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde, modern olarak petrol kuyularının açıldığı ilk yer, Balkanlarda yer 
almaktadır (Uluğbay, 1995). Devlet, kuruluş aşamasından hemen sonra imparatorluğa dönüşmeden önce, Avrupa 
kıtasında pek çok yere hâkim olmuştu. Bu topraklar ilk zamanlarda verimlilikleriyle dikkat çekmekteydi. Son 
döneme gelindiğinde, petrol madeni ortaya çıkmış ve bu maddenin olduğu topraklar değerli olmaya başlamıştır. 
Bu toprak parçaları, içerisinde petrolün kendiliğinden ortaya çıktığı görülmekteydi (BOA, İ.DH, 1093/85687: Yanya 
Vilayetinde ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassa’ya verilmesine dair irade). Padişah, bu toprakları 
özel hazinesine alarak korumaya kalkmışsa da bu uzun ömürlü olamamıştır. Berlin Konferansı ile başlayan 
Osmanlı’nın paylaşılması politikaları içerisinde, koparılan ilk topraklar buralar olmuştur.

5.1.1.2.1. Romanya Petrolleri

Osmanlı Devleti toprakları içerisinde olup ta, petrol çıkartılan yerler arasında Romanya da bulunmaktaydı. 
Buradaki petrol çalışmaları, daha modern olmuştur. Osmanlı sınırları içerisinde, ilk mekanik kuyu delme aletleri 
ile açılan kuyular burada yer almıştır (Uluğbay, 1995). Burada da, önemli bir miktarda petrol üretildiği bilinmektedir. 
Günümüzde de, bu yataklar işletilmeye devam edilmektedir. Zengin petrol yatakları, kısa sürede Osmanlının 
elinden çıkmıştır (Karadağ, 2004).

I. Dünya Savaşı’nın son dönemine ait bir belgede, bu petrollerin Almanya ve Osmanlı arasında paylaşım konusu 
olduğu görülmektedir. Son dönemde de olsa, devlet petrolün geleceğini görmeyi bilmiştir. Bu belgeden anlaşıldığı 
kadarıyla, Romanya petrollerinin geleceği konuşulmaktadır. Daha doğrusu, Almanya’nın buradaki petrol yataklarını 
işletmek için çalışmaları olduğu ortaya çıkmıştır. Olayın öncesine ait resmi bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak, bu 
belgede önceki duruma atıflar bulunmaktadır. Almanya’nın, Romanya topraklarını kontrol etmeye başlamasıyla 
petrol çıkarmayı planladığı görülmektedir. Bu durumda, müttefik olarak Osmanlı da bu petrollerden pay istemiştir. 
Almanya, Maliye Bakanı Mösyö Von Kurter bunu kabul etmiştir. Yapılan görüşmelerde, buradaki madenler için bir 
şirket kurulması kararlaştırılmıştır. Bu şirket, 30 yıl süreyle tekel olarak bu petrolleri işletecektir. Osmanlı Devleti 
de, bu şirkete % 10 oranında ortak olacaktır. Şirketin Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti olarak 
çok uluslu olarak kurulması planlanmıştır (BOA, HR.SYS, 2299/15 : Osmanlının Romen Petrollerinden pay alma 
meselesine dair yazışmalar). Ancak, savaşın kaybedilmiş olması anlaşmanın geçersiz kalmasına neden olmuştur 
(Başa, 2013).
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5.1.1.2.2. Yanya Vilayeti Petrolleri

1880’de, Yanya Vilayeti’ndeki Senlice adlı padişah çiftliklerinde petrol çıktığı anlaşılmıştır. Bu durum, derhal 
Sadarete bildirilmiştir. Bunun üzerine, Yanya’daki bu çiftliğe incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderilmiştir. 
Heyet, burada incelemelerde bulunduktan sonra bir rapor hazırlayarak İstanbul’a dönmüştür.

Hazırlanan raporda, Senlice Çiftliği’nde bir petrol madeninin tespit edildiği, bu madenin oldukça zengin bir 
rezervinin bulunduğu, yeryüzüne kendiliğinden çıkan bu petrolün derhal zapturapt altına alınması gerektiği gibi 
hususlara yer verilmiştir (BOA, İ.DH, 1093/85687: Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i 
Hassaya verilmesine dair irade). Senlice Çiftliği’ndeki petrol için hazırlanan rapor, padişahın da dikkatini çekmiştir. 
Bunun üzerine, 5 Ağustos 1888’de petrolle ilgili bir irade yayınlanmıştır. İradeye göre çiftlikte çıkan tüm petrol, 
Hazine-i Hassa’ya aktarılmıştır. Buna, petrol gazı da dâhildir. Ancak, bazı sakıncaları görülmüş olacak ki iradenin 
sonunda padişah yalnızca Senlice Çiftliği’ndeki petrolü değil Yanya vilayetindeki petrolü de sahiplenmiştir. Ayrıca, 
irade de “Yanya vilayeti sınırları içerisinde çıkan ve çıkacak olan tüm petrol” ifadesine yer verilmiştir (Padişahın özel 
arazisi içerisindeki bir yerden çıkan petrol ve petrol gazı madeni için böyle bir iradenin çıkması normal bir durumdu. 
Ancak, vilayet dâhilinde bundan sonra keşfolunacak veya çıkartılacak petrol madenlerinin de imtiyaz hakkının 
Hazine-i Hassa’ya verilmesi padişahın petrol konusundaki tutumunu açıkça göstermekteydi. İrade çıkarken ya 
başka maden yataklarının olduğu biliniyordu veya çıkması bekleniyordu. Bu irade ile ileride oluşabilecek olumsuz 
bir durumun önüne geçilmiş olmaktaydı. Yanya vilayetinde başka petrol yataklarının ortaya çıktığına dair başka 
bir kayıt yoktur. Aynı şekilde, bu çiftlikteki petrol için de bir kayda henüz rastlanmamıştır (BOA, İ.DH, 1093/85687: 
Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassaya verilmesine dair irade).

5.1.1.3. Gelibolu ve Tekirdağ Petrolleri 

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde, Gelibolu ve Tekirdağ da, petrol imtiyazı verilen yerlerdendir. Bu konuda, 
Ganos (Gaziköy) civarında petrol aramaları yapılmıştır. İskenderun’daki petrol şirketinden sonra, burada da ikinci 
bir şirket kurulmuştur. Cavid Bey, su sondajı yapan Ermeni Seferyan ve bir Rum ortaklığında kurulan şirket başarılı 
olamamıştır (Ediger, 2007).

1895’te Sadarete atanan Halil Rıfat Paşa, Şarköy kazası civarında on beş bin dönümlük bir arazide petrol 
arama imtiyazı almıştır. Sadrazamın göreve gelir gelmez ilk icraatlarından birisi olarak, petrol imtiyazını alması 
dikkat çekici olmuştur. Devletin en üst yönetiminin bu işlere girmesi, petrolün değerlendiğini göstermektedir. 
Diğer taraftan yöneticiler de, bu madeni yakından tanıdığından bilinçlenme söz konusu olacaktır (Başa, 2013). 
Sadrazam, Gelibolu Sancağı Şarköy kazasında çıkarılan petrol ve kömür madenleri için imtiyaz başvurusunda 
bulunmuştur. Başvuru konusunda, tam tarih belirlenememekle birlikte 29 Eylül 1896 tarihli bir imtiyaz iradesi 
mevcuttur. Buna göre, bu bölgedeki kömür ve petrol madenleri arama ruhsatı sadrazama verilmiştir (BOA, İ.İMT, 
1314 R-1: Şarköy’deki kömür ve petrol arazilerinin imtiyazının Sadrazam Halil Rıfat Paşa’ya verildiğine dair irade). 

Maden imtiyazını alan kişiler, yıllık tahsisat bedeli olarak bir vergi ödemekteydiler. Sadrazamın bu vergiyi 
ödememek istemesi üzerine, mesele 9 Mayıs 1897’de Orman ve Meadin Nezareti’nde görüşülmüştür. Buradan 
çıkan karar, vergilerin tamamının ödenmesi şeklinde olmuştur (BOA, İ.OM, 1314 Z-2: Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın 
sahip olduğu imtiyazlar için vergi ödemesi gerektiğine dair irade). Bunun üzerine sadrazam da, durumu Padişaha 
arz ederek bir mektup yazmıştır. Gerekli resmi evrak ve vergilerin sadece padişah tarafından durdurulacağından 
bahsederek padişahın yardımını istemiştir (BOA, Y.PRK.A, 11/52 : Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu 
imtiyazlar için vergi ödemesini erteletmesi için padişahtan yardım talebi). Bu konuda, padişahın vergi affı 
verdiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Yine de, sadrazam imtiyaz alanlarını genişletmek istemiş olmalıdır. 
Sadrazam adına aynı yöre için Orman ve Meadin Nezareti’ne 2 Şubat 1897 tarihli başka bir imtiyaz talebi mevcuttur 
(BOA, BEO, 911/68280: Şarköy kazasına bağlı bazı köylerde keşfedilen kömür ve petrol imtiyazının sadrazama 
verilmesine dair Orman ve Meadin Nezaretinin yazısı). Bunun üzerine ikinci kez imtiyaz iradesi çıkmıştır. Sadrazam 
almış olduğu imtiyazların sınırını 13.605 dönüme çıkarmak için yeniden imtiyaz almıştır (BOA, Y.A.HUS, 517/114: 
Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu arazinin sınırlarının genişletildiğine dair). Bu duruma, aynı bölgedeki 
arazinin bir miktarı için petrol imtiyazının daha önce kendisine verildiğini söyleyen bir kişi tarafından itiraz 
edilmiştir. Kendisinin buradaki petrol ve kömür madenleri için ruhsatname aldığını ileri sürmüştür. Şikâyet sahibi 
yaklaşık 2.500 dönümlük bir arazi için imtiyaz aldığını, masraf yaptığını belirtmiştir. Sadrazama yazdığı arzuhalde 
petrol madenini kendisinin keşfettiğini yazmıştır (BOA, Y.PRK.AZJ, 33/88: Kaymakam adıyla imzalı kendisine ait 
topraklarda bulduğu petrol sahalarının, Sadrazamın topraklarına katılmasını padişaha şikayet eden arzuhal).
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Halil Rıfat Paşa’nın imtiyaz alanı; Şarköy kazasındaki Paladonuz Deresi, Koca Ali, Gölcük ve İksamil köylerinden 
sahile kadar uzanıyordu. Bu geniş arazideki imtiyazı alan sadrazam, hemen petrol aramaya başlamıştır (BOA, 
Y.A.HUS, 517/114: Sadrazam Hail Rıfat Paşa’nın sahip olduğu arazinin sınırlarının genişletildiğine dair yazı, Ediger, 
2007). Bu faaliyetleri için yurtdışından getireceği alet ve malzemeler için vergi muafiyeti de sağlanmıştır (BOA, BEO, 
1067/120515: Sadrazam Halil Rıfat Paşanın petrol aramaları için getirdiği alet-edevattan ve kömürden gümrük 
vergisi alınmamasına dair Rüsumat idaresinin kararı). Halil Rıfat Paşa, önceleri bu iş için bir İngiliz şirketine 
görev vermiştir. Ortadoğu’da petrol araması yapan bir şirkete, Romanya’dan işçiler getirtmiştir. Bu işçiler, Ganos 
(Gaziköy) civarında dört köşeli bir kuyu açmıştır. Kısa sürede, 108 metre derinliğine ulaşılmıştır. Bir miktar gaz 
belirtileri bulunsa da, verimli olmadığından sahayı terk etmişlerdir (Ediger, 2007). Bu verimsiz kuyu çalışmasından 
sonra da, bu çevredeki petrol faaliyetleri devam etmiştir. 1899’da European Petroleum Company şirketi tarafından 
uzmanlar getirtilerek bölge tekrar incelenmiştir. Mühendisin olumlu raporu üzerine, Horadere’de (Hoşköy) bir 
kuyu açılmıştır. Yaklaşık 90 metre derinlikte petrole rastlanılmıştır. Bu kuyu, o zamana kadar o yöredeki başarılı 
olan ilk kuyu olmuştur. Türkiye’de, modern tekniklerle petrol üretimi ilk defa Horadere (Hoşköy)’de yapılmıştır. 
Kuyudan, günde ortalama 2 ton civarında üretim yapılmıştır. Yaklaşık 47 ton petrol daha çıkarıldıktan sonra kuyu 
verimsiz denilerek terk edilmiştir. Bu konuda, sadrazamın vefat etmiş olması da etkili olmuştur (Ediger, 2007). Bu 
tarihler içerisinde, 1 Ağustos 1901’de bölgedeki petrol imtiyazının % 63 hissesinin İngiliz vatandaşı Mösyö Gaviş 
Kilkiyovist’e devredildiği görülmektedir (BOA, BEO, 1697/127250: Şarköy ve Mürefte’deki petrol imtiyazının bir 
kısmının devrine dair Orman ve Meadin Nezaretinin yazısı). Bundan sonra, büyük pay sahibi yabancılar olmuştur. 
Halil Rıfat Paşa, bundan bir müddet sonra da vefat etmiştir. Bu tarih sonrasında, petrol faaliyetlerinde bir durgunluk 
olduğu gözlenmektedir. 1903-1906 arasında, European Petroleum Company birkaç kuyu daha açmıştır. Bu kuyular 
da, aynı şekilde verimsiz olduğu gerekçesiyle bırakılmıştır (Ediger, 2007).

Gelibolu’daki petrol yatakları, bir müddet boş kalmıştır. Daha sonra burası ile ilgili olarak, bir ihbar mektubu 
söz konusudur. Padişahın yakınlarından Rıza Bey tarafından hazırlanan bu ihbar mektubu Sadaret’e ulaştırılmıştır. 
Buna göre, Halil Rıfat Paşa’ya verilen imtiyaz, yabancı bir şirkete devredilecektir. Bu şirketin, Bolayır tarafına bir de 
demiryolu yapacağı söylenmektedir. Yapılan tahkikat sonucu, böyle bir olayın olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, paşanın 
hisselerinin bir kısmını devrettiği tespit edilmiştir. Bu kişinin, şirket kurmak gibi bir girişimi olmadığı görülmüştür 
(BOA, Y.A.HUS, 517/114: : Sadrazam Halil Rıfat Paşa’nın sahip olduğu arazinin sınırlarının genişletildiğine dair). 
Bir müddet, hiçbir faaliyet yapılmadan bekleyen imtiyaz 29 Mart 1914’te Stanislas Mihaliki’ye devredilmiştir. Eski 
sadrazamdan kalan vergiler, faizleriyle birlikte Mihaliki’den tahsil edilmiştir (BOA, MV, 187/14: Şarköy petrolleri 
imtiyazının Mihaliki’ye verilmesine dair).

Edirne vilayeti içerisinde petrol aranılan yerlerden birisi de, Tekirdağ yöresi olmuştur. Buradaki petrol 
kaynakları da, çeşitli köylerde bulunmaktaydı. Bunlardan ilki, Banadus köyü olarak geçmektedir. Bu köydeki 
kömür ve petrol madenleri arama hakkı daha önce, Vamık Paşazade Tahir Bey’e verilmiştir. Kömür önceden beri 
bilinen bir maden olduğundan, petrol madeni için ayrı bir ruhsatname düzenlenmiştir. Yalnız, buradaki madenin 
keşfedilmiş olarak mı yoksa önceden bilinen bir maden olarak mı değerlendireceği tartışma konusu olmuştur. 
Meclis-i Vükela, iki maden için de ayrı ayrı ruhsatname alınmasına karar vermiştir (BOA, MV, 111/76: Tekirdağ 
yöresindeki kömür ve petrol için ayrı ayrı ruhsat alınması gerektiğine dair Meclis-i Vükela mazbata kaydı). Aynı 
şekilde, madenlerin değerlendirilmesine ilişkin çelişki 1912’de yaşanmış ve Banadus Köyünde Tayfur Bey’e verilen 
imtiyaz iptal edilmiştir (BOA, MV, 162/80: Banadus köyü için Tayfur Bey’e verilen imtiyazın iptali için mazbata kaydı).

Senlice Çiftliğindeki petrol madeniyle birlikte Hazine-i Hassa, Trakya bölgesinde petrol kaynaklarına sahip 
olmuştu (BOA, İ.DH, 1093/85687: Yanya Vilayetinde ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassaya verilmesine 
dair irade). Bundan sonra, bu bölgede yeni kaynaklara yönelen Hazine-i Hassa 30 Temmuz 1905 tarihinde 
Edirne-Ferecik (Feres / Yunanistan) petrollerini de bünyesine katmıştır (BOA, BEO, 2632/197332: Edirne-Ferecik 
Petrol imtiyazının Hazine-i Hassaya verildiğine dair). Bundan kısa bir süre önce, 27 Haziran 1905’de Karaçeki 
kasabasındaki (Eski adı Dedeağaç’ın doğusundaki merkez kasaba, yeni adı Alexandroupoli) zift ve petrol madeni 
de Hazine-i Hassa’nın imtiyazları arasına katılmıştı (BOA, İ.HUS., 1323 R-103: Edirne vilayeti Ferecik Kasabasında 
ortaya çıkan zift ve petrol madenleri imtiyazının Hazine-i Hassaya verildiğine dair irade). Edirne petrolleri için daha 
sonra başka imtiyazlar da verildiği görülmektedir (Başa, 2013). 

Özellikle, Hazine-i Hassa mallarının Maliye’ye devredilmesi imtiyazları artırmıştır. 20 Haziran 1910’da Müslim 
köyündeki zift ve petrol madenleri imtiyazı, Mustafa Hayri Efendiye verilmiştir (BOA, İ.OM, 1328 C-3: Edirne vilayeti 
Müslim karyesindeki zift ve petrol madenlerinin Mustafa Hayri Efendiye verilmesi hakkındaki irade). Daha sonra 
Dedeağaç-Ferecik petrolleri, 30 Mart 1912’de İngiltere vatandaşlarından Mösyö Çarli Takid’e verilmiştir (BOA, 
İ.MMS, 1330 R-10: Dedeağaç-Ferecik’teki zift ve petrol madenlerinin İngiltere tebaasından Çarli Takid’e verildiğine 
dair irade).



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

166

Osmanlı Devleti tarafından Edirne yöresindeki imtiyazların sonuncusu 1922 yılında verilmiştir. 12 Haziran 1922 
tarihli Meclis-i Vükela kararlarından birisi de, petrol imtiyazıdır. Amerika vatandaşlarından Lucian Ironi Thomas’a, 
Mürefte ve Şarköy petrolleri imtiyazı verilmiştir. Burada, yedi farklı noktadan çıkarılan madeninin imtiyazı 60 yıl 
süre ve belirli vergilerini vermek şartıyla verilmiştir (BOA, MV, 256/63: Mürefte ve Şarköy petrol madenlerinin 
Lucian Ironi Thomas’a verilmesine dair Meclis-i Vükela mazbatası). Bu tarihten kısa bir süre sonra, Kurtuluş 
Savaşı bitmiştir. Ardından da, saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti’nin meşruiyeti sona ermiştir. Bu imtiyaz 
da, doğal olarak fesih olunmuştur (Başa, 2013). 

Harita 5.14. Gelibolu ve Trakya petrol imtiyaz alanları yerbulduru haritası

Harita 5.15. Dedeağaç-Ferecik bölgesindeki imtiyazı verilen petrol haritası (BOA, I_MMS_1330_R_28-07-1)

5.1.1.4. Mezopotamya Petrolleri (Musul-Kerkük ve Bağdat)

Osmanlı imparatorluğu idari yönetimi içerisinde genellikle Bağdat vilayeti içerisinde yer alan Irak toprakları, 
Ortadoğu’nun en önemli petrol kaynaklarına sahiptir. Ülke içerisindeki en önemli petrol yatakları, Musul-Kerkük 
yöresinde bulunmaktaydı. Bu bölgedeki petrolün varlığı en eski zamanlardan beri bilinmektedir (Uluğbay, 1995). Bu 
bölgedeki petrol yatakları, artezyen kuyu denilen kendiliğinden çıkan kaynaklardan oluşmaktaydı. Tarih içerisinde, 
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burada kurulan devletler de bu petrolü kullanmışlardır. Bunların içinde, Babilliler petrol kullanımına ilişkin kanuni 
düzenlemeler yapmıştır (Parlar, 2003),

Bu yörenin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle, Osmanlı devleti doğal olarak petrol kaynaklarına sahip olmuştur. 
IV. Murad 1638’de Bağdat Seferine giderken Kerkük’e uğramıştır. Bölgede önceden beri petrol kuyularını işleten 
Türkmen ailelerinden Neftçizade ailesi (Neft kelimesi günümüz ham petrolünü karşılamaktadır. Ailenin o 
zamanlarda isim olarak Neftçi kelimesini seçmesi önceden beri petrol işiyle meşgul olduklarını göstermektedir), 
çıkarmış oldukları tüm petrol madenini orduya hibe etmiştir. Bunun üzerine, Padişah da bu bölgedeki petrol 
yataklarını bu aileye vermiştir (Sevgen, 1970). Daha sonraları, bu aile dışındaki bazı kimseler bu kuyuları ve petrol 
üretimini taciz etmeye başlamıştır. Bunun üzerine, aile reisleri toplanarak Padişaha bir dilekçe göndererek 
durumdan şikâyetçi olmuştur. Yapılan tahkikat sonunda, bu yöredeki petrol kaynaklarının Neftçi ailesine verildiği 
ve şikâyetlerinde haklı oldukları görülmüştür. Padişah I. Abdülhamid 1781 tarihinde bir ferman çıkartarak kuyulara 
yönelik tacizin önlenmesini Kerkük kadı ve mütesellimine emretmiştir (BOA, A. DVNSAHK.DB.d, 4/42. Neftçizade 
ailesinin haklarının korunması için Kerkük kadı ve mütesellimine yazılan emir).

Belge 2. Neftçizadelerin petrol kuyuları hakkında, Sultan I. Abdülhamit’in Kerkük kadısı ve mütesellimine emri  

(BOA, A.DVNS.AHK.DB.d, 4/42)

XIX. Yüzyılda İngiltere’nin bu bölgeyle ilgilenmesi, petrol kuyularının da gelişimini etkilemiştir. 1836’da 
İngiltere’de yayımlanan bir kitapta, Gayyara yöresindeki petrol kuyularından bahsedilmiştir. 1859’dan itibaren 
başlayan kuyu açarak petrol çıkarma yöntemi dikkatlerin buraya çekilmesini de tetiklemiştir. 1871 tarihinden 
sonra bu bölgeye, Almanlar da gelmeye başlamıştır. İlk gelen uzmanlar, bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre, 
burada önemli miktarda petrol bulunmaktadır. Taşıma ve maliyet yüksekliği nedeniyle, Bakü petrolleriyle rekabet 
edemeyeceğine dair not düşülmüştür. Buradaki petrolün, Bakü petrolleriyle rekabet edemeyecek olması, petrol 
şirketlerinin bu bölgeyi en sona bırakmasına neden olmuştur (Uluğbay, 1995).

Bölgede Bağdat valisi olarak görev yapan Mithat Paşa, petrol olayına da el atmıştır. Başarılı çalışmaları olan 
paşa, imar çalışmalarına başlamıştır. Mendeli’nin kuzeyindeki petrol kuyularının verimini artırmak için çalışmıştır. 
Ayrıca, Bakuba’da bir rafineri tesisi kurmayı başarmıştır. Bir süre sonra valinin buradan ayrılması üzerine bu 
tesisler yüzüstü kalmıştır (Uluğbay, 1995) Bu tarihten sonra, bu bölgedeki petrol yatakları bir süreliğine fazla 
araştırılmamıştır. İran ve Azerbaycan topraklarında, geniş petrol yatakları keşfedilmiştir. Tüm işletmeciler 
dikkatlerini o yöne çevirdiğinden, burası kısa süreliğine göreceli olarak boş kalmıştır (Uluğbay, 1995; bu konuda 
devlet görevlisi Hasan Tahsin Paşa’ya 1883 tarihinde Musul’un tamamında petrol arama imtiyazının verildiğini 
söylemektedir. Ancak, bu tarih için bir imtiyaz verildiğine dair belge bulunmamaktadır. Üstelik, 1898 yılında 
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Musul petrol imtiyazını talep eden kişinin de tüccar Hasan Tahsin Efendi olduğu tespit edilmiştir. Terzi, 2007). Bu 
tarihlere kadar ve bu tarihlerde, Kerkük yöresinde petrol çıkartılmaktaydı. Baba Gurgur, Tuzhurmato, Kil, Kayyare 
ve Mendeli’de petrol çıkartılıp işlenmekteydi (Başa, 2013).

Kısıtlı petrol bölgeleri paylaşıldıkça, imtiyazları verildikçe yeni petrol bölgeleri aranmaya başlanmıştır. Gittikçe 
artan petrol ihtiyacı da, dikkatlerin buraya çekilmesine neden olmuştur. Bunu öngören Sultan II. Abdülhamit, 
önceden bu bölgeye mühendisler göndermiştir. Bu mühendislerden ilki, Hazine-i Hassa Mühendislerinden Ahmet 
Arif olmuştur. Ahmet Arif Bey, bölgeyi gezmiş ve tüm madenler hakkında bir rapor düzenlemiştir. 3 Ağustos 1888 
tarihli bu rapora, bir de harita eklemiştir (BOA, HH.THR, 233/47: Mühendis Ahmet Arif Bey’in petrol yerlerini gösterir 
haritası). Raporda, Musul vilayetindeki Padişahın özel mülkü ve diğer arazilerde kalan madenler yer almaktadır. 
Hayyare tepelerinde iki adet kuyu, Kür’de bir adet, Tuzhurmatu-Selahiye arasında yirmi dokuz, Tuzhurmato-
Neftdağı arasında yirmi adet kuyu bulunmaktadır. Bahsedilen raporda, mevcut petrol kuyularının nasıl işletildiği, 
üretimi artırmak için hangi çalışmaların yapıldığı ve çıkan petrolün nerelerde kullanıldığı yer almaktadır. Ayrıca, 
bu madenlerin üretiminin nasıl artırılacağına dair öneriler de yer almaktadır. Yine, bu madenler içinde tarif edilen 
bir çeşit asidin Avrupa’da çok değerli olduğu vurgulanmaktadır (BOA, HH.THR, 233/47: Mühendis Ahmet Arif Bey’in 
raporu).

Harita 5.16. Mühendis Ahmed Arif Bey’in Musul yöresindeki petrol kaynaklarını gösteren haritas (BOA, HH.THR, 233/47)
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Bağdat ve Musul vilayetlerinde, pek çok petrol kuyusu ve arıtma tesisi bulunmaktadır. Hit, Mendeli, Tuzhurmato, 
Eski Kale, Kil, Baba Gurgur, Karadağ, Gur, Tel Kayyare, Tavuk ve Nemrud’da petrol yatakları bulunmaktaydı. Ayrıca, 
Tuzhurmato, Kerkük, Süleymaniye, Şirkat, Zaho ve Mendeli’de arıtma tesisleri bulunmaktaydı (Terzi, 2007). Bu 
kuyulardan, Baba Gurgur ve çevresindeki kuyuların Hazine-i Hassa’ya ait olmadığını unutmamak gerekmektedir 
(BOA, A.DVNSAHK.DB.d, No: 4, Sayfa: 42: Kerkük’teki Baba Gurgur petrol yataklarına Neftçi ailesinden başkasının 
müdahalesinin önlenmesi için emir). Bu raporun da etkisiyle, 6 Şubat 1889’da Sultan II. Abdülhamid bir irade 
yayınlayarak Musul vilayeti dâhilindeki tüm petrol kuyularını özel mülküne katmıştır (Başa, 2013). 

1889 tarihli irade ile birlikte, Musul vilayetinde hem Padişahın özel mülkünde hem de diğer arazilerde kalan 
petrol madeni arama ve çıkarma imtiyazı Hazine-i Hassa’ya verilmiştir. Böylelikle; Hazine-i Hassa gelirleri 
artırılmak istenmiştir. İkinci olarak da, buralardaki petrol arama ve işletme imtiyazını kim talep ederse etsin 
Padişahın en güvendiği kişiler bu konuda pazarlık yapmaya yetkili olacaktır (Uluğbay, 1995). Bu iradenin bir 
başka yönü de, demiryolları ile ilgilidir. İngiltere, Fransa’nın gözü bu topraklardadır. Diğer taraftan, Almanya da 
bu bölgeyi dolaylı olarak nüfuz sahasına sokmak istemektedir. Demiryolu imtiyazı Almanlara verilirken, petrol 
madeni Hazine-i Hassa’ya verilerek bir manevra sağlanmıştır (Karadağ, 2004). Kısa bir süre önce, Almanlara 
verilen Anadolu Demiryolları imtiyazı hattın her iki yakasında 10 km’lik alanı da kapsamaktaydı. Bu hat, Musul ve 
Bağdat’a kadar uzatıldığı takdirde bu imtiyaz buralarda da geçerli olacaktı. Padişah bunu engellemek için böyle 
bir siyaset izlemiştir (Özyüksel, 1988). Bu iradeyle birlikte, Musul topraklarındaki petrol madenleri Padişahın özel 
hazinesine geçmiştir. Kısa bir süre sonra da, buradaki petrol üretimini artırmak üzere yurtdışından mühendisler 
getirtilmiştir. Bu mühendislerden ilki, Fransız Emile Jakraz olmuştur. Bölgede çalışmalar yapan mühendis, Tuz 
ve Gayyara’daki petrol kuyularını derinleştirerek verimi biraz artırmıştır (Terzi, 2007). Padişahın petrol konusunda 
ismi hiç duyulmayan Fransa’yı tercih etmesinin nedenlerinden ilki, bu konuda İngiltere’yi tekel olarak bırakmamak 
istemesidir. Diğer taraftan da, bölgeye demiryolu yapmak için imtiyaz almış olan Almanlara demiryolunu yapmadan 
bölgeyi teslim etmek istememiştir. Bunun için de, böylesine siyasi manevra sergilediği kabul edilmektedir (Uluğbay, 
1995).

Mühendis Jakraz, Musul’un yanı sıra Bağdat’ta da petrol madenlerini incelemiştir. Burada da, önemli petrol 
rezervlerinin olduğu tespit etmiştir (Terzi, 2007). Diğer taraftan, Avrupalı arkeolog kimliğinde dolaşan jeologlar 
da buralarda gizli gizli petrol aramaktaydılar (Uluğbay, 1995). Bağdat’a da, ileride demiryolu hattının yapılacak 
olması buradaki petrol kaynaklarının değerini artırmıştır. Padişahın Musul petrolleriyle ilgili düşüncelerini buraya 
da uyguladığı görülmektedir. Çıkartılan bir irade ile Bağdat vilayetindeki petrol madenleri de Hazine-i Hassa’ya 
aktarılmıştır. 19 Eylül 1898 tarihli iradenin 21 Eylül’de fermanı da hazırlanıp yayınlanmıştır (BOA, İ.HUS, 1316 Ca-7: 
Bağdat vilayetindeki petrol madenlerinin tümünün Hazine-i Hassa’ya aktarıldığında dair irade).

Bu iradeyle birlikte, Musul gibi Bağdat vilayetindeki petrol kaynakları da Hazine-i Hassa’ya aktarılmıştır. Bundan 
iki ay sonra yayımlanan ferman ile durum kesinleşmiştir. Fermanda, iki vilayetin petrollerinin birleştirilmedikçe 
kullanılamayacağı da vurgulanmıştır (Uluğbay, 1995).

Sultan’ın ülkenin en bol petrol bulunan bölgelerini kendi hazinesine aktarmasının bir diğer yönü de, özel 
şahısların önüne geçmektedir. Önceki örneklerde görüldüğü gibi, petrol imtiyazını alan şahıslar kısa sürede bu 
imtiyazı yabancılara devretmiştir. İskenderun, Edirne ve Şarköy petrolleri örneğinde de aynı durum görülmektedir 
(BOA, İ.MMS, 113/4831: İskenderun petrol imtiyazının anonim bir şirkete devredilmesi hakkında irade; BOA, HR.İM, 
168/13: Van petrol imtiyazının Fransa vatandaşına devredilmesi; BOA, BEO, 1697/127250: Şarköy ve Mürefte petrol 
imtiyazlarının İngiliz vatandaşına devri). Hatta bu durum, daha önceden imtiyaz sahibi kişilere de uygulanmıştır. 
1639’dan beri elindeki fermanla burada petrolle uğraşan Neftçizade’lerin imtiyazı da yok sayılmıştır (Terzi, 2007).

1899 yılında mevcut demiryollarının uzatılması kararlaştırılmıştır. Bağdat’a kadar uzatılacak demiryolu için 
görüşmeler başlamıştır. Çıkan çeşitli sorunlardan dolayı bu iş için gerekli şirketin kurulması ve sermayenin 
sağlanması uzun sürmüştür (Özyüksel, 1988). Ancak, Bağdat Demiryolu ile petrol imtiyazları tekrar gündeme 
gelmiştir. Bunun üzerine, bölge detaylı olarak tekrar incelenmiştir. 1901 yılında Padişahın emriyle bölgeyi inceleyen 
mühendis Paul Groskoph, bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır. Rapora bakacak olursak (BOA, HH.THR, 
239/60: Mühendis Paul Groskoph’un petrol raporu) (Başa, 2013) :

Mühendis, ilk önce İskenderun, Halep, Birecik, Urfa ve Siverek yoluyla Diyarbakır’a gitmiştir. Diyarbakır’da 
iken Siirt civarında ve Dicle Nehri kenarında petrol kaynaklarının bulunduğu haberini almıştır. Bunları incelemek 
istemiş; fakat kaynağın bulunduğu mevkiin su altında olması sebebiyle buradaki kaynakları görememiştir. 
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Üstelik, bu petrol rezervi zengin ve değerli olsa bile bulunduğu bölge sarp ve kayalıktır. Dahası burasının 900 m 
yüksekliğinde dağlarla çevrili olması petrolü çıkarma ve taşımayı çok zorlaştıracaktır (Başa, 2013).

Daha sonra nehir yoluyla Musul’a doğru devam eden Groskoph, Büyük Zap nehrinin sol tarafında da petrolle 
karşılaşmıştır. Bu kaynak, önemsiz gibi görünmesine karşın çoğu zaman nehre karışıp nehri etkileyecek kadar çok 
çıkmaktadır. Mühendis Groskoph’un bundan sonra görmüş olduğu en önemli kaynak, Kerkük’e 15 km uzaklıktaki 
Baba Gurgur petrol madeni olmuştur (Foto 5.1). Ancak, bu kaynak hazine arazisinde değildir. Yerel kişiler, 
tarafından işletilmekte olduğu görülmüştür (Bu kişilerin, Neftçizade ailesi olması muhtemeldir). Bağdat’a doğru 
devam eden Groskoph, yine petrol yataklarıyla karşılaşmıştır. Tuzhurmatu’nun 10 km doğusunda önemli petrol 
yataklarının olduğunu görmüştür. Üstelik buralardaki kaynakların çıkarılması, işletilmesi ve taşınması oldukça 
kolaydır (Foto 5.2). Buradan da Selahiye’ye geçen mühendis, burada da hazine arazisi dâhilinde önemli petrol 
kaynakların olduğunu söylemektedir. Daha sonra Kuzeye doğru yönelen Groskoph, Kil kasabasına ulaşmıştır. 
Kil’de de, çok miktarda petrol kuyularının olduğunu görmüştür. Burası, birkaç yıldan beri Hazine-i Hassa tarafından 
icara verilmektedir (Foto 5.3) (Başa, 2013).

Foto 5.1. O dönemde işletilen Baba Gurgur petrol yatakları (Terzi, 2007)
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Foto 5.2. Tuzhurmatu petrol yataklarındaki petrol kuyuları [Beyaz görüntüler petroldür] (Terzi, 2007).

Foto 5.3. Musul civarındaki Kil petrol yatakları (Terzi, 2007)

Kil’den sonra Karadağ’a giden Groskoph, buradaki madenleri taşıma zorluğundan dolayı önemsiz bulmuş ve 
bahse lüzum görmemiştir. Karadağ’dan Kerkük ve Musul’a geçerek Zaho’ya ulaşan mühendis, kasabaya 5-6 km 
uzaklıkta pek çok petrol kuyusu olduğundan bahsetmektedir. Burası, nehir taşımacılığına da elverişlidir. Daha 
sonra, Şirkat ve el-Kayyara yöresini inceleyen Groskoph, yatırıma en elverişli yer olarak burayı önermiştir. Bölge, 
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yaklaşık olarak 4 km’lik bir arazide 300 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda bir petrol havuzu olarak 
görülmektedir (Foto 5.4). Kaynaklar, aynı zamanda Bağdat demiryolu hattı güzergâhında Musul’a 60 km Dicle 
nehrine 2 km uzaklıktadır (Foto 5.5) (Başa, 2013).

Foto 5.4. Kayyare petrol yatakları [Beyaz görünen yerler, 300 metre uzunluğunda 200 metre genişliğinde bir petrol gölüdür]  

(Terzi, 2007)

Foto 5.5. Kayyare petrol kuyularından çıkarılan petrolün arıtıldığı Şirkat Arıtma Tesisi (Terzi, 2007)
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Dicle nehrinin iki yakasında da petrol bulunduğunu söyleyen mühendis, bu kaynakların 150 km’lik alanda 
olduğunu tespit etmiştir. Dünyanın çeşitli yerlerinde petrol kaynağı gördüğünü ancak, Dicle nehri etrafındaki gibi 
zengin kaynak görmediğini eklemektedir. Musul’daki kaynaklardan sonra Bağdat’a giden Groskoph, Mendeli petrol 
yataklarını incelemiştir. Önceden beri bilinen bu kaynak ise, 7-8 km’lik bir arazide bulunan zengin bir yataktır. 
Buradan çeşmeden su akar gibi petrol fışkırmaktadır (Foto 5.6). En son olarak Hit yöresindeki maden yataklarını 
inceleyen mühendis burada petrol olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında zift kaynaklarının zengin olduğunu 
söylemektedir. Kalite olarak iyi olan bu ziftler taşınmaya da elverişlidir.

Foto 5.6. Mendeli petrol yatakları (Terzi, 2007)

Mühendis Groskoph, sonuç olarak zengin petrol yataklarının olduğunu belirtmektedir. Bunlar işletilirse, çok 
iyi gelir elde edilecektir. Demiryolu yapıldığı takdirde buraların önemi ve üretimi daha da artacaktır. Kesin olarak 
ifade etmektedir ki “…buradaki kaynaklar işletildiği takdirde burası dünyanın en çok üretim yapılan yerlerinden 
biri olacaktır” (BOA, HH.THR, 239/60: Mühendis Paul Groskoph’un petrol raporu). Raporuna ayrıca, bir de harita 
eklemiştir. Bu haritada, petrol çıkartılan yerlerin tek tek işaretlendiği görülmektedir. (Harita 5.17) Bu raporun 
da etkisiyle imparatorluk içindeki en önemli ve en yoğun rezervlerinin olduğu bölge ön plana çıkmıştır. İmtiyaz 
meselelerine tekrar vurgu yapmak ve bu bölgedeki petrol madeninin sahibi olduğunu vurgulamak için Padişah II. 
Abdülhamit 18 Kasım 1902’de bir irade daha çıkarmıştır. Bu irade de önceki iradelere atıf niteliğinde olup, Musul 
vilayetindeki petrol yataklarının Hazine-i Hassa’ya verildiği tekrar edilmiştir (BOA, İ.HUS, 1320 Ş.65: Musul petrol 
imtiyazının Hazine-i Hassa’ya verildiğine dair irade).
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Harita 5.17. Mühendis Paul Groskoph’un Musul yöresindeki petrol yataklarını gösteren haritası (BOA, HH.THR, 239/60).

Daha önce 1889 ve 1898 tarihlerinde çıkan iradelerle buralardaki petrol imtiyazı zaten Hazine-i Hassa’ya 
verilmişti. Bunun üzerine, aynı konuda bir irade daha çıkarılması farklı bir amaca yönelik olmalıdır. Bunlardan 
ilki, petrol kuyularına bölgedeki aşiretlerin yaptığı saldırıları önlemektir. Diğer bir etken ise, Neftçizadeler’i petrol 
kuyularından el çektirmek için olmalıdır. Bunlardan daha önemli neden ise, demiryolu yapımı ve imtiyazına karşı 
alınmış bir hamledir. Demiryolunu yapacak şirkete, buralardaki petrol kaynaklarının Padişahın özel mülküne ait 
olduğu vurgulanmıştır (Terzi, 2007).

Bölgedeki petrol yataklarını, 1640 yılından beri işletmekte olan ailenin durumuna da bakmak gerekmektedir. 
Daha önce değinildiği üzere, 1640 ve 1781 tarihlerinde ferman ve hükümlerle buradaki petrol kuyularını ellerinde 
bulunduran Neftçizade ailesi burayı işletmekteydi. Sultan II. Abdülhamit’in tüm petrol kaynaklarını kişisel hazinesine 
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katması ilk önce bu aileyi etkilemiştir. Bölgenin bilinen en eski petrolcü ailesinin elindeki kuyuların alınması, 
ailenin itirazlarını da doğal olarak beraberinde getirmiştir. İradedeki ifade iki vilayetteki tüm petrol madenlerinin 
imtiyazını kapsadığından Neftçizade ailesi de, kuyularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. İlk 
iradenin çıkmasından önce, 1888’de burayı Neftçizade ailesinden dört kişi işletmekteydi. Her gün kuyulardan çıkan 
petrol, eşeklerle taşınarak mağazalarda satılmaktaydı. Buradan elde edilen gelirin onda biri Kerkük belediyesi, 
kırkta biri fukara hesabına ayrılmaktaydı. Geriye kalan para da ailenin dört ferdi arasında pay edilmekteydi (Terzi, 
2007).

İmtiyaz fermanının uygulamaya konulmasıyla beraber, Neftçizade ailesi de haklarını aramaya çalışmıştır. 
Yazdıkları dilekçe ve şikâyet telgraflarıyla, durumu saraya da bildirmişlerdi. Hatta, Neftçizade Hasan yazdığı 
dilekçede, kendi hissesinin bir kısmını vakıf yaptığını belirtmiştir. Sultan Mustafa zamanında yapılan bir caminin 
masrafları için kendi hisselerinin sekizde birini babasının 1840’ta vakfettiğini söylemiştir (Terzi, 2007). Yapılan 
incelemeler ve yazışmalar, bürokrasiye boğulmuş ve bir sonuç alınamamıştır. Buradaki kuyular, ne tam olarak 
Neftçizadelere verilmiş ne de sultanın malı olarak işlem yapılmıştır. 10 Ocak 1894 tarihinde, Musul vilayetine bir 
yazı yazılarak durum sorulmuştur. Burada yapılan tahkikatın sonunda, bu kuyulara ait bir kayıt olmadığı ifade 
edilmiştir. Bu durumda da, buradaki petrol kuyuları hazine malı sayılarak işlem yapılması istenmiştir (BOA, BEO, 
341/25529: Kerkük’te Neftçizadelerin sahip oldukları kuyular hakkında bilgi ve görüş istenmesi). Fakat, buradaki 
kuyuların bir kısmı Neftçizadelere verilmişti. Bu kayıt, İstanbul’da Defterhanede muhafaza edilir iken nasıl böyle 
karar çıkabilir ? Bu ailenin kuyuları uzun süredir işlettiği de açıkça ortadaydı. Ahkâm defterinde de yer alan ve 1640 
yılına da atıfta bulunan hüküm nasıl gözden kaçırılmış olabilirdi ? Bu durumdan, Padişahın ve/veya memurların 
kanunlara uymayarak halka zulmettiği kanısı ortaya çıkmaktadır. Ancak, işin aslı belgelerin okunamamasından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü, Tanzimatla birlikte devlet bürokrasisinde klasik dönem yazı çeşitleri bırakılmış, rika 
yazısı kullanılmaya başlanmıştı. Divani yazısını, doğru dürüst okuyacak kimse de kalmadığı anlaşılmaktadır (Başa, 
2013). Zira aynı dönemde, Mısır sorunu için kurulan komisyonun da yazıları okuyamadığı anlaşılmaktadır (BOA, 
Y.A.Hus, 177/29: Mısır komisyonunun belgeleri okuyamadıkları için konu ile ilgili tarihçi talep etmeleri). Aynı 
şekilde, İtalyanların eski yazı çeşidi örneği talebine de cevap verebilmek zor olmuştur (Çuluk, 2007). Dolayısıyla, 
eski yazı çeşitlerinin okunamadığı bu tarihlerde defter kayıtlarının hiç okunamamış olması muhtemeldir (Başa, 
2013).

Bu arada, belki kişisel husumetten belki de Padişaha yaranma arzusundan olacak Neftçizade ailesi aleyhine 
telgraflar çekildiği görülmektedir. Neftçizadelerin, buradaki kuyuları haksız yere elde tuttukları ve devletin malını 
gasp ettikleri yönünde bilgiler verilmektedir. Bu dilekçelerin üzerine yapılan incelemelerin de, sağlıklı bir sonuca 
ulaşmadığı görülmektedir (Terzi, 2007).

Neftçizadelerin, hukuksal mücadeleden vazgeçmedikleri anlaşılmaktadır. 1908 Meşrutiyet devriminden sonra 
da, bu mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Hatta, Cumhuriyet’in ilanından sonra da bu konuda yazıları ve dilekçeleri 
mevcuttur. Özellikle, petrol kuyularının açılmaya başlaması ve Musul sorunu sırasında sık sık dilekçe yazarak 
dönemin başbakanlarına gönderdikleri görülmektedir. Musul’un Türkiye sınırları dışında kalmasından sonra, 
bu konuda bir şey yapabilmek mümkün olamamıştır. Diğer taraftan bölgenin hazineye katılması da, pek bir 
değişiklik getirmemiştir. Hazine-i Hassanın yeterli sermayesinin ve gücünün olmayışı, verimli petrol kaynaklarını 
boş bırakmaktaydı. 1 Mart 1903 (BOA, DUİT, 191/11. Bağdat Demiryolu imtiyazı mukavelenamesi ve iradesi, Bazı 
kaynaklar bu tarihi 5 Mart 1903 olarak vermektedir) tarihli Bağdat Demiryolu İmtiyazıyla, demiryolu çevresindeki 
madenler şirkete dolaylı olarak bırakılmıştı. Bu anlaşmanın ardından da, 14 Nisan 1904 tarihinde Hazine-i Hassa 
Nazırı Padişaha bir yazı yazmıştır. Bu yazıda, petrol araştırması yapamadıklarından bahsederek demiryolu 
şirketiyle bir petrol araştırma sözleşmesi imzalama yetkisini istemiştir (BOA, Y.MTV, 258/224: Hazine-i Hassa 
adına demiryolu şirketine petrol arama izni verilmesi talebi).

15 Haziran 1904 tarihinde, şirket ile bir ön sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre, şirkete 40 yıl süreli 
bir imtiyaz verilmekteydi. Petrol keşfi için yapılacak harcamaları, demiryolu şirketi karşılayacaktı. Bunun sadece 
bir ön sözleşme olduğu ve petrol bulunduğu takdirde, kesin sözleşmenin yapılacağı vurgulanmaktaydı. İşletmeye 
geçildiği takdirde tahvil çıkarma, giderlerin karşılanması ve kârın paylaşılması konuları hükme bağlanmıştı. Son 
madde ise, şirket bu işten vazgeçerse bir tazminat hakkı olmayacaktı (Y.MTV, 260/15: Bağdat Demiryolu Şirketi’nin 
petrol arama izni ilgili sözleşme metni. Ayrıca, bu konuda Hazine-i Hassa Defterleri içerisinde tarihsiz olarak bir 
defter bulunmaktadır. Demiryolu şirketinin verdiği bu sözleşme sureti on beş maddeden oluşmakta ve daha detaylı 
şartları içermektedir. BOA, HH.d., d: 25106: Bağdat Demiryolu Şirketi’nin petrol arama izni ilgili sözleşme metni 
taslağı).
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Maden Nizamnamesi ve yapılan ön sözleşme gereği, bir yıl içerisinde yapılması gereken araştırma ve 
çalışmaların demiryolu şirketi tarafından yapılmadığı görülmektedir. Şirkete verilen uyarı üzerine, şirket araştırma 
işlerinin çok zor olduğunu ve Almanya’dan tahlil sonuçlarının geciktiğini bahane ederek süreyi uzatmak istemiştir. 
Bu istek kabul edilmiş ve durum Padişaha bildirilmiştir (BOA, Y.MTV, 279/23: Bağdat Demiryolu Şirketi’nin petrol 
arama süresinin uzatılmasına dair yazı). Süre uzatılması sağlanmışsa da, yine şirket yükümlülüklerini yerine 
getirmemiştir. Demiryolu şirketinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi, sözleşmenin de sona 
ermesine neden olmuştur. 27 Ocak 1907’de Hazine-i Hassa Nezareti, şirkete 1904 tarihli sözleşmenin geçerliliğini 
yitirdiğini bildirmiştir. Bunun nedenleri de şu şekilde sıralanmıştır (Uluğbay ,1995):

• 1904 tarihli sözleşmede petrol kaynaklarının aranması için yapılacak çalışmalar arasında, Demiryolu 
şirketinin sondaj yapma mecburiyeti vardır.

• Sondaj çalışmalarının bitirilme süresi, sözleşmede bir yıl olarak belirtilmesine rağmen sondaj çalışmaları 
bitirilmemiştir.

• Sondaj çalışmalarının ilerideki bir tarihte yapılması, sözleşme şartlarına uymadığı gibi sözleşmeye de 
aykırıdır.

• Şirket sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden, başka bildirime gerek kalmaksızın sözleşme sona 
ermiştir.

Sözleşme sona erdikten sonra, şirketin yine boş durmadığı görülmektedir. 26 Mart 1907 tarihinde şirket, 
ellerindeki bilgileri, raporları ve bir de nihai imtiyaz sözleşme metnini Hazine-i Hassa’ya göndermiştir. Ancak, bu 
antlaşma tamamen şirketin menfaatleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazine-i Hassanın çıkarları yok sayıldığı 
gibi, bir de petrol imtiyazını tüm ülkeye yaymak istedikleri açıktır (BOA, HH.d., d: 25106 : Anadolu Demiryolu 
şirketinin hazine-i hassaya teklif ettiği sözleşme defteri) (Başa, 2013).

Hazine-i Hassa Nezareti çıkarlarına en uygun antlaşmayı yapmak üzere hareket etmeye çalışmıştı. Zengin petrol 
yataklarını işletmek için pek çok girişim olmuştu. Bunlar arasında, yerli olarak Amaysan Efendi, Hırıstidi Efendi 
ve Nemlizade Hasan Tahsin (İskenderun petrol imtiyazını da almıştı) görülmektedir. Yabancı kişilere bakıldığında, 
Fransa vatandaşı Rozo ve Hollandalı bir grup sermayedarın başvurduğu görülmektedir. Ancak, bu başvurular 
olumlu bir sonuca ulaşamamıştır (Terzi, 2007). Bu arazilerin, Hazine-i Hassa’dan alınarak devlet hazinesi arazisi 
haline getirilmesi olayların seyrini değişmiştir. 1908 yılında, Meşrutiyet ilan edilmişti. Bundan kısa bir süre sonra 
da, çıkarılan bir irade ile Sultan II. Abdülhamit’in Hazine-i Hassa Nezaretine kattığı tüm toprak ve gelirler, Maliye 
Hazinesine devredilmiştir (Uluğbay, 1995).

Arazi devrinin yapılmasını fırsat bilen İngiliz D’arcy grubu, kısa bir süre sonra bu bölgedeki petrol imtiyazını 
almak istemiştir. Daha öncesinde, İngilizler petrol kaynaklarını işletmek için bir şirket kurmuştu. Osmanlı Petrol 
Sendikası adındaki bu kuruluş adına Edward Nichols imtiyaz başvurusunda bulunmuştur (Terzi, 2007). Nichols, 
Musul ve Bağdat’taki petrol kaynaklarını işletmek için Sadaret’e bir dilekçe vermiştir. Sadaret de bu dilekçeyi, 
Orman Meadin Nezareti’ne havale etmiştir (BOA, BEO, 3422/256612: Bağdat ve Musul yöresindeki petrol kaynaklarını 
işletme talebi). Buradan da Hazine-i Hassa’ya gönderilen dilekçe, Maliye hazinesine yapılacak olan maden devri ile 
ilgili görüşmeler bitmediğinden cevapsız kalmıştır. Sadaret tekrar bir yazı yazarak, Hazine-i Hassa’nın madenlerle 
ilişkisi kalmadıysa evrakın Orman ve Meadin Nezareti’ne iadesini talep etmiştir (BOA, BEO, 3431/257323: Musul ve 
Bağdat petrol imtiyazlarının Orman ve Meadin Nezaretine devredilmesi).

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra, 28 Kasım 1908’de Hazine-i Hassa Nezareti, Sadaret’e bir yazı 
göndererek bölgedeki petrol madenlerinin araştırılması için çok masraf yaptıklarını bildirmiştir. Üstelik arazi 
devri yapılmış bitmiş ancak, henüz madenlerin devri konusu bitmemiştir. İmtiyaz talebinin değerlendirilmesi için 
görüşmelerin sonuna kadar beklenilmesini Sadaret’ten talep etmiştir (BOA, BEO, 3447/258497: Musul ve Bağdat’ta 
petrol arama talebi). Devamında da, yapılan görüşmelerin arkasından maden imtiyazlarının Hazine-i Hassa’da 
kalması sağlanmıştır (Terzi, 2007).

Petrol imtiyazının Hazine-i Hassa’da kalması kesinleştikten sonra, Nichols görüşmeleri Nezaret üzerinden 
tekrar başlatarak, yeni bir sözleşme örneği hazırlamıştır. Ayrıntılı olarak düzenlenen bu sözleşme, bazı yenilikler 
de içermekteydi. Örneğin, şirketin teminat akçesi vermesi kararlaştırılmıştı. Dört yılı geçmeyecek şekilde, 
petrol aramaları yapılacak ve petrol bulunduğu takdirde madeni işletmek için ayrı bir anonim şirket kurulacaktı. 
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Gelirin % 10’u Resm-i Nisbi (günümüz gelir vergisine benzetilebilir) olarak devlete ve % 5’i de Cevher İmtiyaz 
Hakkı (Cevher imtiyaz hakkı; toprak veya maden sahibine işletme şirketinin vermiş olduğu bir paydır. Bir çeşit 
icar kirası olarak düşünülebilir. Günümüzde de, petrol şirketleri petrol çıkardıkları devlete bir pay vermektedir) 
olarak Hazine-i Hassa’ya verilecektir. Araştırma, personel ve sermaye için alınan kredi faizi şirketin giderleri 
arasında sayılmayacaktır. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, önce iki tarafın belirlediği hakemler yoluyla çözülmeye 
çalışılacaktır. Çözüm bulunamadığı takdirde, yeni hakemler atanacak ve bu hakemlerin kararına uyulacaktır (BOA, 
Y.MTV, 313/168: Nichols ile imzalanan petrol arama sözleşmesi. Anlaşmanın transkripsiyonlu hali Ediger, 2007’nin 
eserinde mevcuttur). Anlaşma metninin son maddesi, bir devrim olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de yıllar 
sonra hayata geçirilmeye çalışılan tahkim müessesinin ilk haline benzetilmektedir (Ediger, 2007). Bu sözleşme 
Padişah’a sunulduktan kısa bir süre sonra, bu sefer de Padişah tahttan indirilmiştir. 31 Mart Hadise’sinin hemen 
ardından 27 Nisan 1909 tarihinde Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmişti. Tahta oturan Sultan Mehmet Reşat’ın 
çıkarmış olduğu ilk irade, Hazine-i Hassa arazilerin devri ile ilgili olmuştur. Bu irade ile, II. Abdülhamit’in tahta 
çıkışından itibaren Hazine-i Hassa’ya katılan bütün arazi, emlak ve imtiyazlar Maliye Hazinesi’ne devredilmiştir. 
Devir işlemine dâhil edilenlerin sadece Sultan II. Abdülhamit döneminde Hazine-i Hassa’ya alınan araziler ve 
imtiyazlar için olması dikkat çekicidir (Terzi, 2007).

1908-1909 yıllarında, bölgeyi gezip bir rapor hazırlayan bir kaç bilim adamı daha olmuştur. Bu kişilerin 
hazırladıkları raporlarda da, önemli petrol yatakları olduğunu ancak yatırım yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 
Dünya üzerinde, petrol için yatırım yapılacak çok yer kalmadığından şirketler de yoğun olarak buraya yönelmiştir. 
ABD adına Groskoph ve Chester (Bu kişi ve faaliyetleri hakkında Can, 2000 eserine bakılabilir), İngiltere adına 
Nichols, İngiliz-Hollanda ortaklığında Shell ile çalışan Gulbenkian ve Almanya adına da Anadolu Demiryolu Şirketi 
imtiyaz mücadelesi sergilemeye başlamıştır (Ediger, 2007).

Mezopotamya’nın petrol imtiyazı üzerindeki kilidi kıran kişi, sabrı, azmi, ileri görüşlülüğü ve insanları 
uzlaştırma konusunda ustalığı ile Calousta Sarkis Gulbenkian olmuştur. 29 Mart 1869 tarihinde Üsküdar’da doğan 
Gulbenkian, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Rusya’dan alınan gaz yağının en büyük ithalatçısı olan bir babanın 
oğludur (Kaynakların genelinde Gulbenkian’ın doğduğu yer olarak Üsküdar belirtilirken Ediger, 2007 Gulbenkian’ın 
Erzurum’da doğduğunu ifade etmektedir). İlköğrenimini Kadıköy’de Aramyan-Uncuyan okulunda yapan ve 
akabinde Saint Joseph Fransız Lisesi’ne giden Gulbenkian, babası tarafından Fransızcasını ilerletmesi amacıyla 
Marsilya’daki bir ortaokula gönderilmiştir. Gulbenkian, Marsilya’da öğrenimini tamamladıktan sonra Londra’daki 
King College’da maden mühendisliği üzerine eğitim görmüş ve “Yeni Petrol Endüstrisi Teknolojisi” konulu tez 
çalışmasıyla mühendislik dalında en üst dereceli diplomayı alarak buradan mezun olmuştur (Yergin, 2003)

Foto 5.7. Calouste Sarkis Gulbenkian (1869 - 1955), Ermeni asıllı ünlü petrol uzmanı maden mühendisi  

(petrol sektöründe, Bay % 5 - Mr. Five Percent olarak bilinmektedir)
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Maden mühendisi Gulbenkian, petrol sanayisinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olması amacıyla babası tarafından 
Apsheron yarımadasının güney kıyısındaki Bakü’ye gönderilmiş ve bu sayede, Nobel Kardeşler (Nobel Kardeşler, 
1917 yılında yaşanan Bolşevik İhtilali öncesi Rusya’da önemli petrol kuyularına sahiptirler. Benzer şekilde, Birinci 
Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılından önce de Rothschields ailesi Romanya’da önemli petrol alanlarına sahip 
olmuşlardır) (Özdemir, 2014) ve petrol kralı Ermeni işadamı Alexandre Mantachoff’la tanışması sağlanmıştır 
(Nebiler ve Parlar, 1996). Bakü’de Nobel kardeşlerin ve Mantachoff’un petrol kuyularıyla rafinerilerini gezen 
Gulbenkian gördüklerinden oldukça etkilenmiş ve bol bol notlar almıştır. Bakü gezisi Gulbenkian’ın yaşamında 
önemli bir dönüm noktası teşkil etmiş; özellikle Mantachoff’la geçirdiği günler ona zengin yatakların olduğu bir 
petrol bölgesine hâkim olmanın insana sağladığı güç ve zenginliği göstermesi bakımından iyi bir gösterge ve yön 
verici olmuştur (Mosley, 1975).

Gulbenkian, Bakü gezisi sonrasında İstanbul’a döndüğünde gezi sırasında aldığı notları kullanarak seri halinde 
makaleler yazmış ve bu makaleler 1889’da ünlü bir Fransız dergisi olan “Revue des Deux Mondes”te yayınlanmıştır 
(Yergin, 2003). Yazdığı makaleleri 1891 yılında kitap haline getiren Gulbenkian, kitabını “Kafkasya ve Apsheron 
Yarımadası: Yolculuk Anıları” adıyla yayımlamıştır (Mosley, 1975). Ciddi bir araştırma ürünü olarak görülen bu 
kitap, ilgiyle karşılanmış ve Gulbenkian’a büyük bir itibar kazandırıp onu 21 yaşındayken dünyanın sayılı petrol 
uzmanlarından biri haline getirmiştir (Yergin, 2003).

Kitap yayınlandıktan sonraki günlerde babasının yakın arkadaşlarından olan Hazine-i Hassa Nazırı Agop 
Paşa’nın iki adamı, Gulbenkian’ı ziyaret ederek Mezopotamya’daki petrol potansiyeli hakkında dönemin padişahı II. 
Abdülhamit’e sunulmak üzere bir değerlendirme raporu yazmasını istemişlerdir (Ediger, 2007). Gulbenkian, 1892 
yılında bölgeye hiç gitmeden sadece başka uzmanlarca Mezopotamya hakkında kaleme alınmış eserleri ve Alman 
demiryolu mühendisleriyle yapılan konuşmaları kaynak olarak kullanarak padişaha sunulmak üzere kapsamlı bir 
rapor hazırlamıştır. Yazdığı rapordan sonra, Gulbenkian’ın ömür boyu devam eden Mezopotamya tutkusu başlamış 
ve 60 yılı aşkın bir süre bıkıp usanmadan olağanüstü bir çaba ve inatla kendisini bir şekilde bölge petrolünden 
yararlanmaya adamıştır (Yergin, 2003).

Gulbenkian, 1902 yılında Londra’ya giderek İngiliz vatandaşlığına geçmiş ve Shell Taşımacılık ve Ticaret 
Şirketi’nde ticari müşavir olarak çalışmaya başlamıştır. 1907 yılında, Mezopotamya’nın petrol imtiyazıyla ilgili 
olarak İstanbul’a dönüp kendi idaresinde bir büro açmak için Samuel Kardeşleri ikna eden Gulbenkian’ın uğraşları 
sayesinde Shell, Ortadoğu ile ilgilenmeye başlamıştır. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra, yönetim üzerinde ana 
etki sahibi olan İttihat ve Terakki Fırkası’nın İngilizlere karşı takındığı yakın tutum neticesinde, 1908 yılının Kasım 
ayında İngiliz hükümetinin girişimi sonucu İngiliz sermayesiyle, Sir Ernest Cassel’in genel müdür olduğu “Türk 
Ulusal Bankası (TUB)” kurulmuş ve yılmak bilmeyen çabaları sayesinde Gulbenkian da bankanın yönetim kurulu 
üyelerinden biri olmuştur (Ediger, 2007).

İngiliz sermayesi, ilk önce İstanbul’da bir banka kurmaya çalışmıştır. 1909 Mart’ında bu amaçlarını 
gerçekleştirerek Türk Milli Bankası’nı (Orijinal adı, National Bank of Turkey olan bu bankanın Türk adını taşımaktan 
başka Türklükle bir alakası yoktur. Tüm sermayesi, İngilizler ve Gulbenkian’a aittir) kurmuşlardır. Yönetim kurulana 
da Sir E. Cassell ve Gulbenkian gibi iki petrolcü atanmıştır. Bu iki kişinin, bundan sonraki banka adına yaptıkları 
tek faaliyet Osmanlı petrollerinin imtiyazını almak ve işletmek için çalışmalar yapmak olmuştur (Uluğbay, 1995). 

İki petrolcünün çabaları sonunda, Almanlarla İngilizler bir masaya oturmuştur. Türk Milli Bankası ve Deutsche 
Bank anlaşarak yeni bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kararın sonucunda, 31 Ocak 1911’de Afrika ve Doğu 
Ayrıcalıkları Limited Şirketi (Şirketin orijinal adı Africa and Eastern Concessions Limited) kurulmuştur. Şirketin 
ortaklık hisseleri de; Türk Milli Bankası % 35, Deutsche Bank % 25, Royal-Dutch ve Shell % 25 ve Gulbenkian 
% 15 oranında dağıtılmıştır (Gulbenkian aynı zamanda Türk Milli Bankası’nın % 50 oranında ortağıdır. Bankanın 
hisselerinin yarısı da, Gulbenkian’a aittir. Bu şekilde toplam hissesi % 30’u geçmektedir). Deutsche Bank, petrol 
imtiyazını sermaye olarak koyacaktır (Uluğbay, 1995). Buradaki petrol imtiyazını, tek başına almaya hiçbir devletin 
yeterli olmadığı görülmektedir. İmtiyazı almayı başaran Almanlar da, sermaye sıkıntısından ve diğer devletlerin 
baskısından kurtulamamıştır. En sonunda, Türk Petrol Şirketi’nin kurulmasıyla sorun nispeten çözülmüştür. 1912 
yılında, Doğu Ayrıcalıkları Limited Şirketi adını değiştirerek Türk Petrol Şirketi (Şirketin adından başka milli bir 
tarafı yoktur. Sermayesi de yöneticileri de yabancılardan oluşmaktadır) haline getirilmiştir (Uluğbay, 1995).

Türk Petrol Şirketi’nin kurulması, sorunların çözümünü sağlamamıştır. Sermaye dağılımı ve faaliyet alanları 
için Almanya ve İngiltere bir tarafta, bankalar ve yabancı petrol şirketleri diğer tarafta birbirleriyle mücadele 
etmişlerdir. Şirketin kurucularından olan Gulbenkian’ın, hisselerinin bir bölümünü Shell şirketine satmasıyla 
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birlikte mücadeleye Hollanda devleti de katılmıştır (Ediger, 2007). Yapılan pazarlıklar sonunda, mücadeleye 
katılanlar arasında 19 Mart 1914 tarihinde Dışişleri Anlaşması imzalanmıştır (Uluğbay, 1995).

Anlaşmanın içeriği, Türk Petrol Şirketi’nin yapısı ve faaliyet alanı olmuştur. Bu antlaşmayla birlikte, şirketin 
hisse yapısı değişmiştir. Yeni durumda, % 50 D’Arcy Grubu’na, % 25 Deutsche Bank’a, % 25 Anglo-Saxon Petrol 
Şirketi’ne (APOC) verilmiştir. Gulbenkian’a ise, şirkette oy hakkı olmayan % 5’lik bir pay verilmişti. Bu hisse, 
Deutsche Bank ve Anglo-Saxon Petrol Şirketlerinden eşit oranda alınmıştı. Diğer hususlar, aynı şekilde kalmıştır. 
Bu antlaşmayı Almanya İmparatorluğu, İngiltere İmparatorluğu, Türk Milli Bankası, Anglo-Saxon Petrol Şirketi, 
Deutsche Bank ve D’Arcy grubunun yetkilileri imzalamıştır (Uluğbay, 1995). Ancak, kısa bir süre sonra Dünya Savaşı 
başlamıştır. Almanya ve İngiltere’nin karşı cephelerde olması, antlaşmayı geçersiz kılmıştır. Kısa bir süre sonra, 
Osmanlı Devleti de Almanların yanında savaşa katılmıştır. Savaş sürecinde, buradaki petrol faaliyetleri askıya 
alınmıştır. Fakat, mücadelenin bitmediği ve İngiltere’nin burayı ele geçirmek üzere faaliyet yaptığı görülmektedir. 
Savaşın sonunda, Almanya tarafı yenilmiştir. Yapılan ateşkes antlaşmasına aykırı olarak, İngiltere Musul-Kerkük’ü 
işgal ederek yeni bir sorunu ortaya çıkaracaktır (Başa, 2013).

I. Dünya savaşını kaybeden Osmanlı, dağıldıktan ve T.P.C. (Turkish Petroleum Company) gayri faal olduktan 
sonra, Ortadoğu’nun İngilizler ve Amerikalılar arasında paylaşımında sorun çıkınca Gulbenkian çağrıldı. Bu konuya 
Gulbenkyank’ın dahil edilmesinin ana nedeni, Ortadoğudaki petrol alanlarını, bu alanları kontrol eden kabileleri ve 
Osmanlıyı çok iyi tanımasıdır (Özdemir, 2014).

A.B.D. şirketlerinin devreye girmesiyle, Gulbenkian bir kez daha taraflar arasında arabuluculuk yaparak, Anglo-
Persian Oil Company, Royal Dutch Shell Group, Compagnie Française des Pétroles ve Near East Development 
Corporation (Amerikan petrol şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum) arasında Red Line Agreement (Kırmızı Hat 
Anlaşması) olarak bilinen anlaşmanın 1928’de akdedilmesini sağlamış, Osmanlı İmparatorluğu’nun eski toprakları 
üzerinde anlaşma taraflarının söz sahibi olacağı petrol yataklarını kırmızı çizgilerle bizzat çizmiştir (www.wikipedia.
com). 

Mine G. Kırkkanat, 21/05/2003 tarihli Radikal gazetesinde çıkan “Öz hakiki kırmızı çizgi” yazısında, 31.07.1928 
yılında imzalanan Red Line Agreement (Kırmızı Çizgi Anlaşması hakkında şunları yazmıştır.

“13. yüzyıl gezgini Marco Polo, “Büyük Ermenistan sınırlarında, Gürcistan’a doğru yönün öteki yanında yağlı 
bir sıvı pınarı var. Bu yağlı sıvı, pınardan bazen 100 büyük kadırgayı dolduracak kadar bol çıkar. Ancak, yemek için 
kullanılmaz. Yakmaya yarar, uyuza yakalanan insan ve hayvanları oğmakta, bir de develerdeki kurdeşen yaralarını 
iyi etmekte kullanılır,” diye yazmış. Bilgiyi veren Le Monde gazetesi, yağlı sıvı pınarının bulunduğu bölge hakkında 
(Erzurum yöresi?) notunu düşmüş. Marco Polo’nun sözünü ettiği sıvı, tabii ki petrol. Eğer yazılan doğruysa, bir 
zamanlar Erzurum yakınlarında, hem de kendi kendine fışkıran bir petrol kaynağı vardı ve belki hâlâ var... 

Yıl 1928, Temmuz’un 31’i. Gezgin Marco Polo kadar ünlü tüccar bir Ermeni, Kaluste Gulbenkian, eline kırmızı 
bir kalem alıp bugün paylaşılamayan Ortadoğu petrol bölgesinin sınırlarını çizdi. Harita, Türkiye’nin tamamını ve 
İran hariç tüm Arap yarımadasını içeriyordu. Tarihte ‘Kırmızı Hat Anlaşması’ diye yeralan Gulbenkian’ın haritası, 
sonradan ‘Iraq Petroleum Company’ olarak yeniden ‘vaftiz’ edilecek, zamanın ‘Turkish Petroleum Company’ye ait 
petrol alanıydı ve hissedarlar arasındaki işbölümünü düzenliyordu. Varılan anlaşmaya göre, masanın çevresindeki 
dört büyük ülke, yani petrol şirketi, Gulbenkian’ın çizdiği sınırlar içinde tüm petrol arama, çıkarma ve işletme 
etkinliklerinde ortak hareket etmek zorundaydı. Ortaklığa imza atan şirketler, Royal Dutch Shell (yani SHELL), 
Anglo Persian (şimdiki BP), Fransız Petrolleri Kumpanyası (şimdiki TOTAL) ve Standard Oil (şimdiki ESSO) diye 
bir Amerikan konsorsiyumundan ibaretti (!). Aralarındaki en küçük ortak, beşinci hissedar, Kaluste Gulbenkian’dı. 
Anlaşmanın ‘tek başına hareket’ yasağı, dört büyük şirket için birkaç yıl içinde çekilmez hal alırken, Gulbenkian için 
bir altın yağmuru olacaktı. Ama Gulbenkian, kısaca TPC diye anılan Turkish Petroleum Company’nin yolunu açan 
anahtardı. Çünkü yüzyılın başında Osmanlı Padişahını Mezopotamya bölgesindeki yeraltı zenginliklerini aramak 
üzere izin çıkarmaya razı eden, önce Osmanlı, ardından Alman bankalarıyla TPC’yi kuran, 1922 yılından öteye de 
TPC’nin kaymağına Fransız ve İngilizleri ortak eden adamdı.  1928 ‘Kırmızı Hat Anlaşması’ gereği, TPC gelirlerinin 
yüzde 5’i Gulbenkian’ın olacaktı. Ve tam 20 yıl süreyle oldu, Gulbenkian’ın küpleri doldu. Oysa tek başlarına arama 
çalışmaları yapamayan dört ortak şirketin elini ayağını bağlıyor, TPC’yi bölüşme anlaşmasına imza atmayan ve 
Suudi Arabistan’da rahat rahat petrol arayan bağımsız Amerikan şirketlerinin işine yarıyordu. 1948 yılında Suudi 
Arabistan’ın doğusunda dünyanın en büyük petrol kaynağı Gaffar rezervi bulununca, ‘Kırmızı Hat’ta dolanan dev 
şirketler TPC üstüne anlaşmayı bozup, yarışa başladılar. Ama Gulbenkian da, çoktan Gulbenkian olmuştu.  Ne 
gariptir ki, Caluste Gulbenkian’ın kırmızı bir kalemle çizdiği petrol haritasının sınırları içinde kalan tüm Ortadoğu 
bölgesinde petrol bulundu, çıkarıldı. Türkiye haricinde. 
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Ve yıllar sonra bir başka Ermeni, maden mühendisi ve madenbilimci Türk dostu Tosunyan (ki, T.C. liyakat 
nişanı vardır) kendisiyle 1997’de Paris’te yaptığım röportajda, gülerek, Türkiye’de petrol yok demenin kuyruklu 
bir yalan olduğunu söyledi bana. Tosunyan’a göre, ABD güdümündeki bu yalanı yutmak ya Türklere çok para 
yedirmeyi gerektiriyordu ya da safi salak olmayı. Belki de çok tehlikeliydi... Tosunyan’ın kendisi de Afrika’daki 
en verimli elmas madenini bulmuş, hayatı tehlikeye girince İngilizlere satmak zorunda kalmıştı haklarını.  İşte 
size Erzurum’dan Kirkuk’a, Marco Polo’dan Gulbenkian’a, Tosunyan amcanın yorumladığı Ortadoğu petrol 
haritası. Bilinmeyen eller, Gulbenkian’ın ‘Kırmızı Hat’tını sünnet etmiş gibi. Gelip gelip Türkiye’nin yerüstü sınırına 
dayanınca, sanki yeraltında da o sınırın izdüşümü varmışcasına geçit verilmeyen petrol rezervleri “. (http://www.

radikal.com.tr/haber.php?haberno=75791)

Harita 5.18. Red Line Agreement (Kırmızı Hat Anlaşması) Petrol uzmanı maden mühendisi Gulbenkian tarafından 1928 yılında kırmızı 
çizgilerle çizilen Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarındaki petrol yataklarının sınırları

(http://www.geoexpro.com/articles/2013/06/once-upon-a-red-line-the-iraq-petroleum-company-story)
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Harita 5.19. Red Line Agreement (Kırmızı Hat Anlaşması) Petrol uzmanı maden mühendisi Gulbenkian tarafından 1928 yılında kırmızı 
çizgilerle çizilen Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarındaki petrol yataklarının sınırları, Arap literatüründen  

(http://www.bankingonbaghdad.com/download/jpgs/RedLine%20Map.jpg)

Harita 5.20. Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarında bugünkü petrol ve doğalgaz yatakları ve  
dünya toplam petrol ve doğalgaz rezervindeki payı
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Yüzde beşlik payını Turkish Petroleum Company’nin yerine yeni kurulan Iraq Petroleum Company bünyesinde 
de muhafaza etmiştir. II. Dünya savaşı başlaması ile sermaye oyunları ile Gulbenkian ortaklıktan çıkarıldığında, 
şirketlere karşı Gulbenkian Paris’te dava açmış ve sekiz kamyon belgeyi mahkemeye sunmuştu. Gulbenkian, 
bu davayı kaybettikten sonra hayata küstü ve II. Dünya Savaşına girmeyen Portekiz’e yerleşti, sanata ve ermeni 
vakıflarına yardımlarda bulundu. 1955’te vefat etmiştir (www.saklitarih.com).

5.2. OSMANLI DEVLETİNDE PETROL POLİTİKALARI ve DEMİRYOLLARI

II. Abdülhamid döneminde, Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu güç şartlara rağmen, kara ve deniz 
ulaşımında çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Kara yollarında sağlanan gelişme ise özellikle demiryolu 
ulaşımı ile sağlanmıştır. Devlet bütçesi yetersiz olduğundan dolayı, Sultan II. Abdülhamid yeni kaynaklar aramış 
ve bu kaynağı da yabancı sermayede bulmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa sermayesi kendisine 
mahallî kullanım alanları aramakta olup, Osmanlı Devleti’nde nafıa alanında yapılacak yeni tesisler için birçok 
sermayedar, imtiyaz talebinde bulunmaktaydı. Sanayi İnkılâbına geçişle birlikte, hammadde ve pazar arayışına 
giren emperyalist devletler, XIX yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti’nden demiryolu imtiyazı alabilmek 
için uğraş vermişlerdir. Bu devletler farklı gereksinimler ile demiryolu imtiyazı alma gayreti içine girmiş olmakla 
beraber; Osmanlı topraklarında bulunan zengin maden yataklarını içine alacak şekilde nüfuz alanlarını genişletmeye 
çalışmışlardır. Osmanlı Devleti gerek Anadolu’da ve gerekse Balkanlar’da yaptırdığı veya yaptırmayı düşündüğü 
demiryolları için yüklenicilere bir kısım imtiyazlar vermek zorunda kalmıştır. II. Abdülhamid döneminde demiryolu, 
liman ve rıhtımlar yabancı yatırımların % 73’ünü oluşturmakta; bunlara bankacılık ve sigorta alanlarındaki yatırımlar 
da eklendiğinde, oran % 81’i bulmaktaydı. Sanayi ve madencilik gibi aslen üretim faaliyetine yönelik alanlardaki 
yabancı yatırım oranı ise, % 10’un altında kalmıştır. Başka bir ifadeyle, yabancı sermaye ülkenin sınaî kalkınması 
üzerinde olumlu roller oynamamış, aksine hammadde ihracatını ve Avrupa topraklarında üretilen mamul madde 
ithalatını ileri düzeylere taşıyarak, ülkenin Batıya bağımlılığını artırmıştır (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).

Foto 5.8. Sultan II. Abdülhamit (1842 - 1918)

Osmanlı Devleti zamanında elindeki arazinin, madenler açısından önemini kavrayamamıştır. Bundan dolayı, 
Sultan II. Abdülhamid’e Hasan Fehmi Paşa’nın sunmuş olduğu layihada da belirtildiği üzere, “…malî kaynakların 
azlığından yeraltındaki madenlerimizden ve ormanlarımızda yatan fevkalade hazineleri değerlendirme işini yabancı 
mühendis ve kapitalistlere vermek zorunlu…” hale gelmişti. Oysa bir devlet için madenler büyük bir servet kaynağı 
olup, ülkenin gelişmesi için oldukça önemliydi (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).

Osmanlı Devleti’nin verdiği imtiyazlarla Balkanlar’daki demiryolu hatları kısa sürede tamamlanmış ve 
böylece İstanbul, Avrupa’ya bağlanmıştır. Verilen imtiyazlara paralel olarak, Balkanlar’da işletilen madenlerin 
sayılarında ve çeşitliliğinde büyük artış gözlemlenmiştir. Bu dönemde maden işletme imtiyazları ağırlıklı olarak, 
yabancı müteşebbislerin elinde olmakla beraber, devlete önemli bir gelir sağlanmıştır. Dolayısıyla, II. Abdülhamid 
döneminde yürütülen denge politikaları ile devlet borçları bir hayli azaltılmıştır. Bayındırlık sahasında büyük bir 
ilerleme kaydedilmiş ve önemli alt yapı hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ancak 1908 tarihinden sonra bu çalışmalar, 
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büyük bir kesintiye uğramış ve birkaç sene sonra da tamamen durmuştur. Balkan Savaşları ve I. Dünya Harbi de 
bu çalışmaların tamamen durmasının bir diğer sebebi olmuştur (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).

Çizelge 5.1. Sultan II. Abdülhamid öncesi ve döneminde işletilmeye başlanan madenler (Yılmazçelik ve Erdem, 2014).

Osmanlı padişahlarından belki de hakkında en çok tartışma yapılmış, hayranları kadar düşmanı da çok olan, 
hem övgülere mahzar olmuş, hem de en sert eleştirilere maruz kalmış padişah muhtemelen II. Abdülhamid’dir. 
Kimine göre Ulu Hakan, kimine göre ise Kızıl Sultan’dır. Ancak, kim ne derse desin II. Abdülhamid Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son döneminde en çok iz bırakan padişahtır. Onun dönemi, Osmanlı’da birçok önemli gelişmeye 
şahit olmuştur. Ancak, bunlardan özellikle iki tanesi Abdülhamid’in şahsıyla özdeşleşmesi dolayısıyla son derece 
ilgi çekicidir.

II. Abdülhamid’in ilk atılımı demiryolları alanında olmuştur. Sultan’ın tahta çıktığı dönemde, demiryolları 
dünyada önemli bir gelişme göstermekte idi. Özellikle ABD ve İngilitere hızla yaygınlaşan demiryolları, ulaşımı 
hızlandırarak modern toplumun zaman algısını değiştirmiş, hem yolculukları kısaltmış hem de yük taşımacılığını 
geliştirerek endüstriyel gelişmelere kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur. Hammadde ve mamüllerin üretim yeri ve 
pazarlara ulaşımı hızlanmış, ticaret gelişmiş ve üretimde ciddi artışlar yaşanmıştır. II. Abdülhamid dünyada gelişen 
bu ulaşım sisteminin geleceğini iyi anlamış ve Berlin’den Kutsal Topraklar’a kadar olan hattı demiryollarıyla 
birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli noktalarını da birbirine bağlamayı hedeflemiştir. Bu sayede, hem 
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Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında ulaşılamayan bir nokta kalmayacak, Kars ve Kafkaslar üzerinden Rusya ve Orta 
Asya’ya bağlanan ulaşım yolları, İran üzerinden de Hindistan ve Afganistan’a bağlanacak ve İslam Coğrafyası’nın 
büyük kısmıyla iletişim ve ulaşım daha hızlı bir şekilde mümkün olacaktı. Demiryolu hattına paralel çekilen telgraf 
hatlarıyla da payitaht vilayetlere bağlanacak ve merkezi otorite güçlenecekti. Aynı zamanda savunma için de önem 
arz eden demiryolları birliklerin bir yerden diğerine daha hızlıca ulaşmasını sağlayacak, düşmana karşı daha hızlı 
tedbir alınabilecekti.

Harita 5.21.  Bağdat - Berlin demiryolu projesi

(http://www.dunyabulteni.net/haber/195956/anadolu-bagdat-demiryolu-hatti-alman-projesi-miydi)

İkinci konu, petrol meselesidir. 1850’lerin ortalarında ABD’de çıkarılmaya başlanan petrol II. Abdülhamid’in 
padişahlığı zamanında ulaşım araçlarında kömürün yerini almaya başlamış, gemiler ve trenler petrolle çalışır 
halde üretilmeye başlanmıştır. II. Abdülhamid dünyadaki bu gelişmeyi de görmüş ve Osmanlı coğrafyasında 
petrol bulunabileceğinden şüphelenilen bölgelerde aramalar yaptırmıştır. Aynı zamanda, Osmanlı’nın Ortadoğu 
kentlerinde arkeolojik kazı amacıyla çalışmalar yaptığını söyleyen ama petrol arama faaliyetlerinde de bulunan 
Batılı araştırmacıları yakından takip ettirmiştir. II. Abdülhamid, petrol aramalarına oldukça önem vermiştir. 
Aramalar için gerekli bütçeleri, Hazine-i Hassa’dan yani kendi şahsi hazinesinden de desteklemiştir.

Bu çalışmalar sonucunda, Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve Habip Necip Efendi yönetiminden 
araştırma ekibi sonuç raporlarını 22 Ekim 1901’de II. Abdülhamid’e sunmuşlardır. Rapora göre Güneydoğu 
Anadolu’nun tamamı ve Doğu Anadolu’nun bir kısmında yoğun petrol rezervlerine rastlanmıştır. Diyarbakır, 
Mardin, Bismil, Hazro Çayı etrafı, Sinan, Batman Çayı etrafı, Dicle bölgesi, Midyat, Bedran, Tulan, Siirt, Botan Çayı 
etrafı, Habur, Fındık, Cizre, Habur Çayı etrafı, Bitlis Çayı kıyısı ve Hakkâri (Çölemerik)’de önemli petrol yataklarının 
bulunduğu yine raporda kaydedilmiştir ve bu bölgenin dünyada en yoğun petrol üretilecek bölgelerden biri olacağı 
da belirtilmiştir.
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Harita 5.22. II. Abdulhamit dönemi devlet demiryolları (1876 - 1909)  (http://tarihintozsuzrafi.net/2016/01/17/).  

İstanbul-Konya arası Anadolu Demiryolu, Konya-Medine arası Hicaz Demiryolu, Hatay-Bağdat arası Bağdat Demiryolu

5.2.1. Osmanlı Devleti’nin Petrol Faaliyetleri ve Politikaları

XIX. yüzyılın sonlarında temel enerji kaynağı olarak kabul edilen petrol, pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştı. 
Motorlu taşıtların, trenlerin, gemi ve fabrikaların petrolle çalışmaya başlaması gelişmiş ülkelerin petrole bağımlı 
hale gelmesine neden olmuştu. Daha öncesinde, enerji kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalarda da enerji kaynağına 
sahip olmayan ülkelerin refah seviyelerinin düşeceği ve bağımsızlığını kaybedileceğini belirtilmekteydi (Ediger, 
2007). Gittikçe artan tüketim alanları, aynı oranda devletlerin petrole olan ihtiyacını da artırmaktaydı. Kısıtlı 
miktardaki bu kaynaklara sahip olma ve kontrol altında tutulması, bir devlet politikası haline gelmeye başlamıştır. 
Devletler, bu konuda doğrudan politikalar yürüttüğü gibi özel sektördeki şirketlere de yön verdikleri görülmektedir. 
Sanayileşmesini tamamlamış devletler, bu konuda daha aktif ve öncü bir rol izlemesine karşın sanayileşmemiş 
devletlerin petrole uzak kaldıkları görülmektedir.

Osmanlı Devleti, üç kıtaya taşan geniş topraklarıyla birlikte petrol kaynaklarına en çok sahip olan ülke 
konumunda yer almaktaydı. Osmanlı toprakları içerisinde dünyanın ilk petrol çıkarılan yerleri olmasına rağmen, 
en son olarak petrol aranılan yerler burası olmuştur. Bu topraklarda, petrol aramanın geç başlamasındaki başlıca 
öncelikli sebep, ülkenin sanayileşmede geç kalmasıydı. Dolayısıyla, ülke içinde bu madene şiddetli bir derecede 
ihtiyaç duyulmamaktaydı. Diğer devletlerden ABD, kendi topraklarında bulunan petrolü yeterli görmekteydi. 
İngilizler ise, Hollandalılarla birlikte İran ve Azerbaycan topraklarındaki petrolle ilgilenmekteydi (Öztürk, 2009). 

İran Şahı bol miktarda imtiyaz dağıtmakta iken, Osmanlı’da Sultan II. Abdülhamit petrol sahalarını kendi özel 
hazinesine geçirmekteydi. Üstelik özel gayretlerle imtiyaz alınan yerlerdeki petrolün yurtdışına götürülmesi 
vergiye tabi tutulurken, yurtdışından getirilen ürünlere o kadar vergi uygulanmamaktaydı. Bir diğer önemli sebep 
de, ulaşım sorunu olarak görünmekteydi. Sanayileşmenin temel göstergelerinden olan demiryolu, Osmanlı’da yok 



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

186

denecek kadar azdı. Daha çok Batı Anadolu yöresinde, Avrupalı tüccarların kullanabileceği şekilde demiryolları 
bulunuyordu (Öztürk, 2009).

Osmanlı Devleti, kendi iç dinamiğinde petrolü kullanacak altyapıya sahip olmadığından, petrol politikası da içe 
dönüktü. Bu da, daha çok ülke içerisinde çıkarılan petrol madenin yine ülke içinde tüketilmesi yönünde olmuştur. 
Bunun için verilen imtiyazlarda da ihracat vergisi özel olarak konulmuştur. Hatta, petrol konusunda verilen ilk 
imtiyaz olan İskenderun petrol imtiyazında ihracat vergisi tartışma konusu olmuştur. Bu ilk imtiyazdan sonra, 
bütün imtiyazlarda ihraç edilecek ürünler için vergi şartı getirilmiştir (BOA, İ.MMS, 105/4493, Belge No: 1: Ahmet 
Necati Efendi’ye verilecek İskenderun petrol imtiyazı için Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesinin görüşü).

Avrupalı devletlerin Osmanlı petrollerine bakışı, petrol imtiyazlarına yön vermiştir. Osmanlı maden yasaları, 
imtiyazların doğrudan yabancı şahıslara verilmesini engellemekteydi. Devlet olarak, petrol ve diğer madenler için 
yapılan en önemli koruma şekli bu madde idi. Ancak, maden imtiyazını alamayan yabancılar, imtiyaz sahibi olan 
şirketlere ortak olabiliyordu. Bu nedenden dolayı, neredeyse bütün maden imtiyazları alındıktan kısa bir süre sonra, 
bir şirkete devrediliyor ve yabancı ortaklarla iş yürütülüyordu. Bu şekilde, Avrupalı ve Amerikalı sermayedarlar 
Osmanlı tebaası kişilerle ortaklık kurarak veya onlar aracılığıyla imtiyazlar alma peşine düşmüştür. Bu konuda 
belki de en önemli imtiyaz sayılan Anadolu ve Bağdat Demiryolları da, yerli isimle kurulan şirketler tarafından 
alınmıştır. Demiryolu imtiyazlarında yer alan demiryolu hattının, belirli bir alanında bulunan madenlerin imtiyazını 
demiryolu şirketine vermesi politikaları da bu konu etrafında toplamıştır (Düstur, Tertip: I, Cilt: II, s. 321).

Kömürün taşıma maliyetinin, üretim maliyetinden 10 kat daha fazlaya çıktığı görülmüştür. Bu maliyetleri 
azaltmak için de, demiryolu yapımı ve taşımacılığı faaliyeti ortaya çıkmıştır (Güran, 1991). Buharlı makinelerin 
icadı ve devamında, gelen sanayi devrimi insanların ulaşıma olan ihtiyaçlarını daha da artırmıştır. Sanayi devrimi, 
üretimi fazlalaştırdığı gibi enerji ihtiyacını da artırmaktaydı. Buharlı makinelerin icadı, önce kömürü sonra da yerini 
alacak olan petrolü önemli kılacaktır. 1804 yılında, ilk buharlı lokomotif yapılmış ve 1825 yılında da demiryolu 
taşımacılığı İngiltere’de başlamıştır (Tiftikçi, 1996).

5.2.2. Osmanlı Devletinde Demiryolu Faaliyetleri ve Politikaları

Demiryolları 19. yüzyılın başında batı dünyasında ortaya çıktığı zaman, çağdışı olan ulaştırma sistemlerine olan 
büyük üstünlüğü sebebiyle kısa zamanda bütün dünyaya yayılmıştır. Batılı devletler, bir süre sonra bu ulaştırma 
sisteminin dünya ekonomisini sanayi kapitalizminin şartlarına göre yeniden örgütlemede kullanılabileceğini fark 
etmişlerdir. Böylece batılı devletler, gelişmemiş ekonomilere sahip olan ülkeleri kendi üretim merkezlerine 
bağlamak için buralarda doğrudan demiryolu yapımına girişmişlerdir (Bayraktaroğlu, 1995).

19. yüzyılın son çeyreğinde, hızlanan emperyalist yarışta demiryolları önemini arttırmış ve ekonomik gayelerin 
dışında politik bir araç olarak ta kullanılmaya başlanmıştır Osmanlı İmparatorluğu da, bu gelişmelerden payını 
almış ve kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşmeye çalışırken batılı devletlerin politik ve ekonomik baskısı altına 
girmiştir (Bayraktaroğlu, 1995).

Yabancı şirketler, Osmanlı Hükümetlerine demiryolu yapımı için çeşitli tarihlerde anlaşma teklifi vermişlerdir. 
Ancak, bu şirketlerin teklif ettikleri demiryolu hattı güzergahlarının geçtiği bölgelerin I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
o devletlerce işgal edilmesi dikkati çekmektedir. İngilizler’in Arabistan ve Batı Anadolu, İtalyanlar’ın Antalya ve 
iç kesimlerinde, Fransızlar’ın Suriye’de, Ruslar’ın Karadeniz kıyısında hat inşa teklifleri, sonraki işgalleriyle bir 
tesadüf eseri değil milli politikaların bir neticesi olarak benzeşmektedir. Diğer yandan, bu şirket veya devletlerin 
hat güzergahlarını Osmanlıların iktisadi ihtiyaçlarına göre değil de, kendi ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda 
tespit etmeleri bir başka dikkat çekici olaydır. Bu arada, Berlin-Bağdat ve Doğu Anadolu’da demiryolu inşa teklifleri 
veren Almanları unutmamak gerekir. Bu hat ile İngilizlerin Hindistan yolunu kesmek ve Ortadoğu petrollerinden 
pay almak Almanların amaçları arasında yer almaktaydı (Ortak, 1997).
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Doğu Anadolu’da demiryolu inşası için yapılan çalışmalar arasında Avusturya Demiryolu Baş Mühendisi Presel’in 
layihasını da zikretmek gerekir. İran transit ticaretinin denetimi için gerekli olan Trabzon-Bayburt - Erzurum - 
Hasankale hattı inşası ve bunun diğer hatlarla birleştirilmesini teklif eden Presel, bu hatta Hasankale’den sonra 
Muş-Tatvan-Bitlis’e uzanacak ikinci derecede bir hat eklenmesini de önermektedir. Presel ayrıca, Anadolu’nun 
diğer bölgelerine yapılacak hat güzergahlarını da içeren bir layihayı Nafıa Nezareti’ne sunmuştur  (Ortak, 1997).

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde de, ilk demiryolu İngilizlerin ticari etki alanı olan Mısır’da, 
(Bayraktaroğlu, 1995). İskenderiye-Kahire arasındaki 211 km’lik demiryolu 1856 yılında faaliyete geçtiyse de 
kısa bir süre sonra 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması bu hattın önemini yitirmesine neden olmuştur. Anadolu 
toprakları içerisindeki demiryollarına bakıldığında da, iç bölgelerdeki tarım ürünlerini limanlara taşımak üzere 
yapıldığı görülmektedir. Anadolu’daki ilk demiryolu hattı, Aydın-İzmir arasında yapılmıştır. İngilizler tarafından 
yapılan demiryolunun imtiyazı, 1856 yılında verilmiştir (Engin, 1993).

İzmir-Aydın demiryolu hattının tamamen faaliyete geçmesi on yılı bulmuştur. Bu hattın yapımı için, İngiliz Robert 
Wilkin tarafından İzmir’den Aydın’a Osmanlı Demiryolu Şirketi kurulmuştur. Bu şirkete verilen imtiyazın içerisinde, 
yıllık şirket sermayesinin % 6’sı oranında kâr garantisi, hattın çevresindeki ormanlardan bedelsiz yararlanma ve 
hattın 45 km’lik çevresindeki madenlerin imtiyaz sahibi olmayı içermekteydi. Ayrıca, hattın yapımı için yurtdışından 
getirtilecek araç-gereçler de vergiye tabi olmayacaktı. Bu demiryolu imtiyazını, benzer ayrıcalıklarla 1863’te İzmir-
Kasaba Demiryolu Şirketi’ne verilen hat imtiyazı takip etmiştir. 1875’te, Alaşehir’e kadar uzatılan bu hat daha 
sonra Manisa ve Soma’ya da bağlanmıştır (Özyüksel, 1988).

