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TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın hazırlanmasının hemen hemen her aşamasının itici gücü olmuş olan ve hemen her konuda 
aydınlatıcı fikir ve önerileri ile çalışmanın bir sonuca ulaşmasında büyük katkıları değerli dostlarım ve abimlerim Sn. 
Tarık İSTER (SONTEK Sondaj Ekipmanları, Petrol ve Maden Ltd.Şti.) Sn. Öner Fevzi TÜMER (TÜMER Danışmanlık) ve 
İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ergül YAŞAR (İskenderun 
Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı) bu çalışmanın en büyük teşekkürünü hak 
eden kişileridir. 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), “Dünden Bugüne Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Petrol Aramaları ve Petrol Hidrojeolojisi” adlı eserlerinden fazla miktarda alıntı yapmama izin 
veren 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 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 (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

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 Müdürlüğünün 
(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.

Petrol ve doğalgaz, yalnızca enerji güvenliği için değil, aynı zamanda ülkemiz bütçesi için de stratejik öneme 
sahiptir. Ülkemizin, son yıllarda gerek bu kaynaklara olan talebinin artması gerekse de uluslararası piyasalarda 
fiyatlarının hızlı yükselmesi, dış ticaret açığımızın da belirgin şekilde artmasına yol açmıştır. Özellikle petrol 
fiyatlarının tavan yaptığı 2008 yılında, yaklaşık 45 milyar dolarlık ham petrol/petrol ürünleri ve doğalgaz ithalatı 
yapılmıştır. 2009 yılında küresel krizin sonucunda düşen fiyat ve talebin etkisi ile bu rakam ancak 27 milyar dolara 
kadar gerileyebilmiştir. İyimser bir tahminle, 2020 yılına kadar petrol ve doğalgaza ödenecek toplam faturanın 500 
milyar dolar olacağı öngörülmektedir.

Türkiye’nin en önemli konularının başında enerjinin geldiğini, en basit şekliyle, konunun yazılı ve görsel 
medyadaki işleniş biçimi ve sıklığından anlamak mümkündür. Gerek yaygın gerekse sosyal medyada enerjiyle 
ilgili haberlerin yer almadığı hiç bir gün geçmemektedir. Enerjinin üzerinde bu kadar hassasiyetle durulmasının 
sebebi, Türkiye’nin sadece hızla gelişen ekonomisinde değil, aynı zamanda dış politikasında enerjinin oynadığı 
büyük rollerdir. Türkiye’nin geleceği büyük oranda sürdürülebilir enerji gelişimini sağlamasına bağlı olarak 
şekillenecektir.

Enerjinin Türk ekonomisi için önemi, üretim fonksiyonunun en önemli unsurlarından birisi olmasından 
kaynaklanmaktadır. Fakat ekonominin bu yaşamsal girdisinin bu arz güvenliği konusunda Türk enerji sistemi ciddi 
problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Hızlı kalkınmasının bir sonucu olarak dünyada enerji tüketimi en hızlı 
artan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu isteği üretimin yetersiz olması yüzünden yerli kaynaklardan karşılaması 
mümkün olmamakta, tüketimin neredeyse dörtte üçü yılda 50 milyar dolarları bulan meblağlar ödenerek ithalatla 
karşılanmaktadır. Ayrıca, enerji sistemi yeterli miktarda rezervi bulunmayan fosil yakıtlara (petrol, doğalgaz ve 
kömür) dayandırılmakta olup, ciddi potansiyeli bulunan modern yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı son 
derece düşük kalmaktadır. Ayrıca, gelişmiş ülkelere oranla Türkiye’nin enerji verimliliği ve etkinliği de oldukça 
düşük seyretmektedir.

Ancak, Türkiye’nin enerji konusunda karşılaştığı sorun ve tehditler aynı zamanda büyük fırsatlar da 
oluşturmaktadır. Son 50 yılın artış hızlarının gelecekte de devam etmesi durumunda, yerli ve yabancı enerji 

Bir milletin yücelmesi, yeraltı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine 
bağlıdır.
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firmalarının Türkiye’ye günümüzde duydukları yakın ilginin gelecekte de sürmesi kaçınılmaz olacaktır. Dünyanın 
en önemli enerji geçiş coğrafyalarından birinde yer alan Türkiye’nin en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri ile 
tüketicileri arasındaki köprü konumu da yatırımcıların ilgisini artıracaktır.

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.

Millet olarak gideceğimiz başka yer yok burası son toprağımız ve bu toprağın bize sunduğu her türlü imkanı çok 
iyi değerlendirmeliyiz. Yatırım-keşif-üretim arasında korelasyonlar olduğu için, yani yatırımlar artırıldığı zaman 
keşiflerde ve üretimde artış olasılığı yükselmektedir. Ülkemizde petrol ve doğalgaz arama ve üretme işine daha 
çok yatırım yapılması gerekmektedir.

Son yıllarda ülkemizde petrol ve doğalgazda olumlu gelişmeler ve çaba görünmekle beraber, petrol ve doğalgaz 
arama ve üretim faaliyetlerinde daha fazla yatırım ve çaba gösterilmesi gerekmektedir. Burada en öncelikli 
görev, endüstri ve devlete düşmektedir. Endüstri-üniversite-devlet üçgeni içinde petrol ve doğalgaz arama ve 
üretim faaliyetlerinde AR-GE’ye ve teknoloji geliştirmeye önem verildiği takdirde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye’nin karmaşık jeolojik yapısını çözümleyerek, yeni petrol ve doğalgaz rezervuarları keşfetmek ve olgun 
rezervuarlarımızdan üretim arttırma problemlerin çözümlerini bulmak zor olmayacaktır. Bu bağlamda, endüstri, 
devlet ve üniversiteler arasında daha sıkı işbirliklerine ihtiyaç olduğu kesindir.

Ayrıca, son yıllarda gelişen teknolojinin, derin deniz ortamlarında arama ve üretimi mümkün kılması, 
yurdumuzdaki bu tür alanların, bilhassa Karadeniz’in değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Güneydoğu 
Anadolu’daki olağanüstü durum ülke petrol aramacılığında ve üretiminde en önemli sorunlardan birisini 
oluşturmaktadır. Olağanüstü durum nedeniyle, ülke petrol üretiminin büyük çoğunluğunu karşılayan yörede, 
petrol arama ve üretim faaliyetleri aksamaktadır. Bu durum yatırımlarda zaman ve maddi kayıplara neden 
olduğu gibi yörede çalışan personeli de tedirgin etmektedir. Bölgenin bu koşulları yerli ve yabancı sermayenin 
yöredeki yatırımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ortaya 
çıkan, petrol potansiyeli yüksek yeni ülkelerin batıya açılmaları sonucunda büyük petrol şirketlerinin bu ülkelere 
yönelmeleri, petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, 1980’li yıllardan itibaren dünyaya paralel olarak şirketlerin petrol 
ve doğalgaz arama yatırımlarına daha az pay ayırıp, downstream (rafinaj, pazarlama, taşıma) faaliyetlerine 
yönelmeleri, ülkemizde riskli ve küçük rezervlerin bulunması, derin sondaj gerekliliği gibi sebepler yabancı 
sermayenin Türkiye’deki petrole ilişkin yatırımlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Yabancı petrol şirketlerini etkileyen diğer bir husus ise, Petrol Kanunu iyileştirme çalışmalarının 
tamamlanamaması ve dolayısıyla az aranmış sahalar ve derin denizlerde petrol arama ve üretim yatırımlarına 
sağlanacak ilave destekler konusuna açıklık kazandırılamamış olmasıdır.

Son yıllarda petrol sektöründe çevre konusu büyük önem kazanmıştır. Ülkemizde petrol arama ve üretiminden 
kaynaklanan çevre sorunlarını önlemek üzere alınması gerekli önlemleri belirleyen yönetmeliğin uygulanmasında 
sorunlarla karşılaşılması yabancı şirketlerin yatırım planlarında tereddütlere yol açan bir unsur olmaktadır.

Türkiye’de petrol üretim maliyetleri dünya ortalamasına yakındır. Petrolün tamamına yakının azgelişmiş 
Güneydoğu Anadolu’da yapılması, petrol üretim maliyetlerini artırmaktadır.

Enerjiye sahip olmayan ülkelerin önce yaşam standartları düşer ve kısa bir süre sonra da bağımsızlıklarını 
kaybederler.

Adil ÖZDEMİR        
Jeoloji Yüksek Mühendisi
20 Mayıs 2016, Ankara 
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PETROL SEKTÖRÜ, İŞLEYİŞİ, 
TİCARİ VE EKONOMİK YAPISI

1. BÖLÜM
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1. PETROL SEKTÖRÜ, İŞLEYİŞİ, TİCARİ VE EKONOMİK YAPISI

Odun, kömür ve petrol en eski ve yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarıdır. Günümüzde enerjinin çoğu 
petrolden elde edilmektedir. Doğada bulunduğu şekliyle petrol, hemen hemen yararsızdır. Yararlı ürünler haline 
dönüştürülebilmesi için rafine edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ham petrol rafinerilerde işlenerek çeşitli 
petrol ürünleri elde edilmektedir.

Petrolün, günümüz dünya ekonomi ve siyasetindeki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Kullanım alanının yaygınlığı 
arz-talep dengesi içinde bu ürüne bağımlılığı arttırmış ve sonuçta; bu özelliği ile petrol, yer küre içindeki diğer 
kaynaklardan ayrılarak stratejik bir konuma gelmiştir. Petrolü gelişen sanayi ve endüstrileri içinde kullanmaya 
başlayan ülkeler, petrolün bu stratejik önemini kavramış ve yeryüzünde petrole dayalı bir siyasi paylaşım ve 
hareketlenme izlenmiştir (DPT, 2001).

Dünya enerji tüketimi, nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Artan talebi 
karşılamak ve enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla bir yandan yeni enerji kaynakları aranırken, diğer 
yandan mevcut enerji kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması için çeşitli inceleme ve araştırmalar 
yapılmaktadır.

Enerji (petrol) konusu, günümüzde her sektörde zorunlu bir girdi vasfı taşıması sebebiyle hiçbir zaman gündemin 
ilk sıralarından inmemektedir. Birincil enerji tüketiminde en büyük payın petrol ve doğalgaza ait olması ve gelişmiş 
ülkelerin yaşamlarını petrolsüz sürdüremeyecekleri dikkate alındığında, dünyada petrol arama, geliştirme ve 
üretim faaliyetlerine geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da ağırlık verileceği görülmektedir.

Son yıllarda dünyada yaşanan politik ve ekonomik olayların, petrol arama ve üretim faaliyetlerine yön verdiği 
gözlenmektedir. Örneğin; Körfez savaşı, Sovyetler Birliğinin çökmesi sonucu Bağımsız Cumhuriyetlerin yeni 
ekonomik sistemlere geçme çabaları gibi olgular, dünya petrol endüstrisini etkilemiş, üretim ve talep modellerinde 
değişikliğe neden olmuştur. Buna bağlı olarak, arama stratejileri de değişikliğe uğramıştır. Sonuçta eski Sovyetler 
Birliği, özellikle petrol arama teknolojilerini geliştirmek, üretim sahalarının rehabilitasyonu, düşük verimlilikte ve 
bilinmeyen maliyetlerle çalışmakta olan rafineri ve petrokimya tesislerinin yenilenmesi düşünceleri doğrultusunda 
dünya petrol şirketleri ile işbirliği içine girmiştir (DPT, 2001).

Ayrıca; küreselleşmenin enerji sektöründe de etkisini göstermesi sonucunda, geçtiğimiz son dönemde büyük 
uluslararası petrol şirketleri arasında önemli ölçüde birleşmeler olmuştur. Japonya’da ve Kore’de verimliliği 
arttırmaya yönelik olarak, petrol sanayiinde çok yeni bazı yapısal düzenlemelere gidilmiştir. Çin Cumhuriyeti ise, 
dışarıdan gelen ucuz petrol ürünleri karşısında, 1998 yılında iç piyasada petrol ürünleri fiyatlarını düşürmüş ve 
verimlilik sağlamak amacıyla 60 adet küçük rafinerinin kapatılmasını kararlaştırmıştır (DPT, 2001).

Bu değişik gelişmelere karşın; Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), kısa dönemde enerji alanında kullanılan 
teknolojilerde bir değişiklik beklenmediği için, önümüzdeki dönemde de enerji talebindeki artışların % 90’nın 
petrol, doğalgaz ve kömür gibi birincil enerji kaynakları ile karşılanacağı görüşündedir (DPT, 2001).

Alternatif enerji kaynaklarının varlığı ve petrol rezervlerinin hızla tükenmesi, enerji kaynakları içerisinde 
petrolün önemini kaybedeceği görüşünü doğursa da gerek alternatif enerji kaynaklarının yeterince ekonomik hale 
gelmemiş olması, gerekse de yeni yatırımlarla birlikte yeni rezervlerin keşfedilmesi petrolün stratejik bir ürün 
olarak önemini korumasını sağlamaktadır. Birincil enerji kaynaklarının küresel enerji tüketimi içerisindeki payları 
incelendiğinde, (Şekil 1.1) petrolün birincil enerji kaynakları arasında en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, mevcut ve alternatif enerji politikalarına dayanılarak yapılan ekonomik modelleme çalışmalarında, 
gelişmekte olan ekonomilerin artan petrol ihtiyacı nedeniyle küresel petrol talebinin artacağı öngörülmektedir. 
Diğer yandan, gerek çevresel kaygılarla, -başta iklim değişikliği olmak üzere- gerekse enerji kaynak çeşitliliğinin 
sağlanması açısından dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığının azaltılmaya çalışıldığı bilinmektedir (EPDK, 2014).
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Şekil 1.1. Birincil enerji kaynaklarına olan talebin 2010 - 2035 arasında değişimi (EPDK, 2014)

Petrol, birçok ülkede sanayi ve evsel ısınmada yerini diğer enerji kaynaklarına bırakmış olmakla birlikte, ulaşım 
sektörünün temel enerji kaynağı olmayı sürdürmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte, gerek motorlu taşıtların yakıt 
ekonomisindeki iyileştirmelerle, gerekse başta elektrik ve biyoyakıtlar olmak üzere alternatif yakıtlarla çalışan 
araçların yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarla ulaştırmada petrole bağımlılık azaltılmaya çalışılmaktadır. Buna 
karşın, OPEC tarafından 2010 yılında gerçekleşen petrol tüketiminin % 57’sinin ulaşım sektöründen kaynaklandığı 
belirtilmekte, ulaşım sektörünün petrol talebi içerisindeki payının 2035 yılında da % 60 düzeyinde olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu veriler, petrolün ulaşım için yakın gelecekte de önemini koruyacağını göstermektedir (EPDK, 
2014).  Diğer taraftan doğalgazın oldukça temiz bir yakıt olması, dünyada büyük gaz rezervlerinin bulunması ve 
birçok ülkede petrol tüketiminin doğalgaz ile ikame edilecek olması önümüzdeki yıllarda doğalgaz arama ve 
üretiminin daha fazla önem kazanacağını göstermektedir (DPT, 2001). 

Doğalgazın temiz bir enerji kaynağı oluşu, özellikle elektrik ve sanayi sektöründe verimli kullanım imkanı 
doğalgazın ülkemizdeki talebinin başlangıçtan günümüze kadar kaydettiği hızlı artışın, gelecekte de aynı şekilde 
devam etmesini sağlayacaktır (DPT, 2001).

Şekil 1.2. Petrol tüketiminin sektörlere göre dağılımı 2010 yılı verileri (EPDK, 2014)
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Şekil 1.3. Petrol tüketiminin sektörlere göre dağılımı 2013 yılı verileri (EPDK, 2014)

2013 yılında dünya çapında gerçekleşen petrol ürünleri talebine bakıldığında, benzin talebinin % 59,4’ünün, 
motorin talebinin % 40,8’inin, jet yakıtı talebinin ise % 57,9’unun OECD üyesi ülkelerden kaynaklandığı görülmektedir 
(EPDK, 2014).

Çizelge 1.1. Dünya petrol ürünleri tüketimleri (milyon varil/gün) (EPDK, 2014)

Çizelge 1.1. Dünya petrol ürünleri tüketimleri (milyon varil/gün) (EPDK, 2014)

Petrol, ülkelerin siyasetini ve ekonomisini etkileyen, rezervlerin bazı ülkelerde yoğunlaşmasından dolayı 
uluslararası ticaretin önemli bir parçası olan bir enerji kaynağıdır. Petrolle ilgilenen herkesin ve her örgütün, 
odaklandığı alan ve bakış açısı farklıdır. Örneğin, bir uluslararası ilişkiler uzmanının Ortadoğu petrollerinin devlet 
kurumlarının gelişimiyle veya ülkelerin siyasal istikrayla ilişkisini araştırabilir. Bir ekonomist, petrol fiyat şoklarının 
makroekonomik sonuçlarını açıklamak için çalışabilir. Devlet kurumlarında veya petrol şirketlerinde çalışan 
planlamacılar, gelecekte ne kadar petrol talebi olacağını hesaplamakla uğraşabilirler. Petrol şirketlerindeki 
aramacılar, nerede sondaj yapacaklarını, üretimciler sahayı en verimli nasıl geliştireceklerine kafa yorabilirler. Bir 
petrol mühendisi kuyunun sondajını kazasız ve güvenli bir şekilde tamamlayacağını düşünebilir. Çevre örgütleri 
üyesi, batan bir tankerden sızan petrolün çevreye zararını azaltmak için çalışabilir veya arabanıza bindiğinizde 
benzin deponuzun doluluğunu kontrol edersiniz. Bu örneklerin sonunu getirmek zordur. Sonuç olarak ana fikir, 
toplumun her kesiminin bir şekilde petrolle ilgili olduğudur (Ürün, 2003). 

Petrolü, petrol endüstrisini ve piyasalarını anlamaya çalışmak petrol şirketi elemanlarının görevidir. Ne kadar 
iyi anlarlarsa ve şirketlerinin stratejilerini şirketin varlık sebebine (misyon), vizyonuna ve amaçlarına uygun olarak 



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - II

20

ne kadar doğru belirlerlerse, şirketlerinin başarısı o kadar artar. Bir şirket ya rakiplerinden farklı faaliyetlerde 
bulunursa veya aynı faaliyetleri farklı bir şekilde icra ederse rakiplerinden daha üstün başarıyı (performansı) 
yakalayabilir. Etkili işletme üstün başarı (performans) için gerek şart olmasına karşın yeter şart değildir, rakipler 
arasındaki farkı stratejik düşünme ve yönetim yaratır (Porter, 1996).

Petrol endüstrisi ve piyasaları karmaşık ve dinamiktir, dolayısı ile bu analizlerin sonunu getirmek zordur, 
ayrıntıya girdikçe bütünü kaybetme ve ayrıntıda boğulma riskleri yüksektir. Önemli olan ise değişkenler arası 
ilişkileri bulmak, neden sonuç ilişkilerini ortaya koymak, bunları öngörülerin temeline yerleştirmek ve mümkünse 
şirket / ülke çıkarları doğrultusunda yönlendirmektir (Ürün, 2003).

1.1. PETROL SEKTÖRÜ ve İŞLEYİŞİ

Dünya petrol endüstrisinin gelişimi ile birlikte ekonomik ve politik birçok alanda etkiler de görülmeye 
başlanmıştır. Uluslararası jeopolitik ve jeostratejik etkiler de düşünüldüğü zaman petrolün arama, geliştirme ve 
üretim yatırımlarının önemlilik düzeyinin bölgelere göre değiştiği fark edilmektedir. Endüstriyel bölge politiğinin 
değişim anahtarı olarak kullanılan ana unsur ise, petrol fiyatlaması olarak kabul edilebilir. Petrol fiyat belirleme 
mekanizmasının dünya piyasalarında istenilen düzeyde etkin olmasıyla rezerv sahibi olan ülkelerin ve rezerv 
kaynağı bulunmayan ülkelerin sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının karşılanması, tamamen politik bir endüstriyel 
zemini inşa etmiş olmaktadır. Bu endüstriyel organizasyonun tekel yapı içerinde olmasının büyük bir tehlike teşkil 
etmesi üzerine, fiyat mekanizmasının serbest piyasa koşulları altında belirlenmesi bu soruna çözüm kaynağı 
getirmiştir. Arama, geliştirme ve üretim yatırımlarına ek olarak, zamanla taşıma maliyeti unsurlarını minimum 
seviyede tutma amacıyla geniş çapta çalışılmalar başlatılmıştır. Bununla beraber, transit taşıma boru hatları 
yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yatırım faaliyetleri ile ülkelerin jeopolitik konumları zamanla daha belirleyici önem 
kazanırken, aynı zamanda ülkeler arası politik arenada birleşmeler olmuştur. Karar vericilerin ortak paydada 
buluşmaları ile uluslararası petrol yatırım organizasyonları birleşmeye, ortaklığa ve benzeri anlaşma kapsamında 
güç birliğine yönelmişlerdir. Bu yönelişin sonucu, jeoekonomik fırsat çatışmasının taraflarını ortaya çıkarmıştır. 
Dünya genelinde hazırlanan projeksiyonlar dikkate alındığında arama, geliştirme, üretim, rafineri, taşımacılık 
faaliyetleri için küçümsenemeyecek değerde yatırımların yapıldığı görülmektedir (Gülçin, 2015).

Petrol sanayisinin çalışma ortamı, karmaşık (kompleks) ve dinamiktir. Karmaşıklığın nedeni, birbirinden 
bağımsız veya birbirini tetikleyen çok sayıda ve nitelikte siyasal veya iktisadî etkene maruz kalmasıdır. Petrol 
sanayisi, ülkelerin Gayri Safi Millî Hasılasına (GSMH) hem doğrudan gelir üreterek hem de dolaylı olarak (diğer 
sanayilere girdi kısıtlaması getirerek) etki eden enerji sektörünün en önemli unsurudur. Sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma için kesintisiz enerji arzı gereklidir. Bu öneminden dolayı, birçok ülke petrol kaynaklarına sahip olmayı 
veya bu kaynakları kontrol etmeyi ister. Bu gerçek, petrol sanayisinin siyasi bir boyut kazanmasının temel nedenidir. 
Ekonomik konular, eğer ulusal çıkarlar (değerler) için yeterli derecede önem taşıyorsa, güvenlik/askerî konu 
haline dönüşebilirler. Tarihte, petrol rezervlerine hakimiyet uğruna, askerî gücün kullanıldığı ve birçok çatışma ve 
savaşın çıktığı görülmüştür (Ürün, 2003).

Bütün bu etkiler yumağı içinde, petrole sahip olanlar (devlet / özel mülkiyet) ve bu kaynakları üretip ekonomiye 
kazandırmak isteyen şirketler (devlet / özel teşebbüs) arasında devletleri, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum 
örgütlerini de içine alan ilişkiler ağı gelişir. Millî çıkarlar, kâr hesapları, çevresel etkiler gündem konularıdır. 
Devletler petrol piyasalarının en önemli oyuncularından biridir, hem petrol kaynaklarının sahibi hem de piyasayı 
düzenleyici olarak karşımıza çıkarlar (Ürün, 2003).

Petrol piyasalarının bu karmaşık ve dinamik ortamı, belirsizliği arttırmaktadır. Enerji / petrol piyasalarındaki 
talebi ve petrol / enerji altyapı yatırımlarını belirleyen değişkenler olarak, makroekonomik koşulları (ekonomik 
büyüme, ekonomideki yapısal değişiklikler, imalat sektöründen hizmet sektörüne doğru yöneliş ve enerji 
hizmetlerinde yüksek teknolojinin rolünün büyümesi), enerji / petrol kaynaklarının mevcudiyetini (availability), arz 
maliyetleri ve fiyatlarını, enerji teknolojilerindeki gelişmeleri, enerji ve çevre politikaları miktarı gösterilmiştir. Böyle 
yüksek belirsizliklerin değerlendirilmesinde ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulmasında belirsiz kaynakları 
gruplandırarak senaryo analizleri yapılmalıdır. Petrol şirketleri, strateji belirlerken 20-25 yıllık zaman dilimi içinde 
iş ortamlarında (business environment) olacakları tahmin edebilmelidir. Bu zaman içinde olacakları kesin olarak 
öngörmek mümkün değildir. Ama, değişik senaryolar oluşturarak bir fikir edinmek yararlı olacaktır (Ürün, 2003).

Dünya petrol politikasını yönlendiren organizasyonların başında OPEC (Petrol Üreten ve İhraç Eden Ülkeler), 
IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) ve bunların yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren çok uluslu petrol şirketleri 
gelmektedir.
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Petrol piyasalarına devlet müdahalesi sıkça karşılaşılan bir olgudur. Devletler bu müdahalelerini piyasadaki 
rekabet aksaklıkları, olağanüstü kârları, yüksek sermaye yoğunluğunu, riskleri ve yatırım projelerinin uzun vadeye 
yayılmalarını öne sürerek savunmaktadırlar (Noreng, 1988).

Hegemonik istikrar teorisi, hegemonyayı maddi kaynaklara hakimiyet olarak tanımlamaktadır. Bu kaynaklardan 
dört tanesi (ham maddeler, sermaye, piyasa kaynakları üzerinde denetim kurma ve katma değeri yüksek malların 
üretimi üzerinde rekabet avantajının olmasıdır) üzerinde denetim kurmak hegemonya için gerekli şart olarak 
görülmektedir. Hammaddeler üzerinde denetim, bir güç kaynağı olarak görülmüş ve geleneksel olarak yayılmacılığı 
(toprak sınırları açısından), emperyalizmi ve dolaylı etki altına almayı haklı çıkarmak için kullanılmıştır (Keohane, 
1984). Petrol, hammaddeler arasında en önemli olanlardan birisi olduğundan, petrol hakimiyeti hegemonya 
kurmak için gereklidir (Ürün, 2003).

Petrol sanayisi ve piyasaları dinamiktir, sürekli hareket halindedir. Siyasal, iktisadî, sosyokültürel ve teknolojik 
etkenler altında dengeler sürekli değişir. Bu özelliğinden dolayı, petrol sanayisi ve piyasalarını anlamak ve 
gelişmelere göre önceden önlem almak sadece geçmişin tahlili ile mümkün değildir (Yergin, 1992).

Petrolün farkına varılması ve insanlık tarihinde kullanılması, bilinen yazılı kaynaklara göre milattan önce 3200 
yıllarında karşımıza çıkmaktadır. Petrolle ilgili ilk yazılı bilgiler Sümer tabletleri olup, daha sonraları ise Tevrat’da 
Nuh Tufanı olayı kapsamında gemi inşasında zift kullanımı emri ile petrolün varlığı dikkati çekmektedir. Günümüzde 
bir çeşit petrol ürünü için kullanılan nafta ismine ise Babil tabletlerinde rastlanmaktadır. Milattan önce 823 - 810 
döneminde, Asur kraliçesinin yaptırdığı asma bahçelerinin inşasında bitumen (zift) kullanıldığı belirtilmektedir. 
Tarihte Mezopotamya bölgesini denetim altına alarak Fırat ve Dicle sularından faydalanmak amacıyla savaşlar 
yapılmışsa da bazı tarihçiler tarafından, temelde nafta pınarlarını da ele geçirme düşüncesi olduğu yazmaktadır. 
Yunanlı tarihçi Herodot milattan önce 485-425 döneminde İran’ın Kuveyt’e yakın bölgelerinde petrol ve asfalt 
sızıntılarına rastladığını yazmıştır. Milattan sonra 193 - 211 döneminde Yunanlılar, Roma İmparatoru Severus’la 
yaptıkları savaşta petrolü kullanarak galip gelmiştir. 1272 yılında Azerbaycan bölgesini gezen Marko Polo ise, Bakü 
petrol pınarlarının günde yüz gemiyi dolduracak düzeyde olduğunu ifade etmiştir. 1453 yılında Venedikli tüccar 
Cesere Frederici, Hindistan’a giderken Hit dolaylarında petrol pınarlarının oluşturduğu gölcüklerden bahsederken 
Arapların petrol fışkıran yerlere “cehennem ağzı” dediklerini de anılarına kaydetmiştir. 1611 - 1682 döneminin 
ünlü gezgini Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde de ham petrol bulunan yerlerden ve kullanımından söz etmiştir 
(Uluğbay, 2008). 

27 Ağustos 1859 tarihinde, Edwin Drake adında bir kişi ABD’nin Pennsylvania Eyaleti’nde ilk defa mekanik kuyu 
delme yöntemi ile 21 metre derinlikte petrole ulaşmıştır. Böylece, sızıntı sonucu ortaya çıkan petrolü kullanmanın 
yanında bilinçli aramalarla petrol elde etme dönemi başlamıştır. Böylece, bir buçuk yıl içerisinde açılan kuyu sayısı 
yetmişi aşmıştır (Uluğbay, 2008).

1859 yılından itibaren petrol arama faaliyetleri ile açılan kuyu sayıları artmış ve duyulan petrol ihtiyacı ile birlikte 
gün geçtikte bir endüstri haline dönüşmüştür. Arama faaliyetlerinin merakla artması, mekanik arama yöntemlerini 
de geliştirmiştir. Bu mekanik yöntemlerin gelişmesi ile petrol, ticari bir madde haline gelmiştir.

19. yüzyılın ortalarında Drake’nin sondaj ile petrol bulması ile yeni bir endüstri patlaması meydana gelmiştir. 
Bu dönemde, gelişmiş olan kömür rafineri teknolojisi kullanılarak petrol de rafine edilmeye başlamıştır. Bu 
döneme kadar aydınlatmada kullanılan hayvani yağların yerini petrolün damıtılması ile elde edilen gazyağı almıştır. 
Gazyağının ucuz olması sebebiyle de taleplerin artması daha fazla kuyu açılması gerekliliğini doğurmuştur. Ayrıca, 
ABD‘deki bu ani petrol gelişimi, Avrupa’ya rafine edilmiş petrol ithalat yönelimi önem kazanmıştır. 1859 yılında 
etkinliğini göstermeye başlayan petrol endüstrisi, fiyat bazında hızlı hareketlik kat etmiştir. Sondaj yöntemi ile 
yaygınlaşan petrol çıkarma faaliyeti arz fazlasını meydana getirmiştir. 1863 yılında bir rafinaj şirketi kuran J.D. 
Rockefeller, petrolü boru hatları ile taşımanın da öncülüğünü yapmıştır (Özel, 2003).

1873 yılı ABD’de toplam rafine edilmiş petrol miktarı 6,75 milyon varili (1 varil = 158,987 litre) bulurken bunun 
1,85 milyon varili iç tüketimde kullanılmış, kalan 4,9 milyon varil ise Avrupa’ya ihraç edilmiştir (Ercan, 1996).

Avrupa topraklarında da, kısa bir zaman sonra mekanik yolla kuyu delme yöntemi kullanılmaya başlamıştır. 
1864 yılında Gowan isimli bir Amerikalı, mekanik kuyu delme yöntemi ile Kırım’da petrol aramış, 1866 yılında 
Rusya’nın Kuban bölgesinde ise, ilk yüksek verimli petrol kuyusu açılmıştır (Ulubağ, 2008). 

1883 yılında Hollanda’da küçük çaplı şirketlerin birkaçı Royal Dutch’ı meydana getirmiş böylece bölgede 
pazarlama ve üretim faaliyetleri ile piyasa da giderek güçlenmiştir. 1907’de Avrupa’nın iki büyük şirketi Royal 
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Dutch ve Shell Trading and Transporting Company kapasitelerini birleştirerek Standard Oil‘den sonra dünyanın 
ikinci büyük çok uluslu petrol şirketi olmuştur. Rusya’da ise, petrol üretimini Nobel Kardeşler kontrol altında 
tutmaktadır. 1883 yılında Nobel Kardeşler, Rusya’nın petrol üretiminin % 51’ini gerçekleştirmekle beraber, 1889 
yılında demiryolları ve boru hatları üzerinden Rus petrolleri uluslararası pazara açılmıştır. 1917 Bolşevik ihtilali 
dönemi ile Rusya petrol endüstrisinde duraklama yaşasa da, 1930 yıllarında toparlanmaktadır. Ancak, II. Dünya 
Savaşı ile yeniden bir çıkmaz içine girse de, zamanla dünyanın etkin petrol üreticilerinden biri olarak güçlü bir 
şekilde piyasalarda yerini almıştır (Ercan, 1996).

Osmanlı İmparatorluğu 1910 yılında yaklaşık 177,2 milyon kilogram petrol ithal etmiştir. Bu ithalatın 122,6 
milyon kilogramı Rusya, 10,5 milyon kilogramı ABD ve yaklaşık 32 milyon kilogramı Romanya’dan sağlanmıştır. 
Kişi başına petrol tüketimi 6,9 kilogram iken Yunanistan’da 2,2 kilogram, Almanya’da ise bu rakam 15 kilogram 
boyutundaydı (Uluğbay, 2008).

Dünya petrol sanayisi, Birinci Dünya Savaşına kadar ABD (özellikle Rockefeller tekeli) tarafından kontrol 
edilmiştir (Yergin, 1992). Daha sonra özel şirketlerin, ‘yedi kız kardeş’ olarak da adlandırılan dikey entegrasyon 
(Dikey entegrasyon, petrol sektörünün değer yaratan bütün faaliyetler zincirinden (arama, sondaj, üretim, taşıma, 
rafinaj ve pazarlama) birkaçının veya tümünün bir petrol şirketi çatısı altında toplanmasına denir. Böyle bir yapıda 
faaliyet gösteren petrol şirketi dikey entegre şirket olarak adlandırılır) yapısına sahip büyük petrol şirketlerinin 
gücü artmıştır (Strange, 1988). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Ortadoğu devletleri arasındaki güç dengesi 
değişmiş, İran petrol kaynaklarını millileştirmiştir (Strange, 1988) ve büyük petrol şirketlerinin petrol piyasasındaki 
ağırlıkları azalma eğilimine girmiştir (Baddour, 1997).

Çizelge 1.2. Büyük petrol şirketlerinin uluslararası petrol ticaretindeki ağırlıkları (% olarak) (Baddour, 1997)

Yıl 1950 1957 1970 1980

Petrol Kaynaklarının Kontrolü 100 100 100 100

Yedi Kız Kardeş 92.8 89 68.9 30

Diğer Uluslararası Şirketler 1.8 11 31.1 70

Sektörde faaliyet gösteren en büyük iki organizasyon, OPEC (Petrol Üreten ve İhraç Eden Ülkeler) ve IEA 
(Uluslararası Enerji Ajansı)’dır. Başlangıçta, Amerikalı olan petrol endüstrisi hızla uluslararası bir enerji endüstrisi 
haline gelmiş ve böylece ham petrol üretiminin uluslararası ticarete konu olan payı 1970 yıllarında % 50’yi aşmıştır. 
Ucuz taşıma tekniklerinin geliştirilmesi ve ürün taşımayı kolaylaştıran sıvı karakteristikleri, bu alışverişleri 
hızlandırmıştır. Halen, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği)’nin ve Doğu Avrupa’nın endüstrileştirilmiş ülkelerinin 
dünya ham petrol üretiminin % 80’inden fazlasını tüketmesine karşılık rezervlerin yaklaşık % 75’i üçüncü dünya 
ülkelerinde bulunmaktadır  (Yücel, 1994). OECD‘nin Dünya petrol rezervleri içerisindeki payı yaklaşık %15’dir 
(Gülçin, 2015).

1960 yılında petrol ihraç eden ülkelerin çıkarlarını korumak amacıyla OPEC (Organization of Petroleum Exporting 
Countries / Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) kurulmuş ve 1969-1973 tarihleri arasında hükümetler, şirketler ve 
piyasalar arasında pazarlıklar başlamıştır. Dünya ekonomisinin 1960’larda hızlı büyümesi ve petrole olan talebin 
buna paralel olarak artması OPEC’in pazarlık payını arttırmıştır. İlk petrol şoku (krizi), bütün bu gelişmeler üzerine, 
1973’te Arap-İsrail savaşının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu petrol şoku, dünya güvenlik yapısını ve devlet - şirket 
- piyasa ilişkilerini değiştirmiştir. ABD, kendini enerji ihtiyacını karşılamakta güvensiz hissetmiş ve 1974 yılından 
sonra güvenliğini arttırmak amacıyla üç politika izlemiştir. Bunlar; petrol talebini kısmak (daraltmak), işbirliği 
yapabileceği ortaklar aramak ve petrol sektöründe askeri güç kullanarak da etkin olmak. 1973’ten sonra piyasalar 
başat rol oynamaya başlamış, petrol şirketleri arama ve üretim faaliyetlerini OPEC dışı sahalara yönlendirmiş 
ve petrol ithal eden ülkeler ise, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına daha fazla önem vermeye başlamıştır 
(Strange, 1988).

OPEC’in kurulması ardından 1960 yılında ABD ve Kanada başta olmak üzere Türkiye’nin de yer aldığı 20 
ülkenin bir araya gelerek kalkınma amaçlı imzaladığı bir anlaşma ile “Organisation for Economic Co-operation 
and Development” (OECD) / Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü kurulmuştur. Amerika ve Avrupa ülkelerinin 
işbirliği Ortadoğu ve Arap yarım adasının işbirliğinden doğan gücünü karşılar nitelikte etki oluşturmuştur. Zamanla, 
OPEC’in gücünü azaltıcı bir rol oynamıştır.
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Batı dünyasının, petrol üreticisi ülkeler olan OPEC’den yaptığı ithalat, 1950’li ve 1960’lı yıllarda her 5-6 yılda bir-
iki kat artmıştır. Hızla artan tüketim ve aynı hızda artamayan üretim neticesinde, dünya 1974 yılında ilk petrol krizi 
ile karşı karşıya kalmıştır. OPEC 1974 yılında kendi tabiriyle bu “irrasyonel” gidişi, ham petrol fiyatlarını dört kat 
arttırarak ve “üreticilerce yönetilen fiyat” mekanizmasını yerleştirerek durdurmak istemiştir  (DPT, 2001). 

Şekil 1.4. OPEC üyesi ülkeler (Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Libya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, 
Ekvator). Net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 12 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur.

Şekil 1.5. OECD üyesi ülkeler koyu mavi renk : Kurucu ülkeler (Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, 
İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri), Mavi 
renk : diğer üyeler (Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Güney Kore, Şili, 
Estonya, Slovenya, İsrail). Halen 34 tam üye olan ülke vardır, bu ülkeler arasında 30 tanesi Dünya Bankası tarafından 2005’te yüksek gelirli 
ülkeler arasında gösterilmiştir.

Ham petrol ihraç eden ülkeler 1974 öncesi topraklarından çıkarılan petrole karşılık, büyük şirketlerle yaptıkları 
“concession” (imtiyaz) anlaşmaları uyarınca afişe fiyatlar üzerinden (posted price) belirli bir pay alıyorlardı. Bu 
afişe fiyat büyük uluslararası şirketlerce belirlendiğinden, üretici ülkelerin gelirleri de dolayısıyla bu şirketlerce 
belirlenmiş oluyordu. Fiyat afişmanının amacı da, zaten hükümet paylarının belirlenmesiydi. İmtiyaz sistemi içinde 
varil başına devlet hissesi çok küçüktü ve afişe fiyatın yaklaşık yarısı civarındaydı. 1971-72’de, Tahran Anlaşmasıyla 
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bu durum biraz düzeltilmeye çalışıldıysa da, mevcut sistem içinde bir çözüm yaratamadı. OPEC ülkelerinin giderek 
düşen gelirlerinin yanı sıra, dünyayı 1974’ün eşiğine getiren diğer ve en önemli faktör de, söz konusu ülkelerin 
ekonomik gelişmelerinin bağlı olduğu tek kaynak durumundaki petrolün süratle tükeniyor olmasıydı. 1974 krizi ile 
birlikte petrolün tükenirliliği de ilk kez gündeme gelmiş oldu (DPT, 2001).

1974 sonrasında, petrolün mülkiyeti petrol şirketlerinin elinden çıkıp, büyük ölçüde üretici ülkelerin (OPEC) 
eline geçmiştir. UEA, Dr. Henry Kissinger’in tavsiyelerine uygun olarak Kasım 1974’de OECD konseyi tarafından 
enerji problemleri konusunda işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün UEA’nın enerji politikasının ana 
hedefleri daha geniş bir yapı içinde aşağıdaki şekilde sıralanabilir (DPT, 2001):

- Uzun ve kısa vadede enerji arz güvenliğinin sağlanması,

- Enerji maliyetlerinin düşürülmesi,

- Enerji politikasının ekonomik politikalara azami katkıyı sağlayacak şekilde ticaret, döviz, istihdam, büyüme 
gibi diğer önemli politikalarla uyum içinde olacak bir biçimde düzenlenmesi.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla izlenen politikalar ise şu başlıklar altında toplanabilir (DPT, 2001) :

- Enerjinin verimli kullanımı,

- Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi,

- Enerji alanında serbest ticaretin sağlanması,

- Acil durum tedbirleri (Talep kısma tedbirleri ve stoklar),

- Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin teşviki.

UEA’ya üye ülkeler alfabetik sıraya göre şunlardır: ABD, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye, Yeni 
Zelanda, Yunanistan.

1973 yılında petrol fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışları takiben kurulan Uluslararası Enerji Ajansı, 
OPEC üyesi ülkelerin şimşeklerini üzerine çekmiştir. Birçok OPEC üyesi, Uluslararası Enerji Ajansı’nı OPEC’i 
yıkmak için kurulmuş olan bir teşkilat olarak görmüştür. Uluslararası Enerji Ajansına üye ülkeler Kasım 1974’de 
“Uluslararası Enerji Programı” anlaşmasını imzalamışlar ve bu anlaşma Ocak 1976’da yürürlüğe girmiştir. Bu 
anlaşmaya göre üye ülkeler aşağıdaki ilkelere uymak zorundadırlar (DPT, 2001):

- Fevkalade tehlike durumunda petrol paylaşılacaktır.

- Petrol ithalatına bağımlılığı azaltmak için uzun vadeli işbirliği kuvvetlendirilecektir.

- Petrol piyasası ile ilgili bilgilerin akımı hızlandırılacaktır.

- Petrol üreticisi ve petrol tüketicisi ülkelerle ilişkiler geliştirilecektir.

Şekil 1.6. IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), OECD üyesi 29 ülkeden oluşmaktadır.
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1973’ten önce Suudi Arabistan’daki dünyanın en büyük petrol rezervlerini dört Amerikan şirketi üretiyordu Bu 
büyük (kız kardeş) Amerikan şirketleri Standard Oil of California (Chevron), Texaco, Standard Oil of New Jersey 
(Exxon) ve Socony-Vacuum (Mobil) idi. Ambargodan sonra petrol fiyatları dört katına çıkmış ve petrol ihraç eden 
ülkeler çok büyük paralar kazanmıştır. Bu olaylar, Milli Petrol Şirketlerini (MPŞ) hidrokarbonları üzerinde daha 
fazla kontrol talep etmeye, bağımsız bir yol izlemeye ve devletlerinin sahip olduğu petrol şirketlerini güçlendirmeye 
sevk etmiştir (Ürün, 2003).

Birinci petrol şokunu takiben MPŞ’ler kazandıkları yüksek gelirlerle güçlendiler. Bunun nedeni, ‘güçlü ve 
büyük devlet petrol şirketlerini, üretim faaliyetlerinden, daha girişken olarak hem kendi ülkelerinde hem de 
dışarıda downstream (rafinaj ve pazarlama) faaliyetlere kaymasıdır (Ürün, 2003). Glayson (1981), MPŞ’lerin birincil 
amaçlarının, devletin çokuluslu şirketlere olan bağımlılığını azaltmak, yerli petrol kaynaklarını güvenceye almak ve 
petrol endüstrisiyle ilgili bilgilerini arttırmak olarak sıralamıştır. Bugün geldikleri noktaya bakılırsa, bu amaçlarını 
gerçekleştirmekte önemli bir mesafe kaydettikleri görülür (Çizelge 1.3 ve 1.4).

Çizelge 1.3. Dünyanın hidrokarbon üretim liderleri (Beck ve Radler, 1999)

Çizelge 1.3. Dünyanın hidrokarbon üretim liderleri (Beck ve Radler, 1999)
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Çizelge 1.4. Dünyanın hidrokarbon rezerv liderleri (Beck ve Radler, 1999)

Petrol rezervleriyle ilgili istatistiklere bakıldığında farklılıklar göze çarpar. Bunun nedenlerinden biri rezervlerin 
geleneksel olarak kanıtlanmış (proved), muhtemel (probable) ve olası (possible) olarak sınıflandırılmasına rağmen, 
istatistiklerde açıklama yapmaksızın sadece rezerv olarak ifade edilmesidir. Kanıtlanmış petrol rezervleri üç temel 
kaynaktan artar. Bunlar: 1) Dünyanın herhangi bir yerinde yeni petrol (rezervi) keşifleri. 2) Teknolojideki ilerlemeden 
dolayı bilinen rezervlerin kurtarımının daha etkinleşmesi ve artması. 3) Önemli petrol üreticilerinin, bilinçli olarak 
ve kendi çıkarlarını gözeterek, rezervlerle ilgili istatistiksel oyunlar çevirmeleridir (Grosse ve Yanes, 2001).

İlk iki kaynak açıktır ve petrol tarihine bakıldığında hem arama hem de üretim teknolojilerindeki ilerlemelerin 
sırasıyla tespit edilen rezerv ve kurtarılabilir rezerv miktarlarını arttırdığı görülmektedir. Gelecekte de, 
teknolojik ilerlemeler petrol rezervlerinin artmasına yol açacaktır. Üçüncü kaynak, yani petrol üreticilerinin 
rezerv miktarlarındaki oyunları da petrol tarihi boyunca izlenmiştir. Rezervlerin olduğundan az gösterilmesi, 
piyasalarda kıtlık beklentilerine neden olmuş ve petrol fiyatları yükselmiştir. Diğer yandan bazı ülkeler, OPEC 
içindeki pazarlık paylarını arttırmak amacıyla rezervlerini olduğundan fazla gösterebilmektedir. OPEC dahilindeki 
ülkelerden bazıları, kendilerine tanınan petrol üretim limitinin (kotasının) üzerinde petrol üretip satma yoluna da 
gidebilmektedir. Zaman zaman OPEC’e üye ülkelerin üretim miktarlarında kısıntıya gitmeleri ve kapasitelerinin 
altında üretim yapmaları sonucunda, günlük dünya petrol üretimi sınırlanmış ve petrol fiyatı üzerinde fiyat yükseltici 
baskı uygulanmıştır. Bu üretim kısma politikası kısa vadede başarıya ulaşmış, daha sonra (yüksek fiyatların üretim 
artışlarını beraberinde getirmesinden dolayı) ise fiyatlar üzerinde düşme yönünde baskı gelmiştir (Grosse ve 
Yanes, 2001).

1950 ve 1960’lar boyunca ev sahibi ülkeler (host countries) (yüzde elli-elli üretim paylaşım anlaşmaları ve vergi 
oranlarında tek taraflı değişiklikler yolu ile) petrol rantından daha fazla pay elde etmelerine rağmen, petrol üreten 
/ üretilen ülkeler olarak ortaklaşa karar alıp ortak eylemde bulunacak bir yapıya kavuşamamışlardı. Tek başlarına 
petrol rantından daha fazla pay talep etmeleri durumunda, petrol şirketlerinin kendi ülkelerinde arama ve üretim 
(A-Ü) faaliyetlerini durdurmasından ve bu aktiviteleri başka ülkelere kaydırmasından endişe duyuyorlardı. Ev 
sahibi ülkelerden hiçbirisi (devrimci Libya hükümeti dışında) böyle bir risk alabilecek iradeye sahip değildi. Bu 
koşullar altında, Venezuella, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Mısır ve Suriye Nisan 1959’da ‘petrol şirketlerine 
karşı politikalarında eşgüdüm (koordinasyon) sağlamak amacıyla Maadi Paktını imzaladılar (Bromley, 1991). Daha 
sonra petrol ihraç eden ülkeler ortaklaşa karar alarak petrol şirketlerine ve onların tabi oldukları hükümetlere 
karşı pazarlık güçlerini arttırmak ve petrol arzı ve fiyatını kontrol etmek amacıyla Eylül 1960’ta (Bağdat Kararı 



27

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

(Resolution) ile OPEC’i kurdular (Odell, 1983). Haziran 1968’te OPEC petrol politikasını duyurdu (Declaration of 
Oil Policy) ve üye ülkelerin, iştirak imtiyazlarının (concessions) tekrar müzakeresi ve üretici devletin fiyatlandırma 
politikalarında kontrolü konularındaki çabalarda eşgüdüm sağlamak kararlılığını vurguladı (Bromley, 1991).

Irak’ın 1 Haziran 1972 tarihinde IPC (Iraq Petroleum Company)’yi millileştirmesini takiben, OPEC petrol 
şirketlerinin (kaynaklarının) millileştirilmesini egemen ülkelerin (hukuki açıdan) meşru bir davranışı olarak niteledi 
(Bromley, 1991). Bu OPEC’in yabancı (çokuluslu) petrol şirketlerinin ve bunların tabi oldukları devletler tarafından 
yönlendirilen petrol rejimine meydan okumaya hazır olduğunun bir göstergesiydi. OPEC’in ilerleyen yıllarda piyasa 
gücünü arttırması, örgütün birçok araştırmacı tarafından kartel olarak nitelenmesine neden olmuştur. Pirog ve 
Stamos (1987), bir kartelin gelişmesi için dört şartın (ilk ikisi talep, diğer ikisi arzla ilgili) varolması gerektiğini iddia 
etmişlerdir. Buna göre ilk şart kartelin sattığı mala olan talebin istikrarlı olması ve (fiyata) esnek olmamasıdır. İkinci 
şart satılan malın tüketicilerinin örgütlenmemiş olması ve kartelin ‘keyfi’ hareketlerine, birlikte karşı hareketlerde 
bulunamamalarıdır. Üçüncü şart az sayıda büyük üreticinin olması. Son olarak ise, yeni üreticilerin piyasaya 
girişlerinin sınırlanmasıdır. OPEC, aşağıdaki bölümlerde değinileceği gibi bu şartların aşağı yukarı sağlandığı bir 
piyasada örgütlenmiştir (Ürün, 2003).

Şirketlerin, arzı kontrol ederek refahlarını arttırmak amacıyla fiyatları yükseltmek için bir araya gelmesinden 
oluşan kartellerin aksine, OPEC devletlerden kurulu bir örgüttür. Hükümetler ekonomik ihtiyaç ve kuvvetlere cevap 
verirler, ama aynı zamanda siyasi ve dış politika gündemleri de vardır ve ‘millî çıkarlarını’ korumak isterler (Kohl, 
2002). Bu nedenle, OPEC’in izlediği stratejileri ve tutumunu sadece ekonomik kıstasları temel alarak açıklamak 
yeterli değildir, siyasal ve dış politika boyutları gözden kaçırılmamalıdır (Ürün, 2003).

Petrol piyasasına geleneksel (kartel) yaklaşımı üreticileri iki sınıfa böler. Bunlar ; Kartel merkezi OPEC ülkeleri 
ve OPEC dışı rekabet ortamındaki kenar (fringe) ülkeler. Kenar ülkelerin, yeni kapasiteler geliştirmesinde ve 
petrol üretmesinde herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Fakat, petrol fiyatı kartel çekirdeği (OPEC) tarafından 
belirlenecek ve petrolden (ürünlerinden) alınacak vergiyi ise, kenar ülkelerin hükümetleri belirleyecektir (Mitchell, 
2002).

Petrol rezervleri ve nüfus, OPEC ülkelerini sınıflandırmada kullanılan kriterlerdir. Bu sınıflandırmaya göre, 
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri çok büyük petrol rezervlerine ve az nüfusa sahip oldukları için 
‘düşük özümleyiciler’ (low absorbers) olarak nitelendirilirler (Kohl, 2002). Petrol ihracatından elde ettikleri yüksek 
geliri hızlı olarak ekonomileri sindiremediği veya başka bir deyişle bu fonları kalkınmada kullanamadıkları için, 
petrol ticaretinin daha uzun süreye yayılmasını ve orta düzeyde bir petrol fiyatının oluşmasını tercih ederler. ‘Yüksek 
özümleyiciler’ (high absorbers) ise OPEC’in Cezayir, Nijerya ve Endonezya gibi daha az petrol rezervine ve büyük 
nüfusa sahip ülkelerdir; bunların finansal ihtiyaçlarını bir an önce karşılamaları gereklidir ve petrol fiyatlarının 
yüksek olmasını isterler (fiyat şahinleri). ‘Yüksek özümleyiciler’ biran önce kalkınma baskısı altındadırlar. İran ve 
Irak gibi oldukça büyük petrol rezervlerine ve nüfusa sahip diğer OPEC ülkeleri, orta grup olarak tanımlanabilir; 
bunlar genelde ekonomik ihtiyaçlarından dolayı fiyat şahinleri olarak davranırlar (Kohl, 2002). Dolayısı ile, petrol 
üreten her ülkenin çıkarları çakışmaz, bu ülkeler arasında bir fikir birliği yoktur, hepsinin amaçlarını optimum (en 
iyi) fiyatta anlaşmaya çalışırlar (Mitchell, 2002).

OPEC ülkelerinin çoğunluğu, yüksek borca sahiptirler, ekonomilerini çeşitlendirememiş ve halen petrol 
gelirlerine çok bağımlıdırlar (Endonezya hariç). Dolayısı ile ekonomilerini kötü yönetmelerinden dolayı, bu ülkelerin 
çoğu ‘yüksek özümleyiciler’ haline gelmişlerdir. Kuveyt ve BAE dışındaki Körfez ülkeleri, artan harcamalarını 
finanse etmek için petrol fiyatlarının yüksek olmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu önemli gelişme, OPEC’in gelecekte 
petrol arzında ve fiyatlandırmasında nasıl bir tavır sergileyeceği etkilemektedir ve OPEC’in petrol fiyatlarını neden 
25 $/varil seviyesinde tutmak istediğini açıklamaya da yardımcı olmaktadır (Kohl, 2002).

Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (GCC)’ni oluşturan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri benzer ekonomik özellikler taşımaktadırlar. Bu ülkelerde, elde edilen toplam gelirin çok 
büyük bir bölümünü petrol gelirleri teşkil etmektedir. Yıllar içerisinde, petrol fiyat artışları ile edindikleri kazanç 
patlaması diğer sektörlerde üretim azalışına sebep vererek kaynak dağılım etkisi ortaya çıkarmaktadır. Böylece, 
petrol dışı sektörlerdeki üretim azalmakta, mal ve hizmet talebi artarken, fiyatları da yukarı çekilmektedir. Fiyat 
artışları reel döviz kurunun değerlenmesine neden olmakta, bu durum ithalatı cazip hale getirirken, dünya fiyatlarını 
kabullenmek zorunda kalan sanayi sektörünün rekabet edebilirliğini de düşürmektedir. Sonuçta, sanayi üretiminin 
ve yatırımlarının gerilemesi ile söz konusu ülkelerdeki sanayileşmenin önü tıkanmaktadır. Yüksek ithalat hacmine 
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sahip olmalarına rağmen yüksek petrol gelirleri, ülkeye giren döviz miktarını arttırarak ödemeler dengesinin açık 
vermemesini sağlamaktadır. “Hollanda hastalığı” olarak tabir edilen bu durumdaki Körfez ülkeleri, söz konusu 
küresel ekonomik koşullar nedeniyle petrol gelirlerini sermaye piyasalarına aktarmaktadırlar. 2002’den beri artan 
petrol fiyatları, 2006 yılında petrol ihraç eden Körfez ülkelerini dünya sermayesinin en önemli kaynakları haline 
getirmiştir (Apaydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

1980’lerin ardından küreselleşme süreci, finansal hareketlerde de serbestleşme başlatmıştır. Sanayileşme ve 
büyüme gayesiyle ülkelerin toplam nihai petrol talebi artmış, fakat toplam nihai petrol arzı piyasayı dengede tutacak 
ölçüde genişlememiştir. Talepte ortaya çıkan bu değişiklikleri absorbe edecek üretim kapasitesinin bulunmaması, 
özellikle OPEC ülkelerinde petrol sektörüne yeterli yatırımların yapılmamasından kaynaklanmıştır. Ortaya çıkan 
tabloda, hâlihazırda var olan küresel ekonomik koşullarda yedek üretim kapasitelerini arttırmamalarının etkisi ile 
artan petrol fiyatları, petrol ihraç eden ülkelerde muazzam bir cari fazla yaratmıştır (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

OPEC ülkelerinin finansal ihtiyaçlarının artışı, örgütün neden daha önce izlediği piyasa payı stratejisini bırakıp, 
1999 yılından itibaren üye ülkelerin finansal gereksinimlerini karşılayacak seviyede petrol fiyatını hedefleyen (ve 
daha yüksek fiyat bandına geçişi getiren) gelir stratejisine geçtiğini açıklamaktadır (Ürün, 2003).

Kota disiplinini sağlamak, OPEC petrolüne talebin yüksek olduğu zamanlarda kolaydı. Çünkü, belirlenen 
kotalar bazı ülkelerin üretim kapasitelerine karşılık gelmekte veya aşmaktadır. Üretim kısıntısına gidildiğinde ise 
aynı disiplinin sağlanması zordur, üye ülkeler birbirlerini kandırarak, kota sınırlarını aşan miktarda petrol üreterek 
satma yolunu tercih edebilirler (Ürün, 2003).

Petrol fiyatları artınca OPEC dışı arz miktarının artmasının nedeni, kısa vadede daha önce marjinal (yüksek 
üretim maliyetli) olan petrol sahalarının üretime geçmesi, orta/uzun vadede ise önceden keşfedilen yeni sahaların 
geliştirilmesi ve faaliyete geçmesi ve arama yatırımlarının artması sonucu yeni sahaların keşfedilerek, geliştirilip 
üretime alınmasıdır (Ürün, 2003).

1973 ve 1979 yıllarında peşpeşe meydana gelen petrol fiyat şokları neticesinde petrol fiyatlarının çok fazla 
yükselmesi, OECD ülkelerini alternatif enerji kaynaklarına ve enerji tasarrufuna yöneltmiş, OPEC dışı ülkelerin 
petrol üretme kapasitelerini arttırmalarına ve yeni kaynakları devreye sokmalarına neden olmuştur. Yüksek fiyatlar, 
yüksek maliyetli yatırımların yapılmasına imkan sağlamış, daha önceden ekonomik olarak üretime açılamayan 
petrol alanları kârlı duruma gelmiş ve böylece çok kısa sürede Kuzey Denizi, Asya, Afrika gibi bölgelerde oldukça 
büyük yatırımlar yapılmıştır. Yüksek petrol fiyatları, ABD’de sınırlı kaynaklardan yüksek üretim seviyesinin 
muhafazası yönünde pahalı ikincil üretim metodları ve sürekli sondaj yatırımlarının yapılabilmesini mümkün 
kılmıştır. Bunların sonucu olarak, OPEC dışı petrol üretimi ve ihracatı sürekli olarak artış göstermiştir (DPT, 2001). 

Diğer taraftan, petrol tüketimi 1979-1985 döneminde %10’dan fazla düşerken, OPEC’in dünya petrol üretimindeki 
payı da (Merkezi Planlı Ekonomiler hariç) aynı dönem içinde % 61’den % 40’a gerilemiştir. 1985 yılından sonra, 
OPEC’in payı düşmeye devam etmiş ve 1988’de % 34, 1989’da % 36 ve 1990 yılında Körfez Krizi sebebiyle % 28 
seviyelerine düşmüştür. 1991’den itibaren OPEC’in dünya petrol üretimindeki payı tekrar artmaya başlamış 1998 
yılında % 42 olmuştur. Yüksek fiyatların yol açtığı bu piyasa koşullarına cevaben, OPEC 1985 yılında pazar payının 
arttırılmasına yönelik bir politika uygulamaya başlamıştır. Bu politika sonucu, ortalama petrol fiyatı 1986 yılında 10 
Dolar/varil seviyesine kadar inmiş ve böylece öncekilerin tersine petrol fiyatlarının büyük ölçüde düşmesi şeklinde 
yeni bir fiyat şoku yaşanmıştır (DPT, 2001).

Dünyada karada ve denizde üretilebilir petrol rezervleri bakımından ilk sırada Ortadoğu bölgesi yer almaktadır. 
Rezerv ve üretimde birinci sırada olan kimi ülkeler, tüketimde son sıralarda yer almaktadır. Aynı şekilde, rezerv 
sıralamasında sonuncu olan ülkeler ise tüketimde ilk sırada yer almıştır. Kara alanlarında ve denizlerinde yeterli 
rezervi bulunmayan ülkelerin, dünya rezervlerini üretebilecek büyüklükte şirketleri mevcuttur.

Bir ülkenin büyük rezervlere sahip olması, aynı ölçüde üretim yapabileceği anlamı taşımamaktadır. 
Dolayısıyla, ülkelerin sahip olduğu rezervler ile aslında gerçekleşen üretim miktarları arasında büyük farklar 
ortaya çıkabilmektedir. Petrol üretimini eş zamanlı etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Ülkenin jeopolitik 
istikrarı, teknolojik altyapısı gibi etkenlerin yanında karşı karşıya kalabileceği ambargolar, yaptırımlar, ticari 
anlaşmalardan kaynaklı kotalar veya miktar sınırlamaları, sabotajlar, doğal afetler yıllık üretim miktarlarını hızlıca 
etkileyebilmektedir (Yeğin, 2010).
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Rezervlerinin tükenmesine, iklimsel endişelere rağmen daha çevreci alternatif kaynaklar için henüz yeterli 
ekonomik standartların oluşmamış olduğu görülebilmektedir. Ayrıca, yeni teknolojiler son yıllarda hâlihazırdaki 
petrol kuyularında kullanılmakta ve yeni petrol rezervlerinin açığa çıkarılmasını sağlamaktadır. Enerji piyasası 
incelendiğinde, petrolün tüm enerji kaynaklarının üretim ve fiyat oluşumlarını yönlendirdiği, bu nedenle petrol 
sanayisinin stratejik önemini uzun bir süre daha kaybetmeyeceği anlaşılmaktadır (Kablamacı, 2011).

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber ham petrol ihtiyacının da artması, ülkeler arası daha büyük rekabete 
yol açmıştır. Teknoloji sanayi, savunma sanayi, giyim sanayi gibi diğer iş kollarında da hammaddenin petrol ve 
türevleri olması, petrol ihtiyacının giderek artacağının sinyallerini vermektedir.

1.1.1. Beş Güç Analizi

Bir şirket ya rakiplerinden farklı faaliyetlerde bulunursa ya da aynı faaliyetleri farklı bir şekilde icra ederse 
rakiplerinden daha üstün başarıyı (performansı) yakalayabilir. Etkili işletme üstün başarı (performans) için gerek 
şart olmasına karşın yeter şart değildir (Porter, 1996). Rakipler arasındaki farkı stratejik düşünme ve yönetim 
yaratır. Stratejik yönetimin üç unsuru vardır: Stratejik analiz, seçim ve yürütme (icraat). Stratejik analiz ‘örgütün 
dış çevresi, iç kaynakları ve yetkinliği ve sosyal paydaşlarının (stakeholder) beklenti ve etkilerini göz önünde tutarak 
stratejik yerini (pozisyonunu) anlaması ile ilgilidir (Ürün, 2003).

Beş Güç Analizi, stratejik analiz çalışmalarının bir parçasıdır ve dış çevreyi anlamaya yardımcı olur. Porter (1996) 
tarafından ortaya atılan beş güç analizi, bir endüstrideki rekabet seviyesini etkileyen güçleri tanımlamak amacıyla 
yapılır. Bu güçler şirketlerin piyasaya girişte karşılaştıkları tehditler, alıcıların ve temin edicilerin (suppliers) gücü, 
ikame tehdidi ve yarışmacı rekabet koşullarıdır (Ürün, 2003).

a. Piyasaya giriş tehditi

Arama, üretim ve özellikle taşıma (boru hatları) ve rafinajda ölçek ekonomisi (economies of scale) vardır. 
Büyük ölçekli faaliyetlerde, masrafları aşağı çekmek mümkündür. Özellikle büyük (major) petrol şirketleri, ölçek 
ekonomisini kullanmakta ve yeni şirketlere piyasaya giriş engeli oluşturmaktadırlar. Petrol endüstrisi, oldukça 
sermaye yoğun ve yüksek risk taşıyan bir endüstridir. Bundan dolayı, piyasaya giriş engeli oluşmakta ve tarihsel 
eğilim olarak endüstrinin yoğunlaşmasına neden olmaktadır (Baddour, 1997). Araştırma-Geliştirme (AR-GE) 
çalışmaları da, büyük bütçeler gerektirmektedir (Ürün, 2003).

Petrolü ürettikten sonra piyasalara taşımak için tanker ve boru hatlarına erişim gereklidir. Büyük entegre petrol 
şirketleri üretim sürecini rezerv mülkiyetinden taşıma, rafinaj ve pazarlamaya kadar kontrol etmekte ve kendi 
dağıtım ağlarını yardımıyla petrol ürünlerini son kullanıcılara (perakende veya toptan) kendisi satabilmektedir 
(Ürün, 2003). Şirketler bu dağıtım ağlarına sahip olmayabilirler, ama kullanım haklarına erişebilmek için 
mukaveleler yapabilirler. Petrolcülük tarihi, dağıtım ağlarına ulaşabilen şirketlerin bunu rekabet avantajı olarak 
kullanarak, kârlarını arttırıp, rakiplerini nasıl elediklerinin örnekleriyle doludur (Yergin, 1992).

Şirketlerin büyüklüklerinden bağımsız, maliyet avantajları diğer şirketlere piyasaya giriş engeli oluşturur. Ham 
petrol kuyu başında homojen bir ürün değildir, kalitesi ve fiyatı API gravitesi ve sülfür içeriği gibi fiziksel özelliklerine 
göre belirlenir. Ortadoğu üreticilerinde olduğu gibi kaliteli petrol içeren sığ rezervuarlardan üretim yapmak maliyet 
avantajını beraberinde getirir. Teknoloji geliştiren şirketler (büyük AR-GE bütçeleri olan), diğerlerine göre daha 
az masrafla arama üretim yapma yöntemlerini ilk keşfedenler olur ve avantaj kazanırlar (Ürün, 2003). Sürekli 
öğrenmeyi ve tecrübeyi aktarabilmeyi başaran şirketler maliyet avantajı sağlar.

Bazı hükümetler rekabeti önleyici (tekelleşmeyi teşvik edici) kanunlarla, aramadan pazarlama faaliyetine 
kadar, MPŞ (Milli Petrol Şirketi)’ni korurlar ve diğer şirketlere piyasaya giriş hakkı tanımazlar. Petrol ürünleri, 
standart emtialar (commodity) oldukları için ürün farklılaştırması (differentiation) zordur. Güvenli ve belirlenmiş 
fiyatlarla yapılan teslimat farklılaşmayı getirebilir ve diğer şirketlere piyasaya giriş engeli yaratabilir. Rockefeller’ın 
Standard Oil zamanındaki gibi rakiplerinin pazarına girmesini engellemek veya dışlamak için ortaya koyduğu fiyat 
kırma ve diğer misilleme (kısas) taktikler artık eskisi kadar yıkıcı değildir (Ürün, 2003).

Günümüzde tekel karşıtı ve rekabet ortamı yaratmayı amaçlayan yasalar, diğer şirketlere de yaşam hakkı 
tanımaktadır. Ama yine de, piyasaya sıfırdan yeni bir şirket kurarak girmek pek de kolay değildir. Bazı coğrafik 
bölgeleri kendine odaklanma merkezi seçen şirketler, bu sahalara gireceklere karşı misilleme taktikleri 
uygulayabilirler. Özetle, petrol piyasalarına girmek kolay değildir. Bahsedilen engeller ve tehditlere teknik ve 
finansal olarak hazırlıklı olmak gerekir (Ürün, 2003).
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b. Alıcıların gücü

Petrol ithal eden ülkeler, alıcı grup olarak düşünülebilir. Petrol ürünleri, standartlarla satıldıkları için herhangi 
bir üreticiden almakta bir sakınca yoktur, yani az bir maliyetle satıcı (üretici) değiştirilebilir. Bugün, tüketiciler 
IEA ve diğer kuruluşlar sayesinde petrol talebi, piyasa fiyatı ve üreticilerin maliyetleri hakkında daha fazla bilgiye 
sahiptir. Ama bütün bu petrol ithal eden ülkelerin pazarlık payını arttırıcı koşullara rağmen, petrol ürünleri 
tüketicileri organize olamamış ve üreticilere misillemede bulunacak güce erişememişlerdir (Ürün, 2003).

Kısa vadede petrol talebi fiyata esnek değildir, taşımacılık sektöründe esneklik enerji üretimine nazaran daha 
da azdır; yani tüketiciler kısa zamanda yakıt değiştirememektedir (yakıtlar arası ikâme). Uzun vadede ise, petrol 
ürünlerinin sermaye ile veya alternatif enerji kaynaklarıyla ikâme edebilirler ve petrol talebini fiyata daha esnek 
hale getirebilirler. Petrol ithal eden ülkeler, uzun vadede enerji etkinliğini arttırıcı başarılı programlar (yakıt etkin 
vasıtalar, cihazlar ve yalıtımlı evler gibi) uygulayabilirler (Heal ve Chichilnisky, 1991).  

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ekonomik gelişimin yönünün, enerji yoğun ağır imalat sektöründen, daha hafif 
sanayilere ve hizmet sektörüne doğru kayması beklenmektedir. OECD dışı ülkelerde, enerji etkinliğinin artması ve 
hafif endüstrilere yönelişten, gelişmiş ülkelerde ise hizmet sektörüne kayıştan dolayı enerji yoğunluğunun (GSMH 
birimi başına düşen toplam birincil enerji kullanımı) azalması öngörülmektedir. Dünya enerji yoğunluğunun, 2000 
yılından 2030 yılına kadar yılda % 1.2 düşmesi beklenmektedir (Ürün, 2003).

Geçmişte ağır sanayi ile kalkınma yolunu seçen geçiş ülkelerinde, enerji etkinliğinin de yeterli düzeyde 
olmamasından dolayı birincil enerji yoğunluğu yüksektir. Gelecekte enerji etkinliğinin artması ve hafif endüstrilere 
yönelişten dolayı enerji yoğunluğunun azalması öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, GSMH üretiminde 
daha az enerji kullanılmaktadır. Kısaca, uzun vadede petrol ithal eden ülkelerin pazarlık gücü kısa vadeden daha 
fazladır (Ürün, 2003).

Kısa süreli petrol arzı kesintileri fiyatların yükselmesine, piyasalara sahip olmaları ve petrol fiyat artışlarının 
artan enflasyon veya resesyon politikalarıyla çözme isteklerinin az olması ve petrol ithalatının öneminin göreceli 
olarak azalmasıdır (ekonomi petrol tüketiminden daha hızlı büyümüş ve ekonominin petrole bağımlılığı azalmıştır) 
(Mitchell, 2002).

Günümüzde petrol ihraç eden ülkeler, geçmişe göre, enerji ticaretindeki aksaklıklarda ekonomik açıdan daha 
fazla etkilenmektedir. Neredeyse bütün petrol ihraç eden ülkelerde, petrol ihraç gelirleri ithalatlarının % 80-90’ına 
karşılık gelmektedir. Yani, bu gelirlere daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. 1998 petrol fiyatı çöküşü, bu ülkelerin 
hükümetlerini vergileri arttırma, harcamaları kısma gibi tedbirler alma tehdidi altında bırakmıştır. Bu ülkelerde, 
halk vergi vermek bir tarafa hükümetler tarafından himaye edilmeye alışmışlardır. Bu nedenle, politik istikrarı 
korumak amacıyla, petrol ihraç eden ülkelerin çoğu petrol ihracatından elde edilen gelire muhtaçtır. Kısaca, petrol 
(ticaret) güvenliğinde, petrol ithal eden ülkeler lehine, petrol ihraç eden ülkeler aleyhine gelişmeler olmuştur 
(Mitchell, 2002).

c. Temin edicilerin (suppliers) gücü

Petrol endüstrisinde genelde iyi örgütlenmiş ve güçlü bir işçi sendikası yoktur; dolayısı ile işgücünün pazarlık 
gücü azdır. Petrol taşıma hizmeti (tanker ve boru hattı sahipleri) veren şirketlerin, kanunlarla korunmayan (erişim 
hakları garantiye alınmayan) küçük şirketler üzerinde pazarlık güçleri yüksek olabilir (Ürün, 2002).

Petrol üreten ülkelerin hükümetleri, rezerv temin edicisi (mal sahibi, landowner) olarak düşünülebilir. Eğer 
petrol rezervleri kaliteliyse (yüksek API graviteli ve az sülfür içeren petrol), büyükse ve düşük maliyetlerle üretim 
yapılabiliyorsa çok yüksek pazarlık gücüne sahiptirler. Çünkü, birçok petrol şirketi bu sahalarda hak (imtiyaz) 
alıp üretim yapmak için rekabet etmektedirler (fiyatı yükseltirler). Örnek olarak, Ortadoğu ülkeleri gösterilebilir. 
Bu ülkelerde, üretim çoğunlukla Milli Petrol Şirketi tarafından yapılmakta ve yabancı petrol şirketlerine arama 
üretim hakları (mülkiyeti) verilmemektedir. Eğer bu kaliteli ve ucuz maliyetli rezervlerin üretim rantını paylaşmak 
isterlerse, birçok petrol şirketi rekabet edip bu sahalara talip olacaktır. Bu da, onların pazarlık gücünü arttırır 
(Ürün, 2002).

d. İkame tehditi

Petrol ve gaz şirketleri; alternatif enerji kaynakları olan kömür, nükleer enerji, hidro (su), biyomas (biomass), 
jeotermal ve rüzgar enerjileriyle rekabet etmektedir (Peirce, 1996). Toplam enerji talebinin, ne kadarının petrol 
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tarafından karşılanacağını fiyatına bağlıdır. Bugün sadece benzin, uçak yakıtı, mazot ikame edilmeye karşı 
güvencededir. Fakat, bu yakıtlar petrol talebinin % 40’ı kadardır. Petrole olan diğer talep ise, daha ucuz yakıtlar 
tarafından ikame edilmeye kırılgandır. Esas tehditlerin sıkıştırılmış doğalgaz ve doğalgazdan sentezlenen hafif 
ürünler olacağı kanıtlanmıştır (Barry, 1993). Nükleer enerji santrallerinin, yüksek inşaat ve güvenlik masrafları 
bu endüstrinin gerilemesine neden olmuştur ve petrole veya doğalgaza rakip olması kısa vadede mümkün 
gözükmemektedir (Peirce, 1996).

Taşımacılık (nakliyat), bugün dünya petrol talebinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır, 2020’de bu oranın % 55 
seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. Elektrik üretimi için petrolü ikame edecek gaz, kömür, nükleer enerji 
ve yenilenebilir enerji kaynakları vardır ve gelecekte elektrik üretimi için talep edilecek petrol miktarı bu enerji 
kaynaklarının arzı ile sınırlandırılacaktır. Taşımacılık sektörü, petrol talebinin en büyük kalemi olmasının yanı sıra, 
tüketicilerin ödemeyi sürdürdükleri yüksek tüketim vergilerine bakıldığında, tüketicilerin gözünde çok değerli bir 
piyasa olduğu ortaya çıkar. Taşımacılık sektörü kullanımı için talep edilen petrol, petrolün kendi fiyatı, taşıtların 
fiyatı, özellikleri ve kullanılabilirlikleri, altyapının (yollar) etkinliği, alternatif nakliyat türlerinin mevcudiyeti ve 
insan ve mal taşımacılığına olan talep tarafından belirlenmektedir. Taşımacılık politikaları, gelecekte kullanılacak 
vasıta türlerini ve bunların yakıtlarını, kısaca petrol talebini ortaya çıkaracaktır. Kısa vadede talebin petrol fiyatına 
esnekliği düşüktür ve bundan dolayı talebin kısılması (yakıt ve sermaye ikamesi ile) kısa vadede pek mümkün 
görünmemektedir (Mitchell, 2002).

Dünya doğalgaz piyasalarındaki değişim, petrolün siyasetini ve iktisadını etkilemektedir. Bu konuda dört itici faktör 
önemlidir: Sülfür gibi gazların emisyonunun kısıtlayıcı politikaların devreye girmesi, elektrik ve gaz piyasalarının 
liberalleşmesi, elektrik üretiminde kombine gaz çevrim türbini (combined cycle gas turbine) teknolojisinin gelişimi 
ve Çin ile Hindistan’ın enerji açıklarının artmasıdır. Bütün bu gelişmeler, yeni gaz piyasalarının oluşmasına ve 
petrol ve kömür gibi ‘kirli’ yakıtların elektrik üretiminde gaz kullanımı ile ikame edilmesine neden olmaktadır. 
Uluslararası gaz ticareti üretim, taşıma (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ve gaz boru hatları) ve piyasayı geliştirmek 
için gaz boru ağlarının yoğunluğunun arttırılmasına yönelik yatırımların çoğalmasına bağlı olarak gelişecektir. Gaz 
piyasalarının, daha kabuledilebilir (temiz) bir yakıt olduğu için, gelecekte daha güçleneceği tahmin edilmektedir. Bu 
gelişme petrol talebini daraltıcı bir etki yapacak ve petrol fiyatı üzerinde düşürücü baskı uygulayacaktır (Mitchell, 
2002).

e. Yarışmacı rekabet / rakiplik (competitive rivalry)

Petrol sanayisinde üç grup üretici vardır: Özel şirketler (büyük ve bağımsız küçük şirketler), OPEC dışı devlete 
ait şirketler ve OPEC. Özel şirketler en büyük beş şirketten, ExxonMobil (ABD), Royal Dutch Shell (İngiliz-Hollanda), 
BP (İngiliz), ChevronTexaco (ABD) ve TotalFinaElf (Fransız) ve binlerce daha küçük şirketten oluşmaktadır (Çizelge 
1.5).

Çizelge 1.5. Lider özel petrol şirketlerinin sıralaması (vpe: varil petrol eşdeğeri) (Corlay ve Huby, 1999).

Bu en büyük petrol şirketleri (Yedi kız kardeşler) ile rekabet edebilecek, 20 kadar büyük şirket mevcuttur (Ürün, 
2003). Dolayısı ile petrol endüstrisinde yoğunlaşma vardır ve firmalar birbirleriyle dengeli olarak gruplaşmışlardır. 
Bu gruplar içinde, birbirine denk güçte şirketler arasında kıyasıya bir mücadele ve rekabet vardır. 1998 yılında 
petrol fiyatlarının çöküşü, bazı şirketlerin rakiplerini satın alması veya birleşmesini beraberinde getirmiştir. Şirket 
birleşmeleri (mergers), büyük petrol şirketlerinin maliyetleri düşürmelerine ve rezervlerinin tükenme problemini 
çözmeye yardımcı olmuştur (Chevrieere ve Munisteri, 2000). OPEC dünya petrol arzının yaklaşık % 40’ını ve büyük 
özel petrol şirketleri de önemli miktarlar üretmektedir (Ürün, 2003).
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Bazıları petrol endüstrisindeki yoğunlaşmanın (konsantrasyonun), şirketlere tekel gücü verdiğini iddia 
etmektedir. Weston ve diğ. (1995) bu iddiayı Herfindahl-Hirschman Endeksini (Herfindahl-Hirschman Endeksi 
(HHI veya H endeksi) endüstrideki bütün firmaların piyasa paylarının karesinin toplamına eşittir) kullanarak test 
etmiştir. Kritik H endeksi, rehberler (guidelines) tarafından 1000 olarak gösterilmiştir. 1000’in altında yoğunlaşma 
yeterince düşüktür ve rekabet üzerindeki etkileri belirlemek için daha fazla bir araştırmaya gerek yoktur. Eğer 
birleşme sonrasında H endeksi 1000 ile 1800 arasına gelirse ve endeks 100 puan veya daha fazla artmışsa, birleşme 
araştırılmalıdır. Eğer endüstrinin H endeksi 1800’den yüksekse ve en az 50 puan artmışsa, birleşme gözden 
geçirilmelidir (soruşturulmalıdır).’137 Analize göre, H endeksi 1975 yılında 410 ve 1996’da yaklaşık 415 idi. O tarihte 
henüz gerçekleşmemiş olan, muhtemel Total / Petrofina, Elf Aquitaine / Total, BP / Amoco, Exxon / Mobil, BP 
Amoco / ARCO and Chevron / Texaco birleşmelerinin sonucundaki H endeksini de hesaplamışlar. Bu birleşmelerin 
gerçekleşmesi halinde, petrol endüstrisinin toplanmış indeks H endeksi değişikliğinin 598.78 olacağını bunun da 
1000’in oldukça altında olduğunu, ve tekelleşme veya piyasa gücü açısından bir endişe yaratmayacağı sonucuna 
varmışlardır (Weston ve diğ., 1999)

1980’lerin ortasından sonra çokuluslu petrol şirketleri petrol üretimini deniz alanlarını da kapsayacak şekilde 
arttırdılar ve net petrol ithal eden ülkelerde enerji etkinliği programlarında ilerleme kaydettiler, bunun sonucu 
olarak piyasalarda arz kapasite fazlalığı oluştu. Petrol sanayisinin büyüme hızı petrol şirketlerinin tahminlerinden 
daha aşağıda gerçekleşti, böyle yavaş büyüyen bir sanayide daha fazla piyasa payı elde etmek için kıyasıya rekabet 
başladı. Büyük petrol şirketleri bu olumsuz eğilimle baş etmek amacıyla daha etkin üretim yapma yollarını aradı 
ve bilgi, teknolojik ilerlemeler, AR-GE ve araştırma ortaklıklarıyla bu amacına ulaştılar (Baddour, 1997).

Petrol endüstrisi oldukça yüksek, sermaye yoğun (üretim ve depolama donanımı, boru hatları ve rafineriler çok 
maliyetli) olduğundan dolayı sabit masraflar yüksektir. İşletme (operasyon) maliyetleri (göreceli olarak) düşüktür 
(Peirce, 1996). Böyle bir ortamda şirketler, sabit masraflarının bir kısmını karşılayabilmek için, ürünlerinin fiyatını 
minimum ortalama değişken (variable) masraflarının seviyesine kadar indirebilirler; bu da rekabetin kızışma 
ihtimalini yükseltir. Bu tür bir rekabetin küçük yerel petrol veya gaz üreticileri arasında görülme olasılığı daha 
yüksektir (Ürün, 2003).

Petrol şirketleri çok çeşitlidir; şirketler büyüklüklerine, iştirakin devlete veya özel teşebbüse ait olmasına, 
OPEC üyesi olması veya olmamasına göre sınıflandırılabilirler. Bu şirketlerin her birinin amaçları ve bu amaçlara 
ulaşmada izledikleri stratejiler farklı olabilir. Şirketler bu farklı rakipleri hesaba katmalı ve yarıştığı şirkete özel 
stratejiler geliştirerek rekabet etmelidir (Baddour, 1997). Rakiplerin çeşitliliği rekabeti şiddetlendirebilir (Ürün, 
2003).

Petrol şirketleri bazı bölgelerdeki faaliyetlerini sona erdirmek isteseler bile, bu hedeflerini terk engelleriyle 
karşılaştıkları için gerçekleştiremeyebilirler. Pompalama birimi, depolama tankları, boru hatları, sondaj kuleleri 
gibi ihtisas varlıklara (specialized assets) sahip oldukları için bu varlıkları başka sanayilere satamazlar veya (yok) 
hurda fiyatına satabilirler; bu durumdaki şirketler üretime devam etmeyi seçebilirler (Ürün, 2003).

Çevre kanunlarının düzenlediği saha terk masrafları yüksek olabilir. Bazı stratejik ilişkilerden dolayı, kar 
maksimizasyonu yerine politik veya piyasa payı hedefleri izlemeyi tercih edip, ekonomik zarar ettikleri sahalarda 
bile üretime devam edebilirler. Siyasi veya toplumsal baskılardan dolayı, faaliyetlerinden ekonomik zarar 
etmelerine rağmen, belli bir bölge halkına istihdam sağlamak zorunda kaldıkları için üretime devam edebilirler. 
Bu durumlarda, bu şirketlere yapılan devlet destekleri (sübvansiyon) terk zamanını ileri bir tarihe kaydırabilir. Bu 
tarzda terk engelleriyle karşılaşan firma ile rekabet etmek zorunda kalan ekonomik kriterlere göre karar alan bir 
şirketin işi zordur (Ürün, 2003).

Özetle, petrol şirketlerinin dünya petrol piyasasında tekel veya yüksek piyasa gücü olmamasına karşın, petrol 
şirketleri grupları arasında veya grupları içerisinde süper büyük (super major), büyük, orta büyüklükte bağımsız 
(independent) ve küçük şirketler) rekabet şiddetlidir (Ürün, 2003).

Rekabet rakiplerin çeşitliliğinden, petrol endüstrinin sermaye yoğun çalışmasından ve zaman zaman petrol 
sanayisinin beklenilenden daha yavaş büyümesinden dolayı artabilir. Bu durumlarda çaresiz kalan şirketler, 
rakiplerini satın alarak veya birleşerek rekabeti azaltma yoluna gidebilirler ve bu hareketlerini masrafların 
kısılmasını beraberinde ve makroekonomik istikrarsızlıklara neden olabilmektedir. Kısa süreli arz kesintilerinden 
daha az etkilenmek için alınacak önlem, bir süre (90 gün gibi) tüketimi veya ithalatı karşılayacak kadar petrol 
stoğu bulundurmaktır. Petrol ithal eden ülkeler, bu gibi ekonomik risklere karşı 20 - 30 yıl öncesine nazaran daha 
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güvenlidirler. Bunun nedeni, daha az denetlenen ve daha esnek getirdiği ve sinerji yarattığı iddiasıyla savunabilirler 
(Ürün, 2003).

1.1.2. Petrol Zenginliğinin Beraberinde Getirdiği Riskler

Bazıları petrolün lanetiyle beraber geldiğini, zengin petrol kaynaklarına sahip ülkelerin başının dertten 
kurtulmadığını iddia ederler. Aşağıdaki örnekler, bu iddianın asılsız olmadığını göstermektedir. Petrol kaynağı 
bakımından zengin ülkeler, akılcı yönetimle bu lanetten sakınabilir ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalayıp refaha 
ulaşabilirler (Ürün, 2003).

Özellikle, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında, bağımsızlığını kazanan petrol ve doğalgaz kaynaklarınca 
zengin Türk Cumhuriyetleri’nin, yapılan hataları tecrübeyle öğrenmek yerine, tarihten ve başkalarının yaptığı 
hatalardan ders alarak bunları tekrarlamamaları gerekir (Ürün, 2003).  

Gylfason (2001), Hollanda Hastalığı’nın belirtilerine değinmektedir. Birinci belirti, ihracattan kazanılan gelirden 
dolayı aşırı değerlenen (milli) paradır. İhracatın artması ve azalması gibi, dalgalanmalardan dolayı döviz kurlarındaki 
belirsizliğin artması ihracatı ve yabancı yatırımları da içeren diğer ticarete zarar verir. İkinci belirti, doğal kaynak 
(petrol/doğalgaz) sektörü çalışanlarına daha fazla ücret ve kâr payı (faiz) verdiği için diğer endüstrilerin bu sektörle 
rekabet etmeleri zorlaşır ve bu endüstriler geriler. Sonuç olarak, toplam ihracat azalma eğilimine girer, ihraç 
kalemlerinin çeşitliliğinde daralma görülür. Ekonomik büyümenin lokomotifi olan imalat ve hizmet sektörü ihracatı 
düşer ve ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlar (sermaye ihracatı) azalır. Yani, ülkenin ekonomik büyümesi 
(kalkınması) sekteye uğrar (Gylfason, 2001).

Doğal kaynak (petrol/doğalgaz) bolluğunun, ekonomik büyümeye beş etkisi tespit edilmiştir. Birincisi, yukarıda 
bahsedilen petrol ihracatının patlaması sonucunda milli/yerli para reel olarak aşırı değerlenir (döviz kurları ve 
ücretler de daha dalgalı bir hal alabilir). Toplam ihracatın GSMH’ye oranı sabitlenebilir veya düşebilir ve imalat 
ve hizmet sektörü ihracatı düşebilir. İkincisi, yüksek doğal kaynak rantı, üreticilerin aşırı rant isteklerine neden 
olabilir. Bu durumda ekonominin kaynakları, toplumsal (sosyal) açıdan daha faydalı ekonomik faaliyetlerden 
doğal kaynak sektörüne doğru kayar. Bol doğal kaynak, piyasa mekanizmalarının olmayışı, belirsiz hukuki yapının 
bileşimi ülkede yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu durumda, iç savaş çıkabilir veya seçkinlerin bu kaynaklara (ve ondan 
elde edilen ranta) hakim olmaları ve bunu koruma isteklerinden dolayı demokrasi zayıflayabilir. Kaynak israfından 
ve askeri harcamaların artışından dolayı, ekonomik büyüme yavaşlayabilir (Gylfason, 2001).

Aşırı rant elde etme arzusu, piyasa oyunlarıyla (manipülasyonlar) para kazanmayı getirebilir. Bu durumda 
yolsuzluklar artar, kaynaklar yanlış yönlendirildiği için hem ekonomik etkinlik ve büyüme azalır, hem de toplumsal 
eşitlik ortadan kalkar. Üçüncüsü, doğal kaynaklardan elde edilen gelirin sağladığı kâr payı, toplumsal harcamalar 
ve düşük vergiden kaynaklanan ücret dışı gelirler artışından dolayı insan kaynaklarının (sermayesinin) birikimine 
olan talep (teşvik) düşebilir. İyi eğitimli insan kaynakları ekonomik büyümeyi hızlandırıcı etki yaptığı için, petrol 
gelirlerinden dolayı eğitime gerekli önemin verilmemesi (insan kaynaklarının dışlanması) sonucu eğitim seviyesinde 
göreceli düşüş ekonomik büyümeyi azaltır. Dördüncüsü, bol doğal kaynaklara sahip olan ülkede yanıltıcı bir 
güvenlik hissi doğar ve hükümetler iyi ve büyümeyi teşvik edici ekonomik yönetimini (serbest ticaret, bürokratik 
etkinlik ve kurumsal kalite gibi) bir kenara bırakıp, toplumsal sermayeyi dışlarlarsa ekonomik büyüme durur. 
Beşincisi, bol doğal kaynaklar hem özel sektörde hem de devlette tasarruf edip yatırım yapma isteğini azaltabilir, 
bu durumda ekonomik büyüme azalır (Gylfason, 2001).

Gylfason (2001), birtakım değişkenler üzerinde yaptığı regresyon analizlerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 
Doğal kaynak sermayesinin toplam milli sermayeye (fiziksel, beşerî ve doğal kaynakların toplamı) oranı % 10 puan 
arttığında kişi başına düşün yıllık GSMH artışının yılda ortalama % 1 puan ve ülkenin dış ticarete açıklığı (ihracatın 
GSMH’ye oranı) ortalama % 4 düşmektedir. Dış ticaret ekonomik büyüme açısından yararlıdır, bunun düşmesi 
büyüme hızını düşürebilir. Doğal kaynak sermaye oranındaki % 5 puan artış, orta öğretime kayıt olma haddini % 10 
puan düşürmektedir. Bu sonuçla bağlanabilecek diğer bir analizde, orta öğretim kayıtlarında % 30 puan artışın, kişi 
başına GSMH’de % 1 puanlık bir artış yaptığı saptanmıştır. İki analiz birleştirilip yorumlandığında, doğal kaynaklar 
artınca eğitime yönelim (talep, istek) düşmekte, bu da milli gelir artışını düşürmektedir. Doğal kaynak sermaye 
oranındaki % 10 puan artış, yatırımların GSMH’ye oranında % 2’lik bir azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla ilgili bir sonuç ise, yatırımların GSMH’ye oranı yaklaşık % 5 puan yükseldiğinde, yıllık ekonomik büyüme % 
1 puan artmaktadır. Bunları birbirine bağlarsak, doğal kaynak sermaye oranı artınca yatırımların azaldığı, bununda 
ekonomik büyüme hızını düşürdüğü anlaşılmaktadır (Gylfason, 2001).
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Doğal kaynak bolluğu ve ülkenin bu kaynakların ihracatına bağlı olarak kalkınma planına dayanması ve bu 
birincil üretim ve ihracatın ekonomiye egemen olması, uygulayarak öğrenmeyi, teknolojik ilerlemeyi ve ekonomik 
büyümeyi engellemektedir. Buna ek olarak, eğitime olan ilgi azalmakta ve büyümenin gerek şartlarından olan 
eğitimli insan açığından dolayı ekonomik büyüme bir darbe daha almaktadır (Gylfason, 2001). Sonuç olarak, bol 
doğal kaynaklara sahip olmak o ülke vatandaşlarının düşük yetenek gerektiren bir sektöre kısılıp kalmalarına, 
hükümetlerin ve vatandaşların doğal kaynak gelirine güvenip iyi ekonomi politikaları oluşturmamasına, verimli 
yatırımlar yapılmamasına ve eğitime yeteri kadar önem verilmemesine neden olabilir. Bu kaynaklara sahip olmak 
bu riskleri beraberinde getirmektedir (Ürün, 2003).

Tabii bütün petrol zengini ülkeler, kötü yönetilmemektedir. Norveç örneğine bakıldığında, bu ülkenin şansının 
sanayileştikten sonra petrol keşfini yapması (yani bu kaynakların ekonominin hizmetine giriş zamanlaması çok 
iyidir, diğer sektörlerin dışlanması bu zamanlamadan dolayı zorlaşmıştır) ve daha akılcı yönetilmesidir. Norveç 
Petrol Fonu’nda (Norwegian Petroleum Fund) biriktirilmekte ve yabancı hisse senetlerine yatırılarak Norveç 
vatandaşlarına ve gelecekteki nesillerine ekonomik kaynak oluşturulmaktadır (Gylfason, 2001).

Norveç devleti, petrol gelirlerine güvenip merkezi hükümeti genişletmeye eğilim göstermemiş, aksine yerel 
yönetime ağırlık vererek eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetleri bu yolla daha etkin gerçekleştirmiştir. Norveç’in bile 
dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Siyasî müdahaleler, Norveç Petrol Fonu’nun etkin yönetimini engelleyebilir, 
sahte bir güven duygusu yukarıda bahsedilen kötü yönetimi beraberinde getirebilir (Gylfason, 2001).

Petrol kaynağı bakımından zengin ülkeler, işaret edilen riskleri bilir ve bu ülkelerin yöneticileri gerekli önlemleri 
alırlarsa, sürdürülebilir kalkınmayı yakalayıp refaha ulaşabilirler (Ürün, 2003).

1.2. PETROL SEKTÖRÜNÜN TEMEL ESASLARI

1.2.1. Dünya Ölçüsünde Bir Sektör

Petrol endüstrisi, kuyudan son kullanıcıya giden bir zincir boyunca petrolün çıkarılması, taşınması, dönüşümü 
ve dağıtılmasından oluşan etkinliklerin tümüdür. Bu endüstrinin, görülen tarihi gelişmelerini açıklayan birkaç 
önemli özelliği vardır. Bunlar ; ABD’nin her zaman merkezi bir rol oynadığı, çok ürünlü, sermaye yoğun, dünya 
çapında bir endüstridir. Bu, aynı zamanda rezerv alanlarına yoğun olarak işletme ve tasfiye koşulları düzeyinde de 
büyük farklılıkların varolduğu bir faaliyettir (Yücel, 1994).

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Dünya Enerji Modeli (DEM) petrol arzı modülü, dünya petrol talebinin OPEC 
dışı ülkelerden ve konvansiyonel olmayan petrolden karşılanamayan kısmının (residual: geriye kalan, artık talep) 
OPEC tarafından üretilip piyasaya arz edileceğini varsayar. Uluslararası yakıt fiyatları ve teknoloji yeraltında bulunan 
petrol kaynaklarının ne kadarının yeryüzüne çıkarılabileceğini, yani kurtarım faktörünü belirler. Kurtarım faktörü, 
nihai (ultimate) kurtarılabilir petrol miktarını hesaplamakta kullanılır. Bu da OPEC dışı üretim kapasitesini kontrol 
eder. Konvansiyonel olmayan petrol (petrol şeyli ve kumtaşı, kömürden elde edilen petrol ve GTL) konvansiyonel 
olana göre daha maliyetlidir; dolayısı ile ancak uluslararası yakıt fiyatlarının yeterli seviyede yüksek olması 
durumunda piyasaya arz edilebilir. Sonuç olarak dünya petrol talebi, OPEC dışı kaynaklardan, konvansiyonel 
olmayan petrolden ve OPEC üretiminden sağlanır (Ürün, 2003).

Herhangi bir bölgenin petrol rezervi o bölgenin petrol kaynaklarından ayrı tutulmalıdır. Bölgedeki rezervuarlarda 
bilinen petrol ve gaz miktarı yerinde rezervi oluşturur. Ancak bunun büyük çoğunluğunu üretmek mümkün değildir. 
Petrolcülükte kullanılan en önemli terimlerden birisi olan üretilebilir rezerv ise, bugün kullanım için hazır olan 
petrol ve gazı içerir. Petrol kaynakları rezervlerden her zaman çok fazla olup; yerinde rezerv, olası bulunmamış ve 
geliştirilmemiş rezervlerle petrol üretilebilecek diğer kaynakları kapsar (DPT, 2001).

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. 
Ancak, petrol bir gün tükenecek bir kaynak olduğu için gelecekte bu konu tekrar gündeme gelecektir (Şapçıoğlu, 
2014). 
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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. 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). 

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 (Şapçıoğlu, 
2014). 

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).

2012 yılında, dünyada gaza olan talep, tarihte ilk kez, kömüre olan talebi geçmiştir. Karşılaşılan ekonomik 
zorluklara rağmen dünya gazın altın çağını yaşayacağı döneme doğru yol almaktadır. 2030 yılında gaz pazarının 
yıllık 4700 milyar m3’e ulaşması beklenmektedir. Bu büyüme, gaz üretim potansiyelindeki artış ve uluslararası 
ticaretteki genişleme tarafından desteklenmektedir. Ortalama yıllık büyüme % 1,4 civarındadır (Şapçıoğlu, 2014). 

Şekil 1.7. Küresel doğalgaz üretimi projeksiyonu (Beşergil, 2007)
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Doğalgazın, 2010 yılında % 22 olan birincil enerji arzındaki payının 2030 yılında % 25’e çıkacağı beklenmektedir. 
Toplam gaz pazarı tüm dünyada büyüme kaydedecek ancak bu büyüme bölgelere ve endüstri dallarına göre farklı 
hızda olacaktır. En anlamlı büyüme elektrik üretiminde olacaktır. Pazara arz edilen toplam gazın % 40’ı (1900 bcm) 
bu amaç için kullanılacaktır. En büyük bölgesel büyümenin, genişlemeye devam eden Çin gaz pazarının lokomotif 
olduğu, Asya pazarında olması beklenmektedir. İspatlanmış doğalgaz rezervlerinin % 41’i Ortadoğu’da, % 27’si 
Rusya Federasyonunu da kapsayan Avrupa’da ve % 15’i de Asya’dadır (Şapçıoğlu, 2014).

Üretim kapasitesindeki artışın en önemli kaynağı, geleneksel olmayan metotlarla üretimin arttırılmasıdır. 2000 
yılında bu metotlarla, üretimin toplam üretimdeki payı % 18 iken, bu oranın 2030 yılında % 46’ya çıkacağı tahmin 
edilmektedir (TBMM, 2010).

Şekil 1.8. Geleneksel olmayan (ankonvansiyonel) yöntemlerin üretim kapasitesi (TBMM, 2010)

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 (Şapçıoğlu, 
2014).

 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 (Şapçıoğlu, 2014).
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Şekil 1.9.  2013 sonu dünya ispatlanmış (üretilebilir) petrol rezervleri, Milyar varil (Pamir, 2015)

(Rezerv miktarlarının yıllara göre değiştiği ve böylece sahip olunan rezerv miktarı sıralamasında yıllar içerisinde değişimler yaşandığı da 

fark edilmektedir).