1883’te Osmanlı vatandaşlarına verilen Adana-Mersin demiryolu imtiyazı, 1885’te İngiliz-Fransız ortaklığına 
devredilmiştir. Bu hattın amacı da, aynı şekilde Çukurova’nın verimli topraklarının ürünlerini limana taşımaktı. 
Limanlardan sonra, hammadde Avrupa’ya taşınmaktaydı. Bu hat, 1906’da Deutsche Bank tarafından satın alınmıştır 
ve Bağdat Demiryolu’nu, Akdeniz’e bağlayan bir ara hat haline gelmiştir. Fransızlar, Suriye-Lübnan yöresinde de 
demiryolu yapımıyla uğraşmışlardır. 1892 yılında, aldıkları ilk imtiyazın ardından on yıl içerisinde 665 km’lik bir 
demiryolu hattını döşemişlerdir. 1894’te Beyrut’a bir de liman kuran Fransızlar, bölgeyi iyice hâkimiyetleri altına 
almış ve bölge zenginliğini ülkelerine taşımaya başlamışlardır (Ortaylı, 1981; Earle, 2003).

Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki demiryolları da, İngiltere tarafından yapılmıştır. Ruscuk-Varna ve 
Çernovoda-Köstence arasındaki demiryolları, 1860 ve 1868 yıllarında yapılmıştı. Bu hatların amacı, İngiltere’ye 
gönderilen hububatın maliyetini azaltmaktı. İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak olan Rumeli demiryolları için 1869 
yılında imtiyaz verilmiştir. Avusturyalı Baron Hirsch’e verilen imtiyaz antlaşmasına göre; kilometre başına 22.000 
Frank gelir garanti edilmekteydi. 99 yıllığına verilen bu hatların 10 yıl içerisinde bitirilmesi gerekmekteydi. Bu 
hatlar, 1875 yılında birbirinden kopuk olarak hizmete açılmıştır (Özyüksel, 2000).

Rumeli demiryollarının yapımındaki eksiklikler ve çıkan arızalar nedeniyle Anadolu’daki demiryollarının devlet 
eliyle yapılması planlanmıştır. Ancak, maliyetlerin yüksek oluşu ve bütçenin yeterli olmayışı bu projenin iptaline 
neden olmuştur (Ortaylı, 1981). Bu proje ile sadece Haydarpaşa-İzmit hattının yapıldığı bilinmektedir. Bu hat, önce 
İngilizler, 1888 yılından itibaren de Almanlar tarafından işletilmiştir. Aynı yılın Ağustos ayında, Avrupa’dan ilk trenin 
İstanbul’a gelmesi demiryoluna ilgiyi artırmıştır. Bu demiryolunun Anadolu topraklarında da yapılması planmış 
ve Haydarpaşa-İzmit hattını işleten şirkete, Ankara’ya kadar hatları uzatma imtiyazı verilmiştir. Hattın yapımı için 
Anadolu Demiryolu Şirketi kurularak, şirkete bu hat için yılda kilometre başına 15.000 Frank kazanç garantisi 
verilmiştir (Earle, 2003).

Anadolu topraklarında, hızla demiryolu yapımına ağırlık verilirken bu hatlardan Osmanlı devletinin de çıkarlarına 
bakmak gerekmektedir. Yapılan demiryolları, daha hızlı bir ulaşım demekti. Bu da vergilerin toplanmasından 
ticarete, asayişin sağlanmasından dış piyasalara açılmaya kadar geniş alanlarda fayda sağlamaktaydı. Devlet 
gözünde belki de en önemli nokta, muhtemel savaşlarda hızlı, ucuz ve çok miktarda askerlerin sevkini sağlamak 
idi (Ortaylı, 1981).

5.2.2.1. Bağdat Demiryolu

Başlayan Osmanlı-Alman yakınlaşması ve ticari faaliyetleri demiryolu yapımında imtiyazların Almanlara 
verilmesinde büyük rol oynamıştır. Özellikle, 1889 ve 1899 tarihlerinde Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u 
iki kez ziyaret etmesi bu etkiyi daha da artırmıştır. Avrupa devletlerinin Osmanlıyı parçalayıp, paylaşmaya başladığı 
bir süreçte dostluk kozunu oynayan Almanya istediği gibi nüfuz alanı oluşturmayı, bunun sonucunda da Bağdat 
Demiryolu imtiyazını almayı başarmıştır (Ortaylı, 1981).
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Ankara’ya uzatılan demiryolu yapım ve işletim imtiyazı kısa sürede tamamlanarak, Ocak 1893’te ilk tren 
Ankara’ya varmış ve normal seferlere başlamıştır. Demiryolu işini kısa sürede tamamlayan şirkete ödül olarak 
Eskişehir-Konya hattının yapımı da verildi. Hemen bu işin yapımına başlanmış ve 1896’da ilk tren Konya’ya varmıştır. 
Bu başarıların hemen ardından, Bağdat’a kadar uzanacak bir demiryolu hattı için çalışmalara başlanmıştır (Earle, 
2003). Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Osmaniye, Kilis, Urfa, Musul ve 
Bağdat’tan geçerek Basra Körfezine kadar varacak bir demiryolu projesi hazırlanmıştır. Bu hat, aynı zamanda 
Hatay ve Şam üzerinden Mekke ve Medine’ye de bağlanacaktı. Hicaz demiryoluyla birleşecek olan hat, dini bir 
nitelik de kazanmıştır (Özyüksel, 2000).

Konya hattını yapan Anadolu Demiryolu Şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda antlaşma imzalanmıştır. 
İstanbul-Bağdat-Basra hattı olarak planmış olan ve 5 Mart 1903 tarihinde, Nafia Nazırı Zihni Paşa ve Anadolu 
Osmanlı Demiryolu Şirketi yöneticileri arasında imzalanan demiryolu imtiyaz sözleşmesinin bazı maddeleri 
şunlardır (BOA, DUİT, 191/11: Bağdat Demiryolu Sözleşmesi).

Birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde demiryolu hattının güzergâhı, süresi ve yapım aşamaları belirlenmiştir. 
Karaman, Ereğli, Kardaşbeli, Adana, Hamidiye, Osmaniye, Bağçe, Kazanali, Kilis, Telhabeş, Harran, Resülayn, 
Nusaybin, Avniyat, Musul, Tikrit, Sadihiye, Bağdat, Kerbela, Necef, Zübeyr ve Basra şehirlerinden veya mümkün 
olan en yakın noktadan demiryolu hattı yapılacaktır. İmtiyaz süresini 99 sene olarak belirlemektedir. Dokuzuncu 
madde, imtiyaz sahibi şirkete Fırat ve Dicle Nehirlerinde taşımacılık, aynı şekilde yirmi üçüncü madde Bağdat ve 
Basra vilayetlerinde liman yapma hakkını vermekteydi. Bu iki madde, İngiltere’nin en çok karşı olduğu maddeler 
olmuştur. İngiltere, 1834 yılında buralarda gemi işletme imtiyazını almıştı. Üstelik, Hint sömürge yolunun güveliği 
için Basra Körfezi kilit bir konumda sayılmaktaydı (Uluğbay, 1995).

Petrol madenleri açısından en önemlisi, yirmi ikinci maddedir. Bu maddeye göre imtiyaz sahibi şirket, demiryolu 
hattının her iki yakasında 20 km’lik bir alandaki her türlü madenleri işletme hakkına da sahip olacaktır. Her ne 
kadar, maddede nizamına uymak şartı aranılmış olsa da zaten verilen petrol imtiyazları da aynı nizamnameye 
göre verilmekteydi. Demiryolu yapımı için ormanlardan ağaç kesebilecekti (BOA, DUİT, 191/11: Bağdat Demiryolu 
Sözleşmesi).

Demiryolu şirketinin kazanımları, bunlarla da sınırlı değildi. İsterse hat boyunda kiremit ve tuğla fabrikaları 
açabilecekti. İnşaat sırasında bulunacak eski eserler için ayrıca müracaat etmesine de gerek yoktu. Kendi işleri 
için telgraf hattı döşeme hakkına da sahip olmuşlardı. İstanbul içinde Sirkeci-Haydarpaşa ve Karaköy-Haydarpaşa 
hattına gemi işletebileceklerdi. Devlet, bu hattın her kilometresi için yıllık 11.000 Frank taksit ödeyecekti. İşletmeye 
açılan her kilometre için ayrıca 4.500 Frank da işletme bedeli ödenecektir (Ortaylı, 1981).

Demiryolu sözleşmesi, 18 Mart 1903 tarihli Padişah iradesiyle yürürlüğe girmiştir. Yapılacak olan hattın 200’er 
km’lik parçalar halinde tamamlanacağını belirten irade sözleşmenin çeşitli maddelerine atıfta bulunmaktadır 
(BOA, A.DVN.MKL, 43/7: Bağdat Demiryolu sözleşmesine ait irade. İrade Başbakanlık tarafından hazırlanan 
Osmanlı Döneminde Irak adlı eserde transkripsiyonlu olarak yayınlanmıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Döneminde Irak, İstanbul, 2006, s.8-11.). Bu irade ve sözleşmeyi yerine getirecek üstlenici firma olarak 
13 Nisan 1903 tarihinde, Osmanlı Bağdat Demiryolu Şirketi kurulmuştur. Şirketin % 40’ı Deutsche Bank’a, % 40’ı 
Osmanlı Bankası’na ve kalan % 20’si diğer kurumlara aitti (Ortaylı, 1981).

Bağdat Demiryolu imtiyaz sözleşmesi hakkındaki yorumlar, oldukça olumsuzdur. Bu sözleşme ile Sultan’ın 
imparatorluğu ipotek altına aldığı ve sömürge yolunu açtığı belirtilmektedir (Earle, 2003; Ortaylı 1981). Konu 
açısından en önemlisi, 22. madde olarak geçen hükümdür. Demiryolunun geçtiği hat boyunca, iki taraftaki 20 
km’lik alan boyunca daha önce imtiyazı verilmemiş olan her türlü madenin işletme imtiyazı maden nizamnamesine 
uymak şartıyla şirkete verilmekteydi (BOA, DUİT, 191/11: Bağdat Demiryolu Sözleşmesi).

Daha öncesinde 1889 ve 1902 tarihlerinde çıkartılan iradelerle Musul vilayetinde, 1898 tarihinde çıkartılan irade 
ile de Bağdat vilayetinde çıkan ve çıkartılacak olan petrol madenleri, Hazine-i Hassa Nezareti imtiyazı arasına 
katılmıştı (BOA, İ.DH, 87615, BOA, İ.HUS, 1320 Ş.-65 ve BOA, İ.HUS, 1316 Ca.-7: Musul ve Bağdat Vilayetlerindeki 
petrol yataklarının Hazine-i Hassa’ya verildiğine dair iradeler). Bu durum, Sultan Abdülhamit’in kişisel gelirlerini 
artırarak vergi vermemek, üçüncü şahıslara verilecek imtiyazları güvendiği kişilere vermek ve demiryolu şirketi ile 
ayrıcalıklı bir işletme imtiyazı imzalamak amacıyla böyle bir yola başvurduğu görüşüne neden olmuştur (Uluğbay, 
1995).

Proje açıklandığı günden itibaren, Almanya ile İngiltere arasında çekişme konusu olmuştur. Hattın geçtiği 
yerlerin hem madenleri hem de zirai ürünleri İstanbul’a taşınmıştır. Almanların, Osmanlı Devleti’nin yanında 
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gözükmesiyle, devlete ekonomik, siyasal ve askeri yönden faydalar sağlayan hat, Birinci Dünya Savaşı’nın da etkili 
nedenlerinden biri olmuştur (Beydilli, 1991).

İlk başta bu projeye, Rusya karşı çıkmıştır. Bu hatla birlikte Devlet, Doğu Anadolu’yu tam olarak kontrol altında 
tutabilecekti. 1877 yılındaki savaşta, Şam ve Bağdat’tan çıkan ordular Kars’a varmak için yürümek zorunda kalmış, 
bu yüzden de şehir düştükten sonra gelebilmişlerdi. Eğer, demiryolu faaliyete geçerse ordu sevkiyatı hızlanacak 
ve Rusların sıcak denize inmeleri engellenecekti. Bu durumu, çıkarlarına aykırı bulan Rusya projeye ilk itiraz eden 
devlet olmuştur (Earle, 2003).

Fransa ise, bu projeye ilk başta çekimser kalmıştır. İmtiyazın Almanlara verilmesi üzerine, bölgedeki 
çıkarlarının zedeleneceğini düşünerek projeyi olumsuz olarak görmüştür. 1907 sonlarında, Fransa’nın Fas’taki 
çıkarlarının Almanlar tarafından tanınması karşılığında, projeye sıcak bakacaklarını beyan etmişlerdir. Bu 
durumun gerçekleşmemesi, Almanya ve Fransa arasında bir problem olarak kalmasına neden olmuştur. 1914 
yılında bir antlaşma sağlanmışsa da, başlayan dünya savaşı antlaşmayı geçersiz kılmıştır (Earle, 2003).

Bağdat Demiryolu projesine, en çok karşı çıkan İngiltere olmuştur. İngilizler, Akdeniz ile Basra Körfezi’ni birbirine 
bağlayacak bir demiryolu için, 1836 yılından beri çalışmaktaydılar. Çeşitli sorunlar nedeniyle uygulanamayan bu 
proje, Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla cazibesini kaybetmiştir. Hindistan sömürge yollarını güven ve kontrol altında 
tutmak isteyen İngiltere, bu projenin Almanlara verilmesini tepkiyle karşıladı. Üstelik bu sözleşme içerisinde yer 
alan bazı maddeler, İngiltere’nin çıkarlarına aykırı düşmekteydi (Earle, 2003).

İngiltere demiryolu projesine itirazlarını 1913 yılına kadar sürdürmüşse de, bu tarihte verilen karşılıklı ödünler 
projenin devam etmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti, projenin Basra’da kalmasını ve İngiltere’nin izni olmadan 
liman yapmamayı kabul etmiştir. Ayrıca, Fırat ve Dicle nehirlerinde İngiltere’nin hakları korunacaktır. Kuveyt’in 
İngiliz himayesine girmesi de tanınmaktaydı. İngiltere de, Osmanlı Devleti ile arasında olan gümrük vergisini 
artırmayı ve demiryolu projesini desteklemeyi taahhüt etmekteydi. Böylece, eksik de olsa proje tamamlanabilecekti 
(Uluğbay, 1995).

Bağdat Demiryolu imtiyazının verilmesinden bir yıl sonra, şirket petrol faaliyetlerine başlamak istemiştir. Bu 
konuda, daha önce Padişah fermanı ile Hazine-i Hassa’ya bağlanan bu değerli madenin işletilmesi için görüşmeler 
başlamıştır. 15 Haziran 1904 tarihinde, Bağdat Demiryolu Şirketi ile Hazine-i Hassa Nezareti arasında petrol 
aramaları için bir sözleşme imzalanmıştır (BOA, Y.MTV, 260/15 ve BOA, HH.d., Defter No: 25106: Bağdat Demiryolu 
Sözleşmesi şirketinin petrol aramak için teklifi ve sözleşme taslağı). Dolaylı olarak verilen petrol imtiyazları, bu 
sözleşmenin sonunda doğrudan şirkete verilmiştir (Başa, 2013).

5.2.2.2. Hicaz Demiryolu

Anadolu ile Arabistan’ı birbirine bağlayacak demiryolu projeleri 1864 yılında başladıysa da, kısa bir süre sonra 
Süveyş Kanalı’nın açılması projeyi olumsuz etkilemiştir. Deniz taşımacılığı, bu bölgede yapılacak demiryoluna 
göre daha güvenli ve ucuz olması nedeniyle demiryolu projesi rafa kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra, sürekli olarak 
bölgeye bir demiryolu yapılmasının gerektiğine dair görüşler gelmeye devam etmiştir. Hicaz bölgesinin saldırılara 
karşı korunması, bedevi isyanlarının önlenmesi ve hac yolculuğunun kısaltılması için demiryolu yapımı fikri 
oluşmuştur (Gülsoy ve Ochsenwald, 1998).

İngiltere’nin 1839’da Yemen’e, 1878’de Kıbrıs’a, 1881’de Mısır’a yerleşmesi ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesi, 
Arabistan yarımadasının güvenliğini tehdit etmeye başlamıştı. Sultan Abdülhamit, Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Yunan 
savaşlarında demiryolunun faydalarını görmüştü. Hattın yapılması, sadece askeri amaçları kapsamamaktaydı. 
Aynı zamanda, Halife’nin itibarını da artıracaktı (Gülsoy, 1994).

Hicaz Demiryolu projesiyle birlikte, hattın dini boyutu ön plana çıkarılmıştır. Hazinenin böyle bir hattın parasını 
sağlayamayacak durumda olması, yeni kaynak arayışına sebep olmuştur. Demiryolu hattına, Avrupalıların (özellikle 
de İngilizlerin) muhalefeti yabancı yatırımcıyı engellemiştir. Demiryolu finansmanı için hattın dini boyutu ön plana 
çıkarılmıştır. Tüm Müslümanları hattın yapımı için yardıma çağıran Sultan, ilk olarak da kendisi 50.000 TL bağışta 
bulunmuştu. 2 Mayıs 1900 yılında yayınlanan irade ile hattın yapımına başlanmıştır. Tüm dünyadan Müslümanların 
yaptığı bağışlarla, yapımı devam eden demiryolu hattı için toplanan para yeterli gelmemiştir. Bunun üzerine 
maaşlardan zorunlu kesintiler yapılmış, çeşitli gelirler buraya aktarılmıştır. Tüm inşaatın 1/3’ü bağışlardan, kalanı 
da diğer gelirlerden elde edilmiştir. Sekiz yıl süren inşaatın sonunda, 1 Eylül 1908’de Sultan Abdülhamit tarafından 
işletmeye açılmıştır (Gülsoy ve Ochsenwald, 1998).

Hicaz demiryolu için en çok karşı çıkan ülke, İngiltere olmuştur. Ellerinde tuttukları Süveyş Kanalı’na rakip 
olarak gördükleri hat, aynı zamanda etki alanlarını da tehdit etmekteydi. Mısır’a doğru uzatılabilecek bir ara hat ile 
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Mısır’ın ellerinden gideceği endişesini taşımaktaydılar. Bu yüzden de, Hicaz hattına sürekli olarak karşı çıkmışlar 
ve bir ara hatların yapımını engellemişlerdir (Özyüksel, 2000). Demiryolu hattının geçtiği yerler, bugün Türkiye 
sınırları dışında kalmıştır. Buralarda, önemli petrol rezervleri olduğu bilinmektedir. İngiltere’nin, Arabistan’ı savaş 
sonrası sömürge yapması, petrol politikasıyla örtüşmektedir. Demiryoluna en baştan karşı çıkmaları da, Osmanlı 
Devleti’nin buralarda etkisinin artmasını engellemek idi. Yapılan faaliyetler sonucu, Hicaz Emiri isyan ettirilerek 
aradaki bağ koparılmış ve bu topraklar İngiltere’nin kontrolüne geçmiştir (Gülsoy ve Ochsenwald, 1998).

5.2.3. İngilterenin Petrol Politikası

İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkisi, ticari amaçlarla 1553 yılında (Kütükoğlu, 1974), diplomatik 
ilişkiler de William Harborne’un İstanbul’a elçi olarak gelmesiyle 1583 yılında başlamıştı. İngiltere, hem İspanya’ya 
karşı siyasi destek sağlamak, hem de ekonomik çıkarları için iyi ilişkiler kurmaya özen göstermiştir. Bunun 
sonucunda da 1798 yılına kadar İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nden 11 adet imtiyaz aldığı görülmektedir (Burak, 
2004).

İngiliz İmparatorluğu’nun Yakın ve Uzak Doğu’da önemli sömürgeler elde etmesi ve Hindistan’ı ele geçirmesi, 
Türk-İngiliz ilişkilerini önemli ölçüde geliştirmiştir. (Kürkçüoğlu, 1976). Bundan sonraki İngiliz politikası, ticaret 
yolları ve sömürgelerinin güvenliğini sağlamak için iyi ilişkiler kurmak yönünde olmuştur. Bunu sağlamak için 
önceleri Osmanlı Devleti ile birlikte hareket etmiştir. Daha sonra Osmanlı Devleti zayıf düşünce, devletin devamı 
için toprak bütünlüğünü devam ettirmek üzere politika yürütmüştür. Ancak, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
sonunda bu politikadan vazgeçmiştir. Osmanlı Devleti’nin artık kendi desteğiyle de ayakta kalamayacağını görmüş, 
destek politikasını bırakarak sömürge yollarının güvenliği için kendi nüfuz ve hâkimiyet alanlarını kurma, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu paylaşma politikasına yönelmiştir (Kürkçüoğlu, 1976). 

5.2.3.1. Akdeniz’e Yerleşme

İngiltere’nin bu bağlamdaki ilk hareketi, Kıbrıs’ı ele geçirmek olmuştur. İngilizler, 1877-1878 Osmanlı-Rus 
savaşında Rusların Kuzeydoğu Anadolu’daki stratejik kentleri ele geçirmesini bahane ederek Kıbrıs’ı işgal ettiler 
(Sander, 2006). İngiltere, Süveyş Kanalı ve Hint denizyolu güvenliğini sağlamak zorunda olan bir askeri üsse ihtiyaç 
duymaktaydı. Bu yönden, Kıbrıs biçilmiş bir kaftan durumundaydı. Ayestefanos Antlaşması’nı fırsat bilerek Kıbrıs’ı 
resmen Osmanlı Devleti’nden istemişler, aksi takdirde imparatorluğun paylaşılacağını bildirmişlerdir (Armaoğlu, 
1999).

4 Haziran 1878 tarihinde, İstanbul’da Kıbrıs Antlaşması imzalanmıştır. İki maddelik bu antlaşma ile İngiltere, 
Osmanlı Devleti’ne savunma yardımında bulunacak, savunma desteğinin kolaylaştırılması için de Kıbrıs’ın işgal ve 
idaresi İngiltere’ye bırakılacaktır. Osmanlı Devleti, aynı zamanda gayr-ı müslimler için ıslahat yapacaktır (Armaoğlu, 
1999). Bu antlaşmadan sonra, İngiltere hem Kıbrıs sorununda hem de Ermeni sorununda taraf olagelecektir (Başa, 
2013).

İngiltere’nin sömürge ve petrol yollarının güvenliği için hâkimiyeti altına aldığı bir diğer yer de, Mısır olmuştur. 
Napolyon tecrübesinden (Napolyon 1798’de Mısır’ı işgal etmişti) sonra, Mısır’a kendisinden başka kimsenin 
yerleşmesini istemeyen İngiltere bu yönde politika geliştirmişti. 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması, 1878 
Ayastefenos Antlaşması ile Rusların Doğu Anadolu’daki bazı kentleri alması ve 1881’de Fransa’nın Tunus’u işgal 
etmesi İngiltere’nin sömürge yollarını tehdit etmekteydi (Başa, 2013).

1860’lardan sonra Mısır, Avrupalı uzmanlarla dolmuştu. Bu uzmanlar sayesinde bir karışıklık çıkarmayı 
becerebilen İngiltere, bunu bahane ederek Mısır’ı da işgal etmiştir (Earle, 2003). Uluslararası politikada da, Mısır 
işgalinin geçici olduğunu ve ayaklanmanın bastırılarak düzenin sağlanması üzerine burayı terk edeceklerini 
söylemekteydiler, hatta Mısır’ın boşaltılması yönünde bir program bile hazırlamışlardı. Bu program hiç uygulanmadı 
ve işgal sürekli hale geldi. Mısır da, İngiliz hâkimiyetinde kaldı (Soy, 2004).

5.2.3.2. Basra Körfezine Yerleşme

İngiltere, sömürge yollarının güvenliğini sağlama ve yeni petrol kaynaklarını ele geçirmek için girişimlerine 
Basra Körfezi’nde devam etti. Avrupalılar için bu körfez Aden’den Basra’ya, Maskat’tan Bahreyn’e kadar uzanan 
geniş bir deniz ticareti yolunun güvenliği açısından önem taşıyordu (Arı, 2004). Osmanlı yönetiminde körfez sahilleri 
ile adalar, Bağdat veya Basra vilayetleri aracılığıyla idare edilmişti. Genel olarak Körfez’in Batı sahilleri, Arap 
yarımadasında olduğu için Osmanlı Devleti’nin, Doğu sahilleri ise İran toprağı olarak kabul edilmişti. Osmanlı 
Devleti, Körfez’deki bütün adaları kendi toprağı kabul etmekle birlikte, Körfez’in batı yakasına yakın olan adalar 
Osmanlı Devleti’nin, doğu yakasına yakın olanlar da İran’ın fiili hâkimiyetinde bulunuyordu (Kurşun, 2004).
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İngiltere’nin bu bölgeye el atması, son döneme rastlamaktadır. Sanayi devrimini gerçekleştiren İngiltere, 
Napolyon Savaşları sonunda Avrupa’nın tek süper gücü haline gelmişti. Avrupalı devletlerin İngiliz mallarını boykot 
etmesi üzerine, İngilizler de Avrupa dışı pazarlara yönelmişlerdi. Hindistan ve Ortadoğu, hem hammadde almak 
hem de işlenmiş malları satmak için iyi bir pazardı. Ancak, hızlı bir ulaşım ağı ve güvenlik de şarttı. Hint denizyolu 
üzerindeki en önemli noktalardan birinin güvenliği, başka bir devlete bırakılamazdı (Gülsoy, 1994).

Bu politikanın sonucu olarak Basra Körfezi’ne yerleşmek isteyen İngiltere, önce buradaki emirlikleri kendisine 
bağlamaya başlamıştır. Bu sürece, Şeyhlerle Anlaşma Dönemi de denilmektedir. Bu antlaşmaların ilki Bahreyn 
Şeyhi ile 22 Aralık 1880 tarihinde yapılmıştır. Buna göre; Bahreyn Şeyhi, İngiltere’den izin almadan hiçbir devletle 
diplomatik ilişki kurmayacağını ve konsolosluk açtırmayacağını taahhüt etmekteydi. Hiçbir devlete kömür deposu ve 
istasyon açma izni de verilmeyecekti (Uluğbay, 1995). Bahreyn Şeyhi, açıkça İngiliz himayesine girmiş bulunuyordu. 
Bahreyn Şeyhi, daha sonra 13 Mart 1892 tarihinde yeni bir antlaşma daha imzalayarak, İngiltere’den başka hiçbir 
devletle antlaşma ve yazışma yapmayacağını kabul etmiştir. İngiltere’den izin almadan, başka devlete temsilcilik 
açtırmayacak, en önemlisi de topraklarının herhangi bir bölümünü İngiltere’den başka bir devlete terk etmeyecek, 
satmayacak, rehin etmeyecek ve işgaline izin vermeyecektir (Uluğbay, 1995).

Benzeri bir antlaşma Umman Sultanı ile yapılarak, Sultan 20 Mart 1891 tarihinde İngiltere’ye karşı bir 
yükümlülük üstlenmiştir. Bu yükümlülükle, Umman Sultanı Seyit Faysal, aynen bir süre önce Bahreyn Şeyhi’nin 
yaptığı gibi, İngiliz devletinden başka bir devlete topraklarını terk ve rehin etmeyeceğini ve satmayacağını taahhüt 
ediyordu (Uluğbay, 1995). Bölge şeyhliklerinden sadece Katar, Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlı’ya bağlı 
kalmıştır. Katar, savaş sırasında İngiltere tarafından işgal edilmiş ve 1916’da aynı tip bir antlaşma ile İngiliz etki 
alanına sokulmuştur (Kurşun, 2004).

İngiltere’nin Basra Körfezi’nde yerleştiği bir diğer önemli şeyhlik, Kuveyt olmuştur. İngiliz-Osmanlı çekişmesinde 
İngiltere tarafına geçen Şeyh, İngilizlerle çeşitli antlaşmalar imzalamıştır. 23 Ocak 1899 tarihindeki ilk antlaşma 
ile Kuveyt İngiltere’ye bağlı bir sömürge haline gelmiştir. Antlaşmanın içeriğine göre, İngiltere’den başka hiçbir 
devletin temsilcisi kabul edilmeyecektir. Şeyh topraklarını başka hiçbir devlete rehin etmeyecek, satmayacak ve 
işgal ettirmeyecekti (İrtem, 1999; Uluğbay, 1995).

5.2.3.3. İngiltere’nin Petrol Araştırmaları

XX. Yüzyılın başına kadar tüm faaliyetlerin merkez noktasında, Hindistan sömürge yollarının kontrol altında 
tutulması bulunmaktaydı. Ancak, İngiltere enerji konusunda petrolü tercih ettiği zaman bu maddenin geçmişine ve 
bulunduğu yerlere dikkat edilmeye başlanmıştı. İngiliz hükümetine önceden beri bu bölgede petrol olduğuna dair 
raporlar gelmekteydi. 1835-1837 yılları arasında, Fırat havzasını inceleyen Albay Chesney, buranın önemli petrol 
yataklarına sahip olduğunu belirlemişti (Parlar, 2003).

1836 yılında yayımlanan bir kitapta da, bölgenin önemli petrol yataklarına sahip olduğu belirtilmekteydi. 
Üstelik, bölgenin nerelerinde petrol kuyuları olduğu ve çıkarılan petrolün nerelerde kullanıldığı bilgisi de bu 
kitapta mevcuttu. Yine 1850 yılında, Osmanlı-İran sınır komisyonu görevlilerinden W. Loftus yayınladığı makalede 
petrolden söz etmekteydi (Uluğbay, 1995). Enerji kaynağı olarak petrolün ortaya çıktığı sırada, İngiltere gelecekteki 
enerji kaynakları sorununu incelemeye başlamıştı. W. Stanley Jevons, 1865 tarihinde “Kömür Sorunu” adında 
bir kitap yayımlamıştı. Kitapta, İngiltere’nin kömür rezervinin tükenme ihtimali üzerinde durmaktaydı. Kömür 
rezervlerinin bittiğinde, ülke zenginliğinin ve refah seviyelerinin de düşeceği belirtilmekteydi. İngiliz hükümeti, 
bu soruna şimdiden acil bir önlem almalı ve kaynakları verimli kullanmalıydı. 1864’te dünya kömür üretiminin % 
53’ünü üreten İngiltere, kısa sürede bu payının çoğunu kaybetmişti (Ediger, 2007).

İngiltere’nin kısa sürede kömür üretimi 1.8 kat artarken, tüketimi 2.1 kat, ihracatı da 4.8 kat artmıştı. Her 
alanda kullanılan enerji kaynağı kömüre, bir alternatif de bulunmamaktaydı. Rüzgâr ve su gücüyle enerji elde etme 
yöntemleri olmasına rağmen, kullanışlı değildi. Odun kullanımı da uzun vadede çözüm olamayacaktı. Geriye tek 
enerji kaynağı olarak petrol kalmaktaydı. Son zamanlarda, üretim ve kullanımı artmıştı. Gemi motorlarının yakıtı 
olarak kullanılan petrol, iyi bir enerji kaynağı olmaya adaydı (Ediger, 2007).

Basra Körfezi ve çevresinin, hem konumu hem de sahip olduğu petrol rezervleri buranın önemini artırmaktaydı. 
Gelecekteki enerji sorunu da düşünüldüğünde, bu bölge İngiltere için vazgeçilmez bir yer idi. Bölgedeki petrol 
kaynaklarını ele geçirme peşinde olan İngiltere, hedefine 1872 yılında ulaşmıştır. İran Şahından 70 yıllığına alınan 
Reuters imtiyazları, ülkenin tüm kaynaklarını İngiltere’nin emrine vermekteydi. Ancak kısa sürede, Rusya’nın 
baskısı sonucu bu imtiyaz iptal edilmişti. Ancak, İngilizler de mücadeleyi hemen bırakmayacak çalışmalarına 
devam edecektir (Uluğbay, 1995).
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1892 yılında yayınlanan bir rapora göre, İran’da o kadar petrol bulunmaktaydı ki ülke adeta petrol gölü 
şeklindeydi. Bu raporu gören Antuan Kitapçıyan, hemen rapora el koymuş ve bu rapor İngiliz yatırımcı D’Arcy’e 
ulaştırılmıştır. D’Arcy 1900 yılında asistanı A. L. Mariot ve Kitapçıyan’ı imtiyaz almak üzere İran’a temsilci olarak 
yollamıştır. Bunların ortak girişimleri sonunda, 1901 yılında D’Arcy İmtiyazı olarak bilinen petrol imtiyazı İran 
Şahından alınmıştır (Ediger, 2007).

İmtiyazın içeriğine bakıldığında; imtiyaza Rusya’nın itirazını önlemek için imtiyaz bölgesi Güney İran ile 
sınırlandırılarak, Kuzey İran imtiyazın dışında tutulmuştu. Bu imtiyaz için ödenen bedel de çok düşüktü (Karadağ, 
2004; bu imtiyaza hiçbir bedel ödenmediğini, üstelik imtiyazı alan William K. D’Arcy’nin İran’da mühendis olarak 
çalıştığını, şah ile yakın dostluk kurduğunu, yaşlandığı için petrol araştırmasını bırakıp memleketine dönmek 
istediğini ve yolda İngiliz ajanları tarafından imtiyazın çalındığını belirtmiştir). D’Arcy; nakit 20.000 Sterlin, şirketin 
yarı hissesi, yıllık karın % 16’sı ve yıllık 1.800 Sterlin’lik bir vergi ödemekle mükellefti (Ediger, 2007). Şirketin 
yarısına sahip olan Şah’a, kârdan alması gerekenin 1/3’ünden de az bir pay verilecek olması da ilginçtir. İngiltere 
hükümeti bu ve benzeri şekillerde, şirketleri de yönlendirerek petrol politikasını oluşturmaya devam edecekti 
(Başa, 2013).

D’Arcy ve ekibi imtiyazı alır almaz, petrol aramalarına başlamıştır. Yapılan harcamalar, ilk başta semere 
vermemiş ve sermayeyi bitirmiştir. Bu sırada, İngiltere Donanma Komutanlığı’na gemilerde yakıt olarak petrol 
kullanılmasını savunan Amiral John Fisher getirilmiştir. Petrol aramalarına önem veren Amiral, donanmanın 
ihtiyacı olacak petrolü de sağlamak şartıyla sermaye sıkıntısı çeken D’Arcy girişimine yardım etmiştir. Bu sermaye 
ile çalışmalarına devam eden kuruluş, 1908 Mayıs’ında petrolü bulmuştur (Karadağ, 2004; Ediger, 2007).

İngiltere’nin İran’daki faaliyetleri, Ruslar tarafından hoş karşılanmamıştır. Kendi çıkar alanlarını tehdit ettiğini 
düşünen Rusya, İran’ı karıştırmış ve ayaklanma çıkartmıştır. Olayların büyümesi sonunda İran’ın Kuzeyi Ruslar, 
Güneyi de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1907 yılındaki görüşmelerin sonunda İran üçe bölünmüştür. Ülkenin 
Kuzeyi Rusya’ya, Güneyi de İngiltere hâkimiyetine bırakılmıştı. Orta bölge doğal olarak tarafsız tampon bölge ilan 
edilmişti. Bu şekilde, İngiltere kendi petrol bölgelerini hâkimiyeti altına almayı başarmıştır (Ediger, 2007).

İngiltere’nin petrol politikası doğrultusunda, İngiliz donanmasının sahip olduğu bir de petrol şirketi 
bulunmaktaydı. Burmah Oil olarak bilinen bu şirket, donanma ve istihbaratın emrindeydi. Nitekim, devlet D’Arcy’e 
para yardımı yaparken bu şirket üzerinden hisse senedi satışı yoluyla sermaye verilmesini sağlanmıştı. Burmah Oil 
(dolayısıyla İngiliz istihbaratı ve donanma komutanlığı), Osmanlı Devleti’nden Irak ve Arabistan bölgelerinde petrol 
imtiyazı elde etmeye çalışmaktaydı (Karadağ, 2004).

Burmah Oil ve D’Arcy sermaye grubu, İran’da petrol yatağını bulduktan hemen sonra yeni bir şirket kurmuştur. 
Anglo-Persian Oil Company (APOC) olarak kurulan bu şirkete, dolaylı olarak İngiliz donanması ortak olmuştur. Bir 
süre sonra, şirketin kurulması ve petrol bulunmasında en çok çabayı sarf eden D’Arcy ortadan kaybolmuştur. Bu 
durum, öldürüldüğüne dair şayiaları ortaya çıkarmıştır (Ediger, 2007).

Winston Churchill, donanma komutanlığına getirildikten sonra petrol konusu daha da önem kazanmıştır. Bu 
tarihte, gemilerin çoğu artık petrolle çalışmaktaydı. Kısa bir süre sonra da, tüm gemilerin petrolle çalıştırılması 
planlanmaktaydı. Bu yüzden petrol meselesi, başkasına bırakılarak risk alınmamalıydı. Donanma, yabancı 
şirketlere (Standard Oil ve Royal Dutch/Shell’e) bağlı olmaktan kurtarılmalıydı. Bu plan ve politikanın sonucu olarak, 
devletin APOC hisselerinin yarısından fazlasını alması gerektiğine karar verilmiştir. 17 Haziran 1914 tarihinde, 
İngiltere Meclisi’nin aldığı kararla APOC’un % 52,5 hissesi devlet adına Donanma tarafından satın alınmıştır. Kalan 
hisselerin de % 22,5 Burmah Oil’e (bu şirket de devletin istihbarat elamanlarına aitti) satılmıştır. Geriye kalan % 25 
hisse de İskoçya Bankası’nda halka arz edilmiştir (Ediger, 2007).

Şirketin, İngiltere Donanması tarafından satın alınmasının hemen ardından Birinci Dünya Savaşı başlamıştır. 
Savaş sırasında, İngiltere bir petrol şirketinin sahibi olmanın faydalarını görecek ve yakıt sıkıntısı çekmeyecektir. 
Şirketin ve donanmanın geleceği için daha savaş başlar başlamaz tarafsızlığını ilan etmiş olan İran, İngiltere 
tarafından işgal edilmiştir. İngilizler, bu sayede hem petrol kaynaklarına sahip olmuş hem de donanmanın dışa 
bağımlılığını azaltmaya çalışmıştı. Bunu sağlamak için en büyük petrol bölgesi Abadan’a asker çıkarmışlardı. 
Bunun başlıca nedeni, yanıcı ve yakıcı özelliğinden dolayı düşmanların hedefi olan petrol kuyuları ve depolarının 
güvenliğini sağlamaktı. Özellikle, savaş sırasında petrol depolarının yakılması için özel ajanların gönderiliyor olması 
gerçekten de önemlidir (Başa, 2013). Bu konuda, güvenlik için sıkı tedbirlerin alınması da gerekmekteydi (BOA, 
DH.ŞFR, 58/205: Fransa’nın petrol depolarına sabotaj yapmak üzere Suriye’ye ajan gönderdiğine dair istihbarat 
raporu).
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İngiltere, 1901 yılında İran’daki petrol imtiyazını aldıktan sonra Musul yöresine yöneldiyse de bu bölgede 
Almanya karşısında başarılı bir sonuç elde edememiştir. Daha öncesinde, İngiltere-Osmanlı ilişkilerinin bozukluğu 
ve Osmanlı-Almanya yakınlaşması İngilizlerin başarısız olmasının başlıca nedenlerindendi. Demiryolu projesindeki 
sıkıntılar üzerine İngilizler, Osmanlı topraklarında tekrar petrol imtiyazı elde etmeye çalışmışlardır. Faaliyetlerinin 
sonuç vermesi ve petrol kaynaklarına ortak olmaları, Meşrutiyet devrimi ve Sultan II. Abdülhamit’in tahtan 
indirilmesinden sonra olmuştur. Bunun hemen arkasından Osmanlı siyasi ve ekonomik alanlarında Almanların 
yerini İngilizlerin alması, devrimin İngilizler tarafından yaptırıldığına dair bazı şüpheleri de getirmiştir (Ediger, 
2007).

İngiltere’nin petrol konusuna verdiği önem, Dünya Savaşı’nın başlaması ile ortaya çıkmıştır. Donanma, hemen 
Basra Körfezi’ne gelmiştir. 22 Kasım 1914’te, Basra işgal edilmiştir. Türk Petrol Şirketi’ndeki, Almanlara ait olan 
hisselere de el konulmuştu. Savaşın ilk yıllarında, Basra Körfezi’nde daha fazla ilerleyemeyen İngiliz ordusu, 
1917’den sonra tekrar atağa geçerek Musul’a kadar olan bölgeyi işgal etmiştir. Ateşkes antlaşmasından sonra 
da bir bahane ile Musul’un petrol bölgeleri işgal edilmiştir (Ediger, 2007). Bundan sonra da, Musul Sorunu ortaya 
çıkmıştır (Başa, 2013).

Musul petrollerine oldukça önem veren, buraları elinde tutmaya gayret eden İngiltere, yaptığı gizli antlaşmalarla 
da bunu ortaklarına kabul ettirmiştir. Sykes-Picot Antlaşması ile petrol bölgeleri kendi himayelerinde kalacak 
şekilde ayarlanmıştır. Rusya’ya karşı bir tampon bölge olarak Fransızlara da toprak verilmiştir (Uluğbay, 1995). 
Savaşın sonunda yapılan görüşmelerde, Musul İngiltere tarafından ısrarla istenmiştir. İngiltere Siyonizm için 
Filistin’i, petrol kaynakları için de Irak’ı himayesine almak için mücadele etmiştir. Bunu sağlamak için Fransızlara 
da, Suriye’yi vermişlerdi. Toprak paylaşımının hemen ardında da, Türk Petrol Şirketi’nin sahip olduğu petrol 
imtiyazları görüşülmüştür. Long-Berenger Antlaşması ile şirketin yeni hisse dağılımı yapılmıştır. 1919’da imzalanan 
bu antlaşmaya göre şirketin yeni ortaklık dağılımı; APOC % 47,5, Fransızlar % 25, Shell % 22,5 Gulbenkian % 5 
olarak ayarlanmıştır (Ediger, 2007). Bu büyük savaşta (savaş başlamadan da önce), İngiltere petrol kaynakları 
üzerine strateji kurmuştu. Tüm faaliyetlerini, Almanları petrol kuyularından uzak tutmak üzere planlamışlardı. 
Kendi kaynakları olduğu gibi, ABD’den de rahatlıkla petrol satın alabilmekteydiler. Tüm bunların sonunda, Lord 
Curzon haklı olarak savaştaki başarılarını petrol denizinde yüzmelerine borçlu olduklarını söylemekteydi (Ediger, 
2007).

Harita 5.28. 1915 - 1917 dönemi gizli Sykes-Picot Antlaşmasına göre Osmanlı topraklarının paylaşımı (Uluğbay, 1995)
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5.2.4. Almanya’nın Petrol Politikası

Avrupa devletleri arasında, ulusal birliğini en son gerçekleştiren iki devletten birisi Almanya’dır. Bismark’ın 
yoğun gayretleri sonucunda, Almanya Devleti kurulmuştur. Kuruluş sürecinin önemli olaylarından birisi de, 
Fransa’dan kömür yataklarıyla kaplı Alsace-Loren topraklarının alınmasıdır. Bu durum, daha sonra Dünya 
Savaşı’nın başlıca sebeplerinden biri olacak ve Fransa’nın Almanya karşısında olmasına neden olacaktır. (Eyicil, 
2005) Almanya birliğini tamamladıktan kısa süre sonra, Avrupa’da askeri ve ekonomik bir güç olarak ortaya çıktı. 
Bismark döneminde, dış politikada genel olarak barışçıl bir yol izlenmişse de her geçen gün büyüyen Almanya 
ekonomisine yeni pazar ve hammadde kaynakları gerekmekteydi. 1882’den sonra, dış pazarlara açılmaya çalışan 
Almanya önce Afrika ve Pasifik’te sorunsuz bölgeler aramıştır. Kısa bir süre sonra, buraların pazar olarak 
kendilerine yetmediği görülerek başka yerlerde sömürge arayışına başlamıştır. Almanya-Osmanlı ilişkileri, 
Almanya’nın kurulmasından önce XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yapılan ittifak antlaşmaları ile dostluk düzeyinde 
başlamıştı (Beydilli, 1985). Askeri alandaki ıslahat faaliyetleri için 1835 yılında, Prusya’dan Helmuth von Moltke 
öncülüğünde bir heyet getirilmişti. Bu heyetlerin görevi, her ne kadar sadece danışma ve eğitim olsa da devamında 
yeni heyetler gelmeye devam edecektir (Ortaylı, 1981).

Almanya ile Osmanlı devletini yakınlaştıran en önemli olay, Berlin Kongresi olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefenos Antlaşması’nın gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla yapılan 
bu kongrede Almanlar, Osmanlı Devleti’nden yana tavır takınmış görünmektedir. Kongre sonunda, İngiltere’nin 
Osmanlı Devleti’ni parçalama politikasının başlamasına karşın Almanya’nın da Osmanlı Devleti’ni bütün halinde 
sömürge haline getirme politikası başlamıştır. Önceleri askeri eğitim ve danışmanlık olarak başlayan ilişkilerde, 
silah satışlarıyla birlikte ticari bir boyut da kazanmıştır. 1885 yılında Binbaşı Colman von der Goltz başkanlığındaki 
askeri bir heyet, orduyu incelemiş ve önerilerde bulunmuştur. Goltz’un önerileri doğrultusunda, Çanakkale ve 
İstanbul Boğazı’ndaki istihkâmlar güçlendirilmiştir. Silah donanımını güçlendirmek için alınan 500 adet top, 
Almanya’dan temin edilmişti (Ortaylı, 1981).

II. Wilhelm’in Almanya tahtına oturmasından sonra, Alman dış politikasında önemli değişiklikler meydana 
gelmiştir. 1890’da Şansölye Bismark görevden alınarak, yerine Leo von Caprivi başbakanlığa getirilmiştir. Bu 
tarihten sonra, Almanya’nın yeni hedefi bir dünya imparatorluğu kurmaktı. Weltpolitik olarak adlandırılan politika, 
tüm dünyayı Almanya sömürgelerine katmak üzere tasarlanmıştı (Ediger, 2007). Avrupa ile İstanbul’u birbirine 
bağlayan Şark Demiryolu’nun açılması, Almanya-Osmanlı ilişkileri daha da artırmıştır. 12 Ağustos 1888’de, Paris 
ve Viyana’dan çıkan ilk treninin İstanbul’a gelmesi yeni bir dönemi başlatmıştı. Ulaşımın gelişmesi, hammadde 
ve ürün taşımacılığını da etkilemiştir. Osmanlı’nın, Anadolu’da da yeni demiryolları yaptırmak istemesi Almanlar 
için bir fırsat olmuştur. 16 Mart 1888 tarihinde Haydarpaşa-İzmit tren hattının işletmesi Almanlara verilmişti. 
Hemen ardından, 6 Ekim 1888 tarihli bir irade ile bu hattın Ankara’ya kadar uzatılması için Almanlara bir imtiyaz 
daha verildi (Earle, 2003). Bu sıralarda, Osmanlı İmparatorluğu’nda da petrol imtiyazları yeni yeni verilmeye 
başlanmıştı. Demiryolu yapımından hemen önce, İskenderun petrolleri için 1887 yılında bir imtiyaz verilmişti 
(BOA, İ.MMS, 105/4493: İskenderun’daki petrol yataklarının Ahmet Necati Efendi’ye verildiğine dair irade). Kısa bir 
süre sonra, Almanların almış oldukları demiryolu imtiyazı dolaylı olarak petrol imtiyazını da kapsar hale gelmişti. 
Yapılan demiryolu sözleşmelerinde, demiryolunun her iki yakasında 10 km’lik bir alandaki madenleri işletme hakkı 
demiryolu şirketine verilmekteydi (Özyüksel, 1988).

4 Haziran 1890 tarihinde, İskenderun petrol imtiyazı yeni kurulan bir şirkete devredilmişti. İmtiyazın yeni 
sahibi olan şirketin ortakları arasında Berlin’de oturan Diana, Zirzo ve Almanya İmparatoru Mabeyncisi Baron 
Molnehim de yer almaktaydı (BOA, İ.MMS, 113/4831: İskenderun petrol imtiyazının yeni kurulacak şirkete 
devredilmesi hakkındaki irade). Almanya, tam olarak devlet politikası şeklinde olmasa da özel girişim halinde 
petrol kaynaklarına el atmaya başlamıştır. Almanya’nın petrol kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kontrol 
altına alma süreci, sadece demiryolu hattı civarı ile sınırlı kalmamış, diğer bölgelerde de devam etmiştir. Ülkenin 
birliğini geç sağlaması ve sömürge yarışında geç kalmış olması, Almanya’yı sömürgesiz bırakmıştı. Dünya üzerinde 
sanayileşmiş bir devletin sömürgesi olmayan Osmanlı’dan başka da bir toprak parçası kalmamıştı. Bu yüzden de, 
Osmanlı devletinden yeni kaynaklar alınması için çalışılıyordu. Bunun için 1899 yılında, bizzat Alman İmparatoru II. 
Wilhelm İstanbul’a ikinci kez gelmişti. Osmanlı Devleti de, kendisini koruyacak devleti elinden geldiğince memnun 
etmeye çalışmaktaydı. Alman İmparatoru İstanbul’a gelmeden önce, bir hoşnutluk oluşturmak için kısa bir süre 
önce Tercan Kazası’ndaki petrol imtiyazı Alman vatandaşı Şarl Rayzer’e 99 yıllığına verilmişti (BOA, Y.A.RES, 94/75: 
Tercan kazasındaki petrol imtiyazının Almanya vatandaşı Şarl Rayzer’e verilmesi için yazı).

II. Wilhelm’in İstanbul’u ziyaretinden sonra, Osmanlı topraklarında Almanya etkisi hızla artmıştır. Bu artışın 
ilk meyvelerinden birisi de, Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanlar tarafından alınması olmuştur (Ortaylı, 1981). 
Uzun süredir devam eden demiryolu projeleri içerisinde, bakımından en önemlisi Bağdat Demiryolu olmuştur. Bu 
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hat, bilinen ilk petrol yataklarının olduğu Musul ve Kerkük’ten geçerek Basra Körfezi’ne kadar ulaşmaktaydı. 5 
Mart 1903 tarihinde imzalanan Demiryolu antlaşmasının petrol açısından en önemli hükmü, 22. maddesiydi. Bu 
maddeye göre; imtiyaz sahibi demiryolu hattının her iki tarafında 20 km’lik bir alan içerisindeki tüm madenlerin 
imtiyazına sahip olabilecekti. Bu maddenin belirlediği tek şart, Maden Nizamnamesi’ne uyulması zorunluluğudur 
(BOA, DUİT, 191/11: Bağdat Demiryolu İmtiyaz Sözleşmesi).

Almanların bu planlarını ve demiryolu ile petrol imtiyazını hedeflediklerini önceden gören Sultan II. Abdülhamit, 
buna karşı diplomatik önlemini de almıştı. 1889 ve 1902 tarihlerinde çıkarılan iki irade ile Musul Vilayeti içerisinde 
çıkan ve çıkarılacak olan petrol madenini özel mülkü haline getirmişti (BOA, İ.DH, 87615: Musul Vilayetindeki 
petrol kaynaklarının Hazine-i Hassaya aktarıldığına dair irade; BOA, İ.HUS, 100/1320 Ş-65: Musul Vilayetindeki 
petrol kaynaklarının Hazine-i Hassaya aktarıldığına dair ikinci irade). Aynı şekilde 1898 tarihindeki ayrı bir irade ile 
Bağdat vilayetindeki madenler de bu karara dâhil olmuştu (BOA, İ.HUS, 68/1316 Ca-7: Bağdat Vilayetindeki petrol 
kaynaklarının Hazine-i Hassaya aktarıldığına dair irade). Bu iradelerden sonra, yöredeki petrol madeni Padişahın 
özel mülkü haline geldiğinden demiryolu imtiyazının dışında kalmıştı. Demiryolu şirketleri Padişah ile anlaşarak 
özel bir izin alacaktı. Ancak, ondan sonra petrol arayarak işletebileceklerdi (Başa, 2013).

Demiryolu şirketi kurulduktan kısa bir süre sonra, petrol arama konusunda görüşmeler başlamıştır. Zira 1901’de 
Alman Mühendis Groskoph, Musul ve Bağdat yörelerini inceleyerek, yazdığı raporda buraları bir petrol gölü olarak 
nitelendirmiş ve petrol yataklarının yerini gösteren harita hazırlamıştı (BOA, HH.THR, 239/60: Musul Vilayetine dair 
petrol raporu). Yapılan görüşmeler sonunda, bir ön antlaşma sağlanmış ve 1904’te Anadolu Demiryolu Şirketi’ne 
petrol arama imtiyazı verilmişti (BOA, Y.MTV, 260/15: Anadolu Demiryolu Şirketine petrol arama izninin verilmesi).

Almanların Osmanlı Devleti’ndeki etkisinin büyük olmasından dolayı olsa gerek, şirketin petrol aramalarında 
yavaş kaldığı görülmektedir. Maden Nizamnamesi’ne göre, 1 yıl süreyle sınırlı olan arama imtiyazı bir kez de 
uzatıldığı halde Almanlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Bunun üzerine, verilen petrol arama 
imtiyazı iptal edilmiştir (Terzi, 2007).

Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilerek, 9 Eylül 1908 tarihinde 
çıkan bir kararla Sultan II. Abdülhamit’in Hazine-i Hassa’ya kattığı bütün imtiyaz ve topraklar Maliye Hazinesi’ne 
devredilmiştir (Terzi, 2007). Bu karar, en çok Anadolu Demiryolu Şirketi’nin işine yaradı. Daha önce, Hazine-i 
Hassa’nın imtiyaz sahibi olduğu topraklar artık özel mülk değildi. Anadolu’da yapılacak demiryolları imtiyazı 
verilmeye başladığında hattın iki yakasındaki madenlerin imtiyazı da şirketlere verilmişti (Ratmann, 1982). Bu 
nedenle, şirket petrol yataklarının imtiyaz sahibi olmuştu. Ancak, hem ekonomik koşullar hem de diğer devletlerin 
baskısı şirketin imtiyazı tek başına kullanmasını engellemiştir. Uzun süren görüşmelerin sonunda, İngiltere 
ortaklıklı Türk Petrol Şirketi kurulmuştur. Almanların bu şirketteki hisseleri % 25 oranında kalarak, kâğıt üzerinde 
antlaşma tamamlanmışsa da, ortak hareket edilememiş ve sorunlar devam etmiştir (Uluğbay, 1995).

Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadar, gerginlikler ve antlaşma çabaları devam etmiştir. 19 Mart 1914 
tarihinde, Almanya ve İngiltere hükümetleri petrol şirketleriyle birlikte bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşmada, 
Türk Petrol Şirketi yeniden yapılandırılarak, Almanların şirket yönetiminde iki üyeyle temsili ve % 25 hisseye sahip 
olmaları sağlandı (Uluğbay, 1995). Bu antlaşmadan kısa bir süre sonra, Birinci Dünya Savaşı başlayınca bunu 
fırsat bilen İngiltere, Türk Petrol Şirketi’ndeki Alman hisselerine el koyarak, bundan sonra da Almanları petrol 
kuyularından uzak tutma politikasını takip edecektir (Ediger, 2007).

Savaşın başlamasının ardından Romanya’yı işgal altına alan Almanya, buradaki petrol yataklarıyla ilgilenmeye 
başlamıştır. Petrole gereksinimin en çok arttığı bu süreçte, Romanya petrollerini işleterek kendilerini rahatlatmayı 
planlamışlardı. Bu iş için de, bir şirket kurulması kararlaştırılmıştı. Bu şirkete Almanya, Osmanlı ve Avusturya-
Macaristan devletlerinin ortak olması düşünülmekteydi (BOA, HR.SYS, d/g 2299/15: Osmanlı Devletinin Romanya 
petrollerinden pay alma meselesi). Savaşın, Almanların aleyhine bitmesi petrol politikalarının sonu olmuştur. 
Almanlar, bu konuda yeteri kadar geleceği öngörememişlerdi. Motorize olan savaş araçlarının, petrol ihtiyacını 
göz ardı ettikleri görülmekteydi. Bu sorunun farkına ancak, 1918 yılı sonunda petrol stoklarının tükendiğini görerek 
varabilmişlerdi (Ediger, 2007). Paris Barış Konferansı ve arkasından imzalanan Versailles Barış Antlaşması ile 
Almanya’nın sömürge faaliyetleri son bulmuştur. Savaş öncesi topraklarına çekilen Almanya, silahsızlandırılmış 
ve ekonomik yaptırımlara maruz kalmıştır. Savaşın ardından, eli boş bir şekilde eski sınırlarına dönmüştür 
(Armaoğlu, 2009).

5.2.5.  ABD’nin Petrol Politikası

Osmanlı topraklarındaki petrol için yapılan mücadelenin başında, İngiltere ve Almanya gelmekteydi. Bunun 
yanında sanayileşmesini tamamlamış diğer Avrupa devletleri ve ABD’nin de petrol mücadelesinde yer aldığı gibi, 
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petrol ile en erken alakadar olan devletin Amerika olduğu görülmektedir. Amerika, 1859 yılında dünyada ilk defa 
kuyu delerek petrol çıkartmayı başaran ülke olmuştur. İlaç sektöründe, hammadde olarak kullanılan petrol daha 
fazla kazanma hırsıyla daha çok çıkartılmaya başlanmıştı. Arz-talep ilişkisi içerisinde, fiyatı çok düşen petrolü 
başka amaçlarla kullanmak üzere araştırmalar başlamıştı (Can, 2000).

ABD’nin erkenden başladığı bu yarışta, kısa sürede lider konuma gelmişti. İlk petrol tekeli de, bu ülkede 
Standard Oil tarafından oluşturulmuştu (Parlar, 2003). Üretim ve satış faaliyetleri, kısa sürede ABD dışındaki 
piyasalara açılmıştır. 1880’lere gelindiğinde, ABD’nin gazyağı ve lamba satışı, Osmanlı Devleti’nde de kendini 
gösterdi. Daha öncesinde, Osmanlı ile 1830 tarihinde bir ticaret antlaşması imzalayan Amerika, bu antlaşmanın 
benzerini 1862’de yeniden yapmıştı. Amerikalı tüccarlara, % 8’lik bir vergi konulmuştu. Tüccarların bundan başka 
da, hiçbir yükümlülükleri bulunmamaktaydı (Ediger, 2007).

Amerikalı şirketler ve tüccarlar, petrol ürünleri konusunda başta İstanbul ve İzmir’de pazarlama faaliyetleriyle 
işe başlamıştır. Önceleri, Osmanlı topraklarında petrol arama faaliyetinde bulunmadıkları görülmektedir. Bunun 
yerine, daha çok kendi topraklarında çıkardıkları petrolü satmakla uğraşmışlardı. Bunun için ABD vatandaşlarından 
bazıları, depo başvurusunda bulunmuş ve depoları işletmeye almıştır (BOA, BEO, 3906/292917; Y.PRK.AZJ, 47/47 
ve MV 172/12: Amerikan petrol şirketlerinin petrol depolamak için talepleri ve depo tayinleri). Bunun yanında, 
dünyadaki petrol gelişmelerini de yakından takip ettikleri anlaşılmaktadır. 1884 yılında, Hindistan’da keşfedilen 
petrol yataklarından haberdar oldukları gibi aynı zamanda bu petrolün Kafkas petrolüyle de rekabet edebileceğini 
hesaplamışlardı (BOA, HR.SYS, 58/32: Sibi’de petrol bulunduğuna dair haberler ve gazete yorumlarını içeren elçilik 
yazısı). Aynı şekilde, Kızıldeniz’deki petrol keşfinden de hemen haberdar olmuşlardı. İstanbul’daki Rus-Amerikan 
petrol ticaret rekabeti de yakından takip edilmekteydi (BOA, HR.SYS, 69/5 : Kızıldeniz’de bulunan petrol yataklarına 
dair değerlendirmeler).

Osmanlı Devletinde, maden imtiyazlarının demiryolu projeleri ile dolaylı olarak verildiği bir dönemde 
Amerikalıların da bir demiryolu proje çalışması olmuştur. Anadolu’nun çeşitli şehirlerine demiryolu ağı kurmak 
istemişlerdir. Bu demiryolu hattı etrafında, 20 km’lik arazideki tüm madenlerin imtiyazını da talep etmişlerdi. 
Çeşitli sorunlardan dolayı uygulamaya geçemeyen bu proje, Cumhuriyet döneminde de gündeme gelmiştir. Ancak, 
imtiyazın gerçekleştiğine dair bir belgeye rastlanılamamıştır (Can, 2000).

ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk ilişkiler Amerika’nın Akdeniz sularındaki çıkar amaçlı siyasasının bir 
ürünü olmuş, bu yolda atılmış olan adımlar zamanla genişleyerek, Osmanlı ülkesinin iç işlerine karışacak derecede 
bir boyuta ulaşmıştır. ABD, Ermenileri kollayan bir devlet yapısına bürünmüş ve bu meyanda kendi çıkarlarına 
ulaşmayı amaç edinmiş, gelişmeler neticesinde ortaya bir proje çıkarmışlardır. Her ne kadar bu proje, işletmeciliği 
ile Osmanlı ülkesi içerisinde hizmet anlamı taşımış gibi görünse de, Osmanlı ülkesinin bir çeşit sömürülmesinin 
aracı olduğu anlaşılmıştır (Özüçetin ve Altay, 2013).

Toprağın üzerinde belirlenen birkaç noktanın demir yollarıyla bağlanması göze hoş görünen boş bir yapı olsa da, 
toprağın altındaki maden yataklarının demir yollarıyla kuşatılarak kullanılması, daha doğrusu sömürülmesi devlet 
adamlarının gözünden kaçmamış ve proje, Meclis-i Mebusan’ın son oturumunda dar hat-geniş hat münakaşalarıyla 
noktalanmış, ABD tarafından tespit edilen ve Anadolu toprakları üzerinde sömürgeci politika izlerini taşıyan böyle 
bir proje hayata geçirilememiştir (Özüçetin ve Altay, 2013).

Amiral Colby M.Chester, başarısızlığı uğrayan projesini, daha sonra yeniden düzenleyerek Osmanlı Devleti’nin 
varisi olarak beliren yeni yapıya kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu noktada amiral Colby M. Chester, 19 Mayıs 1920 
tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup yazarak, Türkiye’de atacağı adımlar için destek aramış, 
ardından oluşan elverişli ortam neticesinde kendi grubunun üyelerinden olan Arthur Chester ve Clayton-Kennedy’yi 
hazırlamış olduğu yeni projesi ile 3 Eylül 1922’de İstanbul’a göndermiştir. Tetkiki kısa süre sonra nihayetlenen 
proje taslağı, 8 Nisan 1921 tarihinde TBMM’nde müzakereye sunulmuş, gerçek amacının petrol ve zengin maden 
yataklarını sömürmek olduğunu düşünen ve gören önemli mebusların çabası da bu projenin Meclis’te onaylanmasını 
engelleyememiştir. Bu projeye göre; Türkiye’nin doğu ve Musul-Kerkük bölgesini Akdeniz ve Karadeniz’e bağlayan 
4400 kilometrelik bir demiryolu inşası ile üç limanın tesisinin yapımı ve demiryolu hattı üzerindeki 40 kilometrelik 
şeritler dâhilinde kalan petrol ve değerli diğer madenlerin işletme hakkı 99 yıl için Chester ve grubuna verilmiştir 
(Özüçetin ve Altay, 2013).

Chester Projesi, Amerikalı Tuğamiral Colby Mitchell Chester öncülüğünde bir grubun, Anadolu’da demiryolları 
yapımı ve işletmesi başta olmak üzere, birçok alanda almaya çalıştıkları imtiyazları kapsamaktadır (www.rayhaber.
com/2014/chester-projesi/).
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Chester Projesine göre imtiyaz sahibi olacak grup şirketi (Ottoman - American Development Company) hiçbir 
km garantisi veya ücret almadan Anadolu’da yaklaşık 4.400 km uzunluğunda demiryolu, Akdeniz ve Karadeniz 
kıyılarında olmak üzere de üç liman inşa edecekti. Buna karşılık olarak da, inşa ettiği bu demiryolu hatlarıyla 
limanlarını ve bu hatların iki yanında toplam 40 km’lik şerit içindeki, mevcut ve bulunacak tüm maden kaynaklarını 
99 yıllığına işletme hakkına sahip olacaktı. Döşenecek demiryolları 1.435 m eninde, normal tek hat şeklinde olacaktı 
ve ikinci bir hattın ileride yanına döşenmesi için yeterli arazi de bırakılacaktı. Demiryollarının geçeceği güzergâh, 
şu hatlardan oluşmaktaydı (www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/);

1. Sivas - Harput- Ergani - Diyarbakır - Bitlis (Van Gölünün güneyinden veya kuzeyinden) - Van

2. Harput - Yumurtalık

3. (1. Hattın, Diyarbakır - Bitlis kısmının bir noktasından başlayarak) Musul - Kerkük - Süleymaniye. (Ayrıca, ek 
sözleşme ile bu hatlara yeni hatlar eklenmiştir)

4. Samsun - Havza - Amasya - Zile - Sivas

5. Musaköy - (4. Hat üzerinde) - Ankara

6. Çaltı (1. Hat üzerinde) - Erzurum - Doğubeyazıt (İran sınırı)

7. Pikriç veya Aşkale (6. Hat üzerinde) - Karadeniz kıyısı (muhtemelen Trabzon)

8. Hacışefaatli (5. Hat üzerinde) - Kayseri - Ulukışla

Şirket biri Samsun’da olmak üzere Karadeniz kıyısında iki ayrı liman inşa edecekti. Ayrıca, inşaat maliyetini 
kendisi karşılamak üzere Akdeniz kıyısında, Yumurtalık’ta da bir liman inşa edebilecekti. Bunun karşılığında ise 
Türk Hükümeti isterse, ana hatları 30 yıl sonra karşılığını ödeyerek devletleştirebilecekti. Anlaşma süresi olan 99 
yıl bittikten sonra, şirketin o zamana kadar inşa ettiği ve işlettiği tüm tesisler doğal olarak devlete devredilecekti 
(www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/). 

İmtiyaz anlaşmasının en çarpıcı özelliği hatların iki yanındaki toplam 40 km’lik bir şeritte mevcut olan veya 
ileride bulunacak olan tüm yeraltı kaynaklarının (maden, maden suyu, petrol vb.) işletme hakkının 99 yıl için imtiyaz 
sahibi şirkete verilmesiydi. Ayrıca şirket, her türlü maden işleme tesisini kurmak konusunda da imtiyaz sahibi 
olacaktı. Demiryolu, liman yapımı ve işletmesi konusunda şirkete sağlanan her türlü (ithalat ve iç alımda vergi 
bağışıklığı ve arazinin ücretsiz olarak şirketin kullanımına sunulması gibi) yasal, mali ve idari kolaylıklar yeraltı 
kaynaklarının çıkarılması ve işletilmesi için de geçerli olacaktı. Demiryollarının geçeceği hatların iki yanında 20’şer 
km’lik alandaki tüm yeraltı kaynaklarını çıkarma ve işleme hakkının şirkete verilmesi, projeye sadece bir demiryolu 
projesi olmasından bambaşka bir boyut da katmaktaydı; Petrol (www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/).

4 Kasım 1922 tarihli Washington kaynaklı haberlere dayanılarak hazırlanan “Amiral Chester İmtiyazı Onaylandı” 
başlıklı yazıda, Türk Hükümeti’nin Amiral Colby M. Chester’in 1909’da elde ettiği imtiyazı yenilediği ve onayladığı, 
bunun da ötesinde Chester’i haklarının hiçbir şekilde tartışılmasına imkân vermeyecek bir konuma getirmek için 
her türlü önlemi aldığı, aslında Amiral’in haklarının daha önce güvence altına alındığı, öyle ki Chester’in elde 
ettiği ilk imtiyazda savaş nedeniyle imtiyaz anlaşmasındaki koşulların yerine getirilememesi durumunda kendisine 
tanınan hakların askıda tutulacağı (beklemeye alınacağı) yolunda bir maddenin bulunduğu, dolayısıyla Türklerin 
şimdiye kadar çeşitli savaşlara girmiş olmaları nedeniyle ön inceleme çalışmalarının yapılabilmesi ve jeolojik 
yapının araştırılabilmesi için hemen gerekli önlemlerin alınacağı bildiriliyordu. Yazıda, ayrıca, yaklaşık 1.200 mil 
uzunluğunda bir demiryolu şebekesinin yapımını öngören, Bağdat Demiryolu’nun İran sınırına kadar uzatılmasını 
ve Türkiye’nin belli başlı şehirlerinin demiryollarıyla birbirine bağlanmasını amaçlayan bu projenin aynı zamanda 
20 yıldır pek çok çıkar grubunun ilgi alanı olan Musul bölgesindeki petrol imtiyazlarını içerdiği ve Birinci Dünya 
Savaşı öncesi imtiyazın gerektirdiği araştırmaların çoğunun yapıldığı ve petrol yataklarının genel olarak nerede 
yer aldığının belirlendiği vurgulanıyordu. Bunun yanı sıra Chester Projesi’nin hangi koşullarda onaylandığının 
Fransız Hükümeti’nin ilgili birimlerince iyi bilindiğine dikkat çekilerek, Amiral Chester’in Roosevelt’in başkanlığı 
döneminde 1899’da İstanbul’a yaptığı ilk seyahatten başlayarak Chester Projesi’nin tarihsel gelişimi anlatılıyor ve 
padişah tarafından kendisine ilk kez 1908’de Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli bayındırlık işlerini içeren geniş bir 
imtiyaz önerilen Chester’in demiryolu imtiyazı çerçevesinde üç şirket kurduğu birincisinin “Ottoman American 
Development Co.”, ikincisi “Ottoman American Industrial Co.”, üçüncüsünün ise “Ottoman American Petroleum 
Co.” olduğu belirtiliyordu. Yazıda, Chester Projesi hakkında ilginç bir değerlendirme de yapılıyordu. Şöyle ki, 
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demiryolu yapımı ve Mezopotamya petrol yataklarının işletilmesi, imtiyaz sahiplerine sağlayacağı büyük kârlardan 
çok ABD ekonomisine yapacağı katkılar açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir. Zira bu projeler, ABD’den büyük 
çapta delme, arıtma ve demiryolu araç-gereçleri ile tekerlekli taşıtların satın alınmasını beraberinde getirecektir 
(Yavuz, 1999-2003).

Fransızların, Chester Projesi’nin tarihsel gelişimi hakkında oldukça sağlıklı verilere sahip oldukları söylenebilir. 
Ancak, projenin tarihsel boyutunun yanı sıra güncel gelişmeler hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen Fransız 
yetkilileri, özellikle Amiral Chester’in Ankara’da bulunan ve projenin son 15 yıllık serüveninden haberdar olan 
Türk siyasi ve mali çevrelerinin desteğini kazanmış olan oğlu Arthur I Chester’in girişimlerine karşı son derece 
duyarlıydılar (Yavuz, 1999-2003). Buradan ilgili projenin en az 15 yıllık bir jeolojik araştırma ve stratejik hazırlık 
dönemi olduğu anlaşılmaktadır.

Chester Projesi, o dönemin para değerine göre 200 milyon dolardan 300 milyon dolara kadar harcama 
gerektirdiği hesaplanan inşaat sözleşmelerini ve 10 milyar dolar değerindeki madenlerin ve öteki doğal 
kaynakların işletilmesini kapsayan birçok ayrı imtiyazı kapsamaktaydı. Chester İmtiyazının kapsadığı topraklarla 
ilgili İngiliz, Alman, Fransız ve diğer grupların yaptığı jeolojik incelemelerin gizli raporlarında bu toprakların petrol, 
bakır, altın, platin, gümüş, demir, kurşun, çinko, kalay, civa, kobalt, magnezyum, nikel, antimon, kömür ve tuz 
bakımından zengin olduğu belirtilmekteydi. Van ve Musul vilayetlerinin 8 milyar varillik petrol potansiyeline, Ergani 
bakır madeninin 200 milyon ton yüksek derecede bakır cevherine sahip olduğu hesaplanıyordu (www.rayhaber.
com/2014/chester-projesi/). 

Arthur Chester’ın ayrıca bu imtiyaz projesinin kapsamında, Ankara’nın güneybatısındaki tepe üzerinde yeni 
bir şehir kurmak için de bir proje hazırladığı ve buna şehrin bir haritasını da eklediği söylenmektedir. Bu proje 
dâhilinde hükümet binaları, şehrin yolları, caddeleri, kaldırımları inşa edilecek, parklar açılacak, şehre bol su 
getirilecek, elektrik ve aydınlatma şebekesi kurulacak, tramvay, telefon hatları tesis edilecektir. Her caddesinin 
altında iki tünel bulunacak, bu tünellerin biri lağımlara, diğeri de elektrik, telgraf ve telefon tellerine mahsus 
olacak ve şehrin ortasına bir de suni göl yapılacaktı (www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/).

Chester Grubu ilk olarak 1908 - 1914 döneminde, 1908 Jön Türk devrimi sonrasında kurulmuş olan hükümete 
bu projeyi götürmüştür. Yapılan görüşmeler ve ön çalışmalar neticesinde hayata geçirilemeyen proje, 1. Dünya 
Savaşı’nın patlak vermesi ile bir süreliğine rafa kaldırılmıştır (www.rayhaber.com/2014/chester-projesi/).

Bu projenin en göze batan yanları, hattın maden bölgelerinden geçmesi, hattın iki yanında 20’şer km’lik 
sahadaki madenler ve diğer tabi kaynakların 99 yıllığına şirketçe işletilmesi, bu işletmeden vergi alınmamasıdır. 
Bu proje, birçok eleştirilere maruz kalmıştır. Bunlar içinde; Ermeni dostu olan Chester’in hat güzergahlarını 
tespit ederken (I. Dünya Savaşı öncesi) Ermenilerin yoğun olduğu bölgelerden geçirmesi de yer almaktadır. 
Bu anlaşmanın eleştirilen bir diğer tarafı da, barışın beklenmeden ve barıştan sonra sayısı artması beklenen 
teklifleri hesaba katmadan acele ile imzalanmasıdır. Mister Chester’le yapılan anlaşma tasdik edilmek için 
5.2.1923 tarihinde TBMM’ne sunulmuş ve müzakereye başlanmıştır. Anlaşma, 9 Nisan 1923’te onaylanmıştır. 
Bu anlaşma, aynı zamanda yeni Türkiye’nin ilk yabancı sermaye teşebbüsüdür. Mustafa Kemal, başlangıçta 
yatırımları milli kaynaklarla gerçekleştirmek niyetinde olmasına rağmen, köyleri, şehirleri imar etmek, madenleri 
işletmek, bayındırlık hizmetlerini yapabilmek için yabancı sermayenin ülkesine girişine müsaade edebileceğimizi 
açıklamak durumunda kalmıştır. Çeşitli eleştirilere rağmen, projenin fiiliyata geçirilmesi düşünülmüştür. Nitekim, 
14.8.1923’te TBMM’ne hükümet programını sunan Ali Fethi Bey, Amerikan şirketinin yakında inşaata başlayacağını 
müjdelemektedir. Ancak bu proje, Musul Meselesi, diğer devletlerin tepkileri ve şirketteki anlaşmazlıklar nedeniyle 
uygulanamadı (Ortak, 1997).

5.2.6. Rusya’nın Petrol Politikası 

Rusya ise öncelikle tarihî rüyası olan sıcak denizlere inme politikası, Güney Kafkasya’da kurduğu savunma 
stratejisinin geleceği, Orta Asya’ya hâkimiyet kurma düşüncesinin önünde bir engel görmek istememesi, 
Balkanlarda kontrolü kaybetme korkusu (Balkanlarda yapılacak ve İstanbul ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak bir 
demiryolu, Rusya’nın hem balkanlarda kontrolü kaybetmesi hem de boğazların savunmasının güçlendirilmesi 
dolayısıyla da sıcak denizlere inmek hayalinin sönmesi anlamına gelecektir. Aynı Demiryolu hattı, Osmanlı 
Devleti’ni Avrupa’ya bağlayacağından önemli bir stratejik unsurun da Osmanlı Devleti’nin yararlanacağı bir ortam 
sunacaktır. Böyle olunca da Osmanlı Devleti birçok konuda bu stratejisini kullanarak Avrupa ile stratejik işbirliğine 
girebilirdi), Almanya’nın güçlenip Rus çıkarlarına vereceği zararı ortadan kaldırmak düşüncesi, Osmanlı Devleti’nin 
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paylaşımında kendisine düşecek payın tehlikeye gireceği korkusu, Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinin önlenmesi, 
Uzak Doğuya kuracağı hâkimiyet planlarının önündeki engellerin bertaraf edilmesi, Osmanlı topraklarındaki tarım 
ürünlerinin Rusya’ya kolay bir şekilde sevkinin sağlanması gibi nedenlerle demiryolu imtiyaz mücadelelerine 
girişmesindeki nedenleri oluşturur (Gümüş, 2011).

Anadolu’yu Bağdat’a bağlayacak bir demiryolunun Rusya için ne anlam ifade ettiğini anlamak için geleneksel 
Rus politikasını bilmek yeterli olacaktır. Bilindiği gibi Rusya, kendine hayat sahası bulma işini ancak, sıcak denizlere 
inmek suretiyle gerçekleşeceğini düşünüyordu. Ancak Anadolu-Bağdat Demiryolu, Rusya’nın sıcak denizlere 
inmek hedeflerine ciddi bir set anlamına gelmekteydi. Ayrıca, Rusların Hazar bölgesinde kurduğu demiryolları 
ile rekabet etmesi ve Rusya-İran demiryolunun başarısını ve önemini tehlikeye atması, bunun yanında, Sibirya 
demiryollarına alternatif olması, Rusya’nın bu imtiyaz mücadelesine girmesinde diğer sebeplerdi (Gümüş, 2011). 

Yine, Anadolu demiryollarının Suriye’ye kadar uzatılması Rus rüyalarının gerçekleşmesini, Kafkasya, Ermenistan 
ve Doğu Anadolu yolu ile İskenderun’a bir demiryolu yapım planlarını suya düşürecekti. Anadolu demiryolunun 
Mezopotamya’ya ulaşacak olması, Afganistan ve İran’daki pazarları Rusya’nın aleyhinde olarak Alman rekabetine 
açacaktı. Mezopotamya’daki petrol yataklarının zengin olması, Rus kontrolündeki Kafkasya petrol kuyularının 
stratejik değerini olumsuz bir şekilde etkileyeceği anlamına geliyordu. Bu nedenle, Rusya da Anadolu-Bağdat gibi 
bir demiryolu projesinin karşısında yer alıyordu (Gümüş, 2011). 

Bilindiği gibi Rusya, Osmanlı Devleti ile 93 Harbi’ni yapmış ve büyük zafer kazanmıştı. Bu savaş sonrasında, 
Rusya Osmanlı Devleti’nden savaş tazminatı almaya hak kazanmıştı. Osmanlı Devleti’nin demiryolu imtiyazı 
için vaat ettiği mali garantiler, devleti önemli bir ekonomik yükün altına sokmuştu. Bu yüzden, Rusya’nın bu 
savaş tazminatını alamama riski ile karşı karşıya kalabilirdi. Bu yönden de, Rusya bu demiryolu projesine karşı 
çıkmaktaydı (Gümüş, 2011). 

Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Rusya’dan buğday ithal ediyordu. Anadolu demiryolları ile taşınan buğdayın 
ucuzlaması ve ayrıca demiryolu döşenen yerlerin tarım üretiminin ciddi bir şekilde artacak olması dolayısıyla 
Bulgaristan ve Rusya’dan buğday ithalini gerektirmeyecekti. Bu durum, Rusya için önemli bir ekonomik kayıpla 
karşı karşıya bırakacaktı. Bu durum da, Rusya’nın Osmanlı topraklarında demiryolu inşasına karşı çıkması için 
başka bir geçer sebep olarak görünüyordu (Gümüş, 2011). 

Rusya demiryolu imtiyazına Osmanlı Devleti’ne yapacağı etki dolayısıyla da karşı çıkmaktaydı. Zira bu demiryolu 
hatları, Osmanlı Devleti’nin güçlenmesi ve etkinliğinin artmasının önünü açacağı anlamına geliyordu. Güçlenen bir 
Osmanlı Devleti, Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasının önünde bir engel olacağından, Rusya’nın aleyhine idi. 
Bunun için bu hatların yapımı engellenmeliydi. Bu yüzden, demiryolu imtiyaz mücadelesine giren ilk devletlerden 
biri olmuştu. Ancak, Rus sermayesi ve tekniği bu çapta geniş bir demiryolu projesini kaldıracak durumda değildi. 
Böyle olunca da demiryolunun imtiyazını almak yerine imtiyaz girişimlerini engellemek yoluna gitmiştir. Bunun 
için zaman zaman İngiltere, zaman zaman da Fransa ile aynı yönde hareket etmiş, bu konuda Osmanlı Devleti’ne 
baskı yaparak imtiyaz anlaşmalarının önüne geçmeye çalışmıştır (Gümüş, 2011).

5.2.7. Fransa’nın Petrol Politikası 

Fransa’nın demiryolu imtiyazı mücadelelerine girişmekteki amaçları; Kuzey Afrika’daki sömürü bölgelerinin 
(Tunus ve Cezayir gibi) güvenliğinin sağlanması, Osmanlı toprakları üzerinde yaptığı ekonomik ve kültürel yatırımların 
tehdit altına girmemesi, Osmanlı topraklarındaki her türlü zenginlikten pay almak istemesi, İngiltere ve Rusya 
gibi devletlerin Fransa’nın çıkarlarını tehdit edecek etkinliğe ulaşmasının önlenmesi, tarihî Alman düşmanlığı 
dolayısıyla, Fransa’nın çıkar bölgelerine yakın yerlerdeki Alman girişimlerinin önlenmesi, kıta Avrupa’sında söz 
sahibi olacak bir Fransa hedefi, uluslararası politikada etkin olunacak stratejinin sağlanması, Suriye bölgesinde 
daha önce elde ettiği nüfuz bölgelerinin tehlikeye girmesinin önlenmesi, Süveyş Kanalı dolayısıyla kaybettiği 
stratejik üstünlüğü demiryolları ile yeniden sağlamak istemesi şeklinde özetlenebilir (Gümüş, 2011). 

Fransa 1830 yılında Cezayir, 1881 yılında Bardo Anlaşması ile de Tunus’a yerleşerek Kuzey Afrika’da sömürge 
alanları oluşturmuştu. Fransa bu alanları genişletmek fırsatını kolluyordu. Süveyş Kanalı projesi Fransız etkinliğinin 
genişlemesine vesile olmuş, stratejik bir üstünlük sağlamıştı. Ancak İngilizler, 1876 yılında Süveyş Kanalı’nın 
hisselerini alıp 1882 yılında da Mısır’a yerleşmesi, Fransa’nın bölgedeki hareket alanını kısıtlamış, stratejik açıdan 
önemli bir darbe yemişti. Bu yüzden Anadolu-Bağdat Demiryolu imtiyazının alınması, Fransa için oldukça önemli 
bir stratejik plandı. Fransa, Osmanlı topraklarına dair politikalarını hep bu stratejik denklem üzerinde yürütmüştür 
(Gümüş, 2011).
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Fransa, Suriye ve civarında oluşturduğu nüfuz bölgelerini de tarihi bir hak olarak görmekteydi ve Fransızlar, 
bölgeye misyonerler göndererek, okullar açarak yerleşip önemli ticarî yatırımlar yaparak ticaret bölgeleri 
oluşturmuşlardı. Fransızlar bu nüfuz bölgelerini misyonerler göndererek, okullar açarak ve dinî kurumlar kanalı ile 
desteklenmekteydi. Ayrıca, bölgede birçok demiryolu imtiyazı alarak Suriye bölgesinin önemli yerlerine demiryolu 
inşa etmişlerdi. Dolayısıyla bölge, Fransa’nın stratejik nüfuz alanı olmuştu. Fransa’nın, Anadolu-Bağdat Demiryolu 
imtiyazının rakip bir güce, hele hele Almanya’ya kaptırması, bu bölgedeki nüfuz alanları için önemli bir tehdit 
olabilirdi. Bunun yanında da, Fransa’nın Katolik koruyuculuğu ideolojisi de tehdit altına girebilirdi. Bunun için 
Fransızların bu bölgede oluşturduğu nüfuz alanlarının kontrolü Bağdat-Anadolu Demiryolları sebebiyle daha kolay 
ve kat’i olacaktır. Yine Anadolu-Bağdat Demiryolu imtiyazının Fransızlarca alınması, bölgedeki Fransız etkinliğini 
perçinleyecek, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi devletleri Fransa’ya bağlı hale getirecekti (Gümüş, 2011).

Fransa bölgede güçlü bir Osmanlı Devleti’ni de çıkarlarına aykırı bulmaktaydı. Çünkü Fransa, 150.000.000’luk 
bir müslüman kitlesini sömürüsü altında bulunduruyordu. Güçlü bir Osmanlı, Fransa’nın işgal ve sömürüsü 
altında bulunan Müslüman kitlenin Osmanlı Devleti’ne meyil ederek Fransa’ya karşı isyan hareketine girebilir 
ve Osmanlı halifesinin cihat çağrısına karşılık vererek Fransa’ya karşı savaşabilirdi. Bütün bunlar, Fransa’nın 
ürktüğü meselelerdi (Gümüş, 2011).

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, Osmanlı toprakları gerek petrol, gerekse değerli maden yatakları bakımından 
önemli kaynakları içinde barındıran bölgeleri kapsamaktaydı. Diğer büyük güçler gibi Fransa da, bu kaynakları 
kontrol altına almak amacını güden bir siyaset çizgisi belirlemişti. Bu bölgelerde demiryolu imtiyazının alınması, 
bölge zenginliklerinin kontrolü anlamına geldiğini iyi bilmekteydi. Bu zenginliklerin, buraya hakim olan devlete 
stratejik anlamda önemli üstünlükler sağlayacağının farkında olan Fransa, İngiltere gibi bu bölgelerin kontrol 
altında tutulması gerektiğini düşünüyordu (Gümüş, 2011).

Fransa’nın petrol konusundaki faaliyetlerine bakıldığında, petrolü pek önemsemedikleri görülmektedir. 
Osmanlı sultanı II. Abdülhamit yine de, ülkeyi rekabet içine sokmak istemiştir. Bunun için Fransa’dan Mühendis 
Jakraz’ı getirterek, Musul-Kerkük petrollerini inceletmiştir. Bu sayede, Fransızların Osmanlı topraklarındaki 
petrol kaynaklarından haberdar olmaları ve imtiyaz yarışına girmeleri düşünülmüştü. 1899 yılında, ülkede 3 bin 
adet otomobil olmasına rağmen petrol konusunda bir adım atmayan Fransa bu konuda dışa bağımlı kalmıştır. 
Hatta 1912’de, Gulbenkian Fransa’yı Türk Petrol Şirketi’ne hissedar olarak sokmak için uğraşmışsa da başarılı 
olamamıştır (Uluğbay, 1995). Fransızlar, petrolün önemini Dünya Savaşı sırasında anlayabilmişlerdir. Bu konuda 
Clemenceau, ABD başkanından petrol talebinde bulunurken “eğer müttefikler savaşı kazanmak istiyorlarsa; 
Fransa’nın kan’a olduğu kadar petrole de muhtaç olduğunu bilmelidirler” demiştir. Artık, petrolün savaşta asker 
kadar kıymetli olduğunu kabul etmişlerdi (Karadağ, 2004).

5.3. PETROL ŞİRKETLERİ

Petrol maddesini topraktan çıkarmak, rafine etmek ve pazarlamak uzun, yorucu ve masraflı bir faaliyettir. 
Başından beri büyük ölçekli bir sanayi olan petrol sektörü, büyük ölçekli kapitalist girişimler gerektirmektedir. 
Petrolün aranması, bulunması, rafinerisi, taşıması ve pazarlanması en azından ülkenin her tarafına yayılabilecek 
ölçekte bir şirketi gerekli kılmaktadır. Genel olarak üretimden dağıtıma doğru olan şirketleşme ve sistemleşme 
faaliyeti, petrol şirketleri için tam tersi şeklinde olmuştur. Petrol sanayiinde, şirketleşme ve tekelleşme süreci 
üretimden dağıtım ve rafineriye doğru olacağı yerde tersine bir durumla, rafineri ve pazarlamacılar sonra üretimi 
de içine alacak şekilde tekelleşmişlerdir. Bunların içerisindeki en büyük örnek ise, Rockfeller grubu olarak bilinen 
Standard Oil Company şirketi olmuştur (Can, 2000). Bu tekel şirketi, daha sonra anti-tröst yasaları ile 1911’de 
mahkeme kararı ile yaklaşık otuz sekiz adet küçük şirkete bölünmüştür. Küçük şirketlere bölünen Standard 
Oil’den geri kalanlarla birlikte, bugün dünyada petrol piyasasına yön veren yedi adet petrol şirketi vardır. Bunlar; 
Seven Sisters (Yedi Kızkardeş) olarak bilinmektedir.

5.3.1.  ABD’ye Ait Petrol Şirketleri

5.3.1.1. EXXON (Standard Oil of New Jersey)

Dünyadaki petrol faaliyetlerini belirleyen en büyük petrol şirketidir. Aynı zamanda, sektörde kurulan ve tekelleşen 
ilk şirket olmuştur. Standard Oil; John D. Rockfeller, Flagger ve bir kısım arkadaşlarının ortaklığı ile 10 Ocak 1870’te 
kurulmuş bir Amerikan şirketidir. Bu sektörde, ilk kurulan şirket olmanın avantajıyla tekelleşme yoluna gitmiştir. 
Şirketin güçlü nakit desteği ve Rockfeller’in sert rekabeti, rakip şirketlere yaşam hakkı vermemişti. Demiryolu 
taşıma şirketleriyle yaptığı antlaşmalar sayesinde, rakipleri çok daha pahalı taşıma maliyeti öderken kendi şirketi 
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çok ucuza malzeme taşıtmaktaydı. Ülkenin her tarafında, rafineri şirketlerini satın alan bu sermaye grubu ilk önce 
petrol taşımasında kullanılan varil piyasasını kontrol etmiştir. Rakiplerini varil yokluğu ile boyun eğmeye zorlayan 
şirket, ikinci aşama olarak maliyeti hatta maliyetin altındaki fiyat politikası ile rakiplerinin faaliyetlerini bir bir 
sona erdirmiştir. Rockfeller’in rafine edilmiş petrol endüstrisi alanındaki payı, 1870’te şirketin başlangıcında % 4 
iken, bu alandaki iki yüz elli rakibine rağmen 1873 tarihine gelindiğinde payını % 80’in üzerine çıkarmıştır. Daha 
sonra ise, sahip olduğu elli üç rafineriden otuz üçünü kapatarak üretimini üç dev rafineriye taşımıştır. 1882’de 
Amerika’daki birçok şirket, Standard Oil bünyesinde faaliyet göstermeye başlamış ve Standard Oil, Amerika’da 
bir tekel haline gelmiştir. 1882’de Ohio mahkemesi, bu büyük petrol tröstünü dağıtma kararı almıştır (Yergin, 
2003). Ancak, mahkemeden hızlı davranan şirket kendi içerisinde bölünmeye giderek mahkeme kararını boşa 
çıkarmıştır. Şirket daha sonra, Standard Oil of New Jersey adıyla yeniden yapılanmıştır. Tekel haline gelen şirket, 
1911’de tekrar mahkeme kararı ile küçük şirketlere ayrılmıştır (Parlar, 2003).

Bölünme sonrasında, şirketlerin en büyüğü net sermayenin yarısına sahip olan Standard Oil New Jersey 
ismindeki şirket olmuştur. Bu şirket, daha sonra Exxon ismini alacaktır. Ortadoğu petrolleri için de büyük 
mücadeleler veren bu şirket, Standard Oil’den geriye kalan şirketlerin çıkardığı ham petrolü işlemek üzere satın 
almaktaydı. Amerikan Temsilciler Meclisinde, Exxon için görünmeyen hükümet sıfatı kullanılmıştır. Mahkemenin, 
tekelci yapıyı aslında yıkamadığı kabul edilmekteydi (Ediger, 2007).

5.3.1.2. Mobil

Standard Oil şirketinin tekelci yapısının yıkılarak ortaya çıkarılan şirketlerden bir diğeri de, eski tekel şirketin 
% 9 net gelirine sahip Standard Oil Company of New York (SOCONY) şirketidir. Daha sonra, Mobil ismini alacak 
olan firma 1882 gibi erken tarihlerde Çin’e lamba ve lamba gazı satmakta idi. VACUUM adlı bir şirketle birleşme 
kararı alan SOCONY, bu birleşmenin ardından da adını MOBİL yapmıştır. Bu yeni şirketler, başlangıçta bir bütünün 
parçaları gibi hareket etmekteydi. Biri, diğerinin pazarına tecavüz etmeden birbirlerine saygı gösteren ve ticari 
ilişkiler içerisinde olan şirketler uzun süre birlikte hareket etmişlerdir (Yergin, 2003).

5.3.1.3. SOCAL (Standard Oil of California)

Rockfeller imparatorluğunun bölünmesinden sonra ortaya çıkan bir şirkettir. Aslında Demetrius Schofield 
adındaki bir petrol sanayicisinin kurduğu şirketi, Standard Oil tekeli altına alınmıştır. Asıl faaliyet alanı olarak 
Kaliforniya’dan Uzak Doğu’ya petrol ürünleri satmak olan şirket, fiyat politikalarının kurbanı olarak Standard 
grubuna geçtiğinde de yine Çin’e petrol ihraç etmeye devam etmiştir. 1919 yılında ABD’nin toplam petrol üretiminin 
% 26’sı SOCAL tarafından sağlanmaktaydı. Federal hükümetin, hazine arazileri üzerinde petrol arama iznini iptal 
çalışmasıyla hükümetle karşı karşıya gelen şirket mahkeme yoluyla bu hakkını almayı başarmıştır (Parlar, 2003).

5.3.1.4. Gulf

Amerikan petrol şirketleri içerisinde Standard Oil Company tekeli dışında kalan önemli şirket, Texas kökenli 
Gulf şirketidir. Spindletop adındaki küçük bir kasabada, günde 100 bin varil petrol üreten bir sahanın keşfedilmiş 
olmasıyla birlikte Texas en önemli petrol üretim merkezlerinden biri haline gelmişti. İlk defa 1901’de, bu bölgede 
petrol olduğunu keşfeden Antony Lucas adlı mühendis, Guffey ve Galley adlarındaki ortaklarıyla şirketi kurarak 
işe başlamıştır. Ancak, para sıkıntısı nedeniyle ABD’nin büyük bankerlerinden Mellon ve Oğulları Bankası’nı da 
şirkete ortak almak zorunda kalmışlardı (Ediger, 2007) Belki de bu zaruret sebebiyle, Rockfeller’in şirketleri 
karşısında tutunabilmişlerdir. Ortak aldıkları banka ile güçlü bir sermaye de oluşturabilmişlerdi. 1860 yılında, 
kömür madenlerine sahip olan Mellonlar 1889’da Rockfeller’e karşı savaş kararı almışlardı ve petrol yatakları 
işletmeye başladıkları gibi Fransa’ya petrol ihraç etmeye de başlamışlardı. 1895 yılında, Atlantik’e boru hattı 
döşemişlerse de bu yıllarda tüm petrol yataklarını rakipleri Rockfeller grubuna satmak zorunda kalmışlardı. 1901 
yılında, Texas yönetiminin Rockfeller’den rahatsız oluşu ve Lucas’ın ortaklık teklifi petrol savaşına tekrar başlama 
şansını verdi. Gulf adıyla kurulan şirket, başarılı olarak dünyanın dört bir yanına petrol ihraç etmeye başladı. 
1906’da Oklahama-Tulsa’da da petrol keşfeden şirket, artan araç sayısını da dikkate alarak 1913 yılında ilk benzin 
istasyonunu Pittshburg’da açmıştır (Parlar, 2003).