OECD ülkelerinin toplam petrol üretiminin 2013 - 2014 yıllarında neredeyse yarısını ABD, yaklaşık %15’ini ise 
Kanada gerçekleştirmiştir (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

Şekil 1.10. Bölgeler itibariyle dünya petrol üretimi (IEA, 2015)
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Şekil 1.11.  OPEC dışı ham petrol ve sıvı yakıt üretimindeki büyüme (Deloitte, 2015)

Şekil 1.12. 1980 - 2014 yılları arasında ABD ve Kanada’nın üretim miktarları

(http://palisade-research.com/technology-the-next-oil-superpower)

1.2.2. Çok Ürünlü Bir Sektör

Ham petrol, 19. yüzyılın sonunda giderek daha karışık işlemlerle bazı ara ürünler elde etmek olanağını veren 
bir madde durumunu almıştır. Bunlar (Yücel, 1994) ;

Yağlar ve fuel oil (veya mazot): Mazotun deniz taşımacılığında kullanımının ilk girişimleri 1897’de başlamış 
ancak bu yakıt türü 20. yüzyılın başında genelleşmiştir. Demiryollarında akaryakıt kullanan dizel motorunun ve 
konutlarda, endüstride mazotla çalışan brülörlerinin (yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak 
yakılmasını sağlayan cihaz) gelişmesi akaryakıt piyasasına ikinci bir soluk vermiştir.

Petrol, bir ısı ve mekanik iş kaynağı olduğu kadar endüstri için gerekli yağların başlıca ham maddesidir. 
1860’dan başlayarak, o zamana kadar kullanılan balina yağlarının ve bitkisel yağların yerini almıştır.
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Benzin: Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra otomobilin ve uçağın gelişmesi ham petrolün hafif 
ürünlerinden çıkarılan akaryakıtların tüketiminin artışını hızlandırmıştır. Bu ürün, petrol için en değerli kullanım 
alanlarından birini oluşturmaktadır.

Petrokimya: Petrol, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, kimya endüstrisi için yerine konulamaz bir 
hammadde olmuş ve kullanım alanı geniş ölçüde çeşitlenmiştir (plastik maddeler, tekstil ürünleri, sentetik 
kauçuklar, deterjanlar gübreler, ... ) 

1.2.3. Sermaye Yoğun Bir Sektör

Petrol, zincirinin bütün evrelerinde yatırımlar için önemli bazı sermayelere gerek gösteren bir endüstridir. 
Özellikle, arama döneminde yüksek riski olan bir etkinlik ve petrol zincirinin bütün evrelerinde sabit giderler 
düzeyinin yüksekliği nedeniyle tasarrufun çok önemli olduğu bir faaliyettir. Petrol aramadaki belirsizlik ve arazi 
yasalarının özelliği, üretilen miktarların olduğu kadar piyasada görülen fiyat dalgalanmalarının da artmasına 
neden olmaktadır  (Yücel, 1994).

1.3. TÜRKİYE PETROL SEKTÖRÜ

Petrol ve doğalgaz sektörü arama ve üretimi 6326 sayılı Petrol Kanunu ile düzenlenirken, sektördeki diğer 
faaliyetler piyasa faaliyeti olarak tanımlanmakta ve petrol piyasası, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile; doğal 
gaz piyasası ise 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile düzenlenmektedir. Piyasa faaliyetlerinin düzenlenmesi, 
ruhsatların verilmesi ve denetimin yapılması ise EPDK tarafından yürütülmektedir. Petrol arama ve üretiminde 
kamunun büyük bir ağırlığı söz konusudur. 1954 yılında 6327 sayılı kanun ile TPAO, yalnızca petrol arama ve üretim 
faaliyeti için değil; dağıtım yapmak, rafine etmek, petrokimyasal ürünler üretmek ve bunları sağlamak için ticaret 
şirketleri kurmak, Türkiye’de veya yabancı ülkelerde kurulmuş şirketlere iştirak etmek üzere millî bir petrol şirketi 
olarak kurulmuştur (TBMM, 2010).

Ülkemizde petrol rafinerisinde TÜPRAŞ, petrol ve doğalgaz boru taşımacılığında BOTAŞ, petrokimya ürünlerinde 
PETKİM tekel konumunda olmak üzere, petrol ürünleri pazarlamasında ise rekabete dayalı bir şekilde birçok firma 
faaliyet göstermektedir (TBMM, 2010).

Petrol ve doğalgaz sektöründe ruhsatların verilmesini ve piyasa denetimini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı özel bütçeli bir kuruluş olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yapmaktadır (TBMM, 2010).

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar petrol sektöründeki gelişmeler şu şekildedir (EPDK, 2007); 

Hükümet, ilke olarak Türkiye sınırları içindeki petrol kaynaklarını bizzat kendisinin araştırma ve aramasını 
kabul etmiştir. Bu amaçla 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 Hükümete 
verilmiştir. 

792 sayılı Petrol Kanununda, petrolün, arama ve işletilmesine ilişkin birçok hususun hükme bağlanmadığı ve 
ham petrolün nakil ve tasfiyesinin hiç dikkate alınmadığı görülmektedir. 

Bu dönemde ilk jeolojik etütler başlamış olmasına rağmen, önemli sayılacak arama faaliyetleri, 27 Mayıs 
1933 tarihinde yayımlanan “Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri Teşkiline” dair 2189 sayılı Kanunla, İktisat 
Bakanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip ilk idarenin kuruluşundan sonradır. 

22 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2804 sayılı Kanunla “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)” 
kurulmuş, “Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri” kaldırılarak, bütün görevleri MTA’ya devredilmiş ve kamu 
adına petrol arama faaliyetleri MTA tarafından yürütülmüştür. 

Güneydoğu Anadolu’da 1940 yılında Batman’ın güneyinde delinen Raman-1 kuyusunda petrole rastlanmış, 
ticari anlamda petrol keşfi ise 1945 yılında delinen Raman-8 kuyusunda yapılmıştır. 

1930 yılında Türkiye Naft Sanayi A.Ş. tarafından, ilk rafineri olan Beykoz yakınında 40 ton/gün kapasiteli 
Boğaziçi Tasfiyehanesi kurulmuş, Romanya’dan getirilen ham petrol işlenmiştir. Ancak, rafineri 1934 yılında vergi 
sorunlarından dolayı kapanmıştır. 

Raman sahasında Maymune Boğazında 1942 yılında Boğaziçi Tasfiyehanesi malzemelerinden 10 ton/gün 
kapasiteli Raman Tecrübe Tasfiyehanesi kurulmuştur.  1945 yılında Batman’da, Boğaziçi Tasfiyehanesinin artan 
malzemeleri ve yeni ilavelerle 200 ton günlük kapasiteli rafineri kurulmuştur.
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14 Şubat 1941 tarihinde “Milli Koruma Kanunu”na dayanılarak Halk ve Milli Müdafaa ihtiyaçları için lazım olan 
her türlü petrol ve ürünlerini satın almak, satmak ve stoklamak, imkan nispetinde tasfiyehaneler tesis etmek ve 
işletmek amacıyla Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kamu tüzel kişiliğine sahip “Petrol Ofisi” kurulmuştur. Bu 
dönemde, petrol arama faaliyetleri MTA tarafından, petrol ve ürünlerinin ithal, dağıtım, depolama, rafinaj ve satış 
görevleri ise Petrol Ofisi tarafından olmak üzere, tüm faaliyetleri kamu üstlenmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlüğe girmiş ve 792 sayılı Petrol Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun 
çıkarılırken, MTA’nın üstlendiği petrol arama ve işletme görevinin, jeolojik istikşaf hariç “yeni kurulacak tüzel 
kişiliğe” devri öngörülmüştür. Hemen akabinde 6327 sayılı “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu” yürürlüğe 
girmiştir. Bu Kanun Bakanlar Kuruluna, özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nı (TPAO) kurma yetkisi vermiştir.

Petrol faaliyetleri, Petrol Kanunu ile kendi yasal çerçevesine kavuşurken yerli ve yabancı özel sermayeye de 
açılmıştır. Kanunla, özel şirketlerin araştırma, arama, işletme ve petrolün işlenmesi faaliyetleri mümkün kılınırken, 
petrol kaynakları ile ilgili olarak, devlet adına tasarruf kullanmanın yürütümü için Bakanlar Kurulu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Petrol Dairesi Reisliği yetkilendirilerek bu iki konu birbirinden ayrılmıştır. Bu 
yasanın en önemli özelliği işletmecilik faaliyetleri ile idari karar alma sürecinin birbirinden ayrılmasıdır. Yani genel 
bütçeden pay ayrılarak yürütülen işletmecilik faaliyetlerinin yürütümü kamu ve özel kesim girişimcilerine açılarak 
“ticari” bir hüviyete kavuşturulmuştur. Bu kapsamda anonim ortaklık statüsünde TPAO kurulmuştur.

6326 sayılı Petrol Kanununda (1954), 1955 ve 1957 yıllarında yapılan bazı değişikliklerden sonra 1973 yılında 
devletçi nitelikte köklü değişiklikler yapılmıştır. Arama, üretim faaliyetlerine ilişkin bazı ilke ve yöntemler ile 
vergilendirme sisteminde başlıca aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Yönetim ile ilgili olarak; İşletmeler Bakanlığı yerine ETKB görevlendirilmiş, Petrol Dairesi, Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne (PİGM), Reis, Genel Müdüre dönüştürülmüştür, 

Bakan’a itiraz yolu ile gelen veya Petrol Dairesinin sulhen çözemediği ihtilafları çözmek üzere Bakan tarafından 
tayin edilen, kamu dışından da olabilen, ücreti Bakan tarafından belirlenen “Petrol Komiserliği” müessesesi 
kaldırılmıştır.

İhtilaflar ile ilgili olarak; yetkiler Bakana verilmiş, tarafların dinlenme (savunma) hakkına, tahkikat raporlarının 
Petrol Dairesine verilmesine ve ilgililere tebliğine, tarafların itiraz haklarına, komiser tayini ile tahkikatın Resmi 
Gazete’de ilanına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Petrol kuyularına ilişkin “eonomik miktarda petrolü” belirleme yetkisi PİGM’ne verilmiştir.

ETKB Akaryakıt Dairesi Başkanlığı personeli PİGM’ne geçirilmiş, Akaryakıt Baş Kontrolörleri ile Kontrolörlerinin 
yeterlilik sınavı ile müfettiş olabilmesi düzenlenmiştir, 

TPAO’ya petrolle ilgili inceleme ve petrol faaliyetlerinin denetimi konusunda PİGM’ne yardımcı olma görevi 
verilmiştir.

TPAO’ya Bakanlar Kurulu Kararı ile kapalı bölgelerde petrol faaliyeti yapma imkanı ile süresi sona eren 
sahalarda yeniden başvurma ayrıcalığı verilmiştir.

İşletme ruhsatnamesine konu sahaların müzayedeye çıkarılmadan önce TPAO’ya teklif edilmesi düzenlenmiştir.

İşletme ruhsatnamesi isteyen arayıcıya saha geliştirme ve üretim projesi ekleme yükümlülüğü ile PİGM’ne 
değişiklik yaptırma yetkisi verilmiştir.

İşletme ruhsatnamesi süresi 40 yıldan 20 yıla indirilmiş, belge için süre getirilmiştir (30 yıl, BKK ile 10 yıl 
uzatma).

Kanunda yer alan vergi ile ilgili birçok düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. 

20 Mayıs 1983 tarihinde yayımlanan 60 sayılı “İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile TPAO, “Türkiye Petrol Kurumuna” tabi bir bağlı ortaklık haline 
getirilmiş, TÜPRAŞ ve POAŞ’ın kurulması, PETKİM ve İGSAŞ’daki TPAO hisselerinin “Türkiye Kimya Sanayii 
Kurumuna” devredilmesi kararlaştırmıştır. 
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18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanan 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri” hakkındaki “KHK” ile; Türkiye 
Petrol Kurumunun varlığı sona erdirilmiş, TPAO’nun “Anonim Şirket” ve “Bağlı Ortaklık” statülerinden çıkarılarak 
%100 hissesi devlete ait bir “İktisadi Devlet Teşekkülü”ne dönüştürülmesi ile Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ), Deniz 
İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (DİTAŞ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş. (TÜPRAŞ)’ın TPAO’nun bağlı ortaklıkları olması hükme bağlanmıştır. TÜPRAŞ, POAŞ, DİTAŞ, PETKİM, İGSAŞ 
özelleştirme kapsamına alınarak, BOTAŞ ise teşekkül haline getirilerek TPAO’nun bağlı ortaklıkları statüsünden 
çıkarılmışlardır POAŞ, 2000 yılında, İGSAŞ 2004 yılında, TÜPRAŞ 2006 yılında, PETKİM 2008 yılında özelleştirilerek 
özel sektöre devredilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) adına, yurt dışında her türlü petrol ameliyeleri ve ticaretini yürütmek amacıyla, 
“Turkish Petroleum International Company Ltd. (TPIC)” 21 Ağustos 1988 tarih ve 19906 sayılı T.C. Resmi Gazete’de 
yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Jersey - Channel Island’da kayıtlı olarak kurulmuştur (DPT, 2001). TPAO’dan 
ayrılan ve sermayesi artırılan TPIC, Ocak 2013 itibariyle BOTAŞ’ın iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir

4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde Petrol Kanununun belge alma koşulları değiştirilmiş ve daha 
önceden hak olarak değerlendirilen rafineri, boru hattı işletmeciliği gibi “belge” gerektiren faaliyetler, Bakanlar 
Kurulundan izin alabilen herkes tarafından yapılabilecek hale getirilmiştir.

98/10745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıtlar için, İtalyan piyasası fiyatlarını esas alan, tavan fiyat 
tespiti şeklinde Otomatik Fiyat Mekanizması kurulmuştur.

4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun ile petrolün transit geçişi, Petrol Kanunu 
kapsamından çıkarılmış ve ayrı bir kanunda düzenlenmiştir.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile doğal gaza ilişkin piyasa faaliyetleri, petrol 
faaliyetlerinden ayrılarak Petrol Kanunu kapsamından çıkarılmış ve 397 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. 
Ayrıca, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulan Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun görev ve yetki 
kapsamına doğalgaz piyasası da alınmış ve Kurumun adı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olarak 
değiştirilmiştir.

20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik 
olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı 
biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi görevi ve yetkisi Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumuna verilmiştir.

1963 yılında ana kuruluşu TPAO’nun TP markasıyla kurduğu akaryakıt istasyonları, 2006 yılında TPIC’in alt 
kuruluşu olarak TP Petrol Dağıtım Ltd. adı altında kurulmuş, 2007 yılında ise akaryakıt pazarlama faaliyetine 
başlamıştır.  TP Petrol Dağıtım A.Ş, TPAO’na bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ülkemizde son 10 yılda gerçekleşen ekonomik büyüme ve refah artışıyla birlikte enerjiye olan talep de hızla 
artmıştır. Bu doğrultuda, ülkemiz petrol piyasası da 2013 yılında önceki yıllarda sergilediği büyüme eğilimini devam 
ettirerek petrol endüstrisi büyük bir piyasa haline gelmiştir (EPDK, 2014). 

Petrol talebindeki artışın yanı sıra, büyüyen ekonomimizle birlikte artan ulaştırma ihtiyacı, hızla ilerleyen altyapı 
yatırımları, şehirleşme ve bunlara bağlı olarak sürekli artan iç talep ile birlikte ülkemiz hem rafineri yatırımlarının 
hızla ilerlediği, hem de dağıtım ve bayi ağının giderek güçlendiği istikrarlı bir piyasa, yerli ve yabancı yatırımcılar 
için ise bir çekim merkezi haline gelmiştir (EPDK, 2014).

6491 sayılı petrol kanunu 11.06.2013 tarihli 28674 sayılı, petrol yönetmeliği de 22.01.2014 tarihli ve 28890 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ham petrol ve doğalgazın, yeraltında aranmasından, nihai kullanıcıların hizmetine sunulmasına kadar geçen 
süreç “petrol sektörü değer zinciri” olarak isimlendirilir. Bu zincirin halkaları sırasıyla; arama, üretim, taşıma, 
rafinaj ve dağıtımdır. Petrolün arama ve üretim aşamaları “ upstream ” olarak adlandırılırken; boru hatlarıyla 
taşıma “ midstream ”; rafinaj, petrokimya ve dağıtım ise “ downstream ” petrol endüstrisi olarak adlandırılır 
(TBMM, 2010).

Petrolün üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar ki süreçte; arama, üretim, iletim, rafinaj, depolama, dağıtım 
ve pazarlama olmak üzere her biri ayrı önem taşıyan bu yedi sektörün faaliyetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir diğer 
ifade ile petrol sektörü birbirine entegre olan geniş bir faaliyet zinciridir. Bu sektörlerin bir bütün olarak 2009 yılı 
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değerleriyle piyasa büyüklüğü, doğalgaz hariç 80 milyar lira civarındadır. Hazineye getirisi 43 milyar lira, direkt veya 
dolaylı yoldan yaptığı istihdamın ise 500 bin kişi olduğu dikkate alındığında, petrol sektörünün ülkemiz ekonomisi 
için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır (TBMM, 2010).

Petrol sektöründe; arama, üretim (upstream) ve rafinaj, taşıma, depolama, dağıtım, pazarlama (downstream) 
faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi, dikey entegrasyon olarak tarif edilmektedir. Dünyadaki büyük ve güçlü petrol 
şirketleri dikey entegrasyona dayalı bir yapılanmaya sahiptir. Bunun temel nedeni, sektörün daha riskli, fakat daha 
fazla kâr potansiyeline sahip “upstream” bölümü ile az riskli, ancak önceden kestirilebilir sınırlı kârlılık içeren 
“downstream” bölümünün birleştirilmesi sonucunda risklerin ve kârların dengelenmesidir. Dünyanın en büyük 10 
şirketinin 7’si, en kârlı 6 şirketin ise tamamı entegre petrol şirketidir (TBMM, 2010).

Entegre petrol şirketi yapısı; üretim, depolama, rafinaj, petrokimya ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen 
gelirin, maliyeti ve riski yüksek olan arama faaliyetleri için kullanılabilmesini temin etmekte ve şirketlerin hareket 
kabiliyetini büyük oranda artırmaktadır. Bu nedenle, petrol sektöründe faaliyet gösteren 100 büyük şirketin 56’sı 
entegre yapıdadır. Bunların da yarısı devlet şirketidir. Dünyada entegre yapıda olmayan 2 devlet şirketi; TPAO ve 
PetroVietnam’dır (TBMM, 2010).

2000 yılından sonra ülkeler petrol şirketlerini millîleştirerek arz güvenliğini sağlamakta ve bu şirketlerini 
bölgesel güç olarak dış politikalarına göre yönlendirmektedirler. Millî petrol şirketlerinin petrol rezervindeki payı 
1972’de % 7 iken, günümüzde % 90’lara çıkmaktadır. Doğal gazda da benzer dağılım gözlenmektedir (TBMM, 
2010).

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1954 yılında “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu” ile 
kurulmuş, 1983 tarihinde ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
bu Kanun yürürlükten kaldırılmış ve böylece TPAO’nun yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu KHK ile 
bağlı kuruluşları TPAO’nun bünyesinden çıkartılmış ve dikey entegre yapısı bozulmuştur. Bu nedenle TPAO ciddi 
bir güç kaybına uğramıştır (TBMM, 2010).

1.3.1. Petrol Arama

Petrol aramacılığı, jeolojik ve jeofizik incelemelerden oluşan birinci aşama ve hidrokarbonların var olup 
olmadığının sonucunu verecek bir veya birkaç arama sondajından oluşan ikinci aşamadan meydana gelir (Şekil 
1.13).

Jeolojik incelemeler, petrol havzalarının tanınmasını ve tanımlanmasını sağlar. Jeolojik incelemeler, 
hidrokarbonların var olma ihtimalinin bulunduğu bir bölgenin belirlenmesi sonucunu verdiği takdirde, jeofizik 
ölçümlerden yararlanılır.

Şekil 1.13. Bir petrol ve doğalgaz yatağının işletmeye alınma takvimi (Yücel, 1994)
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Karada ve denizde yapılan jeofizik incelemeler, yeraltının derin katmanlarının tanımlanması imkanını verir. 
Bunlar, bazı gravimetri (yerçekimi alanı değişikliklerinin ölçümü), manyetik (dünya manyetik alanı değişikliklerinin 
ölçümü) ve özellikle derin katmanların değerlendirilmesini sağlayan “sismik” incelemelere dayanmaktadır.

Bu birinci aşama teşvik edici sonuçlar verirse, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucunda ortaya konulan 
varsayımların kontrolü amacıyla bir veya birkaç arama sondajının yapılması uygun olmaktadır. Jeolojik ve jeofizik 
çalışmalar, arama açısından en elverişli bölgeler üzerinde başlıca bilgileri sağlasa da, gerçek arama gereci her 
zaman sondajdır. Hidrokarbonların varolup olmadığı, ancak sondajla kesin şekilde belirlenebilir.

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. Buna en iyi örnek, Eski 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bölgede yer alan ülkelerin batılı şirketlerle yaptıkları ortaklıklardır. Buna 
benzer çok uluslu yapılanmalar halen dünyamızın değişik bölgelerinde kurulmaktadır (DPT, 2001).

Yeni bir rezervuar bulma ümidiyle açılan kuyuya arama kuyusu denir. Bu kuyuda petrol veya gaz rezervuarı 
bulunursa, kuyu keşif kuyusu olarak adlandırılır. Kuyudan petrol ve gaz üretilmez yalnızca su alınırsa kuyu kuru 
kuyu veya sulu kuyu diye isimlendirilir. 

Keşif kuyusundan sonra, aynı rezervuar üzerinde keşifi teyit etmek ve sahanın büyüklüğünü belirlemek amacıyla 
açılan kuyuya tespit kuyusu diğer kuyulara ise geliştirme kuyuları denir. Üretim amacı ile açılmış kuyulara üretim 
kuyusu adı verilir.

Ülkemizin tektonik evrimine bağımlı olarak, çok kıvrımlı ve kırıklı, engebeli, karmaşık bir jeolojik yapıya sahip 
olması, Türkiye’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını oldukça zorlaştırmakta ve de arama yatırımlarını 
arttırmaktadır (DPT, 2001).

Türkiye’de başlıca hidrokarbon (petrol + doğalgaz) arama alanları; Güneydoğu Anadolu, Trakya, Karadeniz, 
İç Basenler, Toros, Adana ve Doğu Anadolu basenleridir. Bunlar arasında en önemlileri Güneydoğu ve Trakya 
basenleridir. 1933 yılından bugüne kadar yapılan petrol arama çalışmaları sonucunda, Güneydoğu Anadolu 
Baseni’nde, kaynak kayaların tipi, yaşı ve olgunlaşmasına göre farklı özelliklerde hidrokarbon çeşitlerinin varlığı 
saptanmıştır. Platform alanını kuzey kısımlarıyla, binik yapı alanında hafif petrol (25-40 API) ve gaz bulunurken, 
platform alanının güneyinde ağır petrol (10-18 API) ve asfaltit bulunmaktadır. Petrolle birlikte değişen oranlarda 
sülfür, karbondioksit ve nitrojen gazları da bulunur. Bu bölgenin jeolojik tarihçesine bağlı olarak yapılar çok 
karmaşık ve küçük boyuttadır. Bu da, bölgede daha fazla jeoloji, jeofizik ve sondaj çalışmalarının yapılmasını 
gerekli kılmaktadır (DPT, 2001).

Trakya’da hidrokarbon, kaynak kayanın tipi ve olgunlaşmasına bağlı olarak genelde gaz fazında ve sınırlı 
miktarda ise petrol fazında bulunur. Adana baseninde Bulgurdağ’da sınırlı petrol üretimi vardır. Diğer basenlerde 
ise yapılan arama çalışmalarında yer yer petrol ve gaz emareleri gözlenmesine rağmen ekonomik hidrokarbon 
bulunamamıştır (DPT, 2001). 

Bugüne kadar denizlerimizde yapılan oldukça kısıtlı arama çalışmaları sunucunda, açılan kuyularda petrol 
ve gaz emarelerine rastlanmasına karşın, sadece Kuzey Marmara sahasında ekonomik gaz keşfi olmuştur (DPT, 
2001).

Gerekli yatırımların gerçekleşmesi halinde yeni sahaların bulunarak üretimin arttırılması olasıdır. Yapılacak 
arama yatırımları sonucunda petrol ve doğalgaz üretiminde artış beklenmektedir. Bunu Türkiye’nin jeolojik yapısı 
ve mevcut bilgiler çerçevesindeki potansiyele göre rakamsal olarak belirtmek mümkün değildir (DPT, 2001).

Son on yılda Türkiye’deki petrol üretiminde % 26,5 oranında düşüş gözlenmiştir. Türkiye’de yeni petrol 
sahalarının keşfedilememesi ve üretim yapılan sahaların yaşlanması nedeniyle son yıllarda görülen üretim 
düşüşünün sürmesi beklenmektedir (TBMM, 2010).

Arama yatırımlarından kısıntıya gidilmeyerek gerekli destekler sağlanması ve Güneydoğu’daki olağanüstü 
durum nedeniyle yeterince yapılamayan arama çalışmalarının, bu durumda meydana gelecek düzelmeler 
nedeniyle hızlandırılması durumunda, her yıl yeni sahaların bulunması mümkündür. Böylece, devreye girecek yeni 
kapasitelerle üretimdeki söz konusu düşüşlerin durdurulması veya azaltılması olasıdır (DPT, 2001). 
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Hubbert (1956) teorisi, hangi coğrafyada olursa olsun, dünya üstündeki bütün petrol sahaları üretimleri çan 
eğrisi çizer diye belirtir. Aynı zamanda, bu teori Dev (giant) saha bulma oranının da “ Hubbet Cycle ” çan eğrisi 
çizmekte olduğunu belirtir (Şekil 1.14). Bir petrol havzasında, ilk defa arama yapıldığında o havzada arama başarı 
oranı düşüktür. Fakat, bulunan sahaların büyük olma olasılığı fazladır. Zaman geçtikçe, aynı havzada arama başarı 
oranı artar. Fakat, bulunan saha büyüklüğü küçülür.

Şekil 1.14. Hubbert eğrisi (Hubbert, 1956).

Bu ilişki nedeni ile bilinen havzalarda keşfedilen hidrokarbon hacmi, 1970’lerin başından itibaren azalma 
eğilimindedir. Bu nedenle, petrol sektörü teknoloji geliştirme çabaları ile teknik olarak daha önce arama yapılamayan 
havzaları kendilerine hedef almış durumdadır. Günümüzde, daha önceleri imkansız olarak nitelendirilen derin 
deniz sondajları ile kutup ve buzlarla kaplı bölgelerde arama sondajları yapılması için yoğun çaba harcanmaktadır. 
Yeni bulunan ve gelişen teknoloji ile toplam rezerve katılan yeni alanlara rağmen Ortadoğu petrol açısından hala 
önemini korumaktadır.

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 integrasyonları 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.

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.
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Türkiye’deki arama yatırımlarının, bilhassa denizler olmak üzere, bugüne kadar arama faaliyetlerinin 
düşük düzeyde sürdürüldüğü sahalara kaydırılması yerinde olacaktır. Gelişen teknoloji neticesinde derin deniz 
ortamlarında kuyu açılması ve üretimin gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Yurdumuzda bu teknolojinin 
süratle uygulanması ile denizlerimizdeki petrol ve doğal gaz potansiyelinin belirlenmesi bakımından önemli 
gelişmeler sağlanabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, farklı teşvik unsurları getiren yeni kanun değişikliğinin 
yürürlüğe girmesi, yabancı yatırımcı kuruluşların ülkemize gelmelerini sağlayabilecektir (DPT, 2001).  

Türkiye, bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde, geçirdiği jeolojik evrim nedeniyle yeterli hidrokarbon 
potansiyeline sahip görünmüyorsa da, petrol ve doğalgazın stratejik hammadde oldukları düşünülerek, yurt içi 
arama faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi gereklidir. Ülkemizdeki arama faaliyetlerinin ve üretimin büyük 
bir bölümünün yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki çalışmaların yoğun olarak sürdürülmesi gerekmektedir  
(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).

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).

TPAO son yıllarda yaptığı gibi yabancı şirketlerle ortak arama faaliyetlerini artırarak sürdürmelidir, bu konuda 
gereken devlet desteği sağlanmalıdır.

1.3.2. Petrol Üretimi

Arama sondajı bir üretici katmana rastlarsa, inceleme sonuçları bazında bir değerlendirme yapılır. Yatağın 
ticari açıdan işletilebilir olduğu sonucuna varılırsa, olabildiği kadar çok miktarda hidrokarbon çıkarılması amacıyla 
“geliştirme kuyuları” adı verilen ilave çok sayıda kuyu açılması gerekecektir. Geliştirme kuyusu sayısı, yatağın 
boyutuna göre birkaç taneden birkaç bine kadar olabilir. Böylece, sondaj koşulları ve özellikleri her kuyu açılışında 
daha ayrıntılı öğrenilmekte ve sondaj birim işlem maliyeti azaldığı gibi başarısızlık riski de küçülmektedir. Kuyunun 
başında debinin kontrolü ve ayarlanması için gerekli donanımlar (Noel ağacı) kurulduktan sonra gerçek anlamda 
“üretime alma” başlayabilir (Yücel, 1994).

Üretim kuyuları açılırken üç yıl gibi bir süre içinde, alanın üretim hızı en yüksek değere ulaşır. Beş yıldan yirmi 
yıla kadar değişen bir süre daha fazla kuyu açılma koşuluyla üretim bu hızda kalır. Bu üretim miktarından sonra 
petrol alanındaki petrol miktarı azaldıkça üretim düşmeye başlar (Şekil 1.2) (Yücel, 1994).

Bir rezervuardan yapılan üretim hızının ölçüsü, toplam bakiye rezervlerin yıllık üretime bölünmesi olarak 
tanımlanır. Yıl olarak belirtilen rezervin üretime oranı, genel olarak rezervuarın ömrünün ilk zamanlarında 
yüksektir. Rezervuar küçüldükçe, üretim en yüksek miktarda tutulursa bu oran azalır. Daha sonraki aşamada, 
üretim düşmesi başlar ve oran 5-15 yıl arasında sabit bir değer alma eğilimini gösterir (Yücel, 1994).

Kuzey Batı Avrupa’da deniz alanlarında yapılan gaz üretimleri, rezervuar tipi ile kategorize edebileceğimiz üç 
farklı doğalgaz üretim tipini bir arada barındırmaktadır. Kuru Gaz (Dry Gas) sahalarında, rezervuardan üretilen 
sıvıları boru hattına konulabilecek kalitede gaz haline getirebilmek için üretim sonrası çok az işlem gerekmektedir. 
Kondensat Gaz Sahalarında, Doğal Gaz Sıvıları (Natural Gas Liquids) denilen daha ağır hidrokarbonların bünyeden 
ayrılması gerekir. Assosiye Gaz içeren Petrol sahalarında petrol rezervuarlarının üst kısmında bazen bir doğalgaz 
tavanı oluşabilir ki bunun ayrıca üretilmesi gerekir ve zaman zaman üretilen bu gaz petrol üretimini artırmak üzere 
tekrar rezervuara geri enjekte edilir. Üretim aşaması sonrasında doğalgazı bazı işlemlerden geçirmek gerekir. 
Eğer üretilen gaz çok az yabancı madde bulunduran kuru gaz (dry gas) ise, o zaman bir sonraki aşamada gazın 
kalitesini kontrol etmek; doğru basınç ve sıcaklığa getirildiğinden emin olmak gerekir. Üretilen gaz ıslak gaz (wet 
gas) ise, bunu işlemden geçirmek ve nakil için gerekli kaliteyi elde etmek için bazı bileşenlerinden arındırmak 
gerekir (Şapçıoğlu, 2014).
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Petrol yataklarının işletilmesinde, yoğun bir teknoloji kullanma zorunluluğu vardır. Çünkü kazanç oranının veya 
üretim hızının çok küçük bir oranda iyileştirilmesi bile verimliliği önemli şekilde etkileyebilir (Yücel, 1994).

Türkiye’deki şirketlerin ürün işleme kapasitesi yaklaşık 556,000 varil/gün’dür. Bu kapasite, tüm sahalardaki 
toplam üretilen mayinin (su ve petrol) ayrıştırılarak taşınmaya hazır hale getirilmesine yönelik yüzey donanımlarını 
yansıtmaktadır. 1999 yılında ortalama su ve petrol üretimi yaklaşık 385,000 varil/gün olmuştur. Bu değerler, dikkate 
alındığında kapasite kullanım oranı yaklaşık % 69 olarak görülmektedir. Kapasite kullanım oranın düşük olmasının 
nedeni keşfi yapılan sahalardan giderek daha az miktarda petrol üretilmesidir. Kapasiteler, bulunan sahadan 
yapılacak yüksek üretime göre planlanmaktadır. Süre içinde kuyu verimlerinde görülen düşüş ve bazı kuyuların 
çeşitli nedenlerle devreden çıkması ise kapasite kullanım oranında düşüşe neden olmaktadır (DPT, 2001).

Türkiye’nin ham petrol ihtiyacı artmakta iken, mevcut sahalardan yapılan üretim, sahaların eskimesi elektrik 
kesintileri ve su/petrol oranının giderek artması sonucu düşmektedir. Halen TPAO sahalarında uygulanmakta olan 
mevcut petrol sahalarını geliştirme projesinin amacı, yeni kuyuların açılması ve sahaların tam olarak geliştirilmesi 
yolu ile petrol üretiminin artırılmasıdır (DPT, 2001).

Yine TPAO tarafından Batı Raman sahasında da çeşitli dönemlerde sınırlı ölçüde su enjeksiyonu uygulanmıştır. 
Türkiye’de ikincil üretim yöntemi ile petrol üreten diğer şirket N.V. Turkse Perenco’dur. Şirketin Kayaköy sahasında 
1962-1967 yılları arasında gerçekleştirilen su enjeksiyonuna 1986 yılında tekrar başlanılmış olup, uygulama halen 
sürdürülmektedir (DPT, 2001).

Su enjeksiyonu dışındaki diğer üretimi arttırıcı uygulamalar ise Türkiye’de TPAO tarafından Batı Raman sahasında 
uygulanmaktadır. Batı Raman’da 1985 yılında başlayan ve günümüze dek geliştirilerek sürdürülen karbondioksit 
enjeksiyon uygulaması, dünyadaki en büyük karbondioksit uygulamaları arasında olup, halen devam etmektedir. 
Çamurlu sahasında 1986 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile karbondioksit enjeksiyon uygulaması yapılmıştır. İkiztepe 
sahasında ise, pilot uygulama olarak karbondioksit ve buhar enjeksiyonu denenmiştir. Türkiye’de bulunan petrol 
sahalarının basınçları, ekonomik miktarlarda mayii artezyen olarak üretebilecek düzeyde değildir. Bu nedenle 
üretim çeşitli pompaların kullanımı ile gerçekleşmektedir. Türkiye’de kullanımı en yaygın olan, atkafası tipi 
pompalardır. Ayrıca kuyunun potansiyeli ve üretilen mayi özellikleri dikkate alınarak, elektrikli dalgıç pompa, 
hidrolik pompalar, burgu pompalar da kullanılmaktadır. 1996 yılından bu yana petrolle birlikte üretilen formasyon 
suları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan enjeksiyon izinleri ile petrolün üretildiği formasyonlara geri 
basılmaktadır (DPT, 2001).

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).

Petrolle birlikte üretilen ve daha sonra ayrıştırılan su, yüksek orandaki tuzluluğu, içinde emülsiyon halinde 
bulunan petrol, ağır minareller ve bazı durumlarda radyoaktif maddeler ve bakteriler nedeniyle insan ve çevre 
sağlığı açısından zararlıdır. Çoğu durumda üretilen su miktarı, üretilen petrol miktarına yakın veya daha fazla 
olmakta, bu suyun bilinçsizce çevreye atılması önemli bir kirliliğe sebep olmaktadır (DPT, 2001).

Petrolle birlikte üretilen ve daha sonra ayrıştırılan su, yüksek orandaki tuzluluğu, içinde emülsiyon halinde 
bulunan petrol, ağır minareller ve bazı durumlarda radyoaktif maddeler ve bakteriler nedeniyle insan ve çevre 
sağlığı açısından zararlıdır. Çoğu durumda üretilen su miktarı, üretilen petrol miktarına yakın veya daha fazla 
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olmakta, bu suyun bilinçsizce çevreye atılması önemli bir kirliliğe sebep olmaktadır. Bu kirliliğin önlenmesi için 
üretim suyu çeşitli kimyasal ve mekanik arındırma işlemlerinden sonra yüzeye bırakılabilmekte veya havuzlarda 
buharlaştırılmakta veya petrolün üretildiği yeraltı seviyelerine enjekte edilmektedir. Sondaj operasyonlarında 
kullanılan ve sondaj çamuru olarak isimlendirilen sıvılar, içIerinde petrol, dizel ve çok çeşitli kimyasal katkı 
maddeleri bulundururlar. Bu sıvıların sondaj esnasında yeraltındaki tatlı su rezervuarlarına karışması veya çamur 
havuzlarından yeraltına sızmalar nedeniyle kullanılabilir su rezervleri kirletilebilmektedir. Önlem olarak sondajların 
tatlı su kaynaklarından yeterli uzaklıkta yapılması ve çamur havuzlarının geçirimsiz olarak inşa edilmesi şartı 
konmakta ve sondaj esnasında tatlı su taşıyan seviyeler geçilinceye kadar petrol ve tehlikeli kimyasal maddelerin 
kullanımına izin verilmemektedir. Petrol ve doğalgaz kuyularının sondaj esnasında kontrol dışına çıkarak akması 
(Blow-out) veya boru hatlarında meydana gelen hasarlar sonucu toprakta ve atmosferde önemli kirlenmeler 
olabilmektedir. Öte yandan, doğalgazın içinde son derece öldürücü bir gaz olan H2S bulunması, bu tür kazalarda 
çevrede oturanlar için ciddi tehlikeler yaratmaktadır (DPT, 2001).

Dünyada bu tür olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerine büyük önem verilmekte, acil durum planları 
uygulanmakta ve kullanılan cihaz ve ekipmanların daha güvenli hale getirilmesi sağlanmaktadır (DPT, 2001). 
Ülkemizde de aynı, güvenlik standartları mevcuttur.

Ülkemizde petrol arama ve üretim faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan en önemlisi petrol 
veya doğal gazla birlikte üretilerek, ayrıştırılan tuzlu suyun tahliyesidir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sektördeki 
önemli üretim şirketlerinin katılımı ile bir çalışma yaparak, 1995 yılı sonunda yayınladığı, “Karada Petrol Sondajları 
ve Üretim Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolüyle İlgili Tamim” ile, o güne kadar, yüzeye, bazen sığ 
kuyularla yer altına, tahliye edilen bu tuzlu formasyon sularının yüzeye tahliyelerini yasaklayarak, izin alınması 
şartıyla üretildikleri formasyonlara tekrar basılmalarını sağlamış, bunun yanında, sondaj operasyonları ile ilgili 
düzenlemeler getirmiştir. Bu çalışmalar sonucu verilen izinlerle 1998 yılında 106.767.819 varil tuzlu formasyon 
suyu 70 derin enjeksiyon kuyusu vasıtasıyla tekrar üretildikleri formasyonlara basılmıştır (DPT, 2001).

Bunun dışında, sabotaj ve boru hatlarındaki kaçaklar nedeniyle oluşan ve çevre kirliliği yaratan ham petrol 
döküntüleri, ilgili kurum/kuruluşlar tarafından, en kısa zamanda bertaraf edilmektedir. Söz konusu alanın tekrar 
eski haline getirilmesi yönünde yürütülen çalışmalar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce de takip edilmektedir 
(DPT, 2001).

Arama ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, denizlerde karadakine göre iki yönden farklılık gösterir. 
Bunlardan birincisi; denizlerde ekolojik dengenin karaya oranla çok daha hassas olması, diğeri ise; denizlerin 
genellikle birden çok devleti ilgilendirmesi nedeniyle konunun uluslararası boyut taşımasıdır. Nitekim Akdeniz 
ülkeleri Akdeniz’in günden güne ölmekte olduğunun farkına vararak bir araya gelmiş ve Barselona Konvansiyonu 
olarak anılan anlaşmayı imzalamışlardır. Bu konvansiyon kapsamında, muhtelif kirlilik kaynakları ayrı ayrı 
protokoller çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlardan birisi de; 1985 yıllından beri üzerinde çalışılarak imza 
aşamasına getirilmiş olan ve kısaca Deniz Protokolü olarak bilinen “Akdeniz’in Kıta Sahanlığı, Deniz Yatağı ve 
Deniz Dibinin Keşfi ve İşIetmesinden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi” protokolüdür. Denizlerdeki faaliyetlerden 
kaynaklanan kirlilik ajanlarının başlıcaları üretim suyu, sondaj çamuru ve sondaj esnasında açığa çıkan kırıntılar, 
platformlardan atılan çöp ve kanalizasyon atıklarıdır.  Önlem olarak, üretim suyundaki petrol konsantrasyonu 
zararsız bir seviyeye indirilmekte ve ancak bundan sonra denize deşarjına izin verilmektedir. Denizdeki üretimde 
elde edilen suyun tuzluluğu karada olduğu gibi çevresel açıdan önem taşımamaktadır. Bunun yanında sondaj 
çamurunda kullanılan kimyasal maddelere kısıtIamalar getirilerek bazı maddelerin kullanımı tamamen 
yasaklanırken, bazı maddelere belirli şartlar altında izin verilmektedir. Çöp ve kanalizasyon atıklarının deşarjı da 
sıkı kurallara bağlanmaktadır. Tanker kazaları ve deniz altındaki boru hatlarındaki hasarlar sonucu denize yayılan 
petrolün temizlenmesi için ülkeler ellerindeki imkanları ortaklaşa daha etkin kullanabilmek için bölgesel kuruluşlar 
oluşturmaktadır. Genel olarak dünyadaki eğilim, çevreyi kirletmesi muhtemel her tür faaliyetin yapılabilmesi için 
yetkili kuruluşların bir “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” istemeleri yönündedir. Bu tip raporlarda faaliyetin 
tanımı, çevre üzerindeki muhtemel tesirleri, alınması düşünülen önlemler, izleme metodları, acil durum planları 
gibi hususlar yer almakta ve izinler bu rapora bağlı olarak verilmektedir (DPT, 2001).

Türkiye’de petrol ve doğal gaz, derinlikleri yaklaşık 150 ile 3500 metre arasında değişen rezervuarlardan 
üretilir. Türkiye’de petrol rezervlerinin büyük çoğunluğu aktif taban suyuna sahiptir. Bu nedenle üretim süresince 
büyük ölçüde basınç düşüşleri gözlenmemektedir. Rezervuara basınç desteği sağlanması açısından olumlu 
katkı sağlayan aktif taban suyu, aynı zamanda üretim kuyularının giderek artan oranlarda su üretilmesine ve 
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zamanla devre dışı kalmalarına da neden olmaktadır. Aktif taban suyu nedeni ile Türkiye’deki sahaların büyük 
çoğunluğu su enjeksiyon uygulamasına gerek duyulmadan, birincil üretim yöntemleri ile üretim yapmaktadır. Bazı 
sahalarda ise taban suyu yoktur, ya da aktif değildir. Bu nedenle üretimle birlikte rezervuarda hızlı bir basınç 
düşüşü gözlenmektedir. Bu tür sahalarda ikincil petrol üretim yöntemlerinin ilk uygulaması, TPAO tarafından 
1960 yılında Garzan sahasında başlatılan çevresel su enjeksiyonu projesi ile gerçekleşmiştir. Uygulama halen 
sürdürülmektedir (DPT, 2001).

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Dinçer-Çamurlu petrol ve doğalgaz sahasında yapılan incelemelerde ise 
mayınlı arazinin petrol ve doğalgaz çıkarma amacıyla kullanılamadığı gözlemlenmiştir. Çamurlu sahası haricinde 
bölgede Kozluca ve Dinçer sahalarının bulunduğu, 2.000 varil petrol üretildiği ve 88 adet kuyunun üretim yaptığı 
ifade edilmiştir. Sahada 1.300 metrelerde doğalgaz, 1.400 metrelerde petrol, 2.200 metrelerde ise CO2 bulunduğu 
vurgulanmıştır. Bölgede çıkartılan doğal gazın 100 km mesafedeki Mardin Kireç ve Çimento Fabrikalarına satıldığı 
belirtilmiştir (TBMM, 2010).

1.3.3. Petrolün Stoklanması ve Taşınması

İkinci Dünya Savaşı sonucu ile ülkeler arası ekonomik çıkar yarışının siyasi arenada etkisini daha fazla belli 
etmiştir. Ülkeler arası ekonomik, siyasi ve askeri güç farklılıkları olması, buna karşılık doğal kaynakların belirli 
bölgelerde olması, güçlü ülkeleri yasal bir yol takip etmek koşuluyla zengin doğal kaynak yataklarına yönelmeye 
sürüklemiştir. Bu yönelişin iktisadi kalkınma kapsamında yapılması öngörülmüştür. Yüksek getiri kabiliyetine 
sahip doğal kaynaklar için yatırım her ne kadar maliyetli olsa da, kısa sürede başa başnoktasını yakalayabilir 
verimlilikte olması zengin ülkeleri daha da iştahlandırmıştır (Gülçin, 2015). 

Dünya’da petrol rezervleri, talebi karşılayacak düzeyde her kıtada bulunmadığı için, ülkeler talep etmiş 
oldukları petrolü kıtalar arası, bölgeler arası taşıma girişiminde bulunmuşlardır. Sıvı ve gaz halinde olan 
rezervlerin taşınmasının boru hatları ile en hızlı şekilde transferini gerçekleştirmişlerdir. Kurulan boru hatları 
zaman içerisinde stratejik önem kazanmaya da başlamıştır.

Kıtalararası doğal kaynakların karada ve denizde belirli yerlerde olması uzak ve yakın ülkelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için taşıma ve ulaştırma (lojistik) gereği uyandırmıştır. Petrol ve doğalgaz kaynağı bakımında zengin 
olan Arap ve Asya havzalarındaki kaynakların taşınması sürekli planlanmıştır. Suudi ve Ortadoğu petrollerinin 
Avrupa’ya taşınması projeleri planlanırken, Asya Hazar bölgesi petrol ve doğalgaz kaynaklarının da Uzak Doğuya 
ulaştırılması projeleri planlanmıştır. Hazar Havzası, Ortadoğu Bölgesi ve Rusya Federasyonu coğrafyasında ki 
petrol ve doğalgaz rezervlerinin dünya çapında büyük bir kısmını oluşturması bu coğrafyayı veya ana kıta sahanlığını 
önemli bir stratejik konum haline de getirmiştir (Gülçin, 2015). 

Doğal kaynaklara sahip ülkeler mevcut kaynakların ihracı bakımından ülkelerine yapılan yatırımlar aracılığıyla 
gayri safi hasılalarının da hem istihdamdan doğan tüketim artışları, hem yatırımdan doğan katma değer etkileri hem 
de ihracattan doğan döviz gelirleriyle ülke ekonomilerinin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Taşımacılık 
sırasında köprü görevini üstlenen ülke ekonomileri de dolaylı olarak bu yatırım fırsatlarından pay alabilmektedir 
(Gülçin, 2015). 

İçerisindeki su, gaz ve katı maddeler ayrıştırılmış, rafineride işlenmeye hazır durumda ve askeri olmayan 
amaçlarla saha tanklarında, boru hattı tanklarında ve ülkenin kendi karasularındaki tankerlerde tutulan petrol, 
ülkenin petrol stoğunu, doğalgaz ünitelerinde bulunan sıvılaştırılmış bütan ve propan gibi gaz ürünleri de gaz 
stoğunu oluşturmaktadır (DPT, 2001).

Türkiye’nin toplam petrol depolama kapasitesi, 2013 yılı sonu itibarı ile toplam depolama kapasitesi 10.592.036 
m3’tür. Rafinerici lisansı almış ancak henüz faaliyete başlamamış lisans sahipleri de faaliyete başladıklarında 
3.223.052 m3’lük ilave bir depolama kapasitesi oluşacaktır (EPDK, 2014).

Doğalgazın yaygın olarak kullanıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de doğalgaz talebi mevsimlere 
göre değişmekte, kış aylarındaki talep yaz aylarındaki talebin iki katına kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle, yazın 
talep fazlası gazın depolanabileceği, kış aylarında da depolarda saklanan bu gazın artan talebi karşılamak için 
kullanıma sunulabileceği gaz depolarına uzun süredir ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, ülkelerin enerji planlamaları 
açısından boru hatlarının bakımı veya diğer sebeplerden dolayı muhtemel arz kısıtlamaları halinde, bu dönemlerde 
arz-talep arasındaki dengeyi sağlamak açısından doğalgaz yeraltı depolama tesislerine sahip olmanın da ulusal 
enerji stratejisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri, gaz ithalat ve/veya toptan 
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satış lisansına sahip olan firmalar (BOTAŞ, AYGAZ, OMV, BOSPHORUS, ENERCO, ENERJİSA, EWE vb.) ile doğalgaz 
depolama sözleşmesi imzalamış olup, depolama hizmeti vermektedir. 2014 yılı başında, depolardaki doğalgaz 
miktarı 849 milyon m3’dür (TPAO, 2015).

Türkiye Petrolleri, doğalgaza olan talebin artması sebebiyle, mevcut tesislerin depolama ve geri üretim 
kapasitelerinin artırılmasını öngörerek, 2,66 milyar m3 olan depolama kapasitesini 4,3 milyar m3’e, azami 25 milyon 
m3/gün olan geri üretim kapasitesini ise azami 75 milyon m3/gün’e yükseltmek için çalışmalar yapmaktadır (TPAO, 
2015).

Yeraltı doğalgaz depolama lisansına sahip 4 şirket bulunmaktadır ve TPAO harici diğer depolar henüz faaliyete 
geçmemiştir. TPAO tarafından işletilen İstanbul’un Silivri İlçesinde yer alan depolama tesisi 2014 yılında 5’i ithalat 
lisansı sahibi 4’ü toptan satış lisansı sahibi olmak üzere 9 adet tedarikçiye hizmet vermiştir (EPDK, 2015).

BOTAŞ tarafından Tuz Gölü’nün derinliklerinde bulunan tuz domlarının yeraltı doğalgaz deposu olarak kullanımı 
amacıyla geliştirilen depolama tesisi inşa çalışmaları kapsamında Kasım 2011 ayında ihale tamamlanmıştır. Yapım 
ihalesini kazanan Çin menşeli China Tianchen Engineering Corporation firması proje inşaatına başlamıştır. Proje 
kapsamında yapım çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilecek olup, birinci aşamanın 2015-2016, ikinci aşamanın 
2018-2019 yıllarında tamamlanarak Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi kapsamındaki tesislerin bir bütün 
olarak devreye alınması planlanmaktadır. İlk aşamada Tuz Gölü’nün altına 750 milyon m3 doğal gaz depolanacak 
ve ihtiyaç olması halinde depodan sisteme günlük 40 milyon m3 doğalgaz verilebilecektir. 2018 yılında da toplam 
1.500.000.000 m3 kapasiteye ulaşılacaktır (Şapçıoğlu, 2014).

1994 yılında devreye alınmış olan ve halen BOTAŞ mülkiyet ve işletmesinde olan Marmara Ereğlisi Terminali ile 
2001 yılında İzmir Aliağa’da kurulan ve 2006 yılında işletmeye alınan Ege Gaz A.Ş. LNG Terminali; LNG gemilerinin 
boşaltılması, LNG depolanması ve ithal edilen LNG’nin gazlaştırılarak ana iletim hattına sevk edilmesi ve doğalgazın 
en fazla tüketildiği dönemlerde azami çekişleri düzenleyerek talep değişimlerinin karşılanmasında kullanılmak 
üzere kurulmuş olan tesislerdir (EPDK, 2015).

Stoklama sonrasında petrol, denizde petrol gemileri (tankerler) ile karada borularla (pipeline) taşınır. Bazı 
durumlarda, bu taşıma demiryolu ile de olabilir. “Boru hattı” terimi, basınç altında petrol ve gaz taşınmasına 
yarayan boruları belirtir. Bunlar, genel olarak yeraltına döşenirler (birkaç metre derinliğe) ve yeryüzündeki tesisleri 
ve çalışmaları etkilemezler. Boru hatları birbirine kaynakla bağlanmış, çap olarak 20 ve 120 cm arasında değişen 
borulardan oluşur ve toplam uzunlukları birkaç bin kilometreyi bulabilir. Bunların debisi, taşınan ham petrolün 
kalitesine ve boru hattı boyunca kurulmuş olan pompalama istasyonlarının sayısıyla güçlerine bağlıdır. Bir boru 
hattıyla, yılda yüz milyon tona kadar petrol taşınabilmektedir (Yücel, 1994).

Petrolün taşınmasında Türkiye’nin önemi gittikçe artan bir rolü vardır. Petrol zengini Ortadoğu ve Hazar 
bölgesindeki üretim merkezleriyle Avrupa tüketim merkezleri arasında yer alan stratejik konuma sahip bir 
geçiş ülkesidir. Buna ek olarak, günde 2,9 milyon varil ham petrol deniz tankerleriyle Türk boğazlarından geçiş 
yapmaktadır (Şapçıoğlu, 2014). 

Türkiye, iki yurtiçi iki de uluslararası petrol boru hattına sahiptir. Bu hatlardan hem ülkenin petrol talebi 
karşılanmakta hem de petrol dünya pazarlarına ihraç edilmektedir. Yurtiçi hatların sahibi ve işleticisi BOTAŞ’tır.
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Şekil 1.15. Türkiye’deki uluslararası petrol boru hatları (ETBK, 2015)

Şekil 1.16. Türkiye’deki uluslararası doğalgaz boru hatları ve projeleri (ETBK, 2015)

Doğalgazın boru hatları ile iletiminin teknik veya ekonomik açıdan mümkün olmadığı durumlarda doğalgaz, 
-162 o C’ye kadar soğutularak sıvılaştırılır ve hacmi 600 kata kadar küçültülen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) özel 
olarak imal edilmiş tankerler vasıtasıyla taşınır (EPDK, 2015). 
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Gazı sıvılaştırma işlemi, gazın gemilerle ve bazen de kara tankerleri ile pazara taşınmasını kolaylaştırmak 
açısından boru hattı kadar önemli hale gelmiştir. Gaz tüketileceği pazara ulaştığında tekrar gaz haline getirilmek 
üzere işlemden geçirilir. Sıvılaştırma işlemi, doğal gazın hidrojen sülfür (H2S), karbondioksit (CO2) ve ağır metaller 
gibi saflığını bozan unsurlardan arındırılmasını ve nem seviyesini kontrol altında tutmayı sağlayan ön işlemleri 
de içermektedir. İşlemden geçirilen doğal gaz daha sonra -161 oC’ye kadar soğutulur. Böylece doğal gaz orijinal 
hacminin 1/600’ü kadar bir hacme kadar daralarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG-Liquified Natural Gaz) haline 
geçer. Büyük deniz ya da kara tanker filoları arz zincirinde meydana gelebilecek dar boğazları önlemek açısından 
çok gereklidir. Ocak 1959 yılından bu yana uluslararası LNG ticareti gelişmiş ve 350’yi aşkın aktif gemiye ulaşmıştır. 
Bunların en büyüğü 266.000 m3 sıvılaştırılmış doğal gaz taşımaktadır. Bu yolla taşınan yıllık gaz hacmi 300 milyar 
m3’den fazladır ki, bu miktar yıllık dünya tüketiminin % 10’udur. Japonya ve Kore uzun zamandan beri LNG’ye 
bağımlıdırlar ve bu alandaki LNG sağlayıcıları üzerinde başarılı bir pazar hâkimiyeti kurmuşlardır. Uluslararası gaz 
ticaretinin büyüme kaydetmesi, birçok ülkenin daha LNG terminallerine sahip olması ve gelişen bir LNG pazarının 
ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Bu durum şüphesiz yeterli sayıda geminin mevcut olmasını ve yeniden 
gazlaştırma terminallerinde yeterli kapasitenin olmasını gerektirmektedir. Yeniden gazlaştırma terminallerindeki 
kapasite sadece geminin boşaltma yapabilmesini değil aynı zamanda iletim hattına basılmadan önce henüz 
boşaltılmamış durumdaki LNG nin kısa vadeli depolanması ve yeniden gazlaştırılmasını da kapsamaktadır 
(Şapçıoğlu, 2014).

LNG’yi sıvılaştırmak ve depolamak çok pahalı işlemlerdir. Dünyanın çoğu kesiminde gaza olan talep mevsimseldir 
ve büyük miktarlardaki gazın depolanması için en iyi ortam yer altındaki doğal jeolojik formasyonlardır. Daha önce 
petrol ya da gaz rezervuarı olarak kullanılmış bir yapının içinde gazı depolamanın avantajı, böyle bir yapının yüksek 
basınç koşullarında rezervuar sıvılarını tutabilecek sağlamlıkta olduğunun ispatlanmış olmasıdır. Bir diğer yeraltı 
depolama şekli tuz domlarında oluşturulan boşluklarda gazı depolamaktır. Bu tip yeraltı tuz yapılarında en uygun 
şekle ve büyüklüğe sahip depolama boşlukları oluşturulur. Tüm yeraltı gaz depolarında depolama tesisiyle ilgili 
önemli bir unsur, makul miktarda gaz çekişini temin edecek olan depoda kalan yastık gazıdır. Depoda tutulacak 
ve bu depolama döngüsü esnasında kullanılacak olan işletme gazı depodaki yastık gazının üzerine enjekte edilir ve 
daha sonra ihtiyaç duyuldukça kullanılır (Şapçıoğlu, 2014).

1.3.4. Petrolün Arıtılması

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 hammadde olarak kullanılması için 
iyileştirilmesi gerekmekte, bu da ek maliyet getirmektedir.

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).

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

Taşınan ham petrol stoklanır. Bu stoklar, teslimattaki düzensizliklerin etkilerini sınırlama imkanını verir. 
Rafineriler, bu stoklardan beslenir. Piyasada yatakların sayısı kadar ham petrol kalitesi vardır. Bunlar, aralarında 
yalnız özgül ağırlık, viskozite gibi fiziksel özellikleri ile değil, aynı zamanda kimyasal bileşimleri bakımından da 
farklıdırlar. Hidrokarbonların, bir yataktan diğerine çok değişik oranlarda bulunan ana tiplerinden (parafinik, 
naftanik ve aromatik) başka, petrolün ham durumda kullanılmasını zorlaştıran çeşitli yabancı maddeleri de (kükürt, 
merkaptanlar, tuzlu su, oksijenli ve azotlu bileşimler vs) kapsar (Yücel, 1994).

Ham petrol, doğada farklı renklerde bulunabilir. Genellikle siyah renkli olmakla birlikte, yeşil ve kahverengi de 
olabilmektedir. Hafif (yüksek graviteli) petrol açık kahverengi, sarı veya yeşil renkli; ağır (düşük graviteli) petrol ise 
koyu kahverengi veya siyah renklidirler. Yüksek graviteli petrolün rafinajından çoğunlukla “beyaz ürünler” olarak 
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bilinen benzin, gaz yağı ve motorin; düşük graviteli petrolün rafinajından ise “siyah ürünler” olarak bilinen fuel-oil 
ve asfalt gibi ürünler elde edilir (TBMM, 2010).

Diğer taraftan, piyasa belirli özellikleri olan bazı petrol ürünlerine de talep göstermektedir ; Motor yakıtları 
(otomobil ve uçak benzinleri, jet akaryakıtları motorin), benzinler ve özel arıtımlar (çözücüler, özel benzin, gazyağı, 
aydınlatma petrolü), yakıtlar (ağır ve hafif fuel-oil’ler) ve diğer çeşitli ürünler (sıvılaştırılmış petrol gazları, yağlar 
ve gresler, cilalar, parafinler ve bitumlar vb) (Yücel, 1994).

Petrokimya sanayisi; nafta, LPG, “Gas Oil” gibi petrol ürünleri ve doğalgaza dayalı temel girdileri kullanarak 
plastikler, kauçuk ve elyaf ham maddeleri ile diğer organik ara maddeleri üreterek ambalaj, elektronik, otomotiv, 
inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan lokomotif bir sanayi koludur. Petrokimyasal ürünlerin 
sayıları, on binlerden fazla kimyasalın üretiminde kullanılması, petrokimya sanayisinin kimya sanayisi içindeki 
yerini açıkça ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü, bugün modern yaşamın olmazsa 
olmazlarındandır (TBMM, 2010).

Şekil 1.17. Petrokimya girdi ve çıktıları

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan petrokimya sanayisi, dünyanın ikinci büyük sanayi 
dalı olan kimya sanayisinin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Dünya toplam ticaret hacminin ise yaklaşık % 8›ini 
oluşturmaktadır. Petrokimya sanayisinin günümüzde 600 milyar doların üzerinde bir pazar payı bulunmaktadır. 
Teknolojinin yoğun olduğu kadar sermayenin de yoğun olduğu bu sektörde; ekonomik konjonktüre, hammadde 
enerji fiyatlarına ve global arz-talep dengelerine bağlı olarak inişli çıkışlı bir kârlılık görülmektedir. Petrokimya 
sektörü, dünya ölçeğinde açık rekabetin hızla arttığı bir sektördür (TBMM, 2010). 

Hızla büyüyen ve yeniden yapılanan Orta Doğu petrokimya sanayisinin önümüzdeki yıllar için çok büyük hedefleri 
bulunmaktadır. Dünya etilen kapasitesi ve yatırımları petrokimya sanayisinin temel göstergesi sayılmaktadır. Bu 
çerçevede hâlihazırda yaklaşık 13-14 milyon ton/yıl etilen kapasitesine sahip olan bölgenin, 2012 yılına kadar 
yaklaşık 33 milyon ton/yıl etilen kapasitesine ulaşması beklenmektedir. PETKİM’in etilen kapasitesinin 520.000 ton 
olduğu dikkate alınırsa 2010 yılında Ortadoğu bölgesinde PETKİM’e eş değer yaklaşık 57 adet kapasitenin devrede 
olacağı görülmektedir (TBMM, 2010).

Petrokimya sektörü ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin % 25’ini temsil etmekte olup PETKİM bugün 
ülkemizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak Türkiye kimya sanayisinin en büyük oyuncularından biri 
konumundadır. Ülkemizde petrokimyasal ürünlere olan talep, gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla ve dünya 
ortalamalarının üzerinde artmakta olup Türkiye petrokimya sanayisi henüz pazar doygunluğuna erişmemiştir 
(TBMM, 2010). 

Türkiye petrokimyasal üretim kapasitesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında Avrupa’daki 
birkaç küçük ülke ve Azerbaycan dışında küçük kalmaktadır. Brezilya, Hindistan, Tayland ve Tayvan, petrokimya 
sektöründe Türkiye’nin yaklaşık 5 katı büyüklüğe sahipken; Güney Kore 10 kat daha büyüktür. Sektörde yeterli 
yerli üretim olamaması, Orta Doğu bölgesinde kurulan çok yüksek kapasitelerin devreye girmeleri ve kendilerine 
cazip pazarlar aramaları gibi nedenlerle Türkiye petrokimya piyasası, dünyanın spot ve en çekici piyasalarından 
biri hâline gelmiştir. Türkiye, Çin’den sonra en fazla termoplastik ithal eden ülke konumundadır (TBMM, 2010).
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Türkiye giderek yeni yatırımların gerçekleştirildiği Orta Doğu ve Uzak Doğu’nun yeni pazar hedefi hâline 
gelmektedir. Türkiye plastik sektörü hızla gelişmektedir. Türkiye’nin tek plastik ham maddesi üreticisi olan 
PETKİM, plastik sektöründeki büyümeye paralel bir büyüme göstermek zorundadır. Zincirde meydana gelebilecek 
bir kopma, tedarik zincirinde entegrasyonun sürekliliğinin sağlanamamasına neden olacak ve bu zayıflamadan 
plastik sektörü de olumsuz etkilenecektir (TBMM, 2010).

Şekil 1.18. Petrokimyasallarda Türkiye talebi (TBMM, 2010)

Türkiye’de petrokimyasal ürünlere olan talep, gelişmiş ülkeler ve dünya ortalamalarının üzerinde bir hızla 
artmaktadır. Türkiye›de petrokimyasal ürünlerin arzı ise taleple aynı hızda artmamaktadır. PETKİM, 2009 yılında 
yurt içi petrokimyasallar talebinin ancak % 25’ini karşılayabilmiştir. Bu durum, Türkiye petrokimya sektörünün 
rekabet gücünü olumsuz etkilemekte ayrıca, sektörün çok yüksek olan katma değerinin yurt dışında kalmasına 
neden olmaktadır (TBMM, 2010).

Türkiye’nin dış ticaret açığı içerisindeki bir diğer büyük pay ise ara malı ithalatından kaynaklanmaktadır. 2009 
yılında küresel krizin etkisi ile yaşanan talep daralması nedeniyle dış ticaret açığı 2008 yılına göre azalarak 39 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ara mallarının ithalattaki payı ise yaklaşık % 50 civarındadır. Petrokimyasal 
hammaddelerin ara malı ithalatı içerisindeki payı ise yaklaşık % 12 civarındadır (TBMM, 2010).

2008 ve 2009 yılında ekonomik kriz nedeniyle yaşanan talep daralması dikkate alınmaksızın; yaklaşık 6 milyar 
dolar olan pazarın ortalama % 12’lik yıllık büyüme oranı ile 2015 yılında 15 milyar dolar büyüklüğe erişmesi 
beklenmektedir. Yatırım yapılmaması hâlinde, yerli üretimin 2009 yılı sonu itibarıyla % 25 olan pazar payının, 
2015 yılında % 12-14’e düşmesi ve ülkemizin en az 13 milyar dolar petrokimyasal ithal etmek zorunda kalması 
öngörülmektedir (TBMM, 2010).

Başlıca petrol ürünleri ve kullanıldığı yerler özet olarak aşağıda verilmiştir (DPT, 2001).

LPG (Sıvı Petrol Gazı): Ham petrolü meydana getiren hidrokarbonlardan propan ve bütanın normal sıcaklık ve 
yüksek basınç altında sıvılaştırılmasıyla elde edilir. Evlerde ve sanayide geniş çapta kullanılan bu gazlar çelik tüpe 
doldurulmuş olarak tüketime sunulur

Nafta: Ham petrol ünitesinde üretilen ilk hafif ürün naftadır. Aynı zamanda petrokimya ve gübre sanayi 
hammaddesidir.

Benzin: Motor yakıtı olan benzin, ham petrolden kaynama noktaları 30-2000C olan hidrokarbonların ayrılmasıyla 
elde edilir.

Gazyağı: Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen gazyağı, kaynama noktası 160-2500C arasında değişen 
hidrokarbonlardan meydana gelmektedir. Isıtma, aydınlatma ve motor yakıtı olarak da uçaklarda kullanılmaktadır. 

Motorin: Genellikle 200-360 0C arasında kaynama noktası olan hidrokarbonların, ham petrolden ayrılmasıyla 
elde edilir ve dizel motorlarında yakıt olarak kullanılmaktadır.

Fuel Oil: Enerji üretimi veya ısıtmada kullanılan akaryakıttır. Fuel oiller akıcılıklarına göre hafif veya ağır olarak 
sınıflandırılmaktadır. Hafif fuel oil ısıtma kazanlarında yakıt olarak kullanılır. Ağır fuel oil, endüstri kazan yakıtıdır. 
Buhar kazanlarında kömür veya gaz yerine kullanılır. 
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Yüksek petrol fiyatları endüstrileşmiş ülkelerdeki hükümet politikaları ile birlikte petrole ikame enerji türlerinin 
cazip hale gelmesine ve bunlara doğru bir kaymanın gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bu gelişmeden en fazla 
etkilenen petrol ürünü fuel oil olmuştur. OECD ülkelerinde fuel oil tüketimi 1973 yılında 12 milyon varil/gün iken, 
dramatik bir düşüşle 1985 yılında, 5 milyon varil/gün seviyesine inmiştir. Son zamanlarda fuel oil’in yerini doğalgaz 
almaya başlamıştır.

Solvent: Benzin ile gazyağı arasında bir hidrokarbon sıvısı olan solvent, boya sanayiinde, kuru temizlemede, 
ormancılıkta, haşaratla savaşta eritici veya çözücü madde olarak kullanılmaktadır.

Makine Yağları: Ham petrolün % 4-5 oranından fazlasını teşkil etmeyen makina ve gress yağları, endüstride 
çok önemlidir. Katı ve sıvı olmak üzere pek çok çeşitleri vardır.

Parafin: Makina yağları imal edilirken yan ürün olarak elde edilen parafin, beyaz renkte ve kristalize yapıdadır. 
Bu madde, kozmetik, kablo, bobin, transformatör, yağlı kağıt, karbon kağıdı, bandaj ve cephane yapımında 
kullanılmaktadır.

Doğalgaz, sanayide; buhar kazanlarında, fırınlarda, konut ve ticari sektörde ve mekan ısıtmasında yakıt 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca doğalgaz bir dizi petrokimyasal ürünün ham maddesini (mürekkep, zamk, diğer 
yapışkanlar, sentetik lastik, deterjan, naylon, fotoğraf filmi vb.) oluşturmaktadır. Gübre sektöründe de, hammadde 
olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan doğalgazın en önemli kullanım alanlarından birisini elektrik üretimi 
oluşturmaktadır.

Doğalgaz aynı zamanda petrokimya endüstrisinde çok kullanılan bir hammaddedir. Bazı gaz üreticisi uluslar 
bu kullanım alanını LNG ihracına ve yeni uluslararası boru hattı yapımına alternatif olacak şekilde daha da 
geliştirmektedir. Günümüzde görece düşük seviyede de olsa doğal gazın taşıma sektöründe yakıt olarak kullanımı 
da en hızlı büyüyen gaz kullanım alanıdır. Kara taşıtlarında sıkıştırılmış doğal gazın (Compressed Natural Gas-
CNG) kullanımı artmaktadır. Denizde LNG ile işleyen gemiler, çevre duyarlılığı olan alanlarda, kirliliğe yol açan 
yakıtları kullanan rakiplerine tercih edilmektedir. Genelde, doğalgazın elektrik üretiminde kullanımı en büyük ve 
en önemli büyüme alanıdır. Global gaz pazarının ne kadar ve hangi hızla büyüyeceği enerji ve iklim değişikliği 
politikalarından etkilenen temel ekonomik faktörlere bağlıdır (Şapçıoğlu, 2014).

Her rafinerinin, tesisten tesise değişiklik gösteren bir dizi ünitesi vardır. Fakat esas işlem, ham petrolün kaynama 
noktalarına göre bileşiklerine ayrılmasını sağlayan bir atmosferik damıtma kulesinde gelişir. Kule yüksekliği, 60 
metreyi bulabilen ve günde 30.000 tonu aşkın petrol işleme imkanını veren görkemli bir tesistir. Kulenin kolonunun 
üstünde yoğuşmayan gazlar (propan, bütan), yanlarında hafif ve orta bileşiklerden akaryakıtlara temel olacak 
ürünler (motorin, hafif fuel-oil), kolonun dibinde ise en ağır ürünler (ağır fuel-oil) elde edilir (Yücel, 1994).

Çeşitli arıtım tekniklerinin uygulanmasıyla, rafinerilerden çıkan ürünlerin oranları değiştirilebilir. Böylece, son 
talebe uyulması imkanı elde edilerek arıtım işlemi, çeşitli petrol ürünlerinin arz ve talep arasında ayarlanmasını da 
sağlamaktadır. Arıtım, ham petrolü işlemek ve en düşük maliyetle son ürünlere dönüştürmek amacıyla uygulanan 
işlemler ve endüstriyel yöntemlerin tümünü belirtir (Yücel, 1994).

2013 yılında dünya rafineri kapasitesinin % 22.5‘ine Kuzey Amerika sahiptir. Ülkelerin yer aldıkları gruplar 
içerisinde % 33 ile Asya Pasifik ülkeleri en fazla rafineri kapasitesine sahip iken % 3,7‘lik rafineri kapasite payı ile 
en düşük Afrika ülkeleri grubudur (Gülçin, 2015). 

Dünya petrol rezervlerinin en düşük olduğu ülke gurubu Asya Pasifik olmasına rağmen dünyanın en fazla 
rafineri kapasitesine sahip olması dikkat çekmektedir. Ortadoğu ülkeleri gurubuna bakıldığında ise dünyanın 
en fazla rezerv ve üretim miktarına karşılık rafineri kapasitesi, altı ülke gurubu içerisinde dördüncü sırada yer 
almaktadır. Dünya rafineri kapasitesinde son bir yılda % 1,5 oranında artış görülmektedir (Gülçin, 2015).
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Çizelge 1.6.  Dünya rafineri kapasiteleri (Bin Varil / Gün ) (BP, 2014)
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Çizelge 1.7. Ülke gruplarının petrol rezervi, üretimi, rafineri ve tüketim sıralamaları (Gülçin, 2015). 

Çizelgeden de görüleceği gibi rezerv ve üretim de sonuncu olan Asya Pasifik grubu, rafineri ve tüketimde ilk 
sırada yer almaktadır.  Rezerv ve üretimde ilk sırada yer alan Ortadoğu grubu rafineri ve tüketimde dördüncü 
sırada yer almaktadır. Rafineri ve tüketim, gelişmiş ülkelerin ve gelişmiş pazarların olduğu tespit edilmektedir. 
Rafineri işleminin maliyet açısından pahalı ve zor olması gelişmiş ülkelerin rafineri işlemleri yapması diğer grup 
ülkelerine göre daha kolay olmaktadır. Ayrıca ticari mal üretimine de bağlı olan rafineri işlemleri, üretimin daha 
yoğun olduğu bölgelerde petrol tüketiminin petrol rafinerisi ile doğrudan ilişki olduğu da bilinmektedir (Gülçin, 
2015).

Petrol talebindeki artışın gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayması sonucunda, küresel rafinaj 
kapasitesi de gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanan petrol talebi artışına koşut olarak gelişmektedir. 2013 yılında 
dünyada kurulu ham petrol işleme kapasitesindeki artışın % 40,1’i, petrol talebi artmakta olan Asya ülkelerinde 
gerçekleşmiştir. Asya ülkelerinin yanı sıra, Ortadoğu ülkelerinde gerçekleşen kapasite artışı birincil derecede 
Suudi Arabistan’ın rafinaj kapasitesini geliştirme programından ileri gelmektedir (EPDK, 2014). 

Yakın gelecekte de küresel rafinaj kapasitesinin, OECD dışı ülkelerden özellikle Asya ülkelerindeki talep artışı 
nedeniyle artacağı öngörülmektedir. OPEC verilerine göre, 2011 - 2018 döneminde, Çin Halk Cumhuriyetinde 
beklenen ham petrol işleme kapasitesi artışının, aynı dönemde ABD ve Kanada’da beklenen kapasite artışının 
beş katı, Avrupa’da beklenen kapasite artışının ise yaklaşık on iki katı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
Diğer Asya ülkelerinde ise, ABD ve Kanada’daki kapasite artışının iki katı, Avrupa’daki kapasite artışının ise altı katı 
düzeyinde gelişme beklenmektedir. 2012-2018 yılları arasında küresel ham petrol işleme kapasitesi artışının % 
44,3’ünün Asya ülkelerinde, % 23,4’ünün ise Ortadoğu ülkelerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Latin Amerika 
ülkelerinde de bölgesel talep artışına paralel düzeyde kapasite artışı beklenmektedir (EPDK, 2014).

2012 - 2018 döneminde, dünya çapında günlük 8,6 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi beklenen ham petrol 
arıtma kapasite artışının yanı sıra, günlük ilave 5,5 milyon varil ara ürün işleme, 7 milyon varil kükürt giderme ve 2 
milyon varil oktan yükseltme kapasitesinin oluşturulması planlanmaktadır (EPDK, 2014).

Çizelge 1.8. 2013 yılları ile 2012 - 2016 döneminde küresel rafinaj kapasitesi artışının dağılımı (EPDK, 2014)
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Petrol ve doğalgazın tüketimi genel olarak enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve ısınma amaçlarına yöneliktir. 
Ham petrol rafinerilerimizde ürün haline getirilerek, tüketilmektedir. Doğalgaz ülkemizde elektrik üretiminde, 
bazı sanayi kollarında ve konut ısıtımında kullanılmaktadır (DPT, 2001).

Ülkemiz, ham petrol rezervi açısından günümüz itibari ile kendine yeter bir aşamada değildir. İhtiyaç duyulan 
veya talep edilen ham petrolün belirli bir kısmı mevcut rezervuarlardan karşılanırken, büyük bir kısmı ithalat yolu 
ile tedarik edilmektedir.

Rafine petrol ürünlerinin yaklaşık % 30’u, petrokimya ürünlerinin ise yaklaşık % 75’i ithalat ile karşılanmaktadır. 
Son 10 yılın petrol ürünleri istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’nin ortalama 29 milyon ton petrol ürünleri tükettiği 
görülecektir. En çok tüketilen ürünler; motorin, fuel-oil ve benzin olmuştur. Türkiye’de tüketilen rafineri ürünlerin 
ortalama 21 milyon tonu TÜPRAŞ tarafından karşılanmaktadır. Yurt içi üretimi, aşağıda belirtilen TÜPRAŞ’a bağlı 
4 rafineri tarafından karşılanmaktadır (TBMM, 2010). TÜPRAŞ, rafineri alanında Avrupa’nın 7. ve dünyanın ise 29. 
büyük rafinerisi olma unvanını taşımaktadır (Gülçin, 2015).

Üretime 1961 yılında başlayan İzmit Rafinerisi, İzmit Körfezi’nin Tütünçiftlik bölgesinde kurulmuş olup, yıllık 
11,0 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en büyük rafinerisidir. 1972 yılında üretime 
başlayan İzmir Rafinerisi, İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulmuş olup, yıllık 11,0 milyon ton/yıl kapasitelidir. Ülkemizin 
ikinci büyük rafinerisidir. 1986 yılında başta Ankara olmak üzere bölge petrol talebini karşılamak için kurulan 
Kırıkkale Rafinerisi, Kırıkkale yakınlarındaki Hacılar mevkiinde olup, yıllık 5 milyon ton/yıl kapasitelidir. Ülkemizin 
en büyük kara rafinerisidir. 1955 yılında kurularak Türkiye’nin ilk rafinerisi olma özelliği taşıyan Batman Rafinerisi 
ise 1,1 milyon ton/yıl kapasite ile ham petrol işlemektedir (Gülçin, 2015).

1962 yılında işletmeye alınan yabancı petrol şirketlerine ait ATAŞ Rafinerisi, Temmuz 2004 tarihinde, depolama 
faaliyetlerine yönelerek rafineri faaliyetlerine son vermiştir. Böylece, 32 milyon ton/yıl olan Türkiye’nin toplam 
rafineri kapasitesi 28,1 milyon ton/yıl’a düşmüştür (Şapçıoğlu, 2014). 

1990 yılından itibaren, rafineri sektörü özelleştirilmeye başlanmıştır. 2005 yılında, TÜPRAŞ’ın devlete ait olan % 
51 hissesi açık artırmayla Koç-Shell Ortak Girişimi’ne satılmıştır. Kalan % 49 hisse halka açık olup borsada işlem 
görmektedir (Şapçıoğlu, 2014).

Ülkemizde aktif olarak rafinasyon faaliyetinde bulunan rafinerici lisansı sahiplerinin işledikleri ham petrol 
miktarları ile rafineri kapasiteleri dikkate alındığında, rafinerilerin kapasite kullanım oranlarının (ara ürünler 
hariç) 2012 yılı için % 78,7 iken, 2013 yılı için % 75,1 olduğu görülmektedir (EPDK, 2014).

Şekil 1.19. Türkiye’nin petrol rafinerileri

(Toplam kapasite : 28.1 Milyon ton; İzmir rafinerisi; 11 Milyon ton, İzmir rafinerisi; 11 Milyon ton, Kırıkkale rafinerisi;  

5 Milyon ton, Batman rafinerisi; 1.1 Milyon ton)
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2012 sonu itibarıyla; Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tesise ilişkin proje 
hazırlık ve izin işlemlerine, Star Rafineri Anonim Şirketi ise inşaat ve mühendislik çalışmalarına devam etmektedir 
(EPDK, 2014)

Çizelge 1.9. Türkiye’de yapım aşamasında olan petrol rafinerileri (EPDK, 2014)

Türkiye’den geçecek ham petrol boru hatlarının mevcut ve planlanan rafinerilerle bağlantıları dikkate 
alınmalıdır. Rafinerilerdeki desulfrizer ve hydrocracker üniteleri için gerekli olan hidrojen gazı doğal gazdan 
üretilmektedir. Bu nedenle, yeni doğal gaz boru hatları planlanırken rafinerilerin konumunun dikkate alınması 
gerekmektedir. Türkiye’de bulunan ve işletimi Petrol Ofisi A.Ş.’ye ait NATO ürün boru hatlarının sivil amaçlarda 
kullanılması sağlanmalıdır. Rafinerilerden ürün çıkışlarının daha ekonomik ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi 
için yeni ürün boru hatları gündeme alınmalıdır. Doğal gaz boru hattı yatırımları ile bunlarla bağlantılı diğer 
yatırımların gerçekleştirilmesi konusunda yeterli kaynak tahsis edilmeli ve bu yatırımlar teşvik tedbirlerinden 
yararlandırılmalıdır (DPT, 2001).

Çizelge 1.10. 2011 - 2013 yılları rafineri kapasite kullanım oranları (EPDK, 2014) (ara ürünler hariç)

Petrol ürünleri üretimi dikkate alındığında, Şekil 1.20’de görüleceği üzere, rafinaj işlemine tabi tutulan ham 
petrolden ağırlıkça % 33 oranında motorin türleri, % 19 oranında benzin türleri, % 3 oranında ise fuel oil türleri 
üretildiği görülmektedir.
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Şekil 1.20. 2013 yılında rafinerici lisansı sahiplerinin elde ettikleri ürün oranları (EPDK, 2013)

Çizelge 1.11. Rafinerici lisansı sahipleri tarafından iç piyasaya satılan ürün miktarları*** (EPDK, 2014)

*Diğer ürünler: Asfalt, Bazyağ, Beyaz İspirto & SBP, Denizcilik Yakıtı, Jet Yakıtı, Gazyağı, LPG, Nafta, Rafineri Yakıt Gazı vb. ürünlerdir. 
**Rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılan askeri ve ihrakiye satışlarını içermektedir. 
***Serbest piyasaya satılmak ve ihraç edilmek üzere teslim edilen miktarları göstermekte olup; ihrakiye amaçlı teslim edilmek üzere satılan ürün 
miktarını içermemektedir.

Ülkemizde de dünya genelinde olduğu gibi benzin talebinin azalması ve motorin türlerine olan talebin artması 
rafinerici lisansı sahibi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin yeni projelere yatırım yapmasına neden olmaktadır. 
Bu doğrultuda, fuel oil ve diğer dip ürünlerden motorin üretilebilmesine imkan sağlayan “Fuel Oil Dönüşüm 
Projesi”nin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Burada amaç, tüketimi sürekli azalan fuel oilden 
beyaz ürün üreterek ülkemizin motorin ithalatını azaltmaktır. Söz konusu projenin 2014 son çeyreğinde çalışır hale 
geleceği planlanmakta olup, ülkemizin toplam motorin ithalatında %10’luk bir azalmaya neden olacağı tahmin 
edilmektedir. Projenin tam kapasite olarak çalışması durumunda ise 4,2 milyon tonluk yüksek kükürtlü fuel oilden 
3,5 milyon ton beyaz ürün üretilmesi hedeflenmektedir (EPDK, 2014).

2013 yılında 18,55 milyon ton ham petrol ithal edilmiş, 2,09 milyon ton ham petrol ise yerli üretimden temin 
edilmiştir. 2013 yılında yurtiçinde üretilen ve ithal edilen ham petrol miktarlarında; 2012 yılına göre sırasıyla 
yaklaşık % 1,8 oranında artış ve % 4,8 oranında azalış gözlenirken, toplam ham petrol temininde 2012 yılına göre 
yaklaşık % 4,1 oranında bir düşüş olduğu göze çarpmaktadır. 2013 yılında ithalat yoluyla temin edilen ham petrolün 
% 95’lık bölümünün sadece yedi ülkeden ithal edildiği ve 2010 - 2012 yıllarında ithalat yapılan ülkelerin sıralaması 
değişmekle birlikte ilk beş ülkenin aynı kaldığı ve 2012 ile 2013 yıllarında ham petrol ithalatı yapılan ülkelere Libya 
ve Nijerya’nın dâhil olduğu görülmektedir. 2013 yılında ithal edilen ham petrolün gravitesine göre dağılımı Şekil 
1.22’de gösterilmiştir (EPDK, 2014). Doğalgazın Türkiye’de üretilen miktarının tüketimi, sanayideki tüketicilere ve 
BOTAŞ’a yapılan satışla gerçekleşmektedir (DPT, 2001).
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Çizelge 1.12. 2011 - 2013 yıllarında ülkelere göre Türkiye’nin ham petrol ithalatı (EPDK, 2014)

Şekil 1.21. En büyük paya sahip 7 ülkeye göre Türkiye ham petrol ithalat miktarları (EPDK, 2014)

Şekil 1.22. 2013 yılında Türkiye’nin ithal ettiği ham petrolün gravitelerine (API) göre dağılımı (EPDK, 2014)

Ham petrolde ürün standardını belirleyen başlıca faktörler petrolün özgül ağırlığı, akmazlığı ve içerdiği kükürt 
miktarı gibi özellikleridir. Özgül ağırlık dikkate alındığında, Türkiye’de 2000 yılına kadar keşfi yapılmış olan 98 petrol 
sahasından 19 adeti ağır petrol içermektedir. Türkiye’de üretilen petroldeki kükürt miktarı % 0.0 ile % 5.7 arasında 
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farklılık göstermektedir. Doğal gazda ise ürün standardı gazın ısıl değerine yönelik olarak belirlenmektedir. Halen 
Türkiye’de üretilen doğal gazın ısıl değerleri 8200 ile 8700 cal/gr arasında değişim göstermektedir (DPT, 2001). Ham 
petrol rezervinin % 95’i ve doğalgazın % 52’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Toplam ham petrol rezervinin % 
5’ini bünyesinde bulunduran Marmara Bölgesi’nde doğalgaz rezervi % 37 olup, Karadeniz Bölgesi’ndeki doğalgaz 
rezervi % 11 civarındadır (TBMM, 2010).

Şekil 1.23. Güneydoğu Anadolu bölgesi petrol sahaları (Kavak, 2013)

Çizelge 1.13. 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
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Şekil 1.24. Türkiye’deki petrol sahalarının API graviteleri (Özgür, 2016)

Çizelge 1.14. Türkiye’deki petrol sahalarının API graviteleri ve kükürt oranları (DPT, 2001 ve PİGM, 2008’den düzenlenmiştir)

Saha
Keşif 
tarihi

Üretim yapan 
formasyon

Ortalama 
Derinlik (m)

Ortalama Üretim 
Yapan Kuyu 

Adedi

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) (bbls)

Gravite 
(API)

Kükürt
(%)

Raman 1945 Garzan + Mardin 1 360 125 5 741.04 18,0 3,40

Garzan 1951 Garzan 1435 - 1450 31 873.68 24,0 2,10

Germik 1958 Garzan 1 975 12 273.99 18,8 2,80

Mağrip 1961 Garzan 1 740 9 119.39 18,5 2,80

Batı Raman 1961 Garzan 1 300 191 6 789.97 13,0 5,80

Kurtalan 1961 Germav 1 650 14 594.43 33,2 1,30

Çelikli 1963 Beloka 3 200 8 111.07 35,2 0,50

Malahermo 1965 Sinan 1 000 33,0

Dodan 1965 Sinan 1 190 7 3.21 36,0

Kuzey Mağrip 1969 Garzan 2 049 27,3

Sezgin 1970 Garzan 1 700 2 20.30 17,0

Yolaçan 1970 Raman 2 060 18,0

Adıyaman 1971 Karababa 1 750 19 432.53 26,7 1,50

Oyuktaş 1972 Garzan 2 325 3 92.28 31,0 1,30

Sarıcak 1973 Derdere 1 600 1 0.52 31,5 0,20

Güney Sarıcak 1973 Derdere 1 600 9 238.27 31,0 0,50

Deveçatak 1973 Soğucak 1 450 2 35.70 37,0 0,20

Yeniköy 1973 Derdere + Sabunsuyu 1940 - 2100 14 802.21 32.0 - 33.1 0,50

Kuzey Osmancık 1974 Soğucak 1 150 2 113.78 37,6 0,30

Güney Kayaköy 1976 Derdere 2 620 2 52.61 30,4 0,90

İkiztepe 1976 Sinan 1 490 11,3 5,40

Beyçayır 1976 Beloka 2 350 1 12.02 26,1

Çamurlu 1976 Sinan 1 450 31 535.07 12,2 5,50

Sivritepe 1977 Derdere 2 500 33,4 0,90

Bölükyayla 1977 Karababa + Derdere 3 120 34,5

Kuzey Adıyaman 1977 Karaboğaz + Karababa 2 900 32,0
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Çizelge 1.14. devamı

Saha
Keşif 
tarihi

Üretim yapan 
formasyon

Ortalama 
Derinlik (m)

Ortalama Üretim 
Yapan Kuyu 

Adedi

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) (bbls)

Gravite 
(API)

Kükürt
(%)

Güney Şahaban 1978 Derdere 1 660 5 152.33 33,2 0,50

Güney Dinçer 1981 Beloka 1 626 12 157.96 15,5 5,40

Batı Şelmo 1981 Sinan 1 820 1 19.42 34,3 1,30

Mehmetdere 1982 Derdere 2 000 32,0

Kartaltepe 1982 Derdere 2 000 2 99.36 32,0 1,10

Çemberlitaş 1983 Karababa + Derdere 3 200 14 353.82 31,0 0,70

Alçık 1983 Derdere 1 800 33,0 0,50

Batı Kozluca 1984 Sinan 1 515 26 1 016.05 12,4 5,70

Çukurtaş 1984 Karababa 3 054 35,5

Batı Fırat 1985 Karababa + Derdere 2 570 10 143.86 35,2 1,10

Akpınar 1986 Karababa + Derdere 3 250 1 14.17 31,0 0,80

Silivanka Sinan 1987 Sinan 1 300 8 156.65 15,7

Karakuş 1988 Karaboğaz + Karababa 
+ Derdere + S.suyu

2 700 25 2 286.25 30,1

Batı Kentalan 1989 Garzan 1 611 20,9

Güney Karakuş 1989 Karababa + Derdere 2 370 20 1 160.61 26,5

Kuzey Karakuş 1990 Karababa + Derdere 2 590 16 1 200.34 29,0 0,80

Beşikli 1990 Karaboğaz + Karababa 1 900 14 584.36 25,6 2,40

Yanarsu 1990 Sinan 1 440 3 47.52 14,7

Bakacak 1991 Sayındere 1 900 21,0

Tokaris 1991 Karaboğaz + Karababa

+ Derdere

2 410 11 398.95 24,1

Doğu Beşikli 1991 Karababa + Derdere 1 860 3 141.57 19,4 3,20

İkizce 1991 Karaboğaz + Karababa 2 285 6 273.08 26,4 2,20

Karadut 1992 Derdere 2 900 1 0.47 38,4 0,50

Sarısögüt 1994 Karaboğaz + Karababa 2 690 29,2

Yananköy 1994 Bozova 1 750 1 53.58 14,0 4,20

Kavakdere 1995 Hamitabat 2 170 37,0 0,20

Doğu Silivanka 1995 Beloka 2 474 1 44.36 22,0

Bozova 1996 Karabogaz 2 175 4 226.31 24,0

Eskitaş 1997 Karaboğaz + Karababa 
+ Derdere

1 998 1 16.44 15,0

Lilan 1997 Karaboğaz + Karababa 2 750 2 10.86 28,8

Adıyaman 1998 Derdere 1 700 25,3

Akgün 1998 Karababa 2 130 3 163.00 25,0

Kayaköy 1961 Mardin Grubu 2 083 12 702.59 38,2 0,57

Kurkan 1963 Mardin Grubu 1 621 30 1 445.09 31,4 0,51

Beykan 1964 Mardin Grubu 1 889 29 1 858.21 33,2 0,97
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Çizelge 1.14. devamı

Saha
Keşif 
tarihi

Üretim yapan 
formasyon

Ortalama 
Derinlik (m)

Ortalama Üretim 
Yapan Kuyu 

Adedi

Ortalama
Günlük Üretim

(Varil) (bbls)

Gravite 
(API)

Kükürt
(%)

Batı Kayaköy 1964 Mardin Grubu 1 886 12 702.59 34,7 0,65

Şahaban 1966 Mardin Grubu 1 789 30 1 445.09 34,4 0,66

Güney Kurkan 1967 Mardin Grubu 1 956 29 1 858.21 34,7 0,66

Piyanko 1968 Mardin Grubu 2 531 10 1 501.88 35,5 0,88

Malatepe 1970 Mardin Grubu 1 685 9 370.89 33,9 0,69

Katin 1971 Mardin Grubu 2 611 7 457.55 29,5 0,76

Barbeş 1972 Mardin Grubu 2 272 1 60.66 29,7 0,60

Batı Malatepe 1972 Mardin Grubu 1 595 1 129.04 33,9 0,64

Köşk 1972 Mardin Grubu 2 174 1 3.87 34,7

Sebyan 1973 Mardin Grubu 2 025 1 10.43 33,7 0,59

Yatır 1973 Mardin Grubu 1 439 1 93.61 29,3

Doğu Yatır 1974 Mardin Grubu 1 563 5 345.87 30,9 0,77

Doğu Yeniköy 1974 Mardin Grubu 1 986 2 171.76 31,3 0,74

Sincan 1980 Mardin Grubu 1 585 7 201.61 31,1 0,63

Kervan 1983 Mardin Grubu 2 350 1 0.02 30,3 0,60

Güneydoğu Şahaban 1983 Mardin Grubu 1 815 1 16.82 35,1

Bektaş 1985 Mardin Grubu 1 850 2 90.18 33,7 0,53

Baysu 1985 Mardin Grubu 1 950 7 206.87 33,3

Yeşildere 1986 Mardin Grubu 2 100 5 355.15 34,5

Köprü 1990 Mardin Grubu 1 901 1 40.82 35,2 0,35

Bulgurdağ 1960 Karaisalı 1 535 5 47.74 37,7 0,14

Silivanka 1962 Garzan + Beloka 2250 - 2500 14 594.43 21.5,25.2 2.3,1.9

Şelmo 1964 Orta + Alt Sinan 2 000 21 1 373.53 34,4 1,09

Kahta 1958 Karaboğaz 1 040 7 27.28 11,0 4,50

Molla 1974 Karababa 1 950 30,0

Nemrut 1991 Sayındere + Karaboğaz 1 550 1 57.40 18

Cendere 1 989 Karaboğaz + Karababa +  
Derdere

2 700 15 1 124.04 29,0 0,80

Ozan Sungurlu 1991 Sayındere + Karaboğaz + 
Karababa + Derdere

2 800 2 56.09 37,2 0,30

Karaali 1989 Mardin Grubu 3 030 2 46.29 24,6 1,42

Kastel 1990 Mardin Grubu 2 400 6 1 390.75 34,7 0,90

Zeynel 1990 Sayındere + Karaboğaz +
Karababa

1 470 16 200.44 21,6

Eşmeli 1991 Karababa 1 552 14

Gelindere 1995 Osmancık 1 487 45

Halen yerli üretim az olduğundan, doğalgaz talebi büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanmaktadır. TPAO 
tarafından üretilen doğalgaz büyük ölçüde BOTAŞ’ın ana iletişim hattına verilerek Rusya’dan ithal edilen doğalgaz 
ile birlikte kullanıma arz edilmekte, kısmen de TPAO’nun doğrudan gaz sattığı sanayii müşterilerine verilmektedir 
(DPT, 2001).
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Doğalgaz üretiminin gerçekleştirildiği sahalara bakıldığında, % 58,41’lik payla en fazla üretimin Tekirdağ 
ili içerisinde yer alan sahalarda yapıldığı görülmektedir. Ardından % 14,82 ile Kırklareli ve % 13,42 ile Düzce 
gelmektedir. Gerçekleştirilen üretimin sahalara göre dağılımı Çizelge 1.16’de verilmiştir (EPDK, 2015).

Çizelge 1.15. Türkiye’deki doğalgaz sahalarının API graviteleri (DPT, 2001)

Saha Keşif Tarihi Üretim Yapan Formasyon Ortalama Derinlik 
(m)

Gravite
(API)

Hamitabat 1970 Hamitabat 3000 0.590

Kumrular 1970 Soğucak 3150 0.601

Çamurlu 1975 Sinan 1450 0.646

Güney Dinçer 1982 Çamurlu 2530 0.859

Umurca 1984 Osmancık 1900 0.625

Güney Hazro 1986 Hazro 3780

Kuzey Marmara 1988 Soğucak 1200 0.603

Karacaoğlan 1989 Ceylan 3383 0.615

Değirmenköy 1994 Soğucak 1200 0.630

Karaçalı 1995 Osmancık 2200 0.628

Değirmenköy 1996 Danişmen + Osmancık 1023 0.591

Silivri 1996 Danişmen + Osmancık 1225 0.566

Katin 1972 Katin kumtaşı 3150 0.740

Derin Barbeş 1984 Katin kumtaşı 3300 0.750

Kandamış 1995 Osmancık 1000 0.573

Bayramşah 1987 Osmancık 1100 0.809

Hayrabolu 1990 Osmancık 1200

Dodan (CO2) 1965 Ü.Sinan 1190 1.360

Dodan (CO2) 1969 Garzan 1792 1.270

Dodan (CO2) 1969 Mardin 2035 1.406

Çamurlu (CO2) 1977 Çamurlu 3200 0.646

Şekil 1.25.  Trakya bölgesindeki doğalgaz sahalarının yerbulduru haritası (Hoşgörmez ve Yalçın, 2005)
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Çizelge 1.16. Türkiye’de 2014 yılı illere ve aylara göre doğalgaz üretimi (Milyon Sm3)  (EPDK, 2015)

Şekil 1.26. Türkiye’de 2014 yılı üretim sahalarının bulunduğu illere göre doğalgaz üretim oranları (%) (EPDK, 2015)

Şekil 1.27. 2014 yılı doğalgaz üretimi yapan toptan satış lisansı sahibi şirketlerin üretim payları (%) (EPDK, 2015)

Türkiye’de 2012 yılında 17.729 ton otobiodizel üretimi yapılmışken, 2013 yılında 21.876 ton oto biodizel üretimi 
yapılmış ve dağıtıcı lisansı sahiplerine 21.595 ton satılmıştır. Anılan yıl içerisinde biodizel ithalatı ve ihracatı 
yapılmamış olup, üretime göre yapılan fazla satış üreticinin stoklarından karşılanmıştır (EPDK, 2014).



67

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

1.3.5. Petrolün Dağıtılması

Petrolün dağıtılması, arıtmada elde edilen çok sayıda ürünün stoklama, taşıma, hazırlama, tüketicilere satış ve 
teslim işlemlerinin tümünü kapsar. Dağıtım organizasyonunun yapısı, sadece rafinerinin ve tüketim merkezlerinin 
yerlerine değil, aynı zamanda dağıtılan petrol ürünlerinin piyasasının nitelik ve karakteristiklerine de bağlıdır. 
Dağıtım, petrol zincirinin tüketicilerle en fazla temasta olduğu son halkasıdır.