5.3.1.5. Texaco

Standard Oil Petrol şirketi tekeli dışında kalan diğer bir önemli firma da, Texaco şirketidir. İlk önceleri yakıt 
şirketi olarak kurulan bu firmanın da ilk petrol faaliyet alanı, Teksas’daki Spindletop kasabasıdır. Daha sonra, 
petrol üretim alanlarını genişleten şirket 1908 yılından itibaren benzin satmaya başlamıştır. 1928’e gelindiğinde, 
Amerika kıtasında Kanada da dâhil olmak üzere benzin satışı yapan tek firma haline gelmiştir (Parlar, 2003).
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5.3.2. Avrupa Devletlerine Ait Petrol Şirketleri

5.3.2.1. Shell-Royal Dutch

Dünya çapındaki petrol şirketleri içerisinde, Avrupalı şirketlerden ilki olan Shell ve Royal Dutch firmalarının 
birleşmesiyle meydana gelmiştir. İki ayrı şirket olarak faaliyet gösteren petrol devinin Shell kısmı, Marcus Samuel 
tarafından 1833’te kurulmuş süs eşyaları ithal eden küçük bir şirketti. Uzak Doğu’dan süs olarak deniz kabukları 
getirmekte olan şirket, daha sonra Japonya’dan İngiltere’ye kömür ithal etmeye başlamıştı. Şirket, 1873’te Bakü 
bölgesinde petrol arama izni aldı. Bu yıllarda, yine İngiltere’den Alfred Nobel ve Rothschildler de bu bölgeye 
gelerek İngiltere adına çalışmaya başlamışlardı. Bu süreçte, Bakü petrolleri çıkartılıyor, Nobel kardeşlerin boru 
hattı ile Karadeniz’e ve oradan da deniz yoluyla İngiltere’ye taşınıyordu. Shell grubunu farklı kılan özellik ise, ilk 
defa petrolü tankerler ile taşımalarıdır. Murex adlı tankerlerinin ilk seferiyle, petrol nakliyatında devrim yarattılar. 
1892’de Murex, Süveyş Kanalı’nı geçen ilk tanker oldu (Ediger, 2007).

Uzakdoğu ve Ortadoğu’da, Standard Oil’in tekelci rekabetine karşı direnen Royal-Dutch şirketi (Hollanda Kraliyet 
Şirketi) de bulunmaktaydı. İngiliz-Hollanda ortaklığı ve desteğinde Kessler tarafından kurulan şirket, Uzak Doğu’da 
petrol ile ilgilenmekteydi. Şirketin asıl yükselişi ve zenginleşmesi ise, 1892 yılında şirketin Sumatra (Endonezya ve 
çevresi) Başşefliğine atanan Henry Deterding sayesinde olmuştur. Şirketi tasfiyeden hisse senedi çıkartarak geçici 
olarak kurtaran Deterding, kısa bir süre sonra Conda adalarında zengin petrol yatakları bulunmasını sağlamıştır. 
Şirketin sahibi ve kurucusu Kessler’in vefatından sonra, şirketin başına fiili olarak Deterding geldi. Bununla birlikte, 
hızla değer kazanan şirket tam da bu sırada Standard Oil’in rekabetiyle karşılaşmıştır. Fiyat rekabeti ile Royal-
Dutch firmasını batırmak isteyen Standard Oil şirketi, kaynaklarının pazara uzak olması ve Deterding’in başarılı 
mücadelesi sonunda pes etmek zorunda kalmış ve bu pazarı Royal-Dutch şirketine bırakmıştır (Karadağ, 2004).

Nakliyat ağırlıklı olarak çalışan Shell Transport and Trading Co. ile taşıma ortaklığı ile başlayan faaliyetlerin 
sonunda, 1907 yılında Royal-Dutch ve Shell şirketleri birleşme kararı aldı. Yeni şirketin adı, Shell-Royal Dutch 
oldu. Böylece, günümüze kadar sürecek olan bir petrol imparatorluğunun temelleri sağlam bir şekilde atılmış 
oldu (Ediger, 2007)

5.3.2.2. BP (British Petroleum, D’Arcy Group and Anglo-Persian Oil Company)

BP’nin temelinde, 1914’te yarısı İngiltere devleti tarafından satın alınmış olan İngiliz-İran Petrol Şirketi (Anglo-
Persian Oil Company) bulunmaktadır. Kanadalı mühendis William Knot D’Arcy tarafından şirketin temelleri 
atılmıştır. D’Arcy, 1849 İngiltere Devon’da doğdu. Avusturya’ya göç etmiş, orada avukatlık yapmış, işletilmeyen bir 
altın madenini işletmeye başlayarak büyük sermayeler elde etmiş ve zengin biri olarak İngiltere’ye dönmüştü (Yergin, 
2003). Antuan Kitapçıyan’a göre İran, petrol potansiyeli yüksek bir yerdir. Burada, petrol araştırması yapmak üzere 
Paris’te D’Arcy ile temasa geçilmiştir. Böylelikle, D’Arcy petrol arama imtiyazını almayı başarmıştır (Ediger, 2007) 
(Bu konuda; Karadağ, 2004 farklı bilgiler ortaya koyar. Ona göre, D’Arcy İran’daki petrol araştırmalarına bireysel 
olarak başlamış ve servetinin büyük bir bölümünü bu işte kaybetmiştir. Daha sonra, İran sarayında danışman 
olarak çalışmış ve bu esnada şahın güvenini kazanmıştır. Emekliliğe ayrılacağı sırada, İran’daki bir kısım petrol 
kaynağının işletilmesi imtiyazı kendisine bedelsiz olarak verilmiştir. İngiliz Haber Alma Teşkilatı da, bu imtiyazı 
elde etmek üzere bir süre çaba sarf ettiyse de başarılı olamamıştır).

İran Şahı Muzefferuddin tarafından D’Arcy’e verilen imtiyaz fermanı şu şekildedir (Karadağ, 2004) :

“Kanada hükûmet-i kaviyyesi ile İran şehinşahlığı arasında payidar olan çok samimi münasebetlere dayanılarak, 
Kanada hükûmet-i kaviyyesi teb’asından William Knot D’Arcy’ye, akrabalarına, dostlarına ve yakınlarına 60 yıl 
müddetle İran şehinşahının hükmettiği toprakların derinliklerinde istedikleri şekilde taharriyat ve hafriyatta 
bulunmak üzere salahiyet-i tâmme ile, tahdit edilmeyen serbest çalışma müsaadesi bahşedilmiştir. İşbu salahiyet 
ve bahsedilen serbestîye binaen Kanada hükûmet-i kaviyyesi teb’asından William Knot D’Arcy’nin veya akrabaları 
ve yakınları ile dostlarının tesbit ederek işleyecekleri bilumum toprak altı ve toprak üstü servetleri kendi mal-ı 
meşrutu olacaktır.”

İmtiyaz anlaşmasına göre; D’Arcy nakit olarak 20 bin Sterlin, şirketin yarı hissesi ve net karın % 16’sını 
vergi ve yılda 1800 Sterlin vermeyi, Şah’ta Güney İran’daki tüm petrol arama çıkarma imtiyazını şirkete vermeyi 
kabul etmişlerdi. D’Arcy’nin burada yaptığı harcamalar, beklediğinin üzerinde çıkmış ve petrol bulamadığından 
bütün servetini bu bölgedeki çalışmalarda kaybetmiştir. Arama çalışmaları maliyetli olmasına rağmen İngiltere 
hükümeti, D’Arcy’nin elinde bulunan İran’daki imtiyaz anlaşmasının yabancı bir kimsenin eline geçmemesini ve 
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İngilizlerin elinde kalmasını istemektedir. İngiliz donanmasının gelecekteki petrol ihtiyacının karşılanması için 
petrol üretiminin ele geçirilmesinin şart olduğunu hesaplanmaktadır. Bu sebeple İngiliz baskısı, Burmah Petrol 
Şirketi üzerinde kurulmuş, Burmah Petrol ile D’Arcy arasında bir anlaşma imzalanması sağlanmıştır (Ediger, 
2007).

Anlaşma neticesinde, Consensieus adında bir teşkilat kurulmuş ve başına da D’Arcy getirilmiştir. 1908 yılına 
kadar faaliyetlerine devam eden ve İran petrollerinin üretim ve işleyişini düzenli hale getiren teşkilat, kendini 
feshetmiştir. Yerine de, Anglo-Persian Oil Co. adında 2.000.000 Sterlin sermayeli bir hisseli şirket kurulmuştur. 
Şirketin farklı olan tarafı, tüm hissesi İngiliz Bahriye Birinci Lordluğu ve İngiliz Entelijans Servis tarafından satın 
alınmasıdır. Böylelikle İngiltere, tüm İran üzerinde hak sahibi bir şirkete ve imtiyaza sahip olmuştu. 1914 yılında, 
şirketin % 51 hissesi İngiliz devleti tarafından resmen satın alınmıştır. Böylece, İngiliz-İran Petrol Şirketi BP’nin 
temeli olmuştur (Parlar, 2003). Winston Churchill’in isteği üzerine, devlet tarafından hislerinin yarısından fazlası 
satın alınan şirketin amacı donanmanın petrol ihtiyacını karşılamak idi. 1916 yılına gelindiğinde, şirket İran ve 
civarında yaptığı faaliyetler sonunda donanmanın tüm petrol ihtiyacının % 20’sini karşılamaya başlamıştır (Ediger, 
2007).

5.3.2.3. Turkish Petroleum Company (Türk Petrol)

Dünya çapındaki büyük petrol şirketlerinin menfaatleri gereği, kurulan geçici bir şirkettir. Musul ve Kerkük 
petrolleri için Bağdat Demiryolu projesi ve imtiyazı üzerinden başlayan mücadelenin sonunda, Almanya, Fransa ve 
İngiltere’nin ortaklığında bu şirket kurulmuştur.

1889-1902 arasında Anadolu’daki petrol imtiyazlarını dolaylı olarak alan Almanlara karşı, diğer devletler 
mücadele etmişlerdir. Buradaki önemli petrol yataklarını, Almanların tek başına kullanmasını kabul etmeyen 
devletler ve şirketler ortaklık kurmuşlardı. İngilizlere ait Türk Milli Bankası’nın çalışmaları ile 31 Ocak 1911’de 
Afrika ve Doğu Ayrıcalıkları Limitet Şirketi kurulmuştur. 800.000 Sterlin sermayeli şirketin % 25 hissesi Deutsche 
Bank, % 35 Türk Milli Bankası, %15 Gulbenkian, geriye kalan % 25 hisse de Royal-Dutch Shell grubunun olacaktır. 
Deutsche Bank, imtiyaz hakkını devrettiğinden sermaye ödemeyecektir. 1912 yılına gelindiğinde, Musul ve çevresi 
petrollerinin imtiyaz ve işletmesi için bu şirket Türk Petrol Şirketi’ne dönüştürülmüştür (Uluğbay, 1995).

Türk Petrol Şirketi’nin yapılanma ve sermaye dağılımı konusunda çekişme yaşanmıştır. Alman-İngiliz çekişmesi, 
bu şirkette açıkça görülmektedir. İngilizler, şirketteki Alman hisselerinden dolayı donanmasının gerektiğinde 
petrolü Almanya’dan mı alacağını sorgulamıştır (Ediger, 2007). Gulbenkian’ın da hisseleri tartışılmıştır. Hem Türk 
Milli Bankası’ndaki sermayesi ile dolaylı olarak sahip olduğu hisseler, hem de Türk Petrol Şirketi ortağı olarak 
sahip olduğu hisseler onu en büyük hisse sahibi yapmaktaydı. İngilizlerin itirazları sonucu, Gulbenkian hisselerinin 
çoğundan vazgeçmek zorunda kalmıştır (Uluğbay, 1995).

Hollandalıların da şirkete girmesinin sonunda, 19 Mart 1914’te ortak devletler bir antlaşma imzalamıştır. Bu 
antlaşmayı, Almanya ve İngiltere Dışişleri bakanları ve şirket yöneticileri imzalamıştır. Buna göre; % 50 İngilizler, 
% 25 Almanlar ve % 25 hisse de Anglo-Saxon şirketi pay sahibi olmuştur. Gulbenkian’a da oy hakkı olmayan % 
5’lik bir hisse verilmiştir (Uluğbay, 1995). Bundan kısa bir süre sonra da, Dünya Savaşı başladığından anlaşmanın 
uygulama zemini kalmamıştır. 1915’te şirketin Alman hisselerine, İngiltere el koymuştur. Arkasından da, şirketin 
faaliyet yerlerini hakimiyet altına almıştır (Ediger, 2007).

5.4. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve PETROL PAYLAŞIMI

5.4.1. Savaşın Başlaması

Sanayi İnkılâbıyla birlikte ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri birçok devleti karşı karşıya getirmiştir. Çıkarları 
aynı coğrafyada çatışan devletler için savaş kaçınılmaz bir hal almıştır (Armaoğlu, 2009). Sömürgelerin paylaşımı 
hususunda yaşanan anlaşmazlıklar, batılı devletlerin enerji kaynaklarını ele geçirme konusunda verdikleri 
mücadele 1. Dünya Savaşı’nın ana sebebidir. 1.Dünya Şavaşı’nın ana sebebi olan enerji kaynaklarının büyük bir 
kısmını, kömür madenleri ve petrol oluşturmaktadır (Başa, 2013).

Kömür madenleri konusunda verilen mücadele, ekseriyetle İngiltere ile Almanya arasında olmuştur. 
Almanya’nın birliğini sağlamasıyla birlikte Fransa’dan aldığı Alsace-Loren bölgesi, bu iki devleti karşı karşıya 
getirmiştir. Çünkü, bu bölge enerji kaynakları bakımından oldukça zengindir (Armaoğlu, 2009). Ancak, XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında yeni bir enerji kaynağı olarak ortaya çıkan petrol, birden fazla devletin savaşa girmesinde etkili 
olmuştur. Çünkü petrol, rezervleri bitme sürecine giren ve yenilenmeyen kömür enerjisine alternatif olarak ortaya 
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çıkmıştır. Aynı zamanda petrol, daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Petrol’ün bu özellikleri, İngiltere’nin 
petrole olan ilgisini daha da arttırmıştır. Bu yüzden İngiltere, Kıbrıs ve Mısır’a yerleşmiş, Basra körfezindeki Arap 
şeyhlikleri ile gizli antlaşmalar imzalayarak kendisine bağlamaya başlamıştır (Uluğbay, 1995).

İngiltere’nin Osmanlı topraklarını fiilen işgali üzerine, Osmanlı Devleti-Almanya arasında bir yakınlaşma 
başlamış ve bir ittifak oluşmuştur. Bu ittifak, daha da genişleyerek bir tarafta Almanya, Avusturya ve Osmanlı 
Devleti’nin diğer tarafta İngiltere, Fransa ve Rusya’nın bulunduğu bloklara dönüşmüştür. Daha sonra, bu 
bloklar arasında süren çekişme tüm dünyaya yayılmıştır. 28 Haziran 1914 tarihinde, Avusturya tahtı veliahdının 
Saraybosna’da suikasta uğraması sonucu savaş başlamıştır (Armaoğlu, 2009).

Osmanlı Devleti, savaşın ilk başlarında tarafsızlığını ilan ederek savaşa girmek istememiştir. Savaşın 
başlangıcında güç dengelerini kontrol ederek bir taraf seçmeyi uygun bulan Osmanlı Devleti, İngiltere’nin 
kendisine teslim etmediği savaş gemileri yerine kendi karasularına sığınan Alman savaş gemilerini satın aldığını 
duyurmuştur. İki ay kadar sonra bu gemiler, donanma gemileri ile beraber Karadeniz’de keşif gezisine çıkmış 
ve keşfin sonunda Rusya’nın Karadeniz’deki limanlarını bombalamıştır. Bu bombalama olayıyla birlikte, Osmanlı 
Devleti fiilen Almanya’nın yanında Dünya Savaşı’na girmiştir. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesindeki 
amacı, Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları geri almaktır (Armaoğlu, 2009; Kemal, 2004).

5.4.2. Petrol Bölgelerindeki Osmanlı Cepheleri

5.4.2.1. Kafkasya Cephesi

Osmanlı Devleti, ilk önce Rusya’ya savaş ilan etmiş ve ilk harekâtını da Kafkasya üzerinden bu ülkeye yapmıştır. 
Bu harekâtın genel amacı, Ruslara ağır bir darbe vurmaktır. Bu cephenin açılması, aslında Osmanlı Devleti’nden 
çok Almanya’nın işine yaramıştır. Çünkü, birden fazla cephede savaşmak zorunda kalan Rus ordusu Alman 
kuvvetlerinin yükünü hafifletmekteydi. Üstelik, Kafkasya ve Orta Asya’daki Türklerin, ayaklanarak Ruslara karşı bir 
mücadeleye girmesi muhtemeldi (Yergin, 2003).

Osmanlı Devleti, kutsal cihat ilan ederek sefer hazırlıklarına başlamış ve 20 Aralık 1914’te Sarıkamış-Ümraniye 
üzerinden Rusya üzerine taarruza geçmiştir. Bu taarruz, 19 Ocak 1915’e kadar devam etmişse de ağır kış şartları 
ve ordunun hazırlıksız olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ruslar da, bu cephede savunma dışında bir 
şey yapmamıştır. Ancak, Çanakkale’de sonuç alınamaması üzerine 1916 başlarında Rusya, Kafkas Cephesi’nde 
ileri harekâta başlamıştır. Erzurum, Trabzon, Erzincan ve Muş Rusların eline geçmiştir. 1917’de, Çarlık Rusya’sının 
yıkılarak savaştan çekilmesi üzerine kaybedilen yerler Osmanlı Devleti tarafından geri alınmıştır. Hatta, Türkistan 
üzerine sefer düzenlenmiştir (Yergin, 2003).

Osmanlı ordusunun Kafkasya üzerine ileri harekâtı sırasında, elindeki petrol stoku bitmek üzere olan Almanya, 
Türklerin Bakü’yü ele geçirmesinden dolayı endişelendi. Çünkü, Osmanlı askerlerinin Bakü civarındaki petrol 
yataklarını tahrip edeceğini düşünüyordu. Bu yüzden, Almanlar hemen Bolşeviklerle petrol ticareti anlaşması 
yapmak üzere irtibata geçtiler. Almanlar, Bolşeviklere Bakü petrolleri karşılığında Türk askerlerinin ilerleyişini 
durduracaklarını taahhüt etmişlerdir. Almanların bu teklifi ve taahhütleri üzerine Lenin ve Stalin, söz konusu 
ticaret anlaşmasını kabul etmiştir. Ancak, Bakü’deki yerel yönetimin Almanlara petrol vermeye niyeti olmayınca 
anlaşma kendiliğinden fesh olmuştur (Yergin, 2003)

Almanya’nın istememesine rağmen, Osmanlı askerleri Bakü’yü kuşatmıştır. Bu yüzden, Bakü’deki Ruslar 
ve Ermeniler İngiltere’den yardım istemiştir. 1918 Ağustos’unda küçük bir İngiliz askeri birliği, İran üzerinden 
Bakü’ye ulaşmayı başarmıştır. Bu birliğin amacı, Bakü’ye Türklerin girişini engellemek olduğu kadar Bakü’deki 
petrole sahip çıkmak ve bunların düşman eline geçmesine mani olmaktır. Eğer, İngiliz askeri birliği bunda 
muvaffak olamaz ve geri çekilmek zorunda kalırsa oradaki tüm pompalama istasyonlarını, boru hatlarını ve petrol 
depolarını tahrip edecekti. Burada yaklaşık bir ay kalan İngiliz birliği, Bakü petrollerinin Almanların idaresine 
geçmesini engellemeyi başarmıştır. İngiltere’nin Kafkasya’daki petrol yataklarını da kontrol etmeye başlaması, 
İtilaf Devletleri’nde paniğe neden olmuştur (BOA, HR.SYS, 2470/83: İngiltere’nin Kafkas petrollerini ele geçirmeye 
çalışmasının Belçika, Amerika ve Fransa’yı telaşa düşürdüğüne dair rapor). Daha sonra, Bakü’de milli bir devlet 
kurulmuşsa da kısa bir süre Sosyalist Sovyetler, burayı işgal ederek topraklarına katmıştır (Yergin, 2003).

5.4.2.2. Kanal ve Suriye-Filistin Cephesi

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde petrol yatakları bakımından zengin yerlerden biri de Suriye-Filistin ve Mısır 
bölgesi idi. Bu bölge içerisinde yer alan Kudüs, dini merkez olduğu kadar petrol potansiyeli ile de dikkat çekiyordu 
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(BOA, HRT.h., 1946: Kudüs Sancağındaki petrol haritası; BOA, HRT.h., 2257: Lut Gölü petrol ihale haritası). Bu 
cephe, 1881’den beri Mısır’ı ve Süveyş Kanalı’nı elinde tutan İngiltere’ye karşı açılmıştır. Osmanlı Devleti savaşa 
girer girmez cihat ilan etmiş, dünya Müslümanlarını Hıristiyanlara karşı savaşa davet etmişti. Nitekim Müslüman 
halkın yaşadığı Mısır ve Süveyş Kanalı çevresinde, İngiltere’ye karşı çıkacak bir isyan İngiltere’nin sömürge yollarını 
da kesebilirdi (Armaoğlu, 2009).

Suriye-Filistin ve Mısır cephesinde, 4. Orduya bağlı 8. Kolordu tarafından gerçekleştirilen ilk harekât olumsuz 
sonuçlanmıştır. Bu saldırının amacı, Kurmay Albay von Kress’e göre; Süveyş Kanalı’nı birkaç gün içinde ele 
geçirerek, kanalı tıkamak idi. Kanalın Batı yakasında konuşlanan İngiliz ordusunun 25. Tümeni, tamamen 
Araplardan oluşmaktaydı ve bunların cihat ilanına uyarak İngilizlere isyan edecekleri düşünülmekteydi. Ancak, 
Arap askerleri cihat çağrısına uymamış ve İngilizlere karşı isyan etmemişlerdi. Üstelik, Mısır’daki İngiliz Ordu 
Komutanı Maxevel kanalın Batı yakasına asker ve mühimmat takviyesi yaparak savunmayı oldukça güçlendirmişti 
(BOA, HR.SYS, 2113/2: İngilizlerin Süveyş Kanalı etrafında istihkamı sağlamlaştırdığına dair yazı). Türk ordusunun 
karşısında, yaklaşık 5 kat güçlü bir savunma askeri bulunmaktaydı. 2-3 Şubat 1915 gecesi, başlayan Birinci 
Kanal Harekâtı gece yapılmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır (BOA, HR.SYS, 2109/13: Süveyş Kanalına harekat 
düzenleyen birliklerin yok olduğuna dair haberler ve üç bölüğün esir düştüğüne dair yazı). Bundan sonra, Ahmet 
Cemal Paşa orduyu Süveyş’ten Filistin’e çekme emrini vermiş ve Filistin’e çekilmiştir (Danişmend, 1955).

Osmanlı Ordusu, Birinci Kanal Harekâtı’nda başarısız olarak geri çekilmişse de faydasını diğer cephelerde 
görebilmiştir (BOA, HR.SYS, 2334/6: Osmanlı Devletinin Mısır ve Süveyş’ten çekildiğine dair yazı). Kanal çevresindeki 
güvenliğin önemini fark eden İngiltere, Mısır’da büyük bir orduyu tutmaya mecbur kalmıştır. İngilizler, bu orduyu 
Çanakkale’ye sevk edemedikleri için Çanakkale Savaşları Osmanlı Devleti lehine sonuçlanmıştır. Bunun üzerine 
İngiltere, Mısır Yüksek Komiseri Sir Arthur Henry Mc Mahon marifetiyle Mekke Şerifi Hüseyin’i yanına çekmek 
istemiş ve onunla pazarlığa oturmuştur. Arapların halifeliği için yapılan pazarlıklar, Şerife krallık talebiyle son 
bulmuştur. İngiltere bu şekilde davranarak, Arapları kendisine bağlı olarak tuttuğu gibi önemli petrol bölgeleri ve 
kıyı bölgeleri de kendi egemenliğinde tutmaktaydı (Bu ülkenin sınırları Adana, Mersin, Halep ve Şam’dan İran’a 
kadar olan tüm bölgeyi hedeflemekteydi. İngiltere diplomasisi ise, bu talebe Adana ve Mersin’i Türk bölgesi olduğu 
gerekçesiyle, Halep ve Şam civarının ise tamamen Arap olmadığı gerekçesiyle sınır dışında tutarak evet cevabını 
vermişlerdir (Kemal, 2004).

İngilizler, Irak cephesinde Kutu’l-Ammare yenilgisi sonrası Hindistan yolunun güvenliği için Süveyş Kanalı’nın 
doğusunda savunma hattı kurduğu gibi ileri harekât da yaparak Filistin Cephesini açmışlardı. Bu sırada Osmanlı 
ordusunu arkadan vurmak için Ermenileri isyana teşvik etmiş, Arapları da ayaklandırmaya çalışmıştır. Mekke 
Şerifi Hüseyin, İngiltere ile krallık konusunda anlaştıktan sonra Enver Paşa’ya telgraf çekerek Hicaz bölgesinin 
muhtariyetinin kendi soyuna verilmesi ve genel af çıkarmasını talep etmiştir. Enver Paşa, Şerif Hüseyin’e bu 
konuda Osmanlı Devleti adına kesin bir cevap vermemiş ancak olası bir isyan için önlem almasını tavsiye etmiştir. 
İngiltere, Arapları ve Şerif Hüseyin’i ayaklandırmaya çalışırken diğer taraftan Şerif’e vermeyi vaat ettikleri Suriye-
Filistin-Irak topraklarının gelecekteki durumu için Fransa ile anlaşmaya çalışmaktaydı. Araplar isyan ederek 
Suriye, Irak ve Hicaz bölgesini bir Arap krallığı olarak planlarken, aynı topraklar Fransa ve İngiltere arasında 
Sykes-Picot Antlaşması ile paylaşılmıştı (İngiltere ve Fransa’nın Mezopotamya topraklarını paylaşma istekleri 
Islahat Fermanı’na kadar geri gitmektedir. İki ülke arasında ekonomik rekabet ve etki alanları paylaşması önceden 
beri görüşmeyi gerektirmişse de olumlu bir sonuç alınamamıştı (Uluğbay, 1995)

İngiltere, bir tarafta Syke-Picot Antlaşması ile Suriye topraklarını bir taraftan Fransızlara bırakırken diğer 
taraftan da aynı toprakları Şerif Hüseyin’e de vaat etmişti. Şerif, bu vaatlere kanarak Osmanlıya karşı açıkça bir 
isyana girişmişti. Ancak, yine de İngilizler bu toprakların bir kısmı için Necit Emiri İbn-i Suud ile de anlaşarak 
Güney Basra ve Necit topraklarında bağımsız Necit Emirliği’ni tanımaktaydı. Böylece, Şerif Hüseyin’e vaat edilen 
toprakların bir kısmı da İbn-i Suud’a verilmişti. Suud, bu antlaşma sonunda Osmanlıya karşı isyan etmemiş, fakat 
Osmanlı Devleti’ne de destek vermemiştir. Bu durum, Osmanlı topraklarındaki İngiliz harekâtını kolaylaştırmıştır 
(Kemal, 2004).

I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği sırada İngiltere ve Fransa, Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda resmi 
olarak müzakerelere başlamış ve taraflar, görüşme masasına birer Ortadoğu uzmanı göndermiştir. Bu müzakereler, 
İngiltere adına Albay Sir Marks Sykes, Fransa adına Beyrut Konsolosu Francois George Picot imzalanan antlaşma 
ile son bulmuştur. Müzakerede Picot, Musul’u Fransa’nın alması gerektiğini öne sürmüş ve Sykes de Ruslara 
karşı bir tampon bölge oluşturma maksadıyla bunu kabul etmiştir. Böylece İngiltere bugünkü Filistin, Ürdün ve 
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Bağdat çizgisinden geçerek Basra Körfezine ulaşan hattın Güneyindeki toprakları alıyor, Kuzeyde kalan yerleri de 
Fransa’ya bırakıyordu. Sykes-Picot Paylaşım Haritası). O günün koşullarında mevcut petrol bölgeleri ve kuyuları, 
İngiliz kontrolünde bırakılırken kuzeyde de Rusya karşı Fransızlardan tampon bölge oluşturuluyor, Süveyş Kanalı 
ve Hint Deniz yolu güvenliği sağlanmış oluyordu. Şerif Hüseyin’e verileceği söylenen Suriye ve Irak’ın önemli bir 
kısmı, Fransa’ya bırakılıyordu. Ancak, Fransa’nın idaresine bırakılan topraklardaki İngiliz imtiyazları aynen devam 
edecekti (Uluğbay, 1995).

Arapların isyan etmesi için Şerif Hüseyin’e, sadece toprak veya krallık sözü verilmemiştir. İsyanı gerçekleştirmesi 
gereken mali bütçe de, İngiltere tarafından İngiliz ajanı Lawrence aracılığıyla karşılanmıştır. Şerifin oğullarından 
Zeyd ve Abdullah İngilizlerle pazarlık yaparken diğer oğlu Faysal da 4. Ordu Karargâhında bulunarak Ahmet Cemal 
Paşa’dan Almanya’nın tüm planlarını öğrenmiştir. İngilizlerin Fransa ve Rusya ile anlaşmasından yaklaşık iki hafta 
sonra, Arap isyanı başlamıştır (Kemal, 2004). Şerif Hüseyin, Peygamber soyundan geldiğini belirterek İslam halifesi 
olmak amacıyla mevcut halifeye karşı ayaklandığına dair 5 Haziran 1916’da bir beyanat yayınlamıştır. Şerif Hüseyin 
Mekke’de, oğullarından Faysal ve Ali Medine’de, Abdullah Taifte ve Zeyd de Cidde’de isyanı idare etmişlerdir. 
Buralarda, Osmanlı Devleti’ne ait kışlaları basarak askerleri etkisiz hale getirmişlerdir. Bu gelişmelerin yaşandığı 
sırada Osmanlı ordusu, II. Kanal Harekâtı’na başlamıştır. Ancak, kısa süreli bir başarıdan sonra bir kısım Osmanlı 
askeri İngilizlere esir düşmüştür. Bu yüzden Osmanlı ordusu, Gazze’ye çekilmek zorunda kaldı (Kurtcephe ve 
Beden, 2006). Gazze’ye kadar çekilen ordu, burada da İngiliz askerleri ile iki kez muharebe etmiştir. Son olarak 
26 Ekim 1918 tarihinde yapılan İkinci Gazze Muharebesinden kısa bir sonra, ateşkes imzalanmıştır. Mondros 
Mütarekesinden sonra, ordu dağıtılmış ve Suriye-Filistin yöresi İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilmiştir 
(Kemal, 2004).

5.4.2.3. Irak Cephesi

I. Dünya Savaşı başlar başlamaz İngiltere, öncelikli olarak Hindistan sömürge yollarını korumanın ve petrol 
kuyularına sahip olmanın yollarını aramıştır. Dolayısıyla, bu cephede savaşın başlarında İngiltere’nin amacı 
yeni topraklar elde etmekten çok yolların ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak olmuştur. İlk günlerde, 
İran Körfezine asker çıkartarak cepheyi açan İngiltere’nin belli başlı amaçları şunlardı; İran’dan gelen petrolü 
korumak, Basra Körfezinin güvenliğini sağlamak, kuzeyde Rusya ile birleşerek olası Hindistan seferini engellemek 
ve Osmanlı Devleti’nin cephe sayısını artırarak gücünü bölmek (Armaoğlu, 2009).

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesiyle birlikte, Hindistan’ın güvenliği ve özellikle petrol akışı 
tehlikeye girecekti. Bunu önlemek için Hindistan’dan birkaç tabur asker, rafineri merkezi olan Abadan’a girerek 
savunma hattı kurdu. Diğer taraftan İngilizler, Fav’a asker çıkartarak Kuzeye doğru ilerlemeye çalışmaktaydı. Enver 
Paşa, buraların gönüllülerle ve yerel halkla savunulabileceğini düşünmekteydi. Bölgedeki şeyhlikler ve prenslikler, 
her ne kadar Osmanlıya bağlı olduklarını beyan etmişlerse de daha önceden İngiltere ile anlaşmışlardı (Kurtcephe 
ve Beden, 2006). 1880 yılından itibaren, bu bölgede kömür ikmal istasyonu kurmaya çalışan Osmanlının karşısına 
İngilizler çıkmaktaydı. İngiltere, Hindistan sömürge yollarını güvenceye almak ve diğer devletleri buralardan uzak 
tutmak için çalışmalara başlamıştı. “Şeyhlerle Antlaşma Dönemi” olarak adlandırılan bu süre içerisinde, Basra 
Körfezindeki hemen hemen bütün yerel yöneticilerle ikili anlaşmalar yapılmıştı. İngiltere yaptığı anlaşmalarla, bu 
şeyhlere bağımsızlık vaat ederek koruma altına almaktaydı. Böl ve yönet taktiği uygulanmakta idi (Uluğbay, 1995).

Irak Cephesi, 3 Kasım 1914’te İngiltere’nin Basra Körfezindeki Fav Limanını işgal etmesiyle fiili ve silahlı olarak 
başlamıştır. Buradan kuzeye doğru yönelen İngiliz kuvvetleri, 21 Kasım 1914’te Basra’yı işgal etti. İlerlemeye devam 
eden birlikler, Kurna’yı ele geçirmeye çalışmışlar ve 9 Aralık 1914’te Türk askerleri ve subaylarını da esir alarak 
Kurna’yı almışlardı. Bundan kısa bir süre sonra, Osmanlı Devleti Müslümanları bir arada savaşmak için cihat ilan 
etti (Sayhood, 2009). Ancak, hem cihadın ruhuna aykırı olarak gayrimüslim Alman komutanlar hem de şeyhlerin 
Osmanlıya yardım etmemesi İngilizlerin işini kolaylaştırmaktaydı. Nitekim daha savaşın başında, Osmanlı savaş 
ilanı bile yapmamış iken Kuveyt ve Muhammara Konsolosları Fav, Muhammara ve Basra’ya gelmişti. Muhammara 
Şeyhi Haz’al Han ve Kuveyt Şeyhi Mübarek el-Sabah ile bir gemide gizlice görüşmüştü. Ağustos ayında yapılan bu 
görüşmeden, Osmanlı Devletinin haberi olmuş ve bu iki şeyhi sorguya çekmiştir. Şeyhler, yapılan görüşmelerde 
olası bir Osmanlı-İngiliz savaşında tarafsız kalacaklarını ancak İngiltere ile münasebetlerine devam edeceklerini 
belirttiklerini ifade etmişlerdi. Konsolosun ısrarı üzerine de yazılı teminat verdiklerini, olası bir savaştan müdafaaya 
katılmasalar da İslami cemaat adına Osmanlı Devleti’ne gizlice yardım yapacaklarını söylemekteydiler. Dolayısıyla, 
daha savaşa girmeden önce Arap şeyhler Osmanlının yanında savaşamayacaklarını açıkça ifade etmekte, İngiltere 
ile yazılı antlaşma yapmaktaydı. Bu durumda, hem cihat ilanının hem de yerel güçler ile bölgenin savunulması 
planının işe yaramayacağı açıkça görülmekteydi (Kurtcephe ve Beden, 2006).
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Irak cephesindeki yerel kuvvetlerin, İngiliz taraftarı olmasının bir örneği de ekonomik ortaklıktı. İngiliz 
petrolcülerinden D’Arcy, 26 Mayıs 1908’de Mescid-i Süleyman’da büyük bir petrol rezervi tespit etmişti. Bu 
bölgede, hemen petrol kuyuları açılmaya başlamış ve Abadan’a da rafineri kurulmuştu. Ancak, buradan elde edilen 
petrolün taşınması büyük bir sorundu. Basra körfezine kadar boru hatları yapılmışsa da, yerli aşiretler bu borulara 
saldırmaktaydı. Genel merkezi idarenin yetersiz kalması üzerine, İngiliz Haber Alma merkezi de yeni bir çözüm 
yolu bulmuştu. Hemen, Bahtiyari Petrol Şirketi adında yeni bir şirket kurulmuştu. Bahtiyari aşireti ile anlaşılarak 
kurulan bu şirketin % 3 oranında hisse sahibi aşiret reisi idi. Hisseden başka, bu aşirete sondaj aletlerini korumaları 
için 2.000, boru hatlarını korumaları için 1.000 Sterlin olmak üzere yıllık 3.000 Sterlin ödenecekti. Bahtiyari aşireti 
ile daha sonra ayrı bir anlaşma daha imzalanarak, Abadaab Adası da aşiretten kiralanmıştır. Böylece, hem petrol 
kuyularına ve hem de boru hatlarına saldıran bir aşiret İngilizlere bağlı hale getiriliyordu. İngilizlerin olmadığı 
yerde bu paraları alamayacak olan yerel aşiretin Osmanlıyı desteklemesi de beklenemezdi (Ediger, 2007).

Irak cephesindeki hızlı toprak kayıplarının nedeni, yerel aşiretlerin İngilizlerle ortak hareket ettiği kadar Osmanlı 
ordusunun eğitim, teçhizat ve ikmal bakımından da eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bölgedeki İngiliz 
askerleri, Hindistan tarafından deniz yoluyla çok rahat gelebilmekteydi. Bağdat’a kadar nehir yoluyla rahatlıkla 
gelebilen bu askerler, hızlı hareket ve ikmal kapasitesine sahipti. Bu yüzden de, yiyecek ikmallerinde bir sıkıntı 
yaşanmıyordu. Osmanlı ordusu ise, karayolu ile binlerce kilometreden ikmal yoluna gitmekteydi. Nehir taşımacılığı 
için elinde neredeyse hiçbir araç yoktu. Ateş gücü olarak, Osmanlı askerinin elindeki bir ganbota karşılık İngiliz 
birliklerinde üç adet ganbot bulunuyordu. Aynı şekilde, Osmanlının eski ve adi toplarına karşı İngilizler seri atış 
yapabilen yeni toplara sahipti (Kurtcephe ve Beden, 2006).

Kurna’nın İngiltere tarafından işgal edilmesi, Osmanlı yöneticilerine bu bölgenin yerel aşiretlerle 
savunulamayacağını göstermişti. Kısa bir süre içerisinde, bu kadar stratejik yerin kaybedilmesi üzerine 20 Aralık 
1914’te Irak ve civarı Genel Komutanlığı ve Basra Valiliğine Süleyman Askeri atanmıştır. Süleyman Askeri, 1911-
1912 Trablusgarb ve Bingazi’de Enver Paşa ile çalışmış ve gönüllülerle birlikte İtalyanlara karşı direniş göstermişti. 
I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine de, Teşkilat-ı Mahsusa’da çalışmaya başlamıştı. Süleyman Askeri, komutan 
olarak atanmasına rağmen emrine düzenli bir ordu verilmemiştir. Yine, yerli kabilelerle bir savunma ve saldırı 
planlayarak başarılı olması beklenilmişti (BOA, DH.ŞFR 457/88: Askerlerin sevk ve intikallerinde Deyrizor 
mutasarrıfının lakayt davrandığına ve uyarılması gerektiğine dair Süleyman Askeri Bey’in yazısı). Süleyman Askeri, 
İngilizlere karşı Ahvaz’ı almayı ve Karun petrol boru hattına önemli tahripler vermeyi başarmıştır. Nasiriye’yi de 
ele geçirdikten sonra Basra üstüne yürümüş ancak, başarısız olarak Şuaybe’ye geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu 
durumu kabullenemeyen Süleyman Askeri, intihar etmişti. Bu geri çekilme üzerine, İngiltere Basra Körfezindeki 
hâkimiyetini artırmıştır (BOA, DH.ŞFR 467/117: Süleyman Askeri Bey’in Şuaybe’de geri çekilmeyi kabullenemeyerek 
intihar etmesi ve yerine Halil Bey’in komutan tayin edilmesine dair telgraf. Özyürek, 2010)

Süleyman Askeri Bey ve ekibinin Basra’ya yürümesi ve bunda da kısmen başarılı olması, İngilizleri 
telaşlandırmıştır. Bu vakte kadar, sadece savunma ve Osmanlı’nın gücünü bölmek için sürdürülen Irak cephesi 
kendini ön plana çıkarmıştır. Süleyman Askeri’nin hedef olarak petrol kuyularını ve petrol boru hatlarını seçmesi, 
İngilizlerin donanması için risk oluşturmaktaydı. Petrolsüz kalan donanmanın hareketsiz açık bir hedef haline 
gelmesi, İngiltere’nin savaştan yenik çıkmasına neden olacaktı. Bu nedenle, donanmanın en önemli petrol 
kaynağını korumak için daha fazla asker ve para ayrılmıştır. General Townshend komutasındaki ordu, 1915 yazında 
Kuzey’e doğru ilerlemeye başlamıştır. Abadan petrol bölgesini korumak ve Ruslarla birleşerek Türk kuvvetlerinin 
Hindistan’a geçmesini önlemek için Osmanlı askerleri geri çekilmeye mecbur bırakılmıştır. 3 Haziran 1915’te 
Amara, 25 Temmuz’da Nasiriye İngiliz kontrolüne geçmişti. 27 Eylül’de Aziziye’yi işgal eden İngiliz kuvvetleri, 12 
Kasım 1915 tarihinde Bağdat’a doğru yürümeye başladı. On gün sonra, Nurettin Paşa komutasındaki Osmanlı 
ordusu İngilizleri Selmanpak’ta durdurdu. Kuvvetlerinin üçte birini kaybeden General Townshend, 3 Aralık’ta 
Kutu’l-Ammare’ya çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada, Osmanlı Devleti Irak Cephesi için 6. Orduyu kurmuş ve 
komutan olarak da Alman Mareşal Von Der Goltz Paşa’yı atamıştı. Bölge komutanı Nurettin Paşa’nın bu atamaya 
karşı çıkması üzerine de, yerine Enver Paşa’nın amcası Halil Paşa komutan olarak atanmıştır. İngiliz kuvvetleri, 
Kutu’l-Ammare’da kuşatılmış ve yaklaşık beş ay kuşatma altında kalmıştır. Bu sırada, kuşatmayı yarma faaliyetleri 
olduysa da başarılı olamayan İngilizler 29 Nisan 1916’da komutanlarıyla birlikte teslim olmuştur (Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Musul-Kerkük ile İlgili Arşiv Belgeleri 1525-1919).

Kutu’l-Ammare’da İngilizlerin teslim alınmasından sonra, Osmanlı ordusu Basra’ya doğru ileri bir harekât 
yapmadı. Bunun yerine, Rusları İran’dan temizlemek için 13. Kolordu İran’a gönderilmişti (BOA, DH.ŞFR 456/63: 
Basra alınmadan Afganistan üzerine gitmenin doğru olmadığına dair Süleyman Askeri Bey’in raporu. Ancak, bu 
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rapor dikkate alınmamıştır. Kaya, 2007). Bu durumu fırsat bilen İngiltere, tekrar bölgeye yeni ordular göndermeye 
ve durumunu güçlendirmeye çalışmıştır. Bu sırada, Fransa ile anlaşılmış ve Rusya’nın da onayladığı Sykes-Picot 
Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın şartları, daha sonra İngiltere’nin politikasına aykırı bulunduğundan 
kısa bir süre sonra değiştirilmesi için faaliyetler başlayacaktı. Ancak, İngiltere durumu artık siyasi meselelerden 
önce askeri olarak çözmek istemekteydi. 1916 yılının başlarında, Londra’da çıkarılan The Times Gazetesi petrol 
kıtlığının başladığını haber vermekteydi. 1916 Mayıs’ta ise aynı gazete, artık petrolün sadece makinelerde iş 
için kullanılmasının açıkça tanımlanarak israfın önlenmesi, gezilerde ve eğlencelerde petrol kullanılmamasını 
istemekteydi (Yergin, 2003). Bu durum, İngiltere’nin açıkça petrol krizine girdiği ve artık sadece ithalatla petrol 
sorununun çözülemeyeceğini göstermekteydi. Bu yüzden de, yeni petrol sahaları ele geçirilmeli hem savaş 
zamanında hem de savaştan sonra petrol kaynakları İngiltere’nin malı olmalıydı. Bu yüzden de, en önemli petrol 
bölgeleri olan Musul-Bağdat havalisi İngiliz kontrolünde olmak zorundaydı. Bunu sağlamanın tek yolu, ileriye 
doğru hücum ederek askeri yollardan buraları işgal etmekten geçmekteydi. Savaşın başında İngiltere, bu bölgeden 
yılda 270.000 ton petrol üretip kullanırken 1917 yılına gelindiğinde bu rakam 900.000 tona ulaşmıştı (Burak, 2004).

Basra körfezine sürekli asker ve mühimmat yığan İngilizler, 13 Aralık 1916 tarihinden itibaren tekrar kuzeye 
doğru ilerlemeye başlamışlardı. Bu süreçte geçekleşen iki olay İngilizlerin işine yaramıştı. Bunlardan ilki ve 
önemlisi, Arap İsyanıdır. Yerel güçler, İngiliz tarafına resmen geçmiştir. Diğer bir gelişme ise, buradaki Osmanlı 
ordusunun başka yerlere gönderilmesidir. Bu cephedeki ordudan 13. Kolordu İran’da, 7. Ordu Musul’da ve 18. 
Kolordu da Bağdat’ın güneyinde bulunmaktaydı. İngiltere Irak’taki ordusuna ek olarak 160.000 kişilik yeni bir 
kuvvetle orduyu güçlendirmişti (Kubal, 2008). Dağınık olan Osmanlı ordusu, toparlanana kadar İngilizler kısa bir 
süre içerisinde Bağdat’a kadar geldi ve 11 Mart 1917’de Bağdat’a girdiler. Bağdat’ın düşmesinden sonra burayı 
tekrar almak için Yıldırım Orduları kurulmuş ve bu ordunun 7. ordu komutanı olarak Mustafa Kemal Paşa atanmışsa 
da bu cephede bir savaş olmamıştır. Filistin cephesinde İngilizlerin taarruzuna karşı Yıldırım Orduları buraya 
kaydırılmıştır. Yılsonuna kadar da Bağdat’a bir müdahale yapılamadığında İngilizler kuvvetlerini iyice yığmıştır. 
1918 sonbaharında, Filistin Cephesindeki İngiliz zaferi üzerine İngiltere buradaki askerlerinin büyük bir kısmını 
da Bağdat’a göndermiştir. 7 Mayıs 1918’de, Kerkük de İngiliz işgaline uğramıştır. Bundan sonra, İngiltere’nin 
hedefi Musul’u ele geçirmek olmuştur. Ateşkes imzalanması gündemde olduğu bir sırada, İngiltere’nin amacı 
ateşkes imzalanmadan önce bu petrol bölgesini de ele geçirmekti. Ancak, ateşkesin imzalandığı 30 Ekim 1918’de 
İngiliz birlikleri Musul’a girmemişti. 2 Kasım 1918’de, mütareke şartlarına göre güvenlik gerekçesiyle Musul’un 
Osmanlı ordusunca terk edilmesi istenmiştir. Yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmamış ve merkezden 
çatışma çıkarılmaması yönündeki emir üzerine Musul, Türk askerlerince boşaltılmıştır. 15 Kasım 1918’de, Musul 
İngilizlerin kontrolüne geçmiş ve 30 Kasım’a kadar da Türk unsurun tamamı tahliye edilmiştir. Bu süreçten sonra, 
Musul sorunu diplomatik bir konu olarak kalmış ve Lozan’da da çözülemeyen bir konu olarak kalmıştır (Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Musul-Kerkük ile İlgili Arşiv Belgeleri 1525-1919).

5.4.3. Osmanlı Devleti’nin Petrol Bölgeleri Üzerinden Paylaşılması

Almanya açısından, petrol ve hammadde kaynakları önemli bir yer tutuyordu. Bu durum, onları dost bir 
tavırla Osmanlı Devleti’ne yakınlaştırdı. Bu yakınlaşma, Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanya’ya verilmesiyle 
sonuçlanmıştır. Bu imtiyazla birlikte, Osmanlı topraklarındaki zengin petrol yatakları dolaylı olarak Almanlara 
verilmişti. Ancak, Almanlar bu fırsatı değerlendirememiştir. Çünkü, verilen imtiyaz daha sonra iptal edilmişti. 
Savaş süresinde petrol yataklarından uzak kalan Almanlar, savaşın sonuna gelindiğinde petrol stoklarının bittiğini 
fark edememişlerdir (Ediger, 2007).

Savaş sırasında motorize birliklerden yararlanmayı isteyen ve bu araçlara lazım olacak petrolü de hesaplayan 
İngiltere, bu ihtiyaç doğrultusunda hareket etmiştir. Savaş başlar başlamaz, ilk iş olarak donanmayı Basra körfezine 
göndererek İran ve Basra’daki petrol kuyularını korumaya almıştır. Petrol depolarının tutuşma ve patlama riski onları 
açık hedef haline getirmekteydi. Savaş boyunca taraflar, ilk olarak depoların güvenliğini sağlamaya çalışmışlardır. 
Bu konuda, Fransa hükümetinin Suriye’deki petrol depolarına sabotaj için Yunanlı ajanları kullanacağının haber 
alınması üzerine gerekli tedbirler alınmıştır (BOA, DH.ŞFR, 58/205: Petrol depoların sabotaj yapılacağına dair 
istihbarat ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması için telgraf). Aynı şekilde karşı müdahale olarak da, Osmanlı-
Alman ittifakı da İngilizlerin petrol kuyuları ve depolarını vurmaya çalışmıştır. İran’daki petrol üretimi ve sevkiyatını 
durdurmak için yapılan çabalar sonucunda, Abadan’a kadar olan boru hatları tahrip edilmiştir (Parlar, 2003).

I. Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve müttefikleri araba ve kamyonları kullanarak üstünlük sağlamışlardır. 
Savaşın sonlarına gelindiğinde, bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. İngiliz ordusu 56.000 tank, 34.000 motosiklet 
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ve 23.000 motorlu taşıt kullanmaktaydı. Fransa’ya ise, sadece ABD’nin getirdiği araç sayısı 50.000 idi. 1914 
Eylül’ünde Almanlar, Fransızlara karşı üstünlük sağlamışlarsa da taksilerin hızı ile Fransa bu açığı hemen 
kapatmıştı. Böylece, Paris’in işgali önlenmiştir. Savaş ekonomisi ve araştırmaları, motorlu araçların silah olarak 
kullanılmasını sağlamıştır. Traktörlere takılan paletler, araçların dikenler üzerinde hareket etmesini sağlamıştır. 
Bu traktörlere, makineli tüfek de takılınca ilk tank modelleri oluşmuştur. Savaşın sonucunu, bu aletler belirlemiştir 
(Parlar, 2003). Motor yakıtı olarak, petrol ürünlerinin kullanıldığı böyle bir savaşta sonucu belirleyen esas faktör 
aynı zamanda petrol olmuştur (Karadağ, 2004).

İtilaf Devletleri savaş başladıktan hemen sonra, savaş sonrası için Osmanlı topraklarını paylaşmaya başlamıştı. 
Savaşan gruplar, savaş sırasında kendi aralarında paylaşım antlaşmaları yapsa da neticede savaştan muzaffer 
olarak çıkan tarafın paylaşımları kabul görecektir. Bu çerçevede, baş aktör olarak İngiltere ve Fransa’nın yapmış 
olduğu paylaşımlar dikkat çekmektedir. Bu iki devlet, Osmanlı topraklarında önceden beri devam eden rekabetlerini 
geçici olarak bir tarafa bırakmışlarsa da savaş sonu için hazırlıklı olmak adına anlaşmaya da çalışmışlardır. Müttefik 
oldukları Rusya’nın da aralarında olduğu ilk paylaşım, İstanbul Antlaşması’dır. Bu antlaşma ile Rusya Boğazlar, 
Midye-Enez çizgisine kadar olan topraklar ve Ege Adalarını alacaktı. Fransa; Suriye, Hatay ve Toros Dağlarına 
kadar ki Adana havalisini, İngiltere de kalan bölgeleri alacaktı. Çanakkale savaşından hemen önce yapılan bu 
antlaşmadan tüm devletlerin beklentisi oldukça yüksekti. Ancak, Çanakkale’deki başarısızlıkları, bu antlaşmanın 
geçersiz olmasına neden olmuştur. Daha sonra, İtalya’yı da savaşa sokmak için İngiltere Ege bölgesi ve adaları 
İtalyanlara vaat ederek Londra Antlaşmasını imzalamıştır (Uluğbay, 1995).

İngiltere’nin paylaşım yaptığı topraklar içerisinde en sorunlu ve çetrefilli yer, Ortadoğu bölgesi olmuştur. Bu 
bölge yerel aşiret reisleri, Fransa ve Rusya ile ayrı ayrı birbirinden habersiz olarak paylaşılmıştır. 15 Temmuz 
1915’ten itibaren Mekke Şerifi Hüseyin ile görüşmelere başlayan İngiltere, Arap topraklarını Şerife vaat etmişti. 
Ancak, Şerif Hüseyin’e vaat edilen topraklar diğer taraftan Fransa ve daha sonra da Rusya ile paylaşılacaktır 
(Kemal, 2004).

Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’daki topraklarını paylaşmak için Fransa ve İngiltere, önce kendi arasında 
görüşmelere başlamıştır. Bu görüşmelerde İngiliz tarafını Lord Kitchener ile Kahire’de çalışmış olan Arap 
Uzmanı Sir Mark Sykes, Fransız tarafını da Fransız Dış İşleri Uzmanı ve Beyrut Konsolosu Georges Picot temsil 
etmiştir. 1915’in sonlarına doğru başlayan görüşmelerde, Fransa tarafı Musul’un da kendi hâkimiyet bölgesine 
katılması gerektiğini öne sürmüştür. Sir Sykes ise, konuyu diğer uzmanlara danışmıştı. Bu aşamada uzmanlar, 
Basra bölgesine en güçlü tehdidin Rusya’dan gelebileceğinden bahsederek araya Fransa gibi bir tampon devlet 
konulmasını kabul etmişlerdi. Günün koşullarında petrol çıkartılan Tuzhurmato, Kil, Hit ve Kerkük İngiltere 
kontrolüne bırakılırken Musul ve havalisi de Fransa’ya bırakılmıştır. Fransa’nın bu görüşmelerde, Kerkük’ü ısrarla 
talep etmesi üzerine İngiltere Sivas ve Harput vilayetlerini de Fransa’ya bırakmış, fakat Kerkük’ten vazgeçmemiştir 
(Uluğbay, 1995).

İngiltere ile Fransa arasında 3 Ocak 1916’da imzalanan Sykes-Picot Antlaşması, Ortadoğu’nun geleceğini 
şekillendirmekteydi. Antlaşmanın geçerli olması için Rusya tarafından da onaylanması şart idi. Rusya ise, 
Kuzeydoğu Anadolu’daki toprak isteklerinin kabul edilmesi şartıyla bu antlaşmayı onaylayacağını bildirmiş, 
sonuçta 23 Mayıs 1916’da kesin şeklini alan Sykes-Picot Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma, tam anlamıyla 
uygulanmamış bazı değişiklikler yapılmışsa da bölgenin geleceğini bu antlaşma şekillendirmiştir. Antlaşma ile 
bölge; İtilaf devletlerinin toprakları doğrudan hâkimiyet altına aldıkları bölgeler, ekonomik etki alanları, sömürge 
toprakları ve uluslararası yönetilecek yerler olarak dört farklı bölgeye ayrılmaktaydı. Buna göre (Kubal, 2008):

• Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı Rusya’ya verilecek,

• Doğu Akdeniz ve Suriye kıyıları ile Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul Fransa’ya verilecek,

• Hayfa ve Akka limanları, Bağdat, Güney Mezopotamya İngiltere’ye verilecek,

• Fransa ile İngiltere’nin elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz 
denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,

• İskenderun serbest bir liman olacak,

• Filistin’de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacak ve haritası hazırlanacak.

Sykes-Picot Antlaşması’nda, Musul Fransızlara verilmişti. Antlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra 
İngiltere, petrol konusunda fikir değiştirmiştir. Amiral Slade, Alwyn Parker ve APOC yöneticisi Greenway gibi 
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birçok önemli bürokrat ve işadamı petrolle ilgili görüşlerini hükümete aktarmıştı. Donanma Haber Alma Örgütü 
Genel Müdürü’nün sunduğu raporda, İngiltere’nin kontrolü altında olan hiçbir petrol bölgesinin yabancı devletin 
veya yabancı ortaklığın, yabancı şirketlerin ellerine geçmemesi gerektiği belirtilmekteydi. Böyle bir durumun 
tüm sakıncaları bir yana, İngiliz halkının öfkesine yol açacağı ifade edilmekteydi. Bunlara ek olarak Amiral Slade, 
31 Ekim 1916’da kabineye vermiş olduğu raporda donanma için petrolün önemini vurgulayarak Mezopotamya, 
Bahreyn, Kuveyt ve Arabistan’daki petrol yataklarının işletme hakkının İngiltere lehine güvence altına alınması 
için gerekli önlemleri önermekteydi (Uluğbay, 1995). 1917’de İngiltere’nin petrol ithalatının tüketilen petrolün % 
80’ine ulaşması yöneticilerin dikkatlerini bu yöne çekmiştir. Bu sıralarda, Alman denizaltıları petrol tankerlerini 
batırdığından İtilaf devletleri petrol sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Fransa’nın içine düştüğü kritik durum, Başbakan 
Clemenceau tarafından ABD başkanı Wilson’a gönderilen mesajda açıkça görülmekteydi. Bu mesajda zafer 
kazanmak için kan kadar petrole de ihtiyaç duyduklarını ifade etmekteydi (Uluğbay, 1995).

1917’de, Rusya’da Bolşevik Devrimi gerçekleştiğinden Rusya savaştan önceki sınırlarına çekildiğini açıklayarak 
Rusya adına savaşı bitirmiştir. Hem petrole olan ihtiyacın artmış olması hem de kuzeydeki Rusya tehlikesinin 
ortadan kalkmış olması, Musul’un İngiltere hâkimiyetine alınmasını tetiklemiştir. Sykes-Picot Antlaşmasında, 
Rusya ile İngiliz hâkimiyeti arasına tampon devlet olarak Fransa düşünülmüştü. Ancak Musul’un petrol 
rezervlerinin belli olması, Rusya’nın savaştan çekilmesi ve petrole ihtiyacının aşırı derecede artması bu karardan 
vazgeçilmesine neden olmuştur. Bu arada, ikinci kez bir petrol raporu yazan Amiral Slade 29 Temmuz 1918’de bu 
raporu donanma bakanlığına sunmuştur. Bu raporda da, İngiltere’nin petrol gereksinimine değinilerek dışarıya 
bağımlı hale gelindiği belirtilmiştir. ABD petrolünün de, 20-25 yıl içinde tükenebileceği hesaplandığından petrol 
üretiminde sıkıntı olacaktır. Yeni petrol kaynaklarının Ortadoğu bölgesi olduğundan bahsedilerek bu bölgenin 
her ne pahasına olursa olsun, İngiltere kontrolünde olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu rapora ek olarak, Musul 
yöresinin petrol rezervi özel olarak Slade’den istenmiştir. Raporlar sonucunda, tüm bölge ve Musul’un İngiliz 
kontrolüne geçmesi için askeri ve siyasi faaliyete geçme kararı alınmıştır. Ateşkes imzalanmadan, Musul’un ele 
geçirilmesi için çalışmalar başlatılmış ve ordu ileri harekâta geçirilmiştir. Savaşı Osmanlı Devleti adına sona 
erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada, İngilizler Musul’a girmemiş olmalarına rağmen mütareke 
şartlarını bahane ederek Musul’u işgal ederek fiili durum oluşturmuştu. Musul’un işgal durumunun netleşmesi, 
barış antlaşmasında gerçekleştirilmeye çalışılacaktır (Uluğbay, 1995).

İngiltere, savaşın ardından Fransa ile toprak ve daha önemlisi petrol konusunda görüşmelere başlamadan 
önce 1918 Aralık ayında Türk Petrol Şirketi’ndeki Alman hisselerini kamulaştırmıştır. Deutsche Bank’a ait olan % 
25’lik hisse düşman malı olması ve Almanların İngilizlere verdiği zararın bir kısmının karşılığı olarak kamulaştırma 
kararıyla İngiliz mallarına katılmıştır (Ediger, 2007). Bu sayede, Fransa’nın bu hisseler üzerinde söz sahibi olması 
ve talepte bulunmasının diplomatik olarak önüne geçilmiştir. İngiltere ve Fransa başkanlarının görüşmesinin 
ardından, heyetler arası görüşmeler başlamış ve yaklaşan Paris Barış Konferansı’ndan önce kendi paylaşımlarına 
son şekli vermeye çalışmışlardır. Fransa, genel olarak tüm bölgelerdeki petrolden bir pay almayı ve Türk Petrol 
Şirketi’ndeki Alman hisselerinin de kendilerine verilmesini talep etmekteydi. Bu sırada, ABD’nin de devreye 
girmesi ve bölgede yeni bir güç ve taraf olarak ortaya çıkması İngilizleri telaşlandırmış ve Fransa ile antlaşmaya 
mecbur bırakmıştır. 8 Nisan 1919’da Long-Berenger Antlaşması adıyla bilinen petrol paylaşımı yapılmıştır. Buna 
göre; İngiltere Irak’ın mandasını aldığı takdirde Türk Petrol Şirketi veya onun yerine kurulacak şirkete Osmanlının 
verdiği ayrıcalıkları verecektir. Bu şirket, sürekli olarak İngiliz sermayesinin kontrolünde olacak ve % 70 İngiliz 
sermayesi olacaktır. Fransa’ya da % 20 sermaye verilecek, yerel devlet de % 10 pay alacaktır. Yerel devlet, şirket 
sermayesine katılmak istemezse onun payı iki ülke arasında eşit olarak paylaşılacaktır (Antlaşmada sırasında 
bölgenin hukuki yapısı ve adı tespit edilmediğinden yerel devlet kelimesi ile geçiştirilmiştir. Ne Osmanlı ne de 
Türkiye adından bahsedilmediğinden bölgenin Osmanlıdan koparılacağı da bu belge ile ortaya konulmaktadır). 
Ayrıca; Fransa devralacağı Alman hisselerinin bedelini ve faizini ödeyecek, mandası altındaki topraklardan petrol 
boru hattına izin vererek liman ve rafineri gibi altyapıların inşaatına da izin verecektir (Uluğbay, 1995).

16 Mayıs 1919’da İngiltere, Long-Berenger Antlaşmasını onayladığını belirterek Fransa’ya antlaşmayı 
onaylaması için nota vermiştir. Ancak, notanın cevabı gelmeden Fransa’nın Suriye’ye yönelik tutumlarını 
beğenmeyen İngiltere antlaşmayı geçersiz olarak ilan etmiş yeni bir nota vererek antlaşmayı iptal etmiştir. Bu 
sıralarda, Kurtuluş Savaşını başlatan Mustafa Kemal Paşa, Erzurum kongresinde Misak-ı Milli çerçevesinde 
ülkenin sınırlarını belirlemişti. Bu sınırların içinde, Musul da yer almaktaydı. Bunun haberini alan İngiltere, 
hemen bölme faaliyetlerine geçerek Kürtleri isyana teşvik etmeye başlamıştır. Ancak, bu süreçte Kürtler kısa 
bir süre içinde ayaklanmamıştır. İngiltere, petrol bölgelerinin hâkimiyeti için gerekli önlemleri savaş sürecinde 
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askeri olarak almıştı. Petrol bölgelerini işgal etmiş ve bu yerleri kontrol altına da almıştır. Siyasi olarak, Fransa ile 
arasında Musul kalmıştı. Bu pürüz, daha sonra Türkiye ile de bir sorun olacaktır. Fransa ile yapılmış olan Sykes-
Picot Antlaşması, Musul’u Fransızlara vermekteydi. Bu bölgeyi yeniden siyasi olarak elde etmek için İngiltere tüm 
gücünü bu yöne vermiş ve mücadele etmiştir. Diğer devletleri bölgeden siyasi olarak uzak tutamayacağını gören 
İngiltere, Fransa’ya bölge petrollerinden pay vererek sorunu çözmüştür. 20 Nisan 1920’de imzalanan San Remo 
Antlaşması ile Fransız-İngiliz çekişmesi sonuçlanmıştır. Long-Berenger Antlaşmasını esas alan bu antlaşmaya 
göre (Uluğbay, 1995):

• Fransa, Mezopotamya petrollerini işletecek şirkete % 25 oranında katılabilecek ve isterse üretilen petrolün 
% 25’ini de satın alabilecektir.

• Yerel hükümet, bölge petrolünü işletecek şirkete % 20 oranında katılabilecektir.

• Fransa, kendi nüfuz bölgesinden geçen boru hattı ile İran’dan Akdeniz’e sevk edilen APOC petrolünün de % 
25’ini satın alma hakkına sahiptir.

• İki ülke, dünyanın geri kalan yerlerindeki petrol arama ve işletme faaliyetleri için karşılıklı olarak birbirlerini 
destekleyecektir.

İngiltere ve Fransa, kendi aralarında petrol bölgelerini ve Osmanlı topraklarını paylaşarak buna uygun 
antlaşmalar yaparken Anadolu’da bu işgallere karşı bir direniş başlamıştır. Bu sırada, Osmanlı Devleti ile İtilaf 
Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Barış Antlaşması imzalanmıştır. Son kez toplanan Osmanlı 
Mebusan Meclisinde, Misak-ı Milli kabul edilmesine rağmen bu karar gözetilmeksizin Sevr Barış Antlaşması’nda 
ülkenin sınırları çizilmiştir. Bu antlaşmanın sınırları belirleyen maddelerinde, Musul (ateşkes sırasında işgal 
edilmemesine rağmen) Irak toprakları içerisinde bırakılmıştır. Diğer taraftan, Osmanlı Devleti’nde Ali Rıza 
Paşa hükümeti tarafından 12 Ocak 1920 tarihinde alınan kararname ile 1908’de, Hazine-i Hassa’dan alınarak 
Maliye’ye verilen her türlü emlak ve imtiyazı Hazine-i Hassa’ya iade etmiştir (Başa, 2013). Bu hamlenin amacı, 
savaş sonunda devlet arazilerine işgalci devletler tarafından el konulabilirken özel mülk olan Hazine-i Hassa 
mülkiyetine dokunulamayacak fikridir. Ancak; 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşmasında Musul, 
Irak’ın sınırları içerisinde kabul edilmiştir. Antlaşmanın 240. maddesi de, yeni kurulan devletlerin Hazine-i Hassa 
adına kaydedilen her çeşit mal ve mülkü parasız olarak elde edeceklerini belirtmektedir. Bu durumda, İngiltere 
özel mülkiyeti her türlü savunurken Ali Rıza Paşa kabinesinin hamlesini de boşa çıkarmıştır (Sevr Antlaşması her 
ne kadar yeni kurulan devletlerin Hazine-i Hassa mallarına el koyabileceği hükmünü içerse de uygulanmamış ve 
kaldırılmıştır. Mili Mücadele sonunda imzalanan ve uygulanan Lozan Antlaşmasında ise, böyle bir madde yoktur. 
Ancak, hem Hazine-i Hassa’ya ait araziler hem de Neftçizade ailesi özelindeki gibi petrol çıkarılan şahıs arazilerine 
el konulmuş ve geri verilmemiştir (Uluğbay, 1995).

Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinin uygulanmaya başlanması, Osmanlı Devletinin sona erdiğini 
göstermektedir. Orduların terhisi, ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Osmanlı Devleti’nin fiili olarak sona 
erdiğini gören Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, çareyi Anadolu’da teşkilatlanarak yeni bir devlet kurmakta 
görmüşlerdi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan bu hareket kısa bir sürede teşkilatlanarak yaklaşık bir yıl 
sonra 23 Nisan 1920’de kendi meclisini oluşturmuştur. Bu sıralarda, İngiltere de Irak’ı mandası altına aldığını 
ilan etmiştir. Ancak, bu hüküm Irak’ta kolayca kabul edilmemiştir. İngiltere, Irak’ta başlayan ayaklanmaları 
büyük bir ordu ile bir yıl sonra bastırabilmiştir. İngiltere, Irak’ta hâkimiyet kurmakla uğraşırken Mustafa Kemal 
Paşa’da Anadolu’yu düşmanlardan temizlemekle uğraşmıştır. Belki de, İngiltere Irak ve Arap dünyası ile meşgul 
olduğundan Anadolu’ya fazla önem vermemiş, bunun yerine Yunanlıları kullanmaya çalışmıştır. Türk orduları, 
düzenli İngiliz birlikleriyle mücadele etmemiş, işgalci Yunan askerleriyle savaşmıştır (İngiltere, o sıralar Irak ile 
meşgul olduğundan Türkiye ile belki ilgilenmemiştir. Ancak, Musul Sorununu ikili görüşmelere başlamadan önce 
bu eksiğini fazlasıyla tamamlayarak Şeyh Sait İsyanını organize edecektir. Türk ordusu da, Musul yerine ülke içiyle 
meşgul olmak zorunda kalacaktı) (Başa, 2013).

Türkiye’deki işgalci kuvvetlerle yapılan savaşların sonunda Yunanlılar denize dökülmüş, İstanbul’daki İtilaf 
güçleri de geldikleri gibi gitmişti. Milli mücadelenin sonunda, Sevr Antlaşmasının kabul edilmediği ortaya 
konulmuştu. Milleti temsil etmeyen İstanbul Hükümeti ve Padişahın onayı geçersiz sayılmıştı. Saltanatın da 
kaldırılmasıyla birlikte barış antlaşması için Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tek yetkili haline 
gelmişti. Bundan sonraki süreçte, Dünya Savaşı sonundaki durum için Türkiye ile İtilaf devletleri arasında yeni bir 
antlaşma görüşmeleri başlayacak ve Lozan Barış Antlaşması imzalanacaktır (Başa, 2013).
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 Harita 5.39.  Sevr ve Lozan Antlaşmalarına göre sınırlar (www.nkfu.com) 

5.4.4. Lozan Barış Antlaşması ve Musul Sorununun Çözümü

I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti adına sona ermeden önce İngilizler petrol bölgelerini ele geçirmek için işgal 
faaliyetlerine hız vermişti. Bunun için ordular, özellikle Mezopotamya’da birçok yeri işgal etmişti. Ancak, en 
önemli petrol bölgelerinden biri olan Musul’a İngilizler ateşkesten önce girememişti. Ateşkesten sonra, güvenlik 
gerekçesiyle İngiliz kuvvetleri Musul’u işgal etmiş ve Türk devlet görevlilerini de şehir dışına göndermişti. Hem 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Osmanlı Meclisinin almış olduğu karara göre, ülke sınırları ateşkes 
imzalandığı sırada işgale uğramamış yerlerden başlıyordu. Bu karara göre de, Musul’un Türkiye sınırları içerisinde 
olması gerekmekteydi (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Musul ve Kerkük ile ilgili Arşiv Belgeleri, 1525-1919)

Petrol bölgelerini doğrudan olduğu kadar dolaylı olarak da hâkimiyeti altına almaya çalışan İngiltere, 
Mezopotamya’yı da kontrol altına almak istemiştir. Ancak müttefiki olan ABD Başkanı Wilson’un sömürgeleri 
kaldırmış olması, İngiltere’yi engellemekteydi. Fakat sömürgeci devletler, buna da bir çözüm yolu bularak sömürge 
ile doğrudan merkeze bağlamak yerine uydu hükümetler ve krallıklar kurarak bunları himayesi veya mandası 
altına almışlardı. Hatta, Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal Suriye’de kral olarak ilan edilmişti. Daha önceki antlaşma 
gereği Suriye, Fransa’ya bırakılınca Faysal’ın krallığı da sona ermişti (Yergin, 2003).

Basra Körfezi’nde hâkimiyet kurmaya çalışan İngiltere, burada bir devlet yaratma faaliyetine girişmeye başladı. 
Bölgedeki petrol yataklarına sahip çıkacak en önemlisi de, kendi kontrollerinde olan birisini buraya kral yapmak 
için çalışmaya başlamıştı. Daha önce Arap isyanını yöneten ve kısa bir süre Suriye krallığı yapan ve sürgüne 
gönderilen Kral Faysal, bu konuda en önemli seçenek olarak belirmişti. İngilizler sadece petrol bölgeleri için değil, 
Hint deniz yolu güvenliği ve İran petrolleri için de Basra körfezinde bir devlete ihtiyaç duymaktaydı (BOA, HR.SYS 
2468/29: Irak’ta bir Arap krallığı oluşturmanın İngiltere’nin iki yüzyıllık bir siyaseti olduğuna dair Journel de Geneve 
Gazetesi’ndeki makale). Bölgeyi dolaysız olarak kontrol altına almaktansa, bir Arap hükümeti kurup monarşik 
hükümdar getirmek daha avantajlı görülmekteydi. Hem her milletin kendi kaderini tayin etme hakkı çiğnenmemiş 
olacak, hem de sömürge yerine manda hâkimiyeti ile kontrol sağlanacaktı. Bunun için Faysal’a, 1921 Ağustos’unda 
Irak kralı tacı giydirilmişti. Böylece, İngiliz menfaatleri için kurulan Irak devleti yaratılmıştı. Sadece, Türkiye ile 
bir sınır meselesi kalmıştı ki bu da Anadolu’da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin işgallere son vererek barış 
görüşmelerinde giderilmeye çalışılacaktı (Yergin, 2003).

İngilizlerle Musul konusunda ilk temas, 26 Kasım 1922 günü ikinci delege Dr. Rıza Nur Bey’in, İngiltere Dışişleri 
Müsteşarı ile yaptığı görüşme ile olmuştur. Bu görüşmede, Musul petrollerinin işletilmesi konusu ele alınmış ve 
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tarafların bu işi uzmanlara havale etmelerine karar verilmiştir. Uzmanlar toplantısında, Türk tarafını delegasyondan 
Muhtar Bey temsil etmiştir. Muhtar Bey, Musul petrollerinin işletilmesine Türkiye’nin Fransa ve Amerika ile eşit 
düzeyde katılmak istediğini, fakat bundan önce Irak sınırının Türkiye lehine düzenlenmesi gerektiğini söylemiştir. 
İsmet Paşa da, 30 Kasım 1922 tarihli telgrafında; Musul’un, Türkiye’nin bir parçası olduğunu bildirmesi üzerine 
İngilizler de öncelikle sorunun siyasal tarafının çözümlenmesini istediklerini bildirmekteydi. Bununla beraber 
İngilizler Türkleri Musul’dan vazgeçirmek için yine bir uzlaşma yolu aradıkları görülmektedir (Armaoğlu, 1998).

İsmet Paşa 7 Aralık 1922 günü, İngiliz müsteşarını davet ederek, kendisine artık barış için karar alma zamanı 
geldiğini belirtmiş ve barış için de, “ Musul Meselesi’nin hallinden başlayalım “ demiştir. Müsteşar ve yanında getirdiği 
uzmanlarla yapılan ikili görüşmelerde, bir paylaşım yapılmıştı. Kürtlerle çevrili dağlık bölge, Süleymaniye’ye kadar 
bir şerit halinde Türkiye’ye bırakılmıştı. Irak’a ise, Dicle’nin iki tarafındaki toprakları ayırmışlardı. Ancak, İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı’nın bunu kabul etmemesi üzerine pazarlığın devamı gelmemiştir. Lord Curzon’a, Londra’dan 
gönderilen talimatta Türkiye’ye bırakılmak istenen toprakların verilemeyeceği şu gerekçelere dayandırılmaktaydı 
(Şimşir, 1990):

• Bu bölgeyi vermek İngiltere’nin durumunu zayıflatır ve Türkler ondan sonra Musul vilayetinin tamamını 
isterler.

• Türkiye kuzeydeki Kürt bölgesini aldıktan sonra güneydeki Türk bölgesini de ister.

• Bu bölgenin Türkiye’ye verilmesi, Irak’ta ulaşımı sekteye uğratır. Ayrıca, Bağdat ile İran arasındaki ulaşım 
da tehlikeye düşer.

• Söz konusu bölgede, idari zorluklar ortaya çıkar.

• İngiltere’nin Irak’ta daha fazla asker bulundurması zorunluluğu doğar.

İsmet Paşa’nın 10 Aralık 1922 günü Lord Curzon ile yaptığı görüşme ve restleşme sonrasında Curzon, İngiltere’ye 
çektiği telgrafta; “... İsmet ile yaptığım görüşme dostane olmakla beraber, hiçbir sonuç vermedi. Çünkü İsmet Paşa, 
Musul’u kendilerine teslim etmemiz üzerinde ısrar etti ve Musul’u almadan asla Ankara’ya dönmeyeceğini söyledi” 
diyordu. 10 Aralık görüşmesinden sonra Curzon, hükümetinin görüşlerini belirten bir de muhtıra göndermiştir. 
İngiltere’nin Milletler Cemiyeti tarafından mandater tayin edildiği bir toprağı iade edemeyeceğini bildiriyor ve 
“Hükümetim, Musul vilayetini iade etmeği tasavvur edemez” diyordu. Curzon’un bu muhtırasına İsmet Paşa 24 
Aralık’ta cevap vermiştir. Journal Gazetesi’nde çıkan habere göre; İsmet Paşa, Musul nüfusunun 263.830 Kürt ve 
146.960 Türk’e karşılık, ancak 53.210 Arap’tan oluştuğunu belirtmekteydi. Kürt ve Türklerin “Anadolu Lehçesi” ile 
Türkçeyi konuştuklarını belirtmekteydi. Ayrıca; Musul’un ateşkesten sonra, İngiliz kuvvetleri tarafından haksız bir 
şekilde işgal edildiğini ve Misak-ı Milli’ye göre de, Musul’un vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirmekteydi 
(Şimşir, 1990).

Çeşitli ikili görüşmeler sonrasında İsmet Paşa: “Bizim için Musul bir vatan meselesi, sizin için ise bir petrol 
meselesidir.” diyerek konuyu özetlemekteydi. Petrol sorununda, İngilizleri tatmin edecek bir çözüm için ortak 
çalışma yapılabileceği belirtilmişse de İngilizler buna da yanaşmamıştır. İsmet Paşa 14 Ocak 1922’de çektiği 
telgrafta; İngilizlerin Türkleri yıldırıp Musul’dan vazgeçirmek için, müttefiklerini de Türkiye ile anlaşmazlık 
haline sokmaya çalıştıklarını bildiriyor ve barışın Musul meselesinin üzerine olacağını vurguluyordu. İsmet Paşa, 
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Ankara’ya 23 Ocak günü I. Komisyonda Musul için plebisit teklif edeceğini bildirmiş ve onay istemiştir. Mustafa 
Kemal ise Ankara’dan gönderdiği cevapta, halkın oylarının serbestçe belirlenebilmesi için bütün işgal kuvvetlerinin 
ve aynı zamanda oradaki “teşkilatının” da geri çekilmesi ve geçici bir yönetimin kurulması şartını ileri sürmüştür. 
Curzon ise İsmet Paşa’ya gönderdiği mektubunda, Türk tezi’nin zayıf olduğunu ileri sürmüştür (Armaoğlu, 1998).

Lozan Barış görüşmelerinde, İsmet Paşa için en zor geçen anlar 23 Ocak 1923’te olmuştur. Musul’un siyasi 
muharebe günü olarak tanımlanan bu toplantıda çok çekişmeli görüşmeler yapılmıştı. İsmet Paşa, Musul’un 
Türkiye’ye ait olduğunu vurgulayarak ayrıntılı bir şekilde iddialarını açıklamıştı. Buranın, Türkiye için bir vatan 
meselesi olduğunu tekrar vurgulayarak plebisit yapılmasını istemişti. Lord Curzon da cevap olarak, mandaterlik 
görevlerinden bahsederek plebisiti gereksiz görmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve vekillerin seçimini 
eleştirmiş, bu görüşmenin uzayacağını söyleyerek konunun Milletler Cemiyeti’ne havale edilmesini önermiştir. 
Toplantı, bir karar alınamadan sona ermiştir (Başa, 2013).

Musul meselesi hakkında bir karar alınmamış olması, Türk heyetinde sıkıntı yaratmaktaydı. Lord Curzon’un 
konuyu, Milletler Cemiyetine havale etmeye çalışma nedeni cemiyetin kendi istedikleri gibi bir çözüm sunacağını 
bilmesinden kaynaklanmaktaydı. Nitekim beş gün sonra Milletler Cemiyeti’ndeki İngiltere Temsilcisi Lord 
Balfour, barış konseyini barışa karşı yöneltilen tehdidi önlemeye çağırmıştı (Sonyel, 2003). Türkiye’nin Musul’u 
istemesi, Dünya barışını tehdit etmiş oluyordu. Konunun Milletler Cemiyeti’ne gönderilmesi halinde, ne olacağını 
tahmin eden İsmet Paşa, 26 Ocak’ta Ankara’ya gönderdiği telgrafta “Musul’u Cemiyet-i Akvam’a havale etmek, 
onun atisini muhakkak tehlikeye  koymak demektir.” diyordu (Sonyel, 2003; Armaoğlu, 1998). 29 Ocak 1923’te 
müttefikler tarafından hazırlanan 160 maddelik barış antlaşması tasarısı, İsmet Paşa’ya verilmişti. 31 Ocak’taki 
toplantıda, tasarıda karara bağlanmamış pek çok hüküm olduğunu söyleyen ve tam olarak incelemek için 8 günlük 
süre isteyen İsmet Paşa’ya cevap olarak metni 29 Ocak’ta verdikleri söylenmiştir. Lord Curzon, birkaç gün içinde 
Londra’ya dönmek zorunda olduğundan bu süre içerisinde konuyla ilgili bir karar verilmesini istemiştir. 4 Şubat’ta 
Lozan’dan ayrılan Curzon ve diğer ülke heyetleri, barış görüşmelerine ara vermiştir (Armaoğlu, 1998).

Lozan Barış Konferansı’na ara verilmesi üzerine, İsmet Paşa ve heyet Türkiye’ye dönmüştü. TBMM’de, barış 
görüşmeleri ve Musul ile ilgili oturumlar yapılmıştı. Bu toplantılarda, hem Mustafa Kemal hem de İsmet İnönü, 
Meclise bilgi vermiş ve sınırlar konusunda karar almaya çalışmışlardır. Musul meselesinin antlaşmanın en çetin 
bölümünü oluşturduğu tespit edilerek askeri güç kullanma bile gündeme gelmiştir. Sorunun çözümü için ya silah 
zoruyla Musul alınacak ya da İngiltere ile ikili görüşmelerle çözülecektir. Neticede, İngiltere ile görüşmelere 
başlanması kararı alınmış ve bu durum 8 Mart 1923’te İtilaf Devletleri’ne bildirilmiştir (Buyan, 2001).

Lozan Antlaşması’ndan ayrı olarak Musul Sorununun çözümü için İngiltere ile görüşmeler, 19 Mayıs 1924’te 
İstanbul’da başlamıştır. Haliç Konferansı olarak bilinen bu görüşmelerde Türkiye’yi Ali Fethi Bey başkanlığında 
bir heyet, İngiltere’yi de Sir Percy Cox başkanlığındaki heyet temsil etmiştir. Görüşmelerin sonunda antlaşma 
sağlanamamış ve 5 Haziran 1924’te Haliç Konferansı sona ermiştir. Bu sırada, 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış 
Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmada, Musul ve sınır meselesi Türkiye ve İngiltere arasında dokuz ay zarfında 
dostça çözülmesi, aksi takdirde konunun Milletler Cemiyetinde çözümleneceği hükme bağlanmıştı. Haliç 
Konferansının sonra ermesi ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının ardından İngiltere 6 Ağustos 1924’de Milletler 
Cemiyeti’ne başvurarak sorunun çözülmesini talep etmiştir. Millet Cemiyeti, yapılan araştırmalar ve incelemelerin 
sonunda Musul’un Irak yönetimine bırakılmasına karar vermiştir. Son olarak, Adalet Divanı’na başvurulmuş ve 
bağlayıcı bir karar çıkartılarak 16 Aralık 1925’te Musul, İngiltere mandasındaki Irak’a bırakılmıştır (Özyürek, 2010).

Musul meselesi, Türkiye ile İngiltere arasında siyasi sorun olarak 1926 yılına kadar devam etmiştir. Taraflar 
durumu kabul ederek, 5 Haziran 1926’da Ankara Antlaşması’nı imzalamıştır. 7 Haziran 1926’da, TBMM’de 
onaylanan antlaşma ile sınırlar belirlenmiş ve Türkiye’ye Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle % 10 
pay verilmesi kabul edilmiştir. Türkiye isterse, bir yıl içerisinde bu gelirlerin yerine peşin olarak 500 bin sterlin 
alabilecektir (Uluğbay, 1995). Bu antlaşmayla, Türkiye-Irak sınırı son halini alarak Musul sorunu geçici süreyle de 
olsa sona erdirilmiştir (Türkiye’nin petrol gelirlerinden vazgeçerek 500 bin Sterlin aldığını öne sürenler olduğu gibi, 
bu hakkından hiç bir zaman vazgeçmediği ve düzenli olarak 1927-1951 yılları arasında petrol gelirlerini aldığını 
da ifade edenler bulunmaktadır. Yıllık bütçe ve gelir kalemleri incelemeleri de, bu tezi doğrulamaktadır. Petrol 
gelirinin 1955 yılından itibaren istenilmeme nedeni olarak, Türkiye-Irak ve sonrasında İran’ın imzalamış olduğu 
Bağdat Paktı gösterilmektedir. Bu pakta, bir zarar gelmemesi için Türkiye Irak’tan para talep etmemiştir. 1958 
yılında Irak’ta yapılan askeri darbe nedeniyle de para alınamamış ve 1986 yılına kadar bütçeye tahmini gelir olarak 
konulan bu kalem, bu yıldan itibaren tamamen kaldırılmıştır (Uluğbay, 1995; Kubal, 2008)
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6. CUMHURİYET DÖNEMİNDE PETROL ARAMA VE ÜRETİMİ

6.1. ATATÜRK DÖNEMİNDE ENERJİ POLİTİKALARI

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları ve parçalanması sırasında ardarda gelen savaşlar, ülkede sosyal ve iktisadi 
açıdan oldukça önemli düzeyde bir gerilemeye neden olmuştur. Savaşın bitiminde, ülkenin uğradığı kayıpların 
telafi edilmesi, ekonominin toparlanması ve gelişmesi dolayısı ile milletin yaşam standardının yükseltilmesi ve bu 
sayede güçlü bir Türkiye’nin yaratılması için çalışmalara başlanıldığı görülmektedir.

Foto 6.1. Atatürk’ün el yazısıyla tutmuş olduğu yerbilimleri ile ilgili notlar (MTA Arşivi) 

Doğaldır ki, yüzyıllarca süren kapitülasyonlar yanı sıra azınlıklara açıkça veya kapalı olarak verilmiş olan 
diğer birtakım ayrıcalıklar ve batıl geleneklerle yıprana gelmiş, güçsüzleşmiş bir ekonominin kendini bulması ve 
gelişmesi kolay bir şey değildir. Ancak, savaşın bitiminden sonra eldeki imkânlar sonuna kadar zorlanarak vakit 
kaybetmeksizin bu alanda çalışmalara başlanmıştır (Demir, 1982).

Ekonominin yabancı müdahale ve etkilerinden arındırılması, kendi imkanları ile toparlanıp gelişebilmesi 
için araştırmalar yapılmış, toplantılar, kongreler düzenlenmiş ve planlar hazırlanmıştır. Bütün bunlar, Ankara 
Hükümeti dönemi ile başlayıp Atatürk’ün ölümüne kadar yoğun ve etkin bir biçimde sürdürülmüştür. Neticede, 
zamanla iktisadi ve sosyal alanda giderek hız kazanan bir biçimde büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Belirtilen 
dönemdeki başarıların en büyük nedeni, çalışmaların sistemli olması, uygulamaların inançlı ve azimli bir biçimde 
sürdürülmesidir (Demir, 1982). 

Çalışmalar, gerçekten de sistemli sürdürülmüştür. Şöyle ki, iktisadi toparlanma ve gelişme hususu 
düşünüldüğünde birkaç konu ile yetinilmemiş ve ekonomi bir bütün olarak gözönüne alınmıştır. Bu durum, özellikle 
1933’de kabul edilen ve uygulanmasına geçilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda açıkça görülebileceği gibi, onu 
izleyecek olan ve 1936 yılında hazırlanmış bulunan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planında da görülmektedir. Belirtilen 
dönemde, ekonomik toparlanma ve gelişme konusunda iktisadi sektörlerin gelişmesi düşünüldüğünde sanayi 
kendine özgü nitelikleri ile gözönüne alınmıştır. Bu arada, endüstrinin temel girdilerinden olan hammaddeler 
özellikle madenler, mineraller ve onlarla ilişkili olarak enerji konusuna da büyük önem verilmiştir.
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Foto 6.2. Atatürk yerli malları sergisini gezerken (www.isteataturk.com)

Doğaldır ki, enerji konusu yalnızca endüstriyi ilgilendiren bir husus değildir. Ulaştırmada, madencilikte, tarımda, 
sosyal ve kültürel yaşamda şu veya bu tür ve şekilde enerji talep edildiği de unutulmamalıdır. Nitekim belirtilen 
dönemde, çeşitli konulara sistemli bir şekilde yaklaşıldığı gibi enerji konusu da çok yönlü olarak gözönüne alınmış 
ve günün şartlarına göre değerlendirilmiştir.

Foto 6.3. Atatürk maden sahasında incelemede (MTA Arşivi)
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1922 - 1932 Dönemi

Eldeki belgelerden anlaşıldığına göre, Kurtuluş Savaşının sürüp gittiği yıllarda bile Ankara Hükümeti imkânlar 
ölçüsünde sosyo-ekonomik konularla ilgilenir ve uğraşırken, bu arada madencilik konusuyla da ilgilenmiş, özellikle 
Zonguldak Kömür Havzasındaki durum gözden kaçmamıştır.

Savaş sonrasında iktisadi toparlanma döneminde, ülkenin enerji üretim ve tüketimi ile enerji konusundaki 
girişimleri özetle şu şekildedir;

Türkiye’de fosil yakıt kaynağı olarak en önemli bölge, Zonguldak Havzasıdır. Savaşın bitimini izleyen birkaç yıl 
burada üretim yarım milyon ton dolayında kalmış, ancak 1930’lara doğru nispeten hızlı bir gelişme başlamıştır. Bu 
dönemde, linyit yatakları az bilindiğinden çok önemsiz miktarlarda üretilmiştir. Genel enerji bilançosunda, odun ve 
tezeğin payı yaklaşık % 80 - 85 dolayında gerçekleşmiştir (Demir, 1982)

Elektrik ise, bu dönemde genelde halkın yabancı olduğu bir enerji türü durumundadır. Bu dönemde, sadece 
İstanbul, Adapazarı ve Tarsus’da elektrik santralları bulunmaktadır. Yıllık elektrik üretimi, 50 milyon kilowatsaat 
dolayındadır. Zonguldak havzasında üretimde bulunan şirketler, hemen hemen tamamen yabancılara ait olduğu 
gibi elektrik santralları da, genelde yine imtiyazlı şirketlerce işletiliyordu. Ülkede, 30 - 50 ton dolayında tüketilen 
akaryakıt da (en ziyade gazyağı, benzin ve motorin) yurtdışından ithal ediliyordu (Demir, 1982).

İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde kullanılan, kaliteli bir cins taşkömürü olan antrasit de yine yurt 
dışından getirtiliyordu. Mesken ve binalarda kullanılması yanı sıra demiryolları, denizyolları ve donanmada 
kullanılan antrasitin yıllık ithal miktarı da 30 - 40 bin ton dolayında değişiyordu (Demir, 1982)

Kısacası, savaş sonunu izleyen ilk yıllarda ülkede enerji üretimi ve tüketimi sınırlı olduğu gibi bu alanda 
nispeten önemli sayılabilir bir ithalat zorunluluğu da vardı. Savaşın bitimini izleyen ikinci yılda, ülkenin ekonomik 
problemlerinin belirlenmesi, tartışılması ve gelişme stratejisinin saptanması amacı ile 1923’te İzmir’de toplanan 
ve Türkiye İktisat Kongresi olarak bilinen toplantıda, enerji konusunun da gündeme geldiğini görüyoruz. Ancak, 
Kongre’de enerji konusunda dikkati çeken husus, o zaman için en önemli fosil enerji kaynağı olan taşkömürünün 
gündeme getirilmesi ve onun da müstakil bir şekilde ele alınmayıp, madencilik konusu içinde düşünülmüş 
olmasıdır (Demir, 1982).

Belirtilen kongreye Zonguldak madencilerini temsil etmek üzere seçilmiş üyelere, madenciler adına bu konudaki 
çeşitli problemlerin açıklanması ve bunlara çözüm yolları bulunması için çaba harcamaları görevi verilmiştir. Buna 
göre, temsilciler Kongre’de işletmeye açılışından o güne değin Zonguldak Havzasındaki gelişmeleri anlatacaklar, 
dünyadaki kömür üretimi ile memleketimizdeki üretimi karşılaştıracaklar, gerekli tedbirler alınırsa yıllık yarım 
milyon tonluk kömür çıkarımının bir yıl içinde 3 milyon tona erişmesinin mümkün olabileceğini belirteceklerdir 
(Ökçün, 1968). 

Temsilciler, yine Kongre’de Havza’da ihtiyaç duyulan sermaye, üretim için gerekli araç ve gereçler ve gümrük 
himayesi konularında görüş ve isteklerini belirtmekle görevli oldukları gibi, bu arada Havzanın demiryolu 
ile bağlantısının iyi bir şekilde sağlanması, limanın geliştirilmesi, bölge içi çevreyle bağlantılı karayollarının 
düzeltilmesini, geliştirilmesini, modern manada hukuki ve idari tedbirlerin getirilmesini istemekle de görevli 
kılınmışlardı. Temsilciler, kendilerine bu şekilde verilen görevleri yerine getirerek, Havza’daki durum ve 
problemlerle ilgili açıklamalarını Kongre’ye sunmuşlardır. Neticede, Kongredeki çalışmalar sonucu birtakım ilke 
kararları alınırken Zonguldak kömür havzası ile ilgili bazı kararlar da alınmıştır. Bunları, anahatları ile şu şekilde 
özetlemek mümkündür (Demir, 1982);

“Kok ve antrasit dışında, maden kömürlerinin yabancıların rekabetine karşı korunması, Zonguldak, Soma ve 
diğer bütün kömür havzalarındaki ilkel ve acınacak durumun iyileştirilmesi, Zonguldak kömür havzasının jeolojik 
yapısının tespiti ve haritalarının yapılması, maden ocaklarının hudutlarının ve hukuki durumunun tespiti ve bu işler 
için uzmanlardan oluşacak bir kurulun oluşturulması ” (Demir, 1982).

Kongreyi izleyen yıllarda özellikle Zonguldak havzasında bazı iyileştirmelerin yapıldığı, üretimin arttığı 
anlaşılmaktadır. Bölgede çalışan firmaların arasına giderek artan sayıda milli sermaye ile kurulan yerli 
teşebbüslerin de girmeye başladığı görülmektedir. Özellikle, İş Bankası’nın da desteğiyle bu milli firmalar (Türkiş, 
Kömüriş, Kilimli Kömürleri Anonim Şirketleri) 1926’dan başlayarak havzanın gelişmesi ve üretimin artması için 
büyük çaba harcamışlardır (Tanoğlu, 1953). Bunlar sayesinde Havzada lavvarlar, elektrik santralları, sömikok 
ve briket fabrikaları kurulabilmiş, ocaklarda giderek yaygınlaşan bir biçimde mekanizasyona geçilmiştir (Ökçün, 
1968).
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Havza’daki yabancı şirketler bir süre sonra, 1936’da satın alınarak neticede millileştirme yoluna gidilmiş, daha 
sonra 1940’da tesisler devletleştirilmiştir (Demir, 1982).

Cumhuriyetin ilk yıllarında, taşkömürünün yanı sıra, petrol konusunda da çalışmalara başlanılmıştır. Ancak 
petrolün, özellikle aranması ve bulunduktan sonra çıkartılması yeterli bilgi, tecrübe ve fazlaca sermayeyi gerekli 
kılan bir husus olduğu için, önceleri bu alanda fazla bir şey yapılamamıştır (Demir, 1982).

Aslında, Cumhuriyetin ilk yıllarında kazanılan siyasal bağımsızlık yansıra ekonomik bağımsızlığın da titizlikle 
korunmasına çalışıldığı bir gerçektir. Bu bakımdan, yabancı şirketlerin o yıllarda ülkede petrol aramalarına 
izin verilmemiştir (Demir, 1982). Bununla ilgili olarak uygulamalara bakılırsa, “Türkiye Cumhuriyeti daha 1923 
senesinde memleketimizin petrol ihtimallerinin yalnız devlet tarafından araştırılması ve bulunacak kaynakların 
devlet tarafından işletilmesini bir ana prensip olarak kabul etmiş ve bu prensibe 1954 senesine kadar sadık 

Foto 6.4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün (MTA) kuruluşu (MTA, 2010)
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kalmıştır. Bu maksatla 1926 senesinde, hudutlarımız dahilinde bulunan bilcümle arazide petrol arama ve işletme 
hakkını hükümete veren 792 numaralı petrol kanunu çıkarılmış, 1933’de 2189 numaralı kanunla Türkiye dahilinde 
altın ve petrol aramak ve arama neticesinde elverişli bulunursa bu madenleri işletmek üzere ticari maksatla 
İktisad Vekâletine bağlı ve İktisat Vekaletinin teftiş ve murakabesi altında hükmi şahsiyeti haiz Altın ve Petrol 
İdareleri kurulmuş ve daha sonra, 1935’de bu idareler 2804 numaralı kanunla teşkil edilen Maden Tetkik ve Arama 
(MTA) Enstitüsü’ne bağlanmıştır (Tanoğlu, 1953).