Stoklama bir çifte zorunluğu karşılamaktadır. İlk olarak, talebin mevsimsel dalgalanmalardan (geleneksel 
olarak yazın daha fazla benzin, kışın daha fazla fuel- oil tüketilmesi gibi) veya ham petrol ikmalindeki değişikliklerden 
doğan aksamaları, tüketicilere yansıtmadan düzgün olarak ikmal yapılmasını sağlar. İkinci olarak, kitle taşıma 
araçları kullanılması imkanını vererek son ürünlerin dağıtım maliyetlerinin düşmesinde küçümsenmeyecek bir 
rol oynar. Daha ucuza gelen kitle taşıma araçları; genel olarak elektrik santralleri, fabrikalara hava limanları vb. 
gibi aynı üründen büyük miktarlar tüketen müşterilere doğrudan teslimat için kullanılır. Kitle taşıma araçlarının en 
uygunları arasında; boru hatları, sarnıçlı vagonlarla demiryolu taşıması ve 35-36 tonluk büyük sarnıçlı kamyonlar 
(tankerler) sayılabilir (Yücel, 1994).

Akaryakıtlar, alıcılara karada servis istasyonlarında, gemilere liman ve kıyı depolarında dökme olarak teslim 
edilir. Bütün bunların tümü, her duruma göre en ekonomik taşıma ve dağıtım imkanlarının kullanılması ve böylece 
genel olarak pahalıya gelen küçük boyuttaki stokların en aza indirilmesiyle ekonomik açıdan optimalleştirilmesidir. 
Basit görünmesine karşılık, deneyimli şirketler tarafından yapılmakta olan dağıtım işleminin ileri teknikler 
gerektiren bir çalışma dalı olarak sayılması gerekmektedir (Yücel, 1994).

Şekil 1.28. Türkiye’de 5015 sayılı petrol piyasası kanunu ile oluşan piyasa yapısı (EPDK, 2007)
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Çizelge 1.17. Türkiye’de satışa göre ilk 10 petrol dağıtıcı lisansı sahibinin sıralaması (EPDK, 2014)

Çizelge 1.18. Türkiye’de 2013 yılı bayi sayısı 100’den fazla olan dağıtıcı lisansı sahipleri (EPDK, 2014)
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Çizelge 1.19. Türkiye’de istasyon içinde pompadan yapılan motorin ve benzin türleri satış miktarlarına göre dağılımı (İlk 20) (EPDK, 2014)
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Çizelge 1.20. Türkiye’de 2013 yılı illere göre farklılaştırılmış kurşunsuz benzin 95 oktan satışı yapılan istasyon sayısı (EPDK, 2014)
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Çizelge 1.21. Türkiye’de 2013 yılı illere göre farklılaştırılmış motorin satışı yapılan istasyon sayısı (EPDK, 2014)

En son doğalgaz teknolojilerinin uygulamaları gaz değer zincirinin tüm aşamalarında bazı avantajlar 
sağlamaktadır. Doğal gazın aranması, üretimi ve işlenmesi alanında teknolojik gelişmeler devam etmekte ve 
şeyl gazı aramalarında maliyet düşüşleri görülmektedir. Geçirgenliği düşük konvansiyonel gaz rezervuarlarında 
çatlatma teknolojilerinin uygulanmasıyla gaz üretimi artmaktadır. Yüksek basınçlı, uzun boru hatları ile uzak 
üretim alanlarından tüketim pazarlarına büyük miktarda gaz taşımak ekonomik hale gelmektedir.  Yeni LNG 
tesis formları, yeni pazarlar açmakta ve mevcut pazarlara da gaz arzı çeşitliliği açısından genişleme imkânları 
sunmaktadır.  Dağıtım sistemleri yenilenmekte, akıllı ağlar ve akıllı ölçüm teknolojileriyle verimlik artırılmaktadır 
(Şapçıoğlu, 2014).

Dünya ölçeğinde, doğal gazın dağıtımı petrole kıyasla daha fazla çeşitlilik arz eder. Doğal gazın büyük bir kısmı 
üretim bölgelerinden (Norveç, Rusya, Katar, Hazar Bölgesi ve Kuzey Afrika) tüketim bölgelerine (Japonya, Çin ve 
Avrupa) nakledilmek durumundadır. Uluslararası konuma sahip yüksek basınçlı gaz boru hatları günümüzde, gazı 
üreticilerden tüketicilere ileten en güvenli bağlantılardır. Ekim 2012 de hizmete alınan Kuzey Akım (Nordstream) 
Phase 2 boru hattı, günümüzün önde gelen mühendislik başarılarındandır. Baltık Denizi’nin 1200 km altından 
giderek Rusya’yı Almanya’ya doğrudan bağlamaktadır. 2012’nin sonunda inşaatı başlamış olan Güney Akım 
(South Stream) projesi Karadeniz’in altından geçmek suretiyle Rusya’dan Bulgaristan’a ve daha sonra İtalya ve 
Avusturya’ya gaz taşıyacaktır (Şapçıoğlu, 2014). 
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Özellikle; ABD ve Çin’de gaz iletim hatlarına büyük yatırım yapılmaktadır. Kuzey Amerika’daki şeyl gazı devrimi, 
üretilen gazın pazarlara taşınabilmesi için karasal alanda birçok yeni boru hattı projesinin gündeme gelmesine yol 
açmıştır. ABD’de birçok şeyl gazı kaynakları ya nihai pazara çok yakındır ya da mevcut alt yapıya erişimi oldukça 
ekonomiktir. Hâlbuki Çin’deki durum bunun tersine farklıdır. Doğal gazı ana tüketim alanlarına taşımanın coğrafik 
zorlukları vardır. Batı-Doğu Boru Hattı’nın nihai uzunluğu tali hatlarla birlikte 8700 km’den fazladır. Bu hat belki 
de dünyanın en uzun gaz boru hattıdır. Çin’in gaz talebi hızla büyümeye devam ettikçe bu hattın benzerlerinin inşa 
edilmesi de gündeme gelecektir (Şapçıoğlu, 2014).

Doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa göre Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
(PİGM) tarafından verilen arama ve işletme ruhsatları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Üretim faaliyeti, 
Kanunda piyasa faaliyeti olarak sayılmamakla birlikte üretim şirketleri, ürettikleri doğalgazı Kurumdan toptan 
satış lisansı almak kaydıyla toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, 
kuyu başından olmak kaydıyla CNG satış şirketleri ile CNG iletim ve dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere 
pazarlayabilir. Ayrıca, üretim şirketleri ihracat lisansı almak kaydıyla ürettikleri doğalgazı ihraç da edebilirler 
(EPDK, 2015).

Bu kapsamda Kurum’dan toptan satış lisansı almış olan; 

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 

- Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd. (Merkezi: Avustralya) Türkiye İstanbul Şubesi 
(TEMI) 

- Tiway Turkey Limited Ankara Türkiye Şubesi (TIWAY) 

- Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye-Ankara Şubesi (THRACE BASIN) 

- Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (PETROGAS) 

- Tiway Turkey Petrol Arama Üretim A.Ş. 

- Foinavon Energy, Inc. (Merkezi: Kanada) Türkiye-Ankara Şubesi (FOINAVON) 

- Amity Oil International Pty. Limited Merkezi Avustralya Türkiye İstanbul Şubesi (AMITY) 

- MARSA Turkey B.V. (Merkezi Hollanda) Türkiye Ankara Şubesi tarafından Güneydoğu Anadolu, Trakya ve 
Batı Karadeniz bölgelerinde üretilen doğalgaz, üretim bölgelerinde bulunan sınai ve ticari kuruluşlara, dağıtım 
şirketlerine, ithalatçı şirketlere, toptan satış şirketlerine ve kuyu başından sıkıştırılmış doğalgaz lisansı sahibi 
şirketlere sunulmaktadır. 2014 yılında söz konusu toptan satış lisansı sahibi şirketlerce gerçekleştirilen üretim 
miktarı 2013 yılına göre %10,8 oranında düşüş göstermiştir.  (EPDK, 2015).

Söz konusu şirketler ürettikleri gazın % 63,88’ini dolaysız hatlarla nihai tüketicilere satmaktadır. 2013 yılından 
farklı olarak kuyu başından CNG satış şirketleri ile CNG iletim ve dağıtım şirketlerine %0,22 oranında satış yapıldığı 
görülmektedir. Üretim yapan toptan satış lisansı sahibi şirketlerin satış yaptıkları müşteri payları Şekil 1.32’da 
gösterilmektedir (EPDK, 2015).
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Şekil 1.32. 2014 yılı üretim yapan toptan satış lisansı sahibi şirketlerin satış yaptıkları müşterilerin payları (%) (EPDK, 2015)

1970’lerde kullanımına başlanan ve enerji talebindeki artışa paralel olarak sahip olduğu avantajlar nedeniyle 
kullanım oranı ve alanları gittikçe artan doğalgazın, mevcut ve potansiyel kullanımının karşılanmasında yurt içi 
rezerv ve üretim miktarlarının oldukça sınırlı düzeylerde kalması, Türkiye için doğalgaz ithalatını zorunlu hale 
getirmiştir (EPDK, 2015).

2014 yılında, toptan satış lisansı sahibi üretim şirketleri tarafından yurt içindeki yer altında bulunan yataklardan 
yer üstüne çıkartılarak, temizlenen ve arıtılan daha sonra da toplama hatları vasıtasıyla iletim hatlarına taşınan, 
başka bir deyişle üretilerek satışa sunulan doğal gazın miktarı 479,389 milyon Sm3’tür. 

Ülkemizde doğalgaza talebin her geçen gün artması ve yurt içi rezerv ve üretim miktarlarının da bu talepleri 
karşılamak için yeterli olmaması, 2014 yılında da doğalgaz ithalatını zorunlu kılmıştır. Şekil 1.33’te de görüleceği 
üzere, ülkemizin toplam doğalgaz arzının % 0,96’sı Türkiye’de üretilen doğalgaz ile geri kalan % 99,04’lük 
kısmı da yurtdışından ithalat lisansı sahibi şirketler tarafından değişik kaynaklardan gerçekleştirilen ithalat ile 
karşılanmıştır.

Şekil 1.33. 2014 yılı Türkiye’nin toplam doğalgaz arzının karşılandığı kaynakların payları (%) (EPDK, 2015)

Rusya’yla 1986 yılında imzalanan yıllık 6 milyar m3 (plato) miktarındaki ilk alım anlaşmasının ardından, artan 
tüketim miktarının karşılanabilmesi amacıyla imzalanan diğer alım anlaşmaları kapsamında sırasıyla Rusya 
(İlave Batı Hattı), İran ve Rusya (Mavi Akım Hattı)’dan doğal gaz alımına devam edilmiştir. 12.03.2001 tarihinde 
imzalanan alım anlaşması kapsamında 2007 yılından itibaren Azerbaycan’dan da doğalgaz alımına başlanmıştır. 
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Böylece mevcut durum itibariyle Türkiye 3 farklı ülkeden uzun dönemli doğalgaz alım anlaşmaları kapsamında 
boru hatlarıyla doğalgaz ithalatı gerçekleştirmektedir (EPDK, 2015).

Arz kaynaklarının çeşitlendirilerek arz güvenliğinin ve tedarikte esnekliğin artırılması amacıyla BOTAŞ 
tarafından, 1988 yılında imzalanan alım anlaşması kapsamında 1994 yılından itibaren Cezayir’den, 1995 yılında 
imzalanan alım anlaşması kapsamında ise 1999 yılından itibaren Nijerya’dan LNG alımına başlanmıştır (EPDK, 
2015). 

2006 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizi sonrasında Batı Hattından gelen doğalgazın 
azalması, İran’ın teknik sorunlar ve iç tüketimini karşılayamadığı gerekçeleriyle ihraç ettiği doğalgazı kış aylarında 
kesmesi, yeterli depolama kapasitesine sahip olmayan Türkiye’nin boru hatlarından gelen doğalgazda arz sıkıntısı 
yaşamasına neden olmuştur. Tedarikçi ve transit ülkelerden kaynaklanan nedenler ve teknik nedenlerle özellikle 
kış aylarında günlük gaz sözleşme değerlerinin altında doğalgaz arzının gerçekleştiği ve dolayısıyla günlük 
arz-talep dengesinin sağlanmasında sıkıntıların yaşandığı durumlarla karşı karşıya kalınmıştır. Diğer taraftan, 
09.07.2008 tarihli ve 5784 sayılı ‘Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 
ile LNG ithalatı, BOTAŞ ve diğer piyasa katılımcıları için serbest bırakılmış ve daha önce Kanun ile düzenlenmemiş 
olan ithalat (spot LNG) faaliyeti düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, alınacak tek bir ithalat (spot LNG) lisansı 
kapsamında birden fazla ülkeden ithalat yapılabilmesinin önü açılmıştır (EPDK, 2015). 

Cezayir ve Nijerya’dan uzun dönemli sözleşmelerle alınan LNG ile spot piyasadan alınan LNG’nin depolanması, 
gazlaştırılması ve iletim hattına gönderilmek üzere kurulan ve faaliyeti olan iki adet LNG terminali bulunmaktadır. 
Bunlardan biri 1994 yılında işletmeye alınan BOTAŞ mülkiyet ve işletmesindeki Marmara Ereğlisi LNG Terminali, 
diğeri de Ege Gaz A.Ş. tarafından 2001 yılında Aliağa’da kurulan ve 2006 yılında kullanılmaya başlanan Ege Gaz A.Ş. 
LNG Terminalidir (EPDK, 2015).

Çizelge 1.22’de görüldüğü üzere; ülkemizin, doğalgazda önemli ölçüde ithalata ve ithalatta da büyük ölçüde 
Rusya’ya bağımlılığı söz konusudur. Spot LNG ithalatının artmasıyla birlikte Rusya’dan yapılan ithalat payının 2013 
yılına oranla azaldığı görülmektedir BOTAŞ 2014 yılı toplam ithalatının (boru gazı ve LNG toplam) % 79,77’sini 
gerçekleştirmiştir (EPDK, 2015). 

Şekil 1.35’te görüleceği gibi, 2014 yılında 7.280,87 milyon Sm3 LNG (Uzun Dönemli ve Spot) ithalatı yapılmış 
olup, söz konusu miktar toplam ithalatın % 14,78’idir (EPDK, 2015).

Çizelge 1.22.  2005 - 2014 yılları Türkiye doğalgaz ithalat miktarları (Milyon Sm3)  (EPDK, 2015)

        * Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeleri temsil etmektedir.
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Şekil 1.34. 2014 yılı kaynak ülkeler bazında Türkiye’nin doğalgaz ithalatı (%) (EPDK, 2015)

Şekil 1.35. 2014 yılı toplam ithalatta boru gazı - LNG payları (%) (EPDK, 2015)

Çizelge 1.23. 2014 yılı Spot LNG ithalatı (Milyon Sm3)  (EPDK, 2015)

Şekil 1.36. 2014 yılı Spot LNG ithalatının ithalat yapılan ülkelere göre dağılımı (%) (EPDK, 2015)
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İthal edilmiş veya yurt içinde üretilmiş doğalgazın yurt genelinde CNG, ithalat, ihracat, dağıtım ve diğer toptan 
satış şirketleri ile serbest tüketicilere satışı faaliyeti, Kurumumuzdan toptan satış lisansı almış tüzel kişiler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. İthalat lisansı sahibi tüzel kişiler, toptan satış lisansı alma zorunluluğu olmadan 
toptan satış faaliyetlerini yürütmektedirler. Şekil 1.37’den görüleceği gibi, 2014 yılında ülkemizin toplam 49.741,67 
milyon Sm3 olarak gerçekleşen doğalgaz arzının; % 79,0’u BOTAŞ, % 20,03’ü diğer ithalat lisansı sahibi şirketlerce 
(ithalat gerçekleştirmiş olanlar), % 0,96’sı ise üretim gerçekleştiren toptan satış şirketlerince karşılanmıştır. 
Kanunda öngörülen liberal piyasa modeli, rekabetçi dinamiklere sahip olan toptan satış faaliyeti alanında rekabetin 
oluşturulması temeline dayanmakta olup, bu kapsamda toptan satış faaliyeti alanında piyasa oyuncu sayısının 
artırılması ve hakim yapıların önlenmesi önem arz etmektedir (EPDK, 2015).

Şekil 1.37. 2014 yılı ithalatçı şirketler ve üretim şirketlerinin doğalgaz arzındaki payları (%) (EPDK, 2015)

Gaz satışa sunan 70 şirket içerisinde en fazla gaz arzını sağlayan 10 şirket Çizelge 1.23’te belirtilmektedir.

Çizelge 1.23. 2014 yılında doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerine en fazla doğal gaz satan 10 şirketin satış payları  

(Milyon Sm3) (EPDK, 2015)

Türkiye’de doğalgazın boru hattı yoluyla iletimi faaliyeti, BOTAŞ tarafından yürütülmektedir. Kanun gereği, 
BOTAŞ’ın yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun olarak yeniden yapılandırılması sonucunda ortaya çıkacak 
şirketlerden iletim faaliyeti yapan şirketin kamu niteliğinin devam edeceği öngörülmektedir (EPDK, 2015). 
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Çizelge 1.24. 2014 yılında doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinden en fazla doğal gaz satın  

alan doğalgaz lisansı sahibi 10 şirketin alış payları (Milyon Sm3) (EPDK, 2015)

Şebekeye üçüncü taraf erişiminin söz konusu olması, yani şebekenin sahibi ya da işletmecisi olan şirket 
dışındaki şirketlerin iletim şebekesi üzerinden gazını taşıtabilmeleri, piyasaya giriş yapabilmeleri anlamına 
geleceğinden rekabet yaratıcı bir sonuç doğurmaktadır. İlgili AB Direktif ve Tüzüklerinin tesislere üçüncü taraf 
erişimini düzenleyen kuralları çerçevesinde iletim şebekesine üçüncü taraf erişimi düzenlemeye tabi kılınmış ve 
şebekeye erişimin reddedilmesiyle ilgili gerekçeler kurala bağlanmıştır. İletim şirketlerince hazırlanacak şebeke 
işleyişine ilişkin düzenlemelerde yer alması gereken usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 26.10.2002 tarihli ve 
24918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği, doğalgaz 
boru hattı şebekesi vasıtasıyla iletim faaliyeti yapan iletim şirketlerince hazırlanacak olan şebeke işleyişine ilişkin 
düzenlemeler kapsamında yer alacak sisteme giriş, taşıma miktarı bildirimi ve taşıma hizmetinin programlanması, 
taşıma miktarının tespiti, kesinti işlemi, sevkiyat kontrolü, sistem dengelemesi, iletişim sistemi, kapasite tahsisi, 
doğalgaz teslimi ve ölçüm işlemi gibi şebeke işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır (EPDK, 2015).

Doğalgaz piyasasında faaliyet göstermekte olan ithalat ve toptan satış şirketlerince 2014 yılında iletim şebekesine 
9 adet Giriş Noktası’ndan toplam yaklaşık 50,5 milyar Sm3 doğalgaz girişi yapılmıştır. Söz konusu giriş miktarının 
% 79,92’si BOTAŞ ve % 20,08’i özel sektör ithalat ve toptan satış şirketlerince gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, 
2014 yılında iletim şebekesinden toplam yaklaşık 50,3 milyar Sm3 doğalgaz çekişi yapılmıştır (EPDK, 2015).

Üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine giden iletim sistemindeki gaz, 50-80 bar arasında bir basınca 
sahiptir ve nihai kullanıma bağlı olarak bir dizi basınç düşürme, ölçüm ve kalite kontrollerinden geçirilerek düşük 
basınçlı gaz dağıtım boru hattına verilir. Bu hattın nihai tüketiciye ulaştığı temin noktalarında da akış ve basınç 
kontrolleri ve son ölçümlemeler yapılır. Teknolojik gelişmeler gaz operasyonlarının verimini artırma ve gaz 
pazarlarının gelişmesi yönünde önemli katkılar sağlamaktadır (Şapçıoğlu, 2014).

Doğal Gaz Piyasası Kanunu gereği, şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından belirlenen Dağıtım 
Bölgesi için açılan ihaleyi kazanarak dağıtım lisansı alan şirket tarafından yerine getirilmektedir. 

Kurum tarafından açılan şehir içi doğal gaz dağıtım ihaleleri sonrasında, mevcuttaki 7 şirket ile birlikte dağıtım 
şirketi sayısı 69’a, gaz arzı sağlanan dağıtım bölgesi sayısı 65’e, gaz arzı sağlanan il sayısı ise 71’e ulaşmıştır. 2014 
yılı sonu itibariyle doğal gaz hizmeti götürülen 71 ilde toplam abone sayısı 10.765.377’ye, serbest tüketici sayısı ise 
440.241’e ulaşmıştır. İl bazında konut abone sayılarının dağılımı incelendiğinde ilk 3 sırada İstanbul (4.117.614), 
Ankara (1.521.409) ve Bursa (685.015) illerinin geldiği görülmektedir. Dağıtım şirketlerinin toplam istihdamı 13861 
kişidir (EPDK, 2015). 

2014 yılının sektörel dağılımı yüzde olarak hesaplandığında; konut tüketimi % 19,10, elektrik tüketimi % 48,12 
ve sanayi tüketimi % 25,40 olarak gerçekleşmiştir. Diğer temel sektörleri de kapsayan bu durum Şekil 8.1’de 
görülmektedir. 2014 yılında elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz miktarı 2013 yılına oranla % 11,35 artış 
gösterdiği dikkat çekmektedir (EPDK, 2015).
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Şekil 1.38. 2014 yılı doğalgaz sektörel tüketim dağılımı (%) (EPDK, 2015)

Çizelge 1.25, 1.26, 1.27 ve 1.28’de EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database) verilerinden faydalanılmıştır. 
Kaynak metinde GJ cinsinden olan tüketim aralıkları, 1 GJ = 26,1 m3 değeri kullanılarak m3’e çevrilmiştir. 1 m3 = 10,64 kWh eşitliği esas 
alınmıştır. 2014 yılı için ilk 6 ayda ortalama 1 Euro = 2,971TL; ikinci altı ayda ortalama 1 Euro = 2,851 TL olarak kabul edilmiştir.  

Çizelge 1.25. Tüketim aralıklarına göre 2014 yılı konut doğalgaz fiyatları (vergiler hariç) (EPDK, 2015)

Çizelge 1.26. Tüketim aralıklarına göre 2014 yılı konut doğalgaz fiyatları (vergiler dâhil) (EPDK, 2015)
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Çizelge 1.27. Tüketim aralıklarına göre 2014 yılı sanayi doğalgaz fiyatları (vergiler hariç) (EPDK, 2015)

Çizelge 1.28. Tüketim aralıklarına göre 2014 yılı sanayi doğalgaz fiyatları (vergiler dâhil) (EPDK, 2015)
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Şekil 41’de görüldüğü üzere, 2010 yılında bölgesel gaz fiyatları değişim göstermiştir. Bölgeler arasında en 
düşük ve en yüksek toptan gaz satış fiyatı arasında 10 kat fark vardır. Fiyatlardaki çeşitlilikten kaynaklanan 
tansiyon uluslararası ticareti geliştirmekte ve toptan satış fiyatı oluşum mekanizmalarını değiştiren bir baskıya 
yol açmaktadır. Gelecekteki gaz fiyatının oluşum mekanizmalarında ciddi bir belirsizlik vardır ve küresel gaz 
fiyatlarındaki bu farklı olma durumu devam edecektir. 2005 yılından beri devam eden eğilim 2030 yılına kadar gaza 
bağlı fiyat oluşumunun baskın mekanizma olacağını göstermektedir (Şapçıoğlu, 2014).

Şekil 1.41. Bölgelere göre 2010 ortalama toptan gaz satış fiyatı (Şapçıoğlu, 2014)

Konut ve ticari sektördeki büyümenin şimdilerde 0,7 tcm iken 2030 da 0,9 tcm’in üzerine çıkması beklenmektedir. 
En anlamlı büyümenin gaz şebekesine bağlanan artan sayıdaki evlerden dolayı Asya’da olması öngörülmektedir 
(Şapçıoğlu, 2014). 

Sanayideki talebin 800 bcm’den (2010) 1200 bcm’e (2030) artması beklenmektedir. Bu artışı etkileyen faktörler 
Çin ve Hindistan ekonomilerindeki gelişmelerdir. Geçmiş 20 yılda toplam küresel gaz talebinde meydana gelen 
artışa yol açan temiz, verimli ve rekabetci bir şekilde fiyatlanan elektrik üretimi ihtiyacıdır. Bu sektör giderek 
büyüyecektir. Ancak, gaz fiyatlaması elektrik üretim projelerinin ekonomilerinde bazı sıkıntılara neden olabilir.  
Eğer elektrik üretiminde kullanılan gazın fiyatı, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da, aşırı derecede düşük tutulursa, o 
zaman büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri sekteye uğrayacaktır. Doğal gaz kullanımında artışa yol açan bu 
durum küresel iklim değişikliğinde belirlenen amaçlara ulaşılmasını zorlaştıracaktır. Global elektrik sektöründe 
gaz talebinin 1600 bcm’den (2020) 1900 bcm’e (2030) artması beklenmektedir. Bu sektördeki gaz tüketimi 
yenilenebilir enerji ile ilgili politikalara çok bağlıdır (Şapçıoğlu, 2014). 

Beklenen gaz talebi oldukça büyüktür, fakat yenilenebilir enerji kaynakları ve CO2 emisyonlarıyla ile ilgili 
karmaşık sorunlardan ötürü talep tahminlerinde bir belirsizlik söz konusudur. Taşıma sektöründeki gaz tüketiminin 
önem kazanacağı beklenmektedir. Şimdilerde 90 bcm olan tüketim rakamının 2030 yılında 150 bcm’e ulaşacağı 
öngörülmektedir. Ana tüketiciler CIS, Ortadoğu ve Asya’dadır (Şapçıoğlu, 2014).

1.4. PETROL SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK YAPISI

Ham petrol, 19. yüzyılda ilk defa ABD’de geniş çaplı olarak ticari amaçla piyasaya sürüldüğünde, tahta variller 
içinde saklanması nedeniyle, varil olarak ölçülmeye başlamıştır. Bunun sonucunda 1 varil = 159 litre veya 42 ABD 
galonu, 1 ton ise 7.33 varil olarak kabul edilmektedir (Yücel, 1994).

Petrol, doğalgaz ve kömürden oluşan fosil yakıtlar sadece enerji hammaddesi değil, aynı zamanda birçok 
sanayinin (boya, plastik, eczacılık, kozmetik, demir-çelik, alüminyum vb.) ana girdilerinin üretildiği hammaddeler 
arasında yer almaktadır.

Ham petrolün rafine edilmesiyle; rafineri yakıt gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), nafta, normal benzin, süper 
benzin, kurşunsuz benzin, parafin, solvent, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, fueloil, asfalt, madeni yağ 
vb. ürünler elde edilmektedir. Ayrıca, yukarıda sayılan ürünlerin bir kısmı, petrokimya sanayiinde hammadde 
olarak da kullanılmaktadır. 
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Petrol piyasası karmaşık (kompleks) ve dinamik bir yapıya sahiptir. Karmaşıklığın nedeni birbirinden bağımsız 
ve/veya birbirini etkileyen çok sayıda ve nitelikte siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik etkene bağlı 
olmasıdır (Bayraç, 2004).

Petrol piyasası kendine özgü aşağıda yer alan bazı ayırt edici özelliklere sahiptir (Ercan, 1996).

i. Petrol piyasasında arz ve talep arasında hassas bir denge vardır. Petrole olan talep normal koşullarda 
bir anda büyük sıçramalar yapamayacağından, petrol fiyatının kontrolü açısından genelde planlı bir petrol 
üretimi söz konusudur.

ii. Büyük petrol şirketlerinin uyguladıkları yatırım politikaları, dünya ekonomisindeki dengeleri 
değiştirebilmektedir. Piyasadaki şirketlerin uluslararası yatırım kararı almalarında, ülkelerinin politik 
düşünceleri de etkili olmaktadır.

iii. Petrol arama ve üretimi büyük yatırımlar ve pahalı teknolojiler gerektirdiğinden, piyasadaki kuruluşlar 
uluslararası teknoloji değişimlerini sürekli izlemek zorunda kalmaktadırlar.

iv. Uluslararası petrol arama ve üretim anlaşmalarının ülkeler arasında gösterdiği değişiklikler nedeniyle, bu 
tür faaliyetlere ilişkin muhasebeleştirme ve raporlama uygulamalarında farklılıklar söz konusu olmaktadır.

v. Her ülkenin petrol konusuna ayrıcalık getiren yasal bazı düzenlemeleri vardır. Ülkelerin petrol rezervlerinin 
durumu ve ekonomide petrolün öneminin ağırlığı, petrol kanunlarını şekillendirmektedir.

vi. Petrole sahip olan ülkeler bu kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, ithalatçı durumdaki ülkeler 
ise, buna en ucuz biçimde ulaşmak istemektedirler. Bu nedenle, piyasanın özelliklerini oluşturan önemli 
faktörlerden biriside alışveriş yapan ülkelerin özellikleri olmaktadır.

1.4.1. Dünya Petrol Fiyatlarının Oluşumu

Küresel ekonomide büyük bir paya sahip olan petrol endüstrisi, birçok ülkenin ekonomik faaliyetleri ile beraber 
ithalat ve ihracat programlarını etkilemektedir. Ayrıca, küresel ve ülkesel bazda farklı derecede enflasyonist 
ve büyüme rasyolarıyla etkileşimi piyasa seyrine de değişik zamanlı belirsizlikler katmıştır. Bu belirsizlikleri ve 
doğan riskleri elimine edememe durumu ise yatırımların fayda maliyet beklentilerini olumsuz etkileyebilecek 
önemliliğe sahiptir. Bunun gibi çeşitli alanları etkileyen petrol fiyatlarının oluşumu genel itibariyle arz ve talep 
beklentileri ile her ne kadar oluşturulsa da tam anlamıyla gerçekleşen fiyat yapısını vermemektedir. Çünkü petrol 
fiyat mekanizması ekonomik konjonktür unsurları yanında siyasi ve uluslararası etkileşim içerisinde olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle, sadece ekonomik göstergelerle yapılan analizler yeterli olmamaktadır (Gülçin, 2015).

Dünyada serbest piyasa koşulları dahilinde fiyatlar arz ve talep dengesinde oluşmaktadır. Petrol fiyatlamasının 
yapısının bu koşullara ne derece uygun olduğu tartışılır düzeydedir. Petrol arz ve talep taraflarına bakıldığında 
eksik rekabetin olduğu ortaya çıkmaktadır. OPEC tarafından alınan kararlar veya belirlenen stratejiler serbest 
piyasa mekanizmasını engelleyebilmektedir. Sınırlı sayıda üreticinin olmasına karşılık, sınırsız sayıda talep edip 
hatta arz etmek arzusunda olan tarafların olması güç dengesini kırmaktadır. Böylece sınırlı sayıdaki üretici, fiyat 
mekanizmasında baskın güç olma statüsüne yükselmektedir. Ekonomik anlamda petrol endüstrisi ihracatçıların 
tekelinde olup, arz talepten daha değişken bir yapıya sahiptir (Gülçin, 2015).

Bilindiği gibi, petrol piyasası petrolün aranması ve üretiminden başlamak üzere rafinajı, nakliyesi, dağıtımı ve 
stoklanmasını içeren bir dikey entegre sistem içinde oluşmaktadır. Burada ağırlık, daha çok dikey entegrasyonun ilk 
halkası olan ham petrolün fiyatları üzerinde toplanmıştır. Petrol fiyatları arttığında şirketler üretimlerini arttırmak 
ve yeni rezervler bulmak için istihdamı artırırken, petrol fiyatları düştüğünde personel indirimine gitmektedirler 
(DPT, 2001).

Gelirlerinin büyük bölümünü petrol satışından elde eden petrol şirketleri, gelecekte oluşabilecek petrol 
fiyatlarını şimdiden tahmin ederek, gelecek yıllara ait nakit akımlarını öngörmek, uzun vadeli bütçe planlarını 
ve buna uygun yatırım programını şimdiden şekillendirmek ve rekabet acısından avantaj sağlamak zorundadır 
(Öktem ve Demirkul, 2009).

20. yüzyılın ilk 70 yılında petrol özel petrol şirketleri tarafından üretilip satılırken petrol fiyatı yaklaşık 2 $/varil 
olmuş ve bu fiyat istikrarı, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) ülkelerinin 1973’te uygulamaya koydukları 
politikalara kadar sürmüştür. Bu tarihten sopetrol fiyatı daha dalgalı bir seyir izlemiş ve değişken olmuştur (Grosse 
ve Yanes, 2001).
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Petrol fiyatları 1990’ların ortasından itibaren istikrarsız olmuş ve fiyat dalgalanmaları sıklaşmıştır. Petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmalar daha geniş fiyat aralığında gerçekleşmiştir (Ürün, 2003).

Petrol piyasaları oldukça karmaşık ve çok fazla sayıda oyuncunun olduğu piyasalardır. Petrol fiyatına etki eden 
çok sayıda parametre ve oyuncu bulunmaktadır. Her ticari malın fiyatının belirlenmesinde olduğu gibi, petrolün 
fiyatının belirlenmesinde de temel unsur arz ve taleptir. Fiyatların belirlenmesinde, temel değişkenler kadar 
spekülatif haberler de etkili olmaktadır (Öktem ve Demirkul, 2009).

Petrol, fiyatlarının Temmuz 2008’de 145 $’a ulaşması ve yılsonuna doğru 30 $ seviyelerine gerilemesi, üzerinde 
en çok spekülasyon yapılan bir emtia olduğu bir kez daha görülmüştür. Petrol ihracından büyük gelir elde eden 
ülkelerle, portföylerinde yoğun olarak petrol kontratı tutan yatırım bankaları, petrol fiyatlarının daha da yükselmesi 
için raporlar hazırlamakta ve açıklamalarda bulunmaktadırlar: Örneğin; Temmuz 2008’de Goldman Sachs iki yıl 
içinde petrol fiyatlarının 200 $’a ulaşabileceğini öngören bir rapor yayınlarken, Aralık 2008’de Merrill Lynch 25 $ 
seviyelerinde işlem görebileceğine dair raporlar yayınlamıştır (Öktem ve Demirkul, 2009).

Öktem ve Demirkol (2009) tarafından küresel petrol fiyatlarını etkileyen temel faktörler, Şekil 1.42’deki gibi 
sınıflanmıştır. Bu çalışmada, tüm faktörler irdelenmiş ve senaryo varsayımlarına girdi teşkil etmişlerdir. Faktörler 
etkileme vadesine göre kısa, orta ve uzun olarak; etki alanlarına göre ise sadece arzı etkileyen faktörler Yeşil, 
sadece talebi etkileyen faktörler Turuncu ve her ikisini de etkileyen faktörler Sarı olarak ayrımlanmıştır. Ayrıca 
dikey eksende fiyat oynaklığı, yani faktörlerin fiyatlardaki değişimi etkilemesi yer almaktadır.

Şekil 1.42. Petrol fiyatlarını kısa, orta ve uzun vadede etkileyen parametreler (Öktem ve Demirkul, 2009)

Talep : Petrol fiyatlarını etkileyen en önemli unsur talepteki değişimlerdir. 

Arz : Petrol fiyatlarını etkileyen en önemli unsur arzdaki değişimlerdir. 

Jeopolitik : Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri bu kapsamda değerlendirilir. 
Uluslararası siyasette, coğrafi etmenlerin güç ilişkileri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Jeopolitik, bugünkü ve 
gelecekteki politik düzeyde güç ve amaç ilişkisini fiziki ve siyasi coğrafyayı esas alarak incelemelerini yapar.

Finansal Piyasalar ve Spekülasyon : Kısa vadede, yukarıda bahsedilen parametreler dışında, spekülatif 
hareketlere dayanak teşkil eden Dolar/Euro kuru, faiz oranı, hedge fon, mortgage krizi ve devamındaki küresel mali 
kriz gibi finansal göstergeler ve olaylar da petrol fiyatlarını etkilemektedir. Doların diğer para birimleri karşısında 
değer kaybetmesi petrol fiyatlarını arttıran, değer kazanması ise petrol fiyatlarının düşmesine neden olan bir diğer 
faktördür.

Küresel Mali Kriz ve Hedge Fonlar : 2007 yılının ortalarında Amerika’da mortgage krizinin patlak vermesiyle, 
büyük bir finansal kriz yaşanmış ve çok büyük likidite sorunu ortaya çıkmıştır.
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OPEC : Dünya ham petrol rezervinin % 70’ine üretiminin % 43’üne, ticaretinin de % 51’ine sahip olan OPEC’in 
aldığı herhangi bir üretim kesintisi ya da artırma kararının üyelerince uygulanması, Dünya ham petrol fiyatlarını 
kısa, orta ve uzun vadede etkilemektedir.

Stoklar : Tedarik zincirinin her noktasında farklı miktarlarda, farklı özelliklerde ve farklı önemde olmakla 
birlikte stoklar petrol fiyatlarının değişkenliği üzerindeki en önemli parametrelerden birisidir. Arz güvenliği 
sorununun yaşandığı beklenmedik olaylar meydana geldiği zamanlarda stoklar devreye girip, tedarik zincirindeki 
petrol akışının devamlılığını sağladıkları için, gerek ülkeler gerek şirketler için öncelikli güvenlik politikalarının 
temel unsuru olmaktadır.

Atıl Kapasite : Petrol üreten ülkelerin, tüm üretim olanaklarını kullanmadan, tam kapasite ile üretim 
yapmayarak belli bir kapasiteyi üretmemeleridir. Yeterli atıl kapasite arz kesintisine veya arz kesintisi korkusuna 
karşı koruma sağlar.

Rafinaj : Ham petrolün işlenerek son kullanıcılar için tüketilebilir hale gelmesi büyük önem taşır. Dünyada 
yeterli ham petrolün bulunması yanında, bunun rafine ürünlere dönüştürülerek kullanıcılara ulaştırılması da 
fiyatlar üzerinde etkilidir. Dünyada, özellikle kullanılan araç sayısının artmasıyla, daha hafif rafine ürünlere olan 
talep de artmıştır. Dizel yakıtlar, dünyada tüketimi en hızlı büyüyen petrol ürünü olmuştur. Avrupa’da satılan yeni 
arabaların yarısından fazlası dizel yakıtlıdır.

Ekonomik Büyüme : Küresel enerji talebinin en büyük belirleyicisi durumundadır. Ülkelerin ekonomik 
büyümelerine bağlı olarak talep edilen petrol miktarı da değişmektedir.

Sektörel Yatırımlar : Petrol arama, geliştirme ve üretim sektörüne yapılan ve yapılacak olan yatırımların 
tamamıdır. Yatırımların sürekliliği, petrol fiyatlarını orta ve uzun vadede doğrudan etkilemektedir. Sektöre yapılan, 
teknolojik yatırımların artırılması ile yeni rezervlere ulaşılması ve üretimin yeni teknolojiler kullanılarak, artırılması 
sağlanmaktadır. Üretici ülkelerin yatırım programlarının gerçekleştirilmesi, enerji arz güvenliği için hayati önem 
taşımaktadır.

Maliyet : Petrolün aranıp çıkartılmasına kadar olan süreçte oluşan yatırım maliyetleri ile çıkartılmasından 
sonraki aşamada oluşan işletme maliyetleri de petrol fiyatlarını belirleyen temel unsurlardandır. Demir çelik 
fiyatlarındaki artış, nitelikli işgücü bulmanın zorlaşması, teknik ekipmanların sağlanmasında yaşanılan zorluklar 
bu maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Petrol arama ve çıkarma maliyetleri, özellikle demir çelik fiyatları 
gibi ham madde fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle artmaktadır. 

Alternatif Enerjiler : Güneş ve rüzgar enerjisi, biyoyakıtlar, hidroelektrik, hidrojen, gaz hidratlar gibi kaynaklardan 
üretilen enerji biçimleridir. Petrol üretiminin uzun vadede azalarak bitecek olması ve çok yüksek seyreden petrol 
fiyatları nedeniyle alternatif enerji kaynaklarının önemi daha da artmıştır ve kullanımı yaygınlaşmaktadır.

İklim Değişikliği : İklim değişikliğine neden olan altı temel sera gazı vardır. Ekonominin birçok sektöründe, 
fosil yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz) yakılması sonucu ortaya çıkan CO2, havaya salınan sera gazı miktarları 
içerisinde % 80’lik bir oranla önemli bir yere sahiptir. CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış, atmosfer 
ısısının yükselmesine, küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu durum, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin 
yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğurarak, iklim değişmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle, uzun vadede çevre 
koruma yaptırımları ve tüketicilerin bilinçlenmesi fiyat projeksiyonunu etkileyen önemli iki faktör olacaktır.

Enerji Verimliliği : Uzun donemde petrol talebini azaltabilecek en önemli unsurlardan birisidir. Petrol fiyatlarının 
yüksek olduğu dönemde bu konudaki çalışmalar hız kazanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve tüketicilerin enerji 
kullanımında bilinçlenmesi ile petrol tüketiminde de verimlilik artmıştır.

Artık petrol yalnızca rafineri, petrokimya ve kimya sanayisinin hammaddesi değil aynı zamanda bir yatırım 
aracı halini almasıyla, Petrol fiyatlarını klasik yaklaşım ile arz-talep dengesi, jeopolitik olaylar, atıl kapasite ve 
stoklarla açıklamak yetersiz kalmaktadır. 2004 yılında 38 $, 2005’de 54 $, 2006’da 65 $ olan petrol fiyatlarının 2007 
yılından itibaren hızla yükselmeye başlayarak 2008 Temmuz’unda 147 $’a dayanması ve ardından da hızlıca düşüşe 
geçmesi ile spekülasyon ve finansal piyasalarda son derece etkili olduğu görülmüştür (Öktem ve Demirkul, 2009).

Petrolün bulunup üretilmesinden, son tüketicilere ulaşmasına kadar geçen süreç (üretim, taşıma, depolama, 
rafineri, tüketim) oldukça uzundur. Petrol değer zinciri, talep edilen petrolün satılmasından elde edilen gelirlerle, 
arzın devam ettirilmesini sağlayan ve sürekli devam eden bir süreçtir. Bu yüzden de talepteki ani bir artışa arzın 
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çok çabuk cevap vermesi beklenemez. Böyle bir durumda artan talep, ya stoklardaki petrolün kullanılmasıyla ya 
da atıl kapasitenin faaliyete geçirilmesiyle karşılanabilir. Sonuçta, petrol değer zincirinin herhangi bir aşamasında 
ortaya çıkabilecek bir sorun veya darboğaz petrol fiyatlarının yükselmesine neden olur (Öktem ve Demirkul, 2009).

Şekil 1.43. Petrol değer zinciri (Öktem ve Demirkul, 2009)

Petrol piyasasında diğer önemli bir konu da, petrol kaynaklarının coğrafi olarak dengesiz dağılımıdır. Tüketici 
ülkeler kendilerinden uzak olan kaynaklara ulaşmak için hem ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadırlar, 
hem de her zaman bir arz kesintisi korkusu yaşamaktadırlar. Ayrıca, sadece ham petrole olan talep değil, petrol 
ürünlerine olan talep de sürekli değişmektedir. Bu durum da, rafinerilerde sıkıntı oluşturmaktadır. Son yıllarda, 
petrol piyasasını yukarıda sayılan fiziksel unsurların yanı sıra, finansal piyasalar da oldukça etkilemektedir. Vadeli 
işlem piyasalarının sayısının artması, türev araçların kullanımının yaygınlaşması ile petrol kontratlarının sayısı 
son 4-5 yıl içerisinde 4 kattan fazla artmıştır. Petrol fiyatlarının belirlenmesinde, vadeli işlem piyasaları belirleyici 
konuma gelmiş, fiziksel piyasaların etkisi azalmıştır (Öktem ve Demirkul, 2009).

Sermaye yoğunluğu en yüksek endüstrilerden biri olan petrol piyasaları arz yönü aksak bir rekabet ortamına 
sahiptir ve iç dinamikleri itibariyle pek çok belirsizliği içermektedir. Tarihsel süreçte arz ve talep dengesizlikleri, 
enerji üreten ülkelerde yaşanan politik ve sosyal problemler, enerji üreticilerinin bu nedenlerle üretim kısıtlaması 
veya arttırması, maliyetlerde değişkenlikler yaşanması, enerji yatırımlarının zamanlamalarında ortaya çıkan 
olumsuzluklar tüm enerji kaynaklarının arz yapısında dalgalanmalar meydana getirdiği gibi petrol spot piyasasında 
da volatilitenin yüksek olmasına neden olmuştur. Dengesizliklere karşı intibak sürecinin yavaş olmasının yanında 
enerji talebinin elastik olmaması da spot piyasada fiyat riski yaratmış, zaman içerisinde enerji türev ürünlerin 
gelişmesine neden olmuştur. Böylece enerji sektöründe türev ürünlerin alım satımı için borsalar ve tezgâh üstü 
piyasalar kullanılmış, enerji kaynaklarına yönelik işlemler futures işlem fiyatlamasıyla yapılmaya başlanmıştır. 
Belirlenen bir günde sabit fiyattan veya miktardan petrol, doğal gaz, elektrik, kömür gibi enerji ürünlerinin alım ve 
satımını taahhüt eden enerji futures sözleşmeleri hem alışveriş niteliklerini standart hale getirmiş, hem kefalet 
mercii uygulamasıyla ikili güven sorununa çare olmuş, hem de üçüncü kişilere devredebilme avantajlarıyla kısa 
sürede yaygınlaşmıştır (Aytaç, 2010).

Enerji futures sözleşmelerinin yıllar içerisinde gelişmesi ve özellikle petrol için futures sözleşmelerinin 
kullanımının yaygınlaşması petrol fiyatları üzerinde OPEC’in gücünü Wall Street’e devrettiğine dair fikirler ortaya 
çıkarmıştır. Tarafları tam olarak açıklanmayan kağıt petrol tabir edilen petrol vadeli işlemlerinin kriz öncesi on 
yılı aşkın süredir denetlenmeyen uluslararası türev araçlarının ve hedge fonların artmasına ve ayrıca günümüzde 
spekülatif balonların bu derece yaygınlaşmasına sebep olduğu belirtilmektedir (Yeğin, 2010).

Spot piyasalardaki işlemler genel olarak tüm tutarın tahsil edilmesiyle gerçekleştirilebilirken, vadeli piyasalarda 
ise marjin adı verilen daha düşük teminat tutarı yeterli olmaktadır. Bu durum vadeli piyasa yatırımcısının, spot 
piyasalara göre daha düşük sermaye ile işlem yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece bu yatırımcı elindeki 
fazla sermayeyi de alternatif piyasalarda değerlendirebilmektedir. Küresel sermaye birikimi de bu temel davranış 
şekli ile giderek artan bir görünüm kazanabilmiştir. Türev ürünler bahsi geçen bu nitelikleri nedeniyle gelişmiş 
ülkelerde yaygınlaştıkça gelişmekte olan birçok ülke için ise yeni bir yatırım aracı olarak algılanmaktadır. Nitekim 
Dow Jones Emtia Endeksinde esas alınan ağırlıkların % 15’i ham petrol, % 12’si doğalgaz, % 3,6’sı fuel oil ve % 3,5’i 
benzin olmak üzere toplamda % 35’lik kısmı enerji dayalı ürünleri kapsamaktadır (Apaydın ve Tokatlıoğlu, 2016).
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Spekülasyonun etkilerinin sayısal olarak ayırt edilebilmesi için yeterli veriye erişilememesine rağmen petrol 
future işlemlerinin her bir varil ham petrolün fiyatında artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Finans sektörünün 
çökmesinin ardından petrol fiyatlarının derhal tepki göstererek, çok kısa bir zamanda dik olarak hareket etmesi, 
spot piyasa müşterilerinden çok finansal piyasa aktörlerinin petrol fiyatlarını belirlediğine yönelik çalışmaları 
desteklemektedir (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

Hamilton (2008)’a göre vadeli petrol fiyatları gelecekte oluşması beklenen spot fiyat nezdinde belirlenmektedir. 
Petrol fiyatlarında artış beklentisi olması durumunda bugünkü değeri üzerinden vadeli piyasalardan ham petrol 
siparişlerinin verilmekte ve işlemlerin hacmi ise spot fiyatlar üzerinde baskı yaratmaktadır. Yani petrol fiyatlarında 
artış beklentisi ucuz hammadde sağlamak isteyen petrol ve petrole bağlı sektörlerdeki tüm işletmeleri ister 
istemez spekülatif işlemlere dâhil etmektedir (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

Ham petrol çıkarıldığı ülkeye bağlı olarak, farklı kalite ve fiyattan piyasaya sürülmektedir. Buna ek olarak, her 
petrol türü farklı ürünlere yönelik olduğundan fiyatları da değişkenlik göstermektedir. Petrol çeşitlerini üç grup 
olarak ele alınmak mümkündür (Bayraç, 2004).

i. WTI (West Texas Intermediat) Petrolü, ABD’nin Texas ve Oklahoma eyaletlerinde çıkarılan petrole verilen 
isimdir.

ii. Brent Petrolü, Kuzey Denizinden çıkarılan farklı petrollerin karışımına denilmektedir.

iii. OPEC Petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler adını taşıyan bu petrolün fiyatı 11 OPEC üyesi ülke (Cezayir, Libya, 
Nijerya, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela) 
tarafından belirlenmektedir.

Brent petrolün fiyatı Londra’daki Uluslararası Petrol Ticareti (International Petroleum Exchange= IPE) 
tarafından belirlenirken, WTİ petrolünün fiyatı Newyork borsasında oluşmaktadır (Bayraç, 2004).

Piyasada yer alan petrol çeşitlerinin fiyatları, genelde brent petrol temel alınarak belirlenmekte ve WTI petrolün 
fiyatı, ortalama brent petrol fiyatının genellikle iki dolar üzerinde yer almaktadır. OPEC petrolünün fiyatı ise, 
genellikle brent petrolünün bir kademe altında oluşmaktadır (Bayraç, 2004).

Dünya petrol piyasasında arz-talebi ve dolayısıyla fiyat oluşumunu önemli ölçüde etkileyen çok sayıda 
kuruluş ve faktör vardır. Bu etkenlerin belli başlıları aşağıda yer almaktadır (http://dergi.emo.org.tr/altindex.
php?sayi=417&yazi=48).

i. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

ii. OPEC Dışı Büyük Üreticiler (Rusya Federasyonu, Meksika, Norveç,…)

iii. OECD / Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

iv. ABD (OECD içinde de olmasına karşın, tek başına da hareket edebilen ve belirleyici olan bir ülke niteliğinde)

v. Büyük Petrol Şirketleri (Exxon-Mobil, BP-Amoco-ARCO, Shell, Aramco, Lukoil, ENI, …)

vi. Uluslararası Borsalar (New York Merchantile Exchange, vb.)

v. Enerji Konusundaki Uluslararası Yayınlar, Düşünce Kuruluşlar vb.