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü petrol arama işine, kuruluşunu izleyen günlerde hemen el atmıştır. Ancak, 
bu alanda yeterli sayıda bilgili ve tecrübeli yerli uzman bulunmaması nedeniyle yabancı uzmanlardan da petrol 
aramalarında yararlanılma yoluna gidilmiştir. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün petrol aramaları bir süre 
sonuç vermemiş, nihayet 1940 yılında petrol bulunabilmiştir. Ancak, ülkemizde güvenilir ve sürekli petrol üretimi 
1948’den başlayarak sürdürülmüştür (Demir, 1982).

Cumhuriyetin takriben ilk 10 - 12 yılında enerji alanında yapılan çalışmalar, taşkömürü ve bir ölçüde petrol 
üzerinde yoğunlaşmıştır. 1933 yılında uygulanmasına başlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında konu daha 
geniş bir görüş açısından ve ayrıntılı olarak göz önüne alınmıştır. 1936’da hazırlanan ancak uygulanma imkânı 
bulunamayan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planında ise konunun her yönü ile rasyonel ve bilimsel bir yaklaşımla üzerine 
eğilindiği görülmektedir. Belirtilen planlar yanısıra, enerji konusunun milli ekonomide, sosyal yaşantıda ve milli 
savunmada ne denli öneme sahip olduğunu her kesime anlatmak için devletçe çabalar harcandığı anlaşılıyor 
(Demir, 1982).

Zamanın Başbakanı İsmet İnönü “Dördüncü Tasarruf Haftası” dolayısı ile Ankara Halkevi’nde 12 Aralık 1933’de 
verdiği nutukta şunları söylüyordu : “... bu son yılda madenlerin işletilmesi için özel tedbirler aldık. Bu tedbirler 
sayesinde, her türlü madenlerin topraktan çıkartılması ve dışarıya gönderilmesi artmıştır. Bu arada, bir katına 
yakın artanlar vardır. Kömür ve bazı kısımlarda ise, daha birkaç kat artması için özel tedbirler alacağız. Bütün 
bu madenler içinde iki üç cevherimiz vardır ki, meydana çıkmış, keşfolunmuş birer hazine halindedir. Birisi 
kömür, diğeri bakırdır. Kömür madeninden geniş ölçüde yararlanmak için kömür sanayii lazımdır... Kömür için 
düşündüğümüz esas zihniyet, memleketin kömür tüketimini medeniyetin ilerlemesi ile doğru orantılı olarak 
geliştirmektir. Kömür üretimi az olan memleketler, medeni hayatta geri kalmış olanlardır. Kömür yalnız aile 
ihtiyacı açısından geçim şartlarından sayılır madde değildir. Bir kudret vasıtasıdır. Kudret vasıtası demek, her 
türlü gelişmeyi sağlayan demektir (İnan, 1972).

İsmet Paşa’nın nutkunun, tarihine bakılırsa Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının uygulanmaya başladığı yıla 
rastladığı görülür. Ancak, planın uygulanma döneminin son yılı olan 1937’de Başbakan olan Celâl Bayar’ın da 8 
Kasım 1937’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okuduğu Hükümet Programında Atatürk’ün enerji konusundaki 
düşüncelerinin, bir ölçüde belirlenmesine yardımcı olacağı için birkaç cümleyi buraya aktarmayı yararlı buluyoruz 
(Demir, 1982):

“... Şefin emrettiği ikinci endüstrileşme planı için hazırız. Bütçe imkânlarını sağladıktan ve ikinci derecedeki 
incelemeleri de tamamladıktan sonra huzurunuza geleceğiz...

“Şef diyor ki:

“Türkiye’de devlet madenciliği, Milli Kalkınma hareketleriyle yakından ilgili önemli konulardan biridir. “Genel 
endüstrileşme anlayışımızdan başka maden arama ve işletme işine her şeyden önce dış ödeme imkanlarımızı 
döviz gelirlerimizi arttırabilmek için devam etmek ve özel bir önem vermek zorundayız. 

“Maden Tetkik Arama Dairesi’nin çalışmalarının büyük ölçüde geliştirilmesini ve bulunacak madenlerin 
rantabilite hesapları yapıldıktan sonra planlı şekilde işletmeye konulmasını sağlamamız gerekir. Elde bulunan en 
önemlileri için üç yıllık plan yapılmalıdır...

“Şefin emrettiği, Üç Yıllık Plan derhal yapılacak ve gene bu kürsüden emrettikleri, kömür üretimimizin üç yıllık 
plan döneminde en az bir katı arttırılması... işine derhal başlanacaktır (İnan, 1972).
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Foto 6.5. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün Ergani bakır madeni sahasını ziyareti (MTA, 2010) 
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Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında Enerji Konusu

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında, enerji konusunda üç adet rapor bulunmaktadır. Bunlar “Sömikok (sun’i 
antrasit)”, “Elektrifikasyon Meselesi ve Enerji Teşkilâtı”, “Altın ve Petrol” başlığını taşımaktadır. Yine planda, 
ülkemizin maden ve mineral kaynaklarını araştırmak ve bulmakla yükümlü “Jeoloji Enstitüsü” kurulmasını 
öngören diğer bir rapor da mevcuttur (Demir, 1982).

Raporda, ülke ekonomisi bakımından özel bir önem taşıyan bu konunun esaslı bir şekilde incelenmesi gerektiğine 
değinilerek, İktisat Vekâleti emir ve denetiminde bir “Enerji Bürosu” kurulması da önerilmektedir (Demir, 1982).

Plandaki “Altın ve Petrol” başlığını taşıyan raporda petrol konusunda anahatları ile şu hususlara değinilmektedir 
(Demir, 1982) ;

“ Petrol bulma bakımından, en geçer yolun memleketimizin baştanbaşa taranması olduğu muhakkaktır. Ancak, 
hem uzun bir zamanı hem de çok büyük harcamaları gerektirmesi nedeniyle şimdilik petrol bulunma ihtimali 
yüksek olan bölgelerde arama faaliyetleri yoğunlaştırılacaktır. Bu bakımdan, bugüne değin yapılan araştırmalardan 
anlaşıldığına göre, petrol çıkmasına en elverişli görülen alan Mardin-Cizre-Siirt üçgeni içerisinde bulunmaktadır. 
Bu bölgede yapılan ilk taramada, araştırmaların özellikle Nusaybin çevresinde yoğunlaştırılmasının uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. Yakında, bu bölgede petrol aramalarına başlanılacaktır. Ancak, petrol aramalarından hiç bir 
sonuç alınamazsa, ülkenin akaryakıt ihtiyacının bazı bölgelerde mevcut olduğu anlaşılan bitümlü şistlerden elde 
edilmesine, o da olmazsa kömür ve linyitlerimizden sentetik olarak üretilmesine çalışılacaktır ” 

Rapordan anlaşıldığına göre, hangi yoldan sağlanırsa sağlansın ve ne pahasına olursa olsun ülkenin akaryakıt 
ihtiyacının kesinlikle yerli kaynaklardan karşılanması ilke olarak kabul edilmiştir. 

Raporlarda belirtilen “Enerji Bürosu” ile “Jeoloji Enstitüsü” yerine 1935 yılında “Elektrik İşleri Etüt İdaresi” ve 
“Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü” kurulmuştur. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, diğer çalışmaları yanında 
petrol aramalarına da yönelmiş, bu çalışmalar sonucu 1940 yılında ilk petrol yatağı bulunmuştur  (Demir, 1982).

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında enerji konusunun, ülke şartlarına uygun ve gerçekçi bir biçimde gözönüne 
alınmış ve planlanmış olduğu kabul edilebilir.
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Foto 6.6. Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ’nün Raman’daki petrol sahasında yaptığı incelemeler (MTA, 2010) 
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Foto 6.7. Başbakan Refik Saydam’ın Kuyu Ziyareti (Cumhuriyet - 3 Mayıs 1940)

İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânında Enerji Konusu

Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânının gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülürken, 1936 yılında İkincisi de 
hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Genelde, önceki Plânda enerji konusunda önerilen hususların daha etkin ve geniş 
boyutlu olarak ele alındığı bu plânda kurulması ve geliştirilmesi istenen enerji ile ilgili sanayi dalları şöylece 
belirtilmiştir (Demir, 1982) :

“Maden Kömürü Ocakları”, “Mıntaka Elektrik Santralları”, “Ev Mahrukatı Sanayi ve Ticareti”, “Kimya Sanayi”. 
Bunlardan ilk üçü tamamen enerji konusuyla ilgili, dördüncüsü ise çeşitli kimya sanayii alt dalları yanısıra, 
rafineriler ve sentetik akaryakıt raporlarını da kapsamına aldığı için, yine büyük ölçüde enerji konusuyla ilgili olarak 
kabul edilebilir. “Maden Kömürü Ocakları” daha sonraki kısımda “Maden Kömürü Ocakları İşletmeleri” başlığıyla 
iki raporu içermektedir. Bunlar “Ereğli Taş Kömürü Havzası İşletmesi” ve “Kütahya Linyit Havzası İşletmesi” adını 
taşımaktadır. Bunlardan Ereğli Kömür Havzası ile ilgili raporda anahatları ile şu hususlara değinilmiştir (Demir, 
1982) :

“Havzada geçmişten bu yana yapılan ihmaller sonucu istenilen düzeyde bir üretim yapılamamaktadır. Halbuki, 
gerekli tedbirler alınır ve iyi bir plânlama yapılırsa üretim kısa bir sürede artabilir. Bu üretim, günün şartlarına 
göre en azından 3,5 milyon tonla gerçekleştirilebilir. Çıkarılacak kömürün büyükçe bir bölümünün ihraç imkânları 
da olduğu için memlekete döviz kazandırılmış olacaktır. Ancak, üretimin artırılması için özellikle “ağaç direk” 
probleminin çözümlenmesi, diğer donanımların sağlanması yanısıra Havzada yüksek düzeyde teknisyen-madenci 
yetiştiren okulların açılması gereklidir. Ayrıca, halen saptanmış bulunan 100 milyon tonluk rezervin yeni jeolojik 
araştırmalarla artırılması için çalışmalar yapılmalıdır ”.

Kütahya bölgesindeki linyitlerin ele alındığı “Kütahya Linyit Havzası işletmesi” isimli diğer raporda anahatları 
ile şu hususlara değinilmektedir (Demir, 1982) :

“Bölgede en azından 100 milyon tonluk bir linyit rezervi bulunduğu anlaşılmış olup, linyit tabakaları muntazam, 
kalın ve satha yakındır. Bu nedenle ekonomik bir işletme olabilmesi yanısıra, mekanik araçlar da kullanılabilecektir. 
Bu avantajları dolayısı ile bölgede bir termik santral kurulabilir. Kurulacak santraldan yararlanılarak Kütahya-
Eskişehir bölgesi endüstriyel bir merkez haline dönüşebilir. Ayrıca, üretilecek elektrikten demiryollarının bir 
bölümünün elektriklendirilmesi yolunda da faydanılabilecektir. Belirtilen raporun son kısmında, havzada kurulacak 
işletmenin yatırım harcamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiler mevcuttur (Demir, 1982). 
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Raporun daha sonraki kısmında belirlenen ilkelerin uygulanabilmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak 
işlerin neler olabileceği belirtilmektedir. İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânının son iki raporundan biri “Kimya Sanayii” 
başlığı altında incelenen “Petrol Rafinerisi” raporu diğeri de “Sentetik Benzin” raporudur (Demir, 1982).

Bunlardan birincisinde, petrolün ekonomik ve milli savunma bakımından büyük önemine değinilerek, ülkede 
kurulacak petrol rafinerilerinin hem istihdam imkânları hem de döviz tasarrufu sağlaması bakımından çok yararlı 
olacağı belirtilmektedir. Rapora göre, her biri 50 bin ton ham petrol işleyecek kapasitede olması öngörülen iki 
rafineriden biri Marmara’da, diğeri Orta Anadolu’yu besleyebilecek bir yerde kurulmalıdır (Demir, 1982).

Plandaki “Sentetik Benzin” raporunda ise, daha önceki Planda bu konuda öngörülen düşünceler biraz daha 
genişletip ayrıntılara gidilmekte ve bu arada çeşitli prosesler yanısıra üretilecek sentetik yakıtın maliyeti ve gerekli 
yatırımlar da hesaplanmaktadır.

Atatürk dönemindeki enerji politikaları ve uygulamalarının, zamanın şart ve imkânları göz önüne alındığında, 
son derece rasyonel ve gerçekçi olduğu anlaşılmaktadır. Aslında büyük ölçüde uygulanan Birinci Planda ve 
çeşitli olumsuz gelişmelerden etkilenerek uygulanamayan, İkinci Planda öngörülen projelerin çoğu daha sonraki 
dönemlerde gerçekleştirilmiştir.

6.2. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE PETROL ARAMALARI

6.2.1. 1954 Öncesi Dönem

Bu dönemde, Türkiye sınırları içindeki petrol olanaklarını hükümet bizzat kendisi araştırmayı bir prensip olarak 
ele almıştır. 1925 yılında, Hükümet nam ve hesabına Dr. Lucius adında bir yabancı jeolog getirilmiş ve petrol 
belirtileri olan yerlerin hepsinin jeolojik etüdleri yaptırılmıştır. Bu etüdler, 2 yıl sürmüştür. 24 Mart 1926 tarihinde 
kabul edilen 792 sayılı Petrol Yasası ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol ve petrol bileşiklerinin 
tabi olduğu madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı Maden Kanunu hükümlerine uyulmak koşulu ile hükümete 
verilmiştir (Gümüş ve Altan, 1995). 

Foto 6.8. İstanbul Yağ Kapanı İskelesi’nde Sırık Hamalı ile Petrol Nakliyatı, 1924 (TPAO, 2004) 
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Belge 6.1. 792 sayılı Petrol Kanunu Lahiyası ve Çevirisi (TPAO, 2004)

1930 yılında, ilk defa Türk mühendis ve jeologlarının da yer aldığı bir grup teknisyen, 1 yıl süreyle yurdun petrol 
olanak ve olasılığı olan yörelerinin jeolojik etüdlerini yapmıştır. Bu etüdleri yapan grup, Dr. Lucius, Cevat Eyüp 
Taşman ve Kemal Lokman’dan oluşmuştur (Gümüş ve Altan, 1995).
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Foto 6.8. Türkiye’nin ilk petrol jeologları, Cevat Eyüp TAŞMAN (1893-1856) ve Mehlika TAŞMAN (1912-2007 (TPJD, 2008)

Cevat Eyüp TAŞMAN, 26 Aralık 1893’de Bolu’da doğmuş olup, 1910’da Robert Koleji yüksek başarı ile ikmal 
ederek yüksek tahsilini yapmak üzere Amerika’ya gitmiştir. Cevat Bey, o zamanın Hükümeti tarafından Amerika’ya 
tahsile gönderilen dört Türk talebesinden birisi idi ve Amerika’da, New York şehrinde Columbia Üniversitesi’nde 
Maden Mühendisliği tahsili yapmıştır. Amerika’da Anaconda Copper Co. isimli büyük bir bakır şirketine maden 
mühendisi olarak girmiş ve çalışmaya mecbur kalmıştır. Bu şirkette bir sene kadar çalışmıştır (TPJD, 2008). 

Petrol ihtisası yapmak üzere Cities Service adlı büyük bir petrol şirketine girmiş ve jeolog olarak 16-17 sene gibi 
uzun müddet bu şirkette çalışmış ve şirketin Amerika ve Meksika’daki muhtelif petrol arama sahalarında birçok 
jeolojik etütler yapmış ve birçok bölgelerde petrolün bulunmasına katkı sağlamıştır. 

1929 sonunda memleketin petrol ihtimallerini tetkik ettirmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
yapılan davet üzerine bir sene kalmak için şirketinden izin alarak yurda gelmiştir. Bu bir yıl içinde memleketin 
muhtelif bölgelerindeki petrol emare ve strüktürlerinin petrol bulma bakımından jeolojik etütlerini yapmıştır. 
1931-1933 seneleri arasında Amerika’da Consulting Geologist olarak çalışmıştır. 1933’de 2189 numaralı kanunla 
şahsiyet hükmiyeyi haiz bir Petrol Arama ve İşletme İdaresi kurulunca tekrar Hükümet tarafından yurda davet 
edilmiştir (TPJD, 2008).

Ankara’ya gelir gelmez, bu yeni kurulan müessesenin başına geçirilmiştir. Derhal sondajlara bafllamazdan 
evvel bütün petrol bulma ihtimali olan bölgelerin ve strüktürlerin yeniden bir kere daha gözden geçirilerek tetkik 
edilmesini uygun bulduğundan Page ve Moses isminde iki Amerikalı jeoloğu getirtmiş ve onların fikirlerinden 
de faydalanmayı düşünmüştür. Nihayet 1934’de, Baspirin civarındaki bir strüktürde sondaj yapmaya karar 
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verilmiştir. Petrol Arama ve İşletme İdaresi sondajlarla petrol araştırmaya ve muhtelif bölgelerde jeolojik tetkike 
devam ederken, 1935 Haziranında Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunan 2804 numaralı kanunla kurulan 
ve memleket dahilinde petrolle beraber bilûmum madenlerin aranmasını istifade eden Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü’ne bağlanmıştır. Petrol İdaresi bu Enstitü’de “Petrol Grubu’ ismi ile ve yine Cevat Bey’in idaresi altında 
petrol ihtimali olan bölgelerin hepsinde en son teknik metodları tatbik edilmek suretiyle petrol aramalarına eskisi 
gibi devam etmiştir. M.T.A., Enstitüsü Petrol Grubu Direktörü olarak 1945 senesine kadar kalmıştır. Ondan sonra 
Petrol Müşavirliğine tâyin olmuş ve 1952 senesine kadar bu vazifeyi muhafaza etmiştir. 1950 yılında da Türkiye 
Jeoloji Kurumu Başkanlığı görevini yerine getirmiştir (TPJD, 2008).

1953 yılında Petrol Baş Müşavirliği vazifesi uhdesinde kalmak üzere yeniden Petrol Grubu Direktörlüğü’ne 
getirilmiş ve Mart 1955’e kadar bu vazifeleri başarı ile yerine getirmiştir. 1953 senesinde M.T.A’ da yeni petrol 
kanunu hazırlanırken sekiz kişilik komisyonda üye olarak yer almıştır. Nihayet Büyük Millet Meclisince kabul 
olunan 6326 numaralı yeni Petrol Kanunu gereğince ayrı bir “Petrol Dairesi” kurulunca, 1955 Mart ayında 
M.T.A.’dan ayrılmış ve aynı dairenin Teknik Müşavirliğine tâyin olmuştur. Vefatına kadar (bir buçuk sene) Petrol 
Dairesi’nde çalışmıştır. 1956 yılı Eylül ayı başında Meksika’da toplanan ve muhtelif memleketlerin 3000’den fazla 
delegesi katılan Jeoloji Kongresi’ne Türkiye’yi temsilen iştirak etmiş ve Kongre çalışmalarında Petrol ve Tabii 
Gaz Sekisyonu Başkanlığı’na seçilmiştir. Kongreden geldikten bir hafta kadar sonra vefat etmiştir. Meslek hayatı 
boyunca aktif çalışmalarının yanısıra, çok sayıda (MTA) raporu ve dergilerde yayımlanan pek çok makale ile jeoloji 
bilimine hizmette bulunmuştur (TPJD, 2008).

20 Mayıs 1933 tarihinde 2189 sayılı yasa ile “Petrol Arama ve İşletme İdaresi” kuruluncaya kadar ciddi bir 
etkinlik olmamıştır. Bu kuruluş, getirdiği 2 Amerikalı jeolog ve 1 İsviçreli paleontolog ile petrol olanak ve olasılığı 
olan tüm bölgelerin yeniden etüdlerini yaptırmıştır. Bu etüdler sonucu, yurdumuzda ilk defa petrol arama amacıyla 
derin bir kuyu açılmasına karar verilmiştir. Amerika’dan getirilen sondaj makinası ve personeli ile açılan bu 
kuyu, Mardin ilinin Midyat ilçesine bağlı Baspirin bucağı yakınlarında, 13.10.1934 ile 15.6.1936 tarihleri arasında 
açılan BASPİRİN-1 arama kuyusudur. Kuyu, 1351 metrede kuru kuyu olarak bırakılmıştır (Gümüş ve Altan, 1995). 
BASPİRİN-1 kuyusu, PİGM kayıtlarında Petrol emareli olarak görülmektedir. Etrafında da şuan işletilen Çamurlu, 
Batı Kozluca ve Güney Dinçer sahaları bulunmaktadır. 

Harita 6.1. BASPİRİN-1 kuyusu (1351 metre) yerbulduru haritası
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Foto 6.9. BASPİRİN-1 kuyusu su hattı çekimi, 1934 (TPAO, 2004) 

20 Haziran 1935 tarihinde çıkarılan 2804 sayılı yasa ile “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü” (MTA) kurulmuştur. 
Petrol Arama ve İşletme İdaresi de, Petrol Grubu Direktörlüğü adı ile bu Enstitüye bağlanmış ve petrol aramalarına 
yurt düzeyinde ara verilmeden devam edilmiştir (Gümüş ve Altan, 1995).

İskenderun bölgesi

Bu bölgede genel jeolojik, ayrıca jeofizik etüdler yapıldıktan sonra 1940 yılında Arsuz ilçesi sınırları içinde 
Ekver köyü yakınında 2 kuyu açılmıştır. 1944-1945 yıllarında Çengen’de 116’şar metre derinlikte 3 adet test 
kuyusu açılmış, bunun üzerine yeniden jeolojik etüdlere başlanmış ve 3 kuyu daha açılmış, ancak olumlu sonuç 
alınamamıştır (Gümüş ve Altan, 1995).

Trakya bölgesi

1935 yılında Mürefte yakınında Hoşköy çevresinde toplam derinliği 355 metre olan 4 adet test kuyusu açılmıştır. 
Bu kuyularda petrol belirtilerine rastlanmış, 1936-1937 yıllarında Mürefte çevresinde 9 adet sığ kuyu daha 
açılmıştır. 1 no’lu kuyuda kuvvetli ve devamlı, 3 no’lu kuyuda ise 18 saat süreli doğalgaz akışı olmuştur. Diğer 
kuyularda, önemsiz petrol belirtilerine rastlanmıştır. 1 no’lu kuyuda rastlanan doğalgaz ilk günde 85 000 m3 ve 5 
atmosfer basınçlı iken daha sonra bu miktar 17 000 m3’e inmiş ve 2 ay sonra tümüyle kesilmiştir (Gümüş ve Altan, 
1995).

1938 yılında, Hayrabolu ilçesi yakınında Kabahöyük mevkiinde bir sondaj 371 metreye inmiş, petrol belirtisi 
görülmediği için bırakılmıştır (Gümüş ve Altan, 1995).

Van Bölgesi

Van ilinin Muradiye ilçesine bağlı Kürzot köyü civarında 1938 yılında sondaj ve galeri yöntemi ile petrol 
aramalarına başlanmış, 2 adet sondaj yapılmış ve kuyular petrol belirtili olarak bırakılmıştır. Galeri yöntemi ile ve 
aralıklarla petrol üretimi için çok çalışılmış ise de, üretim sağlanamamıştır (Gümüş ve Altan, 1995).

Adana Bölgesi

Adana’nın 12 km güneydoğusunda, jeolojik ve sismik etüdleri yapılan Hoca Ali köyü çevresinde 3 test kuyusu 
açılmış ve 1938 yılında derin bir sondaj yapılmıştır. Bütün kuyularda, doğalgaz belirtilerine rastlanmıştır. Bölge, 
jeolojik ve jeofizik etüdler yapılarak yeniden gözden geçirilmiş ve 1954 yılına kadar 5 adet derin sondaj yapılmış, 
ancak olumlu sonuç alınamamıştır (Gümüş ve Altan, 1995).
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Baspirin kuyusundan sökülerek Hermis’e getirilen kablo sistemi sondaj makinası ile Hermis ve Kerbent’te 
birer kuyu, rotary sistemi makina ile de Hermis ve Gercüş’te birer kuyu daha açılmış, ancak hiçbirinde ekonomik 
petrole rastlanmamıştır (Gümüş ve Altan, 1995).

Türkiye’de ekonomik anlamda ilk ham petrol, 1939 yılında açılan Raman-1 kuyusunda bulunmuştur. Bu 
bölgenin jeolojik etüdü ilk olarak 1934 yılında yapılmış, 1937 ve 1938 yıllarında da etütler sürdürülmüş ve 24.7.1939 
tarihinde Raman dağının Maymune boğazında Raman-1 kuyusunun sondajına başlanmıştır. Raman-1 kuyusunda, 
20 Nisan 1940 tarihinde 1048 metre derinlikte ilk ham petrole rastlanmış, kuyu 1052 metre derinlikte 3 Haziran 
1940 tarihinde tamamlanmıştır. Pompa ile üretime alınan kuyunun günlük ham petrol üretimi 10 ton olup API 
gravitesi 20,8 dir (PİGM, 2014).

Harita 6.2. RAMAN-1 kuyusu (1052 metre) yerbulduru haritası

Foto 6.10. Batman Bölge İşletme Müdür Yard. Abdurrahman DURUKAL ve RAMAN-1 kuyusunda yapılan keşif (TPAO, 2004)  
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Maymune boğazında 2’si kablo, diğeri hem kablo hem rotary sistemi makine ile 3 kuyu daha açılmış, yanlızca 5 
no’lu kuyuda günlük verimi 1 ton olan petrole rastlanmıştır (PİGM, 2014).

Maymune boğazında açılan 1 ve 5 no’lu kuyulardan elde edilen ham petrolün sondaj kulelerinde ve ulaşım 
araçlarında kullanımını sağlamak üzere 1942 yılında “Maymune Boğazı Rafinerisi” diye adlandırılan ve günlük 3 ton 
ham petrol arıtabilme kapasitesine sahip olan bir deneme rafinerisi kurulmuştur. Bu deneme rafinerisi için gerekli 
olan kazan, arıtma gereçleri vs. Boğaziçi Rafinerisinden sökülüp Diyarbakır’a getirilen malzemelerden seçilerek 
monte edilmiştir. 1945 yılında Raman-8 kuyusu tamamlanmış ve ilk defa ticari miktarda petrol bulunmuştur. 
Ancak tank kapasitesinin yetersizliği nedeniyle kuyudan uzun süre üretim yapılamamıştır. Deneme rafinerisinin 
günlük arıtma kapasitesi 1947 yılında 9 tona çıkarılmış, yeni kuyularla daha da artan ham petrol üretimi nedeniyle 
1948 yılı Temmuz ayında günlük 200 ton/gün kapasiteli Batman Rafinerisinin inşaatına başlanmıştır. Bu rafineri 
1948 yılı Kasım ayında devreye alınmıştır (PİGM, 2014).

Foto 6.11. Türkiye’nin 71 yıldır çalışan petrol kuyusu, Raman-8 (Batman). Sondaja başlama tarihi : 11.02.1945, Sondaj bitiş tarihi : 17.12.1946, 

Derinlik : 1364 m,  Üretime giriş tarihi : 8 Mart 1946, Üretim giriş verimi : 200 varil / gün
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Foto 6.11. Batman rafinerisinden bir görünüm  (TPAO, 2004)

1951 yılında Garzan petrol sahasının bulunmasından sonra yıllık kapasitesi 300 bin ton olan modern Batman 
rafinerisinin kurulması kararlaştırılmış ve rafineri 1955 yılında devreye alınmıştır. 1954 yılına kadar ülkemizde 
yapılan petrol aramaları için 84 milyon lira harcanmış, 20 yıllık dönemde 37 adet arama, 7 adet tespit, 13 adet 
üretim ve 19 adet test kuyusu olmak üzere toplam 76 kuyu açılmış ve toplam 76 402 metre sondaj yapılmıştır. Yine 
bu dönemde toplam 95 881 ton ham petrol üretimi gerçekleştirilmiştir (PİGM, 2014).
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Foto 6.12. Cumhurbaşkanı Celal BAYAR’ın Garzan petrol sahasındaki incelemeleri (TPAO, 2004)

Petrole olan gereksinimin artması ve aramaların yetersiz bulunması noktasından hareketle Amerikalı hukukçu 
ve jeolog Max Ball tarafından hazırlanan 7 Mart 1954 tarihinde 6326 sayılı yeni “Petrol Yasası” çıkarılmış, böylece 
izlenen petrol politikasında yeni bir dönem başlamış ve bu yasa ile aramaların yerli ve yabancı özel girişimci eliyle 
yapılması öngörülmüştür. Yeni Petrol Yasasına dayanılarak 7 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6327 sayılı yasa ile 
“Türkiye Petrolleri A.O.” kurulmuş ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün ilgili birimleri bu kuruluşa aktarılmıştır 
(PİGM, 2014).
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Yeni Petrol Kanunu, uluslararası alanda Türkiye’ye ilgiyi artırmıştır. Yerli ve yabancı şirketlerin yatırım dalgası 
sayesinde, ilerleyen süreçte petrol üretimi günde 70.000 varili aşmıştır (Şuan 48.000 varil dolayındadır).

Foto 6.13. TPAO 1954, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ankara (TPAO, 2004)
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Foto 6.14. TPAO 2016, Söğütözü Mahallesi, Ankara

6.2.2.  1954 - 1961 Dönemi

2’si yerli 21’i yabancı olmak üzere toplam 23 petrol şirketi arama üretim faaliyetine katılmıştır. Bu dönemde 
143 bin km2’lik toplam 326 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir. Şirketler, 527,438 km2’lik alanda genel jeoloji, 
18,966 km2’lik alanda detay jeoloji olmak üzere toplam 843 22/30 Ekip/Ay jeolojik saha çalışması yapılmıştır. 17,296 
km2’lik alanda 17,294 km 2 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucunda, toplam 213 adet 
kuyu açılmış ve 338 000 metre sondaj yapılmıştır. Yapılan bu faaliyetler sonucunda, toplam 2,3 milyon ton ham 
petrol üretimi gerçekleştirilmiştir. Altı yıllık dönem içerisinde N.V. Turkse Shell şirketi tarafından Kayaköy, Türkiye 
Petrolleri A.O. tarafından ise Mağrip, Batı Raman ve Kurtalan sahaları keşfedilmiştir. Bu sahaların keşfedilmesi 
ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arama üretim faaliyetleri açısından son derece cazip hale gelmiştir (PİGM, 2014).

Harita 6.3. 1954 yılında verilen ruhsatları gösterir harita (PİGM, 2014)
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6.2.3. 1962 -1971 Dönemi

2’si yerli, 30’u yabancı olmak üzere, 32 petrol şirketi arama-üretim faaliyetine katılmıştır. Aynı dönemde, 144 
bin km2’lik toplam 279 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir. 474,274 km2’lik alanda genel jeoloji, 85.848 km2’lik 
alanda detay jeoloji olmak üzere toplam 379 21/30 Ekip/ay saha jeolojisi yapılmıştır. 28,041 km2’lik alanda 27,974 
km 2 boyutlu kara sismiği, 5,605 km 2 boyutlu deniz sismiği faaliyeti gerçekleştirilerek ilk defa 1969 yılında 
deniz alanlarında arama faaliyetlerine başlanmıştır. Bu faaliyetler sonucu, bu dönemde toplam 599 adet kuyu 
açılmış ve 1 milyon 87 bin metre sondaj yapılmıştır. Bu dönemde, toplam 22,1 milyon ton ham petrol üretimi 
gerçekleştirilmiştir (PİGM, 2014).

Foto 6.15. Batı Raman sahası, Batman (TPAO, 2004)

Foto 6.16. TPAO’nın Sarnıçlı vagonları (TPAO, 2004)
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Foto 6.17. TPAO’nın 1970 yılında deniz sondajlarına başlaması (TPAO, 2004)

Foto 6.18. Hamitabat’ta ilk doğalgaz kuyusunun keşfi (TPAO, 2004)
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6.2.4. 1972 - 1981 Dönemi

8’i yerli 21’i yabancı olmak üzere, 29 petrol şirketi arama-üretim faaliyetine katılmıştır. Aynı dönem içerisinde, 
300 000 km2’lik toplam 596 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir. Şirketler bu dönemde, 48,845 km2’lik alanda genel 
jeoloji, 68,165 km2’lik alanda detay jeoloji olmak üzere toplam 618 6/30 Ekip/Ay saha jeolojisi yapılmıştır. 22,593 
km2’lik alanda 45,677 km2’lik boyutlu kara, 24,685 km2’lik boyutlu deniz sismiği gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler 
sonucu, bu dönemde toplam 787 adet kuyu açılmış ve 1 milyon 502 bin metre metraj yapılmıştır. Bu dönemde, 
toplam 28,8 milyon ton ham petrol ve 1976 yılından itibaren 5 yıllık dönem içerisinde toplam 130,2 milyon m3 

doğalgaz üretimi gerçekleştirilmiştir (PİGM, 2014).

Türkiye’de 100 milyonuncu ham petrolün üretim haberi (TPAO, 2004)

6.2.5. 1982 - 1991 Dönemi

5’i yerli 43’ü yabancı olmak üzere, 48 petrol şirketi arama-üretim faaliyetine katılmıştır. Aynı dönemde, 342 bin 
km2’lik toplam 689 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir. Şirketler, bu dönemde 1012 13/30 Ekip/Ay jeolojik saha 
faaliyeti yapılmıştır. 48,012 km 2 boyutlu kara, 19,317 km 2 boyutlu deniz, 576 km2 3 boyutlu kara sismik faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucu, bu dönemde toplam 883 adet kuyu açılmış ve 2 milyon 5 bin metre sondaj 
yapılmıştır. Bu dönemde, toplam 25,3 milyon ton ham petrol, 1,81 milyar m3 doğalgaz üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Ham petrol üretimi 1991 yılında 4,5 milyon ton seviyesine ulaşarak rekor kırmış, bu seviyedeki üretime bugün dahi 
ulaşılamamıştır (PİGM, 2014).
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Foto 6.19. TPAO ilk akaryakıt istasyonlarından Kayaş istasyonu, Ankara (TPAO, 2004) 

Foto 6.20. Türkiye Petrolleri Akaryakıt İstasyonu (2016)

6.2.6. 1992 - 2001 Dönemi

3’ü yerli 26’sı yabancı olmak üzere, 29 petrol şirketi arama-üretim faaliyetine katılmıştır. Aynı dönemde 432 
bin km2’lik toplam 547 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir. Şirketler, bu dönemde 593 21/30 Ekip/Ay jeolojik saha 
faaliyeti yapılmıştır. 17,541 km 2 boyutlu kara, 15,199 km 2 boyutlu deniz, 2,322 km2 3 boyutlu kara, 613 km2 3 
boyutlu deniz sismik faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonucu, bu dönemde toplam 422 adet kuyu açılmış 
ve 902 bin metre sondaj yapılmıştır. Bu dönemde, toplam 33,8 milyon ton ham petrol, 3,5 milyar m3 doğalgaz 
üretimi gerçekleştirilmiştir (PİGM, 2014).
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Foto 6.21. TPAO sondaj kamplarından görünümler 
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6.2.7. 2002 - 2013 Dönemi

Sektörde, 2002 yılında 21 şirket faaliyet gösterirken, 2013 yılında şirket sayısı % 390 oranında artarak 82 adede 
ulaşmıştır (PİGM, 2014). 45’i yerli 37’si yabancı olmak üzere, 82 petrol şirketi arama-üretim faaliyetine katılmıştır. 
Aynı dönemde, 578 bin km2’lik toplam 833 adet arama ruhsatı düzenlenmiştir (PİGM, 2014).

Şekil 6.1. 2002 ve 2013 yılları sektörde faaliyette bulunan şirket sayıları (PİGM, 2014) 

2013 yılında toplam 346 ruhsatın, %42’sinı oluşturan 142 adedi TPAO ‘ya, % 58 ’ini oluşturan 204 adedi ise özel 
şirketlere aittir (PİGM, 2014).

Şekil 6.2. 2013 yılı sektördeki ruhsat sayıları ve sahipleri (PİGM, 2014) 

346 adet ruhsatın toplam alanı, 360 bin km2’dir. Bu alanın, % 75’ini oluşturan 271 bin km2’lik kısmı TPAO’na, % 
25‘ini oluşturan 89 bin km²’lik kısmı ise, diğer şirketlere aittir (PİGM, 2014).
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Şekil 6.3. 2013 yılı 346 ruhsatın şirketlere göre alansal dağılımı (PİGM, 2014)

Şirketler, bu dönemde 525 03/30 Ekip/Ay jeolojik saha faaliyeti yapılmıştır. 20,800 km 2 boyutlu kara, 155,100 
km 2 boyutlu deniz, 12,160 km2 3 boyutlu kara, 22,000 km2 3 boyutlu deniz sismik faaliyet gerçekleştirilmiştir 
(PİGM, 2014). 

Bu faaliyetler sonucu bu dönemde, 1455 adet kuyu açılmış ve 2 milyon 338 bin metre sondaj yapılmıştır. 2003 
- 2013 yılları arası açılan toplam 1421 kuyunun; 563 adedi petrollü, 393 adedi gazlı, 465 adedi kuru kuyu olarak 
tamamlanmıştır (PİGM, 2014).

Şekil 6.4. 2002 - 2013 yılında Türkiye’de kazılan kuyuların türlerine göre ayrımı (PİGM, 2014)

2002 - 2013 döneminde, toplam 27,8 milyon ton ham petrol ve 8,9 milyar m3 doğalgaz üretimi gerçekleştirilmiştir 
(PİGM, 2014).

2013 yılında gerçekleşen ham petrol üretimi 2,3 milyon ton, ortalama günlük üretim 45 bin varil olup, üretimin 
tüketimi karşılama oranı % 7’dir. 2013 yılında doğalgaz üretimi 561,5 milyon m3, ortalama günlük üretim 1,54 
milyon m3 olarak gerçekleşmiştir. Üretimin tüketimi karşılama oranı % 1,2’dir (PİGM, 2014).
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Şekil 6.5. 2002 - 2013 yılında Türkiye’de ham petrol üretimi (PİGM, 2014).

Şekil 6.6. 2002 - 2013 yılında Türkiye’de doğalgaz üretimi (PİGM, 2014).

2013 yılında, Barbaros Hayrettin Paşa adı verilen Sismik Araştırma Gemisi, Türkiye denizlerinde başta petrol ve 
doğalgaz araştırması yapılmak üzere yurtdışından satın alınmıştır.
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Foto 6.22. 2013 yılında TPAO tarafından satın alınan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi 

6.2.8. 2014 ve 2015 Yılları

Son yıllarda yerli kaynakların üretimine ülke olarak önem verilmesinin ve 2013 yılında yürürlüğe giren 6491 
sayılı yeni petrol kanunu ile Türkiye’de, petrol ve doğalgaz aramalarında ciddi bir hızlanma görülmektedir. Son on 
yıl içinde, arama faaliyetlerinde artış dikkati çekerken bu durum daha çok kamu kaynakları ile gerçekleşmiştir. 

2014 yılında 63 adet ruhsata tekli, 23 adet ruhsata ise çoklu başvuru olmak üzere toplam 86 adet ruhsata 16 
adedi yeni olmak üzere 24 farklı şirket tarafından başvuru yapılmıştır. Başvuru yapılan ruhsatların; 76’sı karada, 
7’si karasuları içinde, 3’ü ise karasuları dışındadır (PİGM, 2015).
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Şekil 6.7. 2014 yılında Türkiye’de yapılan ruhsat başvurularının şirketlere göre dağılımı (PİGEM, 2015)

Toplam 117 adet işletme ruhsatının 28 adedi 2014 yılında verilmiş olup, toplam işletme ruhsat alanı 4.366 
km2’dir (PİGM, 2014).

Şekil 6.8. 2014 yılında Türkiye’de yapılan ruhsat başvurularının şirketlere göre alansal dağılımı (PİGEM, 2015)

Türkiye’de 2014 yılında, Türkiye Petrolleri tarafından 52,13 ekip/ay, diğer şirketler tarafından 3,1 ekip/ay olmak 
üzere toplam 55,23 ekip/ay jeoloji çalışması ve 57,47 ekip/ay Türkiye Petrolleri tarafından, 10,16 ekip/ay diğer 
şirketler tarafından olmak üzere toplam 67,63 ekip/ay jeofizik saha çalışması gerçekleştirilmiştir (TPAO, 2015).

 Denizlerde yapılan sismik çalışmaların tamamı, Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisi ile yapılmış olup 
bugüne kadar gemi tarafından toplam 28.464 km 2B, 10.642 km2 3B sismik çalışma yapılmıştır (PİGM, 2015).

2014 yılı içinde 51 adet arama kuyusu, 42 adet tespit kuyusu, 107 adet üretim kuyusu olmak üzere toplam 200 
adet kuyu açılmıştır. Bu rakam, 2013 yılında gerçekleşen toplam 191 adet kuyudan yaklaşık % 5 daha fazladır. 
2014 yılında, bir önceki yıla göre toplam kuyu sayısında ciddi bir değişim görülmese de; arama kuyu sayısı azalmış, 
tespit ve üretim kuyu sayısında ise ciddi bir artış meydana gelmiştir (TPAO, 2015). 

Petrol sektöründe açılan kuyular üç temel grup -arama, üretim ve tespit kuyusu- altında sınıflandırılır. 

Arama Kuyuları: Yeni bir petrol sahası bulma ümidiyle açılan ilk kuyuya “arama kuyusu” denir. Bu kuyuda 
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petrol veya gaz bulunursa, kuyu “keşif kuyusu” olarak adlandırılır. Kuyuda petrol ve gaz bulunmazsa “kuru kuyu”, 
yalnızca su alınırsa “sulu kuyu” olarak isimlendirilir. 

Tespit Kuyuları: Keşif kuyusundan sonra, aynı rezervuar üzerinde keşfi teyit etmek ve sahanın büyüklüğünü 
belirlemek amacıyla açılan kuyulara “tespit kuyusu” denir. 

Üretim Kuyuları: Petrollü alanın büyüklüğü ve üretilebilir petrol miktarı saptandıktan sonra bu petrolü yeryüzüne 
çıkarmak için açılan kuyulara da geliştirme kuyusu veya üretim kuyusu denir.

Üretim kuyularından daha az maliyetle daha fazla üretim elde etmek mümkün olabilirken, arama ve tespit 
kuyularında hiç üretim olmayabilir. Arama ve Tespit kuyuları aslında adından da anlaşılacağı üzere, hidrokarbon 
mevcudiyetinin olup olmadığının tespitine yönelik açılan ilk ve ardıl kuyulardır, dolayısı ile sonuçları da üretimli ve 
üretimsiz sonuçlanabilmektedir.

2014 yılında kuyu sayısında; 2002 yılına göre yaklaşık 5.5 kat artış sağlanmıştır. 2014 yılında; 2002 yılına göre 
yaklaşık 7 kat artış sağlanmış olup tüm zamanların en fazla sondaj metrajına ulaşılmıştır.  (PİGM, 2015).

Şekil 6.9. 2014 yılında Türkiye’de yapılan sondaj metrajlarının türlerine göre ayrımı (TPAO, 2015)

Türkiye’de 2014 yılında, toplam 18 milyon varil petrol (49.319 varil/gün) ve 502 milyon m3 doğalgaz üretilmiştir 
(PİGM, 2014). 

Şekil 6.10. 2000 - 2014 yılları arasında Türkiye ham petrol üretimi (TPAO, 2015)
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Şekil 6.11. 2000 - 2014 yılları arasında Türkiye doğalgaz üretimi (TPAO, 2015)

6.3. 1954 - 2015 YILLARI PETROL ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Mevcut durumda, Türkiye’de 18 yabancı, 23 yerli olmak üzere 41 şirket faaliyet göstermektedir. Son 13 yılda 
yerli şirket sayısında 6 kat artış olmuştur (PİGM, 2016).

Şekil 6.12. Günümüzde petrol sektöründe arama ve üretim faaliyetinde bulunan yabancı ve yerli şirket sayıları (PİGM, 2016)

1954 yılından bugüne, Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 309 arama-üretim şirketinin % 67’sini yabancı 
yatırımcılar oluşturmuştur (PİGM, 2014).

Şekil 6.13. 1954 - 2013 yılları arasında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından düzenlenen ruhsatların y abancı ve  

yerli şirketlere göre dağılımı (PİGM, 2014)
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1954 yılından bugüne yaklaşık olarak toplam 11 Milyar ABD $ arama-üretim yatırımı yapılmıştır (PİGM, 2014). 
2002 - 2013 yılları arası toplam 7.6 milyar $ yatırım yapılmıştır. Yapılan toplam yatırımın % 53’ü TPAO tarafından 
yapılmıştır (PİGM, 2014).

Şekil 6.14. 1954 - 2013 yıllarında Türkiye’de yapılan arama-üretim yatırımı (PİGM, 2014)

Şekil 6.15. 2002 - 2013 yıllarındaki yatırım tutarları ve TPAO’nın toplam yatırım oranı (PİGM, 2014) 
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2013 yılında yürürlüğe giren 6491 sayılı yeni petrol kanununa göre, arama ve işletme ruhsatları pafta - Coğrafik 
Grid sistemi esas alınarak verilmektedir.

6.3.1. Türkiye’nin Petrol ve Doğalgaz Üretim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (1954 - 2015 Yılları) 

Bilindiği gibi, ülkemizde ekonomik değerde petrol ve doğalgaz üretimi yapılan iki bölge bulunmaktadır. İlk 
üretim bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi (ağırlıklı olarak petrol üretilmekte), diğeri ise Trakya Havzası (ağırlıklı 
olarak doğalgaz üretilmekte)’dır. Ayrıca, Adana ilindeki Bulgurdağı’ndan da bir miktar petrol üretimi yapılmaktadır. 
Bunların dışında kalan diğer bölgeler çok detay araştırılmamış veya yapılan sınırlı araştırmaların bir sonucu olarak 
bugüne kadar üretim yapılabilecek bir petrol ve doğalgaz sahası bulunamamıştır. 

137 üretim sahasında 1315 ham petrol kuyusu (% 63),  79 üretim sahasında 230 doğalgaz kuyusu (% 37)

  Türkiye’de petrol ve doğalgaz üretimi yapılan kara sahaları  Türkiye’de doğalgaz üretimi yapılan deniz sahası

Şekil 6.17. Türkiye’de petrol ve doğalgaz üretimi yapılan işletme ruhsatları (PİGM verilerinden düzenlenmiştir)

Toplam 132 adet işletme ruhsatının 6’sı yerli, 14’ü yabancı sermayeli olmak üzere toplam 20 şirkete aittir. 
Yürürlükteki işletme ruhsatlarının büyüklüğü; Karalarda 5.110 km2 (131 adet), denizlerde 124 km2 (1 adet) olmak 
üzere toplam 5.234 km2’dir (PİGM, 2016).

Şekil 6.18. Yürürlükteki işletme ruhsatlarının şirket sermaye yapısına göre dağılımı (PİGM, 2016)

Türkiye’de en fazla üretim yapan ham petrol sahası, 1961 yılında Batman’da keşfedilen Batı Raman sahasıdır. 
Sahada, halen 274 kuyudan günlük 7321 varil ham petrol üretilmektedir (PİGM, 2014).
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2014 yılında Diyarbakır’da açılan Malatepe-28 kuyusu, Türkiye’nin halen en fazla günlük üretim yapan kuyusu 
özelliğini taşımaktadır. Kuyudan, günlük 675 varil ham petrol üretimi yapılmaktadır. En az üretim yapan kuyu, 
2012 yılında Diyarbakır’da açılan Güneydoğu Batı Güven-1 kuyusudur. Sahada, halen günde 2 varil ham petrol 
üretilmektedir (PİGM, 2014).

Ham petrol sahalarının üretim derinliği, minimum 1500 metre, maksimum 3000 metredir. 2009 Yılında 
Diyarbakır’da açılan Beyazçeşme-1 kuyusu en yüksek graviteli petrol sahasıdır. Kuyudan elde edilen ham petrol 
gravitesi 41,14 API dır. 1958 yılında Adıyaman ili sınırları içerisinde açılan Kahta-1 arama kuyusu ile keşif yapılmıştır. 
Kahta ham petrol sahasının gravitesi 11 API’dır (PİGM, 2014).

Türkiye’de petrol ve doğalgaz üretimi (Akçakoca deniz alanlarındaki doğalgaz üretimi hariç), kara alanlarından 
yapılmaktadır. En fazla üretim yapan doğalgaz sahası 2006 yılında Düzce açıklarında keşfedilen Akçakoca 
sahası olup, sahada gaz üretimine 2011 yılında başlanmıştır. Sahada, 2 kuyudan günde 116 000 m3 doğalgaz 
üretilmektedir. 2006 yılında açılan Akçakoca-3 kuyusu, en fazla üretim yapan doğalgaz kuyusudur. Kuyudan günde 
87.803 m3 doğalgaz üretilmektedir. 1975 yılında Kırklareli’de açılan Kavakdere-1 doğalgaz kuyusu en az üretim 
yapan kuyudur. Kuyudan günde 13 m3 doğalgaz üretilmektedir. Doğalgaz sahalarının üretim derinliği minimum 
225 metre, maksimum 3300 metredir (PİGM, 2014).

Şekil 6.19. Türkiye’deki petrol sahalarının API graviteleri (Özgür, 2016)

Türkiye’de keşfedilen petrol sahalarının % 7’si 25-500 milyon varil rezerve sahip olup, kalan % 93’ünün rezervi 
25 milyon varilden azdır. Başka bir deyişle, Türkiye’de keşfedilmiş petrol sahalarının % 93’ü küçük saha, % 7’si ise 
orta büyüklükte saha sınıfındadır (Şapçıoğlu, 2014).

Çizelge 6.1. Ivanhoe ve Leckie tekniği ile Türkiye petrol sahalarının sınıflandırılması (Özgür, 2016; Ediger, 2000)

Saha Sınıfı Üretilebilir Rezerv (MMbbl) Saha Tanımı Saha Sayısı

AAAAA > 50.000 Büyük Dev (Megagiant) -

AAAA 5.000 - 50.000 Ortanca Dev (Supergiant) -

AAA 500 - 5.000 Dev (Giant) -

AA 100 - 500 Aşırı Büyük (Major) 2

A 50 - 100 Büyük (Large) 5

B 25 - 50 Orta (Medium) 3

Diğer < 25 Küçük - Çok Küçük (Small-Tiny) 119

Toplam 129
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Şekil 6.20. Dünyada 1960 - 1999 yıllarında keşfedilmiş büyük sahalar. 1980’den sonra > 1 BBOE veya milyar varil petrol eşdeğeri keşifler 

azalmıştır. Fakat, diğer sahalarda önemlidir. MMBOE : Milyon varil petrol eşdeğeri (Rose, 2001)

Şekil 6.21. Güneydoğu Anadolu bölgesi petrol sahaları (Kavak, 2013)
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Çizelge 6.2. Türkiye’nin önemli petrol sahaları (Özgür, 2016)

Saha Sınıfı Keşif Yılı Rezerv (MMbbl)
(Milyon Varil)

API Gravitesi

Raman 1945 100 - 500 18

Batı Raman 1961 100 - 500 13

Kurkan 1963 50 - 100 31

Batı Kayaköy 1964 50 - 100 34

Beykan 1964 50 - 100 33

Şelmo 1964 50 - 100 34

Karakuş 1988 50 - 100 30

Garzan 1951 25 - 50 24

Kayaköy 1961 25 - 50 38

Kuzey Karakuş 1990 25 - 50 29

Şekil 6.22. 1948 - 2014 yıllarında Türkiye’de yıllık üretime 60.000 ton ve üzerinde artış sağlayan petrol keşifleri (PİGM, 2016)

Toplam üretimin yaklaşık % 41’i yabancı sermayeli şirketler tarafından yapılmıştır.  2015 yılında 19 şirket 
tarafından 1.329 kuyuda, günlük ortalama 48 bin varil ham petrol üretimi ile yaklaşık toplam 2,5 milyon ton üretim 
gerçekleşmiştir (PİGM, 2016).
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Şekil 6.23. 1947 - 2015 yılları Türkiye’de ham petrol üretimi (PİGM, 2016)

Toplam üretimin % 30’u yabancı sermayeli şirketler tarafından üretilmiştir. 2015 yılında, 16 şirket tarafından 
234 kuyuda günlük ortalama 1,1 milyon m3 doğalgaz üretimi ile yaklaşık 400 milyon m3 üretim yapılmıştır (PİGM, 
2016).

 Şekil 6.24. 1976 - 2015 yılları Türkiye’de doğalgaz üretimi (PİGM, 2016)

(2008 yılından bugüne, Kuzey Marmara doğalgaz sahasının depolama sahasına dönüştürülmesi ve Akçakoca sahasında geliştirme sondajları açılmaması nedenleriyle 
doğalgaz üretiminde düşüş gerçekleşmiştir).
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Çizelge 6.3. 2006 - 2007 yılları petrol sahalarına göre ham petrol üretimi (PİGM, 2008)

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

Raman 125 318 288 316 010 2 095 480 -0.7 5 741.04 82 702 822

Garzan 31 49 235 45 912 318 895 -6.7 873.68 41 087 822

Germik 12 18 171 14 830 100 008 -18.4 273.99 4 606 517

Mağrip 9 6 549 6 511 43 577 -0.6 119.39 17 072 540

Batı Raman 191 377 499 386 582 2 478 340 2.4 6 789.97 96 330 267

Silivanka 14 32 997 31 412 216 967 -4.8 594.43 12 645 948

Çelikli 8 4 778 5 447 40 541 14.0 111.07 5 295 440

Dodan 7 175 141 1 170 -19.4 3.21 9 056

Sezgin 2 1 137 1 119 7 410 -1.6 20.30 146 955

Adıyaman 19 24 742 22 342 157 873 -9.7 432.53 12 729 425

Oyuktaş 3 6 315 4 763 33 682 -24.6 92.28 779 219

Sarıcak 1 42 29 189 -31.0 .52 3 207 558

Güney Sarıcak 9 11 995 11 989 86 968 -0.1 238.27 6 356 975

Deveçatak 2 2 170 1 732 13 030 -20.2 35.70 373 853

Yeniköy 14 45 637 39 988 292 807 -12.4 802.21 17 290 508

Kuzey Osmancık 2 5 525 5 513 41 531 -0.2 113.78 3 119 573

Güney Kayaköy 2 2 105 2 671 19 201 26.9 52.61 3 264 382

Beyçayır 1 647 630 4 388 -2.6 12.02 257 962

Çamurlu 31 18 588 30 489 195 300 64.0 535.07 2 947 708

Güney Sahaban 5 8 388 7 585 55 601 -9.6 152.33 4 829 432

Güney Dinçer 12 13 853 8 779 57 657 -36.6 157.96 7 136 748

Batı Şelmo 1 1 197 966 7 088 -19.3 19.42 1 063 558

Kartaltepe 2 6 562 4 956 36 268 -24.5 99.36 2 170 823

Çemberlitaş 14 21 948 17 657 129 145 -19.6 353.82 12 717 352

Batı Kozluca 26 49 473 57 809 370 858 16.8 1 016.05 5 453 225

Batı Fırat 10 10 977 7 033 52 510 -35.9 143.86 3 538 627

Akpınar 1 748 692 5 173 -7.5 14.17 244135

Silivanka Sinan 8 9 100 8 767 57 177 -3.7 156.65 535 774

Karakuş 25 123 299 117 093 834 483 -5.0 2 286.25 51 346 608

Güney Karakuş 20 59 875 59 899 423 624 0.0 1 160.61 15 384 426

Beşikli 14 29 846 30 375 213 291 1.8 584.36 6 901 074

Yanarsu 3 2 209 2 650 17 344 20.0 47.52 156 772

Kuzey Karakuş 16 72 694 61 473 438 123 -15.4 1 200.34 37 881 472

Tokaris 11 30 020 20 829 145 618 -30.6 398.95 4 224 797

Doğu Beşikli 3 9 526 7 617 51 673 -20.0 141.57 3 859 828

İkizce 6 12 675 14 156 99 675 11.7 273.08 2 020 260

Ozan Sungurlu 2 2 987 2 739 20 472 -8.3 56.09 2 037 325

Karadut 1 10 22 170 120.0 .47 99 263

Çaylarbaşı 2 3 431 3 191 20 672 -7.0 56.64 493 128
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Çizelge 6.3. devamı

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

Yananköy 1 3 859 3 055 19 558 -20.8 53.58 786 234

Doğu Silivanka 1 2 201 2 378 16 191 8.0 44.36 289 704

Bozova 4 13 075 11 977 82 602 -8.4 226.31 1 189 142

Eskitaş 1 1 377 899 5 999 -34.7 16.44 83 898

Ulan 2 316 554 3 964 75.3 10.86 112 541

Akgün 3 8 554 8 443 59 494 -1.3 163.00 657 205

Kayayolu 1 2 305 2 365 16 383 2.6 44.88 134 975

Özlüce 1 800 433 3 195 -45.9 8.75 54 748

Güney Raman 2 1 007 761 5 159 -24.4 14.13 47 249

Batı Haznemir 1 3 345 2 317 15 776 -30.7 43.22 61 338

Bada 520 4 893

Doğu Sınırtepe 3 1 069 11 031 72 719 931.9 199.23 79 768

Doğu Karakuş 2 2 072 5 814 41 531 180.6 113.78 56 346

Yolaçan 2 1 260 2 126 14 440 68.7 39.56 45 935

Batı Gökçe 1 2 321 16 664 100.0 45.65 16 664

Kurtalan 1 83 601 100.0 1.65 261 550

İkiztepe 1 927 5 895 100.0 16.15 149 667

Ulaş - 84 10 735 -100.0 199.23 2 723

Kondanseyt 41 11 063 30 489 86 718 -3.0 237.58 972 196

Toplam* 735 1 448 320 1 428 617 9 650 868 -1.4 26 440.73 479 081 843

* Üretim yapmayan sahalara ait 1.755.910 varil toplama ilave edilmiştir.
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Çizelge 6.3. devamı

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

N.V. TURKSE PERENCO

Kayaköy 12 33 505 33 995 256 447 1.5 702.59 27 133 511

Kurkan 30 78 383 72 840 527 457 -7.1 1 445.09 58 488 839

Beykan 29 97 768 92 639 678 248 -5.2 1 858.21 74 692 804

Batı Kayaköy 10 75 436 74 204 548 188 -1.6 1 501.88 45 320 201

Şahaban 9 16 932 18 357 135 375 8.4 370.89 16 839 478

Güney Kurkan 7 24 105 22 606 167 006 -6.2 457.55 11 296184

Piyanko 1 3 326 2 981 22 142 -10.4 60.66 1 969 353

Malatepe 7 22 321 19 664 144 571 -11.9 396.08 10 641 995

Katin 3 2 973 2 918 20 866 -1.8 57.17 4 230 187

Barbeş 12 55 240 43 480 311 553 -21.3 853.57 23 020 340

Doğu Yatır 5 17 145 17 488 126 242 2.0 345.87 7 915713

Doğu Yeniköy 2 9 125 8 664 62 692 -5.1 171.76 6 478 060

Güney Doğu Şahaban 1 2 323 829 6 141 -64.3 16.82 671 384

Sincan 7 9 840 10 179 73 588 3.4 201.61 5 357 967

Yatır 1 2 825 4 733 34 166 100.0 93.61 120 356

Bektaş 2 4 424 4 483 32 917 1.3 90.18 1 189 046

Baysu 7 9 609 10 308 75 508 7.3 206.87 4 286 319

Yeşildere 5 18 080 17 568 129 628 -2.8 355.15 3 440 457

Köprü 1 1 808 2 027 14 899 12.1 40.82 259 608

Köşk 1 200 1 412 100.0 3.87 13 834

Kervan 1 2 7 100.0 .02 121 975

Derin Barbes (kondanseyt) 1 11 993 10713 83 953 -10.7 230.01 867 454

Batı Malatepe 1 7 452 6 404 47 099 -14.1 129.04 792 214

Sebyan 1 258 518 3 806 100.8 10.43 111 685

Toplam * 156 504 871 477 800 3 503 911 -5.4 3 503 911 305 438 596

* Üretim yapmayan sahalara ait 179.632 varil toplama ilave edilmiştir.

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

PETROLEUM EXPLORATION MEDITERRANEAN INC. & DORCHESTER MASTER LTD.

Şelmo 21 71 657 68 142 501 340 -4.9 1 373.53 82 081 260

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

ALADDIN MIDDLE EAST LTD. & & TRANSMEDITERRANEAN OIL COM.

Nemrut 1 1 442 3 013 20 952 108.9 57.40 31 709
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Çizelge 6.3. devamı

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

ALADDIN MIDDLE EAST LTD. & & TRANSMEDITERRANEAN OIL COM.

Bulgurdağ 5 1 987 2317 17 425 16.6 47.74 2 794 834

Kahta 7 1 224 1 572 9 957 28.4 27.28 4 667 073

Güney Adıyaman 463 4683

Toplam 12 3 674 3 889 27382 5.9 75.02 7 466 590

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

TOREADOR TURKEY INC + TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

Cendere 15 60 143 58 315 410 276 -3.0 1 124.04 17 103 162

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

N.V.TURKSE PERENCO & TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

Kastel 6 60 632 68 711 507 623 13.3 1 390.75 11 477 320

Karaali 2 3 383 2 435 16 895 -28.0 46.29 617 368

G.Kirtepe 1 934 5 358 37 379 100 102.41 43 895

Yalankoz 1 6 873 5 955 40 156 -13.4 110.02 498 651

Toplam 10 71 822 82 459 27382 14.8 1649.46 12 637 234

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi (Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - Düşüş
(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

ALADDIN MIDDLE EAST LTD. & & MADISON (TURKEY) INC.

Zeynel 16 11 661 10 653 73 160 -8.6 200.44 1 902 214

Hasancık 2 221 174 1 162 -21.3 3.18 5 611

D.Hasancik 1 29 188 100 0.52 5 520

Toplam 19 11 882 10 856 74 510 -8.6 204.14 1 913 345

Saha Ortalama 
Üretim 

Yapan Kuyu 
Adedi

2006 Yılı 
Üretimi 

(Ton)

2007 Yılı Üretimi 
(Ton)

2007 Yılı 
Üretimi 
(Varil) 
(bbls)

Artış - 
Düşüş

(%)

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) 
(bbls)

Toplam
Üretim
(Varil) 
(bbls)

AMITY OIL INT. + TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

Göçerler 3 1 033 815 7286 -21.1 19.96 115 790

Adatepe 3 132 31 247 -76.5 0.68 5 553

D.Adatepe 2 45 27 202 -40.0 0.55 1 718

B. Velimeşe 1 140 1214 100 3.33 1 214

Velimeşe 1 71 71 590 0.0 1.62 1 192

Toplam 10 1 281 1 084 27382 -37.6 26.3 125 482
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Şekil 6.25. 1998 - 2007 döneminde en fazla üretim yapan 5 büyük sahanın üretim değerleri (PİGM, 2008)

Çizelge 6.4. 1998 - 2007 döneminde en fazla üretim yapan 5 büyük sahanın üretim değerleri (PİGM verilerinden hazırlanmıştır)

Ülkemizde En Fazla Ham 
Petrol Üretimi Yapılan 

5 Saha

Toplam Üretim
(ton/yıl)

Toplam Üretim 
(varil/yıl)

Toplam Üretim 
Yapan Kuyu 

Sayısı
(Adet)

1 Adet Kuyunun 
Ortalama Üretimi

(ton/yıl)

1 Adet Kuyunun 
Ortalama Üretimi

(varil/yıl)

Batı Raman 380.000 2.390.000 191 1990 12.513

Raman 317.000 1.995.000 125 2536 15.960

Karakuş 120.000 754.717 25 4800 30.188

Kuzey Karakuş 65.000 408.805 16 4063 25.550

Beykan 95.000 597.484 29 3276 20.603

Ortalama 195.400 1.229.201 77.2 3333 20.962

Ülkemizde Türkiye’de en fazla ham petrol üretimi yapılan 5 sahadaki 1 kuyunun ortalama üretimi : 58 varil / gün,  

1 kuyunun Ortalama Üretimi : 9,2 ton / gün

Ülkemizde 300 dolayında kuyudan ortalama 750.000.000 - 800.000.000 milyon metreküp doğalgaz üretilmektedir. 
Kuyu başına ortalama yıllık doğalgaz üretimi yapılmaktadır. 1 adet kuyunun ortalama üretimi 2.585.000 metreküp/
yıldır. 1 adet kuyunun ortalama günlük üretim ise, 8617 metreküptür.

Yurtiçi petrol üretiminde TPAO’dan sonra N.V. Turkse Perenco % 18’lik payla ikinci sırayı almaktadır. Petroleum 
Exp. Med. Inc.-Transatlantic DMLP Ltd. ortaklığı ise % 4’lük pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Yani TPAO 
dışındaki üretimin çok büyük bir bölümü yabancı şirketler tarafından yapılmaktadır (Petrol-İş, 2011).

Şekil 6.26. Yurtiçi petrol üretiminin şirketlere göre dağılımı (Petrol-İş, 2011)
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TPAO, petrol üretimini artırmak amacıyla çeşitli rezervuar çalışmaları başlatmış ve Petrol Üretimini Artırma 
Projelerine hız vermiştir.

-  Batı Raman Sahası Petrol Üretimini Yükseltme Projesi

- Raman Sahası Üretimi Artırma Projesi

- Garzan Sahası Su Enjeksiyon Projesi

- Batı Kozluca Sahası WAG (CO2/Su-Ardışık-Gaz Enjeksiyonu) Projesi ile petrol üretimini arttırmayı 
planlamaktadır (Güneş, 2014).

Batı Raman Sahası Petrol Üretimini Yükseltme Projesi’nde; 1986 yılından 2012 yılı sonuna kadar 108,8 milyon 
varil petrol üretilmiş olup, bunun 72,8 milyon varillik kısmı proje sayesinde üretilmiş olan ilave petroldür. Ayrıca, 
sahada yıl içerisinde 12 kuyu sondajı gerçekleştirilmiştir. Raman Sahası Üretimi Artırma Projesi kapsamında, 
2012 yılı sonu itibariyle 25,1 milyon varil, 2012 yılında ise yaklaşık 100.000 varil ilave petrol üretilmiştir. Garzan Su 
Enjeksiyonu Projesi kapsamında 2012 yılı sonu itibariyle Garzan-B Sahasından 29 milyon ve Garzan-C Sahasından 
ise 13,3 milyon varil ham petrol üretilmiştir (Güneş, 2014).
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PETROL ve DOĞALGAZIN ÖMRÜ, GELECEĞİ, 
POLİTİĞİ ve TÜRKİYE

7. BÖLÜM



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

282



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

283

7. PETROL ve DOĞALGAZIN ÖMRÜ, GELECEĞİ, POLİTİĞİ ve TÜRKİYE

7.1. PETROLÜN BİTMESİ VE İNSAN YAŞAMI

19. yüzyılda kullanılmaya başlanılan petrol, yüzyıl içinde müthiş bir endüstriyel alan oluşturmuştur. Günlük 
hayatımıza farkında olunan ve olunmayan birçok alanda kullanılan petrolden üretilmiş ürünler vardır. Günümüzde 
petrolün işlenmesiyle 80 bin’e yakın ürün elde edilmektedir. Ancak, en çok kullanıldığı alanlar ulaşım ve enerjidir.

150 yılı aşkın süredir yerin altından çıkartılan petrol, modern hayatı mümkün kılan çok amaçlı olmasının yanında 
ekonomikte bir yakıt türüdür. 

Petrolün yok olması, büyük bir zincirleme reaksiyonu başlatacaktır. Petrolün bitmesi durumunda olabilecek 
bazı teorileri şu şekildedir ;

- Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde petrol endüstrisi 400 bin insan beslemektedir. Tükenen petrolle, tüm 
çalışanlar hepsi işlerinden olmaktadır.

- Petrol olmadığından çeliğe dönüştürülecek hammadde de bulunamayacaktır. Böylelikle, çelikte olmadığı için 
inşaat yapılamayacak ve otomobil üretilemeyecektir.

- Petrol gezegenimizin en güçlü ve çok amaçlı yakıtlarının başında gelmektedir. 

- Diş macunu ve ruj üretilemeyecektir.

- Bütün büyük şehirlere, gıdalar kamyonla taşınmaktadır. Petrol olmadığı zaman gıdalar taşınamayacak ve bu 
şehirlerdeki insanlar açlığa maruz kalacaktır.

- Çiftliklerin beslemesi gereken bir çok insan bulunmaktadır. Yetişkin bir inek, günde 45 kilo yem 
tüketmektedir. Yiyecek nakliyesi durduğu için bu hayvanlar açlıkla karşı karşıya kalacaktır.

- Petrolsüzlük, enerji santrallerini de vuracaktır. Dünya üzerinde elektrik üretiminde en çok kömür 
kullanılmaktadır. Dünyada üretilen elektriğin % 40’ı kömür kullanılan termik santrallerinden elde edilmektedir. 
Santrallere kömür, trenler vasıtasıyla taşınmaktadır. Bir vagonda taşınan kömür ile  küçük bir kasabanın bir 
günlük elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır. Petrol olmadığından trenlerde çalışmayacaktır.

- Petrolün tükenmesiyle artık hayat felç olmuş durumda insanlar yeni arayışlara gireceklerdir.

- Orta Batı Amerika’da, 400 bin çiftçi yeni bir mahsul ekecektir. Bir zamanlar sebze ve meyve dolu tarlalarda, 
artık soya fasulyesi yetiştirilecektir. Bu bitkiden elde edilen yağ, mazota dönüştürebiliyor. Bir seçenek daha var, 
mısırdan elde edilen metanol benzinli araçlar için alternatif yakıtlar olabilir. 600 bin km karelik bir alanda yakıt 
elde etmek amacıyla mısır yetiştirilecektir. Petrolsüz bir dünyada yakıt yok, yiyecek yok, hatta insan bile yok olmaya 
gidecektir.

- Her ülke limanlarını kapatacak ve uluslararası ticaret bitecektir.

- Bir zamanlar çöp gözüyle bakılan eşyalar paha biçilmez şekilde değer kazanacaktır. Bir ton kullanılmış cep 
telefonu içinde 175 gr altın, yaklaşık 135 gr bakır ve 2.5 gr üzerinde gümüş bulunmaktadır. Bunların hepsi, ticareti 
olmayan bir dünya için kıymetli mallardır. Atılmış şişe ve kaplar bulunup, yeniden kullanılacaktır. İnsanların 
en küçükten en büyüğüne her şeyi, yeniden değerlenecektir. Gemiler, yeni inşaatlar için ucuz hammaddeye 
dönüştürülecektir.

- Bolivya’da bulunan lityum, verimli bataryaların üretiminde kullanılan ana maddelerden biridir. Bütün dünya, 
elektrikle çalışan alternatiflere yönelecektir  ve petrolsüz dünyada Bolivya yeni süper güç yeni dünyanın Suudi 
Arabistan’ın haline gelecektir.

- Yosunlar işlenerek yakıt haline gelen, çok az gübreye ihtiyaç duyulan yenilenebilen enerji kaynağıdır. Petrolün 
yok olmasından sonra yosunlardan elde edilen 38 milyar litre biyolojik yakıt kullanıma sunulacaktır. Ancak, bu da 
uçağa yetecek kadar biyolojik yakıt üretemeyecektir.

- Petrolden 40 yıl sonra hava hissedilir derecede temizlenecektir. Çünkü, uçaklar 40 yıldır uçmuyor, benzinli 
araçlar tamamen yok oldu. Benzin kullanan fabrikalar ise çoktan kapatıldı. Sadece Kanada, ABD ve Meksika yılda 
3.1 milyar zehirli gazı havaya salıyorlardı.

- Kuzey Amerika’da, insanlar kuzeydeki büyük şehirlere dönecektir. Yolları ve evleri tamir edip, terk  edilmiş 
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apartmanları seralara dönüştüreceklerdir. Endüstriyel bir güç merkezi, yeniden tarıma dayalı topluma dönüşmeye 
başlayacaktır.

- Büyük yük gemilerini yeniden harekete geçirmek isteyen insanlar, çareyi yosunlardan elde edilecek biyolojik 
yakıtlarda arayacaklardır. Yosunlar, ülkenin tüm yakıt ihtiyaçlarını karşılamaya, hatta yakıt işlendikten sonra 
dünyanın diğer bölgelerine aktarılmaya çalışılacaktır.

- Petrol sayesinde dünyanın hızla gelişmesini sağlanmaktaydı. Böylece, nüfus 150 yıl içerisinde önce 2 daha 
sonra 3’e katlanıyor. Gıda üretimi büyük bir patlama yapıyor. Dünya çapında ticaret gelişiyor. Petrol elden gidince 
ise, dünya bambaşka bir şekle dönüşüyor.

Petrolün tüm dünyada aniden yok olduğu varsayılırsa ;

İlk gün : Tam bir kargaşa ve telaş yaşanacaktır. 5 gün sonra birçok iş alanı kapanacak, ulaşım duracak, enerji 
kesintileri olacak ve bunlara bağlı olarak açlık ve kaos yaşanacaktır.

30 gün sonra : Göç, açlık ve kaos yaşanmaya devam edecek, insanlar alternatif enerji kaynaklarına yönelecek, 1 
yıl sonra göç, açlık ve kaos yaşanmaya devam edecek, insanlar alternatif yiyecek bulmaya yönelecektir.

10 yıl sonra: Göç, açlık ve kaos yaşanmaya devam edecek, insanlar alternatif yiyecek ve enerji kaynakları 
bulmaya yönelecektir.

Kısacası, petrolün insan yaşamındaki yeri çok önemli ve büyüktür. 

Foto 7.1. Petrolsüz hayattan bir kare

7.2. KÜRESEL ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ

Enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminin en temel ve sürükleyici gereksinimlerinden birisidir.  Bu 
bakımdan, “enerji güvenliği” olgusu, ekonomik güvenliğin ve ulusal güvenliğin yaşamsal unsurlarındandır. Enerji, 
toplumsal yaşamlarımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan hemen tüm süreçler için vazgeçilmez bir girdi olup; 
sanayi, ulaştırma, konut ve ticarethane alt sektörlerinde kullanılmaktadır. Bugün dünyada tüketilen enerji, çok 
sayıda enerji kaynağından elde edilirken; petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynaklar, bu kaynaklar içinde % 
87’ye yakın bir ağırlık taşımaktadır (Şekil 7.1.). Petrol, özellikle ulaştırma sektörünün temel enerji kaynağı olarak, 
dünya birincil enerji tüketimi içinde en büyük paya sahiptir. Petrolü takip eden doğalgaz ve kömür ise, büyük ölçüde 
elektrik üretiminde kullanılmaktadır (TPAO, 2015).

Petrol, 2013 yılı sonu itibari ile dünya enerji talebinin % 33’ünü, doğalgaz ise % 24’ünü karşılamıştır. Bugüne 
kadar, çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (Uluslararası Enerji Ajansı, ABD Enerji İdaresi, BP, 
ExxonMobil vb.) yapılan çeşitli projeksiyonlara göre petrolün birincil enerji tüketimi içindeki payını uzun dönemde 
de koruyacağı öngörülmektedir (Şekil 7.2). (TPAO, 2015).
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Şekil 7.1. 2013 yılı küresel birincil enerji tüketim oranları (TPAO, 2015)

Şekil 7.2. 1990 - 2035 dönemi dünya enerji tüketimi (TPAO, 2015)

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın “ Yeni Politikalar ” başlıklı senaryosuna göre, küresel enerji talebinin 2040 
yılına doğru, hükümetlerin izleyecekleri politikalara bağlı olarak, mevcut talebin yaklaşık 1,4 katına çıkması 
beklenmektedir. Enerji kaynakları bazında talep artışı oranlarının ise 2012 yılından 2040’a kadar olan dönemde; 
petrolde % 13,5, kömürde % 14,6, doğalgazda % 55, nükleerde % 88,5, yenilenebilir kaynaklarda ise (su dahil) % 
317 olacağı öngörülmektedir. Uzun dönemli enerji projeksiyonları değerlendirildiğinde büyük ölçüde OECD dışı 
ülkelerin tüketimlerindeki artış dikkati çekerken, enerji arzı da yükselmektedir. Bu kapsamda, özellikle Asya 
Pasifik bölgesinde enerji arzının 1,5 katına çıkması en dikkati çeken husustur (Şekil 7.3). Bölgede özellikle doğalgaz 
ve kömür üretiminde artış beklenmektedir. Özellikle OECD dışı ekonomilerde Çin ve Hindistan’ın ekonomik 
performansları dikkat çekmektedir. Bu kapsamda Çin’in son dönemde başlattığı enerji yoğunluğunu düşürmeye 
yönelik politikaların uzun dönemde de devam etmesi beklenmektedir. Şekil 7.3’de enerji talebine ilişkin trendler 
değerlendirildiğinde, enerji hammaddelerinin Asya Pasifik bölgesine doğru akacağı öngörülmektedir (TPAO, 2015).
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Şekil 7.3. Bölge bazında enerji talep miktarları (TPAO, 2015)

Dünyada enerji arzının büyük kısmı hâlen fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Önümüzdeki 25-30 yıllık süreçte de 
fosil yakıtların dünya enerji arzındaki önemini koruyacağı genel kabul gören bir husustur. Şu anda dünya birincil 
enerji talebinin karşılanmasında yaklaşık % 80’lik bir paya sahip olan fosil yakıtların (petrol, doğalgaz, kömür, 
vb.) 2035’te de benzer bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre bu pay 
baz senaryoda % 80, yeni senaryoda ise % 75 olacaktır. ExxonMobil’in senaryosuna göre de küresel enerji arzı 
içinde fosil yakıtların payı 2040’ta % 80 olacaktır. BP’nin senaryosuna göre ise, 2030’da bu pay % 75-80 arasında 
gerçekleşecektir (Kavak, 2013).

2013 yılında toplam birincil enerji talebinin % 42,3’ünün elektrik üretimi için kullanıldığı gözlemlenmektedir. 
2035 yılında bu rakamın % 46,6’ya çıkması beklenmektedir. Elektrik üretimi için tüm birincil enerji kaynakları 
kullanılmaktadır. Petrol daha çok taşıma sektörü tarafından talep edilmektedir. Nitekim dünya petrol tüketiminin 
% 52,8’i taşıma sektöründe gerçekleşmektedir. 2035 yılına kadar petrol talebinin % 21 oranında yükselmesi; bu 
süre zarfında ulaşımda petrol kullanım oranının % 94’ten % 89,4’e düşmesi, ulaşım için kullanılan enerji oranının 
ise % 18’den % 17’ye düşmesi beklenmektedir (TPAO, 2015).

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle hızlı sanayileşme ile artan çevre kirliliği, fosil yakıtlar arasında 
nispeten temiz ve verimli bir yakıt olan doğalgaza yönelik talebin artmasına neden olmuştur. BP Energy Outlook 
2035 birincil enerji talep projeksiyonuna göre, 2013 ile 2035 yılları arasındaki dönemde, kömürün artışa katkısının 
özellikle Çin’in kömür yoğun endüstrileşmeyi terk etmeye başlaması sonucunda giderek azalması, gazın payının 
ise artması beklenmektedir (TPAO, 2015).

ABD’nin 2035 yılı itibariyle enerji ihtiyacının tamamını öz kaynaklarından karşılayarak kendi kendine yeterli bir 
ülke haline geleceği öngörülmektedir. Bugün en büyük ithalatçı bölgelerin başında gelen Avrupa Birliği’nin yerini 
2030’da Çin’in alması beklenmektedir. Rusya’nın ise en büyük ikinci petrol ve doğalgaz üreticisi olması ve en büyük 
enerji ihracatçısı konumunu sürdürmesi, 2035 yılında dünya enerji talebinin % 4,1’ini karşılayacak enerji ihracatını 
gerçekleştirmesi beklenmektedir (TPAO, 2015).

Strateji, güç ve politika petrol ekonomisinde diğer ekonomi alanlarında olduğundan daha fazla etkinlik 
arzetmektedir. Petrol sektörü nitelik itibariyle sermaye yoğun ve büyük ölçekli olduğundan, bu endüstride 
çalışan firmalar strateji uygulayabilme imkanı bulmaktadırlar. Petrol sektörü dünyanın ekonomik haritasının 
belirlenmesindeki temel faktörlerden biridir. Dünyanın ekonomik haritasının belirlenmesi çoğu zaman siyasi 
sınırların yeniden çizilmesine de neden olmaktadır. Petrol, içinde bulunduğumuz yüzyılda başlıca savaş 
nedenlerinden biri olma özelliğini korumuştur (Ercan, 1996).

Tüm dünyada, birincil enerji kaynakları arasında ilk sırada yer alan fosil yakıtlardan petrolün, stratejik konumunu 
uzun yıllar sürdürmesi beklenmektedir (Şekil 7.4). 2008 itibariyle küresel enerji ihtiyacının % 34,6’sını karşılayan 
petrolün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) projeksiyonlarına göre, 2030 yılında toplam enerji tüketimindeki 
oranının % 33 olması beklenmektedir.
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Şekil 7.4. 2008 yılı dünya birincil enerji tüketimi (IEA, 2009)

Petrol sektörü, 2030’a kadar 3 trilyon doların biraz altında yatırıma ihtiyaç duyacaktır. Yatırımlar için yılda 
ortalama 103 milyar dolara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak talep arttıkça bu miktar da artacaktır. Mevcut on yılda 
92 milyar dolar olan yıllık sermaye harcamaları projeksiyonun son on yıllık döneminde 114 milyar dolara kadar 
artacaktır (Şekil 7.5) (IEA, 2009)

Şekil 7.5. Dünya kümülatif petrol yatırımları (IEA, 2009)

7.3. TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ

Türkiye gelişen ekonomisi ile dünyanın önemli enerji tüketicileri arasında yer almaktadır. 2013 yılında Türkiye’nin 
120 milyon tpe (toplam petrol eşdeğeri) olan birincil enerji arzında doğalgaz % 31 ile birinci sırada yer alırken, 
petrol % 28 ile doğalgazı takip etmiştir (Şekil 7.6).
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Şekil 7.6. 2013 yılı Türkiye birincil enerji arzı (www.enerji.gov.tr)

Türkiye’nin birincil enerji talep projeksiyonlarına göre, 2023 yılında petrolün payında önemli bir değişim 
yaşanmaması ve % 26 düzeyinde kalması beklenmektedir. Buna karşılık doğalgaz tüketiminin artacak olmasına 
rağmen birincil enerji arzındaki payının % 23’e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Halihazırda, Türkiye birincil 
enerji tüketiminin % 26’sı konutlarda, % 25’i sanayide, % 26’sı çevrim sektöründe (elektrik üretiminde) ve % 19’u 
ulaştırma sektöründe kullanılmaktadır (Şekil 7.7).

Şekil 7.7. 2013 yılı Türkiye enerji tüketiminin sektörel dağılımı (www.enerji.gov.tr)

Birincil enerji talebinin yerli üretim ile karşılanma oranı (TYÜKO) 2012 yılında % 27,5 olarak gerçekleşmiştir. 
2000-2013 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji tüketimi (2008 yılı hariç) sürekli yükselirken, petrol ve 
doğalgazın birincil enerji tüketimi içindeki payı % 60’lar civarında seyretmiştir. 2013 yılında petrol ve doğalgaz 
tüketiminin birincil enerji içindeki payı % 61 olarak kaydedilmiştir (Şekil 7.8).
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Şekil 7.8. 2000 - 2013 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji, petrol ve doğalgaz tüketimi (TPAO, 2015)

2014 yılında, Türkiye’de günlük yaklaşık 49 bin varil ham petrol üretimi yapılmış; buna karşılık günlük 718 bin 
varil ham petrol tüketilmiş; günlük 359 bin varil düzeyinde ham petrol ithalatı, günlük 310 bin varil düzeyinde ise 
işlenmiş ürün ithalatı gerçekleştirilmiştir (TPAO, 2015).

2018 yılında operasyonel hale gelecek olan STAR rafinerisinin işlenmiş ürün ithalatında azalma sağlayacağına 
inanılmaktadır. 2014 yılında yerli ham petrol üretiminin tüketime oranı % 7 olarak gerçekleşmiştir (Şekil 7.9).

Şekil 7.9. 2004-2014 yılları arasında Türkiye’nin petrol tüketimi ve yerli üretimi (TPAO, 2015)

Türkiye’nin 2014 yılında yerli doğalgaz üretiminin tüketime oranı ise son 10 yılın en düşüğü olup % 1 civarında 
gerçekleşmiştir. 2008 yılında, 1 milyar m3 olan doğalgaz üretimi 2014 yılında 502 milyon m3’e düşmüştür  
(Şekil 7.10).
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Şekil 7.10. 2000 - 2014 yılları arasında Türkiye’nin doğalgaz arzı ve yerli üretim oranları (TPAO, 2015).

2014 yılında 49,2 milyar m3 doğalgaz ithal edilirken 2013 yılı sonuna göre % 8,6’lık bir artış gerçekleşmiştir. Bu 
rakam, 2004 yılı için 21,8 milyar m³ olarak gerçekleşmiştir (ETKB, 2015).

Çizelge 7.1. Ülke bazında doğalgaz ithalatı (milyon m3) (ETKB, 2015)

Ortadoğu, Hazar Bölgesi, Rusya ve Orta Asya gibi ispatlanmış petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından zengin 
bölgeler ile başta AB ülkeleri olmak üzere, petrol ve doğalgaz ithalat bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasındaki 
coğrafi konumuyla Türkiye, enerji kaynaklarının arz ve talep edilen bölgeler arasında taşınmasında stratejik öneme 
sahiptir. Özellikle son dönemde, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP ve Rusya ile 
gerçekleştirilmesi planlanan Türk Akımı projeleri Türkiye’nin stratejik öneminin daha da ön plana çıkmasına yol 
açmıştır.
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OECD ülkeleri arasında en yüksek enerji talep artış oranlarından birine sahip olan Türkiye’nin büyük ölçüde 
enerji ithalatına bağımlı olması enerji güvenliği açısından dikkati çeken bir husustur. Bu kapsamda hassas bir 
bölgede yer alan Türkiye için enerji arzının kesilmemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, gerek Türkiye Petrolleri gerekse diğer enerji şirketleri farklı projelere katılmakta, enerji arzının 
sürmesi ve yerli kaynakların değerlendirilmesi için çalışmaktadır. 

2014 yılında petrol fiyatlarının düşüşü, diğer petrol ve doğalgaz ithal eden ülkeler gibi Türkiye’nin de petrol ve 
doğalgaz ithalat maliyetinin azalmasını sağlamıştır. 2015 yılında, Türkiye ekonomisi üzerinde petrol fiyatlarının 
düşüşü ile birlikte cari açığın küçülmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, Standard & Poors’un (S&P) öngörüsü cari 
açığın % 4,2 düzeyine gerilemesidir (TPAO, 2015).

2014 yılında gerçekleştirilen petrol ve doğalgaz üretimi sonucu, petrol ve doğalgaz ithalat faturamıza direkt 2 
milyar ABD doları katkı sağlanmış olup piyasa büyüklüğü olarak ise yaklaşık 5 milyar ABD doları katkı sağlanmıştır 
(PİGM, 2015).

ŞekiL 7.11. 2014 yılında PİGM’in hazineye sağladığı gelirler (PİGM, 2015)

PİGM tarafından 2014 yılında üretim gelirlerinden şirketlerin ödemesi gereken kurumlar vergisi hariç 476.6 
milyon TL hazineye aktarılmıştır. 2002 - 2014 dönemde devlet hissesi ile hazineye doğrudan 3,2 Milyar TL kaynak 
aktarılmıştır (PİGM, 2015). 

2002 yılına göre yatırımlarda yaklaşık 10 kat artış sağlanarak, son 13 yılda toplam 8,5 Milyar ABD Doları yatırım 
yapılmıştır. Yatırımların % 51’i özel sermayeli şirketler tarafından yapılmıştır (PİGM, 2015).
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Şekil 7.12. 2002 - 2014 yılı arama ve üretim yatırımları (PİGM, 2015)

Petrol arama ve üretimi için yapılan yatırım miktarları 2004 yılında toplamda 254 milyon dolar iken 2014 yılı sonu 
itibarıyla 860 milyon dolara çıkmıştır. Özellikle petrol arama ve üretimi noktasında 2009 yılı itibarıyla ciddi artışlar 
gözlenmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nun 2004 yılında petrol arama ve üretimi için yaptığı 
yatırım miktarı 147 milyon Dolar iken bu rakam 2014 yılı sonu itibarıyla 410 milyon Dolar’a kadar yükselmiştir. 
TPAO haricinde ise petrol arama ve üretimi için yapılan yatırım miktarı 2004 yılında 107 milyon Dolar iken yine bu 
rakam ciddi bir yükselmeyle 2014 yılı sonu itibarıyla 450 milyon Dolar’a yükselmiştir (ETBK, 2015).

Çizelge 7.2. 2004 - 2014 yılları Türkiye’de petrol arama ve üretim için yapılan yatırım miktarı (ETBK, 2015)

7.4. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PETROL VE DOĞALGAZ REZERVLERİ VE ÖMRÜ

Her yenilenemez enerji kaynağında olduğu gibi, petrol rezervleri de sınırlıdır. Bununla beraber, uzun yıllar 
yetecek petrol rezervleri mevcuttur ve yeni rezervler de yeraltında keşfedilmeyi ve üretilmeyi beklemektedir. Gelişen 
teknoloji sayesinde petrol, derin deniz diplerinde ve yer içinin karmaşık yapıda olduğu bölgelerde dahi aranmakta, 
bulunmakta ve üretilmektedir. Yaygın olarak söylendiği gibi, petrolün yaklaşık 40 yıl içerisinde tükeneceği 
varsayımı yanlış bir anlaşılmadan kaynaklanmaktadır (2011 yılı sonu dünya rezerv / üretim ortalaması 54.2 yıldır). 
Burada bahsedilen süre, petrol şirketlerinin ellerinde tuttukları ekonomik olarak üretilebilir petrol rezervlerinin 
miktarından kaynaklanmaktadır. Yapılacak yeni keşifler ile artacak olan petrol rezervleri, yakın gelecekte üretim 
/ tüketim dengesini sağlayacak yeterliliktedir (http://web.itu.edu.tr/~yamanlar/faq_t/#1). Tüketimdeki kesintisiz 
büyümeye rağmen, hidrokarbon rezervleri geçen 20 yılda artmaya devam etmiştir.

Alternatif enerji kaynaklarının aranması ve enerji alanında kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi konusunda 
harcanan tüm çabalara karşın, bilimsel tahminlere göre önümüzdeki dönemde de enerji talebinde görülecek 
artışların büyük bir bölümünün, petrol ve doğalgaz ile karşılanması beklenmektedir. Bu nedenle petrol ve doğalgaz, 
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2000’li yıllarda da ülkelerin kalkınmalarındaki önemini sürdürecek ve ekonomik politikalarını yönlendirecektir. 
Her ne kadar petrol ve doğalgaz tüketiminin gittikçe artacağı varsayımı ile dünya rezervlerinin kısa sürede 
tükenebileceği düşünülse de, arama teknolojilerindeki yeni gelişmelerle bu rezervlere yenilerinin katılacağı 
düşünüldüğünde, petrol ve doğalgazın daha uzun yıllar birincil enerji kaynağı olarak dünya ülkelerinin gündeminde 
kalacağı yadsınamaz bir gerçektir (DPT, 2001).

Dünya Enerji Konseyi’nin Dünya Enerji Kaynakları araştırmasına göre, ispatlanmış petrol rezervleri 1987-2007 
arasında % 17, gaz rezervleri ise % 38 artmıştır (Şapçıoğlu, 2014).

Şekil 7.13. Dünya’da petrol ve doğalgaz rezervlerinin kalan ömürleri  (Yıl) (ETBK, 2015)

Dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervleri 1,7 trilyon varil civarında olup bu miktar, 50 yıllık tüketimi 
karşılamaktadır. Kalan üretilebilir petrol rezervlerinin yaklaşık % 60’ı kara, % 37’si deniz ve geri kalan kısmı Kuzey 
Kutbunda yer almaktadır. Geri kazanılabilir petrol kaynakları, çok kademeli hidrolik çatlatma gibi yeni teknolojilerin 
gelişmesi ve kaynak yerlerinin belirlenmesinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte artış göstermektedir (ETBK, 
2015).

OPEC ülkeleri küresel rezerv toplamının % 72,6’lık kısmını oluşturmaktadır. Güney ve Orta Amerika en yüksek 
rezerv üretim oranına sahiptir. Son on yılda küresel kesinleşmiş rezervler % 26 oranında yani 350 milyar varillik 
artış göstermiştir (ETBK, 2015).

Dünya kesinleşmiş doğalgaz rezervi 2012 yılı sonunda 187,3 trilyon m3 olarak belirlenmiştir ve bu miktar 
küresel üretimi 60 yıl gibi bir süre boyunca karşılamak için yeterlidir. Rezervlerin dünyadaki dağılımları göz önüne 
alındığında en yüksek paya sahip olan bölge Ortadoğu’dur (ETBK, 2015).

Herhangi bir bölgenin petrol rezervi, o bölgenin petrol kaynaklarından ayrı ele alınmalıdır. Bölgedeki 
rezervuarlarda bilinen petrol ve doğalgaz miktarı, yerinde rezervi oluşturur. Ancak, bu rezervin büyük bir kısmını 
üretmek mümkün değildir. Petrol yatağının yayılımı saptandıktan sonra, hazne kaya içerisindeki yerinde rezerv ile 
bu miktarın ne kadarının üretilebileceği, yani üretilebilir rezervi hesaplanır (www.petform.org.tr).

Üretilebilir rezerv; petrolün niteliğine, hazne kayanın gözeneklilik ve geçirgenlik özelliğine bağlıdır. Bu oran, 
Türkiye’de sahaların niteliğine göre % 5 ile % 44 arasında değişmektedir (www.petform.org.tr). Bu oranlar 
haricindeki petrol, yeraltında kalmakta ve üretilememektedir. Petrol kaynakları, her zaman için rezervlerden çok 
daha fazladır. Çünkü yerinde rezerv; olası, bulunmamış ve geliştirilmemiş rezervlerle birlikte petrol üretilebilecek 
diğer kaynakları kapsamaktadır.  

Kolay üretilebilir olması, taşınabilmesi ve işlenebilmesi sebebiyle günümüzde dünya petrol talebinin % 90’ı hafif 
ve orta petrol ile karşılanmaktadır. Dünya petrol kaynaklarının ancak % 25’ini hafif ve orta petrol teşkil etmektedir. 
Dünyada ağır petrol rezervleri, Brezilya, Kanada, Amerika, Rusya ve Venezuela’da bulunmaktadır. Ancak, ağır 
petrolün taşınması ve mevcut rafinerilerde ham madde olarak kullanılması için iyileştirilmesi gerekmekte, bu da 
ek maliyet getirmektedir. Ülkemiz petrol üretiminin yaklaşık % 21’i ağır petrolden oluşmaktadır (DPT, 2001).

Ham petrolün üretilmesinde ve işlenmesinde bir diğer faktör de akmaya karşı direnç olarak tanımlanan 
viskozitedir. Düşük viskoziteli petrollerin üretimi, taşınması, işlenmesi daha kolay ve ekonomik olduğundan dünya 
ticaretinde bu tür petroller tercih edilmektedir (DPT, 2001).

Yeraltında gözenekli ve geçirgen bir ortamda bulunan hidrokarbonun rezervuardan kuyuya akmasını sağlayan 
temel mekanizmalar, üretimle oluşacak basınç düşüşü ile kayaç ve mayi genleşmesi, petrolün içinde erimiş halde 



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

294

bulunan gazın basınç düşüşü ile serbest hale gelerek genleşmesi, su itimi ve gravite etkisidir. Petrol, yeryüzüne 
açılan üretim kuyularından petrol haznesinin basıncı yeterli ise fışkırarak, basınç yeterli değil ise pompalar yardımı 
ile çıkar (www.petform.org.tr).

Dünyada bu konuda belli başlı sistemler; kuyuya gaz enjeksiyonu ile üretim sistemi, hidrolik, at kafası, burgu, 
elektrikli dalgıç pompa sistemleridir. Dünyada kullanımı en yaygın olan pompa at kafası pompalarıdır (DPT, 2001).

Rezervuardaki hidrokarbonların bu mekanizmaların yardımıyla kuyu içine akmasıyla gerçekleştirilen üretime 
birincil üretim denir. Rezervuara çeşitli mayilerin enjekte edilmesi ile nihai üretimin arttırılmasına ise ikincil 
üretim denir (www.petform.org.tr).

1970’lerde ve 1980’lerde yaşanan petrol krizleri petrol istasyonlarının önünde uzun kuyrukların meydana 
gelmesine ve petrol fiyatının fırlayıp gitmesine yol açmıştı. Bu dönemleri takip eden yıllarda, özellikle geçen 20 
yıllık dönemde, fosil yakıt rezervlerinin hızla azalmakta olması kaçınılmaz olan Zirve Petrolü (Peak Oil) durumuyla 
ilgili soruları sık sık gündeme getirmiştir. Bu tartışmalar artık petrol üretiminde zirvenin yakalandığı ve gelecek 
bir kaç on yıllık dönemde dünyanın petrolsüz kalacağı beklentilerini esas alıyordu. İçinde bulunduğumuz dönemde 
zirve petrolü konusu artık gündemden düşmüştür. Çünkü dünyanın petrol rezervleri 20 yıl öncesine kıyasla % 60 
daha fazla bir büyüklüğe erişmiş durumdadır. Bununla orantılı olarak da petrol üretimi % 25 oranında artmıştır 
(Şapçıoğlu, 2014).

BP Statistical Review’da değinilen hâlihazırdaki dünya petrol rezervi tahmini 1650 milyar varildir. Dünya’nın 
günlük petrol tüketimi ise 1991’de 66 milyon varil seviyesindeyken, % 32 artarak, 2011’de 88 milyon varile erişmiştir. 
Aynı dönemde rezervler ise, % 60 oranında artmıştır. Burada 620 milyar varillik bir kazanç söz konusudur. Aynı 
dönemdeki tüketimin 595 milyar varil olduğu dikkate alınırsa, 1991’den beri yapılan yeni keşifler ve ek tespitlerle 
rezervler 1210 milyar varile ulaşmıştır. Bu büyük bir rakamdır ve rezervlerin üretime olan oranının neden 44 yıldan 
56 yıla artığını açıklar (Şapçıoğlu, 2014). 

Geçen 20 yıllık dönemde petrol endüstrisinde kullanılan en önemli jeofiziksel yöntem olan sismik prospeksiyon 
yöntemlerinde, jeolojik bilgi seviyesinde, sedimanter basen modellemesi (basenin jeolojik ve petrol bakış açısından 
geçmişinin yeniden oluşturulması) ve üretim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler petrol aramacılığının 
çerçevesini çok genişletmiştir. Deniz alanlarında yer alan basenler hakkında tamamen jeofiziksel yöntemlerle 
(gravite-manyetik ve sismik) edinilen bilgiler ve geçen 50 yılda denizel arama ve üretim tekniklerinde kaydedilen 
sürekli gelişmeler daha derinlerdeki petrol rezervlerinin keşfedilmesine yol açmış ve petrol ve gaz alanında yeni 
güçlerin doğmasına katkıda bulunmuştur. Jeolojik yönden birbiriyle benzeşen Güney Amerika’nın doğu sahilleriyle 
Batı Afrika sahilleri önemli oyun alanları haline gelmiştir (Şapçıoğlu, 2014). 

Bu 20 yıllık dönemde, Avrupa hariç dünyanın tüm bölgelerinde petrol rezervleri artmıştır. Güney Amerika’da (% 
19,7), Afrika’da (% 8), CIS’de (% 7,7) kaydedilen artışlar en önemli olanlarıdır. Venezuela çok ağır graviteli petrol 
rezervlerini envanterine katarak rezervlerini 3’e katlamıştır. Diğer iki bölge ise, rezervlerini iki katına çıkarmıştır. 
Kuzey Amerika rezervlerini % 77 (toplamın %13,2’ si), Ortadoğu % 20 (toplamın % 48,1’i) ve Asya % 12 artırmıştır 
(toplamın % 2,5’i). Avrupa % 21’lik düşüş gösteren (toplamın % 0,9’u) tek bölgedir. Güney Amerika’nın toplam 
rezervlere olan katkısı, % 7’den % 20’ye çıkmış ve Ortadoğu’nun petroldeki etkisini azaltmıştır. Ortadoğu, dünya 
rezervlerinin yarısına yakınına sahiptir. 1990’da bu oranın % 64 olduğu düşünülürse, geçen zaman içinde önemli 
bir düşüş kaydedilmiştir (Şapçıoğlu, 2014).

Batı Afrika’da, 1990’lardan bu yana, Nijerya’nın petrol rezervleri 17 milyar varil, Angola’nın petrol rezervleri ise 
12 milyar varil artmıştır. Son birkaç yılda, Brezilya’nın karmaşık jeolojik yapıya sahip deniz alanlarında ve artan su 
derinliklerinde yapılan keşifler önemlidir. Özellikle, 2006 yılında, 2000 m’den fazla su derinliği ve 5000 m’den fazla 
sediman kalınlığının altında keşfedilen Tupi Sahası ile daha sonra keşfedilen Carioca Sahası bu tür keşiflere iki 
önemli örnektir. Her iki sahanın rezervi birkaç milyar varil petrol eşdeğeridir (Şapçıoğlu, 2014).

Son zamanlarda, derin ve aşırı derin deniz alanlarının dünya petrol rezervlerine olan katkısı daha fazla önem 
arz etmektedir. 2011 yılında, 1500 metreyi aşan su derinliklerinde yapılan 22 keşif, hacimsel olarak, aynı yılda 
yapılan tüm hidrokarbon keşiflerinin 2/3’ü dür (Şapçıoğlu, 2014).

Kanada’nın ziftli kumlarının işlenmesinin (rezervlerin 169 milyar varili) ve Venezuela’daki ağır ve çok ağır 
graviteli ham petrolün (220 milyar varil) bu iki ülkedeki mevcut rezervlere çok önemli bir katkı sağlamıştır. 
Rezervler 1990’ların başından bu yana 4 kat artmıştır. 296 milyar varillik petrol rezervi ile Venezuela, petrol 
rezervleri bakımından, şu anda dünya lideridir ve Suudi Arabistan’ın (265 milyar varil) önüne geçmiştir. Kanada, 
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toplam 175 milyar varillik rezervi ile Irak (143 milyar varil) ve İran’ı (151 milyar varil) geride bırakmıştır (Şapçıoğlu, 
2014).

2000-2009 yılları arasında petrol kaynakları kararlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu artışın hemen hemen yarısı 
Kanada’nın petrol kumlarının yeniden sınıflamaya tabi tutulmasından ve Iran, Venezuela ve Katar gibi önemli OPEC 
ülkelerinin kaynaklarının yeniden değerlenmeye tabi tutulmasından kaynaklanmıştır. 2010 yılındaki ölçümlemelere 
kıyasla, ispatlanmış petrol rezervleri % 37 oranında artmıştır. Üretimdeki artış ise % 1 seviyesindedir. Petrol şeyli, 
petrol kumu, ekstra ağır petrol ve doğal bitumen gibi alışılmışın dışındaki petrol kaynakları da hesaba katıldığında, 
dünya petrol rezervleri şimdiki durumundan 4 kat daha fazla olacaktır. Geniş ölçekli kullanım imkânlarını dikkate 
aldığımızda, petrol hala birincil enerji kaynağı olma durumunu devam ettirmektedir. Ancak, ana kullanım alanı 
nakliye ve petrokimya sektörüne doğru kaymaktadır. Petrolün gelecekte enerji olarak kullanımındaki yerini 
doğalgaz gibi diğer yakıtların alması muhtemel görülmektedir. Doğalgaz, bu konuda şimdiden petrolü zorlamaya 
başlamıştır (Şapçıoğlu, 2014).

Yakın zamanlarda, ABD’de rezervuarlarda sıkışmış halde bulunan hafif petrollerin geliştirilmesi değişimin 
bir diğer unsurudur. Kaynak kaya petrollerindeki ve şeyl gazı ile bağlantılı sıvı hidrokarbonlardaki büyüme, sıvı 
hidrokarbonların mevcut durumunu değiştirmiş ve 1980’lerin ortalarında başlayan aşağı yönlü eğilimi tersine 
çevirmiştir. 1985’de 11 milyon varil-gün olan üretim, 2005’de 7 milyon varil-gün civarına düşmüş, şimdilerde ise 
yaklaşık 9 milyon varil-gün’e çıkmıştır (Şapçıoğlu, 2014).

Çizelge 7.3. 1991, 2001 ve 2013 yılları dünyada ispatlanmış petrol rezerv miktarlarının değişimi (milyar varil) (www.petrform.org.tr)

Ülke
1991 Yılı 

Rezervleri
(Milyar Varil)

2001 Yılı 
Rezervleri

(Milyar Varil)

2013 Yılı 
Rezervleri

(Milyar Varil)

2013 Yılı Rezervlerindeki 
Payı

Venezuela 62,6 77,7 298,3 % 17,7

S.Arabistan 260,9 262,7 265,9 % 15,8

Kanada 40,1 180,9 174,3 % 10,3

İran 92,9 99,1 157 % 9,4

Irak 100,0 115,0 150 % 8,9

Kuveyt 96,5 96,5 101,5 % 6,0

BAE 98,1 97,8 97,8 % 5,8

Rusya --- 73 93,0 % 5,5

Libya 22,8 36 48,5 % 2,9

Nijerya 20 31,5 37,1 % 2,2

ABD 32,1 30,4 44,2 % 2,6

Kazakistan --- 5,4 30 % 1,8

Katar 3 16,8 25,1 % 1,5

Diğer 203,7 144,6 163,9 % 9,8

Toplam 1.032,7 1.267,4 1.687,9 % 100

Çizelge 7.4. 1991, 2001 ve 2013 yılları dünyada ispatlanmış petrol rezerv miktarlarının değişimi (milyar varil) (www.petrform.org.tr)

Ülke
1991 Yılı Rezervleri

(Milyar Varil)
2001 Yılı Rezervleri

(Milyar Varil)
2013 Yılı Rezervleri

(Milyar Varil)
2013 Yılı Rezervlerindeki 

Payı

Rusya --- 42,4 31,3 % 16,8

İran 19,8 26,1 33,8 % 18,2

Katar 6,4 25,8 24,7 % 13,3

Türkmenistan --- 2,6 17,5 % 9,4

ABD 4,7 5,2 9,3 % 5

Suudi Arabistan 5,2 6,5 8,2 % 4,4

BAE 5,8 6,1 6,1 % 3,3

Venezuela 3,6 4,2 5,6 % 3

Nijerya 3,4 4,6 5,1 % 2,7

Cezayir 3,6 4,5 4,5 % 2,4

Avustralya 0,9 2,7 3,7 % 2

Irak 3,1 3,1 3,6 % 1,9

Çin 1,0 1,4 3,3 % 1,8

Endonezya 1,8 2,6 2,9 % 1,6

Norveç 1,3 2,2 2,0 % 1,1

Diğer 70,6 28,5 24,6 % 13,1

Toplam 131,2 168,5 185,7 % 100,0
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7.4.1. Küresel Petrol ve Doğalgaz Rezervleri ve Ömrü

7.4.1.1. Küresel Petrol Rezervleri ve Ömrü

2014 yılının ilk verileri ışığında dünya petrol rezerv miktarı, 1,65 trilyon varil olarak kaydedilmiştir. Konvansiyonel 
yollar ile eklenen rezervler dikkate alındığında, 2010 yılındaki Brezilya tuz altı keşifleri sonrasında eklenen rezerv 
miktarlarında önemli düşüşler söz konusudur. Buna ek olarak 2010 sonrası dönemde, Dünya’da 500 milyon vpe 
(varil petrol eşdeğeri)’den büyük rezervli keşiflerde azalma dikkati çekmektedir. 2014 yılında ise, bu kapsamda 
değerlendirilebilecek keşif gerçekleşmemiştir (TPAO, 2015).

Dünya çapında açılan arama ve tespit kuyuları büyük ölçüde kara alanlarında gerçekleşmekte olup, 2014 yılında 
da kuyuların % 83’ü kara alanlarında açılmıştır. Açılan arama ve tespit kuyularının sadece % 17’lik bölümü deniz 
alanlarında açılırken 2010 yılı sonrasında eklenen rezervler büyük ölçüde deniz alanlarından gelmiştir. 2010 yılında 
Brezilya tuz altı keşifleri ile önemli miktarda petrol ve doğalgaz tespit edilirken, 2014 yılında deniz alanlarından 
eklenen rezerv 2,8 milyar vpe (varil petrol eşdeğeri)’yi geçmemektedir. Kara ve deniz alanlarında eklenen rezerv 
miktarları azalırken, keşfedilen sahaların geliştirilmesi ve alt yapının kurulması sonrasında çevredeki uydu 
sahaların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Buna ek olarak petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, özellikle derin 
deniz çalışmalarını ve ağır petrol üretimini olumsuz yönde etkilemektedir (TPAO, 2015).

Endüstrinin en hareketli olduğu bölge halen Kuzey Amerika’dır. Amerika bölgesi endüstri hareketliliği ve 
yenilikçiliği ile dikkati çekerken ABD’de petrol rezervleri artmaya devam etmektedir. ABD’de özellikle rezerv 
değerleme ve üretilebilir rezervin yeni üretim teknikleri ile arttırılması etkili olmaktadır. Bu kapsamda, Kuzey 
Amerika’da gerçekleşen 3 milyar varillik rezerv ekleme, büyük ölçüde ABD kaynaklı olmuştur (TPAO, 2015).  

Küresel petrol rezervleri değerlendirildiğinde, Ortadoğu bölgesi dünya petrol rezervlerinin % 48,5’lik bölümüne 
sahip olarak dikkat çekmektedir. Ortadoğu’yu, % 19,8’lik rezerv miktarı ile Orta ve Güney Amerika, % 13,3’lük 
rezerv ile Kuzey Amerika takip etmektedir. Buna ek olarak küresel petrol rezervlerinde Afrika % 7,6, Avrasya % 7,2 
Asya ve Okyanusya % 2,8 ve Avrupa % 0,8’lik pay sahibidir (Şekil 7.16).

Şekil 7.14. 2014 yılı bölgelere göre dünya ispatlanmış petrol rezervi (TPAO, 2015)

“Petrol Rezerv Ömrü”, mevcut teknolojilerle, ekonomik olarak üretilebilen ispatlanmış rezervlerin, mevcut 
üretime bölünmesiyle (R/Ü veya R/P) elde edilen değerdir. Dünya petrol rezerv miktarı teknolojik gelişmeler ile 
birlikte sürekli yükselmektedir. BP verileri ile dünya ham petrol rezerv miktarı 1,7 trilyon varil olarak kaydedilirken, 
2012 yılında 52,9 yıl olan rezerv ömrü 2013 yılında yeni rezervlerin keşfiyle 53,3 yıla çıkmıştır. Söz konusu rezervlerin 
bölgelere göre dağılımı ise Şekil 7.15’de verilmektedir.
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Şekil 7.15. 2013 yılı ülkeler / bölgeler itibariyle rezerv miktarı (TPAO, 2015)

Genel tanım doğrultusunda ortaya konulan 53,3 yıllık “petrol rezerv ömrü” ifadesinin yanlış yorumlanmaya 
müsait olduğu düşünülmektedir. Zira tanımda da vurgulandığı gibi, söz konusu “ömür” bugün için ispatlanmış 
olan rezervlerin, mevcut konvansiyonel teknolojilerle, ekonomik olarak üretimi çerçevesindeki bir ömürdür. Oysa 
yeni keşiflerle yeni rezervlerin devreye girmesi, gelişen teknolojiler sayesinde daha ekonomik olarak üretilebilecek 
mevcut rezervler (örneğin ikincil ve üçüncül üretim yöntemleri vb.), kömürden ve gazdan sıvı yakıt elde edilmesi 
gibi yöntemlerle bu ömrün talebe de bağlı olarak değişebileceği dikkate alınmalıdır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
verilerine göre, küresel petrol kaynaklarının üretim maliyetleri, bölgelere ve üretim çeşitlerine göre büyük 
değişkenlik göstermektedir (Şekil 7.16). Söz konusu değişkenlik de, petrol projelerinin ekonomileri ve “ekonomik 
rezerv” miktarları konusunda temel belirleyici konumundadır (TPAO, 2015).

Şekil 7.16. Dünya sıvı yakıt rezervleri ve 2035 yılına kadar olan dönemde arz maliyetleri (TPAO, 2015)
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7.4.1.2. Küresel Doğalgaz Rezervleri ve Ömrü

2014 yılına ilişkin veri çerçevesinde, dünya doğalgaz rezervleri % 1,8’lik bir artış ile 197 trilyon m3 olarak 
kaydedilmiştir (TPAO, 2015). 

Dünya doğalgaz rezervlerinin % 43’ü Orta Doğu’da, % 29’u eski SSCB ülkelerinde, % 8’i Asya-Pasifik ülkelerinde, 
% 6’sı Kuzey Amerika’da bulunmaktadır (Şekil 7.17). OECD ülkelerinin doğalgaz rezervi ise 18,6 trilyon m3 olup 
toplam rezervin % 10’unu oluşturmaktadır.

Şekil 7.17. 2014 yılı dünya ispatlanmış doğalgaz rezervleri dağılımı (TPAO, 2015)

2014 yılında ülkelerin rezervleri değerlendirildiğinde özellikle Afrika’da - Doğu Afrika’daki keşifler sonrasında 
- Mozambik (% 2122), Asya’da Çin (% 10), Hindistan (% 9), Bangladeş (% 44) rezerv artışları ile dikkati çekmiştir. 
Ancak, rezerv artışları en fazla rezerve sahip ülkeler arasındaki sıralamayı değiştirmemiştir (Şekil 7.18).

Şekil 7.18. 2014 yılı en fazla doğalgaz rezervine sahip ilk 10 ülke (TPAO, 2015)

Dünya çapında konvansiyonel gaz keşifleri değerlendirildiğinde ise, Asya Pasifik ve Doğu Afrika’nın arama 
sektörü olarak hareketli bölgeler olduğu dikkat çekmektedir. Bu kapsamda 2014 yılının önemli keşifleri bu 
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bölgelerde gerçekleşirken, petrol keşiflerine benzer şekilde doğalgaz keşiflerinde de sayısal ve keşfedilen 
rezerv itibariyle diğer yıllara göre azalma söz konusudur. Petrol fiyatlarının düşmesi, doğalgazın karlılığının ve 
pazarlanmasının zorluğu ile birlikte değerlendirildiğinde 2015 yılı (ankonvansiyonel ve verimlilik çalışmaları hariç) 
arama ve bakir bölgelere yönelme açısından daha zorlu olacaktır. Uzun vadede ise, 2035 yılına kadar üretilebilecek 
doğalgaz kaynaklarının maliyetlerinin yükselmesi muhtemeldir (Şekil 7.19) (TPAO, 2015).

Şekil 7.19. 2035 yılına kadar üretilebilir doğalgaz kaynakları ve maliyetleri (TPAO, 2015)

7.4.2. Türkiye’nin Petrol ve Doğalgaz Rezervleri ve Ömrü

2014 yılı Türkiye üretilebilir petrol rezervi 2013 yılında, 296 milyon varil olarak kaydedilen rezerv miktarından 
küçük bir artış göstererek 312 milyon varil olmuştur. Yeni keşifler yapılmadığı takdirde, mevcut üretim ve tüketim 
trendleri dikkate alındığında, kalan üretilebilir ham petrol rezervinin yaklaşık 17 yıllık ömrü bulunmaktadır.

Türkiye doğalgaz rezervi ise, 2013 yılında 5 milyar m3 olarak kaydedilmiştir. Yeni keşifler yapılmadığı takdirde, 
bugünkü durumda, kalan üretilebilir doğalgaz rezervinin yaklaşık 10 yıllık ömrü bulunmaktadır.

Türkiye’deki petrol sahalarının % 7’si, 25 - 500 milyon varil rezerve sahip olup, kalan % 93’ünün rezervi 25 milyon 
varilden azdır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de keşfedilmiş petrol sahalarının % 93’ü küçük saha, % 7’si ise orta saha 
sınıfındadır. Sahaların büyük çoğunluğu yaşlı sahalar olup, bu nedenle kuyu verimleri giderek düşmektedir. Bu 
kapsamda sahalarda uygulanan üretimi arttırma teknikleri, kuyuların verimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Her geçen gün artan petrol ve doğalgaz ihtiyacının yurtiçi kaynaklardan karşılanması yönündeki faaliyetler 
kapsamında, yeterince aranmamış basenlerde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz’deki deniz alanlarında son yıllarda 
yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır.

Diğer taraftan, tüm dünyada doğalgaz piyasası dinamiklerini yeniden şekillendiren ankonvansiyonel gazın 
Türkiye’de aranmasına ve üretimine yönelik çalışmalara Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde devam 
edilmektedir.

Son 13 yılda yapılan yeni keşiflerle mevcut ham petrol rezervimizin % 82’sine karşılık gelen 40,1 milyon ton 
rezerv ilavesi sağlanmıştır (PİGM, 2016).
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Şekil 7.20. 2015 yılı sonu itibari ile Türkiye’nin ham petrol rezervi (PİGM, 2016)

Son 13 yılda yapılan yeni keşiflerle, mevcut doğalgaz rezervimizin % 75’ine karşılık gelen 2,8 milyar m3 rezerv 
ilavesi sağlanmıştır (PİGM, 2016).

Şekil 7.21. 2015 yılı sonu itibari ile Türkiye’nin doğalgaz rezervi (PİGM, 2016)

Şekil 7.22. 2014 yılı şirketlere göre Türkiye ham petrol rezervleri (TPAO, 2015)
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Şekil 7.23. 2014 yılı şirketlere göre Türkiye doğalgaz rezervleri (TPAO, 2015)

7.5. KÜRESEL HİDROKARBON SEKTÖRÜNDE MEVCUT VE BEKLENEN GELİŞMELER

“Şeyl gaz” ve geçirgenliği düşük rezervuarlardan üretilen (tight) petrol gibi konvansiyonel olmayan kaynakların, 
uluslararası enerji arzında giderek daha önemli paya sahip olmaları beklenmektedir. Konvansiyonel olmayan gaz 
üretimindeki gelişmeler, enerji alanında önemli sonuçlar doğururken, benzer gelişmeler konvansiyonel olmayan 
petrol üretiminde de yaşanmaktadır (TPAO, 2015).

2015’in ilk günlerinden itibaren petrol fiyatlarının sektörel yatırımları ve projeleri etkilediği görülmüştür. Bu 
çerçevede, maliyeti yüksek kaynakların geliştirilmesi üzerinde petrol fiyatlarının etkisi büyük olacaktır. Bunun 
yanında, hükümetlerin yasal düzenlemeler konusundaki inisiyatifleri de yüksek maliyetli kaynakların geliştirilmesi 
yönünde bir etkide bulunabilir (TPAO, 2015).

Hükümet düzenlemeleri küresel enerji gelişmeleri üzerinde etkili olurken, Meksika enerji reformu ve diğer 
reform çalışmaları şirketler açısından daha farklı fırsatlar sunabilecek konular olarak görünmektedir.

Piyasalar üzerinde etkili olabilecek önemli bir konu ise, Amerikan petrol politikalarıdır. Halihazırda, pek çok 
siyaset yapıcı ve düşünce kuruluşu Amerikan petrolünün ihracının önündeki yasağın kalkmasının uluslararası 
piyasalara etkilerini tartışmaktadır.

Ortadoğu’da iç savaşın sürdüğü Suriye’ye ek olarak, diğer ülkelerin de jeopolitik gelişme ve krizlere eğilimi 
2015 yılının ilk çeyreğinde yeniden göze çarpmaktadır. Bu durum ile birlikte petrol fiyatlarının düşük seyretmesi 
ve buna bağlı olarak OPEC ülkelerinin bütçelerine düşük petrol katkısı sosyal olarak sıkıntıların olduğu bölgelerde 
politik huzursuzlukların derinleşmesine neden olabilecek bir husus olarak değerlendirilmektedir.

2013 ve 2014 yıllarının ardından 2015 yılında da küresel ekonomide büyüme beklentisi halen gerçekleşmelerin 
üzerindedir. Ekonomideki talep ile hidrokarbon talebinin de ilişkisi düşünüldüğünde 2014’te ABD dışında düşük 
gerçekleşen büyüme oranlarının 2015 yılındaki performansları hidrokarbon sektörü ve fiyatlar üzerinde etkili 
olacaktır. Bu kapsamda 2015 yılının ilk yarısında petrol fiyatları yükselmeye başlamıştır. Petrol fiyatlarının 
yükselmesinde 2015 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen olumlu büyüme oranları etkili olmuştur (TPAO, 2015).

2014 yılının sonunda düşen petrol fiyatları ile petrol arzının yüksek seyretmesi arasındaki ilişki aşikardır. Bu 
noktada petrol üretimi büyük ölçüde OPEC dışı ülkelerde artarken, daha önceki yıllarda piyasada “görece” bir 
düzenleyici olarak bulunan OPEC bu kez bir piyasa oyuncusu gibi davranarak petrol fiyatlarına piyasanın karar 
vermesini tercih etmiş, böylelikle uzun vadede piyasalardaki payını koruyacağını öngörmüştür. Daha önceki 
dönemler ile kıyaslandığında OPEC’in bu kararı “sıradışı” olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu durum OPEC 
kararlarının piyasadaki arz ve fiyatlar üzerindeki etkisinin de hissedilmeye devam edeceğini göstermektedir (TPAO, 
2015).

Rusya petrol sektörü ve ekonomisi, ABD ve AB yaptırımlarının etkisini büyük ölçüde hissetmektedir. Özellikle, 
Rusya’nın üretim artışına kaynak teşkil eden bölgeleri yaptırımların kapsamına alınmıştır. Ancak, Rusya 2014 
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yılında üretimi 10,67 milyon varil/gün ile Sovyet sonrası dönemin en yüksek rakamına ulaşmıştır. Büyük ölçüde 
yaşlı sahalara üretimini dayandıran Rusya’nın, bu üretim performansını sürdürüp sürdüremeyeceği sadece ülke 
için değil petrol sektörü için de büyük öneme sahiptir (TPAO, 2015).

Avrupa Birliği içinde bir enerji birliği ve doğalgaz piyasalarında, serbestleşme çabası sürerken bu durum 
özellikle Avrupa Birliği’nin tüketim miktarı düşünüldüğünde dünya açısından da önemli farklılıkları beraberinde 
getirmektedir.

Halihazırda var olan “uzun vadeli al yada öde” anlaşmaları ile “gaz fiyatlarının piyasada belirlenmesi” hususundaki 
tartışma önümüzdeki dönemde daha da artarak devam edecek ve arama - üretim sektörü açısından da sonuçlar 
doğuracaktır. Bu hususta uzun vadeli sözleşmeler pahalı veya altyapısı gelişmemiş bölgeler için daha “güvenli” 
bir opsiyon sağlarken, doğalgaz fiyatlarının piyasada belirlenmesi durumu yeni politika ve kaynak opsiyonlarını 
değerlendirerek riski azaltma gibi opsiyonları önümüzdeki dönem için gündeme getirebilir (TPAO, 2015).

Bu durumun aksine, Uzakdoğu’da ise boru hattı gazının daha az bulunması, uzun vadeli sözleşmelerin 
tercihi bölge için bir arz ve talep garantisini ve buna bağlı olarak kaynakların geliştirilmesi hususunda imkanları 
beraberinde getirecektir (TPAO, 2015).

Son dönemde, arama - üretim sektöründe petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ile birlikte işgücü maliyetleri 
de yükselmektedir. Bu durum, proje maliyetlerini etkilerken özellikle sermaye yoğun projelerde fiyatların düşmesi 
ile birlikte ara vermeler gündeme gelmiştir. Maliyetli projelerin iptali ile birlikte bu durum iş gücü maliyetlerini 
de düşürürken, şirketler bu durumu büyük projelerde pazarlık masasında kullanmaktadırlar. Sektörün petrol 
fiyatlarına uyum sağlayarak yeni bir çizgi benimseyene kadar maliyetler konusunda şirketlerin lehine bir kayış 
görünmektedir (TPAO, 2015).

Yaptırımlar sebebiyle petrol ihracatı düşen İran’ın, ihracatını artırmasının fiyatlarda düşüşe yol açacağı 
öngörülmektedir. 30 milyon varilden fazla petrol stoku bulunan İran’ın piyasaya dönüşüyle 2016 yılında petrol 
üretimini de 700 bin varil/gün artırabileceği tahmin edilmektedir (TPAO, 2015).

ABD Bilgi İdaresi’nin raporuna göre İran’ın petrol ihracatını artırması 2016 yılında petrol fiyatlarını şu anki 
projeksiyona göre 5-15 $ arası düşürebilir. Bunun dışında, Hürmüz Boğazı ile ilgili gerginlik ve risklerin de azalacağı 
hesaba katıldığında olası bir İran-Batı anlaşması küresel petrol arzını arttıran bir gelişme olacaktır (TPAO, 2015).

Çevre konusunda genel olarak, önemli anlaşmalar imzalansa da adım atılması konusunda zorluklar 
yaşanmaktadır. Ancak son dönemde, bu konudaki uluslararası anlaşmalara hiçbir zaman taraf olmayan iki ülke 
(ABD ve Çin), 2014 yılının sonunda anlaşmaya varmış ve 2030 yılına kadar emisyonları düşürmeyi taahhüt etmişlerdir. 
Ayrıca, çevre konusunda AB’nin 2014 yılında enerji ve çevre hedefleri ile ilgili gelişme dikkati çekmektedir.

Öte yandan kutuplar, giderek petrol şirketlerinin daha da dikkatini çekmektedir.

Petrol ve gaz şirketleri daima bir bicimde riskle boğuşmuştur ama Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da son dönemde 
yaşananlar, jeopolitik risklerin petrol ve doğalgaz endüstrisi açısından nasıl sorunlara neden olabileceğini 
göstermektedir. Maalesef, görünen o ki, jeopolitik riskler bu şirketler için bir yaşam şekli haline gelebilir. Artan 
doğal kaynak tüketimi ve talebi, şirketlerin ve benzeri şekilde ülkelerin, acımasızca yeni kaynaklar aramaya 
başlamalarına neden olmuştur. Bu arayışlar jeopolitik anlaşmazlıkların çok yakın olabileceği, sınırların çok iyi 
tanımlanmadığı bölgelerde aramalar yapılmasına neden olmaktadır. 

Düşmanca olayların yaşanmasına neden olabilecek bölgelere iki örnek olarak, Güney Çin Denizi ve Arktik bölge 
verilebilir. Her iki bölgenin sınırları konusunda, geçmişte anlaşmazlıklar yaşanmışken, her iki bölgenin de, petrol 
ve doğalgaz açısından zengin olduğu yönündeki tahminler, anlaşmazlık yaşayan ülkeler arasında politik gerilimi 
tırmandırmaktadır. 

Güney Çin Denizi’nin hala kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor olsa da, Cinli analistler tarafından yapılan 
ilk tahminler, 200 milyar varilin üzerinde petrol rezervi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Amerikalı bilim 
insanları rezervlerin çok daha az, 28 milyar varil civarında, olduğunu tahmin etmektedir (Deloitte, 2012).

ABD Enerji Bilgi Yönetimi’ne göre, Güney Çin Denizi’nde yaklaşık 25 trilyon metre küp’lük bir doğalgaz rezervi 
olabilir ve bu da, Katar’ın sahip olduğu kanıtlanmış olan rezervlere eşittir. Arktik bölge ise, şu an için dünyanın 
bilinen geleneksel petrol rezervlerinin onda birine karşılık gelmektedir. Daha da önemlisi, ABD Jeolojik Anketi 
bölgenin dünyadaki keşfedilmemiş petrol rezervlerinin % 13’ünü ve doğalgaz rezervlerinin üçte birini barındırdığını 
tahmin etmektedir (Deloitte, 2012).
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Bugüne kadar, her iki bölgedeki anlaşmazlıklar barış içinde çözülmektedir ama son dönemdeki olaylar, bu 
durumun kolayca değişebileceğini göstermektedir. 2012 Haziran ayında Vietnam, bir Çin gemisinin Vietnam’a ait 
bir sismik araştırma teknesine bağlı bir araştırma hattına zarar verdiğini iddia etti. Vietnam teknenin özel ekonomik 
bölge (OEB) içinde olduğunu iddia etse de, Çin geminin OEB dışında olduğunu söylemektedir (Deloitte, 2012). 

1982 yılında, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS) her iki ülkenin OEB’leri belirlenmiştir. 
Vietnam, bu hattın Çin tarafından son haftalarda zarar verilen ikinci araştırma hattı olduğunu söylemektedir. Bu 
duruma tepki olarak, Vietnam bir sonraki hafta, kıyılarında deniz gemileri ile tatbikat düzenlemiştir. Çin bu sulardaki 
hak talepleri konusunda daha iddialı hale geldikçe, bölgedeki ülkeler de, bu durumdan her gecen gün biraz daha 
rahatsız olmaktadır. Sonuç olarak, anlaşmazlığın tarafı olan tüm ülkeler (Çin, Vietnam, Tayvan, Filipinler, Malezya 
ve Brunei Sultanlığı) deniz kuvvetlerini güçlendirmektedir.

Bölgede çalışma ile ilgili riskler artmaya devam etse de, bu durum şirketlerin pazara girmelerini ve sınırları 
zorlamalarını önlüyor gibi görünmemektedir. Son aylarda, petrol ve gaz şirketleri tartışmaların yaşandığı sulardaki 
keşif çalışmalarının kapsamını genişleterek sınırları zorlamaktadır. Doğalgaz arayan Filipinli bir maden şirketi 
önümüzdeki yıl iki kuyu açmayı ve daha fazla sismik araştırma yapmayı ve 2013 yılına kadar bölgeye 86 milyon 
Amerikan Doları yatırım yapmayı planlamaktadır. Ayrıca, Çinli bir ulusal petrol şirketi ile Vietnamlı bir petrol şirketi 
de bölgedeki arama ve etüt çalışmalarını genişletmeyi planlamaktadır (Deloitte, 2012).

Arktik bölgede, beş ulus (Kanada, Rusya, Danimarka, Norveç ve ABD) şu an için bölge üzerinde tasarrufa 
yetkilidir. Kuzey Çin Denizi ülkeleri ile kıyaslandığında, bu ülkeler birbirleri ile müzakere yapmaya daha istekli 
olsalar da, ileride anlaşmazlık çıkabileceğine dair işaretler söz konusudur. Norveç askeri üslerini Arktik Daire 
içinde bulunan Bodo’ya taşımıştır ve Rusya’nın da, kutup bölgesini korumak için iki askeri birlik kurma planları 
vardır. Bunlarla birlikte, Kanada bölgede 1.000’den fazla askeri birliğin katıldığı, en büyük askeri tatbikatını 
gerçekleştirmektedir (Deloitte, 2012).

Kısa bir süre önce, iki petrol ve gaz şirketi, Rusya’nın kuzeyindeki sularda kuyu açmaya başlamak için 2,2 milyar 
Dolar değerinde bir anlaşma yapmıştır. İki şirket de, 2015 yılına kadar araştırma sondajlarına başlamayı ve her 
şey planlandığı gibi ilerlerse, önümüzdeki on yılın başlarında, üretime başlamayı planlamaktadır. Araştırılacak 
bölgede, 36 milyon varil geri kazanılabilir petrol olduğu tahmin edilmektedir. Arktik bölgeye milyarlarca dolar 
yatırım yapan petrol ve gaz şirketlerinin ikinci düeti de başlamıştır (Deloitte, 2012).

ABD bir şirkete, Alaska’nın kıyılarındaki sığ sularda önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 adede kadar kuyu açması 
için koşullu onay vermiştir ama hala ek izinler alınması gerekmektedir. Grönland batı kıyıları için 11 şirkete 17 
sondaj lisansı vermiş olsa da, bu iki şirketten sadece ikincisi şu an için test sondajları yapmaktadır (Deloitte, 2012).

7.5.1. Doğalgazın Geleceği

Geçtiğimiz beş yılda, Kuzey Amerika doğalgaz pazarı, daha önce ekonomik olmayan şist gazı rezervlerinin 
bölgeyi bir üretici cennetine dönüştürdüğü zamanlarda olduğu gibi, yine ilginin odak noktasında. Sözde ‘şist 
gazı devrimi’ zamanı gelmiş olsa da ve bu durum ‘gazın altın çağının’ yaşanmasına yol açabilecek olsa da, artan 
stoklarla birlikte azalan talep, Kuzey Amerika’daki gaz fiyatlarının düşmesine neden olmuştur. Bu senaryonun, 
sadece Kuzey Amerikalı gaz üreticileri üzerinde değil, dünyanın diğer yerlerindeki üreticiler üzerinde de etkisi 
vardır (Deloitte, 2012).

Daha önceden ulaşılamayan bu gaz rezervlerinin ortaya çıkarılmasında, teknoloji önemli bir rol oynamış olsa da, 
üreticiler hala birçok belirsizlikle karşı karşıyadır. Şist gazı kaynaklarının ekonomik potansiyelini açığa çıkarmak 
için, büyük yatırımlar yapılması gerekmektedir. Ancak, bu yatırım kararları yeni gaz kaynakları ve hızla değişen 
piyasa dinamikleri ile OECD ekonomilerindeki belirsiz talep artışına dair bir anlayışa sahip olunmasını gerektirir 
(Deloitte, 2012).

Bu kararlar doğalgaz piyasalarını etkileyen, birçok karmaşık ve birbirleri ile bağlantılı yerel ve uluslararası 
kuvvet varlığı nedeniyle, karmaşık kararlardır. Üreticilerin sordukları sorulardan bazıları şunlardır (Deloitte, 2012):

• Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariğinde tahmin edilen artış ABD’yi nasıl etkileyecek?

• Çin’in devam eden yoğun enerji açlığı ABD’de ve dünyada gaz fiyatlarını nasıl etkileyecek?

• Japonya, Almanya ve diğer ülkelerde kapatılacakları duyurulan nükleer santraller, dünyadaki gaz talebini 
nasıl etkileyecek?
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Bu soruları ele almak üzere, Deloitte Market Point Kuzey Amerika’daki gazın enerji piyasaları üzerinde 
gelecekte yaratacağı etkiyi analiz etmek için entegre Kuzey Amerika ve Dünya Gaz Modellerini kullanmış ve üç 
senaryo geliştirmiştir (Deloitte, 2012).

Referans senaryo - ekonomik iyileşme gaz talebinin artmasına neden olur. Referans senaryoda, son dönemde 
yaşanan durgunluğun ardından gelen ve hala devam eden ekonomik iyileşmenin Kuzey Amerika ve diğer yerlerdeki 
(özellikle Çin ve Hindistan gibi OECD üyesi olmayan ekonomilerdeki) doğalgaz talebinin artmasına neden olacağı 
varsayılmıştır.

Dünyanın öngörülen doğalgaz talebi (Şekil 7.24’de görülmektedir) 2030 yılına kadar yıllık % 1,9 oranında artacak 
ve en hızlı büyüme ise, yıllık % 3’ün üzerinde bir oranla Asya ve Ortadoğu’da olacaktır. Asya’daki gaz talebinin 
artmasına, son yıllardaki kadar olmasa da, hızlı büyümesini sürdüreceği tahmin edilen Çin neden olmaktadır 
(Deloitte, 2012).

Bu dönemde, ortalama yıllık talep artışının % 4,6 olacağını tahmin ediyoruz. Bu oldukça yüksek bir oran olsa da, 
geçtiğimiz on yıl içinde Çin’in yıllık % 13,8’lik büyüme hızından oldukça düşüktür. Bu senaryoda, ABD’deki doğalgaz 
talebindeki artış, büyük olasılıkla önemli ölçüde hızla büyüyen elektrik sektöründen kaynaklanacaktır (Deloitte, 
2012).

Şekil 7.24. Dünyanın öngörülen doğalgaz talebi (Deloitte, 2012)

Şekil 7.25’de, bölgelere göre tahmini doğalgaz üretimi görülmektedir. Referans senaryodaki varsayımlara 
dayanarak, bölgenin muazzam kaynaklarının ve ihracat kapasitesinde öngörülen artışın doğrudan bir sonucu 
olarak, artan tedariğin büyük bir bölümünü Ortadoğu’nun sağlayacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yirmi 
yılda, Ortadoğu’daki üretim hızının yaklaşık üç kat artacağı tahmin edilmektedir. Bu üretimin bir bölümünün 
hemen büyüyen yerel pazarlara verileceği tahmin edilirken, kalan bölümünün LNG ya da boru hatları aracılığıyla 
diğer bölgelere gönderilmesi beklenmektedir (Deloitte, 2012).

Şekil 7.25. Bölgelere göre tahmini doğalgaz üretimi (Deloitte, 2012)
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Asya / Avustralya bölgesinin bir sonraki hızla büyüyen bölge olacağı tahmin edilmektedir ama bu bölgedeki 
büyüme hacmi, Ortadoğu’nun hacminden çok daha düşüktür. Verimli maden yataklarına sahip Rusya ve Hazar 
Denizi çevresindeki cumhuriyetler de dahil olmak üzere, Bağımsız Devletler Topluluğu şu an için dünyadaki en 
büyük üretim bölgesidir. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki üretimin adeta sabit kalacağı ve ardından, her ikisi de 
önemli kaynaklara sahip fakat nispeten küçük yerel pazarları olan Kazakistan ve Türkmenistan’daki artan üretime 
bağlı olarak, ortalama bir hızda büyüyeceği tahmin edilmektedir (Deloitte, 2012).

Belki de şaşırtıcı olan şey, bu senaryoya göre, Kuzey Amerika’daki üretimin sabit kalacağının tahmin edilmesidir. 
Şist gazı, üretimindeki öngörülen artış, ancak mevcut üretimi desteklemektedir (Deloitte, 2012).

7.5.2. Kaya Gazı ve Kaya Petrolü Üretimi

Bilindiği üzere petrol ve doğalgaz, organik madde içeren yapıların derinlere gömülmesi sonucunda ve artan 
sıcaklığın etkisiyle meydana gelen fosil kaynaklardır. Yerin belli bir derinliğinde oluşan bu kaynaklar, yeterli 
geçirgenliğe sahip uygun kaya formasyonları bulduklarında, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirler. Bu hareketin 
sonunda (söz konusu kaynakların birikip toplanabilecekleri yeraltı geometrisi de oluşmuşsa) bir havzada toplanan 
petrol veya doğalgazın oluşturduğu alana “yatak” adı verilir. Bu kaynaklara da konvansiyonel (geleneksel) petrol-
doğalgaz yatakları denilir. Konvansiyonel petrol ve gaz, rezervuarın ve akışkan özelliğinin sondaj kuyusuna doğru 
akışa izin verdiği jeolojik formasyonlara yapılan dikey sondajlarla çıkarılır (Kavak, 2013). 

Bir de yine hidrokarbon kaynağı olmakla birlikte oluşum, bulunuş ve üretimlerindeki farklılıklar nedeniyle 
konvansiyonel yataklardan ayrılan kaynaklar vardır. Konvansiyonel olmayan (unconventional) olarak adlandırılan 
bu kaynaklar şunlardır: Bitümlü şeyl (oil shale), gaz gidratlar (gas hydrates), sığ biyojenik gaz (shallow biogenic 
gas), üretilmesi güç petrol ve gaz (tight oil and gas), kömür gazı (coalbed methane) ve kaya gazı (shale gas). 
Ya jeolojik formasyonların gözeneklilik ve geçirgenlik özelliğinin az olmasından ya da akışkanların suya yakın ve 
bazen de onu aşan bir yoğunluğa sahip olmasından dolayı, bu kaynakların konvansiyonel yöntemlerle üretilmesi, 
taşınması ve işlenmesi mümkün değildir (Kavak, 2013).

Genellikle ince taneli ve tabakalı bir yapıya sahip, ayrıca kerojen adı verilen organik madde içermesinden 
dolayı ısıtıldığında petrol ve gaz üretilebilen tortul kayalar “bitümlü şeyl” olarak, bu kayalar içerisindeki gazlar ise 
“kaya gazı” olarak adlandırılır. Bir başka tabirle kaya gazı, yeterince derine gömülerek gaz oluşturma aşamasına 
(olgunluğuna) ulaşmış ana (kaynak) kayaların bünyesinde hapsolmuş (yani vaktiyle diğer gazlarla birlikte ana 
kayadan yukarı yönlü harekete geçememiş) gaz olarak tanımlanmaktadır (Kavak, 2013).

Diğer yandan, rezervuardaki hareketlilik oranı düşük ve dolayısıyla geleneksel yöntemlerle çıkarılması zor olan 
çok ağır (yoğunluğu yüksek) petrol tipleri de konvansiyonel olmayan petrol sınıfında değerlendirilmektedir. Aslında 
bu tip petrol (kumul petrol) uzunca bir süredir Kanada, Alaska ve Venezuela’da belirli oranlarda çıkarılmaktadır. 
Son yıllarda geliştirilen bazı yeni teknikler (döngüsel buhar uyarımı ve buhar-destekli yerçekimi drenajı ticarileşen 
iki tekniktir) bu kapsamdaki konvansiyonel olmayan petrol üretimini artırmıştır (Kavak, 2013).

Tanımdan da anlaşılabileceği üzere, kaya gazının çıkarılması konvansiyonel gazların çıkarılması kadar kolay bir 
operasyon değildir. Esasında bu gazların ve elbette bitümlü şeyllerin varlığı uzun süreden beri bilinmektedir, ancak 
bunlara erişim eski teknolojiyle hem çok zor hem de pahalı bir nitelik arz etmiştir. O yüzden de konvansiyonel 
olmayan petrol ve doğalgazın çıkarılmasına yönelik çalışmalar, ancak petrolün varil fiyatının 100 Dolar’ı aştığı 2008 
yılından itibaren hızlanmıştır (Kavak, 2013).

Ülkemizin, dünyanın en önemli sektörlerinden biri olan petrol sektörüne ne yazık ki yüzyıl kadar geç adım 
atmasından dolayı, enerji kaynakları terminolojisinde ciddi bir karmaşa yaşanmaktadır. Enerji sektöründeki pek 
çok bilim adamı ve yerbilimci uzman maalesef yazılarında ve konuşmalarında söz konusu terimleri hem İngilizce 
kullanmakta hem de yanlış kullanmaktadır. Fosil kökenli enerji kaynakları terimleri için henüz ortak bir dil 
geliştirilememiştir (Özgür, 2016). 

Özgür (2016) tarafından, alternatif (ankonvansiyonel-geleneksel olmayan) fosil yakıtlar şu şekilde tanımlanmış 
ve Türkçe-İngilizce karşılıklarını sunulmuştur. 

Petrol Şeyli (Oil Shale) : Bitümlü Şeyl olarak ta bilinen içerisinde çokça kerojen ve daha az miktarda bitüm 
içeren tortul kayaçlardır. Kimi zaman bitümlü şist diye anılsa da, şist bir tür başkalaşım kayaç olduğu için tortul 
kayaç olan petrol şeyllerinin bu şekilde adlandırılması yanlış olmaktadır. Katı halde bulunan petrol şeylleri 
nispeten genç kayaçlardır. Olgunlaşmamış kayaç olarak da kabul edilebilir çünkü yeterli bir süre ve sıcaklıkta 
bekleyememesinden ötürü petrole dönüşememiş kayaçlardır. Madencilik tekniğiyle üretilirler. Petrol şeylleri 
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doğrudan yakılarak termik santrallerde değerlendirilebilir ya da özel işlemlerden geçirilerek (piroliz, damıtma) 
sentetik sıvı yakıt (şeyl petrolü) elde edilebilir. Estonya dünyada petrol şeylleri kaynaklarını en çok değerlendiren 
ülkelerin başında gelmekte, birincil enerji arzının % 75’ini bu kaynaktan sağlamaktadır. Ülkemizde, Orta ve Batı 
Anadolu’da petrol şeyl rezervleri bulunmaktadır. 

Sentetik Petrol (Shale Oil): Petrol şeylerinin oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıkta (piroliz yöntemi) ısıtılarak 
organik bileşenlerin damıtılmasıyla sıvı yakıt elde edilmesinden oluşur. Elde edilen sıvı yakıta sentetik petrol ya da 
şeyl petrolü de denilmektedir. Üretim maliyeti fazladır ama artan petrol fiyatları üretimi ekonomik kılmıştır. Üretim 
maliyetleri petrol şeylinin kalitesine, rezerv miktarına ve petrol fiyatlarına göre değişmektedir (İngilizce kaynaklarda 
kullanılan “shale oil” tabiri bazı kaynaklarda petrol şeylinden elde edilen sentetik petrolü tanımlamaktadır; bazı 
kaynaklarda ise şeyl tabakalarından üretilen ham petrolü tanımlamaktadır. Bu konuda net bir ortak tanım olmadığı 
için kimi zaman bu terim yanlış anlamalara sebep olmaktadır).

Asfaltit (Oil Sand, Tar Sand, Bituminous Sand): Asfaltitler kaynak kayada oluşup hazne kayaya göç eden 
petrolün, göç sırasında ya da hazne kayada yeraltındaki jeolojik hareketler sonucunda oluşan yarık ve çatlaklardan 
yüzeye veya yüzeye yakın yerlere çıkmasından dolayı oksijen ile bozunmasından meydana gelmiştir. Kısaca 
asfaltit, petrolün kaliteli sıvı halinden daha az kaliteli katı hale geçmiş halidir. Madencilik tekniğiyle üretilirler 
ya da arttırılmış petrol kazanımı yöntemi olan buhar basma ile yeraltında sıvı faza geçirilip petrolcülük tekniğiyle 
üretilirler. Termik santrallerde yakılarak da değerlendirilirler. Ülkemizde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde asfaltit 
kaynakları bulunmaktadır. 

Kaya Gazı (Shale Gas): Şeyl gazı olarak ta bilinen kaya gazı, kaynak kayadaki oluşmuş ve içerisinde hapsolmuş 
doğalgazdır. Petrol ve doğalgaz, oluştuğu kaynak kayayı terk ederek bir göç yolu izleyerek farklı kayaçlar içerisine 
yerleşir. Ancak, bazen hidrokarbonlar kayanın geçirimsiz yapısından dolayı kaynak kayada kalırlar. Bu geçirimsiz 
kaynak kaya, şeyl diye tabir edilen kil ağırlıklı bir yapıdan oluşur. Geçirimsiz kaynak kayadaki gazı üretebilmek için, 
hidrolik çatlatma ve yatay sondaj teknikleri kullanılır. Yüksek hidrolik basınçla çatlatılan kayadan yatay sondaj ile 
temas alanı arttırılarak gaz üretiminde bulunulur. Ülkemizde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Trakya civarında 
kaya gazı kaynakları bulunmaktadır. 

Kaya Petrolü (Shale Oil): Kaya gazı gibi kaynak kaya da hapsolmuş halde bulunan ham petroldür. Kaya gazı kadar 
popüler olmamasının sebebi, sıvıların geçirimsiz tabakalardan üretimi teknik ve ekonomik olarak gaz üretimine göre 
çok daha zordur. Gazların düşük yoğunluğu ve uçuculuğu üretimlerini sıvılara göre üstün kılmaktadır. Ülkemizde, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaya petrolü kaynakları bulunmaktadır (İngilizce kaynaklarda kullanılan “shale 
oil” tabiri bazı kaynaklarda petrol şeylinden elde edilen sentetik petrolü tanımlamaktadır; bazı kaynaklarda ise şeyl 
tabakalarından üretilen ham petrolü tanımlamaktadır. Bu konuda net bir ortak tanım olmadığı için kimi zaman bu 
terim yanlış anlamalara sebep olmaktadır).

Şekil 7.26. Türkiye’nin alternatif hidrokarbon kaynakları haritası (Özgür, 2016)
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Doğalgaz olarak bilinen metan gazı; kömür, petrol ve doğalgazın ana bileşenini oluşturur. Kömür, petrol, 
doğalgaz gibi kaynaklar konvansiyonel (conventional) enerji kaynakları sınıflamasında yer alır. Son yıllarda, 
ülkemizde kömür ve bitümlü şeyl (oil shale) gibi yerli enerji kaynağı fosil yakıt arayışları sırasında şeyl gazı da 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak gündeme gelmiştir. Konvansiyonel olmayan (unconventional) enerji 
kaynakları sınıflamasında yer alan ve ülkemizde kaya gazı olarak da anılan şeyl gazı, adını içinde bulunduğu kayaç 
türünden almaktadır. Şeyl gazı, şeyl (shale) adı verilen kil, kuvars ve kalsit minerallerinden oluşan tortul kayacın 
içinde bulunan gazdır (Şengüler, 2013).

Konvansiyonel doğalgaz yatakları kumtaşı gibi gözenekliliği ve geçirimliliği yüksek kayaçlar içinde bulunurken, 
şeyl gazı gözenekliliği az, geçirimliliği ise yok denecek kadar az olan şeyl içinde bulunmaktadır (Şekil 7.27).

Şekil 7.27. Yeraltında gaz üretilen şeyl tabakalarının yüzeydeki uzantısının görünümü

Bileşenlerine göre şeylleri dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar (Şengüler, 2013);

Karbonatlı Şeyller : Bol miktarda kalsit içeren dağınık olarak veya belirli seviyelerde zenginleşmiş organik 
madde bulunduran kayaçlardır.

Organik Maddece Zengin Şeyller : % 5-15 kadar organik madde içeren, koyu gri, siyah arasında renge sahip 
olan ve içinde pirit bulunan kayaçlardır.

Silisli Şeyller : % 85’e ulaşan oranda yüksek silis içeriğine sahip olan demiroksit, karbonat, glokonit ve koyu 
renkli organik madde içeren kayaçlardır.

Karbonlu Şeyller : Tabaka silikatları ile karbonca zenginleşmiş kömürleşmiş bitkisel malzeme içeren 
kayaçlardır.

Genellikle gri, koyu gri ve siyah renklerde olan şeyllerde, şeyl gazı üretimi için gerekli parametreler şöyle 
özetlenebilir (Şengüler, 2013):

• Toplam organik karbon (TOC) > % 2

• Olgunlaşma derecesi (vitrinit yansıması) Ro > 1,1

• Kil içeriği düşük

• Kuvars ve karbonat içeriği yüksek

• Çift yönlü basınç dağılımı

• “Over pressure” zon

• Type II kerogen

• Yeterince gömülme
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Konvansiyonel olmayan enerji kaynakları içinde şeyl gazı ile birlikte sıkı kumtaşı (tight sandstone) ve kömür 
kökenli gaz (coalbed methane) da yer almaktadır (Şekil 7.28). Bütün dünyada petrol ve doğalgazdan kaynaklanan 
sıkıntılar, petrol ve doğalgaz oluşturmuş kayaların bünyesindeki gazın üretilebilirliğini gündeme getirmiştir. Ancak 
bütün şeyller, şeyl gazı içermez. Bu kayaların, belirli oranda organik madde içermesi ve yeterli olgunluğa ulaşmış 
olması gerekir. Petrol ve doğalgaz, oluştuğu ana kayayı terk ederek farklı kayaçlar içerisine yerleşir. Ancak, bu göç 
sırasında oluşan petrol veya doğalgazın bir bölümü ana kayada kalır. Sözü edilen şeyl gazı oluştuğu ana kayayı terk 
etmeyen ve oluştuğu kayacın gözeneklerinde kalan petrolden elde edilen gazdır (Şengüler, 2013).

Şekil 7.28. Doğalgaz kaynaklarının şematik görünümü (Şengüler, 2013)

20. yüzyılın ortalarından bu yana bilinen kaya gazının alternatif bir enerji kaynağı olarak gündeme gelmesinin 
ana nedeni, konvansiyonel doğalgazın stratejik öneminden dolayı dünyada yarattığı krizler yanında günümüzde 
şeyl gazı eldesinin geçmişe göre daha ekonomik düzeyde yapılabilir olmasıdır. Ana kaya, doğal haliyle geçirgen 
olmadığından gaz üretimine elverişli değildir. Bu kayacın öncelikle hapsettiği gazı serbest bırakacak duruma 
getirilmesi, kayaç içerisinde bir geçirgenlik sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, ilgili formasyona ulaşacak 
sondajlar yapılır. Bu sondajların formasyon içerisinde yatay olarak devam ettirilmesi, birim içerisinde yapılacak 
çatlatmanın daha geniş alanlarda etkin olmasını ve dolayısıyla elde edilecek gazın artmasını sağlar (Şekil 7.29). 
Çatlakları açık tutarak gaz akışını sağlamak için kum taneleri kullanılır. Çatlatma operasyonunun maliyeti, kuyu 
derinliğine ve formasyon basıncına göre değişir. Kuyular arasındaki uzaklık ne kadar az olursa, formasyondan elde 
edilecek gaz miktarı o kadar artar (Şengüler, 2013).

Konvansiyonel olmayan kaynakların belirlenmesine, dik arama kuyularından elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi ile başlanmaktadır. Uzun soluklu bir çalışma dönemi sonunda, gaz potansiyeline sahip olduğu 
belirlenen seviyelerde yatay sondajlar yapılmaktadır. Bu seviyelerde, yüksek basınçlı % 99 oranında kum ve 
su karışımı kullanılarak dikey çatlaklar oluşturulmakta ve petrol ve doğalgazın kuyuya akışı sağlanmaktadır. 
Potansiyeli belirlenen alanlarda tek bir noktadan 20 - 30 adet yatay kuyu açmak mümkün olabilmektedir  
(Şekil 7.29). 
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Şekil 7.29. Şeyl gazı üretimi amacıyla yapılan sondaj ve çatlatma (Şengüler, 2013)

Dünyada geniş alanlarda şeyl gazı potansiyelinin varlığı tahmin edilmektedir. Henüz, ABD dışında şeyl gazı 
arama ve üretim faaliyetlerine yeni yeni başlandığından gerçek potansiyel eski çalışmalara dayanan tahminlerin 
ötesine geçememektedir. Ancak Rusya, Çin, Avustralya, Endonezya, Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika, Ukrayna, 
Polonya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye gibi ülkelerin önemli şeyl gazı potansiyeline sahip olduğu 
düşünülmektedir (Şengüler, 2013).

Şekil 7.30. Dünyada şeyl gazı potansiyeline sahip ülkeler ve bölgeleri (Şengüler, 2013)
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Çizelge 7.5. Dünyanın tespit edilmiş kaya gazı rezervleri (Kavak, 2013)

Ankonvansiyonel petrol ve doğalgaz üretimi, son dönemde petrol ve doğalgaz sektörüne damgasını vurmaktadır. 
Özellikle, Amerika kıtasında gerçekleşen verim arttırıcı ve daha ekonomik teknolojiler sektörün geleceğine yön 
vermektedir.

2013 yılı verileri değerlendirildiğinde, küresel ankonvansiyonel gaz üretimi % 3,5 artış ile 627 milyar m3  olarak 
kaydedilirken, üretilen ankonvansiyonel gazın 541 milyar m3’ü Kuzey Amerika’da üretilmiştir. Önümüzdeki 
dönemde de dikkat çeken gelişmelerin yine bu bölgede yaşanması beklenmektedir (TPAO, 2015).

ABD’de 2014 yılına ilişkin açıklanan veriler değerlendirildiğinde, son dönemde arama ve üretim faaliyetleri için 
ayrılan sondaj kule sayısının düştüğü gözlenmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında da üretim artışının sürmesi ve 2016 
yılında 795,7 milyar m3 doğalgaz üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak 2015 yılı itibariyle, ABD’de petrol 
fiyatlarından dolayı kısa vadeli bir duraklama görülmektedir. Bu durum, ABD petrol üretiminin özellikle yatay 
kuyulara dayandığı Eagle Ford baseninde yaşanırken, operatörler Permian baseninde üretimi dikey sondajlar ile 
de sürdürebilmektedir (TPAO, 2015).

Maliyetler Amerikan petrol ve gaz üretimi üzerinde bir baskı oluştururken, EIA yaptığı projeksiyonlarda 2016 
yılına kadar toplam petrol arzında ABD’de artış beklemektedir (TPAO, 2015).

Kanada’da ise, ankonvansiyonel gaz üretimi Alberta’da yoğunlaşmaktadır ve kuyu verimleri halen çok yüksektir. 
Bu kapsamda, Kanada doğalgaz üretiminin Alberta’daki ankonvansiyonel faaliyetlerine bağlı olarak önümüzdeki 
dönemde de yükselmesi beklenmektedir (TPAO, 2015).

Dünya’nın diğer bölgelerinde de, ankonvansiyonel alanda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu ülkeler içinde, özellikle 
Arjantin ve Çin bu konuda ilerleme kaydeden ülkelerdir. Arjantin’de 20.000 v/g tayt petrol üretimi gerçekleşmiştir. 
Çin’de ise, 2,6 milyar m3 şeyl gaz üretilmiştir. Ancak, ABD dışındaki ülkelerde kuyu maliyetleri ciddi bir kısıt olarak 
dikkati çekmektedir (TPAO, 2015).

Ankonvansiyonel petrol üretiminde, Kuzey Amerika’nın ağırlığı dikkati çekmektedir. Kanada ve ABD’de LTO 
(light tight-oil) üretimi ile petrol üretimi artarken, ABD dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi konumuna gelmiştir. 
Ancak, düşen petrol fiyatları ile 2015 yılı ortası itibariyle ABD petrol üretimi kısa süreli duraklama içine girmiştir 
(TPAO, 2015).

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2040 yılına doğru üretilen ankonvansiyonel doğalgaz miktarının 1,68 trilyon 
m3 olması ve bu doğalgazın yarısının ABD ve Kanada dışındaki ülkelerden özellikle Çin, Avustralya, Arjantin 
ve Hindistan’dan gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, 2025 yılından itibaren gaz hidratların da üretime alınması 
beklenmektedir (Şekil 7.31) (TPAO, 2015).

Ankonvansiyonel petrol üretiminde, ABD’nin 2040 yılına kadar ağırlığını sürdürmesi beklenmektedir. Bu 
kapsamda Çin, Arjantin, Rusya olası gelişmelerin gerçekleşebileceği bölgeler olarak değerlendirilirken, toplam 
ankonvansiyonel petrol üretiminin 13 milyon varil/gün’ü bulması beklenmektedir. Diğer ülkelerde, özellikle 
OPEC ülkelerinde gelişmelerin yaşanması için ise, jeoloji dışı faktörlerde (mevzuat, iş ortamı vs.) düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. Ankonvansiyonel petrol üretimi üzerinde etkili olabilecek birinci husus olarak, özellikle 
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petrol fiyatları gösterilmektedir. Buna karşılık, ankonvansiyonel gelişmelerin yaşandığı basenlere ilişkin jeoloji 
bilgisinin artması, kuyu verimini arttırabilecek yenilikleri de beraberinde getirmektedir (TPAO, 2015).

Şekil 7.31. 2012-2040 dönemi ankonvansiyonel doğalgaz üretim projeksiyonu (TPAO, 2015)

Konvansiyonel olmayan hidrokarbon kaynaklarının, özellikle de kaya gazı ve kaya petrolünün çıkarılması ve 
üretilmesi daha yüksek bir teknoloji gerektirmekte, konvansiyonel kaynaklara göre daha pahalıya mâl olmaktadır 
(Kavak, 2013).

Kaya gazının üretilmesi için başvurulan iki yeni teknoloji yatay sondaj ve suyla çatlatma (hydro-fracturing)’dır. 
Kaya gazı üretiminde öncelikle dikey sondaj (konvansiyonel petrol ve gaz üretme yöntemi) yoluyla gazın bulunduğu 
kaya formasyonuna ulaşılmakta, sonra da gaz içeren şeyller içinde (hidrokarbon üretimini artırmak için) yatay 
veya eğik yönlü (genellikle 1.000-1.500 metre civarında) sondaj yapılmaktadır. Daha sonra ise, yüksek basınçlı 
(içinde belirli oranda ve yüksek basınçlı kum ve jel bulunan) su kullanılarak gaz içeren kayalarda (şistik yapıda) 
dikey çatlaklar oluşturulmakta, böylece gazın daha önceden açılmış kuyuya hareket etmesi sağlanmaktadır.
Çatlatma operasyonu için kullanılan su karışımlı sıvının içeriği genellikle şirket sırrı olarak saklansa da, bunun 
zehirli olduğu yönünde ciddî iddialar mevcuttur. Benzer şekilde, enjekte edilen akışkanın, öngörülen kanalların 
dışına sızması durumunda formasyon matrisinde hasara ve çatlak geometrisinde kaymaya yol açabileceği de dile 
getirilen iddialar arasındadır (Kavak, 2013).

ABD’de yaşanan ve gelecek tasarımlarını derinden etkilemesi beklenen bu gelişmelere mesafeli yaklaşan 
kesimler de bulunmaktadır.  Bir grup uzman, kaya gazı çıkarmak için kullanılan teknolojilerin çevresel etkilerine 
dikkat çekmektedir. Yeraltı derinliklerine pompalanan kimyasalların yeraltı su havzasına karışması durumunda 
ciddî sağlık sorunlarının ortaya çıkacağını öngören bu çevreler, suyla çatlatma tekniğinin kaya formasyonlarında 
bozulmaya yol açabileceğine dikkat çekmektedirler (Kavak, 2013).

Benzer şekilde, suyla çatlatma operasyonunda kullanılan suyun miktarı da, kullanma suyunun heba edildiğine 
dair yorumlara yol açmaktadır: Suyla çatlatma operasyonunda her kuyu için 1,2 ila 3,5 milyon gallon (4,5 ve 13,2 
milyon litre) arasında su kullanılır, büyük projelerde bu rakam 5 milyon gallon’a (18,9 milyon litre) kadar çıkar. 
Kuyu yeniden çatlatıldığında ise, ilâve suya ihtiyaç duyulur ve bu defalarca tekrarlanır. Ortalama bir kuyu, proje 
ömrü boyunca 3 ile 8 milyon gallon (11,4 - 30,2 milyon litre) suya ihtiyaç duyar (Kavak, 2013).

Diğer önemli bir konu, rezervlerin abartıldığı yönündeki iddialardır. Daha önce değinildiği üzere, açıklanan 
konvansiyonel olmayan gaz rezervlerinin ne kadarının çıkarılabilir olduğu konusunda tartışmalar mevcuttur. Diğer 
bir görüşe göre ise, bu rezervlerden hâlihazırda çıkarılan gaz miktarı hiperbolik şekilde düşecektir, o yüzden de kısa 
süreli bir geçmiş kaydı bulunan bugünkü üretim miktarları yanıltıcıdır. Ama diğer yandan, bu düşüşlerin normal 
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olduğunu ve proje ekonomisini olumsuz yönde etkilemediğini savunan araştırmacılar da vardır. Bir kısım yazarlar 
ise, kaya gazı devrimiyle ilgili iddiaların, tamamen borsa manipülasyonları amacıyla yayıldığını ve iddiaların büyük 
oranda abartılı olduğunu dile getirmektedir (Kavak, 2013).

Bir başka görüş de ucuzlayan doğalgaz fiyatlarının, pahalı kaya gazı yatırımlarını finanse edecek düzeyin altına 
düştüğü şeklindedir. Hatta bazı üreticilerin mevcut sondaj seviyelerini mevcut nakit akışı ile sürdürmelerinin 
imkânsız olduğunu, bunların ortak girişim, varlık veya hisse satışı gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalacaklarını 
dile getirenler bulunmaktadır (Kavak, 2013).

Satman (2013)’ın şeyl gazı üzerine yorumu şu şekildedir;

“küresel oyunun ufak bir parçası”

Aslında bu, oyunun ufak bir parçası. Şöyle ki, mesela seçenek olarak baktığınız zaman sadece bu gaz yok. 
Daha farklı gazlar da var. Mesela kömürden üretilen gazlar var ve Amerikalılar bunun da teknolojisine sahip. 
Birçok yerde de kullanılıyor. Biz hala adından bahsediyoruz sadece. Mesela yoğunluğu çok yüksek, ağır petroller 
var. Yeraltında duruyor ama üretemiyorsunuz. Akamıyor. Orada olduğunu biliyorsunuz ama alamıyorsunuz. Nasıl 
üreteceksiniz ? Kazıp çıkarıp ısıtarak petrolü elde edebilirsiniz. Ama maliyeti var bu işin. Onun hesabını çok iyi 
yapmanız gerekiyor. Mesela Kanada bunu yapıyor. Kanada’nın petrol kumu var. O da ağır petrol. Petrol kumların 
arasında duruyor. Ekskavatörler geliyor topluyor kumu, bunu buhar ile ısıtıyor, petrol ile kumu ayırıyor. Bu kadar. 
Maliyeti var ama ‘ben bu maliyete katlanırım’ diyor. Petrol fiyatları inip çıkarken kendi kaynağımı kullanırım daha 
iyi diyor. Bu arada yaptığı harcamayı kendi ülkesinde yapmış oluyor. Tabii daha ucuza gelir, çünkü yerli katma 
değer katıyorlar. Mesela bizde de Şırnak’ta asfaltitler vardır. Asfaltit de, bir tür ağır petroldür aslında. Petrolle 
kömür karışımı gibi bir şey. 

Buna benzer bazı kaynaklar var Türkiye’nin içinde. Ama bir türlü yeteri kadar işletilemedi. Tabii bunu işletecek 
olan devlet. Yarın çıkarsınız, stratejik olarak politikanızda buna yer verirsiniz, bendeki asfaltiti, bitümlü şisti yerli 
ekonomiye kazandıracağım deyip bunu yaparsınız. Sonra sanayiciye de, bir kısım teşvikler verirsiniz. Gelir onlar 
da çıkarırlar.

Amerikalılar şeyl gazına bu şekilde giriyorlar ama teknolojisinde iki şey var. Bunun kesinlikle bilinmesi 
gerekiyor. Türkiye’de birileri çıkıp konuşuyor: Türkiye kurtuldu diye. Devlet kurumlarında olan bazı kişilerden de 
garip mesajlar geliyor: Bizim şu kadar rezervimiz var, çok zenginiz gibi. Böyle konuşmak çok kolay da bunların 
bilmediği başka şeyler var. Başka unsurlarla birlikte, burada başlıca iki teknoloji var. Yani sizin Türkiye’de şeyl 
gazınız varsa bunu üretebilmeniz için bu iki teknolojiye sahip olmanız gerekiyor.

Bunlardan bir tanesi yatay kuyu delmeniz gerekiyor. Dikey bir kuyu açtıktan sonra yavaş yavaş eğim vererek 
yatay ilerliyorsunuz. 100 metrelik bir tabakayı düşünün. Buraya dikey inince sadece o kısım ile temas ediyorsunuz. 
Yatay gidince 1000 metrelik yere ulaşmış oluyorsunuz. Bir anda 10 katı bir yapıyı delmiş oluyorsunuz. Bu yatay 
kuyu teknolojisi şu anda Türkiye‘de yok. En son Türkiye Petrolleri ile petrolcüler yatay kuyu açmaya kalktı, 
yabancı şirketleri ister istemez devreye soktular. Bu, henüz bizim yapamadığımız, ancak yabancılarla birlikte 
yapabileceğimiz bir teknoloji.

Olay bin metre gitmekle de bitmiyor. Buraları çatlatmanız gerekiyor. Yatay bağlantı boyunca 30-40 yerde delik 
açıyorsunuz ve oralardan acayip basınçlı su veriyorsunuz. Çatlakları oluşturuyorsunuz. Çünkü orada bağlı olan 
gazı bu çatlaklardan almanız gerekiyor. Başka hiç yolu yok bunun.

Türkiye’de bir araştırma yapılmadı. Çin’deki şeyllerin 4 bin metrede olduğu söyleniyor. Buna karşılık 
Amerika’dakiler 2 bin metrede. Bunların arasında büyük fark var. Derine indikçe masraflar doğrusal olarak değil 
neredeyse logaritmik olarak artıyor. Dolayısıyla, Çin’de çıkarmak istediğinizde belki iki katı derine iniyorsunuz 
ama maliyeti 4-5 katına çıkıyor. Şeylden gaz ve petrol üretiminde işte bu iki teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. 
Türkiye’nin elinde bu iki teknoloji yok. Ancak dışarıdaki şirketlerle parasıyla anlaşıyorsunuz. 

Türkiye Petrolleri A.O. şu anda gayet başarılı çalışmalar yapıyor. Ama örneğin deniz aramasında platformu 
kiralıyorsunuz. Bizim kendi platformumuz yok. Bunların hepsi sonuçta enerji politikanıza geliyor. Şeyl gazımız olsa 
bile o teknolojiye sahip olduğumuzda bir anlam taşıyor. Şu anda Amerikanın dışında kimse şeyl gazı üretmiyor. 
Araştırmalar var. Kuyular deliniyor ama öyle gerçek anlamda üretim yapan hiçbir ülke yok.

Türkiye’de şu anda şeyl gazında iki tane şirket çalışıyor. Shell ile TPAO ortak çalışma yapıyorlar. Bir de 
Transatlantic diye bir Amerikan şirketi var. Trakya’da dolaştılar, şimdi de Güneydoğu Anadolu’ya gittiler. Kuyular 
deliyorlar. Bu tür işler tek başına yapılacak işler değil. Yerli sanayicilerimizin de bunu ciddi olarak düşünmesi 
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gerekiyor. Burada yan sanayii ya da ortak olarak girilebilecek neler var diye bakmaları lazım. Aklınıza ne gelirse 
bu dev projede yapılacak o kadar iş var. Elektrikle, suyla, makineyle, malzemeyle sayısız yapılacak iş sözkonusu.

Şeylden söz ediyorsak binlerce kuyu açmanız gerekiyor. Binlerce kuyunun her birini birkaç milyon dolarla 
çarparak düşünün. Amerika’da bir şeyl kuyusunun maliyeti, 8 milyon dolar. Aynı yere normal bir petrol kuyusu 
delinse maliyeti 1-2 milyon dolar. Çatlatma, bir kuyu maliyetinin içinde yaklaşık yüzde 50’sini buluyor.

Burada asıl bakılması gereken burada ne kadar suyun harcandığı. Şeyl kuyularında kullanılan su çok fazla. 
Diğer kuyulardaki suyun 30-40 katı su harcanıyor. Her kuyu için yaklaşık olarak 3 bin tonla 20 bin ton arasında su 
gerekiyor. Bu Amerikalıların verdiği rakam.

- Bu kadar suyu nereden bulacaksınız?

- O işin içine giriyorsanız o suyu bulmanız gerekiyor. Bunlar öyle konular ki birileri ortaya atıyor ve siz de şeyl 
zengini olduğunuzu zannediyorsunuz. Bunun için paran olacak, suyun olacak, teknolojin olacak. Bilgili elemanın 
olacak.

Su, burada en önemli şeylerden bir tanesi. Yani 10 tonluk bir tankerin bin kere su getirmesi lazım. Bu suyu 
depolayacak yeriniz olması lazım. Bu su en sonunda kirleniyor çünkü kimyasal madde karıştırıyorsunuz. Ya 
arıtacaksınız ya da bir yerlere atıp kurtulacaksınız.

Oradaki maliyeti belirleyen su da değil. Suyun içine attığınız kimyasallar. Mesela paslanmayı engellemesi, 
bakteri üremesinin önüne geçmesi için vs. kimyasal madde kullanılıyor. Kimyasallar da sizde değil belli firmaların 
elinde. Yani teknoloji ithal etmeniz yetmiyor malzemeyi de ithal ediyorsunuz.

Çatlak oluşturduğunuz şeylin üst kısmında temiz su formasyonu varsa, bastığınız kimyasallar temiz suya 
karışıyor. Böyle bir risk var ama çok küçük bir risk aslında. Çünkü, temiz su yatakları yüzeye yakın yerde oluyor. 
Şeyl yatakları ise bin metre ve altında bulunuyor. Aralarında yakınlık olduğu durumları da biliyoruz. Dikkatsizlikten, 
plansızlıktan, iyi tasarlamamaktan doğan karışmalar oluyor. Ama esas olay bu kadar suyu nereden bulacağınız. 
Çünkü çok sayıda kuyu deleceksiniz. Amerika’da şeyl gazı için delinen kuyu sayısı 15 bin dolayında. Türkiye’nin 
tarihi boyunca açtığı petrol ve doğalgaz kuyusu sayısı ise, 4 bin 300. Bu adamlar, bir tek şeyl sahasında 10 bin kuyu 
açtılar. Karşılaştırma yapabilmek için söylüyorum “

Petrol şeyli yatakları hakkındaki bilgiler olgunlaşmamış durunda olmasına rağmen bu konudaki potansiyel 
oldukça yüksektir. Hâlihazırdaki dünya rezerv tahmini kabaca 4,8 trilyon varildir. Bu mevcut petrol rezervlerinin 
(1,3 trilyon varil), 4 katıdır. Ancak, ekonomik olarak üretilebilecek rezervler bu rakamın çok altındadır (Şapçıoğlu, 
2014).

Birçok sanayi sürecinde olduğu gibi, şeyl petrolünün üretiminde de bazı çevresel zorluklar söz konusudur. 
Uygulanan teknolojiler, bulunulan bölgedeki yeraltı suyuna zarar verebilir. Şeyl petrolüyle ilgili üretim sürecinde 
çok miktarda suya ihtiyaç vardır (Şapçıoğlu, 2014). 

Yeni teknolojilerin teknik yönden yapılabilir, çevresel yönden kabul edilebilir ve ekonomik yönden uygun 
olması gerekmektedir. Bugün de bu hususlar, şeyl petrolünün başarılı olmasında rol oynayan başlıca faktörlerdir 
(Şapçıoğlu, 2014). 

Hidrolik çatlatma sadece gaz üretiminde değil petrol üretimde de çok kullanılır ve daha karlı bir yöntemdir. 
Arazinin kullanımı, yeraltı sularının kirlenmesi ve CO2 emisyonları başlıca kamusal endişelerdir. Özellikle, Avrupa 
ülkelerinde bu yönde tepkiler çoğalmakta ve hükümetler bazı teknolojik uygulamalara izin vermemektedir 
(Şapçıoğlu, 2014).

Petrol şeyli işinin gelecekteki gelişimini sınırlayacak ana etken, kamusal endişeler olacaktır. Bu alanda yatırım 
yapanların maruz kalacağı en büyük risk, aşağı yönlü fiyat hareketleridir. 2008 Temmuzunda varili 148 $ olan 
ham petrol, 5 ay sonra 30 $’a düşmüştür. Bu fiyat hareketliliği, yıllardır yatırımcıların güvenini etkilemektedir. Bir 
petrol şeyli projesinin mali geri dönüş sağlaması çok yıllar alır. Bu sorun, vadeli sözleşmeler denilen finansal türev 
araçlarını kullanarak aşılabilir  (Şapçıoğlu, 2014).

Petrol şeylinden petrol üretme sürecine ilişkin işletme maliyetlerinin hesabında, karbon veya emisyon vergisi 
hesaba katılmamaktadır. Petrol şeylinden petrol çıkarmanın ve onu rafineriler için girdi haline getirmenin, 
konvansiyonel petrole göre % 25-75 arasında daha fazla emisyon yarattığı tahmin edilmektedir. ABD, bu konuda 
bir emisyon vergisi uygulayacak olursa o zaman bu vergi en büyük işletme maliyeti unsurlarından biri olacaktır 
(Şapçıoğlu, 2014).



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

314

Şeyl kaynaklarının geliştirilmesinde karşılaşılan önemli bir zorluk gazı nakletmek için yeni ya da genişletilmiş 
boru hattı alt yapısına duyulan ihtiyaçtır (Şapçıoğlu, 2014).

Şeyl gazının başlıca potansiyel enerji kaynağı olarak yükselişi şeyl gazı geliştirmesiyle ilgili lehte ve aleyhte 
birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Şeyl gazının avantajları şöyle sıralanabilir (Şapçıoğlu, 2014): 

• Çok büyük bir potansiyel kaynak olması. 

• Diğer fosil kaynaklara kıyasla daha düşük karbon emisyonlarının söz konusu olması. 

• Teknolojinin tüm dünyada uygulanabilir olması. 

• Gaz ithal eden ülkeler açısından artmış çeşitlilik ve arz güvenliği. 

• Bazı mevcut gaz sahalarında üretimin uzaması ve yeni sahaların açılması. 

Öte yandan dezavantajları ise (Şapçıoğlu, 2014): 

• Maliyetlerdeki ve bu maliyetlere katlanılabilirlikteki belirsizlik. 

• Teknolojinin çevre yönünden kabul edilebilirliğiyle ilgili sorular. 

• Üretimdeki azalış miktarlarının raporlanmasındaki yetersizlik. 

• Ekipmandaki potansiyel kıtlık. 

• Şeyl gazına karşı oluşan çıkan yerel muhalefet. 

Petrol şeyli geliştirme projelerinin, sermaye gereksiniminin çok yüksek olmasından ve bu projelerin altyapı ve 
tesislerinin çok karmaşık olmasından dolayı, arz güvenliği kaynaklı talepler ya da ekonomiklik durumu gerektirene 
kadar petrol şeyli geliştirme projelerinde ilerleme kaydedilmeyebilir (Şapçıoğlu, 2014).

Shell ile imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında güneydoğuda şeyl gazı arama çalışmalarına devam edilmiş 
ve 2012 Ağustos’unda Sarıbuğday-1 kuyusunun sondajına başlanmıştır. Söz konusu kuyuda, 2012 yılı sonu itibariyle 
sondaj çalışmalarına devam edilmiştir. Türkiye’de bir ilk olacak söz konusu şeyl gaz üretiminin ülkenin hidrokarbon 
ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması beklenmektedir (Şapçıoğlu, 2014).

7.5.3. Güneş Enerjisi Destekli Petrol Üretimi

Petrol şirketleri, ağır petrollerin bulunduğu sahalarda bugünün klasik üretim teknolojisi ile üretilemez olan kalıcı 
rezervleri % 70 olarak hesaplamakta ve ağır petrollerden üretilecek petrol oranını artırmak için uğraşmaktadırlar. 
Ağır petrollerin yayılımı geniş olup, yeryüzüne çıkartılması zordur. Bu ağır petrollerin üretilmesi için lider 
yöntem, buhar enjeksiyonudur. Bu yöntem, yüzey pompasından petrol rezervuarının ısıtılması (sisteme buhar 
enjekte edilmesi) ile uygulanan termal gelişmiş petrol üretim (EOR) yöntemidir. Buhar enjeksiyonu, kuyu verimini  
% 300’den fazla artırmaktadır. Fakat, bu işlemin yoğun enerji gereksinimi bulunmaktadır (www.glasspoint.com).

Şekil 7.32. Gelişmiş petrol üretim (EOR) yöntemi (www.glasspoint.com)
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Gelişmiş petrol üretiminin (EOR), inatçı petrolü saklandığı yerden çıkarmak için iyi bir teknik olduğu çok uzun 
bir süre önce kanıtlanmıştır. Üretim süreci, eskiden beri buhar üretmek için doğalgazın yakılmasına dayanır. Ama 
artık, güneş enerjisi destekli petrol üretiminin bu yönteme somut bir alternatif olduğu anlaşılabilir (Deloitte, 2012). 

Gelişmiş petrol üretimi, yeni bir şey değildir. Bu teknolojinin kullanılması, 1950’lere kadar uzanmaktadır ve 
California’nın petrol üretimi şu anda, bu anlamda buhar üreten yeraltı kayalarına bağlıdır. Ancak, buhar doğalgaz 
kullanılarak üretilmektedir. Şu an için nispeten ucuz olsa da, bunun önümüzdeki yıllarda daha pahalı olduğu 
anlaşılabilir. Bununla birlikte, doğalgaz diğer birçok fosil yakıttan daha temiz yansa da, petrolün iklim üzerindeki 
ayak izine katkı sağlar (Deloitte, 2012). 

Güneş enerjisi destekli petrol üretimi (SeOR), petrol sahasının yanına içinde güneş aynaları bulunan ucuz 
bir sera yapısı yerleştirilerek çalışır. Bu teknoloji, sadece bir şirketin karbon ayak izini azaltmakla kalmaz, aynı 
zamanda doğalgaz kullanıldığından buhar da çok daha ucuza üretilebilir (Deloitte, 2012).

Şekil 7.33. Güneş enerjisi destekli petrol üretimi (SeOR) (www.glasspoint.com)

Güneş enerjisinden buhar üretme işlemi, şu an için California’daki 100 yıllık bir petrol sahasının tam ortasında 
gerçekleştirilmektedir. Kabaca yarım dönümlük bir alanda, içinde tavana kablolarla asılı güneş yansıtıcı aynaların 
bulunduğu tek bir sera yerleştirilmiştir. Güneş yukarıdan geçerken, motorla çalışan bir sistem kabloları ayarlar 
ve aynaları en uygun miktarda güneş ışığını yakalayacak şekilde konumlandırır. Aynalar, güneş ışığını toplar ve 
seranın tavanına asılı olan su dolu borular şebekesine odaklar. Su kaynayarak buhara dönüşür ve bu buhar sürekli 
olarak kuyuların derinliklerine enjekte edilir ve buhar burada ham petrolün viskozitesini düşürür ve dolayısıyla da, 
ham petrol üretimini geliştirir (Deloitte, 2012).

SeOR’u savunanlar, bu yeni süreci ifade ederken, ekonomik etkenleri işaret etmektedir. Bir senaryoda, tesisin 
tahmini sermaye giderlerini ve yaşam döngüsü süresince maliyetini dikkate alarak bir şirket bir milyon İngiliz ısı 
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birimi (btu) başına 3,78 Amerikan Doları harcayarak buhar üretebilir (Deloitte, 2012).

Gazla üretilen buhar kabaca bir milyon btu başına 5,79 Amerikan Doları’na mal olmaktadır. Buna ek olarak, 
seralar kolayca satın alınabilir, hemen kurulabilir ve kolayca temizlenebilir. Dahası, aynaların rüzgardan korunuyor 
olması, aynaların daha yüksek sıcaklıklar elde etmesini sağlar ve neme maruz kalınması sonucu oluşan toz 
birikmesini önler (Deloitte, 2012).

SeOR gelecek vaat eden bir çözüm gibi görünse de, bu teknolojinin de kendine özgü sakıncaları vardır. Bu 
teknolojinin geniş bir ölçekte kendini kanıtlaması için, tipik bir petrol alanının günlük gereksinimini karşılamak 
üzere kabaca 100 akrelik seraya ihtiyacı olacaktır. Daha büyük sahalar, daha büyük seralar gerektirecektir. 
Bununla birlikte, güneş battıktan sonra yine doğalgaz gerekecektir.

SeOR icin en büyük potansiyel, daha önce ihracat için kullanılan gazın artık yerel ekonomileri geliştirmek için 
içeride tutulduğu Ortadoğu’da yatmaktadır. Örnek olarak, Umman bol miktarda doğalgaza sahiptir ve hatta bir 
LNG ihracat terminali bile inşa etmiştir. Ama petrol üretimi 2000 yılında zirve yaptığından beri, ülke bu gazın 
bir bölümünü gelişmiş petrol üretimi amaçlarına yönelik olarak yeniden yönlendirmek zorunda kalmıştır. Diğer 
Ortadoğu halkları da, aynı ikilemle karşı karşıya kalabilir (Deloitte, 2012).

Şekil 7.34. LNG ihracat terminalli güneş enerjisi destekli gelişmiş petrol üretim yöntemi (www.glasspoint.com)

Emekleme aşamasında da olsa, SoER seraların düşük maliyeti ve buhar üretme bedeli nedeniyle, gelişmiş 
petrol üretiminde çığır açma potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji, güneş ışığının bol olduğu ve petrolün kolay 
çıkarıldığı veya doğası gereği ağır olduğu yerlerde büyük olasılıkla başarılı olacaktır (Deloitte, 2012).

7.5.4. Jeotermal Kaynaklar Destekli Petrol Üretimi

Wang (2012) çalışmasında, Gudong petrol sahasındaki (Çin) ağır petrol içeren rezervuardan petrol üretiminde 
kullanılacak buharın rezervuar altındaki kızgın kuru kayadan elde edilmesi konusunu irdelemiştir.  Ağır ham petrol 
üretiminde, değişik buhar üretme yöntemlerine ihtiyaç olduğuna değinmiş, kalın tabakalı ağır petrol rezervuarlarda 
düşük sıcaklıklı enjeksiyon suyu sıcaklığının ham petrolün viskozitesini yükselttiği ve rezervuar sıcaklığını azaltarak 
önemli miktarda elektrik tüketimine ve dengesiz termal verime sebep olduğunu ifade etmiştir. Sahada pilot testler 
yapılmış ve rezervuar üretimi üzerindeki etkileri gözlenmiştir. 



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

317

Şekil 7.35. Kızgın kuru kaya destekli petrol üretimi (Wang, 2012)

7.5.5. Petrol Sahası Hizmetlerinin Geleceği

Petrol şirketleri araştırmalarını, önceleri ulaşılamaz, pahalı veya riskli olarak anılan yeni alanlara doğru 
genişletmektedir. Kıyı petrolleri sektörü, dünyadaki en karmaşık işlerden biridir. Çok sayıda farklı şirket (mega 
petrol tedarikçilerinden, küçük hizmet sağlayıcılara kadar) insan açısından hiç de doğal olmayan durumlarda, 
sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmak zorundadır. Yine de, sektör bu konuda oldukça başarılıdır ve güvenli ve 
kazançlı bir dünyaya önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bununla birlikte, tüm kıtalarda ve değer zincirinin tüm aşamalarında, kıyı petrolü ve gaz şirketlerinde görev yapan 
üst düzey yöneticiler ile yürütülen 40 adet Deloitte görüşmesine dayanarak, kıyı değer zincirindeki karmaşıklığın, 
önümüzdeki on yıl katlanarak artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu eğilimi dört etkenin yönlendireceğini 
düşünüyoruz. Bunlar (Deloitte, 2012) ;

İlk olarak, herkesin de bildiği gibi, kolay petrol günleri sona erdi. 2025 yılına kadar dünyaya % 50 daha fazla enerji 
sağlayabilmek için, sektörün daha fazla petrol ve gaz bulmak ve üretmek için elinden geleni yapması gerekecektir. 
Bugün bile, dünyadaki 150 mega kıyı petrolleri projesinin büyük bir bölümü Brezilya (22 mega proje), Batı Afrika (37 
mega proje) ve Arktik Bölge (6 mega proje) gibi teknik anlamda karmaşık yerlerdedir. Kıyı rezervlerinin de büyük 
bir bölümü Brezilya ve Batı Avustralya’nın derin sularında olduğu için, karmaşık projelerin sayısı elbette artacaktır 
(Deloitte, 2012).

İkinci olarak, faaliyet gösterilen yerlerin sayısı arttıkça, Ulusal Petrol Şirketleri (NOC’ler) daha fazla talep 
eder hale gelecektir. Brezilya bu duruma örnek olarak verilebilir. Yeni yasalara göre, Brezilya yerel şirketlerin 
katkı oranının % 80 olmasını şart koşabilmektedir. Taşeronların artık ya yerel tedarikçilerle anlaşmaları, ya kendi 
operasyonlarını kurmaları ya da dünyadaki en karmaşık bürokrasilerden birine sahip olan Brezilya hükümeti ile 
feragat anlaşmaları yapmaları gerekmektedir (Deloitte, 2012).

Dahası, Batı ülkeleri her geçen gün biraz daha fazlasını talep eder hale gelmektedir. Tüm büyük şirketlerde 
de olduğu gibi (bankaları düşünün), bu endüstri de büyütecin altında çalışmaktadır. Amerikan hükümeti petrol 
şirketlerini sadece çevre standartları, yolsuzluk karşıtı standartlar ve güvenlik standartlarına uymaya zorlamakla 
kalmayıp bu şirketleri, adlarına çalışan tüm taşeronların tüm davranışlarından sorumlu tutmaktadır. 

Son olarak, şirketlerin geri ödenebilir sözleşmelerle riskleri petrol şirketlerine ve hükümetlere aktardığı günler 
geride kalmıştır. Götürü usul geri dönmüştür ve büyük olasılıkla da, bir daha gitmeyecektir.

Finans krizinden önce sipariş edilen çok sayıda yeni ekipman artık pazara gelmekte ve bu da alıcının gücünü 
artırmaktadır. Çin, kaynaklar için kapıştıkça da rekabet daha da sertleşecektir.

Petrol saha hizmetleri veren şirketler, çıtayı yükseltmek zorunda kalacaktır. Bazıları bunu kendi başlarına 
başaracak olsa da, artan karmaşıklık endüstri genelinde yeni bir birleşme dalgasını tetikleyebilir (Deloitte, 2012).
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Petrol ve doğalgazın arama, sondaj, kuyu tamamlama ve üretiminde, teknolojik alanda süregelen gelişmeler 
başarıyla uygulanmakta ve olumlu katkılar sağlanmaktadır. Bilhassa, elektronik ve ilgili sahalarda sağlanan 
teknolojik gelişmeler sayesinde, daha çok kanallı ve kapasiteli ekipmanların devreye girmesi veri toplama 
çalışmalarına yeni boyutlar getirmiştir. Bu sayede klasik 2-boyutlu veri toplama yöntemlerinden 3-boyutlu 
etütlere yönelme olmuştur. Bilgisayar teknolojisindeki yeni gelişmelerle bu türden verilerin toplanması, işlenmesi 
ve değerlendirilmesi daha ekonomik olmaya başlamıştır. Bu verilerle, olası ve belirlenmiş petrol sahalarının 
daha detaylı ve yüksek doğrulukta tariflenmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle, sahalarda kuru kuyu açma riski 
azaltılarak önemli ekonomik kazançlar sağlanmaktadır.

Kuyu logları alanında kaydedilen ilerlemelerle, kuyu çevresinin daha iyi görüntülenmesi sağlanmakta ve ileri 
kuyu test yöntemleri ile kuyu verilerinin ayrımlılığı ve doğruluk yüzdesi arttırılmaktadır.

Son yıllarda “İnteraktif Yorum Sistemleri” gittikçe gelişmekte ve daha kullanışlı hale gelmektedirler. Bu 
sistemler sayesinde jeolojik, jeofizik ve üretimle ilgili tüm verilerin bütüncül ve birlikte değerlendirilmeleri, petrol 
sahalarının verimliliğinin artırılmasına olanak sağlamaktadır. Yorum sistemlerindeki gelişmelerle daha çok veri 
daha az emekle, çok daha detaylı ve doğrulukla yorumlama yapmak mümkün olabilmektedir.

Yukarıda sözü edilen ilerlemelerin önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek devam edeceği ve ülkemizdeki 
çalışmaları da etkileyeceği düşünülmektedir. Bilhassa petrol sahalarının bulunması, tespiti ve geliştirilmesinde 
3-boyutlu sismik etütlerin yoğun olarak kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, geliştirme jeolojisi ve jeofiziğinin 
daha yaygın kullanım alanları bulacağı düşünülmektedir.

Bu arada, teknolojik gelişmelerle elde mevcut atıl durumdaki eski verilerin sayısal hale getirilerek işlenmesine 
olanak sağlanmıştır. Böylelikle, bu veriler yararlanılabilir hale getirilerek petrol endüstrisinin kullanımına 
sunulabilecektir. Bu arada, eski verilerin yeni teknolojik gelişmelerden yararlanarak yeniden işlenmeleri ve 
değerlendirilmeleri sayesinde yeni sahalar bulunabilecektir.

Sondaj aşamasında son yıllarda geliştirilen en büyük yeniliği, yatay kuyu sondajlarına ait çalışmalar teşkil 
etmektedir. Yatay kuyuların sondajı, tamamlanması ve üretimi ile ilgili olarak çeşitli gelişmeler sağlanmıştır. 
Ayrıca deniz sondajları ile ilgili olarak, daha derin sularda arama ve üretim yapmaya yönelik, çeşitli teknolojik 
yenilikler gerçekleştirilmiş olup çalışmalar halen sürdürülmektedir (DPT, 2001). 