Bu kuruluşlar bazen kendi aralarında uzlaşarak, ancak çoğunlukla kendi çıkarları doğrultusunda diğerleriyle 
çatışarak, petrol arz ve talebi üzerinde baskı kurarak fiyatlara yön vermeye çalışmaktadırlar. Yukarıda yer alan 
kuruluşların yanı sıra, ancak bunların politikalarına da bağlı olarak; ülkelerin ellerindeki stok durumu, ülkelerin 
stratejik petrol rezervleri, krizlerin ortaya çıktığı dönemin mevsim koşulları (özellikle kış dönemlerinde talebin 
artması) gibi faktörler de, piyasa ve fiyatlar üzerine etki yapmaktadır (Bayraç, 2004).

Fiyatın oluşmasında talep yönünden etki eden faktörlerin başında, ekonomik gelişme gelmektedir. 1998 yılında 
Asya’da yaşandığı gibi, bölgesel ekonomik ve siyasal faaliyetlerdeki karışıklıklar da, petrol fiyatlarını etkilemektedir 
(Bayraç, 2004).

Dünya Ticaret Merkezine (WTO) 11 Eylül 2001’de yapılan büyük terörist saldırılara benzer olaylar ve savaşlar, 
enerji sağlama güvenliğindeki beklentileri etkilemekte ve ani fiyat artışlarına neden olmaktadır. Ayrıca, taşımacılık 
sektöründe daha kaliteli petrol ürünlerine olan gereksinim, petrol taleplerini etkilemektedir. Bu nedenlerden 
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dolayı petrol fiyatı belirlenirken, piyasadaki bütün koşulların irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir 
(Bayraç, 2004).

1973-1974 petrol krizinin sanayileşmiş ülkelerde yarattığı şok sonrasında, benzer bir kriz döneminde gerekli 
olan uyum politikalarının hızla devreye sokulması ve özellikle ekonomilerin petrole olan bağımlılıklarının azaltılması 
için çeşitli önlemler alınmış ve bu çerçevede, OECD Ülkeleri tarafından 15 Kasım 1974 yılında IEA (International 
Energy Agency: Uluslararası Enerji Ajansı) kurulmuştur (Bayraç, 1999).

Dünyadaki enerji planlamasını yapan kuruluşlardan birisi olan IEA (International Energy Agency: Uluslararası 
Enerji Ajansı), 1995 yılından bu yana gelecekteki yakıt kullanımındaki gelişmeler için, önceden detaylı enerji 
analizleri yapmaktadır. Bu analizlerin amacı, küresel enerji üretimi ve kullanımındaki önemli belirleyici yönelimleri 
belirlemektir. Yapılan analizler kaynakların geliştirme maliyetlerini, kullanım pazarına taşınmasını, enerji fiyatları 
ile hükümet politikalarını ve iklim değişimlerinin önlenmesini kapsamaktadır (Bayraç, 2004).

IEA petrol (enerji) piyasasındaki talebi ve petrol enerji alt yapı yatırımlarını belirleyen başlıca değişkenler 
olarak; makroekonomik koşulları (ekonomideki büyüme, yapısal değişiklikler vb.), petrol kaynaklarının mevcudiyeti 
ve rezervleri, arz maliyetleri ve fiyatları, enerji teknolojilerindeki değişmeleri, enerji ve çevre politikalarını 
göstermektedir.

Petrol sanayinde yer alan belirsizliklerin değerlendirilmesinde ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmasında, 
belirsiz kaynakları gruplandırarak senaryo analizleri yapılmaktadır.

1.4.2. Petrol Fiyatlarının Hareketliliği ve Sebepleri

Petrol kadar hiçbir maddenin varlığı, dünya ekonomilerini böylesine yaşamsal ve yaygın bir şekilde etkilememiştir. 
XX. yüzyılın “petrol çağı” olarak adlandırılması, belki de ehemmiyetinin ne denli belirleyici olduğunun, anlaşılması 
bakımından önemlidir. Dünya ham petrol fiyat hareketleri, hidrokarbon arama ve üretiminden başlayarak dünya 
ekonomilerinin işleyişini, ilişkilerini belirleyen ve sürükleyen bir güçtür. Vazgeçilmez bir görünüm sergileyen 
bu gücün varlığı, kefelerinde petrol üreten ülkelerle, çok uluslu şirketlerin bulunduğu, dünya siyaset ekseninde 
değişen denge oyunlarıyla, ibrenin birinden diğerine sürekli değiştiği, bir terazinin salınımına benzer şekilde 
sürmektedir (Çoban, 2009).

Petrol fiyatındaki dalgalanmaları etkileyen faktörler, OPEC’in üretim politikalarındaki değişiklikler; üretici 
ülkelerin, özellikle Irak’ın, gelecekteki üretim politikaları üzerinde spekülasyonlar; kısa vade arz dengesizliklerine 
neden olan ani talep değişiklikleri, atıl üretim kapasitesinde ve ham petrol ve petrol ürünlerinin stoklarındaki 
düşüş (fiyatları talep değişikliklerine (artışlarına) daha duyarlı hale getirmiştir); bazı OECD ülkelerindeki çevre 
kanunları ve ürün kalitesi şartnameleri (bu sayede petrol ürünleri piyasaları parçalanmıştır, bu da bazı bölgesel 
kısa vade arz kıtlıklarına neden olmuştur) olarak sıralanabilir (Ürün, 2003).

Tek bir neden fiyat artışı veya düşüşünü açıklamaya yetmez, piyasanın bütün şartlarının irdelenmesi ve 
değerlendirilmesi gerekir, bu değişikliklerden kimlerin yararlandığının tespiti tahlile stratejik derinlik kazandırır 
ve piyasa oyuncularının strateji ve taktiklerinin ipuçlarını verir (Ürün, 2003).

Örneğin, 1973 petrol krizini çözümlemeye başlarken, ilk önce piyasa aktörlerinin amaçlarının araştırılması 
yerinde olur. Bu amaçları şöyle özetleyebiliriz: OPEC ve diğer üretici ülkelerin amaçlarını, petrol şirketleriyle 
olan ilişkilerinde pazarlık güçlerini arttırmak, yüksek petrol fiyatı sonucu artan gelirleriyle ekonomik büyüme ve 
kalkınmayı gerçekleştirmektir. OPEC’in Arap üyeleri için ek bir amaç olarak, İsrail-Arap sorununda petrolü silah 
olarak kullanmak olarak sıralanabilir.  Petrol Şirketlerinin amaçları arasında üretim kontrolünü ellerinde tutmak 
ve yüksek fiyatlarla kârlarını azami arttırmak sayılabilir. ABD yönetiminin amacı, İsrail Arap sorununa siyasi çözüm 
bulmak için Arap petrol üreticilerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasını desteklemek, rekabet halinde bulunduğu 
Batı Avrupa ve Japonya’nın enerji maliyetlerini yükselterek rekabet avantajı sağlamaktı. Bundan dolayı kriz öncesi 
OPEC ve petrol şirketlerinin anlaşarak petrol fiyatlarını yükseltmesine göz yumdu (Odel, 1983).

1973 petrol krizi öncesi şartlara göz attığımızda, dünya çapında hızlı ekonomik büyümeden kaynaklanan 
ham petrol ve petrol ürünlerine güçlü ve artan bir talep olduğunu, Avrupa ve Japonya’da rafinaj kapasitesi 
kısıtlamalarından dolayı petrol ürünlerinde kıtlık olduğu, tanker kısıntısı yüzünden taşıma problemleri olduğunu 
ve siyasî nedenlerden ötürü Trans-Arabian Boru Hattı’nın kapandığını görmekteyiz (Odel, 1983).  Bu nedenlerden 
dolayı, OPEC’in eli güçlendi. Batı Avrupa, Japonya ve ABD sürdürülebilir kalkınma için OPEC petrolüne daha fazla 
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ihtiyaç duyuyordu, bu şartlar altında ABD ve Hollanda’ya uygulanan ambargo, piyasadan çekilen arz ve panik havası 
petrol fiyatlarının dört kat artmasına neden oldu (Ürün, 2003).

1973-1974 petrol fiyat artışı ABD’ye ne kazandırdığının hesabını yaparsak: ABD’deki marjinal (yüksek maliyetli) 
petrol sahaları yeniden üretime geçti; ABD petrolde kendi kendine yeterlikte ilerledi, yerli üreticileri destekledi, 
ödemeler dengesini iyileştirdi, batı taraftarı Orta Doğu ülkelerini destekledi (Ortadoğu ülkelerinin petrol gelirleri 
artışıyla) ve enerji arz güvenliğini sağladı, ABD’nin büyük petrol şirketlerinin kârlarını arttırdı, Batı Avrupa ve 
Japonya’nın rekabet avantajlarını ortadan kaldırdı (sanayilerine enerji maliyetlerini yükselterek ve ödemeler 
dengelerini bozarak / cari ödemelerde döviz çıkışı) (Bromley, 1991) ve sermayesini Ortadoğu’da yüksek getirili 
petrol sahalarının geliştirilmesinde kullanıldı (Ürün, 2003).

Petrol krizinin (ekonomik) maliyeti vardır. Gözden kaçırılmaması gereken şey, mutlak değer olarak kayıplar 
yazılırken, göreceli olan (rekabet) kazançlar(ı) da ayrı bir hesapta tutulmasıdır (Ürün, 2003).

‘Ham petrol hiçbir zaman kıt olmamıştır. Bütün fiyat artışlarında, sonuncu da dahil olmak üzere, üretim 
kapasitesi fazlalığı olmuştur. Kartel defalarca, ama beceriksizce, üretimi kısıp fiyatları yükseltmiştir... Kartelin 
üyeleri yetersiz bilgiye, kısa zaman ufkuna, yüksek iskonto oranlarına, ve geniş bütçe ve ödemeler dengesi 
açıklarına sahiptir. Bundan dolayı fiyat-üretim yönetimleri kullanışsız, inatçı ve yavaştır... Kartelin hareketlerini 
öngörmeye çalışan alıcı ve satıcılar fiyat değişikliklerini arttırmışlardır.’ (Adelman, 2002).

Petrol fiyatlarının yüksek ve istikrarsız olmasının nedeni üreticilerin birbirinden bağımsız olarak üretim 
kararı almamasından kaynaklanır. Fiyat dalgalanmalarının nedeni şirketlerin birbirleriyle rekabet etmek yerine, 
aralarında (gizli veya açık) anlaşmalar yaparak fiyatları kendi çıkarlarına göre ayarlamaya çalışmalarıdır. 
Birbirinden bağımsız üretim yapan şirketlerden oluşan rekabetçi bir piyasada, yüksek maliyete sahip olan şirket 
petrol fiyatları düştüğünde üretimi kesen ilk şirket olacaktır, fiyat düşmeye devam ettiği sürece maliyetlerine bağlı 
(yüksek maliyetliden daha düşük maliyetliye doğru) olarak şirketler üretimi bırakacaklardır; fakat gerçekte bunun 
aksine düşük maliyetli üretici devletlerden oluşan kartel (OPEC) fiyatları desteklemek (yükseltmek) amacıyla 
üretimi kısıtlamaktadır (Adelman, 2002).

Adelman (2002) yukarıda da ifade edildiği gibi fiyat dalgalanmalarında, OPEC’i sorumlu tutmaktadır. ‘İşbirliği 
zor, gönülsüz ve yavaş olduğundan dolayı, üyelerin üretimleri talebin altında veya üstünde olmaktadır. Fiyatlar 
üretim yöntemleri veya tüketimden dolayı değil, beceriksiz (clumsy) kartelden dolayı dalgalıdır.’ Adelman OPEC’in 
kâr maksimizasyonu yapan özel şirketlerden daha yüksek fiyatlandırma yaptığını, bu fiyatlandırma politikasının 
uzun vadede OPEC’in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini iddia etmektedir (Adelman, 2002).

Bu dalgalı petrol fiyatlarında, makul ilkeler ışığında uygun bir petrol fiyatını saptama gereği ortaya çıkmıştır. 
Doğal olarak neyin makul bulunacağı görecelidir ve her aktörün yorumu kendi çıkarlarıyla örtüşmektedir. Eğer, 
OPEC ülkelerinde olduğu gibi, gelirlerinizin büyük bir kısmı petrol ihracına bağlıysa, ülkenizin kalkınmasını 
desteklemek için petrol fiyatının mümkün olduğunca yüksek olmasını istersiniz (Grosse ve Yanes, 2001). Petrol 
gelirlerini arttırmanın kesinlikle ülkelerin kalkınmasının yolunu açtığını söylemek doğru olmaz, petrol gelirlerinden 
kaynaklanan refah Hollanda’da görüldüğü gibi petrol endüstrisi dışındaki sektörlerin gelişimini yavaşlatıp ülkenin 
kalkınma hedeflerine engel olabilir; buna ‘Hollanda Hastalığı’ (Dutch Disease) denmektedir (Grosse ve Yanes, 
2001). 

Petrol ithal eden ülkeler ise, petrol fiyatlarının en düşük seviyede olmasını isterler. Böylece, bir üretimin girdisi 
olan (düşük fiyatlı) petrol daha fazla mal ve hizmet üretimine neden olacaktır. Bu ülkelerin hükümetleri, benzine 
yüksek vergi oranı koyarak tüketici ve iş çevrelerinin düşük petrol fiyatından kaynaklanan faydaları tamamen 
elde etmelerine engel olur. Düşük petrol fiyatı, petrol tüketimini çok arttırdığında çevre kirlenmesine neden 
olduğu da akılda tutulmalıdır (Grosse ve Yanes, 2001). Artan rekabet, OPEC’in fiyatları kontrol edebilirliğindeki 
gerilemeyle birlikte eşi görülmemiş petrol fiyatı dalgalanmalarına neden olmuştur. OPEC’in elindeki tek araç 
üretim ayarlamasıdır. Petrol piyasalarını yönetmek zordur ve OPEC halen mükemmel olmayan verilerle ve sınırlı 
araçlarla çalışmaktadır. Piyasanın önemli boyutlarında çok az kontrolü vardır. Dolayısı ile önümüzdeki yıllarda 
fiyat dalgalanmaları büyük olasılıkla devam edecektir (Ürün, 2003).

Petrol fiyatlarındaki tahmin edilemeyen dalgalanmalar petrol endüstrisindeki yatırımları karmaşık hale 
getirir. Fiyat belirsizliği (yatırımların) risk primini yükseltir. Arama & Üretim (Upstream) yatırımları petrol fiyatı 
dalgalanmalarıyla (volatility) ters orantılıdır; fiyat dalgalanmaları artınca yatırımlar azalmaktadır. Dolayısı ile 
azalan yatırımlar, fiyat dalgalanmalarının hem sonucu hem de nedenidir (Ürün, 2003).
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Doğalgaz rezervlerine henüz üretim teknolojisi gelişimi bekleyen doğalgaz hidrat rezervleri, doğalgazın 
kömürden üretimi ve diğer birincil enerji yakıtlarına göre daha “temiz” olduğu göz önünde bulundurulduğuna, 
doğalgazın geleceğin birincil enerji yakıtı olacağı çok açık gözükmektedir. Bu sonuçlardan, insanlığa en az üç yüzyıl 
yetecek kadar petrol ve doğalgaz rezervinin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki 
artışların, petrol ve doğal gaz rezervlerindeki bir sorundan kaynaklanmadığı sonucuna ulaşabiliriz (Onur,….).

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların nedeni çok yönlüdür. Arz-talep ilişkisi, şirket yatırımları politik 
gelişmeler, siyasi kararlar, ekonomik krizler, savaşlar, afetler, rafineri kapasiteleri, vs petrol ve doğalgaz 
fiyatlarındaki dalgalanmaları belirlemektedir. Bu listedeki değişkenler birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği 
gibi, petrol ve doğalgaz fiyat artışlarını belirleyen listenin başından gelen temel değişkenler piyasa koşulları ve 
arz-talep ilişkisidir. Irak’ın istilası piyasaya hızlı şekilde petrol arzını önemli ölçüde geciktirmiş, buna başta Çin ve 
Hindistan olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyaçlarının önemli ölçüde artması ve kasırgalar nedeniyle 
ABD’deki rafineri kapasitesindeki eksikler de eklenince, 2003 yılından sonra petrol ve doğalgaz fiyatlarında 
önemli artışlar olmuştur. Son yıllardaki ham petrol fiyatlarındaki yıllara göre değişim, enflasyon ayarlanmış 
gerçek fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde, aslında şu andaki (2006 Mayıs) ham petrol fiyatının 1980’deki 85 $ 
değerinden düşük olduğu görülmektedir. Doğalgazda ise, tam tersi bir durum söz konusudur; yani doğalgaz daha 
çok değerlenmektedir (Onur,…).

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi aynı zamanda daha önce ekonomik açıdan endüstri ve ülkeler için 
çekici olmayan projeleri (örneğin şimdi pek çok şirket EOR projelerine geri dönmeye başlamıştır, ayrıca Kanada 
petrollü kum rezervleri için yoğun araştırma yapmakta ve teknolojiler geliştirmektedir) cazip hale getirmektedir. 
Bununla beraber, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının uzun süreler devam edeceğinden emin olmadıkça, şirketler 
uzun dönemde karlı ancak önemli miktarlarda yatırım gerektiren bu projelere pek hevesli değildirler. Geliştirme 
projeleri uygun görüldükten sonra bile, yeni petrol ve doğalgaz arzlarının piyasalara ulaşması yıllar mertebesinde 
zamanlar gerektirmektedir. Eğer talep arzdan daha fazla gelişmez ise, piyasalara yeni enerji arzının girmesiyle 
birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşmesi beklenir. Bir kez yatırımlar yapıldıktan sonra, işletme maliyetleri 
karşılanabildiği sürece projeler devam ettirilir. Öte yandan, petrol ve doğalgaz fiyatları düştükçe, şirketler işletme 
maliyetlerini azaltmaya çalışırlar. Yatırım yapıldıktan sonra, bir proje çok daha düşük fiyatlarda işletilmeye devam 
eder. Genellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiği dönemlerde hidrokarbon projelerine olduğu kadar, enerji 
verimliliği projelerine ve alternatif enerji kaynaklarına yatırımlar artmaktadır (Onur,…). 

Nitekim EIA (2006) raporunda, petrol fiyatları için yapılan üç projeksiyonun ikisinde önümüzdeki yıllarda petrol 
fiyatlarında bugünkü fiyatlara göre bir düşüş beklenmektedir (Şekil 1.44). OPEC’in önümüzdeki yıllarda disiplinli 
üretim davranışını sürdüreceği varsayımı yapılan referans senaryoda, petrol fiyatlarının 2030 yılında 58 $, petrol 
üretiminin rekabetçi ve bol olduğu bir piyasa varsayımı yapan düşük fiyat senaryosunda, 28 $ ve OPEC’in kendini 
kollayan ve piyasadaki payını devam ettirmeyi amaçladığı varsayılan yüksek fiyat senaryosunda ise 90 $ civarında 
olması beklenmektedir. Şekil 1.44’den dünya petrol fiyatlarının önümüzdeki yıllarda dünya ispatlanmış toplam 
petrol rezervlerindeki payı % 75 ve üretimindeki payı % 41 olan OPEC’in ham petrol fiyatlarını kontrol edeceği 
gözükmektedir. Doğalgaz fiyatlarında da Şekil 1.44›de gösterilen petrol fiyatlarına benzer eğilimler beklenmelidir. 
Ancak, doğalgazda OPEC yerine dünya ispatlanmış toplam gaz rezervlerindeki payı % 26.7 ve üretimindeki payı % 
21.9 olan Rusya Federasyonu’nun doğalgaz fiyatlarım kontrol edeceği gözükmektedir (Onur,…).

SPE başkanı Sprunt (2006)’ın da belirttiği gibi, belirli bir noktadan sonra, fiyat, refah, güvenlik, sağlık ve çevre 
baskılarının oluşturduğu bir birleşim temelinde, insanlık petrol için ve belki de doğalgaz için alternatif enerji 
kaynaklarım benimseyecektir. Seneler önce “Telegraph” dergisinde eski Suudi Arabistan petrol bakanı Şeyh 
Yamani’nin de belirttiği gibi, “Taş Devri” taş azaldığı için bitmedi demiştir. Benzeri şekilde, insanlık enerjide odundan 
kömüre, kömürden petrol ve doğalgaza, odun ya da kömür kaynaklan tükendi diye geçmemiştir. Dolayısıyla, petrol 
(ve belki doğalgaz) çağı da petrol tükeniyor diye sona ermeyecektir. Sözünü ettiğim faktörlerin birleşimi temelinde, 
daha iyi alternatifler piyasaya geleceği zaman petrol çağı son bulacaktır. Yukarda ayrıntılı yaptığım analizden 
anlaşılacağı gibi, en kötümser senaryo ile içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar, iyimser bir bakış açısıyla 
da 23. yüzyılın başlarına kadar petrol ve doğalgaz çağının sona ermesi olası gözükmemektedir. Tabii bu sürelerin 
uzaması veya kısalması, dünya enerji talebinin artış oranına, fiyatların dalgalanmasına, endüstrinin öncülük 
ve yatırım yapmasına, jeolojik zorlukları nedeniyle keşfedilmeyi ve üretilmeyi bekleyen konvansiyonel olmayan 
hidrokarbon kaynaklan için yeni teknolojilerin ortaya çıkma sürelerine bağlı olacaktır (Onur,….).
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Şekil 1.44. Ham petrol (gerçek 2004 $) fiyatlarının yıllara göre değişimi (Onur,…)

Şekil 1.45. Dünya petrol üretimi azalım eğrisi senaryoları (Onur,…)

Yalnızca arz ve talebi dikkate alan güvenilir petrol ve doğalgaz fiyatları projeksiyonları çoğu zaman beklentilerin 
ötesinde sonuçlanmaktadır. Bu ekonomik değerlendirme seçeneğinin, çoğu durumda beklentilerin ötesinde 
şekillenmesine şaşırmamak gereklidir. Zira petrolün ticari bir meta olarak, vazgeçilemez bir kaynak durumuna 
gelmesinden bugüne, dünya petrol fiyatları, talep tüketim dengesi kadar ve çoğu durumda spekülasyon 
(vurgunculuk) ve manipülasyonlarla (yönlendirme) belirlenmektedir. Bu durum, ABD›de Colonel Drake ile başladığı 
kabul gören ticari petrol üretiminin başlangıcından günümüze, hemen tamamı büyük şirketlerin şekillendirmesi ve 
yönlendirmeleriyle etkisini dünya ölçeğinde azaltmadan sürdürmüştür. Petrolün ticari bir meta olarak kullanımıyla, 
petrol fiyat dalgalanmaları ve politikaları çoğu zaman etik dışı yöntemlerle ABD›de Rockfeller›le başlayarak, yeni 
yöntem ve uygulamalarla dünya üzerindeki etkilerini azaltmadan, bugüne kadar sürdürmüştür. Arthur D›little 
(1983) gibi bazı araştırmacılar, petrol fiyatları ve hareketlerini «Acts of God» Tanrının belirlediği cinsten hareketler 
olarak tanımlamaktadırlar. Ancak, petrol fiyat hareketlerinin dönemsel çözümlemeleriyle ulaştığım sonuçlar, 
olayın gerçekte Dünya Enerji Tanrıları kabul gören, büyük petrol şirket biçimlendirmesi ve yönlendirmesiyle 
şekillendirildiğini, tartışmaya gerek bırakmaksızın ortaya koymaktadır. Bu durum, dönemler halinde petrol fiyat 
hareketlerinin ve nedenlerinin objektif olarak irdelenmesiyle açıklıkla görülmektedir (Çoban, 2009).
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I. Dönem (I. Dünya Paylaşım Savaşı Öncesi Dönem)

Bu dönem, petrol fiyat hareketlerinin ve politikalarının başlangıcıdır. İki şirketin, batıda ABD’de Standart Oil 
şirketinin ve doğuda Anglo Iranian (sonradan BP adını alacaktır) dünyadaki tüm petrol hareketlerini ele geçirerek, 
tekel olarak piyasayı kontrol ettikleri dönemdir. Petrol fiyat hareketleri, çoğu spekülasyon ve manipülasyonlarla 
(yönlendirme) belirlenmektedir. Bu nedenle, petrol fiyat dalgalanmaları eğrisinin iniş ve çıkışları keskindir (Şekil 
1.46) (Çoban, 2009).

II. Dönem (I. ve II. Dünya Paylaşım Savaşları Arası Dönem) 

İkinci dönemin başlangıcında, Anglosakson şirketlerin başında başta Ortadoğu olmak üzere Güney Amerika ve 
Asya’da önemli petrol kaynaklarını ele geçirmişlerdir. Birinci Dünya Harbi başlarınd,a özellikle Ortadoğu petrol 
zenginliklerinde İngilizlerin büyük payları bulunmaktadır. İkinci Dünya Harbi sonrasındaysa, Anglosakson’ların 
Ortadoğu petrol zenginliklerinde hisseleri % 92-93 oranlarında sabit kalmasına rağmen İngiliz payları Amerikalılar’a 
geçer. 1939 yılında % 76 olan İngiltere payları, 1952 yılında % 33’e düşer. ABD payları ise, 1939 yılında % 17’den 
1952 yılında % 59’a çıkacaktır. II. Dönemde, dünyadaki önemli petrol sahalarının hemen tamamı ağırlıklı olarak 
Anglo-Saxon şirketleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Musul eyaleti petrol sahaları, Osmanlı mülkünden 
koparılmıştır. Bu nedenle, petrol fiyatlarında birinci dönemde olduğu gibi petrol fiyatlarında keskin oynamalar 
gözükmez. Dönem başında, bir ara yeni petrol sahaları bulunamayacağı korkusuyla petrol fiyatları artma eğilimine 
girerse de önce Texas ve sonra Venezüella’da büyük sahaların bulunmasıyla bu korku aşılacaktır (Şekil 1.46) 
(Çoban, 2009).

III. Dönem [ II. Dünya Paylaşım Savaşı ile Arap - İsrail Savaşı (Yom Kippur) Arası Dönem ]

İkinci dünya savaşından 1973 yılındaki Arap - İsrail (Yom Kippur) savaşına kadar petrol fiyatları 23 yıl boyunca 
düşecektir. Bu aralıkta, petrol fiyatları günün fiyatlarıyla % 70 civarında değer kaybeder. Ancak üçüncü dönemin 
sonunda, Yom Kippur savaşıyla petrol fiyatlarında on yıl boyunca sürecek, basamaklı yükselen büyük bir artış 
dönemi başlayacaktır (Çoban, 2009) (Şekil 1.46).

IV. Dönem (Arap - İsrail Savaşı Sonrası İran Devrimi ile Irak - İran Savaşı - 1983 Arası Dönem)

Dördüncü dönem, Ekim 1973 Arap - İsrail savaşıyla başlar. 1973 ile 1983 yılları arasını kapsayan on yıllık sürede 
petrol fiyatları % 1300 oranında artmıştır. Önce 34 API’lik Basra Körfezi petrolünün 1 Ocak 1973’de 2,59 dolar / 
varil olan fiyatı, 1 Ocak 1974 tarihinde 11,65 dolar / varil’e yükselir. 1973-1978 yılları arsında petrol fiyatı varili 12-
14 dolar arasında sabitlenir. Bu krizden en çok, büyük ABD şirketleri karlı çıkmıştır. Ancak, aynı dönem içindeki 
ikinci ve üçüncü fiyat krizi gecikmeden gelecek ve petrol fiyatları yeniden fırlayacaktır. İkinci petrol fiyat krizi, İran 
devrimiyle gelir. İran İslam devrimiyle petrol fiyatı 31,62 dolar / varil olacaktır. Dönemin üçüncü krizi, Saddam’ın 22 
Eylül 1980’de İran’a saldırmasıyla ortaya çıkmıştır. 1981 yılında, OPEC’inde üretimlerini azaltmalarıyla ham petrol 
fiyatı 35,93 dolar / varil olacaktır. Fiyat hareketlenmesinde yeni yönlendirmeler söz konusudur. ABD’nin, büyük çok 
uluslu şirketlerinin, Irak’ın İran’a saldırısının öncesinde inşa ettirdikleri depolara büyük miktarlarda petrol stoku 
yapmışlardır ? ABD şirketlerinin inşa ettirdikleri dev depolara çok büyük miktarlarda ham petrol depolamaları, 
Suudi Arabistan’ın üretim artışı ile karşılanmaya çalışılır. Suudiler üretimlerini artırmalarına rağmen, ABD petrol 
şirketlerinin bir anda artan petrol isteklerini karşılamakta zorlanırlar. (Şekil 1.46) (Çoban, 2009).

V. Dönem (Küresel Politikalara Geçiş Dönemi / 1983 - 2008)

Son dönem, 1983 yılında petrol fiyatlarında ilk belirgin düşmeyle başlar. Petrol fiyatları (Brent) 1980 yılından 
1986 yılına kadar ortalama %250 oranında düşecektir. 1986 yılından sonra 20 doların altına inen petrolün varil fiyatı, 
Saddam’ın Kuveyt işgali sırasında yeniden kısa süreli 20 ABD dolarının üzerine çıkacaktır. 1998 yılına gelindiğinde 
Asya krizi sonrasında petrol fiyatları dibe vuracaktır. 10 doların altına inen petrol fiyatları aslında bir başka hareketin 
ortaya çıkmasıyla yükselecektir. En düşük petrol fiyatlarının yaşandığı bu dönemde, petrol sektöründe şirket 
evlilikleri gündeme gelecektir. 2001 yılından sonra, yeniden petrolün varil fiyatı 20 doları geçecektir. ABD’nin Irak 
işgali sonrasında, petrol fiyatları hızla yükselerek 60 doları geçer. Cera, 2005 ve 2006 arz ve tüketime bağlı petrol 
fiyat analizlerinde 35 - 40 dolar arasında beklediği petrol varil fiyatları beklenilenin yine üzerinde gerçekleşecektir 
(Şekil 1.46) (Çoban, 2009). 

2006 yılı, enerji piyasaları için dünyada ve Türkiye’de önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Silahlanma 
yarışı ve soğuk savaş sonrasında dünyadaki yeni güç dengelerini enerji politikalarının belirleyeceği hususu 
uluslararası arenada tartışma konusu olmuş, enerji ithal eden gelişmiş ülkeler hızla bu alanda yeni kararlar alma 
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ve eski stratejilerini gözden geçirme sürecine girmişlerdir. Enerji alanında yaşanan uluslararası gelişmelerin, 
diğer enerji ithalatçısı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de birçok olumsuz yansımaları olmuştur (EPDK, 2007). 

Günümüzde petrol rezervlerinin coğrafi dağılımı değerlendirildiğinde, bütün dünyanın petrol kaynakları için 
Orta Doğu’ya bağımlı durumda olduğu görülmektedir. Orta Doğu’da sıkça gündeme gelen istikrarsızlıklar, modern 
dünyanın önemli ihtiyacı olan petrolün kesintisiz bir şekilde temininde sıkıntılara yol açmaktadır. Bu noktada en 
önemli hususlardan birisi, enerji ihraç eden ülkelerin dünya piyasalarında siyasi güç elde etmeleridir (EPDK, 2007). 

2006 yılında dünya petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarının maliyet bazlı olmayıp siyasi 
kararlar sonucu oluştuğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Siyasi istikrarsızlıklar, özellikle Ortadoğu’da yaşanan 
gerginlikler üç sene önce varil başına 30 Dolar olan ham petrol fiyatını 2006 yılında 75 Dolar/Varil seviyesine 
çıkarmıştır. Petrol fiyatlarını bir taraftan Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya gibi büyüyen ekonomilerin artan talebi, 
diğer taraftan da başta Irak olmak üzere Venezuela ve Nijerya gibi üretici ülkelerin içinde bulunduğu belirsizlikler 
de tırmandırmıştır (EPDK, 2007).

ABD finans piyasalarından 2007 yılı itibariyle yayılan kriz, küresel anlamda tüm ekonomilere sirayet etmiş 
ve 2008 yılından sonra da hatırı sayılır etkiler yaratan bu küresel durgunluk, hem sebepleri hem de sonuçları 
yönünden ekonomi yazınına yepyeni kavramlar ve tartışma konuları getirmiştir (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2008).

2007 yılında petrol arzında darboğaz yaşanırken, 2008 ve 2009 yıllarında küresel daralmanın etkisiyle talepte 
hızlı bir düşüş yaşanmış, üretimdeki düşüş aynı hızda olamayıp arz fazlası meydana gelmiştir. OPEC, 2009 yılına 
4,2 milyon v/g üretim kesintisi kararı ile girmiştir. Ancak OPEC’in bu kararına üye ülkeler ancak % 56 oranında 
uyabilmişlerdir (TBMM, 2010).
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VI. Yakın Dönem - Günümüz

Haziran ayının ortalarında 115 USD/varil ile 2014 yılının en yüksek seviyesine ulaşan Brent türü ham petrolün fiyatı 
yılsonunda 56 USD/varil seviyesine kadar gerilemiştir. Petrol fiyatlarında gözlenen bu keskin düşüşte rol oynayan 
faktörlerden en önemlisi, ABD’de yeni geliştirilen teknolojilere bağlı olarak maliyetlerin düşmesinin etkisiyle kaya 
petrolü üretiminde gözlenen hızlı artıştır. Ayrıca, 2014 yılı boyunca devam eden çatışmalara bağlı olarak Irak ve 
Libya’da petrol üretiminin sekteye uğraması beklenirken, her iki ülkede de üretimin artması, fiyatlardaki düşüşte 
etkili olan arz yönlü gelişmelerden bir diğeri olmuştur. Son olarak, Kasım 2014’teki toplantısında Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kotasını azaltmama kararı alması yılın son ayında petrol fiyatlarındaki düşüşü 
hızlandırmıştır (İş Bankası, 2015). 

Talep tarafındaki gelişmelere bakıldığında, Euro Alanı ile Japonya’da ekonomik aktivitenin zayıf seyri ve 
dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel petrol talebindeki artışın ivme 
kaybetmesine neden olmuştur. Petrol piyasasındaki bu gelişmelere ek olarak Fed’in para politikasını sıkılaştırmaya 
başlayacağına yönelik beklentilerin etkisiyle ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının da 
petrol fiyatlarındaki düşüşte rol oynadığı gözlenmektedir (İş Bankası, 2015).

Şekil 1.47. Petrol fiyatlarındaki düşüşün nedenleri (İş Bankası, 2015)

ABD’de yatay sondaj (horizontal drilling) ve hidrolik çatlatma (hydraulic fracturing) gibi konvansiyonel olmayan 
yöntemlerle çıkarılan petrol arzının son yıllarda hızlı bir şekilde artması, küresel ölçekte petrol piyasasında 
arz-talep dengelerini değiştiren bir teknolojik gelişme olarak değerlendirilmektedir. ABD Enerji Enformasyon 
İdaresi (U.S. Energy Information Administration - EIA) verilerine göre, ABD’nin toplam petrol üretimi (Petrol 
üretimine ilişkin çeşitli kaynaklarda farklı veriler bulunmaktadır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak EIA tarafından 
yayımlanan veriler kullanılmıştır. Söz konusu veri ham petrol, doğalgaz sıvıları, diğer sıvılar ve rafineri kazanımını 
kapsamaktadır), 2012 yılsonu itibarıyla bu tarihe kadar en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan’ı geride 
bırakmıştır. 2013 yılsonu itibarıyla ABD’nin dünya petrol üretimindeki payı % 13,7’ye ulaşırken, Suudi Arabistan’ın 
payı % 12,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında da, ABD’nin dünya petrol üretimindeki payının artmaya devam 
ettiği gözlenmektedir (İş Bankası, 2015).

2008 yılında küresel krizin etkisiyle önemli ölçüde düşen ABD’nin petrol üretimi bu tarihten itibaren her yıl 
artış kaydetmiştir. Nitekim, ülkede 2008-2013 döneminde petrol üretimi % 48 artmıştır. Aynı dönemde, ABD’nin 
kanıtlanmış petrol rezervi miktarı büyük ölçüde yeni keşfedilen kaya petrolü rezervlerinin etkisiyle % 78 düzeyinde 
artmıştır. 
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Şekil 1.48. ABD’nin yıllık ham petrol üretimi, ithalatı ve kanıtlanmış ham petrol rezervleri (1981-2013) (İş Bankası, 2015)

ABD’nin petrol üretimindeki bu olağanüstü artış, ülkenin petrol ithalatına bağımlılığını azaltmaktadır. 2005 
yılında petrol ihtiyacının % 61’ini ithalat ile karşılayan ABD, 2014 yılında gelindiğinde ihtiyacının sadece % 29’luk 
kısmını ithalat yoluyla karşılar hale gelmiştir. EIA’nın tahminlerine göre bu oranın önümüzdeki beş yıl içerisinde % 
25 seviyesinde kadar gerileyeceği öngörülmektedir (İş Bankası, 2015).

Şekil 1.49. ABD’de kaynaklara göre ham petrol ve diğer sıvı yakıtlar arzı (1970-2040) (İş Bankası, 2015)

Önde gelen petrol üreticilerinden olan Irak ve Libya’da (Günlük petrol üretiminin 1,9 milyon varil ile en yüksek 
seviyeye ulaştığı 2008 yılında Libya, en büyük 17. petrol üreticisi ülke olmuştur. Ülkede yaşanan siyasi sorunların 
petrol üretimini etkilemesine bağlı olarak günlük petrol üretimi 0,5 milyon varile kadar düşmüş ve Libya 2011 
yılında en büyük 29. petrol üreticisi ülke konumuna gerilemiştir. İzleyen yıllarda ise üretimde yeniden artış 
sağlanmaya başlanmıştır) devam eden sorunlara bağlı olarak her iki ülkenin petrol arzında 2014 yılının ikinci 
yarısında beklenen kesinti gerçekleşmemiştir. Bu ülkelerde yaşanan sorunlar petrol üretimlerini olumsuz yönde 
etkilememiş; aksine iki ülke de 2014 yılının ilk dokuz ayı boyunca dünya petrol arzı artışına en fazla katkı yapan 
ülkeler arasında yer almıştır (İş Bankası, 2015).
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Şekil 1.50. Libya’nın petrol üretimi (2012-2014) (İş Bankası, 2015)

İslam Devleti (İD, eski adıyla IŞİD) ile devam eden çatışmalara yakın olan Kerkük’te üretim azalmış olmakla 
birlikte, Irak’ta çatışmalardan daha az etkilenen güneydeki petrol sahalarında üretimin artması ülkenin toplam 
arzını olumlu yönde etkilemiştir. Irak’a benzer şekilde gerginliklerin sürdüğü Libya’da da petrol üretiminin 2014 
yılında belirgin şekilde artması petrol fiyatlarındaki düşüşte rol oynamıştır. Irak ve Libya’nın 2014 yılında küresel 
petrol arzı artışına sağladığı toplam katkı ABD’ye yakın seviyede gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2014 yılındaki artışa 
rağmen Libya’nın petrol üretiminin halen 2012 yılı seviyesinin oldukça altında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
Libya’nın petrol üretimini daha da artırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu durum, petrol fiyatları üzerinde 
önümüzdeki dönemde aşağı yönlü baskı yaratabilecek ilave bir unsur olarak değerlendirilmektedir (İş Bankası, 
2015). 

Ayrıca, son yıllarda en büyük petrol rezervi keşifleri Brezilya’daki “offshore” üretim sahalarında 
gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, Brezilya’nın petrol üretimi istikrarlı bir artış eğilimi sergilemektedir. Nitekim, 
Brezilya 2014 yılında petrol arzı artışına ABD’nin ardından en yüksek katkıyı yapmıştır (İş Bankası, 2015).

12 ülkenin üyesi olduğu OPEC, 27 Kasım 2014’teki toplantısında petrol fiyatlarında devam eden sert düşüşe 
rağmen üretim kotasını azaltmama kararı almıştır. EIA verilerine göre, Eylül 2014 itibarıyla dünya günlük petrol 
üretiminin % 39’unu sağlayan OPEC üyesi ülkelerin bu kararının ardından petrol fiyatlarındaki düşüş hız kazanmıştır  
(İş Bankası, 2015).

OPEC’ üyesi ülkelerin “kapasite fazlası”nın nispeten yüksek olması da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. 
Fiyatlarda hızlı yükselişin kaydedildiği 2003-2008 döneminde, OPEC’in kapasite fazlasının düşük seyrettiği dikkat 
çekmektedir. Nitekim, kapasite fazlasının düşük olduğu dönemlerde petrol piyasasında arz kaynaklı oluşabilecek 
aksamalara fiyatlar hızlı bir şekilde yukarı yönlü tepki verebilmektedir. Mevcut durumda ise OPEC üyesi ülkelerin 
kapasite fazlasının nispeten yüksek seviyede bulunması, petrol üretiminde yaşanabilecek aksamaların fiyatlar 
üzerindeki yukarı yönlü etkisini hafifletebilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir (İş Bankası, 2015).
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Şekil 1.51. OPEC’in kapasite fazlası ve petrol fiyatları (İş Bankası, 2015)

Bütçe gelirlerinin önemli bir bölümünü petrolden elde edilen gelirlerin oluşturduğu, dolayısıyla, bütçe dengelerini 
korumak ve mevcut kamu harcamalarını sürdürmek için petrol fiyatlarının yüksek düzeyde seyretmesine ihtiyaç 
duyan Venezuela ve İran gibi OPEC üyesi ülkeler üretim kotasının azaltılması gerektiğini ve böylece petrol fiyatlarının 
yeniden artışa geçebileceğini savunurken, örgütün toplam petrol üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren 
Suudi Arabistan’ın pazar payı kaybetmemek için üretim kotasını azaltmaya yanaşmadığı ileri sürülmektedir. Ancak, 
1980’li yıllarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından OPEC’in fiyatları yeniden artırmak için üretimi kısması arzu 
edilen sonucu vermemiştir. Fiyatlar uzun bir süre boyunca düşük seviyelerde seyretmiş ve OPEC üyesi ülkeler bu 
süreçte pazar payı kaybetmiştir. Suudi Arabistan’ın petrol üretim kotasını kısmaya karşı çıkarak aynı hatayı bir 
defa daha yapmak istemediği anlaşılmaktadır. Ayrıca, gerek Suudi Arabistan’ın gerekse de diğer petrol üreticisi 
Körfez ülkelerinin, fiyatların yüksek seyrettiği dönemlerde büyük tutarlara ulaşan kamu sermayeli yatırım fonu 
oluşturdukları için ekonomilerinin petrol gelirlerindeki azalmaya dayanıklı olduğu düşünülmektedir (İş Bankası, 
2015). Aralık 2014 itibarıyla, BAE’nin 773 milyar USD, Suudi Arabistan’ın 757 milyar USD, Kuveyt’in 548 milyar 
USD ve Katar’ın 256 milyar USD büyüklüğünde kamusal sermayeli yatırım fonları bulunmaktadır (http://www.
swfinstitute.org/fund-rankings/).

Diğer taraftan, Suudi Arabistan’ın, petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin konvansiyonel metotlara kıyasla 
daha yüksek maliyetlerle üretim yapan ABD’li ve Kanadalı kaya petrolü üreticilerini piyasa dışında bırakabileceğini 
hesapladığı da tahmin edilmektedir. Bir başka ifade ile OPEC’in özellikle kaya gazı üreticileri ile bir “fiyat savaşı”na 
girdiği görülmektedir. Orta Doğu’da konvansiyonel yöntemlerle üretilen ham petrolün varil başına ortalama 
maliyetinin 27 USD civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bazı kuyularda bu maliyet, varil başına 10 USD’ye kadar 
düşmektedir (İş Bankası, 2015).

Özellikle gelişmiş ülkelerde ulaşımda, sanayide ve ısınmada enerji verimliliğini gözeten politikaların ve 
yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden uygulamaların hayata geçirilmesinin etkisiyle ekonomik 
büyüme ile petrol talebi arasındaki ilişkinin zayıfladığı dikkat çekmektedir. Örneğin, ABD’nin günlük petrol tüketimi 
2004 yılında 20,7 milyon varil iken, 2013 yılı itibarıyla 18,9 milyon varil seviyesine gerilemiştir. ABD ekonomisi 
bu dönemde reel olarak % 18,4 oranında büyümüştür. Petrole bağımlılığın azalmasıyla birlikte 1970’li yıllarda 
küresel çapta birincil enerji arzı içinde yaklaşık % 50 olan petrolün payının son yıllarda % 30’lara gerilediği dikkat 
çekmektedir (İş Bankası, 2015).
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Şekil 1.52. Küresel GSYH ve enerji arzı (İş Bankası, 2015).

Şekil 1.53. Küresel enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı (%)  (İş Bankası, 2015)

Son üç yılda olduğu gibi 2014 yılında da küresel ekonomik aktivite beklentilerden daha zayıf bir toparlanma 
eğilimi sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde de küresel ekonomideki zayıf görünümün devam edeceği tahmin 
edilmektedir. ABD dışındaki gelişmiş ülkelerde küresel krizin neden olduğu sorunlar bu ülkelerin büyümeye 
performansları üzerinde baskı yaratmaya devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde de büyüme gerek küresel 
kriz öncesi döneme gerekse küresel kriz sonrası toparlanma evresine kıyasla düşük düzeyde kalmıştır. Küresel 
ekonomideki bu zayıf görünüm, petrol fiyatları üzerinde talep yönlü bir baskı oluşmayacağına işaret etmektedir. IEA, 
2014 yılında bir önceki yıla göre gerileyen OECD ülkelerinin toplam petrol talebinin 2015 yılında yatay seyredeceğini 
tahmin etmektedir. OECD dışı ülkelerin petrol talebinde ise tedrici artışın devam edeceği öngörülmektedir. Arz 
tarafında ise, OECD ülkelerinin petrol üretimlerini düzenli bir şekilde artırmaya devam ettikleri görülmektedir. IEA, 
OECD dışı ülkelerin de 2015 yılında 2014 yılına kıyasla daha fazla petrol üreteceklerini tahmin etmektedir. OPEC’in 
üretimine ilişkin tahmin yayımlanmamakla birlikte, örgütün üretim kotasını değiştirmeyeceği varsayımıyla küresel 
petrol arzının 2015 yılında talebin üzerinde artacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, küresel düzeyde petrol 
stoklarının artacağına işaret etmektedir (İş Bankası, 2015).
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Çizelge 1.29. Küresel petrol talebi ve arzı (İş Bankası, 2015).

Petrol fiyatlarının uzun süre ortalama 100 USD/varil’in üzerinde seyretmesi, dünyada petrol arama ve çıkarma 
faaliyetlerini teşvik ederken, fiyatların yüksek seviyesi konvansiyonel üretim sahaları dışında yeni teknolojilerin 
kullanımı ile geçmişte ekonomik olmayan petrol üretiminin de artmasına olanak vermiştir. Özellikle, ABD’de artan 
kaya petrolü üretimi, ülkeyi Suudi Arabistan’ı geçip dünyanın bir numaralı petrol üreticisi konumuna getirmiştir. 
ABD’deki üretim artışının yanında Brezilya’nın yeni keşfedilen petrol rezervleri ile arzını artırmaya devam etmesi, 
Irak ve Libya’nın siyasi sorunlara rağmen petrol üretimlerini artırmaları Haziran 2014’te yılın en yüksek seviyesine 
ulaşan petrol fiyatlarının tedrici olarak gerilemeye başlamasına neden olmuştur. Arz tarafındaki bu olumlu 
gelişmelere karşılık, ABD hariç gelişmiş ülkelerdeki zayıf ekonomik görünüm ve en büyük ikinci petrol tüketicisi 
olan Çin ekonomisinde gözlenen yavaşlama eğilimi petrol talebindeki artışın ivme kaybettiğine işaret etmektedir. 
Talep yönlü baskının olmaması petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesine neden olmuştur. Son olarak, 
OPEC’in Kasım ayındaki toplantısında üretimi kısmak yerine yüksek maliyetli üreticileri piyasa dışında bırakmak 
için bir nevi fiyat savaşına girmesi, fiyatlardaki düşüşü hızlandırmıştır. Global talep koşullarının zayıf seyretmeye 
devam edeceği ve arz tarafındaki yapısal değişiklikler dikkate alındığında, petrol fiyatlarının kısa vadede geçmiş 
yıllardaki seviyelerine doğru yükselmesinin çok olası olmadığı düşünülmektedir. Nitekim, 2015 yılına ilişkin petrol 
fiyatı tahminlerinin 70-75 USD/varil seviyelerinde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel büyüme üzerindeki net etkisinin pozitif olması beklenmektedir. Özellikle, 
net enerji ithalatının GSYH’ye oranının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerin bu süreçten en fazla yararlanacak 
ülkeler olacağı tahmin edilmektedir. Son yıllarda artan enerji verimliliği özellikle gelişmiş ülkelerin birçoğunun 
petrole bağımlılığını azaltmıştır. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha az olsa da birçok gelişmiş 
ülkede de petrol fiyatlarındaki düşüş büyümeyi destekleyecektir. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş özellikle 
Euro Alanı ve Japonya’da deflasyon endişelerini güçlendirerek, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez 
Bankası’nın uzun bir süre boyunca genişleyici yönde para politikalarına devam etmesine neden olabilecektir.

1.4.3. Dünya Petrol Fiyatları

Petrol fiyatları, dünya ve ülke ekonomik performansı açısından önemli göstergelerden biri durumundadır. 
Doğal olarak, petrol fiyatlarındaki artış ne kadar fazla ve uzun süreli ise, makroekonomi üzerindeki etki de o kadar 
büyük olmaktadır (Bayraç, 2004). 

Fiyat artışının ekonomi üzerindeki doğrudan etkisinin büyüklüğü genel olarak; petrol maliyetinin milli gelir 
içindeki payı, nihai kullanıcıların tüketimde tasarruf etme ve verimli kullanma becerisi ile alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımına bağlıdır (Bayraç, 2004).