Kuyu tamamlama fazında, kuyunun üretim potansiyelinin artırılabilmesi açısından yeni tamamlama teknikleri 
ve yeni ekipman kullanılması yararlı olmaktadır. Bunların arasında kuyu stimulasyonundaki teknolojik yenilikler ve 
kuyu perforasyonunun daha etkili olması için geliştirilmiş yenilikler sayılabilir (DPT, 2001).

Üretim teknolojisindeki yenilikler ise; kuyu içi petrol üretim pompalarında sağlanan gelişmeler, petrol 
üretimine yönelik çeşitli kimyevi maddelerin geliştirilmesi, petrol ve doğalgaz taşıma hatlarının bilgisayarlı kontrol 
sistemleri ile bir merkezden kontrol edilmesi, rezervuarların nümerik bilgisayar modellemesi yolu ile daha ayrıntılı 
tanımlarının yapılarak üretim stratejisinin optimizasyonu ve ikincil üretim yöntemleri konusunda kaydedilen 
ilerlemeler olarak özetlenebilir (DPT, 2001).

Ayrıca, petrol ve doğalgaz sektörünün bütün alanlarında bilgisayar donanım ve yazılımlarının geliştirilmeleri ile 
alınan bilgilerin daha etkin kullanımı mümkün olmaktadır. Bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
edeceği düşünülmelidir.

7.5.6. Birleşmiş Uluslararası Petrol Şirketleri Genelinde Bölünme

Son 50 yıldan beri, dikey olarak bütünleşik petrol ve gaz şirketi modeli hakimiyet sürmektedir. Değer zincirinin 
tüm parçalarına sahip olarak, şirketler tüm etkinlik zincirini [arama ve üretim (E&P) etkinlikleri ve akışın 
ortasındaki taşıma ve depolamadan, arıtma ve perakende satış etkinliklerine kadar] kontrol edebilmektedir. Bu 
model, endüstriye iyi hizmet etmiştir ama yukarı ve aşağı yönlü operasyonlarını ayrı birimlere ayırarak bazıları artık 
statükoya meydan okumaktadır (Deloitte, 2012). Bu yeni etkinlik anlamlı mıdır ve yakın vadede başka ayrılmalar ve 
bölünmeler yaşanabilir mi ?

Bugünkü yüksek petrol fiyatları ve yeni gelişim alanları bulunmasına odaklanılması gözönüne alındığında, bazı 
petrol şirketlerinin arama-üretim (upstream) ve sonraki (downstream) süreçlere ilişkin birimlerini ayrı şirketler 
olarak ayırmaları anlamlı olabilir. Son dönemde yaşanan bir vaka, bu duruma tipik bir örnek olarak verilebilir. Daha 
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önce birleşmiş olan, hem Enerji ve Petrol, hem de rafineri segmentlerine sahip bir şirket 1 Ocak 2011 itibariyle, 
FVAOK değerinin 3,8 katı büyüklüğünde bir kurumsal değere sahipti. FVAOK temelinde, büyük Enerji ve Petrol 
şirketleri 6 kat karla ticaret yaparken, Enerji ve Petrol şirketleri olmayan rafineriler 5 kat karla ticaret yaparlar4. 
Şirketin tüm rafineri şebekesini devretmesi (30 Haziran’da tamamlanmıştır), bu devir duyurulduktan yedi ay sonra, 
hissedarların % 69’luk bir kar elde etmelerini sağlamıştır. Bu durum, arama-üretim ve sonrasındaki varlıkların 
birbirlerinden ayrılmasının, şirketlerin hissedarlar açısından ek değer yaratmalarını sağladığını işaret ediyor gibi 
görünecektir (Deloitte, 2012).

Başka bir şirket için, ayrı varlıklara bölünme, 2013’e kadar uzanacak 15 milyar Amerikan Doları değerindeki 
varlıklarını satma sürecinde ortaya çıktı ve bu süreçte, finans krizinden önce yaptığı ve bilançosunun sıkışmasına 
neden olan bir dizi önemli şirket alımından sonra, hissedarların kazançlarını artırmaya ihtiyacı vardı6. Bunlara ek 
olarak, yönetim şirketlere ayrı ayrı odaklanmanın daha kolay olacağını düşünebilir ama bir şirket içinde operasyon 
yürüten farklı sektörlere sermaye ayrılması sürecinde doğası gereği var olan şirket içi zorluklar ortaya çıkacaktır. 
Yatırımcılar da, sonuçta ortaya çıkan değer ve bunlara ilişkin tetikleyici faktörler ile ilgili şeffaflıktan yararlanabilir 
(Deloitte, 2012).

Bütün bunlar ışığında yakın vadede başka şirket bölünmeleri yaşanması olasılığı bizce nedir? Biz önümüzdeki iki 
ya da üç yıl içinde, birleşmiş uluslararası petrol şirketleri arasında başka bölünmeler olacağına inanıyoruz. Finans 
krizinden ciddi biçimde etkilenen ve yavaş organik büyüme yaşayan bu şirketler, her bir birim tek bir varlıktan çok 
daha değerli olabileceği için, varlıklarını bölmenin, ek değer sağlayabileceğini düşünebilir (Deloitte, 2012).

Bununla birlikte, bazı dikey olarak bütünleşik büyük şirketler, çeşitli nedenlerle mevcut yapılarını sürdürebilir. 
İlk olarak, gemilerdeki mevcut aşırı kapasite durumu düşünüldüğünde, birçok şirketin değer biçilmesi çok güç 
olabilecek kendi taşıma varlıkları vardır. İkinci olarak, kendilerine ait bazı yenilenebilir varlıkların, satacak kadar 
karlı bir hale gelmesi zaman almaktadır. Son olarak, değişmeden kalmanın en önemli nedeni, basitçe bunların 
dünyadaki en büyük ve en karlı şirketler olmalarıdır ve belki de, ne kadar büyük olurlarsa, o kadar iyidir (Deloitte, 
2012).

7.6. YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Yenilebilir enerji kaynakları dünyanın geleceğini kurtaracak ışık, sınırsız ve sorunsuz bir kaynak değildir. 
Önemli bir büyüme potansiyeli barındırmasına rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sınırlayan 
bazı faktörler vardır. Sanıldığının aksine, yenilenebilir enerji kaynakları da diğer kaynaklar gibi tükenebilir.  

Tarım arazileri üzerinde güneş ve rüzgar üretim tesisleri kurulması, uzun vadede (nüfus artışıyla birlikte) gıda ve 
enerji üretimi arasında bir çelişki yaratabilir. Barajlar ve benzer hidroelektrik santraller, çevreyi olumsuz etkileme 
potansiyeli barındırıyor. Bu sebeple, bu kaynaklara yapılabilecek yatırımların doğal bir sınırı bulunmaktadır (Üstün, 
2016).

Benzer sebeplerle, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi, eğer yakın gelecekte ileri teknolojik 
gelişmeler olmazsa, dünyanın yoğun enerji talebini karşılamaktan uzak. Örneğin coğrafi olarak küçük ve izole bir 
bölgeye yüksek kapasiteli bir doğalgaz çevrim santrali kurmak mümkünken, güneş veya rüzgar enerjisine dayalı 
kapasite artışı için daha geniş alanlara ve daha çok sayıda yeni tesis kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu da o coğrafi 
bölgeyi başka amaçlarla (yerleşim, tarım, sanayi vb) kullanmayı engellediği için alternatif bir maliyet yaratıyor 
(Üstün, 2016).

Rüzgar, güneş ve su gibi doğal kaynaklar üretkenlik bakımından değişkendir. Güneşin parladığı veya rüzgarın 
estiği günler, ülkede elektrik talebinin yüksek olduğu günlerle eşleşmezse beklenmedik enerji kesintileri 
yaşanabilir. Bu sebeple, kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji portföyü içinde yenilenebilir enerjinin rolü çok ağırlıklı 
olamaz (Eğer teknolojik gelişmelerle yüksek miktarda enerji depolayabilen süper pil yapılmazsa…). Yenilenebilir 
enerjinin diğer bilinen enerji kaynaklarına göre çevre dostu olduğu bir gerçek. Ama bu hiç çevre etkisi olmadığı 
anlamına gelmez. Rüzgar santrallerinin hava akımlarına etkisi, güneş panellerinin küresel ısınmaya etkisi gibi 
henüz sonuçlanmamış bazı araştırma ve tartışmalar bu gibi yatırımların çok büyük ölçekte yapıldığında ciddi 
çevresel sorunlar doğurabileceğine işaret ediyor. Örneğin, Kuzey Amerika’da rüzgar türbinlerinin düşük frekanslı 
ses yaydığı ve çevredeki insan ve hayvan yerleşimlerini rahatsız ettiği iddiasıyla davalar açıldığı bilinmektedir 
(Üstün, 2016).
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Bu gibi yatırımlar, görece düşük maliyeti ve kısa geri ödeme süresi sebebiyle küçük yatırımcılar tarafından 
tercih edilmektedir. Ancak, enerji verimliliğinin çok önemli bir konu başlığı olarak öne çıktığı durumda küçük 
yatırımcı ve işletmelerin elindeki bu tesislerin verimli işletilebilmesi sorunlu görünmektedir. Bu gibi yatırımların, 
büyük işletmeler tarafından topluca yapılıp işletilmesi de ilgili ülkenin finansman piyasalarına bağlıdır. Örneğin, 
Çin’de bu gibi yatırımlar kamu kaynaklarıyla ve büyük enerji çiftlikleri modelinde hayata geçirilmektedir (Üstün, 
2016).

Petrol ve doğalgaz arzında ve piyasa dengesinde (arz/talep) devam eden belirsizlik, önemli bir sorundur. 
Dünyada petrol fiyatları hızla düşmeye devam ederken (ve bu düşüşün ne kadar süreceği bilinmezken), dünyada 
petrolün başlıca enerji kaynağı olmaya bir süre daha devam edeceği kabul edilmelidir (Üstün, 2016).

Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde enerji üretimi için verimli ve temiz bir kaynak olarak kabul edilen doğalgaz 
arzı bol miktarda sürerken, bu ülkelerin enerji üretiminde doğalgazın payının önemli oranda azalacağını düşünmek 
doğru olmaz. Son 10 yılda, ABD merkezli olarak ortaya çıkan kaya gazı teknolojisi ve okyanuslarda sondaj 
yapılmasını mümkün kılan teknolojik ilerlemeler sayesinde küresel ölçekte petrol ve doğalgaz kaynaklarının arz 
kapasitesi daha da artmıştır (Üstün, 2016).

Bu gibi gerçekler dikkate alındığında, yenilenebilir enerjinin hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde 
önemli olduğunu ve bu alandaki yatırımların sürmesinin beklendiği söylenebilir. Ancak, bununla birlikte sağlıklı bir 
enerji arz/talep dengesi ve sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer enerji kaynakları ile 
karşılaştırıldığında sınırlı ölçüde kalacağı da açıktır (Üstün, 2016). 

Üstün (2016) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’nin enerji üretim portföyünde doğalgazın ağırlığının % 
50’lerden 2015 yılı itibariyle % 40’ın altına indiği, 2024 yılına ilişkin öngörüde ise % 36 düzeyine erişeceğini yani 
doğalgazın ağırlığının azalmakla birlikte ana kaynaklardan birisi olacağı değerlendirilmiştir (Üstün, 2016).

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim 2008 yılında % 17 düzeyindeyken bu oranın 2015 yılında 
% 30’un üzerine çıkmış durumda; 2024 yılına ilişkin öngörüde ise % 33 düzeyine erişeceğini görüyoruz. Yani 
son yıllarda, bu alanda yapılan yatırım artışının etkisini gördükten sonra gelecek 10 yılda yenilenebilir enerji 
kaynaklarındaki artışın Türkiye’nin genel enerji üretim potansiyelindeki artış ile paralel olacağını söyleyebiliriz. 
Doğalgazın görece olarak ağırlığını düşüren diğer etkenin ise kömür kaynaklı (özellikle teşvik edilen yerli kömür 
kaynaklarını baz alan) enerji üretim yatırımlarındaki artış olması bekleniyor. Bu dağılımda, nükleer enerji üretimi 
henüz öngörülmedi. Nükleer alanındaki yatırımların belirsizliği sürüyor. Ancak hayata geçmesi halinde, Türkiye’nin 
(gelecekte tahmin edilen) enerji üretiminin yaklaşık % 10’unu oluşturacağı söylenebilir (Üstün, 2016).

Şekil 7.36. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarını gelişimi projeksiyonu (Üstün, 2016)  
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Alternatif enerji kaynaklarının (petrol, doğalgaz ve kömür) arzında ve piyasa dengesinde (arz/talep) devam 
eden belirsizlik küresel ölçekte de önemli bir sorun. Dünyada petrol fiyatları hızla düşmeye devam ederken (ve 
bu düşüşün ne kadar süreceği bilinmezken) dünyada petrolün başlıca enerji kaynağı olmaya bir süre daha devam 
edeceğini kabul etmeliyiz (Üstün, 2016).

Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde enerji üretimi için verimli ve temiz bir kaynak olarak kabul edilen doğalgaz 
arzı bol miktarda sürerken, bu ülkelerin enerji üretiminde doğalgazın payının önemli oranda azalacağını düşünmek 
doğru olmaz. Son 10 yılda ABD merkezli olarak ortaya çıkan kaya gazı teknolojisi ve okyanuslarda sondaj yapılmasını 
mümkün kılan teknolojik ilerlemeler sayesinde global ölçekte petrol ve doğalgaz kaynaklarının arz kapasitesi daha 
da arttı (Üstün, 2016).

Türkiye’de şu anda enerji üretimi alanında doğalgaza olan bağımlılığı azaltmak için kömür kaynaklı termik 
santral yatırımları ön plana çıkartılıyor ve nükleer enerji yatırımları planlanıyor. Bir yandan da yenilenebilir enerji 
yatırımları desteklenmeye devam ediyor. Bu gibi elektrik arzını ve piyasa fiyatını etkileyecek önemli yatırımlar 
gündemdeyken ülkenin genel büyüme beklentisi (özellikle enerji tüketimi yoğun olan sanayi ve üretim sektörlerinin 
büyüme beklentisi) düşüyor. Yani elektrik arzı artıyor ve daha da artırılması planlanıyor. Ama elektrik talebinin ne 
ölçüde artacağı konusunda farklı tahminler var. Bu durumda piyasada dengenin nerede oluşacağını öngörmek 
güçleşiyor ve düşen elektrik fiyatları sebebiyle (2015 yılında olduğu gibi) bazı üretim tesislerinin önümüzdeki 
yıllarda da atıl durumda kalması riski olabilir (Üstün, 2016).

Bu perspektiften baktığımızda büyük ölçekli üretim yatırımlarının (örneğin nükleer) ne kadar verimli olacağı, 
zamanlamasının doğru olup olmadığı, ileride beklenen teknolojik gelişmeler doğrultusunda belki bu yatırımların 
da atıl hale gelebileceği gibi sorular gündeme gelmeli ve değerlendirilmeli diye düşünüyoruz (Üstün, 2016).

7.7. PETROL BOLLUĞU VE EKONOMİ POLİTİĞİ

Dünya ham petrol fiyatlarının son on sekiz aydır yaklaşık yüzde % 75 oranında düştüğü görülmektedir. 2014 
yılı boyunca ortalama 90 dolar civarında seyreden ham petrolün varil fiyatı, 2015’in ilk altı ayında 60 dolar, ikinci 
yarısında ise 45-50 dolara düşmüştür. Aralık 2015’ten itibaren 30 dolar civarında seyretmektedir. Ayrıca “yeni 
normal”in 100 dolar veya üstünde olamayacağı yönündeki öngörülerin gerçekleştiği görünmektedir. Fiyatlardaki bu 
düşüş, dünya ekonomisini küresel ve ulusal bütçe kaynaklarının önemli bölümü petrol gelirlerinden oluşan ülkeler 
bazında doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte; küresel bir ekonomik yavaşlama ile eş zamanlı yaşanmaktadır. 
Haziran 2014’ten bu yana beklenmedik bir şekilde hızla düşen ham petrolün varil fiyatındaki son 15 yıllık gelişme, 
aşağıdaki grafikte açıkça görülmektedir (Dedekoca, 2016). 

Grafikte görüldüğü üzere, likidite bolluğu ve yükselen piyasalar paralelinde 2004-2008 arası 150 dolar civarında 
seyreden ham petrolün varil fiyatı, gelişmiş ekonomilerde yaşanan “likidite krizi” ile hızla düşüş göstermiş ve 2009 
yılı başlarında dibe vurmuştur. Uygulanan “genişletici bütçelerle” likidite artışının teşvik edilmesi neticesinde tekrar 
yükselme bandına giren petrol fiyatı yeniden 130 dolara ulaşmıştır. Haziran 2014’te başlayan hızlı düşüş, Haziran 
2014-2015 periyodunda 80 dolara ulaştıktan sonra şimdilerde son 6 yılın en düşük fiyatı olan 30 dolar civarında 
seyretmektedir. Hızlı ve beklenmedik düşüşün ardında yatan ekonomik neden olarak üretimde plânlananın 
üstündeki artış ve talep cephesinde yaşanan “beklentiyi aşan yavaşlama” durumu görülmektedir (Dedekoca, 2016; 
Shula, 2015; Austin, 2015).
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Şekil 7.37. 2000 - 2015 dünya petrol fiyatları (International Energy Agency -IEA, Reuters)

İran’ın 17 Temmuz 2015 tarihinde P5+1 ülkeleri ile imzaladığı “nükleer anlaşma” ve bunun sonucu olarak 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın onayı ile kaldırılan ABD, BM ve AB yaptırımları, Tahran’ın bölgesel etkinliğini 
arttırabilir. Ayrıca nükleer anlaşmanın İran ve Batı arasındaki yakınlaşmanın yolunu açan gelişmelerin son halkası 
olduğu ifade edilebilir. Fakat sözü edilen gelişmelerden rahatsız olan ülkelerin başında İsrail ve Suudi Arabistan 
gelmektedir. Düşük maliyetlerde petrol üreten ülke konumundaki Suudi Arabistan, dünya petrol rezervlerinin 
yüzde 23’üne (268 milyar varil) sahiptir ve Venezüella’dan sonra dünyada ikinci sıradadır. İran ise 158 milyar varil 
petrol rezervi ile dünyada dördüncüdür (Dedekoca, 2016; EIA, 2016). İran’ın yaptırımlarla kuşatılmış ekonomisi, son 
dönemde yüzde 20 küçülmüş, enflasyon yükselmiş, işsizlik artmış ve ulusal para olan İran Riyali 2011 yılından bu yana 
dolar karşısında üçte iki oranında değer kaybetmiştir. Ayrıca iç piyasada bazı malların temin zorluğu yaşanmakta, 
bankacılık sistemine getirilen kısıtlamalar nedeniyle para transferleri normal yollardan yapılamamaktadır. Dahası 
İran’daki mevcut sanayi, rafineri ve altyapı tesisleri kullanılamaz hale gelmiştir (Bremmer, 2016; Elrich, 2015) 
Tüm bu olumsuzlukların tersine dönmesi ve bloke nakit varlıklarının serbest kalmasıyla birlikte, Tahran’ın dışa 
açılmasından rahatsız olan Suudi Arabistan yönetiminin İran ile Ortadoğu’da vekâlet savaşına başlamadan önce 
“petrol savaşına” giriştiği söylenebilir (Dedekoca, 2016). 

Dolayısıyla yukarıda sözü edilen gelişmeler üretim maliyetleri yönünden incelendiğinde, konvansiyonel tarzda 
üretilen ham petrolün üretim maliyeti, ortalama 30-40 dolar civarındadır. Bu maliyet Körfez ülkeleri ve Kuzey 
Avrupa için 20 dolar civarında, Suudi Arabistan için ise bu rakamın da altında olduğu bilinmektedir (Beattie, 2015) 
Ayrıca Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artırmasında ABD’nin başlangıç maliyeti ve nakit gereksinimi oldukça 
yüksek olan kaya petrolü üretimini 2007 yılında günlük 5 milyon varilden 11 milyona çıkarmasının da etkili olduğu 
söylenebilir (Dedekoca, 2016; İskender, 2015; McFarlane, 2015).

Göstergeler toparlanmanın istenilen seviyede olmadığını yansıtmaktadır. Bu durum piyasalarda küresel 
büyümeye yönelik endişelerin artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla petrole olan talebin düşme beklentisi, son 
dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşün başat ekonomik amili olarak değerlendirilmektedir. Dünyanın en büyük 
ikinci petrol ithal eden ülkesi konumunda bulunan ve küresel Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 15’ini oluşturan 
Çin’in büyüme ve ihracatının yavaşlaması neticesinde petrol talebinin düşecek olması da petrol fiyatlarındaki 
düşüşü hızlandırmaktadır. Hâlihazırda günlük 2 milyon varil üretim fazlalığı yaşanan küresel petrol piyasasına 
İran’ın da dâhil olması bu arz fazlasını arttıracak bir diğer etkendir. Nitekim günlük 2,7 milyon varil üretimi olan 
ülke, iç tüketim sonrası 1 milyonunu ihraç eder duruma gelmektedir. Buna ilâveten, bilinen 35 milyon varil petrol 
stokunu da hemen satacak durumdadır (Dedekoca, 2016; Austin, 2015).

Küresel ekonomideki büyümenin başta Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yavaşlaması, Suudi 
Arabistan’ın yukarıda anlatılan ve İran’ı zayıflatmaya yönelik üretim politikası ve fiyat faktörünü göz ardı ederek 
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pazar payını kaybetmeme seçeneğine izin vermesi, OPEC’in Suudi petrol savaşında aktif bir rol almaması, Rusya, 
Libya ve ABD’deki üretim artışı petrol fiyatlarının düşmesindeki ana sebepler olarak sıralanabilir. İran’ın tekrar 
petrol pazarına dönüşü neticesinde fiyatların düşüşü 1,5 yıldır kayda değer bir değişiklik olmaksızın sürmektedir 
(Dedekoca, 2016).

Petrol fiyatlarında hızlı bir biçimde düşüş yaşanmasıyla ham petrol fiyatlarındaki gelişmelerden etkilenecek 
ülkelerin başında “petrol ihracatçısı” olanlar gelmektedir. Petrolün ulusal bütçe gelirleri ve döviz girişlerinde çok 
önemli yeri olan ihracat yapan ülkelerin bütçelerini dengelemek için gerekli olan ham petrol fiyatını gösteren 
aşağıdaki grafik, yaşanan sürecin yol açtığı kırılganlığı çok açık olarak göstermektedir.

Şekil 7.38. İhracat yapan ülkelerin bütçelerini dengelemek için gerekli olan ham petrol fiyatları (Deutsche Bank, 2014)

Petrol fiyatlarındaki düşüşün yukarıda sözü edilen ülke ekonomilerindeki etkisi iki başlıkta belirmektedir 
(Mirzayev, 2015). Petrol satış gelirleri bu ekonomilerin en önemli devlet gelirini oluşturmaktadır. Söz konusu 
gelirdeki azalma bütçe açığı veya bu açığın artışı ile sonuçlanmaktadır. Bu olgu, ülke yönetimlerini, gelir kaybını 
ikame edici gelir kaynaklarına veya harcama tasarrufuna yönlendirmektedir. Düşük petrol fiyatlarının ülkelerdeki 
bir diğer etkisi de “rezerv azalışında” görülmektedir. Bu ülkelerin ekonomileri, mal ve hizmet dış alımına ve bunların 
finansmanına bağlıdır. Bu nedenle “döviz rezervlerindeki azalış”, ilgili ülkenin ulusal parasında devalüasyona yol 
açmaktadır (Dedekoca, 2016). 

Dünya petrol arzının yüzde 40’ını sağlayan ve küresel petrol rezervlerinin yüzde 81’ini temsil eden Petrol İhraç 
Eden Ülkeler Birliği’nin (OPEC) Kasım 2014’teki toplantısında, düşen ham petrol fiyatlarına rağmen beklentilerin 
aksine, mevcut üretim seviyesinin korunması kararı almıştır. Keza, 4 Aralık 2015’de toplanan OPEC üyeleri, bir yıl 
önce almış oldukları üretim seviyesi kararını sürdürmüştür. Öte yandan yüksek maliyetli kaya petrolü üreticilerini 
piyasa dışına çıkarma ve “pazar payını koruma” düşüncelerini yinelemesiyle beraber ham petrol üretimindeki 
yüksek arzın süreceği kesinleşmiştir. Toplantı sonrasında, 18 aydır günlük 30 milyon varil petrol kotasının üzerinde 
üretim yapan OPEC üyelerinin günlük 31,5 milyon varil petrol üretmeye devam edeceklerini açıklaması, fiyatlardaki 
düşüşün hızlanmasına neden olmuştur (Dedekoca, 2016).

Bu çerçeveden 13 ülkeden oluşan OPEC’in üye profili değerlendirildiğinde, maliyeti düşük petrol üreten ve 
güçlü mali yapıya sahip Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt gibi ülkeler bulunurken, daha 
az güçlü mali yapıya sahip olan Venezuela, Nijerya, Angola, Ekvator ve Cezayir gibi ülkeler ise, fiyat düşüşü ve para 
rezervi azalmasından ciddi derecede etkilenmektedir. Bu bağlamda Suudi Arabistan, sosyal sorunların giderilmesi 
amacıyla başlattığı “sosyal refah projelerini” sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle yüzde 3 olan bütçe açığının 
yüzde 20’ye çıkmasını ve düşük fiyatlarla da olsa daha fazla petrol satışı yapmayı göze almaktadır (Sharma, 2016) 
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Bu faktörün yanında, dünyanın en düşük maliyeti ile petrol üreten Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt ile diğer Birlik 
üyesi ülkelerin çıkarları çelişmektedir. Ancak üç ülkenin yaklaşık yüzde 48 olan üretim kotaları (şimdilerde aynı 
yönde çıkarı olan İran ile birlikte yüzde 57), OPEC kararlarının yönünü belirlemektedir (Dedekoca, 2016).

Böylece düşüş sonuçlarından etkilenmekte olan ülkelere bakıldığında ilk sırada Suudi Arabistan gelmektedir. 
Riyad, küresel ekonomide genel yavaşlamanın petrol talebine de yansıdığı bir dönemde, üretimi kısmamakta ve 
hatta arttırarak “petrol savaşını” başlatmaktadır. Üretim artışı sonunda düşen petrol fiyatları ile İran’ı zayıflatmaya 
çalışan Riyad yönetiminin bu yöndeki hareketinin bir diğer nedeni de küresel petrol üretiminde OPEC dışındaki yüzde 
60’ı oluşturan paydaki en büyük rakipleri ABD ve Rusya’nın pay arttırmasını engellemek olduğu ifade edilebilir. 
Ancak Suudi Arabistan bu yolla, İran konusundaki amacına ulaşamadığı görünmektedir. Bu tür girişimlerinin 
neticesinde küresel petrol ticaretinin tek başına yüzde 12-13’ünü temsil eden Suudi Arabistan ekonomisinin bu 
savaştan büyük zarar gördüğü açıktır. Petrol savaşının Riyad ve Tahran’a yıllık maliyetinin ise sırasıyla 200 ve 
25 milyar dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır (Johnson, 2016). 2016 yılının Ocak ayında İran üzerindeki 
yaptırımların kalkmasıyla birlikte, Tahran’ın piyasaya daha çok petrol sevk etmesi ve bu tablonun fiyatları daha 
da aşağıya çekmesine yol açarak Suudi Arabistan ekonomisindeki mali zararın artması güçlü bir olasılık olarak 
görülmektedir. Diğer yandan Suudi Krallığı’nın 2016 yılı bütçe gelirlerinde önemli tutarda bir azalma beklenmekte 
ve Saudi Aramco’nun kısmen de olsa özelleştirilmesinden söz edilmektedir (Kozakoğlu, 2016). Ancak, görünen o 
ki Kasım 2015 itibariyle mevcut 620 milyar dolar tutarındaki uluslararası döviz rezervi ile söz konusu “düşük fiyat” 
yükünü bir süre daha taşıyacağı yönündedir (Dedekoca, 2016). 

Petrol fiyatlarının düşüşünden en kötü etkilenen OPEC üyesi olan Venezüella olduğu görülmektedir. Ülke 
ekonomisi tümüyle, günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol dış satışına bağlıdır. Yıllık yaklaşık 12,5 milyar dolar 
tutarında enerji sübvansiyonunu sürdüren, enflâsyonun yüzde 60 civarında seyrettiği ve durgunluk içinde olan ülke, 
neredeyse iflâsın eşiğine gelmiş durumdadır. Öte yandan Güney Amerika’nın en önemli petrol üreticilerinden olan 
Brezilya, düşen fiyatların etkisiyle devlet petrol şirketi Petrobla’nın içinde cumhurbaşkanı Dilma Rousseff’in de 
bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştır. Rio 2016 olimpiyatlarının getirdiği mali külfetle birleşince, ülke 
tarihinin en büyük iktisadî buhranlarının birine girmiş durumdadır (Dedekoca, 2016). 

İhracat gelirinin yüzde 70’i petrol ve doğalgazdan oluşan Rusya, bu gelişmeden en çok etkilenen ülkelerden 
biri olmuştur. Nitekim 2015 yılında ülke ekonomisi yüzde 0,7 oranında küçülmüş ve ulusal parası da yüzde 50 
oranında değer kaybetmiştir. Keza, petrol fiyatlarındaki her 1 dolarlık düşüşte ülke döviz rezervlerinde ve petrol-
gaz gelirlerinin toplandığı “varlık fonunda” yaklaşık 2 milyar dolar azalmaya yol açmıştır (Bowler, 2016) Ülkenin 
gelişmiş sanayisi sınırlı sayıda olup olanlar da Batı’nın gelişmiş teknolojisi ile rekabet etmekten ve verimlilikten 
uzak olduğu söylenebilir. Rusya’nın mukayeseli üstünlüğü olduğu başlıca sanayi dalı, konvansiyonel silah üretimi 
ve bunun Çin, İran, Suriye bazı eski Sovyet bloğu üyesi olan ülkelere satışından kaynaklanmaktadır. Rus ekonomisi 
ağırlıklı olarak petrol ve doğalgaza bağlıdır. Rusya, GSMH’nın yüzde 30’unu petrolden ve ihracat gelirlerinin 
yüzde 70’ini ise petrol ve doğalgaz satışından elde etmektedir. Bu durum, Suudi Arabistan kadar büyük bir bütçe 
açığına yol açmasa da ülkenin büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bilindiği gibi petrol 
gelirlerinin önemli kısmı Putin yönetimince, ekonomik olarak geri dönüşü olan yatırımlar yerine, Rus Ordusu’nun 
modernizasyonu ve orta sınıfın rehabilitasyonuna harcanmış, karşılığı da Putin’e politik destek olarak dönmüştü 
(Dedekoca, 2016).

Tüm bunlara ek olarak Ukrayna ve Suriye müdahalelerinin yol açtığı askerî harcama artışı ile karşı karşıya 
kaldığı yaptırım ve ambargoların sonucunda Rusya’nın ekonomik kırılganlığı daha da arttırmıştır. Dünya Bankası’nın 
2015’te yüzde 0,7 oranında küçüldüğünü belirttiği Rusya’da Ruble’nin aşırı değer kaybetmesiyle daha yüksek sevilere 
çıkmasını önlemek için yüzde 17’lik faiz oranını artırmıştır. Bununla beraber yabancı sermaye girişindeki zayıflama 
ve döviz rezervlerindeki varlık fonlarında erimelerin tehlike işaretleri olarak değerlendirilmektedir. Moskova, 2014 
yılında 2,1 trilyon dolar olan GSMH’nın yaklaşık 1 trilyon dolarını kaybetmiştir. Bu gerçeklerin yanında, sözü edilen 
sıkıntılı ekonomik pozisyonun Rus ekonomisindeki geciken “kurumsal reformları” hızlandırılmasına, Rosneft ve 
Gazprom gibi dev enerji şirketlerinin özelleştirilmesine yol açabileceği düşünülmektedir. Özellikle Rusya’nın İran’ın 
konvansiyonel silâh ihtiyacının karşılanması fırsatının gözden uzak tutulmaması gerektiğini aktaran görüşler de 
bulunmaktadır (Dedekoca, 2016; Gvosdev, 2016; Aslund, 2016)

Petrol ürünleri üzerindeki dolaylı vergi yükü düşük olan ABD’de pompa fiyatları son bir yıl içinde yüzde 40’tan 
fazla azalmıştır. Ülkedeki bu durum, şirket ve bireylerin enerji giderlerinde, genel ekonomiye “iç talep” olarak da 
dönen bir “tasarruf” ve ekonomiyi canlandırıcı bir unsur olarak yansımıştır. Buna karşılık, “borçlanma kaldıracını” 
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yüksek oranda kullanan “kaya petrolü şirketleri” (borçlarının yaklaşık 1 milyar dolar civarında olduğundan 
bahsedilmektedir) için sonuçların iç açıcı olmamıştır. Şöyle ki, harcama tasarrufu ve verimlilik artışı da bu 
şirketleri zarar etmekten ve işten çıkarmalardan kurtaramamaktadır. Ayrıca, petrol ihraç eden ülkelerdeki sıkıntı, 
dış satım ve kaynak girişi azalması şeklinde ABD’ye yansıması da güçlü bir beklentidir. Önemli tutarda petrol 
ithalatı yapan Çin ve Hindistan, ucuz petrolden yararlanan ülkelerin başında gelmektedir. Her iki ülkede de, düşen 
pompa fiyatları nedeniyle, özellikle benzin tüketiminde ve stratejik petrol rezervlerinde artış görülmektedir. Ancak, 
ekonomisindeki büyüme trendi hız kaybeden Çin için, “büyümedeki kaldıraç etkisinin” beklentinin altında kaldığı 
gözlenmektedir. Ek olarak Hindistan, düşük petrol fiyatları ile “akaryakıt sübvansiyonlarını” ikame ederek, bütçe 
yükünü azaltmaktadır. Bu arada, Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahiptir (Dedekoca, 2016). 

Çoğunluğu petrol ithal eden ülkelerden oluşan Avrupa Birliği üye ülkeleri ise düşen fiyatlardan olumlu 
etkilenmektedir. Euro bölgesi petrol ithalatındaki fatura düşüşü, toplam GSMH’nın yüzde 2’sine ulaşmıştır. Pompa 
ve Avrupa iç ticareti için önemli bir girdi olan dizel fiyatlarındaki düşüşler, AB ekonomisini rahatlatan bir unsur 
olarak durmaktadır. Bir hesaplamaya göre, petrol fiyatlarındaki yüzde 10 oranındaki bir düşüş, Birliğin toplam 
hasılasında yüzde 0,1 artışa yol açmaktadır (Dedekoca, 2016)

Dünya petrol üretiminin arttığı son 18 ay içinde yüzde 75 oranında düşen ham petrol fiyatları “petrol ekonomisini” 
değiştirmiştir. Bu düşüşün kırılgan bir ekonomiye sahip Körfez ülkeleri ve Venezuela’ya “siyasi istikrarsızlık” 
getireceği öngörülmektedir. 2008 küresel finans krizinin yaralarının henüz sarılmadığı bir dönemde gelen bu trend 
değişimi Güney Kore ve Hindistan gibi bazı ülkelere de “sübvansiyonları terk etme” fırsatı tanımaktadır. Siyasi, 
jeopolitik ve ekonomik arka plânı olan düşük petrol fiyatları olgusunun, “petrol ve vekâlet savaşları” devam ettiği 
sürece tersine dönmeyeceği anlaşılmaktadır. OPEC ülkelerinin 2015 Aralık ayında da, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, 
petrol talebi düşmesine karşın arzı ve üretimi sürdürme kararı almaları nedeniyle fiyatların, 2016 yılında da düşük 
seyredeceği söylenebilir. Petrol arzının arttığı, buna karşılık talebin azalmaya devam ettiği sürece de bu olgunun 
süreceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. İran’ın yeniden pazara girmesi, yeni petrol sahaları açılması ve 
yeni petrol çıkarma teknolojilerinin kullanılması da petrol üretimini artıracaktır (Dedekoca, 2016). 

Tüm petrol ihracatçısı ülkelerin, bu gelirlerin ulusal bütçelerindeki payı oranında, petrol fiyatlarındaki düşüşten 
olumsuz etkilendikleri açıktır. Ancak düşüş sürecini “petrol savaşı” kararı ile tetikleyen Suudi Arabistan, geriye 
kalan 620 milyar dolar döviz rezervi ve maliyet avantajı yardımlarıyla önümüzdeki birkaç yıl daha düşük fiyatlara 
katlanabilecektir. Bu durumun uluslararası anlaşmazlıklarda Rusya ve İran karşısında Suudi Arabistan’ın elini 
güçlendireceği söylenebilir. Keza, sübvansiyonları azaltan reform ve özelleştirme içeren adımların, “şişirilmiş bir 
refah devleti” olan Riyad için fayda sağlayacaktır. Ancak, bu reform ve değişimlerin de kendine göre toplumsal 
ve politik sonuçları olacağı yolundaki bir çıkarımın tutarlığı da oldukça yüksektir. Aynı hususlar Moskova için de 
söylenebilir. İlâveten, büyümede durgunluk yaşayan Çin’in de petrol fiyatlarındaki fırsatları, toplumsal sorunlar ve 
kurumsallaşma üzerine yoğunlaşarak değerlendireceği öngörülebilir (Dedekoca, 2016).

7.8. PETROL, DOĞALGAZ VE TÜRKİYE

7.8.1. Türkiye’nin Petrol ve Doğalgaz Bağımlılığı ve Bedeli

Petrolde ithalata bağımlılık oranı % 93 olan Türkiye’nin doğalgazda ithalata bağımlılık oranı % 98,7’dir. 
Türkiye’nin ithalat yoluyla temin ettiği ham petrolün % 90’lık bölümü sadece altı ülkeden gerçekleşmektedir. 
2011-2013 yıllarında ithalat yapılan ülkelerin sıralaması değişmekle birlikte bu altı ülkeden beşi aynı kalmış ve 
2012 yılında yüksek miktarda ham petrol ithalatı yapılan ülkelere Libya da (% 5 payla) dâhil olmuştur. 2014 yılında, 
Türkiye’nin ham petrol ithalatında üç ülke; Irak (% 31), İran (% 30) ve Suudi Arabistan’dır (% 11) (Şekil 7.39). 2014 
yılında İran’a yönelik ambargoya bağlı olarak, ham petrol ithal edilen ülkelerin paylarında önemli değişiklikler 
olmuştur. İran’ın payı 2011 yılındaki % 51 oranından 2014 yılında % 30 oranına gerilemiştir. Öte yandan, Irak’ın payı 
da % 10’lardan % 30’lara yaklaşmıştır. 2014 yılında, Libya’daki iç çatışmalardan ve üretim kesintilerinden dolayı 
Libya’dan ithalat yapılmamıştır (www.enerji.gov.tr).
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Şekil 7.39. 2014 yılında Türkiye’nin ithal ettiği ham petrolün kaynak ülkelere göre dağılımı (www.enerji.gov.tr)

Doğalgaz tüketiminde de dışa bağımlılık oranının yüksekliği bakımından ham petroldekine yakın bir durum 
söz konusu olup, daha önce de bahsedildiği üzere, Türkiye doğalgaz talebinin % 98,8’i ithalatla karşılanmaktadır. 
Türkiye’de 2014 yılında 49,8 milyar m3 doğalgaz tüketilmiş ve bu rakamın % 1’i (502 milyon m3) ülke içi üretim ile 
karşılanmıştır (TPAO, 2015). 

Tüketilen doğalgazın yaklaşık % 50’si ise elektrik üretimi için kullanılmaktadır. 2014 yılı, Türkiye doğalgaz 
ithalatının ülkelere göre dağılımında Rusya % 56’lük oran ile birinci sıradadır. Bu ülkeyi, İran (% 19), Azerbaycan 
(% 9) ve Cezayir (% 9) takip etmektedir (Şekil 7.40).

Şekil 7.40. 2014 yılında Türkiye’nin İthal ettiği doğalgazın kaynak ülkelere göre dağılımı (TPAO, 2015)

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı % 72,5 düzeyindedir. Bu oran, özellikle 1990’ların başından itibaren 
doğalgaz tüketimindeki büyük yükselişe bağlı olarak önemli bir artış göstermiş ve 2000’li yılların başından itibaren 
% 70’ler civarında seyretmeye başlamıştır (Şekil 7.41).

Türkiye’nin petrol rezervleri sınırlı olduğundan rezerv miktarının düşmesi ile birlikte petrolde dışa bağımlılık 
giderek artmıştır. Petrol bağımlığı, yükselen petrol fiyatlarının da etkisi ile Türkiye’nin ithalatına % 4 ile % 10 
arasında bir paya sahip olmuştur. Petrol ithalatının toplam ithalattaki oranının % 10’a ulaştığı yıllar, kriz yıllarının 
da habercisi olabilmektedir (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=12&ust_id=4).



Türkiye’de Petrolün Tarihi, Siyasi ve Stratejik Serüveni - Adil ÖZDEMİR

327

Şekil 7.41. 1990 - 2013 Türkiye enerji talebinin dışa bağımlılık oranı (%) (TPAO, 2015)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2013 yılında Türkiye’de günlük yaklaşık 48 bin varil ham 
petrol üretimi yapılmıştır. Buna karşılık günlük 500 bin varil ham petrol tüketilmiştir. Türkiye’nin petrolde ithalat 
oranı yüzde 90,4, doğalgazda da yüzde 98,5 olarak belirlenmiştir (TPAO, 2015).

Türkiye ham petrol ithalatında 2014 yılında dünya 13.’sü, doğalgaz ithalatı ile 2014 yılının dünya 6.’sıdır. Türkiye 
‘net enerji ithalatında’ toplam 97 milyon ton petrol karşılığı enerji ile 2014 yılının dünya 10.’sudur.

Çizelge 7.6. Türkiye’nin enerji ithalatında dünyadaki sırası (Tamzok,…)

KAYNAK İTHALAT MİKTARI DÜNYADA KAÇINCI 
SIRADAYIZ

Doğalgaz 45 Milyar m3 5.

Petrol 35 Milyon Ton 13.

Kömür 30 Milyon Ton 8.

Petro Kok 4 Milyon Ton 4.

Türkiye 2012 yılında 45,24 milyar metreküp doğalgaz tüketirken, bu rakamın yüzde 1,47’si (664,4 milyon metreküp) 
ülke içi üretim ile karşılanmıştır. Tüketilen doğalgazın yaklaşık yüzde 45’i elektrik üretimi için kullanılmıştır.
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Şekil 7.42.  Türkiye doğalgaz talebi projeksiyonu (Cömert,…)

2002 yılından sonra hızlı bir şekilde yükselen enerji fiyatları, Türkiye gibi enerjide net ithalatçı konumda olan 
ülkeler için enerji ithalat faturasının önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Türkiye özelinde bakıldığında 
yükselen fiyatlara büyüyen ekonomiyle birlikte artan talep de eklenince, enerjide dışa bağımlılık dış ticaret açığının 
en önemli nedeni haline gelmiştir. 2002 yılı sonunda 9,2 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye’nin brüt enerji ithalatı, 
küresel kriz sonrası yaşanan yüksek büyüme ortamı ile birlikte 2012 yılında 60,1 milyar dolara kadar yükselmiştir. 
2012 yılından sonra ekonomik büyümenin yavaşlaması ile talepteki artış hız kesmekle birlikte, enerji ithalatı yüksek 
kalmaya devam etmiş ve 2014 yılı sonunda brüt enerji ithalatı 54,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (www.hazar.
org).

Şekil 7.43. Türkiye’nin brüt enerji ithalatı (Milyar $) (www.hazar.org)

Türkiye’nin ithalatının içindeki ham petrol payı, son yıllarda % 6 civarında seyretmektedir. Bu durumun 
değişmesi de iki şekilde olabilir. Birincisi ülkenin petrole bağımlılığımızın azalması ile olabilir. İkincisi de, ithalatın 
daha katma değerli ürünlere kaydırılması ile gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin ithalat kalemlerinin önemli bir 
kısmının fiyatının petrol fiyatları ile birlikte hareket etmesi petrol fiyatlarındaki yükselişin de küresel bir büyümenin 
göstergesi olmasından dolayıdır (Şanlı, 2011).

Literatürde yapılan araştırmalar, petrol fiyatlarında meydana gelecek şokların ekonomik durgunlukla oldukça 
yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OECD ve IMF tarafından ortak yapılan 
çalışmada, petrol fiyat artışlarında görülen yükselişle OECD ülkelerinin GSYİH arasındaki ilişki açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu araştırmada, petrol fiyatlarının 25 $’dan 35 $’a yükselerek meydana getirdiği 10 $’lık artışın, 
müteakip iki yılda OECD ülkelerinin GSYİH da % 0,4 düzeyinde bir azalmaya yol açmaktadır. Yine, bu durumun 
enflasyonda meydana getirdiği artısın % 0,5 düzeyinde olduğu ve işsizliğinde bu gelişmelerle doğru orantılı olarak 
arttığı tespit edilmiştir (IEA, 2004).
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Petrol fiyatlarındaki artışlar, sadece üretim girdileri maliyetlerinin artması manasına gelmemekte, petrol ihraç 
eden ülkeler tarafından petrol tüketicileri üzerine salınan bir çeşit vergi etkisi de oluşturmaktadır. Ayrıca, servet, 
tüketim, üretim, belirsizlik ve para otoritelerinin uyguladıkları politikalar üzerinde de etkilerde bulunarak ulusal ve 
küresel ekonomi de etki altında kalmaktadır (Erdinç, 2009).

Ekonomik büyümenin oluşturduğu enerji talebi ile petrole bağımlılık daha da artmaktadır. Petrol üreten 
ülkelerde meydana gelen siyasi gelişmeler, petrol fiyatlarında değişikliklere yol açmaktadır. Bu durum, küresel 
ekonomik etkilere kadar varan olumsuz değişiklere yol açabilmektedir. Bu durumdan, Türkiye’de büyük ölçüde 
etkilenmektedir.

Petrol bağımlılığı, ekonomik dengeler üzerinde pek çok olumsuzluğun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
Türkiye’nin petrole bağımlılığının neticesi olarak petrol fiyatlarındaki değişikliklerin Türkiye ekonomisine çeşitli 
etkileri olmaktadır. Bu etkiler şu şekilde açıklanabilir (Kantarcı ve Yardımcı, 2014):

- Petrol fiyat artışlarının sonucunda, temel bir üretim girdisi olarak petrolün maliyetinin artması ve dolayısıyla 
da petrol kullanımının azalmasına ve bunun sonucunda da üretimin azalmasına neden olmaktadır.

- Petrol fiyatlarının artması, dış ticaret hadlerine etki ederek cari açığın artmasına ve dolayısıyla bütçe açığına 
yol açmaktadır. Bu durumda, ülkedeki alım gücünün ve refah seviyesinin azalmasına yol açmaktadır.

- Petrol fiyatlarındaki yükselişler, para talebini de arttırmaktadır. Para talebinin artmasına karşılık para 
otoritelerinin yeterli likiditeyi sunamamaları, faiz oranlarının yükselmesine ve bunun sonucunda da ekonomik 
büyümenin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.

- Petrol fiyatlarının artması, enflasyonun artmasına neden olmaktadır. Önemli bir maliyet unsuru olarak petrol 
fiyatlarında meydana gelen yükselişler, bir yandan fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden olurken, diğer 
yandan da petrol dışı talebin ve yatırımların daralmasına, vergi gelirlerinin düşerek kamu açıklarının doğmasına 
ve faiz oranlarının artmasına neden olmaktadır.

- Petrol fiyatlarında meydana gelecek fiyat artışları, üretim yapısı üzerinde değişimler meydana getirmektedir. 
Petrol fiyatlarının uzun sure yüksek seviyelerde durması petrole dayalı üretim yöntemleri kullanan diğer sektörleri 
de olumsuz etkileyerek önemli bir maliyet unsuru olarak fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ve enflasyonun 
artmasına yol açmaktadır.

- Firmaların petrole bağımlılığı azaltmaya çalışmaları sonucu, daha farklı üretim yöntemleri arayışlarına 
girmesine sebep olabilmektedir. Bu da ekonomide sermaye ve emeğin arasında, uzun dönemde istihdamın 
azalması sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Petrol fiyatlarındaki artışın istihdam üzerindeki bir başka etkisi de 
ücretler yoluyla gerçekleşmektedir. Enflasyon artışı sonucunda, maliyet artışı ve talep daralması sonucunda reel 
ücretlerde azalışa karşı gösterilen direnç, nominal ücretlerin arttırılmasına ve dolayısıyla da işsizliğin artmasına 
yol açmaktadır.

Üretimdeki artış ve talepteki yavaşlama ile oluşan arz fazlasının petrol fiyatlarını 2014 yılının ikinci yarısında 
110 dolardan 55 dolar seviyesine kadar düşürmesi ve bu düşük fiyatların 2015 yılında da devam etmesi hiç 
şüphesiz Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için oldukça olumlu bir gelişme olarak algılanmıştı. Türkiye 
açısından bakıldığında düşen petrol fiyatlarının sürdürülebilir ekonomik büyümenin önünde en önemli risk olarak 
görülen cari açıkta önemli miktarda bir iyileşme oluşturacağı beklentisi hakimdi. İlk etapta bu beklenti bir miktar 
gerçekleşti ve 2014 yılının Temmuz ayında 48,5 milyar dolar düzeyinde olan yıllık cari açık rakamı 2015 yılı Ocak 
ayı itibariyle 44 milyar dolara kadar geriledi. Fakat Ocak ayından sonra petrol fiyatlarında devam eden düşük seyre 
rağmen iyileşme durdu ve hatta Mart ayında cari açık tekrar 45,9 milyar dolara kadar çıktı. Cari açıktaki iyileşmenin 
durmasının yanında 2015 yılında değer kaybeden Türk Lirası düşük petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına dolayısıyla 
enflasyona olumlu bir etki yapmasını engellemiştir (www.hazar.org).

TÜİK tarafından açıklanan bu yılın ilk altı ayına ait dış ticaret verilerine bakıldığında geçen yılın Ocak-Haziran 
döneminde ortalama 108,7 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının bu yılın ilk altı ayında ortalama 59,3 dolara 
düşmesinin Türkiye’nin enerji ithalat faturasında ciddi bir iyileşme yaptığı net bir şekilde görülmektedir. Geçen 
yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin brüt enerji ithalatı 27,4 milyar dolar iken net enerji ithalatı 24,5 milyar 
dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu yılın ilk altı ayında ise brüt enerji ithalatı 20,6 milyar dolar, net enerji ithalatı ise 
18,3 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Dolayısıyla geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında bu yılın ilk altı 
ayında Türkiye’nin net enerji ithalatında 6,3 milyar dolarlık bir düşüş göze çarpıyor (www.hazar.org).
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Düşen petrol fiyatlarının enerji ithalatı tarafına yaptığı katkı açık bir şekilde görülürken Türkiye açısından 
net etkiyi görmek için ihracat tarafına da bakmak faydalı olacaktır. 2002 yılından sonra hızlı bir şekilde yükselen 
enerji fiyatları Türkiye’nin enerji ithalatını önemli ölçüde artırmak gibi olumsuz bir etki yaratırken, diğer taraftan 
enerji ihracatçısı ülkelerde satın alma gücünün artmasını sağlayarak bu ülkelere yapılan ihracatın da artmasına 
katkı sağladı. 2002 yılı sonunda Türkiye’nin OPEC ülkelerine yaptığı ihracat 2,3 milyar dolar ile toplam ihracatın 
%6,3’üne karşılık gelmekteydi. 2014 yılı sonu itibariyle OPEC ülkelerine yapılan toplam ihracat 28,2 milyar dolar 
ile toplam ihracatın % 17,9’una denk gelmektedir. Bu rakama Rusya ve Azerbaycan gibi OPEC üyesi olmayan fakat 
ciddi anlamda petrol ve doğalgazdan gelir elde eden ülkeler de eklediğinde toplam rakam 37 milyar dolara kadar 
çıkmakta ve toplam ihracatın % 23,5’ini oluşturmaktadır (www.hazar.org).

Düşen petrol fiyatları hiç şüphesiz petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerinde ve satın alma güçlerinde ciddi bir 
kayba neden oldu. Bunun yanında özellikle Rusya örneğinde görüldüğü gibi bu ülkelerin para birimlerinde değişik 
miktarlarda değer kaybı yaşandı. Bu durum ekonomileri petrol ve doğalgaz gelirlerine ciddi anlamda bağımlı olan 
ülkelerin ithalatının azalmasına neden oldu ve Türkiye de bu ülkelere önemli miktarda ihracat yapan bir ülke olarak 
yaşanan bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilendi. 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin OPEC üyesi 
ülkelere yaptığı ihracat 14,6 milyar dolar seviyesinde iken bu yılın aynı döneminde rakam % 7 gerileyerek 13,6 milyar 
dolar düzeyine indi. Yine Rusya ve Azerbaycan gibi petrol gelirlerine bağımlı ve Türkiye’nin önemli ticari partnerleri 
konumunda olan iki ülkeye olan ihracat bu yılın ilk altı ayında sırasıyla % 38 ve % 21 geriledi. Dolayısıyla OPEC üyesi 
ülkelere Rusya ve Azerbaycan gibi ülkeler de eklendiğinde bu yılın ilk altı ayında Türkiye’nin ihracat anlamında 
yaşadığı kaybın yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu rakamlar aslında Türkiye’nin düşük 
petrol fiyatlarından dolayı enerji ithalatı tarafında yaptığı tasarrufun bir kısmının enerji ihraç eden ülkelere yapılan 
ihracatın düşmesinden dolayı kaybedildiğini göstermektedir. Yaklaşık olarak bir rakam verilmesi gerekirse bu yılın 
ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre ortalama 50 dolar düşen petrol fiyatlarının dış ticaret üzerinde yaptığı 
net etkinin aslında 4 milyar dolar gibi daha sınırlı seviyelerde kaldığı görülmektedir (www.hazar.org).

Şekil 7.44. OPEC’in toplam ihracat içindeki payı (www.hazar.org) 

Düşen petrol fiyatlarının Türkiye’ye dış ticaret anlamında dolaylı bir negatif etkisi de EUR/USD paritesinden 
gelmektedir. Piyasadaki arz fazlasının yanında EUR/USD paritesindeki düşüşün de petrol fiyatları üzerinde ciddi 
bir baskı yarattığı kabul edilmektedir. Özellikle geçen yılın Haziran ayından bu yana EUR/USD paritesi ile petrol 
fiyatları arasında mükemmele yakın bir korelasyon olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye’nin toplam ihracatının 
yaklaşık %43’ünü AB ülkelerine gerçekleştirdiği dikkate alındığında paritedeki gerileme petrol fiyatlarına baskı 
yapmak gibi olumlu bir etki oluştururken dolar bazında ihracatın azalması gibi negatif bir etkiyi de beraberinde 
getirmektedir (www.hazar.org). 

Şekil 7.45. AB-27 toplam ihracat  (www.hazar.org) 
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Grafikte de görüldüğü üzere, bu yılın ilk altı ayında Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı ihracat Avro bazında % 11’e 
yakın bir artış gösterirken dolar bazında %10 düşüş göstermiştir. Bu durum dolaylı etkiler de dikkate alındığında 
aslında petrol fiyatlarındaki düşüşün dış ticaret açığı dolayısıyla cari açık üzerindeki etkisinin biraz daha sınırlı 
kaldığını teyit etmektedir. Petrol fiyatları geçen yılın ikinci yarısında düşmeye başladığında Türkiye’nin cari açığında 
çok ciddi bir iyileşme oluşturacağı ekonomistlerin genel beklentisi idi. Hatta bazı tahminlerde petrol fiyatlarındaki 
her 10 dolarlık düşüşün cari açığa 4 milyar dolara varan miktarlarda olumlu katkı yapacağı hesaplanıyordu. Fakat, 
2015 yılının ilk yarısına ait rakamlar petrol fiyatlarındaki düşüşün ihracat üzerindeki doğrudan ve dolaylı negatif 
etkilerinden dolayı cari açıktaki iyileşmenin çok daha sınırlı kaldığını göstermektedir (www.hazar.org.tr).

7.8.2. Türkiye Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Projeleri (ETBK, 2015)

7.8.2.1. Uluslararası Transit Boru Hattı Projeleri

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 1973 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri 
arasında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak’ın Kerkük ve diğer üretim sahalarında 
üretilen ham petrolün Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminaline ulaştırılması amacıyla inşa edilmiştir. Yıllık taşıma 
kapasitesi 70,9 milyon tondur. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) 

Bakü- Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) ile başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi’nde 
üretilecek petrolün Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan’a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya 
pazarlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Boru hattı, 1076 km’si Türkiye kesimi olmak üzere toplam 1769 km uzunluğundadır. Bakü (Azerbaycan), Tiflis 
(Gürcistan) üzerinden Ceyhan Terminaline ulaşan boru hattının kapasitesi yıllık 50 milyon tondur. 2006 yılında 
işletmeye alınan BTC Ham Petrol Boru Hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere, Türkmen ve Kazak petrolleri, 
Ceyhan’a taşınmakta ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmaktadır.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 

Türkiye’nin artan doğalgaz talebinin karşılanabilmesi amacıyla Azerbaycan Hükümeti ve Azerbaycan’ın 
Şahdeniz Sahasını geliştiren Şahdeniz Konsorsiyumu ile görüşmeler yürütülmüş ve 2011 yılında, 2018 yılından 
başlayarak yıllık 6 milyar m3 Azeri gazının Türkiye’ye arzını öngören anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca, yıllık 10 
milyar m3 Azeri gazının inşa edilecek yeni bir boru hattı ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya transit taşınması için 2012 
yılında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı diğer adıyla TANAP Projesine ilişkin Azerbaycan ile Türkiye arasında bir 
Milletlerarası Anlaşma ve Türkiye ile Proje Şirketi arasında bu Milletlerarası Anlaşmaya ek bir Ev Sahibi Hükümet 
Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmalar ile TANAP Projesinin hayata geçirilmesini sağlayacak hukuki altyapı tesis 
edilmiştir. 

TANAP Projesi ile yıllık maksimum 32 milyar metreküp kapasiteye sahip, Türkiye’nin Gürcistan sınırından 
Yunanistan ve/veya Bulgaristan sınırına uzanacak yaklaşık 1.850 km uzunluğunda bir boru hattının inşası 
planlanmaktadır. TANAP Projesinde 2018 yılında Eskişehir ve Trakya’da belirlenen çıkış noktaları üzerinden 
Türkiye’ye ve 2020 yılında ise Avrupa’ya gaz arzının sağlanması hedeflenmektedir. 

Türkiye-Bulgaristan Enterkonnektörü (ITB) Projesi 

ITB Projesi, Türkiye ile Bulgaristan doğalgaz iletim sistemlerinin çift yönlü akışa imkân verecek şekilde 
bağlantısının sağlanması yoluyla entegrasyonu arttırmayı ve özellikle Bulgaristan için tedarik ve güzergâh 
çeşitliliği oluşturmayı hedeflemektedir. ITB Projesi, Güney Gaz Koridoru projeleri arasında yer almakta ve Avrupa 
Komisyonu tarafından ortak menfaat projeleri (projects of common interest) kapsamında değerlendirilmektedir. 

Proje kapsamında, iki ülke Bakanlıkları arasında 2014 yılında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 

Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı (ITG) 

Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) Programı kapsamında geliştirilen Güney 
Avrupa Gaz Ringi’nin ilk aşaması olarak Türkiye ve Yunanistan doğalgaz şebekelerinin enterkoneksiyonunu 
içeren Türkiye Cumhuriyeti’nden Yunanistan Cumhuriyeti’ne doğalgaz arzına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma 
2003 yılında imzalanmıştır. 2007 yılında, iki ülke başbakanlarının da katıldığı açılış töreni ile birlikte Türkiye’den 
Yunanistan’a gaz arzına başlanmıştır.
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Rusya-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi (Türk Akımı) 

2014 yılında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Federasyonu Başkanı tarafından, Güney Akım 
Boru Hattı Projesi’nin iptal edildiği, bunun yerine Karadeniz’den geçerek Trakya Bölgesine ulaşacak ve buradan da 
Türkiye-Yunanistan sınırına uzanacak bir doğalgaz boru hattı projesinin geliştirileceği açıklanmıştır. 

Teknik çalışmaları devam eden Proje kapsamında yıllık maksimum 63 bcm doğalgaz taşıyacak 4 paralel deniz altı 
boru hattının inşası planlanmaktadır. Her birisi 15.75 bcm kapasiteye sahip olacak dört boru hattından bir tanesinin 
yalnızca Türkiye’ye, diğer üç tanesinin ise Avrupa’ya doğalgaz arz etmek üzere kullanılması öngörülmektedir. 

7.8.2.2. Türkiye’ye Doğalgaz Arzı Sağlayan Uluslararası Hatlar 

Rusya - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Batı Hattı) 

1984 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ve Eski Sovyetler Birliği hükümetleri arasında doğalgaz sevkiyatı konusunda 
Hükümetlerarası Anlaşma imzalanmıştır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırında Malkoçlar’dan giren, Hamitabat, 
Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara’ya ulaşan hat 845 km uzunluğundadır. 

1987 yılından itibaren, tedricen artan miktarlarda doğalgaz alımına başlanmış olup, 1993 yılında maksimum 
miktar olan 6 milyar m3/yıl’a ulaşılmıştır. Sonradan yapılan geliştirmeler ile hattın kapasitesi 14 Milyar m³/yıl’a 
yükseltilmiştir. 

İran - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 

Bu proje ile başta İran olmak üzere doğudaki kaynaklardan alınacak doğalgazın boru hattı ile Türkiye’ye 
taşınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 1996 yılında İran ile Türkiye arasında Tahran’da Doğalgaz Alım-Satım 
Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre; doğalgaz alımı 3 milyar m3 ile başlayıp, yıllar itibarıyla artarak plato 
periyotta 10 milyar m3/ yıl’a ulaşacaktır. Yaklaşık 1491 km uzunluğunda, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı 
Doğubayazıt’tan başlayıp, Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara’ya uzanmakta, bir branşman da Kayseri, 
Konya üzerinden Seydişehir’e ulaşmaktadır. 

2001 sonu itibarıyla tüm boru hattı sistemi gaz alabilir duruma gelmiş, İran Bazargan’daki Ölçüm İstasyonu’nun 
tamamlanmasıyla 2001 yılında İran’dan doğalgaz alımı başlamıştır. 

Rusya - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı (Mavi Akım) 

1997 yılında BOTAŞ ve Gazexport arasında imzalanan 25 yıllık Doğalgaz Alım-Satım Anlaşması kapsamında, 
doğalgaz Rusya Federasyonu’ndan Karadeniz geçişli bir hat ile Türkiye’ye ulaşmaktadır. Anlaşmaya göre, 
doğalgaz sevkiyatı plato periyotta 16 milyar m3/yıl seviyesine ulaşacaktır. Rusya Federasyonu - Karadeniz - 
Türkiye DoğalgazBoru Hattı; Rusya topraklarında, İzobilnoye-Djubga arasında 62 km olmak üzere toplam 370 
km uzunluğundaki Boru Hattı Sistemi, Karadeniz geçişinde, Djubga-Samsun arasında her biri yaklaşık 390 km 
uzunluğunda 2 hat, Türkiye topraklarında Samsun - Ankara arasında 501 km uzunluğundaki Boru Hattı Sistemi 
olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Hat, 2003 yılında işletmeye alınmıştır. 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı (BTE) 

Bakü - Tiflis - Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’nde bulunan Şah Deniz sahasından 
üretilen gazı Türkiye’ye taşıyan, 690 km uzunluğundaki ve maksimum 20 Milyar m3 kapasiteli bir boru hattıdır. 

Azerbaycan’dan gaz teminine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda 2001 yılında, Azerbaycan doğalgazının 
Türkiye’ye sevkine ilişkin Türkiye ile Azerbaycan arasında bir Hükümetlerarası Anlaşma ve BOTAŞ ile Azerbaycan 
Devlet Petrol Şirketi SOCAR arasında Doğalgaz Alım-Satım anlaşması imzalanmıştır. Boru hattı, 2005-2007 yılları 
arasında inşa edilmiş olup, 2007 yılının Temmuz ayının ortasından beri faaliyettedir.

Şah Deniz sahasının ikinci aşama üretimine paralel olarak BTE’nin Azerbaycan ve Gürcistan topraklarındaki 
kısmının (Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı) kapasitesinin artırılarak Türkiye-Gürcistan sınırında Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı Projesine bağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında boru hattının Azerbaycan 
ve Gürcistan topraklarındaki kesiminin (Güney Kafkasya Doğalgaz Boru Hattı) kapasitesinin artırılması kararı 
alınmış olup, akabinde 2014 yılında Bakü’de temel atma töreni gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 7.46. Uluslararası petrol boru hatları (ETBK, 2015)

Şekil 7.47. Uluslararası doğalgaz boru hatları ve projeleri (ETBK, 2015)

7.9. PETROLÜN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ YERİ : JEOPOLİTİK TEORİLER VE PETROPOLİTİK

7.9.1. Modern Dünyanın Hammaddesi : Petrol

Modern dünya ile birlikte üretim faaliyetleri; el emeğinin dışında, endüstriyel bir yapılanma içinde enerji 
kaynaklarına bağımlı hale gelmiştir. Hiç kuşkusuz otomotiv sanayinden savaş endüstrisine kadar birçok alanda 
hayatın vazgeçilmez gereksinimleri arasına giren hammaddelerin başında petrol bulunmaktadır. Ancak, her 



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

334

bölgeye petrol konusunda eşit imkân sunmayan dünyada kimileri kaynak ülke, kimileri ise bağımlı ülkedir. Petrol, 
20. yüzyılın başından itibaren ekonomik ve siyasi tarihte “etkin” bir öğe olarak; ülkeleri, toplumları, uluslararası 
sistemi, uluslararası politikaları, devletlerarası güç mücadelelerini, savaşları ve barışları şekillendiren, değiştiren 
ve dönüştüren unsurlardan olmuştur (Emekliler ve Ergül, 2010).

Tarih boyunca insanoğlunun en temel dürtüsü yaşamını idame ettirmek olmuştur. Yaşamı idame ettirmek için 
temel ihtiyaçların karşılanmasıyla başlayan sıralama, güvenliğin sağlanmasıyla devam etmektedir. Bu bağlamda 
modern dünyaya geçişin ana unsurlarından biri olan sanayileşmeyle birlikte gündelik yaşamdaki gereksinimler de 
değişmiş ve çeşitlenmiştir. Önceleri ateş yakmak ve aydınlanmak için kullanılan petrol, içten yanmalı motorlarda 
kullanılmasıyla birlikte gündelik yaşamdan sanayiye ve askeri ihtiyaçlara kadar birçok alanda vazgeçilmez bir 
hammadde olarak dünya tarihindeki değiştirici-dönüştürücü yerini almıştır. Petrolün 19. yüzyılın sonlarında başlayan 
tarihi bu bağlamda uluslararası politika, siyasi tarih ve ekonomi politik gibi disiplinler için önemli konulardan biri 
olarak hala güncelliğini korumaktadır. Vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak petrol, uluslararası ilişkilerde devletlerin 
jeopolitik duruşlarını ve hareket serbestilerini belirleyen stratejik enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Nitekim 
petrol; petrole sahip ülkeler için dış müdahalelerin ve güç savaşlarının bir habercisiyken, petrol kaynağına sahip 
olmayan ülkeler içinse enerjinin temini, lojistik güvenliği gibi konularda dış politika karar alma mekanizmaları için 
temel “planlama” ve “dış politika” üretme alanlarından biridir (Emekliler ve Ergül, 2010).

Enerji aslında düşünüldüğü gibi bir kendisi emtia değil, su, hava ve toprak gibi diğer emtialar için bir vazgeçilmez 
unsurdur. Geleceğin anahtarı, petrol ve doğalgazdır. Bu iki kaynak, 21. yüzyılda da yaşamanın veya yaşamamanın 
kaynağı olmaya devam edecektir.

Ekonomik kalkınmanın en temel unsuru olan petrolün dünyada ve Türkiye’deki gereksinimi her geçen gün 
artmaktadır. Gerek teknolojinin her gecen gün daha yaygınlaşıp daha geniş kitlelere yayılması gerekse dünya 
nüfusunun artması, kişi başına tüketilen enerji miktarını arttırmaktadır. Enerji tüketimindeki artış, petrol 
sektöründe yaşanan akıl almaz plan ve uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. Petrol, dünya ekonomi ve siyasetinde 
tartışılmaz bir öneme ulaşmıştır. Kullanım alanının yaygınlığı arz-talep dengesi içinde bu ürüne bağımlılığı arttırmış 
ve sonuçta petrol, dünyadaki diğer enerji kaynaklarından ayrılarak stratejik bir konuma gelmiştir (Ilgar ve Öztürk, 
2005). Dünyada ekonomik kalkınma ve büyüme petrole dayalı hale gelmesi nedeniyle üretici ve tüketici ülkeler 
açısından petrolün stratejik önemi kısa sürede daha da artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin gelirlerindeki artış 
sonucu milyarlarca aracın daha yollara çıkacağı ve bu durumun, 2050’de küresel petrol talebinin % 110 oranında 
artmasına ve günlük ortalama 190 milyon varile yükselmesine neden olacağı tahmin edilmektedir (Khalaf, 2014).

Öte yandan, petrol piyasasını etkileyen ve önemli bir duyarlılık parametresi olan, OPEC üyesi ülkelerin baskın 
rolü çok az değişmiştir. Bu ülkeler, hala dünya rezervlerinin % 70’den fazlasını ellerinde tutmaktadır. 

Petrolün önemini anlayan ve bu alanda faaliyete geçen ilk kişiler imparatorlar kadar güçlü, bu kişilerin kurdukları 
şirketler ise devletler kadar zengin hale gelmişlerdir. O dönemde kurulan petrol şirketleri halen dünyanın sayılı 
sermaye devleri olarak petrol piyasasını ellerinde bulundurmaktadır. Çok-uluslu bu petrol şirketlerinin ortaya 
çıkışlarının birbirleri ile eşit derecede önemli iki hedefi vardır: 1 - ihtiyacı karşılayacak petrol kaynaklarını bulmak 
ve geliştirmek, 2 - piyasayı garanti altına almak ve haddinden fazla fiyat rekabetinin önüne geçmek için var olan ve 
potansiyel arzı kontrol etmek. Güçlü bir organizasyonel yapıya sahip, mücadeleci, cesaretli ve teknolojik donanımı 
bulunan bu şirketler tarihsel süreçte oynadıkları rolle petrolün ekonomik getirileriyle birlikte etkin bir politik 
hareket serbestisi de elde ederek, uluslararası konjoktürde politik ve ekonomik birer aktör haline gelmişlerdir. 
Bu şirketler, içinde payı olan ülkeler içinse “ulusal çıkar” ve “ulusal güvenlik”leri bağlamında önemli bir faaliyet 
alanı olmuşlardır. Örneğin ABD, Standard Oil’in bir ülkedeki çıkarlarının tehdit altında olması durumunda o ülkeye 
nota verilmesi gibi politik-diplomatik reaksiyonlar göstermiştir. Dolayısıyla, bu çok uluslu petrol şirketlerinin salt 
ekonomik birliktelikler olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Kısacası, modern dünyanın hammadde kaynağı 
olan petrol gerek ticari ve ekonomik boyutuyla gerekse de uluslararası konjonktürdeki politik-stratejik yeri 
itibariyle yenidünya düzeninin sistemik bir unsuru haline gelmiştir (Emekliler ve Ergül, 2010).

Öte yandan, “siyasi ve endüstriyel” devrimlerle yeni bir toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimine geçişi 
simgeleyen modernleşme kavramıyla petrol arasındaki bağıntıdan bahsetmekte yarar vardır. Giddens’ın 
modernlik kavramı (1) dünyaya karşı belirli yerleşik tutumları, insan müdahalesiyle şekil almaya açık bir dünya 
fikrini; (2) ekonomik konumların karmaşık bir birleşimini, özellikle endüstriyel üretim ve pazar ekonomisini; (3) 
ulus devlet ve kitle demokrasisi dâhil olmak üzere belirli siyasal kurumları içermektedir. Dolayısıyla, petrolün 
bugünkü anlamıyla dünya sahnesine yerleştiği dönem; Sanayi devriminin sosyolojik norm ve değerlerinin sisteme 
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yerleştiği, kapitalizmin dünya ticareti adı altında günden güne serpilip geliştiği, iktisadi ilişkilerin “aklını kullanma 
cesaretini göstermiş” aydınlanmış akıllarca büyük bir ivmeyle yürütüldüğü bir dönemdir. Nitekim bilindiği gibi bu 
dönemde petrol arayanlar, dünyanın bir ucuna yenilikleri bulmak için giden macera ruhlu insanlardır. Keza bu 
nokta, Giddens’ın modernliğin temel öğelerini aktarırken belirttiği gibi insanın müdahalesi ile şekil almaya açık 
bir dünya fikrinin ve bu yeni insan tipinin örneği niteliğindedir. Diğer yandan, petrol sanayinin gelişim süreci, hızlı 
bir rekabete ve ticarette daha önceki dönemlerde görülmemiş karmaşık bileşimlere sahne olmuştur. Özellikle 
de sanayileşme ve endüstriyel toplumun vazgeçilmez bir öğesi olması bakımından petrol, modernleşen dünyanın 
bir sonucu ve aynı zamanda modernlik sürecinde de özellikle uluslararası siyasi, iktisadi ve ticari öğelerin ve 
aralarındaki ilişkilerin değiştiricisi ve dönüştürücüsüdür (Emekliler ve Ergül, 2010).

Petrol artık belli bir olgunluğa erişmiş bir sanayi koludur ve bu pazardaki oyunculara ciddi ekonomik getiriler 
sağlamaktadır. Bu gelirler ve petrol kaynaklarının sahibi olan ülkelerin çıkarları arasındaki denge hassas bir 
konudur. Politik nedenlerden dolayı bir kaç ülke, uluslararası şirketlere kendi topraklarında faaliyet imkânı 
tanımamaktadır (Şapçıoğlu, 2014). 

Kara taşıması ve petrokimya sektöründeki kullanımının vazgeçilemeyecek durumda olması, dünya ticaretinde 
önemli bir yere sahip bir madde olması, petrolden elde edilen yakıtların nakliyesinin kolay olması ve esneklik arz 
etmesi petrolün önemli avantajları arasındadır. Bunun yanı sıra fiyatının oldukça oynak olması, önemli rezervleri 
elinde tutan ülkelerde jeopolitik gerilimlerin meydana gelmesi ve petrol pazarına OPEC ülkeleri ile büyük ulusal 
petrol şirketlerinin hâkim olması da önemli dezavantajlardır.

Üretimi insan elinde olmayan ve oldukça uzun zamanda oluşan petrolün, birçok ülkenin enerji tüketiminde 
büyük paya sahip olduğu ve kaynakların kısıtlı olduğu göz önüne alınırsa petrolün ülke ve uluslararası ekonomilerin 
en önemli öğesi olduğu belirtilebilir. Nitekim petrol yerine ikame edilebilecek başka enerji türü olmadığı takdirde, 
ne sanayiden ne de teknolojiden söz edilebilir. Petrol, yakıt olarak kullanılması dışında ham petrolden üretilen 
birçok petrol ürünü ve bileşimi gibi birçok sektördeki hammaddenin özünü oluşturmaktadır.

Petrolün gittikçe çok daha büyük bir önem arz etmesiyle, petrol sektörü mali ve teknolojik açıdan hızla 
gelişmektedir. Ayrıca, minimum 50 yıllık süre içerisinde, dünya enerji talebinin büyük bir bölümü fosil kaynaklar ve 
özellikle de, petrol ve doğalgaz tarafından karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

Günümüzde devrim niteliğindeki teknolojik gelişmeler, artan nüfus yoğunluğu ve hızlı kentleşme, enerji 
sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Artan enerji ihtiyacının büyük bir bölümü, endüstriyel 
ve toplumsal kalkınmanın vazgeçilmezi, küresel ekonominin can damarı olan petrol ile karşılanmaktadır. Her 
şeyin enerjiye bağımlı hale geldiği çağımızda, milyarlarca dolar değerinde petrol arama ve iletim faaliyetlerinin 
yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Petrol, hızla rezerv kaynaklarının erimesi, birincil enerji kaynağı olma konumunu koruması ve özellikle son 
yıllarda talebinde ciddi artışlar yaşaması nedeniyle oldukça önemli bir konu halinde gelmiştir. Öyle ki, petrol 
rezervine sahip olan ülkeler, jeopolitik haritaları değiştirebilecek güce sahip olmuşlardır. Bu nedenle birçok ülke 
petrol arama faaliyetlerine özellikle önem göstermeye ve bu konuda daha başarılı sonuçlar alabilmek adına yeni 
teknolojiler üretmeye başlamışlardır.

7.9.2. Petropolitiğin Jeopolitik Teorilere Yansımaları

Gerek siyasi güç gerekse ekonomik güç için birincil enerji kaynağı olan petrol adına gerçekleştirilen uluslararası 
mücadelenin teorik altyapısının jeopolitik teoriler ile oluşturulduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle jeopolitik 
teoriler, petrol için ortaya konulan uluslararası güç mücadelesinin bilimsel meşrulaştırıcısı işlevini görmüş ve 
petropolitiğin epistemolojik dayanak noktalarından olmuştur. Nitekim uluslararası ilişkiler disiplininde önemli 
bir yer sahibi olan jeopolitik teoriler, petrolün uluslararası güç mücadelesinin ana unsuru olduğu dönemde -19. 
yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında- sistematikleştirilmişlerdir. Söz konusu jeopolitik teoriler her ne kadar 
petrol ve diğer enerji kaynaklarına bir atıfta bulunmasalar da, bu teorilerin önem atfettikleri noktaların petrolün 
jeopolitik haritasının ve petrole giden yolların izlerini taşıması oldukça anlamlıdır (Emekliler ve Ergül, 2010).

7.9.2.1. İngiltere - ABD Deniz Güçlerinin Çarpışması : Mahan’ın Deniz Hâkimiyet Teorisi

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra, katıldığı dünya gezisinde Asya ve 
Avrupa’nın birçok önemli bölgesini görme fırsatı bulmuştur. Bu gezi sırasında kendisini en çok etkileyen ve daha 
sonra jeopolitik bir teori olarak kavramsallaştıracağı nokta, İngiltere’nin dünyanın tüm bölgelerindeki etkisi ve 
sahip olduğu etkin deniz gücüdür (Tezkan ve Taşar, 2002).
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İngiltere’nin yayılmacı kimliğiyle Panama kanalı dışındaki tüm denizlerde kontrolü elinde bulundurması, 
Mahan’ın yayılmacı fikirlerini deniz hâkimiyeti üzerine kurgulamasında önemli rol oynamıştır. Mahan, tezinde 
özetle denizlere hâkim olanın dünyaya hâkim olacağını belirtmiştir (Emekliler ve Ergül, 2010).

Mahan’ın fikirleri, eski dünya üzerine yeni keşfe çıkmış ABD’nin İngiltere ile mücadelesinde ABD’nin 
eksikliklerini ve gerekliliklerini tahlil edilip uygulamaya konulması açısından yol gösterici olmuştur. Mahan güçlü 
bir deniz kuvvetinin kurulmasının ticaretin daha geniş alanlarda yapılabilmesinin önünü açacağını ifade etmiş; 
başka bir ifadeyle ABD’nin ticari anlamda bir patlama yaşayacağını belirterek, bunun doğal bir sonucu olarak 
yeni pazarlara ve egemenlik alanlarına sahip olabileceğini vurgulamıştır (Karabulut, 2005). Böylece Mahan, deniz 
filoları sayıca İngiltere’nin oldukça gerisinde kalan ABD’de de Theodore Roosevelt’in ve diğer devlet adamlarının 
teritoryal ve ticari yayılma için büyük filoların inşası yolundaki siyasi girişimlerinin teorik altyapısını oluşturmuştur. 
Eserlerinde İngiltere donanmasına sıklıkla atıfta bulunan Mahan, İngiltere’yi deniz kuvvetleri faaliyetleriyle ticari 
faaliyetleri birleştiren mutlak etkin bir güç olarak nitelemiş ve bu gücü şu şekilde izah etmiştir (Emekliler ve Ergül, 
2010) :

“Sayısız dürtü alıp ileten, birbiri içine girmiş ve birbirine sarılmış olan binlerce akım içinde sonsuz bir esneklikle 
hareket eden […], bütün bunlar içinde yaşayıp gelişen, kendisine bir hayat verilmiş olan karmaşık bir organizma 
olarak kabul edebilecek esrarengiz ve fevkalade bir güç.” 

Tüm bu ön bilgiler ışığında, Mahan’ın deniz hâkimiyet teorisini incelediğimizde arka planda genelde İngiltere-
ABD rekabeti, özelde ise petrol konusundaki mücadele yer almaktadır. Mahan’ın teorisini ortaya koyduğu dönem, 
Rockefeller (Standard Oil) - Deterding (Royal Dutch) çekişmesinin yaşandığı, ABD’de petrol üzerine tek söz sahibi 
olmasına rağmen Standard Oil’in Royal Dutch’ın gerisinde kaldığı ve İngiltere deniz güçlerinin ABD’nin “arka 
bahçesi” Latin Amerika’da petrol faaliyetleri ile girişimlere başladığı dönemdir. Raif Karadağ’ın belirttiği üzere, I. 
Dünya Savaşı’nın başlamasından dört beş sene önce Deterding, ABD için büyük önem taşıyan Panama Kanalı’na 
birkaç mil mesafede bulunan Venezüella’nın küçük bir adasında büyük bir faaliyete başlamış ve kısa bir süre 
içerisinde Venezüella’nın tüm petrolleri üzerinde imtiyaz sahibi durumuna gelmiştir (Karadağ, 2003). Bu durum, 
aynı zamanda ABD’nin petropolitiğin ötesinde güvenlik algılamaları açısından da önemli bir tehdit oluşturmuştur. 
Bu duruma karşı Rockefeller, karar alma mekanizmalarında harekete geçilmesine dair girişimlerde bulunmuştur. 
Nitekim 1920’lerin ortalarında, Kolombiya petrollerini de Royal Dutch’a kaptıran Standard Oil yetkilileri, deniz 
hâkimiyetine bağladıkları bu mağlubiyetleri adına hükümete yaptıkları baskıda, “Tatbik edilecek olan bahri 
programla denizlerde üstünlüğü sağladığımız gün Standard Oil dünya petrol hâkimiyetini eline geçirmeyi bilecektir” 
demişlerdir.14 Çünkü İngiltere ve Hollanda ortaklığındaki bu şirket, Mahan’ın İngiltere için tasvirinde yer aldığı 
gibi, deniz güçlerinden beslenerek hâkimiyet alanlarını arttırmıştır (Emekliler ve Ergül, 2010).

Yine bir ticaret imparatorluğu olarak 18. yüzyıldan itibaren yayılmacı bir siyaset izleyen İngiltere, petrol ticareti 
ve lojistiğinde bu tarihsel tecrübesiyle birlikte elde ettiği jeostratejik hâkimiyet alanlarından yararlanmıştır. Bu 
dönemde, petrolün lojistiğinin deniz yoluyla sağlandığı dikkate alınırsa, İngiltere-ABD arasındaki deniz hâkimiyeti 
rekabeti daha manidar olacaktır. Mahan’ın deniz hâkimiyet teorisini salt petropolitiğe indirgemek yanlış olsa da, 
söz konusu teorik çerçeve dönemin koşulları içinde ve ticarete yaptığı vurgu ile değerlendirildiğinde, petrolün bu 
teoriyi etkileyen unsurlardan biri olduğu söylenebilir (Emekliler ve Ergül, 2010).

7.9.2.2. Petrolün Kalpgâhı: Mackinder’in Kara Hâkimiyet Teorisi 

İngiliz coğrafyacı ve siyaset adamı Sir Halford Mackinder (1861-1947), 1904 yılında yayınlanan The Geographical 
Pivot of History adlı eserinde okyanuslardan tecrit edilmiş, ulaşıma kapalı ve kara gücünün devamlı bir üssü olarak 
nitelediği “Kalpgâh”ı (Heartland) jeopolitik kavramsallaştırma olarak ortaya koymuştur (Tarakçı, 2003). 

Mackinder, bu bölgeyi şu şekilde belirtmektedir (Emekliler ve Ergül, 2010): 

“Kalpgâh, stratejik düşüncenin amaçlarından dolayı Baltık Denizini, gidiş gelişe elverişli Orta ve Aşağı Tuna’yı, 
Karadeniz’i, Küçük Asya’yı, Ermenistan’ı, İran’ı, Tibet’i ve Mogolistan’ı kapsar. Bu yüzden Kalpgâhın içinde Rusya’ya 
ilaveten -Brandenburg-Prusya ve Avusturya-Macaristan da bulunuyordu- tarihte görülen süvari güçlerine sahip 
olmayan, askeri güce dayanan büyük bir üçlü.  Kalpgâh, çağın koşullarında deniz gücüyle ulaşıma imkân tanımayan 
bölgedir.” 
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Şekil 7.48. Mackinder’in Kavramsallaştırmasındaki Kalpgâh ve İç Kenar-Dış Kenar Hilal bölgeleri  

(http://www.hsstrateji.com/default.aspx?pid=29)

Şekil 7.49. Dünyadaki büyük petrol ve doğalgaz sahalarının dağılımı. Kırmızı simge : gaz sahaları, yeşil simge : petrol sahaları  

(http://www.jsg.utexas.edu/news/files/UT-JSG_06_vWeb.pdf) 

Mackinder’in Kalpgâhı “kontrol eden, dünyayı kontrol eder” şeklinde ortaya koyduğu jeopolitik teorisi dönemin 
koşulları içinde değerlendirildiğinde, tıpkı Mahan’ın ABD’nin zayıf noktasını işaret ettiği gibi, bir deniz gücü olan 
İngiltere’nin ulaşması zor bölgelerde Almanya ve Rusya’ya karşı zayıf kalan noktasını ortaya koymaktadır. Nitekim 
bu teorinin ortaya atıldığı dönem artık ulaşımda demiryolu çağıdır. Böylelikle, Mackinder’in jeopolitik önceliği olan 
Avrasya’ya ulaşım kolaylaşmış ve hızlı taşımacılık demiryoluyla yaygınlaşmaya başlamıştır. Kıtadaki büyük rakibi 
Almanya için gerek Avrasya’ya gerekse Ortadoğu’ya karadan ulaşım kolaylaşmış ve süresi kısalmıştır. O dönemde, 
Ortadoğu’da hâkimiyeti elinde bulunduran İngiltere için, bu yeni ulaşım ağı Almanya ve Rusya karşısında, elinde 
imtiyazını bulundurduğu İran petrolleri açısından risk teşkil etmiştir (Emekliler ve Ergül, 2010).
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Nitekim Mackinder’in İngiltere’ye uyarı niteliğindeki bu teorisi, Bağdat Demiryolu’nun imtiyazının Almanya’ya 
verilmesi ve demiryolu inşaatında önemli bir ilerleme kaydedilerek faaliyete geçmesinin ardından ortaya 
konulmuştur. Teorinin birebir ana ekseninin Bağdat Demiryolu olduğunun söylenmesi doğru olmasa da, gerek 
Rusya’nın gerekse Almanya’nın kıta içine (petrol bölgelerine) demiryolu ağlarıyla ilerleyişlerinin İngiltere’nin 
üstünlüğü açısından tehdit unsuru içermesi genel bir neden olarak öne sürülebilir. Son olarak ise bilindiği gibi 
Bakü ve İran petrolleri Orta Doğu petrollerinin bulunmasından önce işletime ve kullanıma açılmıştır. Bu bağlamda 
Mackinder’in Kalpgâh olarak bu bölgeyi işaret etmemesi ve o dönemde henüz aramaların yapıldığı Ortadoğu’yu 
iç hilal olarak değerlendirip Kalpgâhın dışında bırakması da petropolitik bağlamında yorumlanabilir (Emekliler ve 
Ergül, 2010).

7.9.2.3. Ortadoğu’nun-İç Kenar Hilal’in-Önemi: Spykman’ın Kenar-Kuşak Teorisi

Amerikan bilim adamı Nicholas J. Spykman (1893-1943) tarafından ortaya atılan Kenar-Kuşak Teorisi, ABD’nin 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra siyasetinin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Savaş sonrası Amerikan 
uluslararası çıkarlarının belirlenmesi, stratejilerinin yapılandırılması ve ABD’nin uluslararası ilişkilerde öncül rol 
oynaması üzerine kurgulanmış bu teori, Mackinder’in Kara Hâkimiyet Teorisi’ne önem atfetmekle beraber onu 
Kalpgâh’a yüklediği merkezi rol konusunda eleştirmektedir (Tezkan, 2007). Spykman, Mackinder’in kara ulaşımına 
çok önem vererek buna karşılık iç ve dış ayların gücünü ihmal ettiğini ve Kalpgâh’ın potansiyel gücünü abarttığını 
düşünerek, Dünya’nın en önemli jeopolitik bölgesini Mackinder’in İç Hilal (Rimland) olarak adlandırdığı bölge 
-Türkiye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibirya- olarak işaret etmektedir. Ona göre, 
deniz ve kara güçlerinin ortasında kalan bu bölge o denli önemlidir ki, burada oluşabilecek bir jeopolitik boşluk, 
Kalpgâh hâkimiyetinin kaybedilmesine neden olabilir. Spykman, bu durumu  “kim kenar kuşağa hükmederse 
Avrasya’ya hâkim olur; kim Avrasya’ya hâkim olursa dünyanın kaderini kontrol eder” şeklinde özetlemiştir (Tezkan, 
2007).

Spykman’ın teorisi, savaş sonrasında Eski kıtada ortaya çıkan boşluğu ABD’nin doldurabileceğini ve bunun 
yolunun da özellikle Rusya’ya karşı korunması gereken bölge olan İç Hilal’den geçtiğini işaret etmiştir. Bu 
bağlamda II. Dünya sonrası konjonktür göz önünde bulundurulduğunda, İngiltere’nin özellikle Ortadoğu’da güç 
kaybına uğradığı, ABD’nin İngiltere’nin bu zaafından yararlandığı (ABD’nin İngiltere’nin konumundan yararlanarak 
Ortadoğu’daki yerini alması konusunda Winston Churcill, Başkan Roosevelt’e mektup yazarak dost bir ülkenin, 
İngiltere’nin zor durumundan faydalanarak hala ayakta iken, miraslarına el koyduğunu görmekten yüreğinin kan 
ağladığını ifade etmiştir, Heykel, 2003) ve böylece Pax Britannica’nın yerini Pax Americana’ya bıraktığı (Heykel, 
2003) görülür ki, keza Spykman’ın işaret ettiği ve Amerikan dış politikası için çizdiği yol haritası da budur. Bu bölge, 
gerek enerji kaynakları gerekse de Rusya’ya karşı Eski Dünya’da Amerika’nın jeopolitik bir konum elde etmesi 
açısından son derece önemlidir (Emekliler ve Ergül, 2010).

Diğer yandan, arama ve çıkarmadaki kolaylık ve maliyet düşüklüğü gibi sebeplerle Ortadoğu petrolleri, II. 
Dünya Savaşı’na kadar gelen süreçte her geçen yıl dünya ekonomi politiğindeki önemi arttırmış ve daha önce hiçbir 
hammaddenin olmadığı kadar gelişmiş ülkeler arasında rekabete sahne olmuştur. Savaş sonrasında içine çekildiği 
kabuktan çıkarak uluslararası sistemin ana aktörlerinden biri haline gelen ABD, buna paralel bir biçimde dünya 
tüketiminin büyük bir kısmını karşılayan Ortadoğu petrolleri üzerinde söz sahibi olmaya başlamış ve İngiltere’yi 
petrol gelir ve imkânlarından el çektirmeye zorlamıştır (Aybars, 1996). Ancak, İngiltere (ABD’nin “küçük ortağı” 
durumunda olsa da), sonrasında yine de petrolün üretim ve lojistiğinde önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla, ABD ile 
İngiltere arasındaki “organik bağ”, kültür öğesi bir yana bırakılırsa petrol çıkar ortaklığı olarak da yorumlanabilir 
(Heykel, 2003).

Kısacası, Spykman’ın Kenar-Kuşak teorisi genelde ABD’nin tüm jeopolitik hedef alanlarını ortaya koyarken, 
özelde ise Rimland bölgesinde bulunan jeostratejik avantajları ve dünya enerji politikalarında Ortadoğu petrollerinin 
önemini işaret etmektedir. Keza Spykman’ın İngiltere’ye onlarla birlikte hareket etmeleri yönünde salık verdiği 
ve ABD açısından ise İngiltere ile ilişkilerin tüm Eski Kıta’da ellerini güçlendireceği yönündeki düşünceleri, Orta 
Doğu’da rekabetin yerini işbirliğine bırakmasıyla pratiğe dönüşmüştür. Bu durumu örneklendirecek olursak, 
Sovyetlere karşı güvenlik algılamaları bakımından bölgenin korunması gerekliliğinden hareket eden ve bölgede 
istihbarat çalışmaları yapan iki ülke, İran’da Musaddık’ın devrilerek yerine yeniden Şah’ın getirilmesinde birlikte 
hareket etmişlerdir (Arı, 2004).

Soğuk Savaş yıllarında, Sovyet-Amerikan eksenli iki kutuplu uluslararası sistemde ise Spykman’ın teorisi, 
George Kennan’ın çevreleme teorisinin öncülü olmuştur. Çevreleme teorisinde, ABD’nin jeostratejik hamleleri, 
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SSCB’nin İç Hilal’den kuşatılması ve böylece kenar-kuşak ülkelerde komünist tehdidin bertaraf edilmesi üzerine 
kurgulanmıştır. Ancak İç Hilal’de İran, Irak, Türkiye ve Pakistan’da ABD hava üslerinin kurulmasına rağmen, Arap 
ülkeleri bu yapılanmaya katılmaya razı olmamışlardır.28 Petrol bölgesindeki Arap ülkeleri ile işletmeci ülke olan 
ABD arasındaki anlaşmazlıklar, ABD’nin bu ülkelerin Sovyetlere eklemlenmesi hususundaki jeopolitik kaygılarını 
arttırmıştır. Soğuk Savaş döneminde yaşanan keskin rekabet sürecinde özelde Orta Doğu genelde tüm petrol 
sahibi ülkeler yoğun jeopolitik olaylara sahne olmuştur (Emekliler ve Ergül, 2010).

Körfez bölgesinde süper güçlerin mücadeleleri; ilk olarak üstünlüğü elinde bulunduran İngiltere, Almanya, 
Fransa ve Rusya arasında geçerken, daha sonra mücadele ABD ve SSCB ikilisi arasında yaşanmaya başlamıştır 
(Emekliler ve Ergül, 2010).

Soğuk Savaş döneminde üstünlük ise, Körfez ülkelerinin sadece üçünde diplomatik temsilciliği elinde 
bulunduran Rusya’ya karşı, sekiz ülkenin yedisinde temsilciliği olan Amerika’dadır. Kaldı ki ABD özellikle Suudi 
Arabistan’da ekonomik ve sosyal hayatta da oldukça etkin bir roldedir (Birçok Suudi öğrenci ABD’de eğitim görmüş 
ve ABD ülkenin toplumsal değişiminde de rol oynamaya başlamıştır) (Emekliler ve Ergül, 2010).

Yüzyılın başında İngiltere’nin rolü artık ABD’dedir (Peterson, 1983). Ancak, Ortadoğu ülkeleri arasında yaşanan 
petrolü millileştirme çabaları, ABD’yi yeni uluslararası politikalara ve hamlelere yönlendirmiştir. Soğuk Savaş 
dönemini ABD, SSCB’ye karşı üstünlükle tamamlamıştır. Ortaya çıkan yeni sistemsel boşlukta, Kenar-Kuşak ve 
Kuşatma teorilerinin güncelliğini yitirmesiyle yeni uluslararası teoriler gündeme gelmiş ve özellikle bu teoriler 
sorunlu bölgeler üzerine (ki çoğunluğu petrol bölgeleri) yoğunlaşmışlardır (Emekliler ve Ergül, 2010).

Şekil 7.49. Soğuk Savaş dönemi iki süper gücün İç Hilal ülkelerindeki etkileri (Emekliler ve Ergül, 2010).

7.9.2.4. Soğuk Savaş Sonrası Yeni Arayışlar: Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Tezi

Soğuk Savaş sonrası ortaya ilk atılan tez, dünyanın artık sistemsel olarak “mutlu son”a ulaştığı ve evrimsel 
sürecini tamamladığı görüşünü savunan Fukuyama’nın Tarihin Sonu tezidir. Bunun üzerine Huntington yaşananın 
bir son olmadığı, sadece sistemin ve çatışmaların boyut değiştirdiği düşüncesi üzerine kurguladığı Medeniyetler 
Çatışması tezini ortaya atmıştır (Emekliler ve Ergül, 2010).



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - I

340

Huntington, Soğuk Savaş dönemindeki siyasi ve iktisadi sistemsel bölünmelerin yerini kültür ve medeniyetler 
arasındaki ilişkilere bırakacağı görüşünü savunmuştur. Medeniyetleri; Batı, Konfüçyan, İslam, Hint, Slav-Ortodoks, 
Latin Amerika ve Afrika medeniyetleri olarak gruplandırmıştır (Hungtington, 1997). Tezin özellikle yaptığı vurgu, 
ideolojiler temelinde uluslararası sistemin ittifaklar oluşturabilme ve destek sağlayabilme imkânının gitgide 
azaldığı ve artık ortak din ve medeniyetlerin bütünleştirici olacağı üzerinedir (Emekliler ve Ergül, 2010).

Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte, gerek Kafkasya’da gerekse Balkanlarda ortaya çıkan jeopolitik boşluğun 
nasıl doldurulacağı ve dünyanın bu bölgelerinde “bütünleştirici” ve “ayrıştırıcı” unsurların ne olacağı tezin ana 

konusudur. Ortaya atıldığından beri çokça tartışılan ve atıfta bulunulan bu tez, ABD’nin yeni dönem stratejileri 
için bu bağlamda uygulama alt yapısını oluşturmuştur. Nitekim Huntington’ın sorunlu bölgeler olarak belirlediği 
coğrafyalar, ağırlıklı olarak Kafkasya, Orta Doğu, Güney Amerika ve Afrika gibi petrole sahip veya petrol potansiyeli 
olan coğrafi mekânlardır. Aynı zamanda bu bölgeler büyük güçler tarafından sınırları çizilmiş, halkları birbirine 
karıştırılmış ve siyasi manipülasyonlara sahne olmuş yerlerdir (Emekliler ve Ergül, 2010).

Keza günümüzde Orta Doğu’da yaşanan iç çatışmalar bu formülasyonun pratikteki yansıması ve bölgeye 
ABD’nin müdahale edebilmesi için bir sebeptir. Nasıl ki, I. Dünya Savaşı sonrası -Avrupa merkezli sistemin yerle bir 
olduğu dönemde- Wilson prensipleri ülkelerin self-determinasyonunu savunurken bölgedeki etkinliğini arttıracak 
müdahale için kendine zemin hazırlamışsa; bugün de ABD bu tezin teorik altyapısıyla çatışmalar üzerinden kendi 
jeopolitiğini ve müdahale gerekçelerini kurgulamaktadır (Emekliler ve Ergül, 2010).

Dolayısıyla, petrol başta olmak üzere enerji kaynaklarının birincil önemde olduğu ve ABD’nin petrol üretimin 
azaldığı ve giderek petrole bağımlı hale geldiği32 günümüz dünyasında “enerji”ye sahip ülkelerin yaşadığı 
karışıklıklar, geçmişten gelen tarihsel tecrübeler eşliğinde hiç de şaşırtıcı olmayacaktır (Emekliler ve Ergül, 2010).

7.9.3. Petropolitiğin Uluslararası İlişkilerdeki Uygulamaları

Petrol sembolik olarak bir enerji kaynağı olsa da, aslında sanayi çağında ekonomik, askeri ve politik güçlerin 
kaynağı ve yaşanılan uluslararası sorunların bazen “gizli”, bazense “aleni” nedenlerinden biridir. Nitekim 

uluslararası petrol endüstrisi kendine has dinamiklere sahip, zor bir dengeyi tutturmaya çalışan sosyal bir 
sistemdir (Kobrin, 1985) ve bu sistem ulusal ve uluslararası dinamikleri hatta şirketlerin dinamiklerini bir potada 
eritirken; sosyoekonomik ve politik yeni çıktılara dönüştürür. Bu bağlamda, genelde enerjinin özelde petrolün yerel 
ve uluslararası boyutları olan ve devletler, örgütler, şirketler, toplumlar ve hatta bireyler arası çapraz ilişkileri 
barındıran transnasyonel bir olgu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Nye, 1982). 

7.9.3.1. Savaşlar 

Petrol için yaşanabilecek olayların ne boyuta gelebileceği ve petrolün hangi sonuçlara neden olabileceği, Winston 
Churchill’in 1936 yılında İngiliz Avam Kamarası’nda İngiltere’nin menfaatlerini müzakere ederken sarf ettiği “Bir 
damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir” (Karadağ, 2003) sözünden yola çıkarak düşünülmelidir. Böylece, 
petrolün günümüze değin yaşanan birçok savaşın ve meydana getirilen uluslararası politikaların ardındaki önemli 
unsurlardan biri olduğu anlaşılabilir. II. Dünya Savaşı öncesinde söylenen bu sözler, I. Dünya Savaşı’nın nedenini 
ortaya koymakla birlikte II. Dünya Savaşı’nın da habercisi niteliğindedir. Nitekim I. ve II. Dünya Savaşı sırasındaki 
mücadelede kilit bölge Orta Doğu olmuştur. Ortadoğu’yu bu kadar özel kılan tarihsel jeopolitik değerinin yanı 
sıra modern dünyanın en değerli hammaddesini topraklarında barındırmasıdır (Bugün için Ortadoğu dünya petrol 
rezervlerinin yüzde 65,4’üne sahiptir. Bu rezerv, 1,047 milyar varildir. Mısır, Cezayir, Lübnan ve Tunus rezervleri de 
eklenince toplam rezerv Dünya rezervlerinin yüzde 69,6’ına ulaşmaktadır. Ortadoğu petrollerinin kalitesi oldukça 
yüksek ve maliyetleri de ucuzdur. Ortadoğu’nun potansiyel rezervleri ise 252,5 milyar varildir) Daha da daraltılırsa 

modern endüstriyel dünyanın kalbinin Basra Körfezi’nde atıyor olmasıdır (Emekliler ve Ergül, 2010).

Sonrasında ise yine aynı bölge; Arap-İsrail Savaşı ve akabinde İran-Irak Savaşı ile başlayan, Kafkasya’da 
Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile devam eden, Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrasında Körfez Savaşı’na yol açan ve 

son olarak da ABD’nin Irak’a girerek Saddam yönetimini devirmesine kadar uzanan bir dizi savaşa neden olmuştur 
(Uluğbay, 2003). Bu çerçevede gerek ekonomik gerekse siyasi güç açısından son derece önemli bir hammadde 
olan petrol için ABD’nin kendisine kriz yaratabilecek bölgelerde sert tedbirler almasının “olağan”lığı, Orta Doğu 
Yardımcı Sekreteri Robert Pelletreau’nun Nisan 1994’te ifade ettiği şu sözlerle ortaya konabilir: “Amerikan 
Başkanları, petrol kuyularına serbest girişi hayati ulusal çıkar olarak tanımlamaktadır ve bu çıkarı korumak için 
gerekirse Çöl Fırtınası Operasyonu’nda yaptığımız gibi askeri güç kullanırız.” (Galiev, 1997).
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Nitekim günümüze değin Irak’ta yaşananlar, petropolitiğin ana enstrümanlarının tatbik edildiğinin örneklerini 
yansıtmaktadır. 112 milyar varillik kanıtlanmış rezervle Suudi Arabistan ve Kanada’dan sonra dünyanın üçüncü 
büyük petrol rezervine sahip Irak dünya petrol piyasasının önemli aktörlerinden biridir (Altunışık, 2003). Irak aynı 
zamanda, Arap Yarımadası’ndan Türk Cumhuriyetlerine kadar uzanan coğrafyadaki petrol ve doğalgaz yataklarının 

denetimini ele geçirmek adına stratejik bir konuma sahiptir (Oskay, 2003). Irak, bu çift boyutlu gücünün bedelini 
ağır ödemiştir. Zira 2003 Irak Savaşı’na kadar gelen süreçte Irak değişik yoğunluklarda tam yedi savaş ve/veya 
sıcak mücadeleyle yüz yüze kalmıştır. Irak’ın kontrolünün ele geçirilmesi adına ortaya konulan bu savaşlar; 
koloniyal saldırı dönemi (1914-1918), İngiltere’nin ülkeyi kolonileştirmesi (1918-1930), İngiltere tarafından tekrar 

işgali (1941), İran-Irak Savaşı (1980-1988), Körfez Savaşı (1991), cezalandırma döneminde düşük yoğunluklu 
çatışma (1991-2003), Irak Savaşı (2003) şeklinde sıralanabilir (James, 2003). Nitekim son Irak Savaşı’nı inceleyen 

Amerikalılar, bu müdahalenin İsrail’i korumak ve aynı zamanda Irak’ın geniş petrol sahalarını elde tutmak için 
olduğunu belirtmekte ve benzer şekilde Amerika’nın eski Merkez Bankası yöneticisi Greenspan da hatıralarında 
Irak sorununun petrol yüzünden olduğunu ileri sürmektedir (Köni, 2007). 

Nitekim ABD’nin Irak’a müdahalesi aynı zamanda ekonomik ve politik olarak bölgede Suudi Arabistan’ın 
tekelinin kırılması, kaynakların çeşitlendirilmesi, İsrail ve ABD için bölgedeki tehditlerin bertaraf edilmesi ve 
bölgenin uluslararası ekonomik sisteme açılması gibi birçok nedeni ifade etmektedir (Alkadiri ve Mohamedi, 2003) 
Özetle, Peter Odell’in daha 1968’de belirttiği gibi petrolsüz Ortadoğu hiç kuşkusuz bambaşka bir bölge olurdu 
(Emekliler ve Ergül, 2010).

7.9.3.2. Darbeler 

Petrol, ülkelerin siyasi olay örgülerine tesir eden bir enerji kaynağıdır. Osmanlı döneminde Mısır milliyetçiliğinin 
artmasında bölgedeki egemenliği açısından Mısır’ı karargâh gören İngiltere’nin faaliyetlerinin rolünün büyük 

olması, Güney Amerika’da petrolün bulunmasına takriben hemen hemen tüm bölge ülkelerinde (sırasıyla 
Venezüella, Kolombiya, Nikaragua, Meksika) darbeler ile yönetimin el değiştirmesi, böylece Batılı güçlerin bu 

ülkelerin petrol imtiyazlarını alması gibi birtakım örnekler söz konusu savı destekler niteliktedir (Karadağ, 2003).

Keza, petropolitik bağlamında yaşanan bu darbeler arasında hiç kuşkusuz en çarpıcı olanı, İran’da petrolün 
millileştirilmesi kararının çıkmasının ardından yönetimin devrilip değiştirilmesidir. II. Dünya Savaşı sonrası SSCB 
kaynaklı tehdit algılamaları karşısında İran ABD ile yakınlaşmış ve ABD ülkedeki etkinliğini arttırmaya başlamıştır. 
Daha önce, SSCB ve İngiltere arasında ülke petrollerinin imtiyazları Kuzey–Güney olarak her iki ülkeye dağıtılmıştır. 
Ancak ABD etkinliğini kullanarak İran Meclisi’nde Kuzey’i SSCB’ye veren antlaşmayı 1947 yılında hükümsüz ilan 
ettirmiştir. 1950’li yıllara gelindiğinde İran’da tartışılmaya başlanan petrolün millileştirilmesi meselesi, İran 
Başbakanı Musaddık göreve gelir gelmez Meclis’e taşınmıştır. Bu gelişmeler neticesinde, İran’ın ABD ve İngiltere 
ile arasındaki ilişkiler gerginleşmeye başlamıştır. Nitekim Ağustos 1953’de açıkça Amerikan ve İngiliz istihbarat 
örgütlerinin organize ettiği bir darbeyle (Murat Yetkin,2009 bu darbeyi şu şekilde ortaya koymaktadır: “Kasım 
1952’de düğmeye basıldı; Ajax Harekâtı başladı. Amerikan gizli servisi CIA’nin Yakındoğu-Afrika bölümünün 
başında bulunan eski ABD Başkanlarından Theodore Roosevelt’in torunu Kermit, harekâtı Tahran’da üslenerek 
yönetti. CIA’in 1 milyon dolar ve İngiliz gizli Servisi MI6’nın 10 bin pound -evet sadece o kadar- ayırdığı bütçe 
ile kiralanan Şah yanlısı aşiret mensupları kamyon ve otobüslerle şehir merkezine taşınarak başbakanlık ‘halk 
kitlelerince’ kuşatıldı. Şah’ın emrindeki ordu, başbakanlığı topa tuttu ve 19 Ağustos 1953’te Musaddık böylece 
devrildi”). Musaddık iktidardan uzaklaştırılmış ve 1954’de İran petrol imtiyazı İngiltere ve ABD şirketlerinden 
oluşan bir konsorsiyuma devredilmiştir (Özbay, 2007). İran örneğinde olduğu gibi, petropolitiğin araçsallaştırılması 
bakımından darbeler ve iç siyasete müdahale, birçok petrol sahibi ülkenin siyasi tarihinde görülen bir süreçtir. 
Nitekim bu duruma “alışkın” olan petrol üreticileri ülkeler, OPEC’in oluşturulması aşamasında tedbiri elden 

bırakmamış; Venezüella Başkanı yapılacak toplantıya katılım tarihini herhangi bir tehlikeye karşı ertelemiş ve 
Irak’ta ise darbe olasılığına karşı alarma geçilmiştir (Yergin, 1995).

7.9.3.3. Böl-Yönet Stratejisi 

Sanayileşme çağında petrolün enerji kaynağı olarak uluslararası sisteme yerleştiği dönemden itibaren, büyük 
güçler onu elde etmek için mücadeleler vermişlerdir. Bu hedef dahilinde uyguladıkları en bilinen uluslararası 
politika araçlarından biri de “böl-yönet strateji”sidir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması sürecinde 
Batılı devletler tarafından uygulamaya konulan bu strateji, Ortadoğu’nun cetvelle çizilmişçesine meydana getirilen 
sınırlarla birçok küçük ülkeye bölünmesine neden olmuştur. Böylece, büyük bir boşluğun doldurulması yerine 
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küçük küçük parçaların tek tek hâkimiyet alanına dâhil edilerek resmin bütünündeki büyük boşluğun doldurulması 
sağlanmıştır. Etki alanı dar ve dışa bağımlı küçük bir ülkenin petrol imtiyazının elde edilmesi ve sürekliliğin 

sağlanması, büyük ve “güçlü” olma potansiyeline sahip bir ülkenin enerji kaynaklarının yönetilmesinden daha 
kolaydır. Nitekim Milliyet Gazetesinde 28-29 Mayıs 1991’de yayınlanan Bülent Ecevit’in Saddam Hüseyin ile 

röportajında Saddam Hüseyin’in sözleri bu durumu açıklar niteliktedir: “ABD, Suudi Arabistan’ın dostu, değil mi? 
Evet. Öyleyse neden Suudi Arabistan’ın etrafında petrol devletleri kurdu? Neden onların büyük devlet olmalarını 
kolaylaştırmadı ? Çünkü petrolü dağıtmak istiyorlar. Petrol bölgelerini büyük halklara bırakmak istemiyorlar. 
Bunu niye yapıyorlar? Eğer petrol bölgesini küçük devletler haline getirirlerse, o zaman petrol dahil her şey kendi 
kontrollerinde olur. İşte, Amerika’nın hesabı bu. İngiltere ve Fransa bile bunu amaçlıyor.” (Parlar, 2003)

7.9.3.4. Havuç-Sopa Stratejisi

“Petrol enerjidir; enerji para, para kontrol, kontrol ise güçtür. Yanlış ellerdeki petrol, paranın boşa harcanması, 
kontrolün bozulması, gücün tehdit edilmesi anlamına gelir.” (Friedland, Seabury ve Wildavsky, 1975)

Bu bakış açısıyla petrol konusunu “birincil” derecedeki güvenlik algılamaları arasında gören ABD, petrole 
sahip ülkelere uygulayacağı uluslararası politikalarda ülkelerin durumlarına göre çeşitli stratejiler geliştirmiştir. 
Irak’a uygulanan ambargo ve İran’ın uluslararası sistemden tecrit edilmeye çalışılması gibi örnekler bu çerçevede 
sopa politikaları olarak sunulabilirken, ABD ile eşgüdümlü hareket eden petrol ülkeleri de çeşitli yollar ile 
ödüllendirilebilmekte ve dolayısıyla bu ülkelere havuç stratejisi izlenmektedir. Bu durum, Suudi Arabistan ve Irak 
örneğiyle de somutlaştırılabilir (Emekliler ve Ergül, 2010). 

Dünya petrol rezervlerinin ilk üçünde yer alan bu iki ülke ABD için yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda, 
söz konusu ülkelerden “yaramaz çocuk” olan Irak sopa politikalarıyla cezalandırılırken, “uslu çocuk” olan Suudi 
Arabistan koruma ve kollama altına alınmıştır. Buradan hareketle, Kuveyt’i işgal eden ve Suudi Arabistan için de 
tehdit kaynağı olan Irak ehlilleştirme yoluna gidilmiştir. Nitekim CIA’in 4 Ağustos 1994 tarihli raporunda 100,000 
kişiden oluşan bir askeri güce sahip Irak’ın, 1000 kişiden az askeri güce sahip olan Suudi Arabistan için tehdit 
unsuru teşkil ettiğine yer verilmiştir (Lieber, 1992).

7.9.3.5. Petrol İhraç Eden Ülkelerin Savunma Kalkanı: OPEC

Petrol şirketleri, uluslararası iktisadi ilişkileri biçimlendirmede de rol oynayacak olan OPEC’in 1960 yılında 
doğuşuyla tek yanlı fiyat indiriminin bir hata olduğunu anlayarak, karar almadan önce bir kez daha düşünmeyi 
ve geri adım atmayı öğrenmişlerdir (Yergin, 1995). Ancak, yine de bu kurumun etkinliğini çok da ciddiye aldıkları 
söylenemez. OPEC, petrol ülkeleri tarafından petrolün uluslararası ekonomi-politik sistemdeki rolünü kendi 
hanelerine bir artı olarak döndürme, bir baskı unsuru oluşturma ve/veya kendilerini koruma amaçlarından 
doğmuştur. Ayrıca Arap ülkeleri, sahip oldukları bu enstrümanı İsrail ve tarafındaki ülkelere karşı bir baskı unsuru 
olarak kullanmak istemişlerdir (Giritli, 1976).

OPEC’in siyasi ve ekonomik bir baskı aracı haline getirilmesi durumu, petrole bağımlı ülkeler için ek bir 
uluslararası risk gündeme getirmiştir. Ancak petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar bu ülkelerin 

beraberliklerini tehdit ederken, petrol tüketicisi ülkeler ise ortak bir stratejiyle gelişmelere karşılık vermeye 
çalışmışlardır. Bu bağlamda her iki yapılanmanın da bu büyük petrol denkleminde uluslararası sistem açısından 

politik ve hukuki bileşenlerden ziyade, ekonomi endeksli devlet stratejilerinden meydana geldiği söylenebilir 
(Zorgbibe, 1992). Burada her iki tarafın ekonomik olarak karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde bulunmasının, durumun 

uluslararası sistemin aktörleri tarafından idrak edilmesinde önemli payı vardır. Zira 1972 yılındaki dünya petrol 
krizinde varil fiyatı 2 dolardan 34 dolara çıkınca petrolün dünya ekonomisindeki konumu merkezileşmiştir 
(Sabuncu, 1998) 

Dolayısıyla, 1973 yılında yaşanan petrol şokundan sonra (16 Ekim 1973’te -Arap-İsrail Savaşı’ndan 10 gün sonra- 
OPEC’in 6 Körfez ülkesi Kuveyt’te toplanmış ve petrolün fiyatının %70 oranında arttırılmasına karar vermişlerdir, 
Sayigh, 1975) bazı analistler, hammaddelerin ekonomik güç olmanın temelini oluşturduğunu yorumlamaya 
başlamışlardır (Nye, 1982)

7.10. DÜNYA PETROL VE DOĞALGAZ POLİTİKALARINA DAİR ÖNGÖRÜLER

Enerji olarak fosil kaynakların özellikle son yüzyıl içinde gittikçe artan bir hacim ve yoğunlukta kullanılması 
bunları stratejik kaynak konumuna getirmiştir. Bu nedenle, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya ülkelerinin 
çoğu temel ihtiyaçlarını karşılama uğuruna değil; teknoloji, güç ve rahat yaşam döngüsüne sahip olma adına daha 
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fazla enerji elde etmek istemektedir. Bu nedenle, “enerji” kelimesi yeni dünya düzeninde “güç” anlamı taşımaktadır. 
Son zamanlarda yaşanan ve Arap Baharı olarak adlandırılan siyasi ve toplumsal olaylar incelendiğinde bunların 
oluşum ve gelişiminde özellikle büyük ülkelerin enerji politikalarının etkisinin olmadığı düşünülemez (Türkmen, 
2012).

Ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri, daha ileriye götürebilmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için 
enerji son derece önemli olmuştur. Bu nedenle, enerji kavramı ülkelerin dünya üzerindeki uyguladığı politikalarda 
etkili olmuştur. ABD‘nin Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırdığı projeyi gerçekleştirme çalışmalarında ve 
Rusya‘nın Hazar bölgesindeki etkinliğini artırmak istemesinde enerjiyi elde etme veya pazarlama isteği etkili 
olmuştur. Bunun yanı sıra, Çin‘in Orta Asya ve Ortadoğu‘da enerji konusunda attığı adımlarında, AB‘nin enerji 
konusunda Hazar bölgesi, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya‘daki ülkelerle yaptığı çalışmalarında ve Türkiye‘nin 
konumu itibarıyla bölgedeki politikalarında enerjiye daha ekonomik, daha güvenilir ve daha kolay yoldan sahip 
olma isteği etkili olmuştur. 

Rusya, önemli ölçüde petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmanın yanı sıra, özellikle Orta Asya ve Kafkaslardaki 
petrol ve doğalgaz kaynaklarının dağıtımında da söz sahibi olmak istemektedir. Bu bölgelerdeki enerji kaynaklarına 
sahip ülkelerle ABD ve AB‘nin ortak çalışmalar yapması Rusya‘nın işine gelmemekte, enerji dağıtımı konusunda 
gücü elinde bulundurmak isteyen Rusya, bu bölgelerdeki ülkelerle enerji anlaşmaları yaparak kontrolü elinde 
tutmak istemektedir. 

Son yıllarda, çok önemli büyüme kat eden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi haline gelen Çin için enerji çok 
önemli olmuştur. Çin büyüyen bu ekonomisinde ciddi anlamda enerjiye ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacını Orta Asya, 
Kafkasya ve Ortadoğu‘dan karşılama yoluna gitmektedir. Çin için özellikle de Orta Asya ve Kafkasya petrolleri, 
önemli bir yere sahip olmaktadır. 

ABD; Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya üzerinde Çin ve Rusya gibi ülkelerin etkili olmalarını istememektedir. 
Bu durumun en belirgin örneklerinden bir tanesi ABD‘nin Büyük Ortadoğu Projesi’dir. ABD, Çin ve Rusya‘nın 
bölgede etkinlik kazanmasının bölgedeki politikasını zedeleyeceğini düşünmektedir. Ayrıca, ABD ile İran arasında 
bölgede hiç bitmeyen bir zıtlaşma ve politik engellemeler mevcuttur. Bu karşıt politikalar, bazı devletleri birbirine 
yaklaştırırken bazılarını da bu grubun karşısında bırakmaktadır. Bölgede İran, Çin ve Rusya‘nın birbirlerini 
destekleyici politikaları ortak çıkarlarının olduğunu göstermektedir. Nitekim, son zamanlarda yaşanan Rusya, Çin 
ve İran yakınlaşması Suriye‘deki iç savaşla birlikte kendini tam olarak göstermiş, Birleşmiş Milletlerin bu savaşın 
durması yönünde Suriye‘ye karşı yapmak istediği yaptırımlara Rusya, Çin ve İran sıcak bakmamıştır. Bunun 
yanında, ABD bölgede İran‘ın politikalarına engel olmak istemekte ancak İran‘ın bu devletlerle işbirliği, zengin 
petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olması bunun tam başarıya ulaşmasını engellemektedir. İran‘ın enerjideki 
en önemli pazarının Çin ve Hindistan olması ve Rusya ile çıkarlarının çatışmaması bunu doğrulamaktadır. 

ABD, Rusya ve Çin arasındaki bu enerji savaşı, uzun bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir. Çünkü, ABD 
enerji konusunda Rusya‘ya bağımlı olup onun enerjiyi politik baskı olarak kullanmasını hiçbir zaman istemeyecek 
bu yüzden de enerji tedarikini Rusya‘dan karşılamak istemeyecektir. Aynı zamanda, Rusya‘nın enerji bölgelerini 
kontrol altında tutarak daha fazla güçlenmesine sıcak bakmayacak, buralarda kendi varlığını hissettirecek ve 
Rusya‘yı engelleyecek politikalar üretecektir. Bu da bir gerçek ki, Rusya hem doğalgaz ve petrol konusundaki 
zenginliğini hem de Kafkas ve Orta Asya‘ya olan yakınlığını ve bölgeyle olan geçmiş bağlarındaki avantajını politik 
çıkarlarında kullanarak ABD‘ye göre daha avantajlı olacak gibi görünmektedir. Çin‘in de Orta Asya, Kafkasya ve 
Ortadoğu‘dan enerji temin etmesi bir enerji ihracatçısı olan Rusya‘yı rahatsız etmemekte ancak bu bölgedeki enerji 
politikaları ABD‘yi rahatsız etmektedir. Her ne kadar, ABD ve Çin arasında böyle bir sorunun varlığı çok kendini 
hissettirmese de gelecekte bunun belirtileri görünecek gibi durmaktadır. Nitekim, Suriye iç savaşı için yapılan 
toplantıda Çin‘in veto yetkisini kullanması bunun bir göstergesidir. Rusya‘nın da bu toplantıda, Çin ile birlikte 
aynı safta durması çıkarları doğrultusunda birlikte hareket edeceklerini göstermektedir. ABD ile zıt politika içinde 
olan İran da Rusya ile yakınlaşmış ve aynı safta yer almışlardır. Bu enerji politikalarının gidişatı göstermektedir 
ki Rusya, Çin ve İran enerji konusunda birbirlerinin çıkarlarını gözettikleri sürece politik anlamda da birbirlerinin 
yanında yer alacaklardır. Bu açıdan bakıldığında, ABD‘nin bölgede uygulamak istediği enerji politikalarına hem 
Rusya‘nın hem de İran‘ın politikaları engel olacak gibidir. Bu durum, bu ülkelerin çıkar çatışmalarının da devam 
edeceğini göstermektedir. 

Avrupa Birliği‘nin enerji konusundaki politikaları da, ABD‘nin politikalarına benzemektedir. Birlik, enerji 
ihtiyacının büyük bölümünü Rusya‘dan karşılamaktadır. Ancak, Rusya‘nın bunu siyasi bir koz olarak da kullanması 
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AB‘nin enerji güzergâhlarını çeşitlendirmek istemesine neden olmaktadır. Bu nedenle, Birlik Türkiye‘den geçmesi 
planlanan alternatif enerji hatlarını desteklerken Rusya bu duruma karşı çıkmaktadır. Ayrıca AB, enerji arzı 
güvenliği için Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu‘nun istikrarlı olmasını istemekte ve buralardaki karışıklığın enerji 
güvenliğine zarar vereceğini düşünmektedir. 

Avrupa Birliği‘nin enerji ihtiyacı, son zamanlarda giderek azalma eğilimine girmiştir. Ancak, bu durum kalıcı 
olmayıp gelecek yıllarda ihtiyacın tekrar artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Birlik günümüzde de önemli 
çalışmalar yaptığı yenilenebilir enerji kaynaklarına daha da önem verecek ve enerji kaynakları içinde kullanım 
oranını artıracak gibi görünmektedir. Nitekim, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde bu konuda önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Yenilenebilir kaynaklarda yapılan bu gelişmeler, yine de Birliğin enerji konusunda dışa olan 
bağımlılığını (özellikle de Rusya‘ya) bitirmeyecek ve alternatif kaynak ve güzergâh arayışları devam edecektir. Bu 
konuda, Türkiye AB için en önemli alternatif enerji güzergâhıdır. Ancak, Rusya ve İran gibi devletlerin politikaları bu 
durumu zora sokacak gibidir. Kuzey Afrika‘da, Birlik için alternatif bir enerji bölgesidir. Ancak, buralarda yaşanan 
kargaşalar da bu konuda engel teşkil etmektedir. Yine de, Birlik olarak değil belki ama Birlikte yer alan Fransa 
gibi ülkeler bu kargaşayı lehine çevirmek istemektedir. Nitekim, Libya‘da yaşanan iç savaşın ardından Fransa‘nın 
tutumu bunun göstergesi olup, Türkiye tarafından eleştirilmiştir. AB, her ne kadar ortak enerji politikası yürütmeye 
çalışsa da devletlerin bireysel politikalarının önüne geçemeyecek ve bu durum bazı devletlerin aleyhine olurken 
bazı devletlerin de lehine olacak gibi görünmektedir. 

Türkiye konumu itibarıyla çok stratejik bir noktada bulunmakta olup, enerji yönünden zengin olan bölgelerle 
enerjiye ihtiyaç duyan bölgeler arasında bir köprü görevi görmektedir. Türkiye, bir yandan Rusya ve İran gibi 
ülkelere olan enerji bağımlılığını çeşitlendirmek, bir yandan da Avrupa pazarına ulaşacak enerji koridoruna sahip 
olmak istemektedir. Ancak, başta Rusya ve İran olmak üzere bazı devletler bu duruma sıcak bakmamaktadırlar. 
Rusya, enerji konusunda kendisine bağımlı Avrupa‘nın bu açılımına ve Türkiye‘nin bu pazarda söz sahibi olmasına 
engel olmak için çalışmalar yapmakta, yapılan projelere alternatif üreterek veya çeşitli diplomatik girişimlerle 
bu duruma engel olmaktadır. İran da, Rusya gibi Türkiye‘nin bölgede önemli bir güç olmasını istememektedir. 
Son zamanlarda, İran ile yaşanan gaz fiyatlarındaki kriz ve Suriye konusunda yaşanan gerilimler bu durumun 
en güzel örneği olmuştur. Aslında İran‘ın, Türkiye üzerinden Avrupa‘ya gidecek enerji hatlarını desteklemesi 
öngörülmektedir. Çünkü, İran bu hat üzerinden Avrupa‘ya enerji pazarlayıp ekonomik gücünü artırabilir. Ancak, 
ABD‘nin İran‘a uyguladığı politikalar ve İran‘ın Rusya ile işbirliği yapması şimdilik Türkiye üzerinden Avrupa‘ya 
uzanacak enerji koridorunu İran‘ın desteklemeyeceğini göstermektedir. 

Türkiye Şubat 2012‘de, AB ile enerji konusunda karşılıklı menfaatlere dayalı anlaşma yapmıştır. Bu kapsamda 
Türkiye ve Avrupa Birliği‘nin (Türkmen, 2012); 

- Enerji ile ilgili uzun vadeli perspektifler, 

- Gaz, elektrik ve petrol gibi kaynaklarda ortak menfaatlere dayalı altyapının oluşturulması, 

- Bölgesel ve küresel enerji işbirliği, 

- Yenilenebilir enerji, enerjinin verimli kullanılması ve temiz enerji teknolojilerinin desteklenmesi, 

- Nükleer enerji güvenliği ve radyasyona karşı korunma gibi konularda ortak çalışmalar yapma kararı almışlardır. 

Türkiye önceki yıllara göre, enerji arama faaliyetlerine daha fazla önem vermekte ve bazı bölgelerde alınan 
olumlu sonuçlar neticesinde de arama faaliyetlerini bakıldığında ABD‘nin bölgede uygulamak istediği enerji 
politikalarına hem Rusya‘nın hem de İran‘ın politikaları engel olacak gibidir. Bu durum, bu ülkelerin çıkar 
çatışmalarının da devam edeceğini göstermektedir. 

Türkiye‘nin enerji tüketimi giderek artma eğilimindedir. Türkiye‘nin enerji tüketimi diğer dünya ülkelerinin 
ortalamasından 2,5 kat daha fazla büyümüştür. Bu tüketimde de, fosil yakıtların payı giderek artarken, yenilenebilir 
ve nükleer enerji kaynaklarının payının yetersiz olduğu görülmektedir. Fosil yakıtlara olan bu bağımlılık da, ülkenin 
enerjide daha fazla dışarıya bağımlı olmasına neden olmaktadır (Türkmen, 2012). 

Türkiye, enerji tedarikinde dışa bağımlı bir ülkedir. Özellikle petrol ve doğalgaz acısından bu bağımlılık, Türk 
dış politikasını da derinden etkiler. Öncelikle Rusya, İran, Irak ve Azerbaycan gibi komşularından enerji ithal eden 
Türkiye’nin, doğalgazda Rusya’ya olan mutlak bağımlılığı, ilk nükleer santralin yapımının da yine bu ülke tarafından 
üstlenilmesi, iki ülkenin diplomatik ilişkilerine de yansır. Suriye, Irak, İran gibi önemli bölgesel konularda birbirinden 
farklı, hatta karşıt politikalar izleyen Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilerde, enerji her zaman ilk sırada gelir. 
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Türkiye’nin bir numaralı dış ticaret ortağı olan Rusya, dış politikasında enerjiyi sadece Türkiye’ye karşı değil, 
Avrupa’ya karşı da önemli bir diplomatik silah olarak kullanır. Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmemesi, elektrik enerjisinde tek kaynağa (doğalgaz), bu kaynağın temininde de tek ülkeye (Rusya) bağımlı 
olması, enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından olduğu kadar, dış politika ve güvenlik açısından da önemli 
bir sorundur.

Şekil 7.50. Avrupa ülkelerinin Rusya Federasyonu’na doğalgaz bağımlılığı

(http://www.hurhaber.com/rusya-ya-dogalgaz-bagimliligina-care-araniyor/haber-626058)

Türkiye bu bağımlılığını azaltıp bir an önce enerjide coğrafi avantajlarını kullanmalıdır. Türkiye‘nin yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ağırlık vermesi, doğalgazın elektrik tüketiminde payını azaltması ve nükleer enerji santrallerini 
devreye sokmasıyla enerjideki bağımlılığını azaltması kısmen mümkündür. 

Türkiye‘nin Avrupa ülkelerinin enerji konusunda Rusya‘ya bağımlılığına alternatif oluşturması hem Türkiye‘nin 
enerji koridoru olmasında hem de Avrupa‘nın enerji güvenliğini sağlamasında önemli bir adım olacaktır. Türkiye‘nin 
enerji koridoru olma yönünde ikinci coğrafi avantajı da Hazar bölgesi, İran ve Irak‘ın petrol ve doğalgazının Avrupa‘ya 
ulaştırılmasında güzergâh oluşturabilmesidir. Türkiye, Avrupa‘ya enerji taşınmasında bu avantajlı coğrafyasını 
kullanabilir ve enerji güzergâh ve ticaretini elinde bulundurursa enerji pazarının yeni aktörlerinden biri olabilir. 
Bunun olabilmesi için de, öncelikle ülkenin enerji bağımlılığını azaltıp rahatlaması gerekmektedir. 

Enerji konusundaki bu çalışmaları sırasında, Türkiye‘yi önemli sorunlar da beklemektedir. Rusya‘nın politikaları, 
İran‘la son zamanlarda gerginleşen politik ortam ve Irak‘ın güvensiz bir yapısı Türkiye‘nin önündeki en büyük 
engellerdendir.

Rusya ve İran’la yaşanan olumsuzluklar, Türkiye’nin bu ülkeler ile yaptığı ihracatı azaltacaktır. Her kriz aslında 
beraberinde fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye, bu ortamdan doğru dış politikalar ve petrol yatırımları ile 
kazançlı bir konuma geçebilir. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte, Türkiye petrol varlıklarına daha çok 
yatırım yapmalı ve maliyetler düşükken petrol arama faaliyetlerine hız vermelidir.
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Türkiye 2050 yılına gelindiğinde BP ve HSCB Bank’ın öngörüleri çerçevesince dünyanın 12. büyük ekonomik 
gücü olacaktır (Çizelge 7.7.).

Çizelge 7.7. 2050 yılında dünyanın en büyük ekonomileri ve Türkiye’nin yeri

Enerjinin elde edilmesinde petrol ve doğalgazın büyük stratejik öneme sahip olması nedeniyle, petrol 
endüstrisinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler ile çok uluslu veya bağımsız şirketler ve kuruluşlar değişen koşulları 
dikkate alarak, politikalarını ve stratejilerini değiştirmekte ve yatırım planlarını gözden geçirmektedirler.

Küreselleşme eğilimi her alanda olduğu gibi enerji sektöründe de etkisini göstermiş ve geçtiğimiz son dönemde 
büyük uluslararası petrol şirketleri arasında önemli birleşmeler olmuştur. Bu bağlamda; en azından enerji 
maliyetlerini düşürmek, teknoloji geliştirmek ve iş kapasitelerini geliştirmek amaçlarına yönelik olarak, BP’nin 
AMOCO ile, TOTAL’ın PETRO FINA ile, EXXON’un MOBIL ile, sonradan BP-AMOCO’nun ARCO ile ve TOTAL-PETRO 
FINA’nın ELF ile birleşmeleri örnek gösterilebilir. Bu gelişmelerin ışığında, dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin 
% 70’inden fazlasını elinde bulunduran Ortadoğu, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nin komşusu olan Türkiye’de de, 
uzun vadeli petrol ve doğalgaz politikalarının yeniden gözden geçirilmesinde büyük yararlar bulunmaktadır (DPT, 
2001).
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8. TÜRKİYE’NİN PETROL ARAMA STRATEJİSİ VE GELECEK İÇİN ÖNERİLER

8.1. PETROL ARAMA YÖNTEMLERİ VE RİSKLER

Petrol sektörü; teknoloji, bilgi, tecrübe ve sermayenin yoğun olduğu bir iş kolu olarak yeraltındaki görülmeyen 
doğal kaynakları ve devamını arayıp, anlamak ve ekonomik değerleri bulup yer üstüne çıkarmak gibi tarifinde var 
olan riskli, riskli olduğu kadar da yüksek getirili bir uğraştır. Bu nedenlerden dolayı hidrokarbonların bulunuşundan 
bugüne kadar, var olduğu ispatlanan her ülkeye has kanunları vardır (Gönülalan, 2006). Petrol aramacılığında risk, 
ekonomik keşif hâlinde büyük kârlılık içermesi nedeniyle katlanmaya değerdir.

Petrolün bulunmasından tüketime sunulmasına kadar geçen süreçler; arama, üretim, taşıma, depolama ve 
rafinasyon işlemlerini içermektedir. Petrol arama çalışmaları; petrol kaynaklarının varlığını belirlemek amacıyla, 
jeofizik yöntemlerin kullanılmasından, arama kuyusu açılmasına kadar olan süreçteki faaliyetler olmaktadır. 
Yapılan incelemeler sonucunda, petrolün varlığının ispatlanabilmesi için arama kuyusu açılmaktadır. Petrol 
kaynağına ulaşıldıktan sonra yapılan ilave tetkikler neticesinde sondaj işlemlerine başlanmaktadır. Bir başka 
deyişle, petrol üretim çalışmaları; varlığı belirlenmiş kaynakların ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik 
olarak bir alanda birden fazla kuyunun üretime açılması çalışmalarıyla, üretimi artırıcı çalışmaları içermektedir. 
Petrol yeryüzüne çıkarılarak üretilmeye başlandıktan sonra, ham petrol ve petrol ürünlerinin arıtma merkezlerine 
ve kullanıcıya ulaştırılması boru hatları veya tankerlerle gerçekleştirilmektedir. Doğal haldeki ham petrolün, 
hemen hemen hiçbir kullanım alanı bulunmamaktadır. Ancak, kompleks hidrokarbon karışımı rafinasyon süreci 
ile farklı ve çeşitli yararlı ürüne dönüşebilmektedir (Görgün, 2013).

Petrol sektörü, çok farklı faaliyetler zincirinden oluşur. Bu faaliyetler, iki ana grupta toplanır. Arama ve üretim 
faaliyetlerini kapsayan grup “upstream”, üretim sonrası, yani taşıma, rafinaj, depolama ve dağıtım faaliyetlerini 
kapsayan ikinci grup ise “downstream” faaliyetleri olarak adlandırılır. Petrol sektörünün ilk halkasını oluşturan 
arama faaliyetleri, petrol ve doğalgaz bulmak amacıyla yapılan jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmalarını kapsar. Bu 
çalışmalar, arama alanı ve arama alanının yer aldığı çökelme havzasında daha önce yapılmış olan bütün jeolojik, 
jeofizik, jeokimyasal ve sondaj kuyularından elde edilen yeraltı verilerinin derlenmesiyle başlar. Farklı zamanlarda, 
farklı kuruluşlarca ve farklı amaçlarla elde edilen bu veriler sürekli olarak değerlendirilerek yeraltı jeolojisi lokal 
ve bölgesel ölçekte aydınlatılmaya çalışılır. Yeraltına ilişkin, büyük faylar ve kıvrımlar gibi onlarca veya yüzlerce 
kilometre boyundaki megaskopik jeolojik özellikler (örneğin Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fayı) yanında, 
gözeneklilik ve geçirgenlik gibi mikroskobik ölçekteki rezervuar özellikleri ve ppm (milyonda bir) seviyesinde 
kimyasal özellikler derlenerek değerlendirilir. Amaç, yeraltını mümkün olduğunca detaylı olarak tanımaktır. 
Sürekli olarak yeni bilgiler ışığında, yeniden değerlendirilen arama alanında petrol rezervinin oluşması açısından 
olumlu olarak belirlenen alanlarda sondaj kuyusu delinir. Eğer, ekonomik boyutta bir petrol birikimine rastlanırsa, 
yeni bir petrol sahası keşfedilmiş olur ve sahanın geliştirilmesi için tespit ve üretim kuyuları delinerek üretim 
faaliyetleri yapılır. Eğer, arama sondajından olumsuz sonuç alınır ve arama ruhsat alanında delinebilecek başka 
potansiyel yoksa, o ruhsat alanı Petrol Kanunu hükümlerine göre terk edilir (Atalay, 2003).
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Şekil 8.1.  Petrol arama ve üretim iş akış şeması

Yeni bir bölgede petrol arama aşamaları şu şekildedir;

A - Araştırma Aşaması 

1. Adım: Çökel havzaların belirlenmesi (harita, rapor ve hava fotoğrafları, eski incelemeler vb. verilerin 
değerlendirilmesi) 

2. Adım: Havza türünün belirlenmesi (kıvrımlı bir dağ kuşağı önünde mi, horst-graben ve faylardan etkilenmiş 
mi, ne tür bir deformasyon stili var) 

3. Adım: Stratigrafinin belirlenmesi (çökel istiflerin stratigrafisi, kalınlığı, yayılımı, havza simetrisi) 

4. Adım: Yüzeydeki hidrokarbon bulgularının belirlenmesi (petrol sızıntıları, çamur volkanları, yanmış killer, 
topraktaki sülfür) 

5. Adım: Paleontolojik / palinolojik verilerin toplanması (kayaların yaşı, çökelme ortamı) 

6. Adım: Yapısal özelliklerin belirlenmesi (yapı stili, yapıların gelişme yaşı) 

7. Adım: Lojistik ve maddi koşulların belirlenmesi (petrolün ulaşılabilirliği, maliyet, vergi ve kanunlar) 

B- Tanımlama Aşaması 

1. Adım: Stratigrafik gidişlerin yerselleştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi (detay hava fotoğrafı ve jeolojik 
haritalama çalışmaları) 

2. Adım: Bölgesel stratigrafinin belirlenmesi (gravite ve manyetik ölçmeler, tanıma sismik kesitleri, 
uyumsuzlukların ve temelin belirlenmesi) 

3. Adım: Yapısal stilin belirlenmesi (sıkışmalı ve gerilmeli yapılar, yapısal gidişler) 

4. Adım: Olası kaynak kaya ve rezervuarın belirlenmesi 

5. Adım: Test kuyularının açılması ve buradan elde edilecek örneklerin organik jeokimyasının belirlenmesi

C - Ekonomik Aşama

Sondaj açılabilecek yapıların belirlenmesi, hedeflerin belirlenmesi, araştırma kuyularının açılması

Deniz tabanında veya gölsel ortamda oluşan hidrokarbonlar ve denizsuyu / salamura sular, sıkışan çökeller 
içerisinden damlacıklar halinde sızarak birikebileceği boşluklar arar ve bu boşlukların bulunduğu kumtaşı ve 
kireçtaşı gibi daha gözenekli kayalara doğru hareket eder. Daha sonra petrol, göç etmiş olduğu bu yeni gözenekli 
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kaya içerisinde sudan hafif olması sebebiyle su basıncı ve diğer basınçların etkisiyle yatay yönde ve/veya yukarıya 
doğru hareket eder. Bu şekilde bir kısım petrol, yol bulup yeryüzüne ve deniz diplerine sızarken, diğer bir kısım da 
petrol kapanı olarak isimlendirilen bazı yeraltı yapılarında birikir ve gözenekli kayanın çatlak, yarık ve gözenekleri 
içerisinde milyonlarca yıl saklı kalır. Petrol aramaları, petrolün saklandığı ve/veya sıkıştığı bu saklı petrol 
kapanlarının saptanmasını hedeflemektedir.

Petrol kapanları yeryüzüne çok yakın olabilecekleri gibi, çok derinlerde de olabilirler. Petrolün aranıp 
bulunmasında bilimin, teknolojinin ve deneyimin önemli bir payı vardır.

Petrol aramacılığının teknolojik önemi bu konudaki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve sermayeyi kapsar. 
Arama faaliyetlerinde, kullanılan teknoloji çok hızlı ilerlemektedir. Bu teknoloji, her biri kendi içinde uzmanlık ve bilgi 
birikimi gerektiren birçok farklı disiplinlerden oluşur. Jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve diğer arama yöntemleriyle 
sondaj teknolojisinde uzmanlaşmak, bu konulardaki gelişmeleri takip edip uygulamak ve hatta bu gelişmelere 
önderlik etmek, ancak yoğun arama faaliyetinde bulunmakla mümkündür. Bunun gerçekleştirilebilmesi de, arama 
faaliyetinin alt dallarından her birinde yetişmiş insan gücü ve malzemeye sahip olmak yani bu alana sermaye ayırıp 
faaliyetleri sürekli kılmakla mümkündür. Yetişmiş insan gücü, bilgi birikimi ve teknolojiye sahip olan kuruluşlar 
yurt içinde kazandıkları tecrübeyi kullanarak yurt dışında da faaliyette bulunabilirler (Atalay, 2003).

Arama faaliyetini başka sektörlerden ayıran özellik, faaliyetlerde elde edilen bilginin sürekli olarak birikmesi 
ve daha sonraki faaliyetlerde de kullanılmasıdır. Bir çökelme havzasında, belli bir yer ile ilgili bilgi sadece o yer 
için değil, tüm havza için önemlidir. Petrol aramacılığı ile ilgili parametrelerin her birinin lokal olarak doğru 
tahmin edilmesi, o parametrenin havza genelinde dağılımı ve değişimi ile ilgili bilgi birikimine ve bilgilerin gerçekçi 
değerlendirilmesine bağlıdır. Bundan dolayı, Petrol Kanunu gereği, bir arama ruhsatı terk edildiğinde, o ruhsatla 
elde edilen yeni veriler Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PIGM)’ne teslim edilerek gelecekteki arama faaliyetlerinde 
başka arayıcılar tarafından kullanılmak üzere arşivlenir. Böylece, zamanla daha fazla ve daha doğru bilgiler 
kullanılacağı için arama faaliyetlerinde daha gerçekçi değerlendirmelerde bulunmak mümkün olacaktır (Atalay, 
2003).

Petrol aramacılığının bir başka önemi de, petrolün stratejik özelliğidir. Petrol ve doğalgaz, tıpkı kömür gibi fosil 
yakıt, yani yenilenmesi mümkün olmayan enerji kaynağıdır. Bundan dolayı, mevcut rezervlerin bulunduğu alanlara 
sahip olmak veya yeni rezervlerin keşfedilmesi stratejik önemdedir. Petrolün ticari olarak üretilip endüstride 
kullanılmaya başlandığı 19. yüzyıl ortasından beri stratejik önemi giderek artmaktadır. Stratejik önemdeki 
petrol rezervlerinin yeterli olması, ancak yeni rezervlerin keşfedilmesiyle, bu da arama faaliyetlerinin sürekli 
olarak sürdürülmesi, petrol potansiyelinin tamamının araştırılıp ortaya çıkarılmasıyla mümkündür. Yeni petrol 
rezervlerinin keşfindeki azalma, petrolün stratejik önemini daha da artırıcı bir rol oynamaktadır (Atalay, 2003).

Petrol arama ve üretimi, çok disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Arama ve saha geliştirme aşamasında, en fazla 
görev jeoloji ve jeofizik mühendislerine düşmektedir. 

8.1.1. Jeolojik ve Jeofizik Etütler ve Maliyetleri

Jeolojinin arazi ve laboratuar yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda bir bölgenin petrol 
potansiyeli olumlu görüldüğü takdirde, jeofizik yöntemler yardımıyla petrol kapanı olabilecek noktaların tespiti 
yapılır ve bütün bunlardan sonra tespit edilen noktaların delinmesi (sondaj) petrol aramacılığı zincirinin son 
halkasını oluşturur.

Petrol aramaları, öncelikle bir jeolojik sorun olup, ilk aşamada hidrokarbonların mevcut olabileceği jeolojik 
açıdan uygun yerler tespit edilmektedir. Petrol aranacak bölgede öncelikle petrol oluşumuna, birikimine ve 
kapanlanabilmesine uygun jeolojik yapının olması gerekmektedir. Bunların yanısıra; bölgedeki kaya çeşitlerinin 
konumları ve jeolojik yaşları, yerkabuğunun kıvrım ve kırıklarının oluşturduğu yapısal şekiller ve kayaların çökelme 
ortamları da petrol varlığının tespitinde incelenmesi gereken hususlardır. 

Yeraltındaki hidrokarbon birikintilerini bulmak için en çok kullanılan jeofizik yöntem olan sismikte, yapay 
bir kaynaktan yeraltına gönderilen ses dalgaları çeşitli kayalardan yansıyarak yeryüzüne döner ve jeofon adı 
verilen aletlerle kaydedilirler. Bu kayıtlar, bilgisayar programları ile çözümlenir, yorumlanır ve muhtemel petrol 
birikintilerinin yerleri tespit edilir. 

Yeraltında petrolün varlığını doğrudan gösteren hiçbir yöntem olmadığından, petrol aranmasında jeolojik ve 
jeofizik etütler ile havadan ve uzaydan çekilmiş fotoğraflardan yararlanılır. Buna karşın, yeraltındaki bir petrol ve 
doğalgaz varlığı yalnızca kuyu açarak ve üretim yapılarak belirlenebilir.
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Şekil 8.2. Farklı petrol kapanları

Şekil 8.3. Sismik ölçümler
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Çizelge 8.1. Türkiye’de jeolojik etüt fiyatları (JMO, 2016)

İşin Adı Birimi Birim Fiyatı (TL)

1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 144 Km2 (1 pafta) 23.750

1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1 Km2 750

1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1 Km2 1.200

1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve kesitler dahil) 1 Km2 1.800

1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Raporu yazım bedeli 144 Km2 (1 pafta alan için) 10.800

1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1 Km2 450

1/5.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1 Km2 650

1/1.000 Ölçekli Jeolojik Etüt Rapor yazım bedeli 1 Km2 750

NOT:  Jeolojik Etüt ; Jeolojik harita ve kesit hizmetlerinin bedeli + Rapor Yazım Bedelinin toplamından oluşur.

Bir sondaj kuyusunun jeolojik takip ücreti, 350 TL/gündür (JMO, 2016). Karada yapılacak sismik ölçüm 
ücretleri, sismik ölçümlerin 2 veya 3 boyutlu olmasına göre ve ölçüm derinliğine göre 5000 - 15 000 $ / km 
arasında değişmektedir (Bu konuda, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
web sayfalarında yayınlanan birim fiyatlar bir kriter olarak kullanılabilir). 

8.1.2. Petrol Kuyusu Açma Kararı Oluşturulması ve Risk Analizi 

Milyonlarca dolarlık yatırımları gerektiren petrol kuyusu sondajlarının, hem üretim hem AR-GE hem de 
incelemeye yönelik misyonları gerçekleştirme görevleri vardır. Bu zorunlu misyonları gerçekleştirme durumunda 
olan kamu kurumu ve kuruluşları ile özel şirketlerin yapması gereken sadece kuyu açma kararını vermek değil aynı 
zamanda kuyu açıldıktan sonraki aşamalarda işletmeyi en etkin durumda tutmak veya bu seviyeyi yükseltmektir. 

Bir yandan kuyu açmak için yapılacak her türlü maliyet unsuru optimize edilmeye çalışılırken, diğer taraftan 
karar birimleri rezervli yapıya ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefe de ancak, açılan kuyuların etkinlik-verimlilik 
analizinin yapılması durumunda doğru olarak ulaşılabilir. Yeterli inceleme, araştırma ve değerlendirmeler 
yapılmaksızın açılan kuyular sonucunda, doğası gereği pahalı olan hidrokarbon üretimi daha da yüksek maliyetlere 
sebep olabilmektedir. Dolayısıyla; petrol ve doğalgaz kuyuları açılması çok büyük maliyetlere sebep olabileceği 
gibi, sürecin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi halinde yüksek gelir artışlarına da yardımcı olabilecektir.

Yapılan araştırmada kullanılan yöntem, petrol arama projelerinin maliyet analizlerinde net bugünkü değer 
yöntemi, net bugünkü değer oranı (kârlılık indeksi) değeri ve iç kârlılık oranı değeri gibi proje için çok önemli 
değerlerin hesaplanmasını ve proje sonucunda alınmış kararların ve bu kararların nedenlerinin tartışılmasını 
içermektedir. 

Petrol kuyusu açılırken amaç, hedef bol rezervli bir keşifte bulunmaktır. Ancak, gerçekleştirilmeye çalışılan 
hedefin sonucu belli olmadığından, kazanma ve kaybetme riskini beraberinde getirecektir. 

Riskin sebebi belirsizlik, kayıp olasılığı (açılan kuyunun petrollü ve gazlı bir kuyu olarak sonuçlanmaması), 
zarar ihtimali (kuyunun açılmasından sonuçlanmasına kadarki süreçte yapılan masrafların elde edilen üretim 
miktarından fazla olması) ve yerin altıyla ilgili şüpheden (kuyu açılmadan önce yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar 
sonucu oluşan hidrokarbon bulma beklentisinin, kuyu açılması sonucunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair 
şüphe) kaynaklanır. 

Petrol kuyusunun açılmasına yönelik bir karar aşamasında, yatırım kararı verilirken öncelikle bir model 
ortaya konulmalıdır. Bu model oluşturulurken de, yapılacak olan yatırımın finansal yapısını model sayesinde 
değerlendirebilmek mümkün olmalıdır. Modeli doğru kurmak çok önemlidir. Bu sebeple, kuyu açılma kararının 
verilmesi ile başlayacak olan sürecin aşama aşama ortaya konulması modelin olmazsa olmazlarındandır. Bu 
aşamalar sırasıyla şu şekildedir ;

1. aşamada: Kuyu açma kararı verilecek mi verilmeyecek mi? 

Yapılacak olan teknik toplantıda, proje jeoloji ve jeofizik mühendislerinin sunmuş oldukları verilere, bilgilere, 
tahmin edilen petrol potansiyeline dayanılarak ayrıca maliyet ve risklere yönelik yapılmış olan analizleri de dikkate 
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alarak, üst yönetim o sahada bir lokasyon verilmesine veya verilmemesine (kuyu açılmasına veya açılmamasına) 
karar verir. 

Çizelge 8.2. Petrol arama projelerinin risk değerlendirilmesi (Şengöz, 2011)

Çizelge 8.2. Petrol arama projelerinin risk değerlendirilmesi (Şengöz, 2011)

2. aşamada; Kuyu açma kararı verildikten sonraki aşamadır. Sonuçta, boş kuyu çıkarsa veya kuyuda petrol 
çıkarsa ne olur? 

Kuyu açma kararı verilirse, kurulan modeli denetleyen üç önemli değişken olacaktır; 

1) Kuyunun açılması durumunda sonuç yani kuyunun başarı veya başarısızlığı (petrollü veya boş kuyu çıkma 
ihtimali). Kuyu açma kararı, her ne kadar olumlu senaryolar üzerine alınmış bir karar olsa da petrol aramacılığında 
hiçbir zaman kesin sonuçlar yoktur. 

Kuyu açma kararı, her ne kadar sahada yapılan çalışmalar ile elde edilen veriler sonucunda jeoloji ve jeofizik 
mühendisleri tarafından verilmekte ise de yapılan çalışmalarda yanılma payı vardır. 

2) Bulunan rezervin boyutu 

3) Kuyunun işletmeye alınması sonucunda elde edilecek kar veya zarar miktarı

Yani kuyuların açılması sonucunda elde edilen üretim miktarı her zaman çalışan personel sayısına, kuyu için 
yapılan harcamalara, kuyunun derinliğine ve kuyunun ortalama sondaj süresine bağlı olarak değişmemektedir. 
Sonuç olarak, açılan kuyuların petrollü veya kuru kuyu olma olasılığı vardır ve petrol aramacılığı riskli bir 
süreçtir. Yapılan sondajlar sonucunda her ne kadar maliyetler fazla, sondaj süresi uzun, çalışan işçi sayısı 
yüksek ve inilen derinlik çok olsa da her zaman kazılan kuyunun petrol ve gazlı kuyu olarak sonlanması mümkün 
olamamaktadır. Öyle ki, bazen en büyük harcamaların yapıldığı en derin kuyularda petrol ve doğalgaz emaresine 
dahi rastlanamamaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 30.07.2007 tarihinde sondajına başladığı Yuvaköy-1 kuyusunda 21.08.2009 
tarihi itibariyle 7216 metreyi geçerek sondajı Petrol Emareli Kuru Kuyu olarak tamamlamıştır. Kuyunun 
lokasyonunun verilmesi aşamasında, kuyunun her ne kadar petrollü olduğuna yönelik sağlam bilgi ve varsayımlar 
olsa da Yuvaköy-1 Petrol Emareli Kuru Kuyu olarak tamamlanmış ve her yeni metreye jeolojik açıdan teknik 
bilgiler elde etmek amacı ile inilmiştir. Tabiki, Yuvaköy-1 kuyusu bu anlamda yüksek bir öğrenim maliyetine neden 
olmuştur denilebilir. Ancak, petrol varlığını öğrenmenin tek ve kesin yolu kuyu açmaktır ve jeolojiyi teorik bilgiler 
vasıtası ile öğrenmenin yanı sıra bunu uygulama ile desteklemek mecburidir. Yapılan masrafların daha sonra açılan 
kuyularda sağlayacak olduğu tecrübe sayesinde, masrafları önleyerek pozitif getiri sağlayacağı düşünülmektedir 
(Görgün, 2013).
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21.08.2009 tarihinde sondajı tamamlanan Yuvaköy-1 kuyusu, ulaşılan 7216 m ile Türkiye’nin en derin, dik 
derinlik olarak kazılan dünyanın en derin 46. kuyusu olmuştur. Yuvaköy-1 kuyusunda, TPAO yönetimi tarafından 
kuyu açma kararı verilmesinin akabinde; inilen her yeni metraj bir yandan petrol bulma umudunu artırırken, bir 
yandan da maliyetlerin neden olduğu riski artırmıştır. Ancak, yukarıda değinildiği gibi risk analizi bir süreçtir. İki 
sonuç vardır; açılan kuyunun petrollü kuyu olması veya olmaması. Yuvaköy-1 kuyusu, petrollü kuyu olamamasına 
karşın belirli bir sondaj süresinden ve metrajdan sonra yönetimin rezerv bulma amacı değişerek bu amaç yerini 
jeolojik bilgi edinme amacına bırakmıştır. Bu sebeple, belirli bir derinlikte petrol bulunmamasına rağmen daha 
derine inmekteki ısrarın nedeni tamamen jeolojik yapıyı anlamaya yöneliktir (Görgün, 2013). 

Sonuçta; ortada alınan bir risk vardır ve alınan riskin sonuçlarının değerlendirilmesi tamamen bakış açısına 
göre farklılık gösterecektir. Açılan kuyunun boş çıkmasının, sadece giderleri arttırdığına veya sadece daha sonra 
açılan kuyulara jeolojik katkı sağlayan bir örnek çalışma olacağına dair fikirler eşzamanlı değerlendirilmelidir 
(Görgün, 2013).

Arama faaliyetinin bir önemi de, ekonomik boyutudur. Sadece, arama faaliyeti sayesinde yeni petrol rezervleri 
keşfedilebilir. Bugün yapılacak birkaç milyon dolarlık bir arama çalışması sonunda keşfedilecek yeni bir petrol 
sahasının önümüzdeki on yılda yüz milyon varillik petrol üretimi sağlayacağı varsayıldığında ve petrolün varili 
ortalama 25 dolar kabul edildiğinde, 2.5 milyar dolarlık bir ekonomik boyut ortaya çıkar. Riski yüksek olan petrol 
arama faaliyetinin olumlu sonuçlanması durumunda, getireceği gelirin büyüklüğü ve bunun yapılan yatırımla 
bire bir orantılı olmaması da bu sektörün kendine özgü çarpıcı bir özelliğidir. Büyük miktarda harcama yapıp, 
başarısız olmakla birlikte, az bir masrafla tek bir arama kuyusu delerek olumlu sonuç almak, yani büyük bir rezerv 
keşfetmek de mümkündür. Bunun tipik örneği, 1988 yılında Adıyaman civarında keşfedilen Karakuş sahasıdır. 
Bu sahada, aynı yapıda olduğu için Cendere sahasıyla birlikte değerlendirildiğinde, toplam üretim 2001 yılı sonu 
itibariyle 105 milyon varili aşmıştır. Günlük üretim, aynı tarihte 11 670 varil olup gerek toplam üretimde, gerekse 
günlük üretimde Karakuş sahası Türkiye’nin en büyük üretim yapılan sahası olmuştur (Atalay, 2003).

Petrol aramacılığının bir başka ekonomik boyutu da, arama faaliyetleri için kullanılan hizmet sektörünün 
yaratacağı istihdam ve vergiler ile keşfedilecek yeni sahadan üretilen petrolden devlete ödenecek olan Devlet 
Hissesidir. Petrol Kanunu gereğince, üretilen brüt ham petrolden % 12.5 oranında Devlet Hissesi ödenir. Karakuş 
sahasında, 15 yılda üretilen 105 milyon varil petrolden elde edilen 13.12 milyon varillik Devlet Hissesi, varili 25 
dolar kabul edildiğinde, 328 milyon dolar değerine ulaşır (Atalay, 2003).

Şekil 8.4. ABD’de arama ve geliştirme hedefli kuyularda bulgu başarı (keşif isabet) oranı (Pamir, 2006)

Türkiye’de 1945 yılından günümüze açılan 1.910 arama kuyusu sonucunda, toplam 216 üretim sahası 
keşfedilmiştir. Arama kuyularındaki hidrokarbon keşif isabet oranı, % 11 civarındadır (PİGM, 2016).
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Şekil 8.5.  Türkiye’de petrol bulmada şirketlerin oranı (Çoban, 2009)

Şekil 8.6. Türkiye’de doğalgaz bulmada şirketlerin oranı (Çoban, 2009)

Son 12 yıllık süreçte açılan toplam 1.545 adet kuyudan 642 adedi petrollü 406 adedi ise gazlı bitirilmiştir (PİGM, 
2015).

* 2014 yılından 2015 yılına devreden sondaj ve test faaliyetleri 65 adettir.

Şekil 8.7. 2003 - 2014 yıllarında arama ve üretim kuyularının sonuçları (PİGM, 2015)
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8.1.3. Sondaj Faaliyetleri, Sondaj Derinlikleri ve Maliyetler

Sismik haritalar ile sahanın jeolojik verileri birleştirilerek arazi üzerinde kazılacak nokta tespit edilir. Aynı 
zamanda hedef formasyonlarının derinliği, hangi formasyonların kaç metrede kesileceği, formasyonların litolojik 
özellikleri, kuyu derinliğinin kaç metre olacağı detaylı olarak tespit edilir ve programa yazılır. Kuyuda hangi 
seviyelerde karot alınacağı, Drill Stem Test (DST) yapılacağı belirtilir. Bölgede, daha önce yapılan çalışmalar ve 
sonuçları yazılır. 

Derinliği ve litolojisi tahmin edilen formasyonların hangi tip ve kaç adet matkapla kazılacağı, matkap çaplarının 
kaçtan başlayacağı, hangi sondaj dizisinin kullanılacağı, hangi çap matkapla kaç metreye kadar sondaj yapılacağı, 
sondaj çamurunun cinsi ve özelliklerinin ne olacağı, her inen boru (casing) sonrası kuyu başı özellikleri, hangi 
metreye kaçlık borunun ineceği ve boruların özellikleri yer almaktadır. Borular indirildikten sonra, kullanılacak 
borulama çimentosunun miktarı ve özellikleri belirlenir. 

Sondaj kulesinin yerleşebileceği ve bir kısmı betonla kaplanmış olan düz zemine lokasyon denir. Lokasyon, 
saha ve sismik çalışmaları sonucu tespit edilen nokta üzerinde yer alır. Lokasyonda düz zeminin dışında; çamur 
çukuru (sondaj esnasında kullanılan atık çamurun ve kimyasalların toplandığı çukur), celler havuzu (sondaj 
kulesinin merkezinde bulunan, kuyu başının yer aldığı büyüklüğü kule tipine göre değişen çukur) ve check shot 
çukuru (sondaj faaliyeti sona erdikten sonra kuyunun loglarından check shot alınırken kullanılan 4 x 4 x 4 metrelik 
çukur) bulunmaktadır.

Kule montajı yapıldıktan sonra, sondaj işlemine geçilir. Programda belirtilen çapta ve özellikteki dizi ile 
programda belirtilen çaptaki matkap ile sondaja başlanır. Programda belirtilen borulama derinliğine kadar 
sondaj yapılır. Sondaj esnasında, belirli aralıklarla veya gerek duyulduğunda tatco yardımı ile kuyunun sapması 
ölçülerek kuyu sapması kontrol altında tutulmaya çalışılır. Programda, belirtilen loglar alınarak borular indirilir 
ve çimentolanır. Kuyubaşı monte edilerek düşük çaplı matkap ile sondaja devam edilir. Bir sonraki borulama 
derinliğine kadar da aynı işlemler yapılır ve bir küçük matkapla daha ilerlemeye devam edilir. Hedef seviyelerde, 
kaynak kaya ile gözenekli ve emareli seviyelerden karot alınır. Gözenekli ve emareli seviyelerde DST(Drill Stem 
Test) yapılır. Kuyu, hedeflenen derinlikte bitirilir. Sondaj faaliyetleri bittikten sonra programda belirtilen loglar 
alınır, check shot yapılarak son derinliğe kadar programda belirtilen borular indirilir ve çimentolanarak kuyu 
tamamlama (workover) işlemleri için yeniden montaja geçilir.

Kuyudan alınan loglardan ve numune tariflerinden petrollü seviyeler tespit edilir. Kuyunun borulama 
çimentosunun kalitesini görmek için çimento logu alınır. Çimento bağı yetersiz ise, tamir çimentosu yapıldıktan 
sonra perforelere geçilir. İçinde patlayıcı bulunan mermiler, belirlenen seviyelere gelecek şekilde patlatılarak 
borularda delik açma işlemi (perfore) yapılmış olur. Swablar yapılarak kuyudan gelen mayinin cinsi, miktarı, 
seviyesi ve günlük üretim miktarı belirlenir.
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Şekil 8.8. Kara petrol sondajları
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Şekil 8.9. Deniz petrol sondajları
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Kuyunun günlük verimi belirlendikten sonra, hangi çeşit pompanın kullanılacağına karar verilir, üretim hatları 
bağlanarak kuyu üretime alınır.

Petrol ve doğalgaz keşfi ve üretiminde en önemli konu, bulunan petrolün gravitesi yani kalitesi ve petrolü 
çıkarmak için yapılacak olan harcamaların petrolden elde edilecek gelirin altında kalıp kalmadığıdır.

Bir bölgedeki rezervuarlarda bilinen petrol ve doğalgaz miktarı, yerinde rezervi oluşturur. Ancak, bu rezervin 
büyük bir kısmını üretmek mümkün değildir. Petrol yatağının yayılımı saptandıktan sonra, gözenekli kaya 
içerisindeki yerinde rezerv ile bu miktarın ne kadarının üretilebileceği hesaplanır. Bu oran, Türkiye’de sahaların 
niteliğine göre % 5 ile % 44 arasında değişmektedir (www.petform.org.tr).

Şekil 8.10. Atbaşı adı verilen petrol üretim pompası

8.1.3.1. Dünya ve Türkiye’de Sondaj Faaliyetleri

Küresel Aktif Kule Sayısı ve Arama Faaliyetleri

Küresel arama - üretim sektörü sondaj kule sayıları ve Brent petrol fiyatı incelendiğinde, petrol fiyatındaki 
değişimlerin kule sayısına da yansıdığı görülmektedir. 2008 yılı Temmuz ayında petrol fiyatlarının 132 $/varil 
seviyesine çıkışı ile birlikte kule sayısı da Eylül ayında 3.557’ye ulaşırken, 2009 yılında petrol fiyatların 40 $/varil 
seviyesine düşüşüyle aynı yıl içerisinde kule sayısı da 1.900’lere kadar inmiştir (Şekil 8.11). Genel trend içinde, ABD 
sektörel yapılanması ile farklılaşmaktadır. Dönemsel olarak farklılıklar göstermekle birlikte, ABD’deki aktif kule 
sayısı Dünya ortalamasının % 40’ı ile % 60’ı arasında değişmektedir.

Son dönemdeki petrol fiyatlarındaki düşüş incelendiğinde de, kule sayılarının petrol fiyatlarına bağlı olarak 
düşüş gösterdiği gözlemlenmektedir. Fiyatların düşmeye başladığı 2014 Temmuz ayında, dünya üzerinde aynı 
anda toplam 3.608 kule sondaj yapmakta iken, 2015 Nisan sonu itibariyle bu sayı, % 29,9’luk eksilmeyle 2.557’ye 
düşmüştür.

Bölgesel güvenlik riskleri arttığında, kule sayılarında azalma olmakla birlikte, petrol fiyatları ile ilişkilendirildiğinde 
genel olarak kule sayısının düşmesinin sebebi, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin gelirlerinde meydana gelen 
düşüş ile birlikte, ilk olarak yatırımlarını azaltmalarıdır. Yatırımlar çerçevesinde, şirketler yeni arama kuyusu 
açmak yerine açacakları kuyuları azaltmaya gitmektedirler. Kule sayısındaki düşme orta vadede daha az rezerv 
ekleme ve üretimde azalma beklentisi yaratıp, fiyatların petrol fiyatlarının daha da düşmemesine veya kısmi 
yükselmesine neden olabilmektedir.
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Şekil 8.11. 2007 - 2015 yılları Dünya’da aktif sondaj kule sayısı ve petrol fiyatları (TPAO, 2015)

Türkiye Arama Aktif Kule Sayısı ve Arama Faaliyetleri

Türkiye’deki aynı anda sondaj yapan kule sayıları, petrol fiyatı ile birlikte incelendiğinde özellikle son dönemde 
petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’deki faal kule sayılarını da etkilediği görülmektedir. 2014 yılı ortalarında 40’lara 
çıkan kule sayısı Kasım ayında 44’e çıkarken, Haziran ayından itibaren düşüş trendinde olan petrol fiyatlarının kule 
sayısına yansıması Aralık ayından itibaren başlamış ve Nisan 2015 itibariyle kule sayısı 30’a düşmüştür. Kule sayısı, 
petrol fiyatları ile bağlantılı olmakla birlikte fiyatların düşüşünün kule sayısına yansıması gecikmeli olarak ve daha 
hafif gerçekleşmektedir (Şekil 8.12).

Şekil 8.12. Ekim 2014 - Nisan 2015 Türkiye’deki aktif kule sayısı ve petrol fiyatları (TPAO, 2015)
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Petrol fiyatlarının düşmesi faaliyetleri etkilemesine rağmen, Nisan 2015 itibariyle Türkiye toplam 30 aktif kule 
ile Avrupa’nın en fazla sondaj yapılan ülkesi konumunda bulunmaktadır. Türkiye’yi, sondajlarının tamamı deniz 
alanlarında olan 18 kule ile Norveç ve 15 kule ile İngiltere takip etmektedir (Şekil 8.13).

Şekil 8.13. Nisan 2015 Avrupa’da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları (TPAO, 2015)

8.1.3.2. Sondaj Derinlikleri ve Maliyetler

Petrol saklı kaldığı katmanlardan, sondaj çalışmaları ile yeryüzüne çıkartılmaktadır. Teknolojik gelişmeler 
sonucunda, günümüzde ulaşılan petrol çıkarım derinliği karada 12.096 m’dir. Buna ilaveten, yıllara göre ortalama 
petrol çıkarım derinliğinin gelişimi Şekil 8.14’de görülmektedir (Görgün, 2013).

Şekil 8.14. Ortalama ham petrol çıkarım derinliğinin gelişimi (Çıtak, 2014).

Türkiye’de ham petrol sahalarının üretim derinliği, minimum 1500 metre, maksimum 3000 metredir. Doğalgaz 
sahalarının üretim derinliği minimum 225 metre, maksimum 3300 metredir (PİGM, 2014).
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Petrol sektöründe açılan kuyular üç temel grup (arama, üretim ve tespit kuyusu) altında sınıflandırılır. 

Arama Kuyuları: Yeni bir petrol sahası bulma ümidiyle açılan ilk kuyuya “arama kuyusu” denir. Bu kuyuda 
petrol veya gaz bulunursa, kuyu “keşif kuyusu” olarak adlandırılır. Kuyuda petrol ve gaz bulunmazsa “kuru kuyu”, 
yalnızca su alınırsa “sulu kuyu” olarak isimlendirilir. 

Tespit Kuyuları: Keşif kuyusundan sonra, aynı rezervuar üzerinde keşfi teyit etmek ve sahanın büyüklüğünü 
belirlemek amacıyla açılan kuyulara “tespit kuyusu” denir. 

Üretim Kuyuları: Petrollü alanın büyüklüğü ve üretilebilir petrol miktarı saptandıktan sonra, bu petrolü 
yeryüzüne çıkarmak için açılan kuyulara da geliştirme kuyusu veya üretim kuyusu denir.

Üretim kuyularından daha az maliyetle daha fazla üretim elde etmek mümkün olabilirken, arama ve tespit 
kuyularında hiç üretim olmayabilir. Arama ve Tespit kuyuları aslında adından da anlaşılacağı üzere, hidrokarbon 
mevcudiyetinin olup olmadığının tespitine yönelik açılan ilk ve ardıl kuyulardır. Dolayısı ile, sonuçları da üretimli 
ve üretimsiz sonuçlanabilmektedir.

Önemli olan yalnız güncel üretim değil ileriki dönemlerdeki üretimler de olduğundan, arama ve tespit kuyuları 
da büyük önem taşımaktadır.

Kuyu açılırken kullanılmakta olan bütün makine, teçhizat ve ekipman; işin maliyetini, süresini, hatta oluşabilecek 
bir aksaklık sonucu üretimi dahi etkileyebilecek önemdedir. Kullanılan ekipman ele alındığında ise, elbette kuyunun 
açılmasında kullanılan kule tipi en büyük unsuru oluşturmaktadır.

Kuyunun sondaj süresi, kuyunun kazılmaya başlandığı andan kuyunun sondajının biterek kuyu tamamlama 
işlemine geçilmesi aşamasına kadar geçen süredir. Sondaj süresi, maliyeti arttıran bir süreçtir. Muhafaza 
borusunun sıkışması, tahlisiye / kurtarma işlemleri, kulede meydana gelen bir arıza sondaj süresini uzatacağından 
ve maliyetleri arttıracağından bu olaylar kuyunun “Teknik Terk” nedeni bile olabilmektedir. 

Kuyunun metrajı, inilen derinliği göstermektedir. Derinlik arttıkça, bir yandan rezerve ulaşma olanağı yapı eğer 
petrollü ise artmakta diğer yandan ise derinlik arttıkça maliyet artmaktadır.

 Kuyu maliyeti, kuyunun birim maliyeti x Kuyunun metrajıdır. Kuyu maliyeti, kuyu için yapılmış olan bütün 
harcamaları (kulenin montajı, demontajı, kirası, işgücü maliyeti, kullanılan malzeme, taşıma vb.) içermektedir.

Açılan bir kuyu, hemen üretime alınabileceği gibi iki üç sene sonra da üretime alınabilir. Görgün (2013) 
çalışmasında; üretim kuyularının % 20’si üretimsiz sonuçlanmış, üretimle sonuçlananların ise % 95’i sondajın 
gerçekleştirildiği yıl % 5’i ise sondajın gerçekleştirildiği tarihten bir yıl sonra üretime geçebilmiştir.  

Şekil 8.15. 2008 yılı TPAO üretim kuyularına ait maliyet (USD) (toplam maliyet / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)
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Şekil 8.16. 2008 yılı TPAO üretim kuyularına ait metraj (sondaj derinliği / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)

Şekil 8.17. 2008 yılı TPAO üretim kuyularına ait sondaj süresi (gün / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)

Şekil 8.18. 2009 yılı TPAO üretim kuyularına ait maliyet (USD) (toplam maliyet / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)
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 Şekil 8.19. 2009 yılı TPAO üretim kuyularına ait metraj (sondaj derinliği / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013) 

Şekil 8.20. 2009 yılı TPAO üretim kuyularına ait sondaj süresi (gün / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)

Şekil 8.21. 2010 yılı TPAO üretim kuyularına ait maliyet (USD) (toplam maliyet / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)
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Şekil 8.21. 2010 yılı TPAO üretim kuyularına ait metraj (sondaj derinliği / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)

Şekil 8.22. 2010 yılı TPAO üretim kuyularına ait sondaj süresi (gün / kuyu adı) grafiği (Görgün, 2013)

Çizelge 8.3. Türkiye 2008-2010 yıllarında karada açılan petrol üretim sondaj kuyularının genel özellikleri

Derinlik (m)
Kuyu Sayısı

(adet)
Oran (%)

Ortalama
Maliyet (USD)

Ortalama 
Sondaj Süresi (gün)

1000 - 1500 68 78 575.000 21

1500 - 2500 13 15 1.185.000 44

2500 - 3250 6 7 2.550.000 90

Toplam 87 100

 (Görgülü, 2013 verilerinden düzenlenmiştir)

Çizelge 8.4. Türkiye’de ortalama petrol kuyusu derinliği (www.petform.org.tr den değiştirilerek alınmıştır)

Açılan Toplam Kuyu Sayısı (Adet) 4.566

 Kuyuların Cinslerine 
Göre Dağılımı (Adet)

Arama 1751

Üretim 1745

Tespit 822

Ortalama Kuyu Sayısı (adet/yıl) 58

Kuyuların Toplam Metrajı (m) 8251000

Ortalama Kuyu Derinliği (m) 1864
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Çizelge 8.5. Türkiye 1934 - 1993 yıllarında karada açılan petrol sondaj kuyularının derinlikleri (Gümüş ve Altan, 1995)

1934 - 1995 yılları arasında kazılan sondajların % 37’si arama, % 59’unu tespit ve üretim kuyuları oluşturmaktadır. 
Yapılan metraj yönünden ise; arama kuyuları % 43, tespit ve üretim kuyuları ise % 54 civarındadır. Arama kuyularının 
ortalama derinliği 2300 m, tespit ve üretim kuyularının ortalama derinlikleri ise 1800 m’dir. Bu kuyuların % 69’u 
TPAO,  % 26’sı diğer (yabancı, yabancı + yerli) ve % 5 yerli şirketler (MTA dahil) tarafından kazılmıştır. Arama 
kuyularına göre petrol bulma oranı %10.1’dir. Yani yaklaşık 10 kuyuda 1 kuyu petrollü veya gazlı çıkmıştır (Gümüş 
ve Altan, 1995).

Açılan 2666 kuyudan 126’sı teknik sebeple terk edilmiştir. Oran % 4,7 veya yaklaşık 20 kuyuda 1 kuyudur. Arama 
kuyularında bu kuyu bu oran ortalama değerin üzerinde (% 7.7 veya yaklaşık 13 kuyuda 1 kuyu) kalırken diğer 
kuyu tiplerinde bu oranlar, ortalamaya eşit veya altında kalmaktadır. Örneğin üretim kuyularında oran % 2.4. veya 
42 kuyuda 1 kuyu olarak gerçekleşmiştir. Bu da kuyu sayısına bağlı olarak sahayı tanımanın getirdiği doğal bir 
sonuçtur (Gümüş ve Altan, 1995).
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Şekil 8.23. Kazılan arama kuyuları sayısı ve teknik başarısızlık oranı (Gümüş ve Altan, 1995 ve Çoban, 2009’dan düzenlenmiştir)

8.2. 1934 - 2015 YILLARI TÜRKİYE PETROL ARAMA FAALİYETLERİ 

Bugüne kadar, Türkiye’nin kara alanlarının % 20’si, deniz alanlarının % 1’i aranabilmiştir. 4.617’si karalarda, 
73’ü denizlerde olmak üzere toplam 4.690 kuyu açılmıştır. 1934’den günümüze kadar açılan toplam 4.690 adet 
kuyunun % 36’sı son 13 yılda açılmıştır (PİGM, 2016).

Türkiye’deki petrol ve doğalgaz kuyularının, % 70’i Güneydoğu Anadolu, % 22’si Trakya, % 8’i diğer bölgelerde 
açılmıştır. 2007 yılında, Burdur’da açılan Yuvaköy-1 arama kuyusu açılan en derin kuyu olup kuyunun sondajı 7216 
metre derinlikte tamamlanmıştır. Kuyunun Maliyeti 50 Milyon $’dır. 1934 - 2013 yılları arasında açılan kuyularda 
yapılan ortalama kuyu derinliği 1857 metredir (PİGM, 2014).
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Şekil 8.24. Türkiye’de petrol arama faaliyeti yapılan alanlar ve açılan kuyu sayıları (PİGM, 2016)

Cumhuriyet’in ilk yıllarında diğer alanlarda olduğu gibi, petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının aranması ve 
değerlendirilmesine de hemen hemen aynı oranda ağırlık verilmiştir. Bu siyasal ve iktisadi düşünce ile ülkenin 
diğer alanları geliştirilirken, MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından bulunan Raman ve Garzan 
sahalarından yapılan üretimle, petrole olan gereksinim ilk kez ülke içi olanaklardan yararlanılarak karşılanmaya 
başlanmıştır.

İzleyen yıllarda petrol yasasında yapılan değişikliklerle, yabancı şirketlerin ülkemizde petrol aramalarına olanak 
sağlanırken, devlet ancak özel hukuk kurallarına göre kurulan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) aracılığı 
ile petrol araması yapabilir duruma gelmiştir. 1954 yılında petrol yasasında yapılan bu değişikliklerle, altyapısında 
önemli jeolojik - jeofizik ve sondaj verileri bulunan MTA devredışı bırakılırken (o güne kadar yaptığı çalışmalar 
sonucu hazırladığı tüm verileri, keşfettiği sahaları, yetişmiş elemanlarını ve ekipmanlarını aynı yıl kurulan TPAO’ya 
devretmiştir), hatırı sayılır ayrıcalıklar kazanan yabancı şirketler ve TPAO’dan daha fazla ruhsat alanı elde 
etmelerine karşın, bu ruhsat alanlarında ciddi denebilecek düzeyde petrol arama faaliyetinde bulunmamışlardır. 
Bu şirketler, daha çok başka ülkelerdeki kolay ulaşılabilir, büyük rezerv ve yüksek kar peşinde oldukları için 
ülkemizde önemli ve ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışmalarla saptanabilecek rezervlerin ortaya çıkartılması için 
çaba harcamamışlardır. Ülkemizde birçok ruhsat alanını kapalı tutarak, arama çalışmalarını yok denebilecek 
düzeye indirmişlerdir.

Şekil 8.25. 1954 - 2013 yılları arasında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PIGM) tarafından düzenlenen  

arama ruhsatı sayısı (PİGM, 2014)
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Şekil 8.26. 1954 - 2013 yılları arasında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PIGM) tarafından düzenlenen arama 

 ruhsatların alansal büyüklüğü (PİGM, 2014)

Yürürlükteki arama ruhsatlarının % 78’inde yerli, % 19’unda ise yabancı sermayeli şirketler faaliyet 
göstermektedir. Ruhsatlandırılmış alan büyüklüğü: karalarda 39.000 km2 (116 adet), denizlerde 264.000 km2 (67 
adet) olmak üzere toplam 303.000 km2’dir (PİGM, 2016).

Şekil 8.27. Yürürlükteki arama ruhsatlarının şirket sermaye yapısına göre dağılımı (PİGM, 2016)
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1954 yılından bugüne kadar yapılan arama ruhsat başvurularının %62’si yatırımcılara verilmiştir (PİGM, 2014). 

Şekil 8.29. 1954 - 2013 yılları arasında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ruhsatlar ve yürürlükteki ruhsatlar  

(PİGM, 2014)

Diğer yandan Türkiye’nin milli petrol arama ve üretim şirketi olan TPAO, bu dönemler içerisinde her türlü 
olanaksızlığa ve yapısının siyasal etkilerle çözülmesine karşın, yabancı şirketlere oranla sayısı daha az olan ruhsat 
alanlarında daha fazla çalışma yapabilmiş ve ülkemizin özellikle Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerindeki 
petrol ve doğalgaz varlığı hakkında önemli veriler elde edebilmiş ve üretim yapabilmiştir.

Şekil 8.30. 1954 - 2013 yılları arasında petrol şirketleri tarafından gerçekleştirilen jeolojik etüt faaliyetleri (PİGM, 2014).

Bugüne kadar toplam 368.740 km 2 boyutlu (2B), 50.328 km2 3 boyutlu (3B) sismik veri toplanmıştır. 2B sismik 
verinin %50’si, 3B sismik verinin %64’ü denizlerden elde edilmiştir (PİGM, 2016).
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Şekil 8.31. 1954 - 2013 yılları arasında petrol şirketleri tarafından gerçekleştirilen 2 ve 3 boyutlu sismik etüt çalışmaları (PİGM, 2014)

Şekil 8.32. 1934 - 2014 yıllarında Türkiye’de açılan sondaj kuyularının bölgesel dağılımı ve türü (PİGM, 2015)
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2002 - 2010 dönemindeki petrol ve doğalgaz arama-üretim yatırımları dikkate alındığında; TPAO Genel 
Müdürlüğü yatırımları 9 kat, özel sektör yatırımları ise 16 kat artarak 2002 yılında 100 milyon USD olan toplam 
yatırım miktarı, 2010 yılında toplam 1,3 milyar USD’ye yükselmiştir (PİGM, 2014). 

Şekil 8.33. 2002 - 2015 yılları arasında kazılan arama ve üretim sondajları (TPAO, 2015)

Özellikle ultra deniz aramacılığına önem verilerek, 2002-2010 döneminde 5 önemli derin deniz kuyusu açılmıştır. 
Bu kuyuların 4’ü TPAO Genel Müdürlüğü ile sektörün dev yabancı petrol şirketlerinin ortaklığında açılmışken, 
1’i TPAO Genel Müdürlüğü’nün bizzat kendi operatörlüğünde açılmıştır. Bu 5 ultra deniz kuyusu için yapılan 
yatırımların toplam bedeli 1,2 Milyar USD’dır (Görgün, 2013). Bugüne kadar denizlerimizde açılan toplam 70 adet 
kuyuda, 155 bin metre sondaj yapılmıştır (PİGM, 2014).

Deniz arama alanlarından Karadeniz ve Akdeniz’de, 1990’lı yıllardan itibaren yapılan sismik çalışmalarda, gerek 
karasularının ve gerekse ticari zondaki açık denizlerin hidrokarbon potansiyeli incelenmiştir. Son yıllarda, deniz 
sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, deniz suyu derinliklerinin fazla (1.000 - 2.000 m) olduğu alanlarda sondaj 
ve üretimi operasyonlarını mümkün kılması ile denizlerdeki hidrokarbon aramacılığına hız verilmiştir. TPAO’nun 
Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de arama faaliyetleri 2004 yılından itibaren devam etmektedir (Şapçıoğlu, 2014). 

Karadeniz’in ciddi bir hidrokarbon potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık, 7-10 milyar varil 
ham petrol beklentisi vardır. Bu nedenle, TPAO Karadeniz’deki arama faaliyetlerini artırmıştır. Deniz alanları, 
TPAO tarafından aranmaktadır. Bu amaçla, TPAO yabancı petrol şirketleri ile ortaklıklar tesis etmiştir. Yüksek 
teknoloji gerektiren, pahalı ve riskli yatırımlar büyük petrol şirketleriyle yapılan anlaşmalarla gerçekleştirilmekte 
ve arama yatırımlarının yabancı ortaklar tarafından yapılması hedeflenmektedir. Karadeniz’e, 1970 - 2013 arasında 
toplam 4,6 milyar dolarlık arama yatırımı yapılmıştır. Karadeniz derin su kesiminde kazılacak kuyu maliyeti, 250 
milyon dolara kadar ulaşmaktadır. Tahmini saha geliştirme ve üretim yatırım maliyetleri ise, 8 - 10 milyar dolar 
civarındadır (Şapçıoğlu, 2014). 

Karadeniz’de 2004 yılından beri sürdürülmekte olan yoğun sismik program, bu bölgeyi büyük petrol şirketlerinin 
ilgi odağı haline getirmiştir. Brezilya milli petrol şirketi Petrobras ile 2006 yılında, Sinop ve Kırklareli açıklarında 
ortaklaşa derin deniz araması yapmak ve ABD petrol şirketi ExxonMobil ile de 2008 yılında Karadeniz’in derin 
alanlarında arama yapılması amacıyla Arama-Üretim Anlaşmaları imzalanmıştır (Şapçıoğlu, 2014). 

Karadeniz’in orta kesiminin derin alanlarındaki, TPAO-Petrobras-ExxonMobil ortaklığındaki ruhsatta, 2200 
metre su derinliğinde, Sinop-1 kuyusu 26 Şubat 2010 tarihinde kazılmış ve sondaj 3 Ağustos 2010 tarihinde 5531 
metre son derinlikte bitirilmiştir. Kuyuda, olumlu bir sonuç alınamamıştır (Şapçıoğlu, 2014). 

Orta Batı Karadeniz’in derin alanlarında, TPAO’nun tamamı kendisine ait ruhsatında son derinliği 5.500 metre 
olarak planlanan Yassıhöyük-1 kuyusu 9 Ağustos 2010 tarihinde kazılmıştır. Chevron’un ortak olduğu Yassıhöyük-1 
kuyusu 28 Kasım 2011 tarihinde “Gaz Emareli Kuru Kuyu” olarak terk edilmiştir (Şapçıoğlu, 2014). 
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Tamamı TPAO’ya ait ruhsat alanında 1802 metre su derinliğinde, Sürmene-1 kuyusu 8 Kasım 2011 tarihinde 
kazılmıştır. Kuyu, 4830 m’ye kadar sondaja devam etmiş ve bazı teknik sorunlardan dolayı 3 Şubat 2011’de “Geçici 
Terk” edilmiştir (Şapçıoğlu, 2014). 

ExxonMobil, Deepwater Champion isimli platformu getirerek 23 Mayıs 2011’de Kastamonu-1 kuyusunu 
kazmıştır. Kuyuda, 5272 m’de sondaja son verilerek 15 Eylül 2011 tarihinde terk edilmiştir (Şapçıoğlu, 2014). 

Deepwater Champion, daha önce TPAO tarafından geçici terk edilen Sürmene-1 kuyusuna gelerek, kuyuya giriş 
yapmış ve yeniden sondaja başlamıştır. Sürmene-1/RE kuyusunda sondaj 5648 m’de tamamlanmış ve DWC sondaj 
gemisi 22.12.2011 tarihinde ExxonMobil’e devredilmiştir (Şapçıoğlu, 2014). 

TPAO, 23.04.2012 tarihinde Batı Karadeniz’de 85 metre su derinliğinde Istranca-1 kuyusunu kazmıştır. Batı 
Karadeniz’de karasuları içerisinde 2004 yılında Akçakoca, Ayazlı, Akkaya ve Doğu Ayazlı sahalarında doğalgaz keşfi 
yapılmış ve Ayazlı, Akkaya ve Doğu Ayazlı sahaları üretime alınmıştır. TPAO-Petrol Ofisi-STRATIC ve TIWAY OIL 
ortaklığında 2012 yılında günde yaklaşık 350.000 m3 gaz üretimi gerçekleştirilmiştir (Şapçıoğlu, 2014). 

Akdeniz’de TPAO ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında 02.11.2011’de KKTC’nin kara ve deniz 
alanlarında sahip olduğu ruhsat alanlarını kapsayan bir “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi” 
imzalanmıştır. Bu kapsamda, Kıbrıs Kara Alanında Türkyurdu-1 arama kuyusu kazılmıştır (Şapçıoğlu, 2014). 

Ayrıca, 23.11.2011 tarihinde TPAO ile Shell Upstream Turkey arasında Akdeniz Bölgesi Antalya deniz alanlarındaki 
3 arama ruhsatlarında ortak işletme anlaşması imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir (Şapçıoğlu, 2014).

Ege Denizinde Gökçeada’da, Gökçeada-1 arama kuyusu açılmıştır. Kuyu, 2987 metre son derinlikte terk 
edilmiştir (Şapçıoğlu, 2014).

Şekil 8.34. 2005 - 2015 yıllarında Karadeniz’de açılan deniz sondaj kuyuları (PİGM, 2015) 

8.3. TÜRKİYE’DE PETROL ARAYAN EN BÜYÜK KURULUŞ; TPAO

Dünya devletlerinin tümü, petrol sektörlerini güçlendirmek amacıyla, çoğunlukla kamu eliyle kurdukları 
petrol şirketlerini arama, sondaj, ham petrol üretimi, boru hatları ile taşıma, rafinaj, petrokimya, kimya, 
dağıtım, pazarlama, enerji ve hatta telekomünikasyon faaliyetlerini de içerecek biçimde dikey entegre bir yapıda 
oluşturmaktadır (Petrol-İş, 2011).
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Şekil 8.35. Petrol sektöründe dikey entegrasyon (Petrol-İş, 2011)

Petrol sektöründe kamu elinde arama, sondaj ve üretim faaliyetleri sürdürülürken, 1940 yılında çıkarılan Milli 
Korunma Kanunu çerçevesinde, petrol sektöründeki zincirin son halkası olan dağıtım alanında faaliyet göstermek 
üzere 1941 yılında kamu şirketi Petrol Ofisi, 1953 yılında, arama ve üretimden sonra sektörün ikinci halkası olan 
rafineri faaliyetini yürütmek üzere, Batman Rafinerisi, 1954 yılı ise ülkemizde petrol sektörü açısından dönüm 
noktası olmuş; önce 6326 Sayılı Petrol Yasası çıkarılmış ve aynı yasaya dayalı olarak Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) kurulmuştur (Petrol-İş, 2011).

TPAO, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet 
Teşekkülüdür. İlgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır (ETKB, 2012).