Petrol fiyatında meydana gelen artış sonucu ortaya çıkan ticaret kayması, petrol ithal eden ülkelerden, petrol 
ihraç eden ülkelere doğru bir gelir transferine neden olmaktadır (Bayraç, 2004). 

Petrol ihraç eden ülkeler için, fiyat yükselişinden kaynaklanan ihracat gelirleri, doğrudan reel milli geliri 
arttırmaktadır. Ancak genel olarak, bu ülkelerin doğrudan ihracat yaptıkları ülkelerde yaşanan ekonomik 
durgunluk sonucu, net petrol ithalatçısı olan ülkelerin, diğer ihraç mallarına olan talep düşmekte ve buna bağlı 
olarak, yükselmiş fiyatlarla petrol satışından elde edilen gelirin bir kısmını götürmektedir (Bayraç, 2004).
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Petrol ithalatçısı konumundaki ülkelerde artan petrol fiyatları, enflasyon ve girdi maliyetlerinde yükselişe 
neden olurken, petrol dışı ürünlere olan talebin de düşmesine yol açar. Hükümet harcamalarında kısıntıya 
gidilmesi sonucu, bir yandan vergi gelirleri düşerken, diğer yandan da bütçe açığı artar. Bu durum, faiz oranlarını 
arttırırken, ücretlerin reel düşüşe karşı direnç göstermesi sonucu, petrol fiyatlarındaki artış tipik olarak nominal 
ücret seviyeleri üzerinde baskı oluşturmaktadır (Bayraç, 2004). 

Talepteki düşüşe, ücretler üzerindeki baskının eklenmesiyle, işsizlik (en azından kısa dönemde) artmaktadır. 
Yükselen fiyatların tüketici ve iş dünyasındaki güveni sarsmasıyla birlikte, söz konusu etkiler katlanarak 
büyümektedir (http://www.turkishtime.org/32/tr_22_3.asp).

Petrol fiyatlarında yaşanan artış, uluslararası ticaret dengesini ve döviz kurlarını da etkilemektedir. Fiyatlardaki 
artış sonucu, petrol ithal eden ülkelerin ödemeler dengesi bozulmakta, böylece ithal malları pahalanırken ihraç 
malların değerinin düşmesi, diğer bir ifadeyle reel milli gelir düşmesine neden olmaktadır (Bayraç, 2004).

Merkez bankasının ve hükümetin para politikalarında bir değişikliğe gitmemesi halinde, dolar kuru yükselmekte 
ve bu durum, petrol üreten ülkelerin, ülke varlıklarını değerlendirirken ölçüt aldıkları dolar bazlı uluslararası 
rezerv gereksinimi de artmaktadır (Bayraç, 2004).

Petrol fiyatlarındaki artışların petrol ithal eden ekonomiler üzerindeki etkileri (Bayraç, 2004) ;

i. Petrol fiyatlarındaki artışların milli gelir üzerinde yarattığı olumsuz etki, petrol harcamalarının milli gelir 
içindeki payına ve ülkenin petrole olan bağımlılığına göre değişmektedir.

Bir ülkede petrol harcamalarının milli gelir içindeki payı yüksekse ve ayrıca, bu ülkenin petrol tüketiminin 
azaltılarak diğer alternatif enerji kaynaklarına yönelme olanakları kısıtlı ise, yüksek petrol fiyatlarının ekonomi 
üzerindeki olumsuz etkisi artmaktadır.

ii. Yüksek petrol fiyatlarının makroekonomik hedefler ve özellikle yüksek petrol fiyatlarına uyum sağlamak 
amacıyla, yürütülen politikaların sonuçları açısından da önemli etkileri bulunmaktadır. Yüksek petrol fiyatları 
doğrudan girdi maliyetini arttırmakta ve bu durum, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına ve dolayısıyla 
enflasyona neden olmaktadır.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu arttıran etkisi özellikle, yapısal sorunları bulunan ve bütçe açıklarının 
borçlanma yoluyla kapatılmaya çalışıldığı gelişmekte olan ekonomilerde daha fazla hissedilmektedir.

iii. Yüksek petrol fiyatları, petrol ithalatçısı ülkelerin reel milli gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu 
ülkeler petrol tüketimlerini petrol fiyatı artışları oranında azaltmalarının mümkün olmaması nedeniyle, milli gelir 
içerisinde toplam petrol harcamalarına ayrılan pay giderek artmakta ve dolayısıyla, diğer harcamalara ayrılan pay 
azalmaktadır.

Petrol fiyatlarındaki artışların petrol ihraç eden ekonomiler üzerindeki başlıca etkileri (Bayraç, 2004);

i. Yüksek petrol fiyatları petrol ihraç eden ülkelerde, doğrudan ihracat gelirlerini arttırmakta ve dolayısıyla milli 
geliri arttırıcı yönde etki yaratmaktadır. Aslında petrol üreten ülkeler, ekonomilerinin enerji sektörüne bağımlı 
olması nedeniyle, düşük petrol fiyatlarının kendi ekonomilerine daha fazla zarar verdiğini ifade etmektedirler.

ii. Petrol üreten ülkeler, tüketici ülkelerin petrol ürünlerine uyguladığı ağır vergilerden yakınmakta ve petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmanın bir bölümünün bu vergilerden kaynaklandığını ileri sürmektedirler.

iii. Yüksek petrol fiyatları petrol ithal eden ülkelerden petrol ihraç eden ülkelere gelir transferine yol açmakta 
ve bu nedenle, ülkeler arasındaki gelir dengesizliği artmaktadır.

Ham petrol fiyatlarının 1861 - 2008 ve 2000 - 2015 yılları arasındaki değişimi Şekil 1.54 ve Şekil 1.55’te 
görülmektedir. 1860’larda Pensilvanya petrol yataklarının devreye girmesiyle o döneme kadar yükselmekte olan 
fiyatlar hızlı bir düşüşe geçmiştir. 1970’li yıllara kadar yaklaşık sabit bir eğilim izleyen ham petrol fiyatları Yom 
Kippur savaşı ile birlikte hızlı bir yükselişe geçmiş ve sonrasında İran devrimi ile hızlı bir düşüş gerçekleşmiştir. 
1990’ların sonunda Asya ekonomik krizi, petrol fiyatları hızlı bir yükselişe geçmiştir. 
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Şekil 1.54. 1861 - 2009 yılları arasında dünyada yaşanan olaylara göre petrol fiyatlarındaki değişiklikler (BP, 2009)

Şekil 1.55. 2000 - 2015 dünya petrol fiyatları (International Energy Agency -IEA, Reuters)

2014 yılının ilk 6 ayında da 109 $/varil olan Brent petrolü, Haziran ayında 115 $/varil seviyesini gördükten sonra 
hızlı bir düşüşe geçmiş ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 56 $/varil’e kadar düşmüştür (Şekil 1.56).



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - II

106

Şekil 1.56. 2013 - 2015 Dönemi Brent ve WTI Petrol Fiyatları (TPAO, 2015)

Petrol fiyatlarının son aylardaki düşüşünde temel etken, petrol talebinin ivme kaybetmesi, buna karşılık petrol 
arzının talep artışından çok daha fazla yükselmesidir. 2010 yılından bu yana, petrol üretiminin merkezi sayılan 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yüksek siyasi tansiyon, petrol arzını her an sekteye uğrayabileceği endişesine neden 
olmaktaydı. Risk algısı yüksek olunca, en ufak bir siyasi gelişme, piyasalarda tedirginliğe yol açmakta ve fiyatların 
100 $/varil seviyesinin üstünde kalmasına neden olmaktaydı. Ancak, 2014 yılının başından itibaren yaşanan, gerek 
siyasi, gerek ekonomik, gerekse sektörel gelişmeler, muhtemel siyasi krizlerin yarattığı söz konusu riskleri büyük 
ölçüde ortadan kaldırmıştır (TPAO, 2015).

ABD’nin büyük katkı koyduğu küresel petrol üretiminde yaşanan artış, siyasi açıdan risk arz eden bölgelerde 

yaşanması muhtemel üretim kesintilerini rahatlıkla ikame edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Bununla birlikte özellikle 

Asya’da görülen büyümedeki yavaşlama nedeniyle küresel petrol talebi, 2014 yılında yavaşlamıştır (TPAO, 2015).

ABD Dolarının Avro ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanması, bu ülkelerin 
petrole ödedikleri bedeli artırmış, dolayısıyla talepleri düşmüştür. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulan 
yakıt verimliliğini artırma çabaları, benzin ve dizel talebini azaltmıştır. Bunun yanı sıra, şeyl devrimiyle ucuzlayan 
doğalgaz fiyatı, elektrik üretiminde petrolden doğalgaza geçişi tetiklemiştir (TPAO, 2015).

2015 yılının başına bakıldığında ise ekonomik büyüme oranlarında toparlanma ile birlikte petrol talebi artmaya, 
arz ise dengelenmeye başlamıştır. Buna ek olarak OPEC petrol sözleşmelerine dahil olan oyuncuların arttığını ve 
işlem hacminin yükseldiğini, bu durumun da petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunu ifade etmiştir (TPAO, 
2015).

Son dönemde, Brent petrolünün fiyatının artan bölgesel arza bağlı WTI petrol fiyatına göre daha fazla düşmesi 
ile WTI petrolü ile Brent petrolü arasındaki makas daralmıştır (TPAO, 2015).

ABD Enerji İdaresi 2015 yılında yaptığı projeksiyonda 2015 yılı Brent petrol fiyatı için 55,62 $/varil, WTI petrolü 
için ise 52,72 $/varil öngörüsünde bulunmuştur (TPAO, 2015).

1970’lerden günümüze ABD doları iç ve dış bir dizi faktör tarafından desteklenmektedir. Zira petrol ticaretinin 
dolar bazında gerçekleştirilmesi dolar için yeni nesil Bretton Woods olarak değerlendirilmektedir. Petrolün rezerv 
sınırının yanında hem değeri hem de hacmi bakımından en çok işlem gören emtia olmaya devam etmesi petrole 
önemli bir misyon yüklemektedir. Nitekim petrolün dolarla fiyatlandırılması, doların küresel ekonomide en çok 
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tercih edilen para birimi olmaya devam etmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Çünkü petrol ithalatçısı 
ülkeler petrol talebi yaratırlarken eş zamanlı olarak aralıksız şekilde canlı ve çeşitlendirilmiş bir dolar talebi 
de yaratmaktadırlar. Somutlaştırmak gerekirse 2006’da dünya genelinde günde 5,5 milyar dolarlık ham petrol 
kullanılması dolara yönelik talebin büyüklüğünü göstermeye yetmektedir (Momani, 2008)

Tarihsel olarak bakıldığında petrol fiyatları ile ABD doları arasında güçlü ve ters yönlü ilişki olduğu göze 
çarpmaktadır (Şekil 1.57). ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması sadece petrol fiyatlarında 
değil, değeri ABD doları cinsinden ölçülen diğer birçok emtianın fiyatlarında da gerilemeye yol açmaktadır (İş 
Bankası, 2015).

Şekil 1.57. ABD Doları endeksi ve petrol fiyatları (Berman, 2015)

Petrolün dolarla ticaretinin aslen 1974 yılı Haziran ayında “Birleşik Devletler-Suudi Arabistan Ekonomik 
Ortaklık Komisyonu”nun kurulması ile başlamış olduğu ifade edilmektedir. İkili ticaretin geliştirilmesini hedefleyen 
komisyonun esas amacı Suudi Arabistan’ın petrol gelirlerinin ABD mal ve hizmetlerine harcanmasını sağlayarak 
petrodolar çevriminin sağlanabilmesi olarak özetlenebilmektedir. Aradan geçen pek çok siyasi ve ekonomik 
aksamaya rağmen günümüzde anlaşma geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca petrol gelirlerinden ortaya çıkarılan 
fonlar da dolar bazlı yatırımlar haline gelmekte; ABD finans piyasaları vasıtasıyla petrol ithal eden ve yüksek 
cari açıklarla mücadele eden ülkelere borç verilmek üzere çevrilmektedir. Şekil 1.57’te de görülebileceği gibi 
1997 sonrasında petrol fiyatları ile ABD doları arasında güçlü ve ters yönlü bir ilişki oluştuğu göze çarpmaktadır 
(Momani, 2008). Yani ABD doları değerinde diğer para birimleri karşısında oluşan bir artış/azalış, petrol fiyatlarında 
gerilemeye/yükselmeye neden olmaktadır (Berman, 2015).

Körfez ülkelerindeki petrol gelirleri yüksek oranda ABD varlıklarına yatırılmaktadır. 2000’li yıllarda artış trendine 
giren söz konusu varlık hacmi Körfez ülkelerinin kümülatif cari hesap fazlalığıyla da paralel seyir göstermektedir. 
Özellikle 2004 yılı itibariyle tırmanışa geçen Körfez ülkelerin yabancı varlık yatırımları Asya’ya ve Avrupa’ya yönelmiş 
olmakla birlikte artan oranlarda ABD piyasalarında değerlendirilmektedir. Körfez ülkelerinin kriz döneminde off-
shore banka depozitoları ve ABD’deki hisse senetleri hacminde belli bir miktarda azalma kaydedilmesine karşın, 
bu ülkelerin ABD’deki kısa ve uzun vadeli tahvillere yönelimleri azalmamıştır. Ayrıca Kuzey Amerika’daki finans 
kuruluşları sektörel yatırım olanakları çeşitliliğine ve yüksek miktarlardaki sermaye hareketliliğini absorbe 
edebilecek derinliğe sahip bulunmaktadır. Bu nedenle ulusal varlık fonlarının % 37’lik kısmı ile de fonlanmıştır. 
En büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan ABD’ye petrol satışlarıyla elde edilen gelirin, Körfez ülkelerince 
tekrar sermaye piyasaları aracılığı ile ABD’ye transferi şeklindeki petrodolar çevrimi gerçekleştirilmektedir (Aydın 
ve Tokatlıoğlu, 2016). 
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Hem petrol ihraç hacmindeki artış hem de petrol fiyatlarının tırmanmaya başlamasıyla 2000’lerin ilk yıllarında 
söz konusu ülkelerin merkez bankalarındaki dolar rezervleri ABD’deki güvenilir tahvillere akmaya başlamıştır. 
Tahminlere göre 2006 yılı sonunda petrol ihraç eden ülkeler 3,4 ila 3,8 trilyon dolar arası yabancı finansal varlık 
kontrolüne erişmişlerdir. Fakat bu petrodolar transferi sermaye piyasaları katmanlarında yüksek riskli yatırımları 
fonlamıştır. Bu fonlamanın önemli bir kısmı dünya finans piyasalarına bağımsız yatırım fonları, resmi kurumlar, 
devlet kontrolü altındaki bağımsız yatırım fonları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. McKinsey Global Institute (2008) 
raporundaki tahminlere göre 2002- 2006 yıllarında petrol gelirlerinin 200 milyar doları borsalara, 100 milyar doları 
borç senetlerine, yaklaşık 40 milyar doları ise özel sermayeli fonlara aktarılmıştır. Bu sermaye de ABD ve Avrupa 
finans piyasaları arasında pay edilmiştir (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

2002’den itibaren artan petrol fiyatları ile ABD ekonomisinin seyri finansal piyasalarda en önemli rolleri 
üstlenmeye başlayan 4 aktörü gözler önüne sermiştir. Bunlar petrodolar yatırımcıları olarak nitelendirilen 
Körfez’deki petrol ihracatçısı ülkeler, Asyalı merkez bankaları, hedge fonlar ve özel sermayeli şirketlerin hisse 
senetleridir (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016).

ABD ekonomisinde son dönemde konut ve istihdam piyasalarında iyileşmenin sürmesi ve böylece büyümenin 
güçlü seyretmesi paralelinde ABD Merkez Bankası (Fed) 2014 yılında aylık varlık alım programını tedrici bir 
şekilde azaltarak Ekim ayında sonlandırmıştır. Fed’in faiz artırım sürecinin başlaması için uygun ekonomik 
koşullar oluşmaya başlamıştır. Nitekim, piyasalar Fed’in 2015 yılının ortasında faiz artırımına başlayacağını 
tahmin etmektedir. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın zayıf seyreden ekonomik 
aktiviteyi desteklemek amacıyla genişleyici yönde para politikalarına devam ettikleri görülmektedir. Bu çerçevede, 
diğer gelişmiş ülkeler ile ABD arasındaki faiz farkının açılacağı beklentilerinin etkisiyle, özellikle 2014 yılının ikinci 
yarısında ABD dolarındaki değer kazanma eğilimi güçlenmiştir. ABD dolarının diğer gelişmiş ülke para birimlerine 
karşı güçlü görünümünü sürdürmesinin önümüzdeki dönemde de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya 
devam edeceği anlaşılmaktadır  (İş Bankası, 2015).

2013 yılı itibarıyla ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin ekonomisindeki 
gelişmeler de petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaktadır (Şekil 1.58). Petrol fiyatlarının son 20 yıllık dönemdeki 
gelişimi incelendiğinde, Çin ekonomisinde büyümenin hızlandığı dönemlerde, fiyatların da hızlı artış kaydettiği 
gözlenmektedir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre, Çin’de ekonomik büyüme, konut sektöründe 
devam eden sorunlara bağlı olarak tedrici bir şekilde yavaşlamaktadır. Son 10 yıllık dönemde küresel petrol talebi 
artışının büyük ölçüde Çin kaynaklı olduğu dikkat alındığında, ülkede büyümenin ivme kaybetmeye devam edeceği 
yönündeki beklentilerin önümüzdeki dönemde de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmayı sürdüreceği anlaşılmaktadır 
(İş Bankası, 2015).

Şekil 1.58. Çin’de ekonomik büyüme ve petrol fiyatları (1996-2019) (İş Bankası, 2015)
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1.4.4. Dünya Doğalgaz Fiyatları

Doğalgaz fiyatları uzun süredir kendi arasında farklı marjlar gösterirken bu durum üzerinde büyük ölçüde 
doğalgaz konusunda küresel bir marketin bulunmaması etkilidir. Doğalgaz fiyatları çerçevesinde petrole endeksli 
Alman Sınır Fiyatı ve Japon LNG fiyatı büyük ölçüde istikrarlı bir fiyat seyrine sahipken, hub bazlı fiyatlanan Henry 
Hub fiyatları ABD piyasasındaki doğalgaz fazlalığından dolayı daha düşük seyretmektedir. Japonya’nın nükleer 
santrallerini kapatması sonrasında doğalgaz tüketimi önemli miktarda yükselirken, bu durum Japonya LNG 
fiyatlarını diğer doğalgaz fiyatlarına göre daha yüksek bir duruma getirmiştir (TPAO, 2015).

2013 yılında Japonya LNG fiyatı 16,17 $/mmBtu; Alman Sınır Fiyatı 10,72 $/mmBtu; Henry Hub doğalgaz fiyatı 
ise 3,71 $/mmBtu olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise Japonya LNG fiyatı % 1 düşüş ile 16,03 $/mmBtu; Alman 
Sınır Fiyatı % 2,5 düşüş ile 10,46 $/mmBtu; Henry Hub doğalgaz fiyatı ise % 18 artış ile 4,39 $/mmBtu olarak 
gerçekleşmiştir (Şekil 1.62). 

Almanya: Rus gazının Almanya sınırındaki fiyatı 
Japonya: Japonya’da Endonezya LNG fiyatı 
ABD: Louisiana’da (Henry Hub) doğal gazın spot fiyatı 
Kaynak metinde $/MMBtu olan birim, $/1000 m3‘e çevrilmiştir. Çevrim katsayısı olarak 1000 m3 = 28,32 MMBtu kullanılmıştır.
Kaynak: IMF, http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls

Şekil 1.59. 2009 - 2014 yılları arasında dünya doğalgaz fiyatları ($/1000 m3) (EPDK, 2015)

Almanya: Rus gazının Almanya sınırındaki fiyatı 
Japonya: Japonya’da Endonezya LNG fiyatı 
ABD: Louisiana’da (Henry Hub) doğal gazın spot fiyatı 
Kaynak metinde $/MMBtu olan birim, $/1000 m3‘e çevrilmiştir. Çevrim katsayısı olarak 1000 m3 = 28,32 MMBtu kullanılmıştır.
Kaynak: IMF, http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls

Şekil 1.60. 2014 yılı arasında dünya doğalgaz fiyatları ($/1000 m3) (EPDK, 2015)
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Şekil 1.61. ABD doğalgaz gerçek (2006 $) fiyatlarının (kuyu başı) yıllara göre değişimi (Onur,…)

Şekil 1.62. 2014 - 2015 yılları doğalgaz ve petrol fiyatları (TPAO, 2015)

Önümüzdeki dönemde, Asya Pasifik piyasalarında fiyatlama mekanizmasının değişmesi üzerine tartışmaların 
olması beklenmektedir. Bölgede büyük ölçüde boru hatları ile taşınan gaz yerine LNG’nin olması LNG fiyatlarının 
yüksek seyretmesine neden olurken, son dönemde Çin daha ucuz olan boru hatları ile taşınan gaz için anlaşmalar 
yaparak, bölgede fiyat düşürmeye çalışmaktadır. Bölgede bir enerji hub kurulması konusundaki tartışmalar 
sürerken, çevre bölgelerden de LNG’nin fiyat farkı nedeniyle bölgeye akması (ABD ve Avustralya gibi bölgelerden) 
ve LNG re-export hakkı bu tartışmalara yön verebilecek hususlar olarak dikkati çekmektedir (TPAO, 2015).
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1.4.5. Türkiye’de Petrolün Fiyatlandırılması

Türkiye’de petrol fiyatları Türkiye içinde ve dışında en yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafi ağırlık 
bakımından normal olarak mutad ayarlamalara göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına göre belirlenmektedir 
(DPT, 2001).

Ülkemizde doğalgazda sektörel fiyatlandırma sistemi uygulanmaktadır. Elektrik sektöründe; alım fiyatı, 
işletme gider karşılığı, finansman giderleri ve kar toplamında oluşan taşıma ücreti esasına göre, yıllık sözleşme 
ile belirlenmektedir. Üç aylık dönemlerde, alım fiyatlarında yapılan değişiklikler fiyatlara yansıtılmaktadır (DPT, 
2001).

Gübre sektöründe de üç ayda bir dünya fuel oil fiyatlarındaki değişime bağlı olarak, önceden tespit edilmiş bir 
formül esasına göre revize edilmektedir (DPT, 2001).

Sanayi sektöründe ise doğalgaz ithal fiyatındaki değişime, maliyetlerdeki artışlar, döviz kurundaki değişmeler 
ve alternatif yakıt fiyatları dikkate alınarak revize edilmektedir. Ayrıca, tüketilen miktara ve kullanım amacına ve 
gaz arzı sürekliliğine göre fiyat farklılaşması yapılmaktadır (DPT, 2001).

4.12.2003 tarihinde kabul edilen 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun onuncu maddesinde “Petrol alım 
satımında fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşur. Yerli ham petrol için, teslim yeri 
olan en yakın liman veya rafineride teşekkül eden “Piyasa Fiyatı” fiyat olarak kabul edilir. Bu piyasa fiyatı Türkiye’de 
üretilen ham petrolün Türkiye içinde veya dışında en yakın erişilebilir dünya piyasasında, evsaf ve izafi ağırlık 
bakımından normal olarak mutat ayarlamalara göre tespit edilmiş emsal petrolün belirlenen serbest rekabet 
fiyatına, aynı evsafta ham petrolün dünya piyasasından Türkiye’de teslim yeri olan limana veya rafineriye kadar 
getirilmesi için gerekli bütün giderlerin yarısının eklenmesi ve fakat Süveyş Kanalı geçişi ile Batman veya civarında 
üretilen ham petrolün Batman rafinerisinde oluşan piyasa fiyatına Batman-Dörtyol Boru Hattı geçiş ücreti hariç 
oluşan fiyat veya erişilebilir dünya piyasası mevcut olmadığı takdirde üretici tarafından Türkiye’de teslim edildiği 
yerde vergiler hariç fiilen uygulanan satış fiyatı olarak kabul edilir.” denilmektedir (Özdemirli, 2010).

Buna göre yine, kanunda üretimi yapılan yerli ham petrole emsal olarak, 26 API ve daha hafif petroller için 
Arab Medium (31 API) petrolünün, 26 API den daha ağır petroller için Ras Gharib (21,5 API) petrolünün otuz gün 
vadeli fiyatları esas alınır ve yerli ham petrol ile emsal alınan petrol arasındaki gravite farkının fiyat bakımından 
değerlendirilmesinde; emsal petrol ile yerli petrol arasındaki her bir 0,1 API gravite farkı için 2 ABD sent emsal 
petrolün varil fiyatına ilâve edileceği veya çıkarılacağı ancak bir alt gravite grubu fiyatının üst grubun fiyatından 
yüksek olamayacağı belirtilmiştir (Özdemirli, 2010).

Yine kanunda, Emsal ham petrolün Türkiye’ye getirilmesi için gerekli bütün giderlerin hesaplanmasında, “ 
Worldscale “ de ilân edilen nominal navlun baz alınır, LR-2 sınıfı tankerler için tespit edilen AFRA yüzdesinin 
uygulanması ile nakliye maliyeti hesaplanır. Gravite ayarlaması ve nakliyenin eklenmesi suretiyle bulunan fiyata 
(C+F) yürürlükteki sigorta mevzuatı ve primleri uygulanır. Tehlike ve harp hali sigorta primi uygulaması Bakanlığın 
değerlendirmesine tâbidir. İkinci bir değişikliğe kadar uygulanacak sigorta primi miktarı yüzde 0,075’i aşamaz. 
İthalde alınan gümrük vergi ve resimlerin ilâve edilmesiyle yerli ham petrolün piyasa fiyatı bulunur. Yurt içi kara 
nakliye ücretleri için akaryakıtların fiyat teşekkülündeki nakliye rayiçleri alınır. Piyasa fiyatı tekliflerinde, T.C. 
Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık döviz satış kuru ortalaması, petrol birimi olarak varil, metrik ton ve 
döviz cinsi olarak ABD Doları kullanılır.” denilmektedir (Petrol Piyasası Kanunu, Madde 10).

Türkiye’de petrol fiyatlarının oluşumunda ve artışında, dünya petrol fiyatları ve döviz kurlarının yanı sıra 
hükümetin müdahalesi de önem taşımaktadır. Türkiye’de hükümetler akaryakıt ürünlerinin çıkış fiyatları üzerinden 
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) almaktadırlar (Bayraç, 2004).

Günümüzde ürün pompa satış fiyatlarının % 70 - 75 kadarı ÖTV ve KDV olarak devlete kalırken, yaklaşık % 
22’i rafineri fiyatı olmakta ve % 8’i dağıtım payı olarak bayilere ve ana dağıtım şirketlerine kalmaktadır. Ancak 
vergi miktarı dünya fiyatlarındaki gelişmelere göre, Bakanlar Kurulu tarafından genellikle haftalık olarak revize 
edilmekte ve bu dağılımdaki oranlar değişmektedir (Bayraç, 2004).

Petrol fiyatlarındaki artış sadece petrol giderlerinde değil, petrol girdisi olan tüm sektörlerde de fiyat artışlarına 
neden olmaktadır. Petrol fiyatlarının 2005 yılı başından bu yana % 55 dolayında artış göstermesi, petrol ithalatçısı 
konumundaki Türkiye’nin enerji faturasını 4 milyar dolar arttırmıştır (Bayraç, 2004).
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1.4.6. Türkiye’de Akaryakıt Ürünlerinin Fiyatlandırılması

1998 yılına gelinceye kadar akaryakıt fiyatları Bakanlar Kurulunun 23.6.1989 tarih ve 89/14264 sayılı kararnamesi 
çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kararnamede rafineri şirketleri rafineri gümrüksüz satış fiyatlarını serbest piyasa 
şartlarına göre belirler (madde 5) denilmekle beraber sektördeki kurulu kapasitenin %86’sını temsil eden TÜPRAŞ 
fiilen piyasada fiyatları belirleyen kuruluş olmuştur. Bir kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) niteliğindeki TÜPRAŞ 
akaryakıt fiyatlarını ucuz tutma yönündeki hükümet politikaları nedeniyle uluslararası hampetrol fiyatlarındaki ve 
kurdaki gelişmeleri rafineri gümrüksüz satış fiyatlarına ya hiç yansıtmamış ya da gecikmeli olarak yansıtmıştır. 
Düşük tutulan fiyatların sonucu da bir yandan TÜPRAŞ’ın büyük zararlar ile karşılaşması, bir yandan da sektörde 
gerek özelleştirme yönünde ciddi adımların atılamaması gerekse özel sektör yatırımcılarının kapasite artırma ve 
yeni rafineri kurma konusunda çekingen davranmaları ile özel sektör payının kısıtlı kalması olmuştur (Özdemirli, 
2010).

Kamu sermayeli şirketin satış fiyatlarını ucuz tutmasının olumsuz etkilediği özel şirketler akaryakıt fiyatlarının 
piyasa koşullarına göre belirlenmesi yönünde taleplerini sık sık gündeme getirmişler ve yoğun bir biçimde 
“otomatik fiyat mekanizması” (OFM) adı verilen yöntemin uygulanmasını savunmuşlardır. Bu yöntem, temelde 
akaryakıt fiyatlarının hükümetin karışması olmaksızın piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanması prensibine 
dayanmaktadır (Özdemirli, 2010).

Sektörden gelen yoğun talep ve TÜPRAŞ’ın zararının kamu finansmanı açısından önemli bir yük haline gelmesi 
dolayısıyla 1.5.1998 tarihinde yürürlüğe giren “ Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları 
ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun İşleyişi Hakkında Kararname “ ile Otomatik Fiyat Mekanizmasına geçilmiştir. 
Bu sistemle rafinerilerin dünya petrol ürünleri fiyatlarına paralel olarak satış fiyatlarını belirleyebilmesi imkanı 
getirilmiştir. Kararname uyarınca, Akdeniz İtalya piyasalarında yayınlanan CIF Med ürün fiyatlarının son beş 
günlük ortalamalarının alınması yoluyla oluşturulan artı-eksi % 3’lük bir fiyat koridoru içinde kalmak kaydıyla, 
rafinerilerin satış fiyatlarını serbestçe tespit etmeleri esası getirilmiştir. Bu çerçevede, rafineriler tarafından tespit 
ve ilan edilen tavan fiyata yürürlükteki vergi ve fonların ilave edilmesi ile oluşturulan rafineri satış fiyatları ve 
kararname uyarınca belirlenen azami dağıtıcı payları ile taşıma ücretleri esas alınmak suretiyle mahalli perakende 
satış fiyatları serbest piyasa koşulları içinde belirlenmektedir (Özdemirli, 2010).

Herhangi bir akaryakıtın ülkemizin tamamında, belirli bir bölgede veya ilde geçerli tek bir alış ya da satış fiyatı 
bulunmamakta, petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin ticari uygulamalarına 
göre farklı fiyatlar oluşabilmektedir. Petrol piyasası mevzuatı gereğince rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri 
tavan fiyatlarını EPDK’ya bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirimler, EPDK tarafından belirlenen resmi isimler 
kullanılarak ve satışı yapılan ürünler içinde fiyatı en yüksek olan esas alınarak yapılmaktadır (EPDK, 2014).

Şekil 1.63. Kurşunsuz benzin 95 oktan fiyat oluşumunda vergi ve satış kanalları paylarının yüzde dağılımı (EPDK, 2014)
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Çizelge 1.30. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Rafineri Fiyatı (EPDK, 2014)

Çizelge 1.31. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Dağıtıcı Depo Çıkış Fiyatı (EPDK, 2014)

Çizelge 1.32. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Bayi Fiyatları (EPDK, 2014)

Şekil 1.64. Motorin fiyat oluşumunda vergi ve satış kanalları paylarının yüzde dağılımı (EPDK, 2014)

Çizelge 1.33.  Motorin rafineri fiyatları (EPDK, 2014)

Çizelge 1.34. Motorin dağıtıcı depo çıkış fiyatları (EPDK, 2014)
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Çizelge 1.35. Motorin bayi fiyatları (EPDK, 2014)

Akaryakıt ürünlerinden elde edilen dolaylı vergiler, tüm vergi gelirlerinin yaklaşık olarak % 13,5’ini 
oluşturmaktadır (EPDK, 2014).

Çizelge 1.36. Türkiye’de akaryakıttan elde edilen dolaylı vergiler (milyar TL.) (EPDK, 2014)

Şekil 1.65. 2013 yılında akaryakıt türlerinde dolaylı vergi gelirleri (milyar TL.) (EPDK, 2014)

Türkiye’de akaryakıt fiyatları son kullanıcıya ulaşana kadar; rafineri satış fiyatına dağıtım, bayi ve nakliye 
bedellerinin eklenmesi, bunun toplam tutarının ise vergilendirilmesi yoluyla oluşmaktadır. Küresel finansal 
kriz süresince başlangıçta yüksek fiyatlar nedeniyle talep şoku yaşayan piyasalar, petrol fiyatlarının düşmesiyle 
durgunluk şoku içerisine girmişlerdir. Asıl olarak ürünün rafineri çıkış fiyatı, dolaylı vergiler (ÖTV ve KDV), depolara 
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taşıma maliyetleri, depolardan istasyonlara taşıma maliyetleri, döviz kuru, dağıtıcı ve bayi payları tarafından 
belirlenen Türkiye’deki akaryakıt fiyatları kriz süresince sınırlı bir miktar değişim göstermiştir. Özellikle döviz 
kurlarındaki değişiklikler ham petrol fiyatlarının Türk Lirası üzerinden değerini etkilemek suretiyle önce rafineri 
girdi maliyetleri ardından akaryakıt pompa fiyatları üzerinde etki yaratmıştır. Dolaylı vergilerin Türkiye’deki 
akaryakıt (motorin ve benzin) pompa fiyatlarının içerisinde % 56 ile % 68 arasında payı olduğu belirtilmektedir 
(Aydın, 2011). 

Şekil 1.66. Eylül 2014 benzin ve motorin fiyat oluşumu (Gelir payı ve EPDK payı grafikte görülemeyecek oranlardadır)

(Pamir, 2015)

Şekil 1.67’de söz konusu AB ülkeleri ile ülkemiz yıllık ortalama vergisiz fiyatları birlikte görülebilmektedir. Buna 
göre Türkiye vergisiz Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin fiyatları AB üyesi 4 ülkenin yıllık ortalama fiyatlarının 
üzerinde kalmıştır. Tek tek ülkelere göre kıyaslama yapıldığında ise, Yunanistan Motorin fiyatları dışında ülkemiz 
fiyatlarının daha yüksek olduğu görülmektedir (EPDK, 2014).

Şekil 1.67. Seçilmiş AB ülkeleri ve Türkiye vergisiz bayi fiyatları (TL/l) (EPDK, 2014)

Petrole çok yüksek ithalat bağımlılığı olan Türkiye’nin yurtiçi akaryakıt fiyatları uluslararası petrol fiyat 
değişimlerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Kriz döneminde ise, ham petrol fiyatındaki kayda değer düşüş aynı 
oranda pompa fiyatlarına Çizelge 1.37.’den de görülebileceği üzere yansımamıştır (Aydın, 2011).
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Çizelge 1.37. Türkiye’de uygulanan kurşunsuz benzin pompa fiyatları

(http://enerjienstitusu.com/2012/04/10/petrol-varilde-1-pompada-3-katartti/)

1.5. KÜRESEL PETROL VE DOĞALGAZ TİCARETİ

Dünya piyasalarında sermaye ve hammaddenin serbestçe giriş çıkışlarının gerçekleşmeye başladığı 21.yy’da 
enerji ve teknoloji kullanım seviyesi de artmaya başlamıştır. Ekonominin ve sermayenin küreselleşmeye başladığı, 
pazar ve piyasaların açık konum haline geldiği bir dönem ile uluslararası ticari hayat yeni bir boyut kazanmıştır. 
Bir yüzyılın devrine tanıklık eden yatırımcılar, hane halkları ve tüzel kişiliklerle beraber kamu tüzel kişilikleri de bu 
çağa hızlı bir şekilde adapte olmaya başlamışlardır (Gülçin, 2015).

1.5.1. Küresel Petrol Ticareti

Sektörde üretim yapan kuruluşlar, ham petrolün ticaretinde de etkin durumdadırlar.

2012 yılında 54,7 milyon varil/gün olarak gerçekleşen dünya ham petrol ticareti 2013 yılında % 1,7 artarak 
55,7 milyon varil/gün olarak kaydedilmiştir. Petrol ticaretindeki artışta, ABD ve Japonya’nın, petrol ithalatındaki 
azalmaya rağmen Avrupa ve diğer ithalatçı ülkelerdeki talep artışı etkili olmuştur (Çizelge 1.38) (TPAO, 2015).

Ülkeler çerçevesinde petrol ticaretindeki gelişmelerin yanında, bölgeler arasındaki ham petrol ticareti 
değerlendirildiğinde, ham petrol ticaretinde daralma dikkati çekmektedir. Bu husus üzerinde ABD ham petrol 
ithalatının azalması ve Ortadoğu ülkelerinin ham petrol ticaretinden daha karlı olan rafineri ürünlerinin ticaretine 
yönelmeleri etkili olmuştur. petrol ithalatı 9 milyon v/g iken 2014 yılında bu rakam 4,4 milyon varil/gün’e düşmüştür. 
Ayrıca eski Sovyet Coğrafyası, Latin Amerika gibi bölgelerde rafineri yatırımlarında artış gözlenmektedir. Bu durum 
ilerleyen dönemde ham petrol ticaret rotalarını etkilemekte, ham petrol ticaretinin merkezinin Asya-Pasifik’e 
kaymasına neden olmaktadır (Şekil 1.68) (TPAO, 2015).
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Çizelge 1.38. 2013 yılı dünya petrol ticareti (BP, 2014)

Yapılan projeksiyonlarda, 2040 yılında dünya petrol ticaretinde yeni trendler ortaya çıkmaktadır. Rafine ürün 
talebi artarken, gazdan sıvı eldesi (gas to liquid), kömürden sıvı eldesi (coal to liquid) gibi metotlar ile elde edilen 
sıvı yakıtlara olan talep de artmaktadır. 2040 yılında bölgeler arasında petrol ticaretinin 44 milyon varil/gün’e 
ulaşması 29 milyon varil/gün’lük petrolün ise Doğu Asya’ya taşınması beklenmektedir.

Bütün bunların yanında son dönemde tayt (tight) petrol üretimi ile öne çıkan ABD’de üretimin yükselmesi ile 
birlikte petrol ihraç yasağının kalkması gündeme gelmektedir. Bu konuda bir adım atılması halinde petrol ticaret 
haritasının baştan şekilleneceği öngörülmektedir (TPAO, 2015).

Petrol ticaretinin büyük bir bölümü tankerlerle belirli limanlardan gerçekleştirilmekte olup, Dünya ticaretinin 
yoğunlaştığı dar boğazlar (Hürmüz, Malakka, Bab-el Mandeb, Türk Boğazları ve Süveyş ve Panama Kanalları) 
enerji tedariki açısından büyük önem taşımaktadır. 2013 yılında ilgili noktalardan dünya petrol arzının % 62,7’lik 
bölümü geçmiştir (TPAO, 2015).

İlgili boğazlarda petrol akışının aksaması piyasalarda ciddi sorunlara neden olabilecekken, son dönemde 
Eritre, Cibuti ve Yemen arasında yer alan, Dünya deniz petrol ticaretinin % 6,7’sine sahip Bab-el Mandeb boğazı 
hem Basra Körfezinden petrol ihraç eden ülkeler için hem de petrolü ithal eden ülkeler için bir risk kaynağı 
olarak görünmektedir. Bab-el Mandeb ve diğer geçiş noktalarının yükünü petrol boru hatları ile azaltmak teoride 
mümkün görünse de ilgili boğazların yükünün sürekli arttığı ve ilerleyen dönemde de bu trendin devam edeceği 
öngörülmektedir (TPAO, 2015). 
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1.5.2. Küresel Doğalgaz Ticareti

Günümüzde petrol ticareti dünya çapında gerçekleşirken, doğalgaz ticareti yerel kalmaktadır. Çünkü, 
doğalgazı üretim alanlarından tüketim merkezlerine taşımak zordur ve fiyatını verimli kaynaklara ve iyi boru hattı 
şebekesine sahip ülkeler belirlemektedir. Özellikle Rusya, Ukrayna gibi komşularından ve Avrupa’daki müşterisi 
olan ülkelerden, oldukça yüksek fiyatlar talep edebilmektedir. ABD ise dünyadaki en iyi ve en ucuz sıvılaştırma 
teknolojisine sahip olduğundan, oldukça düşük maliyetli doğalgaz üretebilmektedir. Sıvılaştırılmış doğalgazın 
(LNG) küresel bir pazar yaratması beklenmektedir. Bu gerçekleşirse, Rusya, İran, Katar ve Suudi Arabistan gibi 
birkaç ülkenin, doğalgaz fiyat ve arzını kontrol ettiği bir dünyadan, enerji kaynağının çok daha dağınık olduğu bir 
dünyaya geçilmesi söz konusudur (Şapçıoğlu, 2014). 

Halen, Avrupa ve Asya ülkelerinin çoğunda, petrole veya bazı petrol ürünlerine endekslenmiş, uzun vadeli gaz 
anlaşmaları geçerlidir. Alıcı ve satıcının taleplerine göre biçimlenen, örneğin elektrik fiyatlarına endekslenen gaz 
fiyat mekanizmaları da mevcuttur (Şapçıoğlu, 2014). 

Bir diğer fiyatlandırma mekanizması, ikili ilişki tekeli (bilateral monopoly) diye adlandırılabilecek ve genelde 
devlet şirketleri arasında, tek bir satıcı ile bir ya da birden fazla alıcının karşılıklı belirlediği mekanizmadır. Fiyatların 
doğrudan devlet tarafından düzenlendiği bu yapıda, genel olarak fiyatlar maliyetin altındadır ve toplumsal/politik 
temelde belirlenmektedir. Her ne kadar bu sistemde petrol fiyatlarına bir endeksleme söz konusu değilse de 
petrol fiyatlarında oluşacak bir artış, ister istemez gaz fiyatları üzerinde de yukarı yönlü bir baskı yaratmaktadır. 
Rusya ve BDT ülkeleri arasındaki gaz anlaşmaları, genelde bu kategoriye girmektedir (Şapçıoğlu, 2014). 

Amerika’da alışılmadık metotlar ile üretilen gaz serbest piyasa mekanizması çerçevesinde hareket etmektedir. 
Bu nedenle; Henry Hub (ABD) doğalgaz fiyatlarında düşüş gözlenirken, doğalgaz fiyatlarının petrol fiyatlarına 
endekslendiği ülkelerde, sınırda alınan gaz fiyatları yükseliş gözlenebilmektedir  (Şapçıoğlu, 2014).

Sürekli artan dünya nüfusunun ve önde gelen gelişmekte olan ülkelerdeki beklenen ekonomik büyümenin enerji 
tüketimi ve özellikle gaz arz ve talebi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Çevresel sorunlar ve şeyl gazı üretimindeki 
teknik gelişmeler ve yenilenebilir enerji maliyetlerinin azalması geleceğin yakıt karmasının oluşumda önemli bir 
rol oynamaktadır. Politik ve ekonomik belirsizliklerin söz konusu olduğu bir ortamda doğal gaz arz ve talebindeki 
ana eğilimleri analiz etmek güç bir iştir (Şapçıoğlu, 2014).

2013 yılında doğalgaz ticareti bir önceki yıla göre % 1,8 yükselerek 1,04 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. Boru 
hatları ile gerçekleşen ticaret % 2,3 artarken toplamda 710,6 milyar m3’e ulaşmış, LNG ticareti ise % 0,6 artarak 
325,3 milyar m3’e ulaşmıştır. Boru hatları ile gerçekleşen ticaretin yükselmesinde özellikle Rusya’nın 2013 yılında 
artan doğalgaz ticareti etkili olmuştur. Ancak diğer ihracatçılar Kanada, Norveç, Cezayir’in gerçekleştirdiği gaz 
tedariğinde azalma dikkati çekmiştir (TPAO, 2015).

Önümüzdeki dönemde de ABD ile Asya-Pasifik arasındaki doğalgaz fiyat farkının sürmesi beklenmektedir. 
Ancak 2014 yılının ortası itibariyle % 70’i Asya-Pasifik bölgesinde olmak üzere toplamda 150 milyar m3/yıl kapasiteli 
LNG projelerinin 2019 yılında operasyonel hale gelmesi beklenmektedir. Bu süreçte özellikle Çin’in boru hatları ile 
ithalatını çeşitlendirmesi beklenmektedir. Bu durum Çin’in çevresindeki LNG projeleri üzerinde de doğrudan etkili 
olacaktır (TPAO, 2015).

İlgili gelişmelere ek olarak boru hatları değerlendirildiğinde ise Avrupa için TANAP, TAP ve Türk Akımı boru 
hatları; Çin için ise Sibirya’nın Gücü ve Altay doğalgaz boru hatları doğalgaz ticaretini şekillendirebilecek öneme 
sahip görünmektedir (TPAO, 2015).

Ayrıca son dönemde ABD doğalgaz piyasalarındaki arz fazlasına bağlı olarak ABD’de üretilen doğalgazın dünya 
doğalgaz piyasalarına ulaşması tartışılmaktadır. İlgili seçenek, maliyet verileri itibariyle özellikle Asya-Pasifik için 
bir alternatif oluşturabilecek düzeyde görünmektedir (TPAO, 2015).

Avrupa’da düşen doğalgaz fiyatları ile birlikte çok rekabetçi olamayacak bu seçeneğin doğalgaz piyasaları 
üzerinde daha farklı bir etkisinin de olması beklenmektedir. Bu etki büyük ölçüde, ABD LNG sektör yapılanmasının 
farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde upstream projesini geliştiren şirketler 
ayrıca LNG’yi pazarlayacakları pazarları da bularak ve böylece talebi garanti altına alarak doğal gazın pazarlanması 
sorumluluğunu da üstlenirken, ABD modelinde doğal gaz, ABD iç pazarından alınarak sıvılaştırılmakta, böylece 
spesifik bir upstream projesi ile satılacak gazın bir ilişkisi kalmamaktadır. Bu durum ise, ABD piyasa fiyatından 
doğalgazın tedarik edilmesine ve devamında uzun dönem sözleşmelerin bulunmaması LNG ile ilgilenen şirketlerin 
fiyat farkının en yüksek olacağı pazarı aramalarına imkân sağlayacaktır (TPAO, 2015).
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Uzun vadede Asya-Pasifik bölgesinin doğalgaz ticaretinde ağırlığını arttırması beklenmektedir. Japonya ve 
Güney Kore dünya LNG ticaretinde önemli büyüklüğe sahip ülkeler konumunda bulunmaktadır ve bu iki ülkeye 
ilerleyen dönemde Çin ve Hindistan’ın da katılması beklenmektedir (TPAO, 2015).

1.6. KÜRESEL PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİ

1.6.1. Küresel Petrol Üretimi

Dünya toplam rezervinin çok büyük bir kısmı 40 adet Süper Dev ve 341 adet Dev sahalardan üretilmektedir 
(Carmalt and John, 1986). Bu 40 adet sahada 500 milyar varilden fazla üretim yapılmaktadır ve bu 40 adet Süper 
Dev sahanın 27 tanesi ve 341 Dev sahanın 120 tanesi Ortadoğu’da yer almaktadır.

Çizelge 1.39. Dünya’nın süper dev ve dev petrol sahalarının dünya üzerindeki dağılımı (Carmalt ve John, 1986)

Bölge Süper Dev (Super Giant)
( > 5 milyar varil)

Dev (Giant)
( > 500 milyon varil)

Ortadoğu 27 120

Kuzey Amerika 2 59

Asya 5 56

Güney Amerika 5 42

Afrika 1 41

Avrupa 0 17

Diğer 0 16

Dünya 40 341

Petrol üretimi, yıl içinde iklim şartlarına bağlı olarak değişmenin yanısıra, fiyat değişikliklerinden, alıcıların stok 
yapma tercihlerinden ve yakıtlararası rekabetten etkilenmektedir (DPT, 2001).

2013 yılının sonunda 90,08 milyon varil/gün olarak kaydedilen petrol üretimi % 2,3 artarak 2014 yılında 92,15 
milyon varil/gün’e yükselmiştir. Bu üretimin % 39,44’ünü OPEC ülkeleri gerçekleştirmiştir. Irak ve Libya’nın 
üretimlerindeki dalgalanma 2014 yılının başında petrol fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştur. Ancak, 
dönem içinde yükselen Amerikan petrol üretimi (LTO ve kondensat) öncelikle petrol fiyatlarının yılın ortasına doğru 
dengelenmesine ve petrol fiyatlarının yükselişinin durmasına neden olmuş ve devamında Irak - Kuzey Irak’ın da 
piyasaya girmesiyle fiyatların aşağı yönelmesine neden olmuştur.  Bu hareketin neticesinde, Aralık 2014’te petrol 
fiyatları da 63 $/varil’e gerilemiş ve 2015’in birinci çeyreğinde aşağı yönlü hareketini sürdürmüştür (TPAO, 2015).

Şekil 1.69. 1930 - 2012 yılları arasında dünyada ham petrol üretimi (www.wikipedia.org)
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Şekil 1.70. 2000 - 2014 yılları bölgelere göre dünya petrol üretimi (TPAO, 2015)

Amerika, Kanada ve Meksika’da toplam üretim 619,2 milyon ton ve Kuzey Amerika’da günlük üretim 13,131 
milyon varildir. İçlerinde Kazakistan, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerin bulunduğu Asya ve Avrasya’da toplam 
üretim 851 milyon ton bunun yanı sıra günlük üretim ise 17,591 milyon varildir. İran, Irak, Arabistan gibi ülkelerin 
içinde bulunduğu Orta Doğu bölgesinde üretim toplamı yaklaşık 1,254 trilyon tondur. Orta doğu bloğu 26,2 milyon 
varil günlük üretime sahiptir. Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerin bulunduğu Afrika bölgesinde ise, toplam üretim 
488,5 milyon tondur. Dünya toplam üretimi 2008 yılı sonunda yaklaşık 3,929 trilyon tondur ve dünyada toplam 
günlük üretim 81,820 milyon varildir. 