Devletin genel enerji ve petrol politikası çerçevesinde yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında arama, sondaj, 
üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak; jeotermal aramaları yapmak ve üretim 
tesisleri kurmak; ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri ithal ve ihraç etmek; petrol ürünlerinin ihtiyaca göre 
bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve yurt içinde veya yurt dışında depolanıp pazarlanmasını 
sağlamak; yurt içinde ve dışında mühendislik, laboratuvar ve servis hizmetlerini yürütmek, kurulmuş veya 
kurulacak ortaklıklara katılmak veya ayrılmak, her türlü ticari işlemlerde bulunmak; faaliyet konusu işlerden 
herhangi biri için gerekli fabrika, boru hattı depolama, enerji, su tesisleri ile bina, kamp, site, başka tesis ve 
teçhizatı inşa etmek, kurmak, işletmek; plan ve programları hazırlayıp izlemek, uygulama stratejilerini saptamak, 
gerçekleşmesine çalışmak; hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için mali kaynakları bulmak ve artırmak; bağlı 
ortaklıklar arasında eşgüdüm sağlayarak bunları bütçelerin fiyat, tarife ve yatırımlarının genel ekonomi, enerji ve 
petrol politikalarına uyumunu sağlamak; hizmetle ilgili taşınmaz ve taşınır mallar almak ve satmak, kendisine 
ya da başkasına ait taşınmaz mallar üzerinde ipotek ve rehin tesis Etmek ya da kaldırmak, ayni veya fikri hakları 
almak veya satmaktır (ETKB, 2012).

Çizelge 8.6. TPAO personel durumu (ETKB, 2012)

PERSONEL MERKEZ TAŞRA TOPLAM

Kapsamdışı 923 487 1410

Kapsamiçi 740 2701 3441

TOPLAM 1663 3188 4851

Çizelge 8.7. TPAO makine ve ekipman durumu (ETKB, 2012)

CİNSİ MİKTAR (Adet)

İş Makineleri 143

Sondaj Makineleri (faal durumda olan 14 adet) 15

Taşıt Vasıtaları 212

Taşıma Makineleri 287

Kamu şirketi TPAO, kuruluş yasasındaki hükme dayanarak, zamanla ham petrol rafinajı, taşıma, pazarlama, 
petrokimya ve gübre sanayi alanlarında faaliyet yürüten şirketler kurarak öngörülen dikey entegre yapıyı dünyadaki 
uygulamalar paralelinde gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda, daha önce kurulmuş olan Petrol Ofisi ve Batman 
Rafinerisi ile 1961 yılında kurulan İPRAŞ Rafinerisi TPAO’ya bağlanmıştır (Petrol-İş, 2011).
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1965 yılına gelindiğinde sektörde bir başka faaliyet alanında, TPAO öncülüğünde büyük bir kamu yatırımı 
gerçekleştirilmiştir. Kamu girişimi yoluyla sanayileşme sürecinin hızlandırılması amacıyla kurulan PETKİM, 
ileri teknolojilerin özümlendiği sektörlerin başında gelen petrokimya sanayinde petrol rafineri ürünlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla kurulan ilk tesis olmuştur. PETKİM, sektörde hâlâ tek şirket olarak faaliyet göstermeye 
devam etmektedir (Petrol-İş, 2011).

1972 yılında İzmir Aliağa Rafinerisi kurulmuştur. 1974 yılında petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı yapmak 
üzere TPAO’ya bağlı olarak Boru Hatları ile Ham Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) kurulmuştur (Petrol-İş, 2011).

Kamu petrol şirketi TPAO böylece, bünyesinde Tüpraş’ın öncülü rafineriler, dağıtım ve pazarlamada POAŞ, boru 
hattı taşımacılığında BOTAŞ, petrokimya şirketi PETKİM ile gübre fabrikası İGSAŞ, deniz tanker taşımacılığı yapan 
DİTAŞ, LPG dolum ve dağıtımını yürüten İpragaz’ın da bulunduğu bir entegre yapıya kavuşmuştur (Petrol-İş, 2011).

Şekil 8.36. TPAO bünyesinde dikey entegrasyon (Petrol-İş, 2011)

1980 yılında PETKİM, 2929 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) Hakkında Kanun ile TPAO bünyesinden 
kopartılarak 102 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Türkiye Kimya Sanayi Kurumu’na 
devredilmiştir (Petrol-İş, 2011).

İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) Hakkındaki 20.05.1983 tarih ve 60 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Petrol Kurumu (PET-KUR) kurularak, TPAO bu kurumun bağlı ortaklığı 
haline getirilmiştir. Hemen arkasından ise TPAO’nun 6327 Sayılı Kuruluş Yasası yürürlükten kaldırılmıştır (Petrol-
İş, 2011).

1984 yılında ise önce PET-KUR kapatılmış, TPAO’ya ve PETKİM’e İDT statüsü verilmiştir. Aynı yıl, POAŞ, DİTAŞ, 
rafinerilerin birleştirilmesiyle PET-KUR bünyesinde 1983 yılında kurulan TÜPRAŞ ve BOTAŞ, 1988 tarihinde ise 
İGSAŞ, TPAO’nun bağlı ortaklıkları haline getirilmiştir (Petrol-İş, 2011).

Ülkemizde benimsenen özelleştirme politikaları çerçevesinde, 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak 
entegre yapının gelir getiren zincirlerindeki TÜPRAŞ, POAŞ, DİTAŞ, PETKİM, İGSAŞ özelleştirme kapsamına 
alınarak, BOTAŞ ise teşekkül haline getirilerek TPAO’nun bağlı ortaklıkları statüsünden çıkarılmışlardır (Petrol-İş, 
2011). 

Dikey entegre yapının parçalanarak sona ermesiyle, rafinaj, petrol ürünlerini pazarlama/ dağıtım, petrokimya, 
boru hatlarıyla ham petrol / doğalgaz taşımacılığı TPAO’nun faaliyet konusu olmaktan çıkmıştır. TPAO’nun faaliyet 
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alanı, petrol / doğalgaz arama, sondaj ve üretim ile sınırlı hale gelmiştir Dünyada birçok ülkede petrol sektöründeki 
kamu işletmeleri varlığını sürdürür ve entegre yapıları korunurken, temel enerji kaynağımız petrol sektöründe 
TPAO, adeta kolsuz-kanatsız hale getirilmiştir (Petrol-İş, 2011).

Sırasıyla 2001 ve 2003 yıllarında çıkarılan 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu, sektörde serbestleştirmenin önemli adımları olmuştur. Sektörde özelleştirmeler ise, TPAO ve BOTAŞ 
dışında yine 2000’li yıllarda tamamlanmıştır. TPAO’dan ayrılan POAŞ, 2000 yılında, İGSAŞ 2004 yılında, TÜPRAŞ 
2006 yılında, PETKİM 2008 yılında özelleştirilerek özel sektöre devredilmiştir. Petrol sektöründe gerçekleştirilen 
özelleştirmeler, herhangi bir üretim-tüketim projeksiyonuna dayanmadan, ülkemizin toplumsal ve iktisadi 
çıkarları gözetilmeden yani sektörel herhangi bir planlama yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Kamunun varlığının 
büyük ölçüde zayıflatıldığı sektörde, bazı halkalarda kamu varlığı tümüyle sona ermiştir (Petrol-İş, 2011).

Devlet adına müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hakkına sahip TPAO, petrol ve 
doğalgazın öncelikle kendi öz kaynaklarımızdan karşılanmasının gerekliliğinden hareketle, tahsis edilen bütçeler 
dâhilinde, hidrokarbon potansiyeli ispatlanmış bölgelerin yanı sıra henüz aranmamış yörelerimizde de imkânlar 
ölçüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer taraftan yurtiçinde arama yatırımlarının arttırılması, risk paylaşımı, 
know-how teknoloji, yabancı sermayenin ülkemize transferi amacıyla ve daha geniş alanlarda arama faaliyetlerinde 
bulunmak üzere; kara alanlarının yanı sıra denizlerde de faaliyetlerde bulunmak üzere yabancı petrol şirketleri ile 
“Ortak Petrol Arama” anlaşmaları yapılmaktadır (Görgün, 2013). 

Türkiye’nin milli petrol arama ve üretim bir kuruluşu olan TPAO, dünya petrol ve doğalgaz piyasalarındaki 
gelişmeleri de dikkate alarak çeşitli komşu ülkelerle petrol ve doğalgaz bağlantıları gerçekleştirmiş, zengin 
petrol ve doğalgaz kaynaklarının çıkartılması ve işletilmesi konularındaki projelerde çeşitli konsorsiyumlara ortak 
olmuştur (Görgün, 2013).

Son 10 yılda ülkemizdeki jeolojik saha faaliyetlerinin % 90’ını, jeofizik saha faaliyetlerinin % 84’ünü, sondaj 
faaliyetlerinin % 59’unu, ülkemizde üretilen ham petrolün % 71’ini ve doğalgaz üretiminin ise % 56’sını TPAO Genel 
Müdürlüğü gerçekleştirmiştir. Ülkemizin her geçen gün artan petrol ve doğalgaz ihtiyacını yurtiçi ve uluslararası 
arama ve üretim faaliyetleri ile karşılama yönündeki vizyon ve misyonunu oluşturan TPAO, son yıllarda geliştirdiği 
yeni arama stratejisi ile faaliyetlerini Türkiye’nin aranmamış alanlarına ve özellikle deniz alanlarına yönlendirerek, 
son yıllarda büyük bir yatırım hamlesi gerçekleştirmiştir (Görgün, 2013).

Şekil 8.37. Türkiye’de petrol aramalarında jeolojik saha çalışmaları paylaşımı (Çoban, 2009)

Şekil 8.38. Türkiye’de petrol aramalarında jeofizik saha çalışmaları paylaşımı (Çoban, 2009)
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Şekil 8.39. Türkiye’de petrol arama kuyularının paylaşımı (Çoban, 2009)

Şekil 8.40. Türkiye’de petrol tespit kuyularının paylaşımı (Çoban, 2009)

Şekil 8.41. Türkiye’de petrol üretim kuyularının paylaşımı (Çoban, 2009)

Milli petrol şirketi olan TPAO Genel Müdürlüğü’nün en büyük hedefi; Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl 
dönümünde, ülkemizin ihtiyacı olan tüm petrol ve doğalgazı üretebilmektir. Yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarla bu 
hedefe ulaşılmaya çalışılmakla birlikte, petrol ve doğalgazın Türkiye’nin en büyük ithalat kalemini oluşturması 
sebebi ile dışarıya ödenen ortalama yıllık 50 milyar dolar enerji ithalat faturamızın önümüzdeki yıllarda hızla 
azaltılarak sıfırlanması amaç edinilmiştir (Görgün, 2013).

Tüm dünyada petrole ilişkin faaliyetler, aramadan üretime entegre bir yapı içinde yürütülmektedir. TPAO’nın 
yalnızca riski yüksek arama ve üretim alanlarında faaliyet göstermesi, daha karlı ve riski az, taşıma, rafinaj ve 
pazarlama alanlarında birimlerinin olmaması, yatırımlar için kaynak yaratılması bakımından önemli bir sorun 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan, TPAO’nın petrol sanayiinin tüm alanlarında faaliyeti bulunan bir holdinge 
dönüştürülmesi veya özerk bir yönetime sahip, taşıma, rafinaj, dağıtım ve pazarlama olanaklarıyla donatılmış bir 
yapıya kavuşması sağlanmalıdır (DPT, 2001).

Türkiye’deki yatırımların büyük çoğunluğu, TPAO tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, TPAO her alanda 
desteklenmeli ve kuruluşa yatırımlar için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır. TPAO’nın gerek yurtiçinde ve gerekse 
yurtdışında, uluslararası firmalarla rekabet edebilmesi için, kuruluşun modern teknolojiyi yakından izlemesi, 
istihdam ihtiyacının karşılanması, personelin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması büyük önem taşımaktadır (DPT, 
2001).

Türkiye’deki petrol arama ve üretim çalışmalarının büyük çoğunluğu, yüksek bilgi birikimi ve devamlılığa sahip 
olan TPAO’ca gerçekleştirilmektedir. TPAO’nun, bu faaliyetleri gerçekçi bir düzeyde yapabilmesi ve devamlığı 
sağlayabilmesi için gelişen teknolojiyi takip etmesi gereklidir (DPT, 2001).

Son yıllarda, bütçe yetersizliği nedeniyle TPAO’nun gerekli yatırımı yapamaması sorun teşkil etmektedir. 
TPAO’nun yatırımlarında kısıntıya gidilmesi petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinde azalmaya neden 
olduğu gibi, gerekli bilgi ve teknoloji transferini de aksatmaktadır. Böylece, petrol arama ve üretim çalışmalarının 
gerektirdiği standardın tutturulmasında zorluklar ortaya çıkmaktadır  (DPT, 2001).
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Yurdumuzdaki petrol arama ve üretim yatırımlarının büyük kısmını gerçekleştiren TPAO’nun yatırımları 
ise, devletin belirlediği bütçeye bağlı olarak yürütülmektedir. Dolayısı ile ülkemizdeki petrol arama ve üretim 
yatırımlarının miktarları, TPAO’ya ayrılan bütçenin büyüklüğüne bağlı kalmaktadır (DPT, 2001).

Gelecek dönemde, Türkiye’deki arama yatırımlarının büyük çoğunluğunun TPAO’ca yapılacağı tahmin 
edilmektedir. Bu yüzden, TPAO her alanda desteklenmeli ve yatırımlar için gerekli kaynaklar sağlanmalıdır. 
TPAO’nın, uluslararası firmalarla rekabet edebilmesi için, gerekli teknolojinin sağlanması, teknik eleman 
açıklarının giderilmesi, personelinin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması konularında desteklenmesine önem 
verilmelidir (DPT, 2001).

Önemli çokuluslu sermaye Türkiye’de petrol ve gaz aramalarını terk ettiğine göre, aramaların ve üretimin 
milli şirketimiz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nca (TPAO) yapılması kaçınılmazdır. Türkiye’nin karmaşık 
jeolojik yapısı nedeniyle petrol ve gaz aramacılığı yönünden yüksek riskli ülkeler arasında yer aldığı bir hakikattir. 
Petrolde dünyadaki üretim fazlalığı ve bu nedenle fiyatların düşük seviyede seyretmesi, yabancı sermayeyi 
Türkiye’ye çekmeyecektir. TPAO’nın petrol ve gaz arama ve üretiminde riskli yatırımlara girebilmesi için kaynak 
ihtiyacının desteklenmesi gerekmektedir. Bu desteklerden en önemlisi petrol sanayinin en karlı kısmı olan rafinaj, 
taşıma ve pazarlama hizmetlerinin bir bölümünün TPAO’ca yapılmasına imkan tanımaktır. Böylece, milli petrol 
şirketimiz arama ve üretim faaliyetleri için daha fazla finansal desteğe kavuşmuş olacaktır (Ünver, 1996).

Petrol ve doğalgaz aramalarından uluslararası şirketlerin çekilmesi, yerli kaynakların geliştirilmesi yönünden 
büyük bir engeldir. Yerli kuruluşumuz TPAO’nun arama ve üretim faaliyetlerinde daha fazla kaynak yaratabilmesi 
için petrol ve doğalgaz pazarlama ve rafinaj işlerine direkt olarak girmesi düşünülmelidir (Ünver, 1996).

TPAO Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yürütülen petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin büyük bir oranını gerçekleştirmekte 
olduğundan, ülkemizin enerji politikasındaki yeri büyüktür. Türkiye’de yürütülen petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin 
büyük bir oranını TPAO Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğinden, enerji politikası açısından TPAO Genel 
Müdürlüğü’nün etkin bir kurum olması büyük önem taşımaktadır. 

8.4. TÜRKİYE’DE MEVCUT PETROL ARAMA STRATEJİLERİ VE GELECEK ARAMALAR İÇİN ÖNERİLER 

8.4.1. Türkiye’nin Mevcut Petrol Arama Faaliyetleri ve Stratejileri Üzerine Görüşler 

Türkiye’nin ithalatının yaklaşık % 21’ini mineral yakıtlar oluşturmaktadır ki, bunun da büyük bölümü ham petrol 
ithalidir. Petrol ithalatı nedeniyle, ülkemiz her yıl ortalama 50 milyar dolar enerji faturası ödemektedir. Dolayısıyla, 
petrol üretimimizi mevcut ve alternatif yöntemler ile artırmak ve petrol kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak 
gerekmektedir. Bu doğrultuda; enerji politikasının gerçekleştirici kuruluşlarından biri olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde, ülkemizin ihtiyacı olan 
tüm petrol ve doğalgazı üretebilmeyi hedeflemektedir (Görgün, 2013).

Türkiye’de petrol vardır ancak, Türkiye’nin yeteri kadar arandığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla, 
TPAO ile birlikte uluslararası petrol şirketlerinin arama ve saha işletme faaliyetleri teşvik edilmelidir. Petrol 
sahalarındaki üretimi artırmak için modern ve geleneksel petrol üretim arttırma yöntemlerinin kullanımı 
geliştirilmeli ve arttırılmalıdır (Görgün, 2013).

1954 yılındaki Petrol Kanunu ve TPAO’nun kuruluşunun ardından TPAO’nun ve özellikle Shell ve Mobil gibi 
uluslararası şirketlerin arama ve sondaj çalışmaları neticesinde 1969 yılında ve ayrıca 1973 ilk petrol krizi ve şoku 
sonrasında petrol fiyatının 10 katı artması sonrasında yerli petrol aramacılığına ve sondaj çalışmalarına verilen 
önem ve ağırlık neticesinde 1991’de yerli petrol üretimleri rekor düzeylere, yılda 4.5 milyon tona ulaşmıştır. TPAO 
Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 yılı sonrası dönemde aramaya verilen önem neticesinde 1965 yılında kuyu 
derinliği 150 000 m’lik maksimum metraja (derinliğe) ulaşılmıştır. Arama, etkisini 4 yıl sonra 1969’da yıllık üretimi 
3.6 milyon tona ulaştırarak göstermiştir. Yine 1973 sonrasındaki döneme bakıldığında arama çalışmaları, 1985’de 
260 000 m ile maksimum metraja ulaşmıştır. 6 yıl sonra ise, 1991’de üretim rekor sayılan 4.5 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Örneklerden de görüldüğü üzere, aramaya yapılan yatırım etkisini 4-6 yıl sonrasında üretimde 
göstermektedir (Görgün, 2013).

Türkiye’de sondajların, büyük rezerve sahip ve yüksek kalitede hidrokarbon içeren (gravitesi yüksek) sahalarda 
açıldığı görülmüştür. Bu sahalar ise, büyük araştırmalar sonucu bulunmuştur. Dolayısıyla, arama kuyuları 
açılmasına ve AR-GE çalışmalarına gereken destek verilmelidir. Kalıcı, tutarlı, uygulanabilir, uzun dönemli, vizyon 
ve misyonu olan bir petrol politikası yürütülmelidir (Görgün, 2013).
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Açılan kuyu sayısındaki ve üretimdeki önceki alt bölümlerde değinilen olumlu gelişmelere rağmen halen, 
ülkemizdeki potansiyel petrol alanlarının karalarda % 80’i denizlerde ise % 99’u aranmamıştır. Oysa, bir petrol 
kuyusu açarken, yerkürenin altı her ne kadar yapılan jeolojik ve jeofizik faaliyetler ile analiz edilmeye çalışılsa da, 
rezervin varlığını ispatlamanın tek yolu umut vadeden sahalarda kuyu açmaktır (Görgün, 2013).

1991’de 4.5 milyon ton olan yıllık yerli üretimimiz, 2010 yılında sonunda azalarak 2.5 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. 2001 yılında düşen doğalgaz üretimi, 2002 yılından itibaren TPAO tarafından kurulan ortaklıklarla 
Trakya’da gerçekleştirilen yeni doğalgaz keşifleri ve eski sahalarda açılan yeni üretim kuyularının devreye girmesi 
ile tekrar yükselişe geçmiş ve 2008 yılında 1.014 milyon m3 üretim ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
Ancak, bu üretim miktarı 2009 yılından itibaren azalmaktadır (Görgün, 2013). 

Petrol aramacılığının doğası gereği, yapılan irili ufaklı her arama faaliyeti, ülkenin petrol potansiyelini 
belirlemede ve daha sonraki aramalarda kullanılmak üzere çok değerli verilerin birikimini sağlamaktadır. Mevcut 
veriler ışığında, Türkiye’nin petrol kaynaklarının tam olarak arandığı söylenemez. Delinen arama kuyularının 
çoğu bilgi birikiminin ve teknik imkanların az olduğu 1950, 60 ve 70’li yıllarda delinmiştir. Yapılacak yeni arama 
faaliyetleriyle yeni prospektler belirleneceği gibi, daha önce delinip de olumlu sonuç alınamamış prospektlerin 
yeni bilgiler ışığında yeniden değerlendirilmesi sonucunda olumlu sonuçlar alınabilir (Atalay, 2003).

Türkiye’de keşfedilen petrol sahalarının önemli bir kısmı, ikinci veya üçüncü kuyularda keşfedilmiştir. 
Adıyaman, Çemberlitaş ve Karakuş sahaları bunun en güzel örnekleridir. Geçmişte, yeraltı verilerinin yetersiz 
olması nedeniyle uygun konumda olmayan veya teknik nedenlerle terk edilen kuru kuyuların delindiği alanlarda, 
yeni veriler ışığında daha sonra delinen kuyularda olumlu sonuçlar alınmıştır (Atalay, 2003).

Türkiye’de petrol arama faaliyetleri, Güneydoğu Anadolu ve Trakya’da yoğunlaşmış, bu bölgelerin dışında kalan 
sedimanter havzalar yeteri kadar aranmamıştır. Mevcut bilgiler ışığında, Türkiye’deki bütün sedimanter havzaların 
petrol sistemini oluşturan parametreleri ortaya çıkarılmıştır. Gerek günümüzde, petrol ve gaz üretiminin yapıldığı 
Güneydoğu Anadolu, Trakya ve Adana bölgelerinde gerekse Tuzgölü, Antalya ve diğer iç sedimanter havzalarda 
petrol potansiyeli mevcuttur (Atalay, 2003).

Ülkemizin petrol gerçeği ile birlikte rezervlerdeki azalma sebebi ile üretimdeki düşüşün önümüzdeki yıllarda 
da devam edeceği veya bu seyirde izleyeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’de petrol aramacılığına ve 
sondajına bütçe ayrılırsa petrol bulunabilmektedir. Aslında, Türkiye’deki mevcut rezervleri henüz tükenmemiş ve 
ispatlanmayan rezervlerin varlığına inanılmaktadır (Atalay, 2003). 

Ülkemizin gerek karmaşık, çok kıvrımlı ve kırıklı jeolojik durumu, gerekse petrol ihtiva edebilecek sedimanter 
basenlerin çokluğu göz önüne alındığında, arama faaliyetlerinin çok düşük düzeyde olduğu açıktır. Bugüne kadar 
yapılan faaliyetlerin büyük kısmı Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde yoğunlaşmış, Batı Karadeniz, Tuz 
Gölü ve Adana bölgelerinde yapılan çalışmalar ise, bu bölgelerin hidrokarbon imkânları hakkında kesin sonuçlar 
elde etmeye yetmemiştir (Atalay, 2003). 

Türkiye’de, diğer basenlerde yapılan çalışmalar ise, yok denecek derecede az veya hiç yoktur. Oysa Türkiye’de 
Pliyosen yaşlı genç çökellerden oluşan basenlerden, Paleozoyik yaşlı eski basenlere kadar her jeolojik yaşta 
sedimanter basenler mevcut olup, bu basenlerin hidrokarbon taşıma imkânı vardır. Fakat şimdiye kadar, Trakya 
Bölgesi haricinde ümit vaat eden bir keşif yapılamamıştır. Diğer taraftan, kara alanlarına göre oldukça pahalı 
yatırımlar gerektirmesi sebebiyle önceki yıllarda sınırlı sayıda sondaj çalışmaları yapılabilen denizlerimizde, 
özellikle Karadeniz’de önemli rezervler olabileceği düşünülmektedir. Yapılan arama faaliyetleri, genel olarak 
Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Trakya’da yoğunlaşmıştır. Petrol oluşumuna elverişli diğer havzalarda da arama 
faaliyetleri umutlu alanlara kıyasla az olmakla birlikte sürdürülmekledir (Atalay, 2003).

Türkiye’de, petrole ülkemizin değişik bölgelerinde rastlanmış ve varlığı kanıtlanmıştır. Ağırlıklı olarak ise 
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sahalardan üretim yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman, 
Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak ve Kilis illeri içinde bulunan sahalardan petrol 
ayrıca Trakya bölgesinde Tekirdağ, Kırklareli, Düzce ve İstanbul illeri içinde bulunan birkaç sahadan doğalgaz 
üretimi yapılmaktadır (Atalay, 2003).

Karadeniz ve Akdeniz’de petrol ve özellikle doğalgaz aramaları bütçe elverdiğince sürdürülmektedir. Bütçe’nin 
elvermediği durumlarda ise son birkaç yıldır büyük önem verildiği üzere ortak anlaşmalar yapılmak sureti ile 
yabancı büyük şirketler ile arama ve sondaj faaliyetleri yürütülmektedir (Atalay, 2003). 
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Türkiye’de son yıllarda yapılan en önemli keşifler, Adıyaman’daki Şambayat sahasında ve Akçakoca deniz 
alanlarında doğalgaz keşfi olmuştur (Atalay, 2003).  

Orta Anadolu bölgesinde, Tuz Gölü civarında ve Akdeniz kara ve deniz alanlarında doğalgaz ve petrol 
potansiyelinin olabileceği düşünülerek bu bölgedeki aramalarda devam etmektedir. Türkiye’nin birçok bölgesinde, 
petrolün varlığı bilinmektedir (Atalay, 2003).

Türkiye’de petrol ve doğalgaz varlığı keşfedilmekle birlikte asıl sorun, mevcut petrolün gravitesi yani kalitesi 
ve petrolü çıkarmak için yapılacak olan harcamaların petrolden elde edilecek gelirin altında kalıp kalmadığıdır 
(Atalay, 2003). 

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de deniz alanları çok az aranmıştır. Deniz derinliğine bağlı olarak, günümüzde 
oldukça pahalı olan deniz sondajları önümüzdeki yıllarda gündeme gelecektir (Atalay, 2003).

Türkiye’nin petrol tüketiminin ancak % 9’dan daha az bir kısmı yerli üretimle karşılanmaktadır. Doğalgazda, bu 
durum daha da az olup hemen tamamı ithal doğalgaza bağlıdır. Bundan dolayı, Türkiye petrole aç bir ülkedir. Ciddi 
arama programları sonunda, yeni petrol ve doğalgaz sahalarının keşfedilmesi mümkündür (Atalay, 2003).

Türkiye’de petrol arama faaliyetleri, 1950’li ve 60’lı yıllardaki artışı takiben 1970’li yıllarda duraklama ve azalma 
göstermiştir. Bu yıllardaki petrol şoku ve fiyat artışları sonunda, arama faaliyetlerindeki ikinci artış 1980’li yıllarda 
yaşanmıştır. Bu artışı takip eden 1990’lı yıllarda, arama faaliyetlerinde azalma görülmüştür. Arama faaliyetlerinde, 
bu dönemde yaşanan azalmayı aşağıdaki nedenlere bağlamak mümkündür (Atalay, 2003):

1) Sovyet sisteminin 1991 yılında çökmesinden sonra, Orta Asya ve Kafkas cumhuriyetleri bağımsızlıklarını 
elde ettiler. Uluslararası şirketlere ilk defa açılan ve petrol ve doğalgaz potansiyeli yüksek olan bu ülkeler, 
büyük şirketlerin yöneldiği cazibe merkezleri olmuştur. Gerek mevcut üretim sahalarının geliştirilmesi, 
gerekse yeni arama projeleri, bu şirketler için büyük yatırım yapabilecekleri kârlı alanlardır. Bu durumda, 
petrole aç bir ülke olmasına ve hiçbir pazar sorunu olmamasına rağmen Türkiye’nin cazibesi azalmıştır.

2) Ortalama 30 yıllık bir üretim süreci sonunda, Shell ve Mobil şirketlerinin petrol sahalarındaki üretim 
azalması ciddi boyutlara ulaştığından, bu şirketler arama ve üretim faaliyetlerini devretmişler, sadece 
rafinaj ve pazarlama faaliyetlerine devam etmişlerdir. Geleneksel arama kültürüne sahip bu şirketlerin, 
Türkiye’de arama üretim faaliyetlerinden çekilmesi diğer şirketler için ‘kötü örnek’ olduğu gibi, bu şirketleri 
devralan yeni yönetimler de ciddi arama faaliyeti sürdürmekten uzak kalmışlardır.

3) Bu dönemdeki yönetimlerin enerji politikaları gereği ithal bağlantıları yapılan doğalgaza yöneliş olmuş, yerli 
petrolün önemi görmezden gelinmiştir. Buna paralel olarak, TPAO’nun arama bütçesi zaman içinde kısılmış 
ve dolayısıyla arama faaliyetleri azaltılmıştır. Geçmişte bir ticari şirket gibi yönetilen TPAO, zaman içinde bu 
kimlikten uzaklaşmış, siyasi etkilere açık hale gelmiştir.

4) Türkiye’de devlet ve yabancı şirketlere ait büyük petrol sahaları, 1970 yılından önce keşfedilmiş olduğundan 
ve 1988 yılında keşfedilen Karakuş sahasından sonra büyük saha keşfedilmediğinden, bu sahalarda yaşanan 
üretim azalması genelde ciddi boyutlara ulaşmıştır. Keşfedilen yeni sahaların toplam üretime olan katkısı 
da, üretim azalmasını karşılayamamıştır.

5) Yabancı şirketlerin tescilli sermayelerinin kur garantili transferinin 1997 yılında durdurulması ve bunun 
kazanılmış hakları da etkilemesi, yeni sermaye girişini olumsuz etkilediği gibi, hukuki altyapının duyarlığını 
ve güvenilirliğini de etkilemiştir.

6 ) Yerli petrolün ekonomik ve stratejik önemi siyasi otoritelerce gereği gibi değerlendirilememiş, bundan 
dolayı arama faaliyetlerini teşvik edecek tedbirler alınmadığı gibi, caydırıcı uygulamalar devam etmiştir.

Bir petrol ülkesi olmamakla birlikte, Türkiye, petrol aramacılığı bakımından cazibesini korumaktadır. Stratejik 
önemdeki petrolde dışa bağımlılığın azaltılması, ancak, yerli üretimin tüketimi karşılama oranının artırılmasıyla 
mümkündür. Bunun için de, arama faaliyetlerini artırmak şarttır. Hem yerli ve yabancı özel sermayenin hem de 
TPAO’nun arama faaliyetlerini artıracak tedbirler alınmalıdır. Bu konuda, aşağıdaki önerileri sıralamak mümkündür 
(Atalay, 2003):

1) TPAO’nun arama bütçesi artırılmalı, geleneksel petrol şirketi kimliğine döndürülmeli ve yönetimi siyasi 
etkilerin dışında tutulmalıdır. 
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2) TPAO’nun Türkiye’de yabancı şirketlerle ortak faaliyetleri gerçekçi temele oturtulmalı, ortak operasyon yeni 
şirketler için cazip hale getirilmelidir.

3) Yeni yabancı sermaye girişini olumsuz etkileyen, tescilli sermayenin kur garantili transferi konusu yasal 
çözüme kavuşturulmalıdır.

4) Yerli özel sermaye, vergi kanunlarındaki düzenlemelerle, petrol arama faaliyetleri konusunda teşvik 
edilmelidir. Yurt içinde başarılı olup arama-üretim tecrübesini kazanacak olan yerli sermaye, hem diğer 
yerli sermaye şirketlerine petrol arama faaliyetlerine girişme konusunda örnek oluşturacak, hem de bir 
süre sonra yurt dışına da açılacaktır.

5) Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Kanunu, arama faaliyetlerini olumsuz etkileyecek hükümlerden 
arındırılmalı, tam tersine, teşvik edici olmalıdır. Teşvik edici hükümler gerçekçi olmalı, abartılmamalıdır.

Başlangıçta arama faaliyetlerini sürdürecek teknik personeli yurt dışından sağlayan ve yurt dışına üniversite 
öğrencisi gönderen Türkiye, bugün bir devlet kuruluşu olan TPAO’nun yurtdışında petrol faaliyetlerinde bulunduğu 
ve yurt dışına teknik güç ihraç ettiği bir seviyeye gelmişse, bunda aramacılığa geçmişte verilen önemin büyük bir 
payı vardır (Atalay 2003).

Ülkemizde mevcut petrol sahalarının ekonomik ömürlerini tamamlaması ve yeni keşiflerin olmaması sebebiyle, 
petrol üretimimiz yıldan yıla giderek düşmektedir (Gönülalan, 2006).

Ülkemizde 1991 yılından günümüze, kadar yapılan petrol üretiminin büyük bir düşüş trendi yasadığı bariz olarak 
gözlemlenmektedir. Arama faaliyetlerinin % 75, üretim faaliyetlerinin % 50 azaldığı görülmüştür. Petrolde yıllık 
üretimin, toplam tüketimin % 7’sini, doğalgazda da % 3’ünün karşılanabildiği tabloyu tersine çevirebilmek için, 
sektörün yatırım boyutunun iyi bilinmesi, ülkemizin geleceği için arama ve üretim faaliyetinin artması hayati önem 
taşımaktadır (Gönülalan, 2006).

Geçmiş 54 yıla baktığımızda, Türkiye’de TPAO dışında ciddi bir şekilde arama faaliyetlerinde bulunan birkaç yerli 
/ yabancı şirket bulunduğu görülmektedir. 1980’li yılların ortasında, şu an Türkiye ekonomisinin amiral gemileri 
olan büyük şirketler dahil olmak üzere, sektörde girişimlerde bulunmuşlar, ilk arama kuyularından sonra 1-2 yıl 
içerisinde bu alanlardan doğal olarak çekilmişlerdir. Özellikle, 1983 yılında bu sektöre yatırım yapan Eczacıbaşı 
Holding’e ait EPAS Eczacıbaşı Pet. Ara. ve İşlet. San. ve Tic. A.Ş. ve Koç Holding bünyesinde kurulan PETRORAMA 
Petrol Arama ve Sanayi A.Ş. şirketleri Weeks Turkey Ltd. şirketi ile ortak Çalgan-101 arama kuyusunu delmiş, 
ancak kuyu 1400 metre son derinlikte Derdere Formasyonu içerisinde “Kuru Kuyu” olarak tamamlanmasından 
sonra, ülkemizin bu iki büyük sermaye grubu kısa bir süre sonra temel olarak arama yatırımlarındaki riskin 
büyüklüğü ve kuyunun petrol veya gazlı olarak bitirilememesinden dolayı yani geri dönüşünün olmaması sebebi ile 
faaliyetlerine son vermişlerdir (Gönülalan, 2006).

Ülkemizde petrol aramacılığının yapıldığı 1945 yılından bu zamana kadar, 3.458 adet petrol kuyusu açılmıştır. 
Bu kadar kuyunun dünyada 11 günde, Teksas’ta ise 35 günde açıldığı düşünülürse ülkemizde açılan kuyu sayısının 
ne kadar yetersiz olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Denizlerimizde bugüne kadar açılan kuyu sayısı ise, 50’dir (2006 
sonu) ve bu denizlerimizin de hiç aranmadığını göstermektedir (Gönülalan, 2006).

Türkiye’de arama çalışmaları ile rezerv belirlemeye yönelik teknolojileri ve stratejileri geliştirerek çalışmalara 
hız verilmelidir. Son yıllarda, arama öncesi çalışmalarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin daha az 
aranmış olan jeolojik riski yüksek kara ve deniz alanlarında sağlanabilecek ek teşviklerle faaliyetlerin artması 
sağlanmalıdır (Gönülalan, 2006).

Kalkınma planlarının ülke gündemine geldiği 1963’den itibaren I, II, IV, V, VI, VII, VIII Kalkınma Planlarında petrol 
sektörünün maalesef adı dahi yoktur. Sektör, madencilik sektörünün bir alt başlığı olarak görülmüştür. Bu durum 
ise, ülke kalkınmasında önemli rol oynayan petrol sektörüne olan bakışların net bir göstergesidir (Gönülalan, 
2006).

Sektörün tanınması, 2001 ve 2003 yıllarında çıkarılan piyasa kanunlarıyla hayat bulmaya başlamış ve önce 
piyasa kanunları çıkarılıp sektör tanımlaması yapılmış, geriye kalan arama ve üretim sektörü eski konumuyla 
devam etmiştir (Gönülalan, 2006).
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Arama ve üretim sektörünün faaliyetlerini incelerken, iki ana eksende konuya bakmak gerekir. Bunlardan 
birincisi, petrol hakkı sahibi dediğimiz ruhsat sahibinin, yani sermaye sahibinin yatırımlarıdır. Diğeri de, ruhsatlarda 
yapılacak hizmet üretenlerin yani teknik servis hizmeti veren şirketlerin faaliyetleridir (Gönülalan, 2006).

Türkiye’de yerli sermaye petrol alanında up-stream yatırımlarına, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sıcak 
bakmamıştır. Dolayısı ile hem sektörün yatırım ve yatırım karşılığı olan paranın geri dönüşümü açısından riskli 
olması, hem de genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmekte olan bir ülke olarak sermaye birikiminin, bu alana yatırım 
yapılmasını sağlayacak düzeye gelmemesi nedeni ile yerli sermaye, bu alanda yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla, 
kamu şirketleriyle, yabancı sermaye ancak bu upstream denilen alanda yatırım yapmıştır (Gönülalan, 2006).

Yabancı sermaye, kendi standartları ve petrolün küresel karakter taşıması nedeniyle, doğal olarak, teknik ekip 
ve ekipman hizmetini de dışarıdan almıştır. Sektörün amiral gemisi olan milli petrol şirketi ise kuruluşundan 
bugüne devletimizin belirlediği yatırım miktarları içerisinde, imkanlar ölçüsünde tüm sahalarda gerek altyapı, 
gerekse potansiyel belirlenmesi için faaliyetlerde bulunmaya çalışmıştır (Gönülalan, 2006).

Zaman zaman ülke ekonomisinin bulunduğu koşullar nedeniyle, petrole yapılan yatırımlar durma noktasına 
gelmiş, zaman zaman ivme kazanmıştır.

Petrol arama - üretim sektöründe,

1- Petrol hakkı sahibi veya ruhsat sahibi, yani sermaye sahibi yatırımcı,

2- İmalatcılar,

3- Tedarikçiler,

4- Müteahhitlik hizmetini yerine getirenler,

Sektörün aktörü olarak yer almaktadırlar. Ancak, mühendislik bilgi birikimi ve işçilik deneyimi de göz ardı 
edilmemelidir (Gönülalan, 2006).

Sorunun çözümü ise, sektördeki sermayenin yani yatırımın önünü açmakla olacaktır. Ülkemiz petrol sektöründe, 
sadece birkaç firma jeofizik, bir veya iki firma da sondaj ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu sayı, oldukça 
azdır. Petrol sektöründe halen hizmet veren imalatçıların kabul görmüş standartları, markalaşma çalışmaları 
ve yurtdışındaki ilgili sektörlerle olan işbirlikleri çok yaygın değildir. Petrol sektörü tedarikçileri ise, normal birer 
ithalatçı olarak görülmektedirler (Gönülalan, 2006).

Görüleceği gibi, bu sektörün durumu pek iç acıcı değildir. Genel anlamıyla, olaylara sanayileşme ekseninde 
bakmak gerekir. Çünkü, petrol sektörü makine ve elektronik sanayileri ile direkt ilgilidir. Sektöre hizmet üretenler, 
diğer sanayi sektörü kapsamında değerlendirildiğinde hizmet alanlarının çok dar kapsamlı olması nedeni ile 
istenen gelişmeyi yapamamışlardır. Bu durumda, gerek milli kuruluşumuz TPAO, gerekse birkaç yerli şirket 
kendi ruhsatlarında arama ve üretim yapma gerekçesiyle, hizmet üretebilecek ekip ve ekipmanları kurmaya 
çalışmışlardır. Bu şirketler kendileri dışında, hizmeti yaygınlaştırmamış, hizmeti yaygınlaştırmış olsa dahi rekabet 
edilebilir hale getirmemişler ve petrol yasasının teşviklerinden yeterince faydalanamamışlardır. Bu da, sektörün 
gelişememesinin bir başka gerekçesidir. Çünkü, petrol piyasasını kontrol eden kanunların yıllık cirosunun 30 
milyar dolar olması, arama-üretim sektörünün yıllık cirosunun ise; 2,5 - 3 milyar dolarda kalması, sektörün diğer 
sektörler karşısında ne kadar az gelişmişliğinin başka bir göstergesidir (Gönülalan, 2006). 

Ülkemizde, uluslararası petrol şirketlerinin arama yatırımlarının azalmasının bir nedeni de, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki büyük rezervlerin, söz konusu petrol şirketlerinin bu 
bölgelere yönelmesi olmuştur (Gönülalan, 2006). 

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizdeki petrol faaliyetlerini de etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlardan 
bazıları (Gönülalan, 2006) ;

• Jeolojik bakımdan ümitli alanların varlığı,

• Üretilecek petrolün maliyeti,

• Dünya petrol piyasasında fiyatların dalgalanması,
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• Yatırım teşviklerinin mevcudiyeti,

• Toplam vergi yükü (devlet hissesi, gelir ve kurumlar vergileri),

• Sermaye transferlerinin serbestliği,

• Bürokrasinin işleyişi ve mevzuatta kolaylık,

• Ülkedeki ekonomik ve politik istikrardır.

Ülkenin gerek jeolojik ve morfolojik yapısından dolayı, gerekse bulunması kolay yapısal petrol kapanlarının 
azalması sonucu, ülkemizde son yıllarda stratigrafik kapanların da aranmasına önem verilmeye başlanmıştır 
(Gönülalan, 2006).

Karada yapılması gerekli arama çalışmalarının yanında, oldukça pahalı yatırımlar olması nedeniyle, sınırlı sayıda 
sondaj çalışmaları yapılan denizlerimizde, petrol ve doğalgaz aramacılığına önem verilmesi ve ülkemizde yeteri 
kadar aranmayan ve daha derin seviyelerde yer alan hedeflere de gereken önemin verilmesi, gelecek yıllardaki 
yerli petrol ve doğalgaz üretimini artırmak ve yeterli düzeye gelmesini sağlamak için zorunlu hale gelmiştir. Bu 
çerçevede (Gönülalan, 2006); 

1. Türkiye büyük bir petrol ve doğalgaz üreticisi olmasa bile, ülkemizde henüz yeterince aranmamış ve 
rezervinin ne kadar olabileceği tespit edilmemiş basenler mevcuttur. 1980’lerden beri ihmal edilen petrol 
ve doğalgaz aramacılığı, bilimsel çalışmalarla, bir “master plan” dahilinde canlandırılmalı, bu sahalarda 
aramalara ağırlık verilmelidir.

2. Kamu ve özel kuruluşlara, yurtdışı yatırımlarında gerekli desteği sağlayacak kurumsallaşmış devlet 
yardımları sağlanmalıdır.

3. Ülkemizde daha önce faaliyet göstermiş Shell, Mobil vb. büyük şirketlerin, arama - üretim sektöründe 
yatırım yapmaları sağlanmalıdır.

4. Türkiye’de gerekli arama ve üretim yatırımları sağlandığı takdirde, üretimin de arttırılabileceği görüşünü 
temel alan bir arama-üretim stratejisi geliştirilmelidir. Kamu yararını ve ulusal çıkarları özenle gözeten, 
kendi kaynaklarına dayalı bir enerji politikası oluşturulmalıdır.

Petrol arama ve üretim sektörü, 1954 yılından beri gerek yerli gerek yabancı sermaye açısından Türkiye 
Petrolleri A.O.’na ruhsat sayıları ile bazı hususlarda tanınan imtiyazlar dışında serbest rekabete açık durumdadır 
(Gönülalan, 2006). 

Yabancı şirketlerin pek çoğu sadece arama ruhsatı almakla yetinmiş ve ruhsat sahalarında herhangi bir ciddi 
faaliyet göstermeksizin ruhsat süreleri dolduğunda ruhsatlarını terk ederek ülkemizden ayrılmışlardır. Yabancı 
şirketlerin yurtdışından getirmiş oldukları sermaye toplam olarak 1, 7 milyar ABD doları düzeyinde kalmıştır 
(Gönülalan, 2006). 

Bunun yanında milli şirketimiz olan TPAO hariç, yerli sermayeli özel şirketlerin de arama ve üretim faaliyetlerinde 
önemli bir payı olmamıştır. Bazı ülkelerin arama faaliyetlerini kendi ülkelerine çekmek için bir rekabet ortamı 
içinde oldukları bilinmektedir. Arama yatırımlarının icap ettirdiği teknoloji ve bilgi birikimini, kendi ülkelerine 
çekebilmek için ülkeler (Gönülalan, 2006);

• Var olan politik riskleri,

• Hukuk düzenine saygınlığı,

• Jeolojik riskleri,

• Yatırımcıların diğer beklentilerini de gözönüne alarak belirli teşvikler getirmekte, belirli tedbirleri almaktadırlar.

Jeolojik risklerin azaldığı oranda (diğer şartların da varlığı ile) bu ülkeler devletin petrol üretiminden aldığı 
payı (devlet hissesi ve vergileri üretim paylaşım anlaşmalarında devlet payını) arttırmakta, arama faaliyetini 
teşvik etmek isteyen ülkeler ise petrol şirketlerine daha fazla pay vererek ülkelerarası rekabet ortamı yaratmaya 
çalışmaktadırlar. Türkiye’nin konumunu çok iyi tarif edip hangi ülkeler ile rekabet edeceğini saptayarak, devlet / 
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şirket paylaşımının buna uygun olarak gerçekçi bir şekilde belirlemesi halinde, ihtiyaç duyulan yabancı sermayenin 
Türkiye’ye gelerek arama faaliyetlerine bir ivme kazandırması mümkün olacaktır (Gönülalan, 2006).

Yabancı yatırımcıların arama yatırımlarında riskli ülke konumunda gördükleri Türkiye’de daha fazla risk alarak, 
daha fazla arama yatırımı yapması ihtimalini de doğurmaktadır. Türkiye, bu ortamı kendi lehine çevirecek önlemleri 
derhal almak durumundadır (Gönülalan, 2006).

Türkiye’de arama çalışmaları ile rezerv belirlemeye yönelik teknolojileri ve stratejileri geliştirerek çalışmalara 
hız verilmelidir. Son yıllarda arama öncesi çalışmalarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin daha az 
aranmış olan jeolojik riski yüksek kara ve deniz alanlarında sağlanabilecek ek teşviklerle faaliyetlerin artması 
sağlanmalıdır (Gönülalan, 2006). 

Petrol hakkı yani ruhsat sahibi için gerekli olan sermaye yani yatırımın, imalatçıların, tedarikçilerin ve müteahhitlik 
hizmetini yerine getirenlerin önünün açılması için öncelikle gerçekçi olarak, sektörün tüm aktörlerince sorunlar 
tespit edilmeli ve çözüm çok yönlü ele alınmalı ve acil eylem planı olarak hayata geçirilmelidir (Gönülalan, 2006). 

Birincil enerji tüketiminde en büyük payın petrol ve doğalgaza ait olması, endüstrileşmiş ülkelerin yaşamlarını 
petrolsüz sürdüremeyecekleri, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmelerine paralel olarak petrol ve gaz 
tüketimlerinin artacağı düşünülürse, dünyada petrol ve gaz arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine, geçmişte 
olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da ağırlık verileceği ortadadır (DPT, 2001).

Hidrokarbon aramacılığında; maliyetlerdeki artışlar ve petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık sonucu, petrol 
şirketlerinin arama faaliyetlerini tek başlarına yürütmelerinin, yakın geçmişte olduğu gibi, gelecekte de zor olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, arama faaliyetleri, yakın bir zamandan beri, hem finansal güçlükleri aşmak, hem de 
politik barışı sağlamak amacıyla çok uluslu ortaklıklar vasıtasıyla yürütülmektedir (DPT, 2001).

Ülkemizin petrol ve doğalgaz kaynaklarının Devlet olanaklarının yanısıra, yerli ve yabancı özel sektör eliyle de 
aranması desteklenmelidir. Bugüne kadar kısıtlı arama yapılmış bölgeler ile deniz aramalarına önem verilmeli, 
özellikle denizlerimizde yapılacak çalışmalar için ayrıca özendirici önlemler alınmalıdır (DPT, 2001).

Türkiye, karmaşık jeolojik yapısından dolayı genel olarak hidrokarbon aramacılığı yönünden yüksek riskli ülkeler 
arasında değerlendirilmektedir. Bu durumun yanısıra, dünya petrol üretimindeki dalgalanmalara bağımlı olarak 
fiyatlardaki dalgalanmalar da, zaman zaman yabancı şirketlerin Türkiye’ye yönelik ilgilerinin azalmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenlerle gelecekte; potansiyeli daha yüksek, riski daha az ülkelere yönelecek yabancı petrol 
şirketlerinin Türkiye’ye fazla ilgi göstermeleri beklenmemektedir. Öte yandan benzer sorunlar yerli özel sermaye 
için de söz konusudur. Bu bakımdan, özel yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerinin artırılabilmesi için 
çok özel teşvik tedbirlerine ihtiyaç vardır (DPT, 2001).

PİGM Genel Müdürlüğü (PİGM); Petrol faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi ve politikalarını belirlemek 
için gerekli çalışmaları yapar, ülkemizin petrol kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde 
değerlendirilmesini sağlar, petrol arama ve üretimi ile ilgili bilgileri toplar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde 
bulunur, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağlar, yerli ve yabancı yatırımcıların 
petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde 
yapmalarını temin eder, petrol açısından potansiyel olarak tespit ettiği sahaları ilanla açık artırmaya çıkarıp arama 
ruhsatı verir, ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere 
ilişkin olarak faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri yürütür, şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak için yapmış 
oldukları başvuruları inceler, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesi verir ve bunlarla ilgili diğer işlemleri 
yapar, petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını tutar, petrol arama ve üretim faaliyetlerinin takip ve denetimini 
yapar, petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivler ve gerektiğinde kullanıma 
açar, Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapar, petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol işlemlerinde kullandıkları 
malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir işlemlerini gerçekleştirir, petrol hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapar (ETKB, 2012).

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)’nün, Petrol Kanunu ve Kararnamelerle belirlenmiş önemli sorumlulukları 
ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yüzden PİGM sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılandırılmalı, maddi ve 
teknik olarak desteklenmeli, kadroları nicelik ve nitelik yönünden güçlendirilmelidir (DPT, 2001).
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Petrol; ekonomik, politik ve ideolojik koşulların belirli bir bileşiminin ürünüdür. Uluslararası yaşamın 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Büyük petrol kaynaklarını kontrol edebilmek veya hiç değilse petrole yaklaşabilmek 
uzun süre bir stratejik ödül olmuştur. Petrol gücü ulusların servet toplamasını, ekonomilerini kamçılamasını, mal 
ve hizmet üretimini mümkün kılar. Petrol, endüstri toplumunun itici gücüdür. Bugün, petrolcülük hala dünyadaki 
en büyük iştir.

Ülkemizin enerji politikasında yerli kaynaklar ihmal edilirken, bol ve ucuz olduğu gerekçesiyle yatırımlar 
genellikle ithal edilen petrol ve doğalgazın ağırlıklı olarak kullanılacağı alanlarda yoğunlaştırılmış, bu durum 
petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı pekiştirerek ülke ekonomimizin ve ana sorunu ve milli bağımsızlığımızı tehdit 
eder bir hale gelmiştir. Bunun yanısıra, enerjide petrole ve doğalgaza bağımlılığın getirdiği sorunların yoğun olarak 
yaşandığı bu süreçte, ülkemizde yerli petrol ve doğalgaz varlıklarımızın yeraltından çıkartılması yaşamsal bir önem 
kazanmıştır.  

Ülkemizde her sektörün bir üst kurulu bulunmasına rağmen, yeraltı kaynakları sektörünün bir üst kurulu 
bulunmamaktadır. Yeraltı kaynakları ile ilgili bağımsız bir üst kurulun oluşturulması ve yeraltı kaynaklarının bu 
üst kurul tarafından oluşturulacak politikalar ile yönlendirilmesi ve denetlenmesi gelinen ekonomik ve siyasal 
konjöktürde zaruridir.   

Türkiye, dünyanın petrol ve doğalgaz yönünden en zengin ülkeleriyle çevrili olduğu halde, bugüne kadar gerek 
TPAO’nun gerekse yabancı şirketlerin araştırmalarıyla ihtiyacını karşılamaktan çok uzakta olan miktarlarda petrol 
kaynaklarını değerlendirebilmiştir. Türkiye’de petrol varlığının ispatlandığı Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık üçte 
ikilik alan henüz aranmamıştır. Deniz alanlarımızda da aynı şekilde yeterli arama faaliyetleri gerçekleştirilememiştir. 
Yerli kaynakların değerlendirilmesi çerçevesinde, eksik olan Türkiye’nin petrol rezervinin belirlenebilmesi için 
gerekli aramalar yapılmalı ve gelişen teknoloji paralelinde bu rezerv sürekli artırılmalıdır.

Uluslararası petrol sektörünün belirleyicileri büyük petrol şirketleri (7 Kızkardeşler; BP, Shell vb.), büyük risk 
içeren ve büyük finansman gerektiren yatırımlarda tam yetkili olarak söz sahibi olmak istemektedirler. Ülkemizin 
bu şirketlerden beklentileri ve milli siyasi düşüncesi ile bu şirketlerin eğilimleri ve sömürü siyasetleri arasındaki 
farklılıklar uzun bir süre daha ortaklaştırılamayacaktır. Dünyanın diğer az gelişmiş devletlerinde düşük maliyetli 
(bedava) ve daha kolay (Türkiye gibi sanayileşmiş, güçlü ve teknolojik bir devlet yapısı olmayan devletlerde) petrol 
üretmek varken uzun bir süre dahi ülkemizde petrol aramaları düşünülmemelidir. Bir farkla, oldukça çok imtiyaz 
verilmediği müddetçe, hatta en ucuz petrol üretecekleri devlet Türkiye olana kadarda gelmeyeceklerine kesin 
gözüyle bakılmalıdır. 

Türkiye, petrolü ve doğalgazı kullanmaya devam edecektir. Bu kaynakların kullanımında verimliliğin, arz 
güvenliğinin, sağlanması; güçlü ve dinamik bir Türkiye’nin de önünü açacaktır.

8.4.2. Türkiye’nin Keşfedilebilir Petrol ve Doğalgaz Yataklarını Arama Stratejileri Önerileri

Bugüne kadar, ilgili yasalardan da kaynaklanan güçlüklere rağmen TPAO’ca yürütülen petrol arama 
çalışmalarının, günlük değişimlere göre biçimlenen yönlendirmelerden uzak tutulmasının ve ülkemiz çıkarları 
doğrultusunda gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. 

Bir kamu kuruluşu olan TPAO’nın, kendi geleneksel tecrübesini çeşitlendirme, melezleştirme ve zenginleştirmeye 
de gereken esnekliği gösteremediği dikkat çekmektedir. Bunun yanında, petrol arama çalışmalarında TPAO ile 
birlikte altyapısında önemli jeolojik - jeofizik ve sondaj verileri bulunan MTA’nın da yeralacağı bir yasal düzenlemenin 
yapılması zorunlu görülmektedir.

Rusya ve İran’la yaşanan olumsuzluklar, Türkiye’nin bu ülkeler ile yaptığı ihracatı azaltacaktır. Her kriz, aslında 
fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye, bu ortamdan doğru dış politikalar ve petrol yatırımları ile kazançlı bir 
konuma geçebilir. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte Türkiye petrol varlıklarına daha çok yatırım yapmalı 
ve maliyetler düşükken petrol arama faaliyetlerine hız vermelidir. 

Geçen 20 yıllık dönemde petrol endüstrisinde kullanılan en önemli jeofiziksel yöntem olan sismik prospeksiyon 
yöntemlerinde, jeolojik bilgi seviyesinde, sedimanter havza modellemesi (havzanın jeolojik ve petrol bakış 
açısından geçmişinin yeniden oluşturulması), bilgisayar, uydu ve üretim teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler 
petrol aramacılığının çerçevesini çok genişletmiştir.
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Dünya piyasalarındaki çalkantılar da düşünüldüğünde, Türkiye gibi yoğun ithalat yapan bir ülkenin de konumu 
gün geçtikçe kritikleşmektedir. Arama ve üretim çalışmalarında geri kalınmış olması (yaklaşık 100 yıl), ithalatın 
artmasına neden olurken, bunların sonucunda kuşkusuz ki ekonomi olumsuz bir biçimde etkilenmektedir. Bu 
durumun giderilmesi için arama ve üretim çalışmalarına acilen hız kazandırılması gerekmektedir. Bunu en önemli 
ayağını yerli özel sektör yatırımcılarının sektöre kazandırılmasıdır. Türkiye’de dinamik bir yerli özel sektör yatırımcı 
potansiyeli vardır.

Yazar tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda belirlenmiş ve 3. Bölümde il il ilçe paftaları, 
köşe koordinatları verilmiş olan keşfedilebilir petrol ve doğalgaz yataklarında (Şekil. 8.42) ekonomiklik sırasına 
göre aşamalı olarak yapılabilecek iki tip uygulama ile bu alanların petrol ve doğalgaz potansiyeli kısa sürede 
belirlenebilir.

Belirlenen alanlarda kazılması önerilen sondaj noktalarının, pahalı bir işlem olan sondaj öncesinde daha 
ucuz doğrulama yöntemleri olan jeokimyasal (gaz ölçümler, pirit ve iyot-brom ölçümleri) ve jeofizik yöntemlerle 
(sismik, elektrik, graviye ve manyetik vb.) yeryüzeyinden doğrulanması mümkündür. Bunun yanında, jeotermal 
aramacılıkta kullanılan karotlu dar çaplı (slim-hole) kuyularla önerilen sondaj noktalarının isabetliliği ekonomik 
bir şekilde doğrulanabilir.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan petrol ve doğalgaz kuyularının ortalama derinliği 1850 m dolayındadır. 
Türkiye’de şuan bu tip ve derinlikteki dar çaplı (slim hole) ekonomik kuyuları (1500 - 2500 m), 300.000 - 500.000 
dolara açan / açabilecek yerli sondaj şirketleri bulunmaktadır. 

Bu tip, ekonomik kuyularla ilgili alanın bir petrol ve doğalgaz sahası olup olmadığı doğrulandıktan sonra, ilgili 
sahada geniş çaplı üretim kuyularının kazılmasına geçilebilir.
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1. Jeokimyasal ve Jeofizik Ölçümler İle Önerilen Alanların Sınanması Önerisi

Jeolojinin arazi ve laboratuar yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda bir bölgenin petrol 
potansiyeli olumlu görüldüğü takdirde, jeofizik yöntemler yardımıyla petrol kapanı olabilecek noktaların tespiti 
yapılır ve bütün bunlardan sonra tespit edilen noktaların delinmesi (sondaj) petrol aramacılığı zincirinin son 
halkasını oluşturur.

Petrol aramacılığında, herhangi bir kuyu açılmadan önce önerilen sondaj lokasyonunda yapılacak noktasal 
jeofizik ölçümlerle kuyu açımı sırasında karşılaşabilecek jeolojik birimler ve olası sondaj problemleri önceden 
kestirilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulama, açılacak kuyunun beklenir kesitinin gerçekleşen kesite uygunluk 
oranını artırmak açısından da faydalı bir uygulamadır.  

Yazar tarafından belirlenmiş olan bu alanlarda, yapılabilecek her bir sondaj kuyusunun yerleri de belirlenmiştir. 
Önerilen sondaj noktaları ve civarında, yüzeyden jeofizik ölçümler (sismik, elektrik vb.) yapılarak önerilen alanda bir 
petrol kapanının / ölçüm sonuçlarının önerilmeyen fakat aynı jeolojik birimde veya havzada yapılacak diğer ölçüm 
sonuçlarından farklı olup olmadığı kıyaslanabilir ve yapılacak sondajın isabet oranı tahmin edilebilir. Herhangi bir 
yeraltı kaynağı aramasında da sondaj yerlerinin belirlenmesinde de, jeolojik araştırmalar ile kurulan modeller, 
jeofizik ölçümlerle detaylandırılmakta ve sınanmaktadır. Yani, sondaj yeri jeolojik ve jeofizik ölçümlerin birlikte 
değerlendirilmesi sonucunda verilmektedir. önerilen her bir alanın jeoloji ve jeofizik özellikleri ve bölgede yapılan 
değişik amaçlı sondaj çalışmaları Yazar tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Her bir sahaya ait verilerin tamamı 
toplanmış ve arşivlenmiştir. Önerilen sahalara ait teknik veriler ve jeolojik kanıtlar 3.Cilt’te verilmiştir.

Jeokimyasal Yöntemlerle Sınama

Hidrokarbon Aramacılığında Bir Kılavuz “ Toprak Gazları ve Bakteriler” 

Yüzeyleyen veya gömülü doğal kaynakların bazıları toprağa ve atmosfere doğru birincil veya bozunma ürünü 
ikincil gaz yaymaktadırlar. Eğer, bu gaz halindeki maddeler toprak havası içerisinde veya atmosferin yeryüzüne yakın 
kesiminde ölçülerek saptanabilir düzeyde bir birikim gösterirlerse ilgili doğal kaynağın jeokimyasal yöntemlerle 
bulunabilmelerinde yararlı olabilirler (Köksoy, 1978). 

Sovyetler Birliğinde petrol ve doğalgaz yataklarının aranmasında, toprak havasındaki CH4’den C6H12 kadar olan 
gaz halindeki hidrokarbon anomalilerinden büyük ölçüde yararlanıldığı bilinmektedir. Bir petrol kapanı üzerindeki 
hidrokarbon anomalilerinin nasıl oluştuğu Şekil 8.43’de görülmektedir. Bu anomalilerin en ilginç yönü simit veya 
yarım ay şeklinde haleler oluşturmalarıdır (Şekil 8.44). Anomalilerin orta kısmındaki değerlerin neden küçük 
oldukları konusunda kesin olmamakla beraber, bazı görüşler ortaya atılmıştır. Anomalilerin simit tipinde oluşunu 
orta kısmındaki aşırı bakteri etkinliğine bağlamaktadır (Köksoy, 1978).
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Şekil. 8.43. Bir petrol rezervuarı üzerinde oluşan gaz, bakteri ve gamma ışını anomalileri (Köksoy, 1978) 

Şekil 8.44. Bir petrol sahasında hilal şeklinde gaz anomalisi (Köksoy, 1978)

Petrol kapanları üzerinde yaşayan, sızan hidrokarbon gazlarını parçalayarak yaşamları için gerekli enerjiyi 
sağlayan bazı bakteri türlerinin varlığı ve bunların böyle bir ortamda anormal derecede çoğaldıkları bilinmektedir. 
Nitekim, petrollü sahalardaki topraklarda yapılan bakteri konsantrasyon ölçümleri, petrol kapanları üzerinde 
oldukça belirgin bakteri anomalilerinin varlığını göstermiştir. Sovyetler Birliği’nde bakteri anomalilerine dayanarak 
petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu bildirilmektedir. Bakteri anomalileri, çoğu anomaliler gibi kapan 
üzerinde en yoğun olup kenarlara doğru şiddeti azalmaktadır (Köksoy, 1978).

Bakterilerin en yoğun olduğu anomalinin orta kısmında aşırı tüketim hidrokarbon gaz anomalilerinin simit 
şeklinde oluşunu açıklar niteliktedir (Şekil 8.44). Şekil 8.43’de görüldüğü gibi petrol kapanları üzerinde, gaz 
anomalileri ile çakışık şekilde radyoaktif gamma anomalileri oluşmaktadır. Bu çakışık durum, radyoaktif parçaların 
hidrokarbon gazlarına absorbe olarak taşındıkları kanısını doğurmaktadır (Köksoy, 1978).
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Bir Petrol Sistemi Göstergesi ; Tuzluluk, İyot, Brom

İyot, deniz ve okyanus sularında, herhangi bir denizel organizmada ve nitrat birikintilerinin minerallerinde 
bulunmaktadır. Deniz suyu yaklaşık olarak 0,05 ppm iyot içerir ve herhangi bir deniz organizması, deniz yosunu, 
süngerler, balıklar ve bazı kahverengi algler iyodu konsantreleştirebilir ve iyot sağlayabilirler.

1813’te Gay-Lussac bu maddeyi Fransa’da Yunanca’daki menekşe renkli anlamındaki iyodes kelimesinden iyot 
olarak isimlendirmiştir. İyot, halojen grubunun bir üyesi olup, florin, klorin, brom ve astatin ile aynı hizadadır. 

Şekil 8.45. Petrol sahası sularından sondajla elde edilmiş iyot çözeltisi (Özdemir, 2009)

Yeryüzünün birçok yerindeki tuzlu sular, iyot bileşiğini içermektedir. Birleşik Devletler (U.S) ve Japonya’daki 
bazı tuzlu su, gaz-su buharı 30-1300 ppm iyot içermektedir. Almanya’daki kömürlerin birçoğunda iyot bileşiği 
bulunmaktadır.

İyot, bitkisel-organik kökenli maddeleri kapsayan formasyonlarda dolaşan sulara, bu formasyonlardan eriyerek 
geçer. İyot, fosil sularda oldukça fazla miktarda bulunmaktadır.

Kayaların, toprağın ve yüzey sularının doğal iyot içerikleri düşüktür. Petrol yatakları ile ilişkili tuzlu yeraltı 
sularının (salamura) iyot oranı yüksektir. Petrol aramalarında, yüzey ve yeraltısuları, toprak ve sedimetlerin iyot 
içeriği jeokimyasal bir gösterge olarak kullanılmaktadır.   

Çünkü, ham petrol içerisinde bol miktarda mikroorganik madde vardır. Yosun küllerinin I, Br, P ve amonyum 
tuzu miktarları ile ham petrolün eser elementleri arasında benzerlikler vardır. 

Dünya’da petrol sahası sularının toplam erimiş madde miktarının (toplam tuzluluk) yaklaşık olarak 10.000 mg/
lt - 350.000 mg/lt arasında sıralanır. Toplam katı madde miktarının birçok seçeneğe bağlı değiştiği görülmüştür. 
Bu farklılık petrolle dokanak halinde olan sularla, olmayanların ayırmada bir ölçüt oluşturur. Petrolle birlikte 
bulunan sularda, 1 mg/lt iyot ve brom 300 mg/lt (CaCl2 tipi) varken petrolle dokanak halinde bulunmayanlarda 
iyot ve brom yoktur. Petrolle ilişkili sularda, redoks potansiyeli negatif Eh iken, ilişkili olmayan sularda pozitiftir. 
Petrolle ilişkili sularda organik asit tuzları varken, olmayanlarda organik asit tuzları yoktur (Çoban, 2013).

Borjarski (1970) çalışmasına da sularda hidrokarbon akümülasyonunu gösteren diğer belirtileri sıralamıştır 
(Çoban, 2013):
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1. Hidrokarbonlarla birlikte olan sularda ya da ilişkili olan sularda iyot > 1 mg/lt ve brom > 300 mg/lt değerlerini 
sergiler. İyot, brom ve bitüm konsantrasyonları gösterir.

2. Cl / Br < 350 ve SO4 X100 / Cl < 1. Birçok petrol sahası sularında, büyük miktarlarda brom ve az miktarda iyot 
bulunmaktadır.

Collins (1975), petrolle birlikte bulunan sularda 4000’den fazla petrol sahası sularını irdeleyerek Na/Cl oranını 
0, 85 değerinden yüksek olduğunu saptamıştır (Çoban, 2013).

Hidrokarbon Aramacılığında Bir Kılavuz ‘Pirit’

Kimyasal Bileşimi : FeS2 
Kristal Sistemi : Kübik 
Kristal Biçimi, Genellikle kübik, oktahedral, piritohedral kristalli 
İkizlenme : {011} yüzeyinde bazen çapraz ikizlerine rastlanır. 
Sertlik : 6 - 6.5 
Özgül Ağırlık : 5-5.028 
Dilinim : {100} belirsiz 
Renk ve Şeffaflık : Metalik pirinç sarısı, opak 
Çizgi Rengi : Yeşilimsi siyah 
Parlaklık : Metalik 
Ayırıcı Özellikleri : Daha soluk renkli ve daha sert olmasıyla kalkopiritten ayrılır. Kırılganlığı ve sertliği, altından 
ayırıcı özelliğidir. 
Bulunuşu : Pirit, yaygın olan bir sülfit mineralidir. Magmatik ayrımlaşma ile oluşabilir. Magmatik kayalarda, 
kontakt metamorfik yataklarda, hidrotermal damarlarda, birincil ve ikincil olarak bazı sedimanter kayalarda 
bulunur.

Pirit : Bakır, altın ve birlikte bulunduğu diğer madenlerle birlikte işletilmektedir.

Şeyllerin bazıları az fakat her daim pirit ve markazit türü sülfitleri de içerirler. Bunların bulunuş nedenleri yarı 
oksijenliden oksijensiz koşullara kadar değişen ortamlarda pirit ve markazit şeyllerin bünyesinde yer alırlar (www.
kursatozcan.com/ders_notlari/petrol_jeolojisi.pdf). 

 

 

Şekil 8.47. Pirit minerali
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Pirit (FeS2), ‘Altın Şans’ veya çağımızın ‘Siyah Altını’ yakıştırmaları ile petrol aramacılığında bir kılavuz olarak 
kullanılmaktadır. Pirit, başlıca karbonlu şeyller ve siltaşları, kumtaşları ve kireçtaşları vb. gibi sedimanter 
kayaçların yaygın ana aksesuar mineralidir (https://uwaterloo.ca/earth-sciences-museum/resources/detailed-
rocks-and-minerals-articles/pyrite). 

Sülfürlerin (pirit), siyah veya koyu renkli sedimanların bulunuşu, anaerobik (oksijensiz) bir ortamın tanımlanması 
için bir kanıttır. Eğer, deniz dibi çöker ve sedimantasyon hızlı olursa, bakterilerle indirgenmiş yağ asiti ürünlerini 
içeren sedimanlar birikmeye başlar. Bu ürünler, diğer organik bileşenlere katılarak, kil ve şeyllerdeki organik 
maddenin %90‘ını oluşturan “Kerojen” i meydana getirirler. İdeal bir petrol anakayasının ince dokulu, koyu renkli, 
pirit ve organik maddece zengin planktonik faunaya sahip olması gerekir (Sonel, 1997).

Şekil 8.48. Siyah şeyller içerisinde gözle görülebilir boyuttaki pirit mineralleri

Bir hidrokarbon rezervuarından yavaş olarak çıkan mikro sızıntılar tarafından rezervuar üzerinde bir pirit zonu 
oluşturulur (Wood, 2014). 
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Şekil 8.49. Bir rezervuardan olurak çıkan yavaş mikro hidrokarbon sızıntıları (Wood, 2014)

Jeofizik IP (Induced polarisation) yöntemi. IP yöntemi, maden araştırmalarında çok kullanılan bir elektrik 
yöntemidir. Tüm dünyada metalik maden aramalarında birincil jeofizik yöntem olarak İndüksiyon Polarizasyon (IP) 
yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin avantajı iki ve üç boyutlu veri alma teknikleri  ile cevherli zonların ortaya 
çıkarılabilmesini sağlamasıdır. Bu amaçla elde edilen özdirenç ve şarjabilite parametreleri ile yer altındaki jeolojik 
yapıların litoloji ve sülfürleşme derecesi hakkında yorumlar yapılabilir. Doğal olarak metalik olan, yani elektriği 
metallerdeki gibi ileten bir kaç mineral vardır. Bunlar genellikle sülfit mineralleri ile grafitik karbon ve bazı 
oksitlerdir. Yeraltındaki kayaçlarda metalik mineraller bulunduğunda, iyonik akımdan dolayı yere akım verildiğinde 
IP olarak tanımlanan elektrik olaylar grubu oluşmaktadır. Kayaçların içerisinde bulunan sülfit mineralizasyonu 
çok küçük olsa dahi bu yoğunlaşmalar, IP etkisi verirler.

Şekil 8.50. Jeofizik IP (Induced polarisation) yöntemi

Bir Norveç jeofizik şirketi olan ORG jeofizik tarafından, 2012 ve 2013 yıllarında sondaj sonuçları bilinen Norveç 
denizlerinde 20 petrol sahasında IP yöntemi test edilmiştir.  2012 yılında, Frigg sahası 6 hat ölçümle incelenmiştir. 
Rezeruar derinliği 3000 m + olan 2 adet Jura (petrol ve doğalgaz) ve rezervuar derinliği 1900 m olan Tersiyer 
(petrol) rezervuar üzerinde “ eta ” anomalileri görülmüştür. İncelenen diğer sahaların hepsinde aynı sonuçlar elde 
edilmiştir (Wood, 2014).      
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Şekil 8.51. Norweç offshore’nda Frigg sahasında bilinen üç rezervuar pirit anomalisi verirken, kuru kuyu civarında  

pirit anomalisine rastlanmamıştır (Wood, 2014).  

Rusya’da 2002 yılından bugüne kadar bu yöntemle tespit edilen lokasyonlarda açılan yaklaşık 200 kuyuda, 
hidrokarbon isabet oranı % 90 olmuştur (Wood, 2014).

Özdemir (2015) tarafından Hanönü (Kastamonu) - Boyabat (Sinop) bakır (piritli bakır) sahasında yapılan maden 
sondajlarında canlı petrol emarelerine rastlanmıştır. Bu durum, önerilen pirit ile petrol arasındaki ilişki modelini 
destekler niteliktedir. 

Yeraltındaki hidrokarbon birikintilerini bulmak için en çok kullanılan jeofizik yöntem olan sismikte, yapay 
bir kaynaktan yeraltına gönderilen ses dalgaları çeşitli kayalardan yansıyarak yeryüzüne döner ve jeofon adı 
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verilen aletlerle kaydedilirler. Bu kayıtlar, bilgisayar programları ile çözümlenir, yorumlanır ve muhtemel petrol 
birikintilerinin yerleri tespit edilir. 

Şekil 8.52. Jeofizik sismik yöntemi ile alınan 2 ve 3 boyutlu ölçümlerden hazırlanan sismik kesitler ve jeolojik yorumları

8.4.2.1. MTA Jeotermal Ruhsat İhaleleri Modeli Önerisi

2002-2015 yıllarında Türkiye’de jeotermal uygulamalar aşağıdaki gibidir (www.enerji.gov.tr) ;

1. Elektrik üretimine uygun saha sayısı, 2002 yılında 16 iken 2015 yılında 25 adede çıkmıştır.

2. Elektrik üretiminde, 2002 yılında 15 MWe iken 2015 yılı sonunda 612,83 MWe çıkmış, % 3985 artış olmuştur. 
Türkiye’de 2002 yılında 1 adet olan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) bugün 15 adede çıkmıştır.

3. Konut ısıtması, 2002 yılında 30.000 konuttan 2015 yılında 114567 konut eşdeğerine çıkmış, % 281 artış 
sağlanmıştır.

4. Sera ısıtması, 2002 yılında 500 dönüm iken 2015 yılında 3931 dönüme çıkmış, % 686 artış sağlanmıştır.

5. Ülke görünür ısı kapasitesi, 2002 yılında 3000 MWt iken 2015 yılında 1400 MWt’e çıkmış % 386 artış sağlanmıştır.
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Şekil 8.53. Dünyanın jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk 12 ülkesi (Kaya, 2014).  

Türkiye devreye alınan yeni jeotermal santrallerle birlikte 2014 yılında dünyada 6. sıraya yükselmiştir.

Ülkemiz jeotermal enerji arama çalışmaları; son yıllarda hızlandırılarak ülkemizde 40 yılda görünür hale 
getirilen jeotermal kaynak ısı kapasitesi son 8 yılda (2006 yılından itibaren) yaklaşık % 61 arttırılmıştır. MTA 
tarafından 2008 - 2014 yılları arasında gerçekleştirilen jeotermal sahaların ihaleleri sonucunda elektrik üretimine, 
ısıtma ve termal turizme uygun toplam 93 adet jeotermal sahası yatırımcılara devredilmiştir (Avşaroğlu, 2015).

Bu tablodan da rahatlıkla görülebileceği gibi son 5 yıl içinde ülkemiz jeotermal enerjinin kullanımı konusunda 
dünya lideri konumundadır. Ülkemizde 2010 yılında 306 MWe olan jeotermale dayalı kurulu kapasiye 1.000 MWE 
hemen üzerine çıkarak % 336’lık bir artış sağlamış ve yine jeotermalden elde edilen enerji miktarı 2010 yılında 
2.637 GWH/yıl iken günümüzde 14.000 GWh/yıl seviyelerine gelerek yaklaşık % 539’luk bir ilerleme kaydetmiştir 
(Avşaoğlu, 2015).

Çizelge 8.8. Ülkeler bazında kurulu kapasiteler ve jeotermal enerji üretimi (2010 - 2015) (Avşaroğlu, 2015)
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Çizelge 8.9. Son 5 yılda üretim kapasitesini en çok artıran ilk 5 ülke (Avşaroğlu, 2015)

Çizelge 8.10. Son 5 yılda en fazla jeotermal enerji üretimi (MWe) yapan ülkeler (Avşaroğlu, 2015)

2008 yılında 30 MWe olan jeotermal güç kapasitesinin 2015 yılında 612,83’e çıkmasında ve jeotermal sektöründeki 
bu inanılmaz büyümenin ana sebebi, 2008 yılından itibaren MTA tarafından kaynak varlığı ortaya çıkartılmış (bir 
veya birkaç sondaj yapılmış olan) jeotermal ruhsatların yatırımcıya ihale yolu ile devridir. Bu ihaleler, yerli ve 
yabancı firmalardan (özellikle yerli) oldukça büyük bir rağbet görmüştür. Bu kapsamda, kaynakların hızlı bir 
şekilde işletmecilere devir edilerek yatırıma dönüştürülmesi sağlanmıştır. İhalelerin başlangıcı olan 2008 yılından 
2012 yılına kadar 16 adedi elektrik üretimi ve 69 adedi ise ısıtma ve termal turizme uygun toplam 85 adet jeotermal 
saha (toplam 125 adet ruhsat) yatırımcıya devredilmiştir (MTA, 2012).

Şekil 8.54.  MTA Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen jeotermal kaynak arama ruhsat sayısının yıllara göre dağılımı 

(MTA, 2013)

2007 yılında yürürlüğe giren 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunuyla beraber özel 
sektör de bu çalışmalarda yer almaya başlamıştır. Jeotermal kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi 2000 
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yılında 15 Mwe iken 2014 yılı sonu itibari ile 404,9 MW elektriğe çıkmış, % 2.700 artış olmuştur. Son yıllarda bulunan 
sahaların geliştirme çalışmaları tamamlandığında bu kapasite 1.000 MWe’ye çıkarılabilecektir. Bu sahalarda hali 
hazırda elektrik üreten, projelendirilmiş, yapım aşamasında olan yatırımların toplam lisans miktarı 752 MWe 
ulaşmıştır (Avşaroğlu, 2015).

Ayrıca, ülkemizde 19 yerleşim birimimizde merkezi konut ısıtması (89.563 konut eşdeğeri, 806,07 MWt), 19 sahada 
seracılık (3.130.562 m2, 543 MWt) ve 350 adet termal tesiste tedavi ve termal turizm amaçlı yararlanılmaktadır.
Isıtmacılıkta 2000 yılında 500 dönüm sera alanı jeotermal ile ısıtılırken şu an 3.130,562 dönüm sera jeotermal ile 
ısıtılmaya başlanmış ve % 626 oranında artış meydana gelmiştir. Konut ısıtmasında ise 2000 yılında 25.000 konut 
eşdeğeri ısıtma yapılırken, bu miktar 89.563 konuta çıkarılmış ve % 298 oranında bir artış sağlanmıştır (Avşaroğlu, 
2015).

Şekil 8.55. Türkiye’de jeotermal elektrik santralı kapasitesi (Kaya, 2014). 2013 yılında 84 adet, 2014 yılında 104 kuyu delinmiştir.

Petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için özel sektör teşvik edilmeli ve özendirilmelidir. Bu konuda, 
2011 yılında MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan jeotermal ihale yöntemi referans 
alınabilir.

Özel sektörün jeotermal enerji aramacılığı ve üretimine devlet öncülüğünde teşviki ve özendirilmesi ile jeotermal 
uygulamalarda minimum %100 maksimum % 690’a varan artışlar sağlanmıştır. Aynı durum, petrol ve doğalgaz 
aramacılığı ve üretim faaliyetleri içinde geçerli olabilecektir. Ülkemizde, devletimizin teşviki ve özendirmesi 
sonucunda bu konuya ilgi duyacak ve yatırım yapacak yeterli müteşebbis bulunabilir. 

Jeotermal enerji sektöründe olduğu gibi, son yıllarda gerçekleştirilen arama çalışmalarının artırılması, kanun 
ile yatırım güvenliğinin sağlanması, getirilen teşvikler ve TPAO tarafından kaynak varlığı ortaya çıkartılmış (bir veya 
birkaç sondaj yapılmış olan veya yapılarak) petrol sahalarının yatırımcıya ihale yolu ile devri sayesinde sektörde 
milyar dolarlık  yatırım portföylerine ulaşılabilir.

Ayrıca, TPAO tarafından ihale yoluyla özelleştirilen petrol ve doğalgaz sahalarının yatırıma dönüştürülmesi ile 
istihdam ve ekonomiye canlılık getirilecektir.
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Petrol aramalarında oluşan hızlı yatırım büyümesi ve buna bağlı uygulama artışı, beraberinde  farklı yan 
sektörlerin de gelişimini sağlayacaktır. KOBİ ölçeğinde çok sayıda girişimcinin yer alacağı sektörde yeni iş kollarına 
ihtiyaç olacaktır. Bunlar ; petrol ve doğalgaz üretimi için atbaşı pompa üretimi, dağıtım ve üretim için boru üretimi, 
kimyasal ürün üretimi, petrol aramak, geliştirmek ve üretmek için sondaj makine üretimi ile sondajcılık faaliyeti 
girişimi, uygulamalar için plan, proje, fizibilite ve mühendislik sektörüdür.

Şuan petrol sondaj fiyatları dibe vurmuş bulunmaktadır. Sondaj malzeme ve ekipmanları çok ucuzdur. Türkiye’nin 
kendi öz kaynaklarını yeryüzüne çıkartması için bu çok iyi bir fırsattır. Çok düşük fiyatlarda sondaj yapacak, çok 
sayıda uluslararası petrol ve doğalgaz şirketi Türkiye’de çalışmak isteyecektir. Bugün Türkiye’nin gerçek petrol ve 
doğalgaz rezervlerinin en ekonomik şekilde belirlemesi için önünde önemli bir fırsat bulunmaktadır.

Cazip ve istikrarlı yatırım ortamı oluşturulduğunda, sektördeki yerli ve yabancı (özellikle yerli) yatırımcı sayısı da 
artacaktır. Hızlı ve etkin bürokrasi ile şeffaf kural ve uygulamalar sektöre ivme kazandıracaktır.

Kamuoyunun petrol ve doğalgaz aramacılığına ilişkin olumsuz kanaati ve sektörün yetersiz olarak algılanan imajı 
giderilmelidir. Petrol ve doğalgaz kaynakları ile ilgili güçlü-zayıf yönler ve fırsatlar dikkate alınarak uygulanacak 
politika ve yapılacak uygulamalar neticesinde, bu kaynaklarla ilgili hızlı yatırım büyümesi ve buna bağlı uygulama 
artışı, beraberinde farklı yan sektörlerin de gelişimini sağlayacaktır. Böylece, yerli kaynaklarımız etkin ve verimli 
bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

Petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri, yerinde istihdam ve ekonomiye katkısı nedeniyle milletimizden 
önemli bir yerel ilgi ve destek bulacaktır.

Özel sektör tarafından yüksek riskli olarak görülen petrol arama faaliyetinde, yerli sermayenin isteksiz olmaktan 
vazgeçirilip bilinçli bir arama politikası ile sektörde daha fazla yer alması teşvik edilmelidir.

Aramaların başlangıcında yatırımcılar, ağırlıklı olarak yerli firmalar olacaktır. Sektör olgunlaştıkça ve üretim 
değerleri tutarlı olarak ortaya konuldukça, uluslararası enerji yatırımcıları da daha fazla ilgi duyacaktır.

Türkiye’de ham petrol sahalarının üretim derinliği, minimum 1500 metre, maksimum 3000 metredir. Doğalgaz 
sahalarının üretim derinliği minimum 225 metre, maksimum 3300 metredir. 1934 - 2013 yılları arasında açılan 
kuyularda yapılan ortalama kuyu derinliği 1,857 metredir (PİGM, 2014).

MTA Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı, 85 adet sondaj makinesi vardır. Mevcut sondaj makinelerinin 
55 adedi elmaslı sondaj, 30 adedi ise rotary sondaj çalışmalarında kullanılmaktadır. En derin jeotermal sondaj 
makinesi 2.500 metre delme kapasiteli, en derin karotlu sondaj makinesi ise 2.000 metre delme kapasitelidir. 
MTA, 2008 yılından itibaren sondaj makine parkı yenileme çalışmaları ile mevcut sondaj makine parkının % 30’nu 
yenilemiş ve sondaj yapabilme kapasitesini % 50 arttırmıştır.

Sondaj makine parkının yenilenmesinin yanı sıra sondaj operasyonlarında kullanılan ekipman yenileme 
çalışmaları da planlı olarak yürütülmektedir. Yeni alınan tüm sondaj makineleri sondaj faaliyetlerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. 2.500 metre delme kapasiteli jeotermal sondaj makinesi ile Nevşehir - Merkez - Göre jeotermal 
sahasında 2.908 metre derinliğinde jeotermal sondaj kuyusu açılmış olup, bu kuyu MTA’ın açtığı en derin jeotermal 
sondaj kuyusudur (MTA, 2013).
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Şekil 8.56. Türkiye’de elektrik üretimi amaçlı yapılan jeotermal sondajlardan görünümler 

Görüleceği üzere MTA, 3000 m sondaj yapabilme kapasitesine ulaşmıştır. Ülkemizde kazılan petrol kuyularının 
dünya genelinde olduğu gibi ortalama derinliği 2000 m civarındadır. Dolayısıyla, sektörün geliştirilme aşamasında 
hem dar çaplı kuyuların hem de üretim kuyularının açılmasında MTA’nın makine parkı, sondaj deneyimi ve 
Türkiye’ye jeolojisi hakimiyetinden faydalanılmalıdır.
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Bugün ülkemizde, TAPO kuleleri haricinde yerli şirket ve kurum aktif olarak çalıştırdığı (ekipli) jeotermal sondaj 
sektöründe faaliyet gösteren 30’dan fazla 1500 - 6200 metre derinlikte sondaj yapabilecek 30’dan fazla sondaj 
kulesi bulunmaktadır.

Son yıllarda, gerek kamu ve gerekse de özel sektör tarafından gelişmiş sondaj makinaları ile yapılan jeotermal 
aramaları sonucunda önemli jeotermal kaynaklar tespit edilmiştir (Avşaroğlu, 2015).

Çizelge 8.11. Türkiye’de jeotermal sondajlarda aktif olarak çalışan kuleler ve derinlik kapasiteleri (Kaya, 2014)
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Çizelge 8.12. Türkiye’de kazılan jeotermal sondaj kuyularının maliyetleri (Kaya, 2014)

Kuyu Derinliği 1500 m 2500 m 3500 m

Sondaj Süresi 30 gün 45 gün 60 gün

Hizmet Fiyat (USD) Fiyat (USD) Fiyat (USD)

Arazi Tahsisi ve İzinler 40.000 50.000 50.000

Kuyu Yeri Hazırlama ve Atık Bertarafı 80.000 120.400 120.400

Malzeme Alımı
(Muhafaza borusu, kuyubaşı ekipmanları vb.)

350.000 607.440 850.000

Yakıt 228.000 352.000 460.000

Montaj - Demontaj 200.000 300.000 300.000

Toplam Çalışma Maliyeti
(18.500 $ / gün)

550.000 832.500 1.110.000

Çamur Hizmeti 90.000 120.282 160.000

Çimentolama Hizmeti 120.000 150.000 220.000

Wireline Log Alımı 40.000 150.000 150.000

Asitleme 40.000 70.000 70.000

Kuyu Testleri 35.000 40.000 40.000

Sondaj ve Jeoloji Danıışmanlık Hizmetleri 40.000 40.000 40.000

Diğer 40.000 60.000 60.000

Toplam Maliyet (USD)
(Beklenmedik gider, toplam maliyetin %10’u)

1.858.000 2.902.622 3.630.400

Şekil 8.57. Türkiye’de kazılan jeotermal sondaj kuyularının derinlikleri ve sondaj süreleri (Kaya, 2014)

Ege Bölgesinde Menderes grabeninde jeotermal kuyu derinlikleri 1500 - 3500 m ve Alaşehir grabeninde de 2500 
- 3500 m derinliktedir. 1500 - 2000 m derinliğindeki kuyular 35-40 günde, 2000 - 2500 m derinliğindeki kuyular 45 
- 50 günde, 2800 - 3500 m derinliğindeki kuyular 60-70 günde delinerek kuyular tamamlanmaktadır (Kaya, 2014) 
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Ülkemizde kazılan jeotermal sondajlar petrol sondajları ile benzer derinliklerde (bazen daha derin) olmasına 
karşın belirtilen teknik sebeplerden dolayı jeotermal sondajlar, petrol / gaz sondajlarından daha zordur. Fakat, 
aynı derinlikteki jeotermal ve sondaj kuyularının sondaj sürelerine bakıldığında çok fazla bir farkın olmadığı 
görülecektir. Bu sonuç, ülkemizde derin kuyu sondaj sektörünün dinamik ve oldukça iyi teknik ve donanımsal 
durumda olduğunun bir göstergesidir.  

8.4.2.2. Dar Çaplı (Slim Hole) Ekonomik Kuyular Modeli Önerisi

Ülkemizde devlet ve kamu tüzel kişilerince, kamu kuruluşlarının faaliyetleri için gerekli olan taşınmazların elde 
edilmesi genellikle kamulaştırma ile olmakta ve uygulamalar esnasında birçok problemlerle karşılaşılmaktadır. 
Bu sorunların yargıya intikali proje uygulamalarının gecikmesine, aşırı miktarda dava yoğunluğuna sebep olarak 
yargının önemli bir boyutta meşgul edilmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemelerinde açılan davaların büyük kısmının yine milyonlarca dolarlık kamulaştırma tazminat davalarından 
oluşması da göz önüne alındığında konunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır (Türkoğlu, 2008).

Petrol arama ve iletim faaliyetleri için gerekli olan taşınmazların ediniminin çoğunlukla kamulaştırma ile 
yapılması ve uygulamalar esnasında birçok problemlerle karşılaşılmaktadır (Türkoğlu, 2008). 

Son zamanlarda, karotlu dar çaplı (slim hole) sondajın tercihindeki ana etkenler; karotlu sondaj makinelerinin 
tamamının paletli olması, ağırlığının ve genişliğinin diğer rotari makinelere göre daha düşük olması, daha dar ve 
düşük tonaj taşıma özelliği olan lokasyon yollarında ulaşım ve mobilizasyon kolaylığı ve ayrıca düşük yol yapım 
maliyeti sağlanması şeklinde sıralanabilir. 

Son yıllarda, keşif edilmemiş potansiyel jeotermal ve petrol-doğalgaz sahalarında yapılacak ilk sondajlarda 
karotlu sondajın tercih etmesinin ana nedeni; karotlu sondaj maliyetinin kırıntılı (rotari) sondaja göre yaklaşık 
dörtte bir oranında düşük olmasıdır. 

Bunun yanında kuyudan elde edilen karotlar üzerindeki analiz çeşitliliği de karotlu sondaj tercihinde büyük bir 
etken olarak görülmektedir.

Karotlu sondajlarda da, kırıntılı (rotari) sondajlardaki gibi devamlı olarak sondaj sıvısı testleri yapılmakta ve 
yorumlanmaktadır. Çamur giriş - çıkış sıcaklıkları, çamur kaçak durumu, gaz ve petrol geliş durumları sürekli 
olarak değerlendirilmekte ve raporlanabilmektedir.

Yüksek basınçlı formasyonlarda da karotlu sondaj yapılmaktadır. Ayrıca, muhafaza borusu çimentolama 
operasyonu yapılabilmakta ve ani geliş / kontrolsüz üretim önleyici kuyu başı ekipmanları (Blow out preventer) 
kullanılmaktadır. Kuyu jeofizik ölçümleri yapılmaktadır.

Son zamanlarda, karotlu dar çaplı (slim hole) sondajın tercihindeki ana etkenler; karotlu sondaj makinelerinin 
tamamının paletli olması, ağırlığının ve genişliğinin diğer rotari makinelere göre daha düşük olması, daha dar ve 
düşük tonaj taşıma özelliği olan lokasyon yollarında ulaşım ve mobilizasyon kolaylığı ve ayrıca düşük yol yapım 
maliyeti sağlanması şeklinde sıralanabilir. 

Ayrıca karotlu sondajlarda, kırıntılı (rotari) sondaj lokasyonlarına göre yaklaşık beşte bir oranında daha az bir 
alana ihtiyaç duyulmaktadır.

Aynı zamanda yapılan kuyular, dar çaplı (slim hole) olduğu için sondaj sıvısı katkıları ve su kullanımı kırıntılı 
(rotari) sondajlara oranla çok daha düşüktür.

Bu yöntemle, yatay ve açılı sondajlar yapılabilmektedir.

Dar çaplı (slim hole) kuyuları, petrol ve doğalgaz sahalarında akışkan aramalarının ilk değerlendirmeler 
için bir fikir verebilir. Ayrıca, birkaç adet yapılması sahanın ve bölgenin jeolojisinin anlaşılması, formasyonların 
litolojik özellikleri ve geçirgenlik - gözeneklilik değerlerinin belirlenmesinde ve modellenmesinde önemli bir yol 
oynayabilir. Ucuz bir yöntemdir ve çalışma sonuçlarına göre, sahanın ekonomik derinliklerde petrol veya doğalgaz 
sahip olup olmadığı belirlenir.

Ülkemizde 1500 - 2500 m derinlikte karotlu dar çaplı (slim hole) sondaj yapabilecek sondaj makinaları hem 
MTA hem de yerli şirketlerde mevcuttur. Türkiye’de bu derinlikte sondaj yapabilecek makine üreten şirketler 
bulunmaktadır. Bu tip sondajların metre fiyatları, 50 - 300 $/metre aralığındadır. Sahanın jeolojik yapısına bağlı 
olarak günde veya vardiya da 50 - 100 m ilerleme hızlarına ulaşılabilmektedir.
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Şekil 8.58.  Bir petrol sondaj lokasyonunun boyutları 
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Şekil 8.59. Dar çaplı (slim hole) karotlu sondaj kuyusu çalışmasından bir görüntü (Özdemir, 2013)
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Şekil 8.60. Dar çaplı (slim hole) karotlu sondaj kuyusu tasarımına bir örnek (Özdemir, 2013)

Yerli bir sondaj şirketi tarafından 2013 yılında Şaphane (Kütahya) bölgesinde gerçekleştirilen bir jeotermal 
araştırma çalışmasında 2.146 metrede derinliğe inilmiştir. Bu kuyu, Türkiye’deki en derin dar çaplı (slim hole) 
karotlu sondaj kuyusudur. Arama kuyusunda, 600 metre kırıntılı ilerlenmiştir. Bu metreden sonra çap düşülerek, 
kuyu sonuna kadar karotlu sondaj tekniği ile 2.146 metreye kadar ilerlenmiştir (Şekil, bu kuyunun tasarımını 
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göstermektedir). İlgili şirket, bu yöntemle 3000 metreden daha derin sondaj yapabileceğini ileri sürmektedir 
(http://www.madencilik-turkiye.com/pdfler/mak-1382523503.pdf)

Şekil 8.61.  Şaphane (Kütahya) bölgesinde gerçekleştirilen 2.146 metre derinlikteki dar çaplı (slim hole) kuyunun kuyu tasarımı

(http://www.madencilik-turkiye.com/pdfler/mak-1382523503.pdf)
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Şekil 8.62. Dar çaplı (slim hole) karotlu sondaj kuyusunun kuyubaşı ekipmanlarının teknik özellikleri (Özdemir, 2013)
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Şekil 8.63. Karotlu jeotermal gradyan sondaj kuyusu kuyubaşı ekipmanları (Özdemir, 2013)
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Şekil 8.64. Gaz üretimi amaçlı açılan derin dar çaplı (slim hole) bir kuyu (Özdemir, 2013)
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