Şekil 1.71. En büyük 15 petrol üreticisi (2013) (İşbankası, 2015)
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Şekil 1.72. 2014’ün ilk dokuz aylık döneminde petrol üretimini en fazla artıran ülkeler (İşbankası, 2015) 

Şekil 1.73. OPEC üyesi ülkelerin OPEC’in toplam petrol üretimindeki payları (Eylül 2014) (İşbankası, 2015)

Çizelge 1.40. 2003 - 2013 yılları arasında dünya petrol üretim miktarları (BP, 2014)

Üretim * 
(Milyon ton) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2012’ye 

Göre Değişim
2013 % Toplamdaki 

Payı

ABD 332.3 325.1 309.1 304.7 305.2 302.3 322.4 332.9 345.7 394.1 446.2 13.5 10.8

Kanada 140.2 144.8 142.3 150.6 155.3 152.9 152.8 160.3 169.8 182.6 193.0 6.0 4.7

Meksika 188.2 190.0 186.5 182.5 172.2 156.9 146.7 145.6 144.5 143.9 141.8 -1.1 3.4

Toplam Kuzey Amerika 660.7 659.9 637.9 637.8 632.7 612.0 621.9 638.8 660.0 720.6 781.1 8.7 18.9

Arjantin 42.8 40.9 39.4 39.1 38.0 36.5 34.9 34.0 32.2 31.1 30.5 -1.5 0.7

Brezilya 81.1 80.6 88.7 93.7 95.2 98.8 105.6 111.4 114.2 112.2 109.9 -1.7 2.7

Kolombiya 28.5 27.9 27.7 27.9 28.0 31.1 35.3 41.4 48.2 49.9 52.9 6.3 1.3

Ekvator 22.5 28.3 28.6 28.8 27.5 27.2 26.1 26.1 26.8 27.1 28.2 4.5 0.7

Peru 4.6 4.4 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 5.1 4.9 4.8 4.6 -4.0 0.1

Trinidad & Tobago 8.7 8.2 9.0 9.6 8.2 8.7 7.6 7.4 6.9 6.0 5.9 -1.2 0.1

Venezuela 147.5 170.1 169.7 171.0 165.5 165.6 155.7 145.7 141.5 136.6 135.1 -0.8 3.3

Diğer 7.8 7.4 7.4 7.1 7.1 7.1 6.6 6.9 7.0 7.1 7.3 3.0 0.2

Toplam Orta ve Güney 
Amerika

343.3 367.8 374.9 381.8 374.1 379.6 376.6 377.8 381.7 374.7 374.4 0.2 9.1

Azerbeycan 15.4 15.5 22.2 32.3 42.6 44.5 50.4 50.8 45.6 43.4 43.4 0.4 1.1

Danimarka 17.9 19.1 18.4 16.7 15.2 14.0 12.9 12.2 10.9 10.0 8.7 -12.8 0.2

İtalya 5.6 5.5 6.1 5.8 5.9 5.2 4.6 5.1 5.3 5.4 5.6 3.3 0.1

Kazakistan 52.4 60.6 62.6 66.1 68.4 72.0 78.2 81.6 82.4 81.2 83.8 3.5 2.0

Norveç 153.9 150.3 138.7 129.0 118.6 114.7 108.7 98.8 93.8 87.2 83.2 -4.4 2.0
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Romanya 5.9 5.7 5.4 5.0 4.7 4.7 4.5 4.3 4.2 4.0 4.1 4.0 0.1

Rusya 425.7 463.3 474.8 485.6 496.8 493.7 500.8 511.8 518.5 526.2 531.4 1.3 12.9

Türkmenistan 10.0 9.6 9.5 9.2 9.8 10.3 10.4 10.7 10.7 11.0 11.4 4.1 0.3

İngiltere 106.1 95.4 84.7 76.6 76.6 71.7 68.2 63.0 52.0 44.6 40.6 -8.6 1.0

Özbekistan 7.1 6.6 5.4 5.4 4.9 4.8 4.5 3.6 3.6 3.2 2.9 -7.1 0.1

Diğer 24.0 23.4 22.0 21.7 21.6 20.6 19.9 19.2 19.2 19.2 19.6 2.4 0.5

Toplam Avrupa ve Avrasya 823.9 854.8 850.0 853.4 865.1 856.3 863.0 861.1 846.2 835.3 834.8 0.2 20.2

İran 198.5 208.2 206.4 209.2 210.9 214.5 205.5 208.8 208.2 177.1 166.1 -6.0 4.0

Irak 66.0 99.9 89.9 98.0 105.1 119.3 119.9 121.5 136.7 152.5 153.2 0.8 3.7

Kuveyt 115.6 123.4 130.4 133.7 129.9 136.1 121.2 122.5 139.7 153.7 151.3 -1.3 3.7

Umman 40.7 38.9 38.5 36.5 35.2 37.6 40.2 42.8 43.8 45.0 46.1 2.7 1.1

Katar 43.8 50.0 52.6 56.8 57.9 65.0 62.4 72.1 78.2 83.3 84.2 1.3 2.0

Suudi Arabistan 486.2 500.4 521.3 508.9 488.9 509.9 456.7 473.8 526.0 549.8 542.3 -1.1 13.1

Suriye 32.4 24.3 22.3 21.0 20.1 20.3 20.0 19.2 16.3 8.5 2.8 -67.3 0.1

BAE 126.2 132.0 135.8 144.3 139.6 141.4 126.2 133.3 151.3 154.7 165.7 7.4 4.0

Yemen 21.2 20.0 19.8 18.1 15.9 14.8 14.3 13.5 10.6 8.3 7.4 -11.5 0.2

Diğer 2.3 2.3 9.1 8.9 9.5 9.5 9.4 9.4 9.9 9.0 10.2 13.5 0.2

Toplam Ortadoğu 1133.0 1199.4 1226.0 1235.6 1213.0 1268.3 1175.9 1217.1 1320.6 1342.1 1329.3 -0.7 32.2

Cezayir 79.0 83.6 86.4 86.2 86.5 85.6 77.2 73.8 71.7 67.2 68.9 2.7 1.7

Angola 42.8 54.5 68.9 69.3 82.1 93.1 87.6 90.5 83.8 86.9 87.4 0.8 2.1

Çad 1.2 8.8 9.1 8.0 7.5 6.7 6.2 6.4 6.0 5.3 5.0 -6.3 0.1

Kongo Cumhuriyeti 10.7 11.2 12.3 14.0 11.4 12.1 13.9 15.1 15.6 15.0 14.5 -2.9 0.4

Mısır 37.1 34.8 33.2 34.5 33.8 34.7 35.3 35.0 34.6 34.7 34.5 -0.3 0.8

Ekvator Ginesi 12.7 18.9 20.0 19.3 19.9 19.3 17.1 15.2 13.9 14.9 14.6 -1.8 0.4

Gabon 14.0 13.7 13.5 12.1 12.3 12.0 12.0 12.7 12.7 12.3 11.8 -3.3 0.3

Libya 69.8 76.5 82.2 85.3 85.3 85.5 77.4 77.7 22.5 71.1 46.5 -34.5 1.1

Nijerya 109.0 119.0 122.1 116.6 110.2 102.8 106.6 121.3 118.2 116.2 111.3 -4.0 2.7

Güney Sudan - - - - - - - - - 1.5 4.9 219.4 0.1

Sudan 12.9 14.4 14.5 17.5 23.8 22.6 23.4 22.8 14.3 5.1 6.0 18.3 0.1

Tunus 3.2 3.4 3.4 3.3 4.6 4.2 4.0 3.8 3.2 3.2 3.0 -7.2 0.1

Diğer 7.0 8.2 8.6 11.2 9.7 9.5 9.2 8.3 11.5 11.6 10.4 -10.0 0.3

Toplam Afrika 400.4 447.0 474.1 477.2 486.9 488.1 469.7 482.7 407.9 445.0 418.6 -5.7 10.1

Avusturalya 29.7 25.9 25.5 23.7 24.7 24.3 22.5 24.9 22.0 21.6 17.9 -16.8 0.4

Brunei 10.5 10.3 10.1 10.8 9.5 8.6 8.3 8.5 8.1 7.8 6.6 -15.3 0.2

Çin 169.6 174.1 181.4 184.8 186.3 190.4 189.5 203.0 202.9 207.5 208.1 0.6 5.0

Hindistan 37.3 38.2 36.6 37.8 37.9 37.9 37.2 40.8 42.3 42.0 42.0 0.1 1.0

Endonezya 57.6 55.6 53.7 50.2 47.8 49.4 48.4 48.6 46.3 44.6 42.7 -4.0 1.0

Malezya 35.4 36.3 34.6 32.7 33.8 34.0 32.2 32.0 28.9 30.3 29.6 -2.2 0.7

Tayland 9.5 9.3 11.4 12.5 13.2 14.0 14.6 14.8 15.2 16.4 16.6 1.8 0.4

Vietnam 17.6 20.7 19.0 17.2 16.3 15.2 16.7 15.3 15.5 17.0 17.0 0.4 0.4

Diğer 8.8 10.4 12.4 13.1 13.9 14.8 14.4 13.8 13.1 12.5 11.4 -8.5 0.3

Toplam Asya Pasifik 376.2 380.8 384.6 382.8 383.4 388.8 383.7 401.7 394.3 399.8 392.0 -1.7 9.5

TOPLAM DÜNYA 3737.5 3909.6 3947.5 3968.7 3955.3 3993.2 3890.9 3979.3 4010.6 4117.4 4130.2 0.6 100

OECD 990.8 972.2 926.3 904.2 889.3 857.8 853.6 857.0 858.1 903.1 951.0 5.6 23.0

OECD Harici 2746.7 2937.5 3021.2 3064.5 3066.0 3135.4 3037.3 3122.2 3152.5 3214.3 3179.2 -0.8 77.0

OPEC 1506.9 1645.9 1694.2 1708.2 1689.2 1746.0 1622.6 1667.2 1704.4 1776.3 1740.1 -1.8 42.1

OPEC Harici £ 1712.8 1701.0 1671.5 1654.9 1636.6 1615.1 1617.3 1647.2 1639.6 1670.3 1711.6 2.7 41.4

Avrupa Birliği 149.3 138.8 126.7 115.5 113.9 106.3 99.8 93.4 81.6 72.9 68.4 -5.8 1.7

Eski SSCB 517.8 562.7 581.8 605.6 629.4 632.0 651.0 664.8 666.7 670.8 678.5 1.4 16.4

* Ham petrol, petrol yağı, petrollü kum ve ham petrolle birlikte üretilen doğalgaz dahil Biyokütle ve Kömürden kaynaklanan sıvılar dahil değil

 £ Eski SSBC hariç

Çizelge 1.40. devamı
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Şekil 1.74. 1973 - 2015 yılları arasında en fazla petrol üreten ülkeler (milyon varil / gün) (www.wikipedia.org)

Çizelge 1.41. Rezerv ve üretime göre dünyadaki en büyük 10 petrol şirketi (www.wikipedia.org.tr)

Sıra Şirket (Rezervler)
Dünya genelindeki 

sıvı yakıt
rezervleri (109varil)

Dünya genelindeki 
doğalgaz 

rezervleri (1012 fit3)

Toplam petrol 
eşdeğerindeki 
varil rezervleri 

(109 varil)

Şirket (Üretim)
Üretim 

(Milyon varil / 
gün)[1]

1 Saudi Aramco 260 254 303 Saudi Aramco 12.5

2
İran Ulusal Petrol 

Şirketi (NIOC) 138 948 300
İran Ulusal Petrol 

Şirketi (NIOC)
6.4

3 Katar Petrol 15 905 170 ExxonMobil 5.3

4
Irak Ulusal Petrol 

Şirketi (INOC) 116 120 134 PetroChina 4.4

5 PDVSA 99 171 129 BP 4.1

6
Abu Dabi Ulusal Petrol 

Şirketi (ADNOC) 92 199 126 Royal Dutch Shell 3.9

7 Pemex 102 56 111 Pemex 3.6

8
Nijerya Ulusal Petrol 

Şirketi (NNPC) 36 184 68 Chevron Corporation 3.5

9
Ulusal Petrol Şirketi 

(NOC) 41 50 50 Kuveyt Petrol Şirketi 3.2

10 Sonatrach 12 159 39
Abu Dabi Ulusal Petrol 

Şirketi (ADNOC)
2.9

↑ : Doğalgazda dahil olmak üzere her iki ürünü de üreten şirketlerin toplam üretim gücü (petrol varile dönüştürülmüştür) baz alınmıştır.

Önümüzdeki dönemde, özellikle Rusya’nın üretim kapasitesinde yaptırımlar nedeniyle dalgalanma ve üretimin 
maliyetli olduğu ülkelerde petrol fiyatlarına bağlı olarak zorluklar beklenmektedir. ABD’deki üretim artışının, 
sektör üzerindeki önemli bir etkisi ABD’nin 2014 yılında en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi halini almasıdır. ABD 
petrol üretimi 2014 yılında 12,43 milyon varil/gün olarak kaydedilmiştir (TPAO, 2015). 

2012 - 2040 yılları arasında petrol üretiminin yıllık % 1 artması beklenmektedir. Bu dönemde en büyük artışın 
ankonvansiyonel petrol üretiminde gerçekleşmesi (yıllık % 5) ve OECD Amerika (yıllık % 1,5), Latin Amerika (yıllık 
% 2) ve Orta Doğu’da (yıllık % 1,5) üretimin artması beklenmektedir (TPAO, 2015).

Petrol üretim projeksiyonları değerlendirildiğinde OPEC dışı ülkelerde üretim artışları dikkati çekerken, 2020 
sonrasında 2040 yılına kadar OPEC’in ham petrol üretiminde ağırlığını koruması beklenmektedir (Şekil 1.75) 
(TPAO, 2015).

2013 yılı itibariyle OPEC dışı üretim OPEC üretiminden fazladır. Ancak ülkelerin politika setlerinin değişmemesi 
halinde 2040 yılında OPEC ham petrol arzının OPEC dışı ham petrol arzını geçmesi beklenmektedir (TPAO, 2015).
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Dünya’nın en önemli petrol üreticilerinden birisi haline gelmesi beklenen Irak’ta yeni jeopolitik krizlerin çıkması 
ülkeyi etkilemektedir. Söz konusu krizler, ülke üretimine ilişkin öngörüleri zorlaştırırken bulunduğumuz son 
dönemde OPEC dışı üretimin piyasadaki olası bir arz açığını kapatabildiğini göstermiştir (Şekil 1.76). Bu kapsamda 
ABD tayt petrol, Kanada petrol kumu üretimi potansiyelleri ile dikkati çekmektedir (TPAO, 2015).

Petrol üretiminde endüstri performansına bağlı olarak yabancı yatırımcıya açılan Meksika konvansiyonel 
petrolü önümüzdeki dönem büyük potansiyel taşımaktadır (TPAO, 2015).

Şekil 1.75. 1990 - 2040 üretim projeksiyonu (TPAO, 2015)

Şekil 1.76. 1990 - 2040 üretim artışı yaşanacak ülkeler (TPAO, 2015)

Önümüzdeki döneme ilişkin dikkati çeken diğer bir husus ise üretim sahalarında ikincil üretim tekniklerinin 
(EOR) ağırlık kazanmasıdır. Bu kapsamda yaşlı üretim bölgelerinde ve Ortadoğu’da özellikle üretimin devamında 
ilgili teknikler ağırlık kazanacaktır (TPAO, 2015).
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1.6.2. Küresel Doğalgaz Üretimi

2012 yılında 3,3 trilyon m3 olarak gerçekleşen küresel doğal gaz üretimi 2013 yılında % 1,1 artışla 3,4 trilyon 
m3 olarak kaydedilmiştir. Doğal gaz üretiminde, Kuzey Amerika (% 0,9) Orta ve Güney Amerika (% 1,5), Avrupa ve 
Avrasya (% 2,3) Ortadoğu (% 4,5) ve Asya - Pasifik bölgesinde (% 1,1) artış görülmüştür. Çin 2013’te % 9,5’lik üretim 
artışı ile dikkati çekmiştir (TPAO, 2015).

Şekil 1.77. 1990 - 2013 bölgelere göre dünya doğalgaz üretimi (BP, 2014)

2015 yılında da artış trendinin devam etmesi ve özellikle Asya Pasifik bölgesinde üretim artışı görülmesi (% 16) 
beklenmektedir. Bu kapsamda, Asya - Pasifik Bölgesinin dünya içindeki üretim payının % 15,77’ye (yaklaşık 79,8 
milyar m3 üretim artışı ile) ulaşması beklenmektedir. Buna ek olarak, Orta Doğu’da da (59,7 milyar m3’lük) üretim 
artışı beklenmektedir.

Şekil 1.78. 2013 - 2015 yıllarında bölgelerde beklenen üretim artışı (TPAO, 2015)

Ülkeler bağlamında ise oran olarak Brezilya (yıllık % 6,2), Avustralya (yıllık % 4), Mozambik (yıllık % 10,3), 
Çin (yıllık % 4,5), Hindistan (yıllık % 3,8), Arjantin (yıllık % 3,6) dikkati çekerken ABD ve Rusya toplam üretim 
miktarlarında önemli artışlar gerçekleştirecektir (Şekil 1.79).
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Şekil 1.79. 2012 - 2040 yıllarında üretim artışı beklenen ülkeler (TPAO, 2015)

Ankonvansiyonel ve Amerikan doğalgaz üretimi değerlendirildiğinde ise, 2013 yılında ABD’de 689 milyar m3 

doğalgaz üretilirken, 2014 yılında bu rakam % 5,6 artarak 728,25 milyar m3 olarak kaydedilmiştir. 2016 yılında 
üretilen doğalgaz miktarının ise 780 milyar m3’e yükselmesi beklenmektedir. ABD hidrokarbon üretimi artarken, 
sahalardaki aktif kule sayısı 2011 yılından sonra bir miktar düşmüş, daha sonra sabitlenmiştir, kuyular daha verimli 
kullanılmaya başlanmıştır. 2014 Temmuz’undan sonra sondaj sayılarındaki düşüş ise, petrol fiyatlarının düşmesi 
ve yatırımlardaki azalma ile ilgilidir (Şekil 1.80). Özellikle, doğalgaz üretiminde maliyetleri yönetebilmek adına 
yatay sondajın yerine dikey sondajın kullanılabildiği bölgelerde dikey sondaj uygulanmakta ve doğalgaz üretim 
maliyetleri düşürülmektedir (TPAO, 2015).

2040 yılına doğru doğalgaz arzında artışın sürmesi beklenirken, arzın kaynağında ankonvansiyonel kaynakların 
önemli bir rolü olacaktır. Bu kapsamda, ABD ve Kanada kaynaklı ankonvansiyonel üretime ek olarak başta Çin 
ve Avustralya olmak üzere diğer ülkelerin de 2040 yılında ankonvansiyonel üretimin yarısını gerçekleştirmesi 
beklenmektedir (TPAO, 2015).

Şekil 1.80. 2000 - 2014 yılları arasında ABD hidrokarbon üretimi ve aktif kule sayısı (TPAO, 2015)



TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - II

128

Çizelge 1.42. 2003 - 2013 yılları arasında dünya doğalgaz üretim miktarları (BP, 2014)

Üretim *
(Milyon ton petrol eşdeğeri) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2012’ye 

göre değişim
2013 Toplamdaki 

Payı

ABD 494.8 480.7 467.6 479.3 498.6 521.7 532.7 549.5 589.8 620.8 627.2 1.3 20.6

Kanada 166.2 165.3 168.4 169.6 164.4 158.9 147.6 143.9 143.7 140.4 139.3 -0.5 4.6

Meksika 37.5 39.1 47.1 51.6 48.3 48.0 53.4 51.8 52.4 51.2 51.0 -0.2 1.7

Toplam Kuzey Amerika 698.5 685.1 683.1 700.5 711.3 728.6 733.7 745.2 786.0 812.4 817.5 0.9 26.9

Arjantin 36.9 40.4 41.1 41.5 40.3 39.7 37.3 36.1 34.9 34.0 32.0 -5.6 1.1

Bolivya 5.7 8.8 10.7 11.6 12.4 12.9 11.1 12.8 14.4 16.5 18.8 14.4 0.6

Brezilya 9.0 9.9 9.8 10.0 10.1 12.6 10.7 13.1 15.1 17.3 19.2 11.0 0.6

Kolombiya 5.5 5.7 6.0 6.3 6.8 8.2 9.5 10.1 9.9 10.8 11.4 5.8 0.4

Peru 0.5 0.8 1.4 1.6 2.4 3.1 3.1 6.5 10.2 10.7 11.0 3.1 0.4

Trinidad & Tobago 24.3 27.2 29.7 36.1 38.0 37.8 39.3 40.3 38.6 38.5 38.6 0.5 1.3

Venezuella 22.7 25.6 24.7 28.3 32.5 29.5 27.9 24.7 24.8 26.5 25.6 -3.2 0.8

Diğer 2.8 2.8 3.1 3.4 3.5 3.3 3.8 3.2 2.8 2.6 2.3 -13.4 0.1

Toplam Orta ve Güney 
Amerika

107.4 121.2 126.5 138.9 146.1 146.9 142.7 146.9 150.7 156.8 158.7 1.5 5.2

Azerbeycan 4.2 4.1 4.7 5.5 8.8 13.3 13.3 13.6 13.3 14.0 14.5 3.8 0.5

Danimarka 7.2 8.5 9.4 9.4 8.3 9.1 7.6 7.4 5.9 5.2 4.4 -15.6 0.1

Almanya 15.9 14.7 14.2 14.1 12.9 11.7 11.0 9.6 9.0 8.1 7.4 -8.8 0.2

İtalya 11.5 10.7 10.0 9.1 8.0 7.6 6.6 6.9 7.0 7.1 6.4 -9.9 0.2

Kazakistan 10.0 11.1 11.4 11.7 13.6 15.2 14.8 14.3 15.7 16.5 16.6 0.8 0.5

Hollanda 52.2 61.6 56.3 55.4 54.5 60.0 56.4 63.5 57.8 57.5 61.8 7.9 2.0

Norveç 65.8 71.3 77.3 79.8 81.3 90.1 94.0 96.5 91.1 103.3 97.9 -5.0 3.2

Polonya 3.6 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 -1.4 0.1

Romanya 11.7 11.5 11.2 10.7 10.4 10.3 10.1 9.8 9.8 9.8 9.9 0.6 0.3

Rusya 505.4 516.0 522.1 535.7 532.9 541.6 474.9 530.0 546.3 533.1 544.3 2.4 17.9

Türkmenistan 48.1 47.5 51.3 54.3 58.9 59.5 32.7 38.1 53.6 56.1 56.1 0.4 1.8

Ukarnya 15.8 16.5 16.7 16.9 16.9 17.1 17.3 16.7 16.8 16.7 17.3 4.0 0.6

İngiltere 92.6 86.7 79.4 72.0 64.9 62.7 53.7 51.4 40.7 35.0 32.8 -5.9 1.1

Özbekistan 46.8 48.8 48.6 49.0 53.2 56.0 54.0 53.7 51.3 51.2 43.7 -2.8 1.6

Diğer 9.5 9.9 9.6 9.4 9.6 9.2 9.1 9.1 8.5 7.8 6.7 -13.8 0.2

Toplam Avrupa-Asya 900.5 922.8 926.0 936.8 937.9 967.0 859.3 924.2 930.8 925.3 929.6 0.7 30.6

Bahreyn 8.7 8.8 9.6 10.2 10.6 11.4 11.5 11.8 12.0 12.4 14.2 15.2 0.5

İran 74.4 86.8 92.1 100.3 112.5 119.2 129.8 137.1 143.9 149.1 149.9 0.8 4.9

Irak 1.4 0.9 1.3 1.3 1.3 1.7 1.0 1.2 0.8 0.6 0.6 -4.4 ♦

Kuveyt 9.9 10.7 11.0 11.3 10.9 11.5 10.3 10.6 12.2 14.0 14.0 0.7 0.5

Umman 14.9 16.7 17.8 21.3 21.6 21.7 22.3 24.4 23.9 27.0 27.8 3.3 0.9

Katar 28.3 35.3 41.2 45.6 56.9 69.3 80.4 105.0 130.7 135.7 142.7 5.4 4.7

Suudi Arabistan 54.1 59.1 64.1 66.2 67.0 72.4 70.6 78.9 83.0 89.4 92.7 4.0 3.0

Suriye 5.6 5.8 4.9 5.1 5.0 4.8 5.0 7.2 6.4 4.8 4.0 -15.2 0.1

BAE 40.3 41.7 43.0 44.1 45.3 45.2 43.9 46.2 47.1 48.9 50.4 3.3 1.7

Yemen - - - - - - 0.7 5.6 8.5 6.8 9.3 36.5 0.3

Diğer 0.2 1.3 1.7 2.3 2.7 3.3 2.7 3.0 4.0 2.4 5.9 148.5 0.2

Toplam Ortadoğu 237.7 266.9 286.8 307.7 333.8 360.3 378.3 431.0 472.4 490.9 511.4 4.5 16.8

Cezayir 74.5 73.8 79.4 76.0 76.3 77.2 71.6 72.4 74.4 73.4 70.7 -3.3 2.3

Mısır 27.1 29.7 38.3 49.2 50.1 53.1 56.4 55.2 55.3 54.8 50.5 -7.7 1.7

Libya 5.0 7.3 10.2 11.9 13.8 14.3 14.3 15.1 7.1 11.0 10.8 -1.5 0.4

Nijerya 20.3 22.0 22.5 26.6 33.2 32.6 23.4 33.6 36.5 39.0 32.5 -16.4 1.1

Diğer 6.5 8.0 8.9 9.4 11.1 14.2 14.7 16.6 16.8 16.6 19.4 17.2 0.6

Toplam Afrika 133.4 140.7 159.3 173.1 184.5 191.4 180.4 192.8 190.1 194.7 183.9 -5.3 6.0

Avusturalya 29.9 31.7 33.4 35.0 36.0 34.4 38.1 40.7 40.4 39.0 38.6 -0.9 1.3
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Bangladeş 11.1 11.5 12.4 13.6 14.3 15.3 16.7 17.9 18.1 19.0 19.7 4.2 0.6

Brunei 11.1 11.0 10.8 11.3 11.0 10.9 10.3 11.1 11.5 11.3 11.0 -2.6 0.4

Çin 31.5 37.3 44.4 52.7 62.3 72.3 76.7 85.4 92.4 96.4 105.3 9.5 3.5

Hindistan 26.6 26.3 26.7 26.4 27.1 27.5 35.3 45.8 41.5 36.3 30.3 -16.3 1.0

Endonezya 65.9 63.3 64.1 63.2 60.9 62.7 64.7 73.8 68.3 64.0 63.4 -0.7 2.1

Malezya 46.6 48.5 55.0 57.0 58.1 58.2 57.0 58.8 58.7 59.8 62.1 4.2 2.0

Myanmar 8.6 9.2 11.0 11.3 12.2 11.2 10.4 11.2 11.5 11.5 11.8 3.1 0.4

Pakistan 27.4 31.0 32.0 32.5 33.1 33.8 34.6 35.7 35.2 37.1 34.7 -6.2 1.1

Tayland 19.3 20.1 21.3 21.9 23.4 25.9 27.8 32.7 33.3 37.3 37.6 1.2 1.2

Vietnam 2.1 3.7 5.8 6.3 6.4 6.7 7.2 8.5 7.6 8.4 8.8 4.5 0.3

Diğer 9.6 9.0 9.9 13.1 15.6 16.5 16.7 16.4 16.5 16.4 16.9 3.3 0.6

Toplam Asya Pasifik 289.8 302.7 326.7 344.3 360.4 375.4 395.6 437.8 435.2 436.4 440.1 1.1 14.5

TOPLAM DÜNYA 2367.2 2439.4 2508.3 2601.3 2674.0 2769.6 2690.0 2878.0 2965.1 3016.6 3041.3 1.1 100

OECD 992.5 990.4 983.5 995.4 998.6 1025.9 1022.9 1043.0 1059.2 1087.0 1088.4 0.4 35.8

OECD dışı 1374.7 1449.0 1524.9 1605.9 1675.3 1743.7 1667.1 1835.0 1905.9 1929.6 1952.9 1.5 64.2

Avrupa Birliği 203.2 206.5 192.7 182.7 171.2 172.9 157.2 160.2 141.3 133.1 132.1 -0.5 4.3

Eski SSCB 630.6 644.2 655.1 673.4 684.4 702.9 607.3 666.6 697.3 687.9 698.8 1.9 23.0

* Fleyr gazı ve risaykıl gazı dahil değil

♦ 0.05% daha az

1.7. KÜRESEL PETROL VE DOĞALGAZ TÜKETİMİ

1.7.1. Küresel Petrol Tüketimi

2012 yılında 89,9 milyon varil/gün olan dünya petrol tüketimi % 1,5’lik artış ile 2013 yılında 91,3 milyon varil/
gün olarak kaydedilmiştir. Bu dönem içinde, ABD’de petrol tüketiminde % 2 ve Çin’de petrol tüketiminde % 3,7’lik 
artışlar gerçekleşmiştir. 2014 yılı petrol tüketimi değerlendirildiğinde dünya ekonomisinde büyüme beklentisinin 
altında kalan ekonomik performans büyük ölçüde dikkati çekmiştir. Bu durum üzerinde özellikle küresel finans 
krizi ve devamında Avrupa ekonomilerinde görülen borç krizinin etkileri devam etmiştir. Bunun neticesinde petrol 
arzı kadar hızlı artmayan petrol talebi 2014 yılında fiyatların düşmesine de neden olmuştur. Uluslararası Enerji 
Ajansı 2014 yılı petrol talebini 92,4 milyon varil/gün olarak belirtmiştir (TPAO, 2015).

ABD, Kanada ve Meksika’nın bulunduğu Kuzey Amerika’da toplam tüketim 23,753 milyon varil/gündür. Asya 
ve Avrasya’da toplam 20,158 milyon varil/gün, Orta Doğuda 6,423 milyon varil /gün; Afrika’da 2,881 milyon varil/
gün dür. Asya Pasifik’te ise 25,339 milyon varil/gün olmakla beraber toplam dünya tüketimi 84,455 milyon varildir 
(TPAO, 2015).

Şekil 1.81. 1990 -  2013 yılları arası bölgelere göre dünya petrol tüketimi (BP, 2014)

Çizelge 1.42. devamı
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Düşük petrol fiyatlarının talebi destekleyeceği beklentisi ile küresel ekonominin petrol fiyatlarından bağımsız 
olarak yavaşladığı gözlemlenmektedir. Petrol talebinin, büyük ölçüde OECD ekonomilerinden OECD-dışı 
ekonomilere doğru kaydığı değerlendirilmektedir. 2015 yılı ve sonrasında petrol talep artışında ekonomik büyüme 
oranları büyük ölçüde belirleyici olacaktır (Şekil 1.83). Buna ek olarak Rusya ve çevre ekonomilerde daralma ve 
üretici Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki jeopolitik krizler, petrol talebi ve fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olabilecek 
diğer hususlar olarak dikkati çekmektedir (TPAO, 2015).

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2040 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde petrol talebi OECD dışı ülkelerde 
yükselirken, OECD ülkelerinde düşüş kaydedecektir. Bu durum üzerinde büyük ölçüde ekonomik büyüme oranları 
ve enerji verimliliği etkili olacaktır. Önümüzdeki dönemde 2020 yılına kadar Dünya ekonomisinin yıllık % 3,7 
büyümesi beklenirken, OECD ülkelerinin büyüme oranı % 2,2 OECD dışı ekonomilerin büyüme oranının ise % 5,3 
olması beklenmektedir (TPAO, 2015).

Şekil 1.82. 2014 - 2020 yılları arası bölgelere göre dünya petrol tüketim projeksiyonu (TPAO, 2015)

Şekil 1.83.  En büyük 15 petrol tüketicisi (2013) (İşbankası, 2015) 
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Çizelge 1.43. 2006 - 2013 yılları arasında dünya petrol tüketim miktarları (BP, 2014)
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1.7.2. Küresel Doğalgaz Tüketimi

Dünyadaki bilinen rezerv miktarı ham petrol rezerv miktarına yakın olmasına rağmen kullanım miktarı, petrol 
kullanımının % 60’ı civarında olan doğal gaz tüketimi yıldan yıla artış göstermektedir. 1980’li yılların ikinci yarısından 
itibaren çevre sorunlarının, ülkelerin enerji politikalarını ciddi boyutlarda etkilemeye başladığı görülmektedir. Bu 
durum, temiz bir yakıt olan doğal gazın, alternatif enerji kaynağı olarak kullanımının önümüzdeki yıllarda da önemli 
artışlar kaydedeceğini göstermektedir (DPT, 2001).

2013 yılında küresel doğalgaz talebi, bir önceki yıla göre % 1,1 artarak 3,34 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. 
Talep artışının en fazla görüldüğü bölgelerin başında Orta ve Güney Amerika (% 3,9), Kuzey Amerika (% 2,3) ve Orta 
Doğu (% 3,7) gelirken; ülkeler bazında Çin (% 10,4) gerek tükettiği miktar gerekse tüketim artış oranı ile dikkati 
çekmektedir. 2013 yılında doğalgaz talebinin düştüğü tek bölge % 1,6 ile Avrupa ve Avrasya bölgesi olmuştur. 
Büyük ölçüde yenilenebilir enerjiye yönelen AB ülkeleri ve ekonomisi zor durumda olan Avrasya ülkelerinde bir 
talep daralması görülmüştür (Şekil 1.84).

Şekil 1.84. Yıllar itibariyle dünya doğalgaz tüketimi (BP, 2014)

Uluslararası Enerji Ajansının 2014 yılında yayınladığı raporun Yeni Politikalar Senaryosu’nda 2040 yılında 
5,4 trilyon m3’e ulaşacağı öngörülmektedir (Şekil 1.85). Doğalgaz talebinin % 30,4’ünün OECD bölgesinden; % 
69,6’sının OECD dışı bölgelerden kaynaklanması beklenmektedir (TPAO, 2015).

Şekil 1.85. Bölgeler itibariyle doğalgaz tüketim projeksiyonu (TPAO, 2015)
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Bu kapsamda önümüzdeki dönemde OECD bölgesindeki Avrupa ülkelerinin doğalgaz talebinin enerji verimliliğine 
yönelik çalışmalar nedeniyle yavaşlaması beklenmektedir. Avrupa Birliği’nin gaz talebi üzerinde etkili olabilecek 
diğer bir husus ise Avrupa Birliği’nin Çevre ve Enerji Paketi’ni uygulamaktaki başarı oranı olacaktır. İlgili paket 
kapsamında, sera gazı salınımının 1990’lardaki seviyenin altına getirme hedefi önemli bir parametredir. Japonya’da 
önümüzdeki dönemde LNG fiyatından dolayı nükleer enerjiye dönüş önemli bir etkiye sahip olacaktır. Çin 2040 
yılına kadar doğalgaz talebinin en hızlı arttığı ülke olacaktır, bu kapsamda 2040 yılında ülkenin tüketiminin 600 
milyar m3’e ulaşması beklenmektedir. Ülkenin enerji politikasında boru hatları ile doğalgaza yönelmesi ve içeride 
üretimini arttırması doğalgaz piyasaları üzerinde küresel anlamda etki doğuracaktır. Afrika’da ise enerji ihtiyacına 
rağmen altyapı yetersizliği doğalgaz tüketiminin önündeki en önemli engel durumundadır. Bu durumun çözülmesi 
ise sadece yatırımlara ilişkin bir sorun olarak görünmemekte; bölge politikası, jeopolitik krizler, yatırım ortamı 
diğer önemli konular olarak dikkati çekmektedir. Rusya’da doğalgaz tüketimi yüksek bir düzeyde bulunmaktadır 
ve var olan - yaşlanan sahalar ile birlikte tüketimi aynı düzeyde tutması ülke için çok mümkün görünmemektedir. 
Bu kapsamda ülkenin enerji verimliliği için atacağı adımlar doğalgaz tüketimi üzerinde etki doğuracaktır. Latin 
Amerika’da ise, doğalgaz talebinin yıllık % 2,4 gibi yüksek bir oranla artması beklenmektedir (TPAO, 2015).

Bu durum üzerinde, elektrik sektöründe doğalgaza kayış etkili olacaktır. Buna ek olarak, bölgede doğalgaz ile 
çalışan araçların sayısının artması beklenmektedir. Ayrıca, Ortadoğu doğalgaz talebinin yükselmesinin beklendiği 
bir bölge konumundadır. Bölgede, özellikle elektrik üretimi için doğalgaza ihtiyaç duyulması beklenmektedir 
(TPAO, 2015).

1.8. PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ 

Jeopolitik olarak en önemli emtia olan petrole ilişkin yapısal değişikliklerin, küresel ekonomi üzerinde belirgin 
etkileri bulunmaktadır. Petrol ithalatçısı ülkeler bir yandan küresel kriz sonrasında toparlanmaya çalışırken bir 
yandan da 100 USD/varil civarındaki petrol fiyatları ile baş etmişlerdir. Petrol fiyatlarında 2014’ün son çeyreğinden 
itibaren hızlanan düşüş eğilimi sonucunda 2015 yılı başında gelinen seviyelerin (yaklaşık 50 USD/varil) kalıcı olması 
bu ülkelerin bir nebze de olsa nefes almalarına olanak sağlayacaktır. Öte yandan, yüksek petrol fiyatlarına alışmış 
birçok petrol ihracatçısı ülke, petrol gelirlerinin düşmesi ile kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabilecektir. 
Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel ekonomiye net etkisinin pozitif olduğu düşünülmektedir. Hesaplamalara 
göre, petrol fiyatlarındaki her 20 USD/varil düşüş, küresel ekonomik büyümeyi 2-3 yıllık bir dönemde 0,4 puan 
artırıcı yönde etkide bulunmaktadır (İş Bankası, 2015).

Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol ihracatçısı ülkelerden petrol ithal eden ülkelere gelir transferine neden 
olmaktadır. Fiyatlardaki düşüş ile oluşacak gelir transferinin, petrol ithalatçısı ülkelerde harcama eğilimi daha 
yüksek olan tüketicilere geçmesi ve bu durumun da küresel büyümeye destek vermesi beklenmektedir (İş Bankası, 
2015).

Çizelge 1.44. Bazı petrol üreticisi ülkelerin bütçe dengeleri için gereken başabaş petrol fiyatı (İş Bankası, 2015)
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Şekil 1.86. Bazı petrol üreticisi ülkelerin bütçe dengeleri için gereken başabaş petrol fiyatı (Özkılıç, 2016)

Şekil 1.87. Başabaş petrol fiyatları (Deleoitte, 2015)

İş Bankası (2015) tarafından yapılan araştırmada ülke grupları itibarıyla incelendiğinde, petrol fiyatlarındaki 
düşüşün olumlu etkilerinin en fazla net enerji ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerde gözlenmesi beklenmektedir. 
Net enerji ithalatçısı birçok gelişmiş ülkenin de bu trendden faydalanacağı öngörülmekle birlikte, bu ülkelerde 
net enerji ithalatının GSYH’ye oranının daha düşük olması nedeniyle olumlu etkilerin daha sınırlı olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu bölümde petrol fiyatlarındaki düşüşün “kaybedenler” ve “kazananlar” başlıkları altında ülkeler 
bazında etkileri değerlendirilmiştir. 
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- Kaybedenler Körfez Ülkeleri (Libya, İran, Irak) 

Petrol gelirlerine bağlılığı yüksek olan ülkelerin birçoğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yoğunlaşmıştır. Bölge 
ülkeleri dünya petrol üretiminin % 40’ına yakınını gerçekleştirmektedir. Bölgedeki bazı önemli üreticilerde sıklıkla 
jeopolitik riskler gündeme gelmekte olup bu sorunlara bağlı olarak petrol üretimi Libya örneğinde olduğu gibi 
büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir. Petrol fiyatlarındaki düşük seyrin kalıcı olması, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’daki birçok ülkede ekonomik ve siyasi ortamı tehdit edebilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 1.88. Başlıca net enerji ihracatçısı ülkeler (2013) (İş Bankası, 2015)

Petrol fiyatlarının uzun bir süre boyunca yüksek seviyesini koruması nedeniyle birçok üretici ülke yüksek 
tutarda kamu harcamaları yaparken aynı zamanda rezerv biriktirme imkânı da yakalamıştır. Bu nedenle, bölgedeki 
ana üreticilerden Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Cezayir yüksek miktarda döviz 
rezervlerine sahiptir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in toplam kamusal sermayeli yatırım 
fonlarının büyüklüğünün 2 trilyon USD’yi aştığı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, bu üç ülkenin ekonomileri düşen 
petrol fiyatlarından olumsuz etkilense de sahip oldukları yüksek tutarlardaki kamusal sermayeli yatırım fonlarına 
bağlı olarak düşük fiyat seviyelerine uzun süre dayanabilecekleri öngörülmektedir. Buna karşılık, diğer önemli 
üreticiler olan Irak ve İran’ın petrol fiyatlarındaki düşüşten oldukça olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. 
Irak’ta yeniden yapılanma sürecinde artan kamu harcamaları ve İran’ın nükleer programı nedeniyle maruz kaldığı 
yaptırımlar dikkate alındığında, bütçe dengesini sağlamak için her iki ülkenin de 100 USD/varil seviyesinin üzerinde 
petrol fiyatına ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Körfez ülkelerinin sahip oldukları yüksek bütçe fazlasına ve kamusal 
sermayeli yatırım fonlarına sahip olmayan bu ülkeler, petrol fiyatlarındaki düşüşün olumsuz yansımalarını 
hissetmeye başlamıştır.

Rusya 

2013 yılı itibarıyla petrol ve doğal gaz ihracatının Rusya’nın toplam ihracat gelirinin % 68’ini oluşturduğu dikkate 
alındığında, petrol fiyatlarının mevcut düşük seviyesini koruması halinde ülke ekonomisinin bu gelişmeden oldukça 
olumsuz yönde etkileneceği öngörülmektedir.
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Şekil 1.89. Rusya’nın ihracat kompozisyonu (2013) (İş Bankası, 2015)

Rusya’nın toplam ihracat gelirlerinin petrole bağımlılığına ek olarak, bütçe gelirlerinde de petrol ve doğalgaz 
ile ilgili vergiler toplam gelirlerin % 50’sini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar Rusya’nın mevcut kamu 
maliyesi göstergeleri sağlıklı bir görünüm sergilese de, petrol kaynaklı gelirlerin azalması bütçe performansını 
olumsuz etkileyebilecektir. Rus yetkililer tarafından 2014 yılında denk bütçe için petrol fiyatlarının ortalama 114 
USD/varil olması gerektiği varsayılmıştı. Ancak ilk üççeyrekte bütçenin fazlası vermesi neticesinde, 2014 yılı için 
93 USD/varil seviyesindeki petrol fiyatının denk bütçe için yeterli olduğu açıklandı. 2015 yılı için ise, denk bütçeye 
ulaşabilmek amacıyla başabaş petrol fiyatı 90 USD/varil olarak hesaplanmaktadır (Rus yetkililerin denk bütçe için 
gerekli gördüğü petrol fiyatıdır). 2015 yılına ilişkin petrol fiyatı tahminlerinin ortalama 70-75 USD/varil civarında 
olduğu hatta yılın ilk haftasında 50 USD/varil’in altındaki seviyelerin de görüldüğü dikkate alındığında, Rusya’nın 
bütçe açığı vermeye başlayacağı anlaşılmaktadır. 

Yatırımcıların söz konusu gelişmeleri fiyatlamaya başlamaları ile Ruble’nin ABD doları karşısındaki değer 
kaybı hızlanmış ve USD/RUB kuru 2014 ylında % 76 yükselmiştir. Rusya Merkez Bankası’nın Ağustos ayından 
itibaren döviz rezervlerinden 60 milyar USD kullanarak rublenin değerini korumaya çalışması hedeflenen etkiyi 
gösterememiştir. Merkez Bankası Aralık ayında politika faiz oranını 650 baz puan artırarak % 10,5’ten % 17’ye 
yükseltmiştir. Faiz artışına ek olarak izleyen günlerde Gazprom’un da döviz satışı yapacağının açıklanması, USD/
RUB kurundaki yükselişin önüne geçmiştir. Piyasalarda Rusya’nın sermaye kontrollerine başvurabileceğine yönelik 
oluşan spekülasyonlara karşılık, Rus yetkililer böyle bir planlarının olmadığını ifade etmiştir. 2014 yılındaki hızlı 
azalışa karşın, Aralık 2014 itibarıyla Rusya Merkez Bankası’nın 390 milyar USD ile yüksek miktarda döviz rezervine 
sahip olması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu rezervlerin yaklaşık 170 milyar USD tutarındaki 
kısmının Merkez Bankası’nın serbest kullanımında olmayan fonlarda tutulduğu tahmin edilmektedir.8 Dolayısıyla, 
Rusya’nın kullanılabilir durumdaki döviz rezervinin 200 milyar USD civarında olduğu hesaplanmaktadır. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Aralık 2014’te Rusya’nın kredi notunu 
negatif izlemeye aldığını açıklamıştır. S&P karara gerekçe olarak, Rusya’da para politikasının esnekliğinde 
gözlenen hızlı bozulmayı ve ekonomik aktivitedeki zayıflamanın finans sistemi üzerindeki olumsuz etkisini 
göstermiştir. Aldığı tedbirlerle ek olarak, Rusya Merkez Bankası büyük ihracatçı şirketlere dolar ve euro cinsinden 
kredi sağlayarak bu şirketlerin dış borçlarının finansmanına yardım edeceğini açıklamıştır. Nitekim, aralarında 
Gazprom’un da bulunduğu beş büyük ihracatçı firmanın döviz cinsi varlıklarını Ekim 2014 seviyelerine çekecekleri 
ve Mart 2015’e kadar söz konusu varlıklarda artırıma gitmeyecekleri açıklanmıştır.
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Şekil 1.90. Rusya Merkez Bankası’nın döviz rezervleri, USD/RUB kuru ve petrol fiyatları (İş Bankası, 2015)

Petrol fiyatlarının seyrinin yanı sıra Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler, 2015 ve 2016 yıllarında Rusya ekonomisinin 
performansına yönelik belirsizlikleri artırmaktadır. Petrol fiyatlarının 78 USD/varil düzeyinde seyredeceği, 
Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımların devam edeceği, ancak, yeni yaptırımların gündeme gelmeyeceği senaryo 
altında Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (Institute of International Finance - IIF) Rusya ekonomisine yönelik 
projeksiyonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde seyretmesi ve/veya 
Ukrayna ile anlaşmazlıkların artması halinde Rusya’ya ilişkin tahminler aşağı yönlü revize edilebilecektir. 

Rusya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasına ve iç talepte beklenen daralmaya rağmen rubledeki değer 
kaybının ithal ürünlerin fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun, 2014 sonunda % 9,2 ve 2015 sonunda % 11,2’ye 
yükseleceği öngörülmektedir. Para politikasındaki sıkı duruşun Ruble istikrar kazanıncaya ve yurtiçi yerleşiklerin 
dolara yönelimi yavaşlayıncaya kadar süreceği tahmin edilmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ihracat gelirlerini azaltacağı öngörülmesine rağmen, Rusya’nın cari işlemler 
fazlasının ekonomik daralmaya paralel ithalatta beklenen keskin düşüşün etkisiyle 2015 yılında artacağı tahmin 
edilmektedir. Rus turistlerin Rubledeki değer kaybının alım güçlerini azaltması sebebiyle, daha az yurt dışı seyahat 
yapmaları da hizmetler dengesini iyileştirebilecektir. IIF, Rusya’nın 2015 yılında GSYH’nin % 4,7’si düzeyinde cari 
fazla vereceğini tahmin etmektedir.

Daha önceki kriz dönemleri ile karşılaştırıldığında, Rusya’nın kamu maliyesi göstergelerinin çok daha iyi 
durumda olduğu görülmektedir. 2014 yılı itibarıyla kamu borç stokunun GSYH’ye oranının % 7,3 düzeyinde 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
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Çizelge 1.45. Rusya ekonomisi - temel göstergeler ve projeksiyonlar (2009 - 2016) (İş Bankası, 2015)

2014 yılında % 0,2 büyümesi beklenen Rusya ekonomisinin, söz konusu varsayımlar altında 2015 yılında % 
3,5, 2016 yılında % 1,4 küçüleceği tahmin edilmektedir. Rubledeki değer kaybı ve Rusya Merkez Bankası’nın 
para politikasını sıkılaştırmasına bağlı olarak özel tüketim harcamalarının 2015 yılında reel bazda % 6 azalacağı 
tahmin edilmektedir. Finansal koşulların sıkılaşması ve reel sektörün güveninin azalması sonucunda toplam 
yatırım harcamalarının 2015 yılında reel bazda % 15 daralacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, net ihracatın 
ekonomideki küçülmeyi sınırlayacağı tahmin edilmektedir.

Şekil 1.91. Petrol fiyatları ve Rusya’da büyüme oranları (İş Bankası, 2015)

Tarihe bakarsak, SSCB’nin çöküşü de bugünküne benzer bir dalgalanma sırasında gerçekleşmiştir. Bu 
örneğe dayanarak, ABD’nin Suudi Arabistan ile birlikte hareket ederek Rusya’yı Kırım’daki hareketleri nedeni 
ile cezalandırma amacında olduğu görüşü de savunulmuştur. SSCB’nin dağılması döneminde, Suudi Arabistan 
üretimini 2 milyon varil / gün’den 10 milyon varil / gün’e çıkartarak petrol fiyatlarının 32 dolardan 10 dolara 
düşmesine neden olduğu sonucunda da SSCB’nin petrolü satabilmek için 6 dolarlar seviyesine indiği hatırlanacaktır. 
Ekonomilerine aldıkları bu ağır darbenin SSCB’nin dağılmasındaki önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Bu 
dönemde üretimlerin 3,5 kat arttığı için Suudi ekonomisi fazla etkilenmemiştir (Özkılıç, 2016).  

Norveç 

Enerji sektörünün ekonominin önemli bir parçası olduğu Norveç’in net enerji ihracatı, 2013 yılı itibarıyla 
GSYH’sinin % 20’si düzeyindedir. Bununla birlikte, Norveç’in kamusal sermayeli yatırım fonu 900 milyar USD’ye 
yaklaşan büyüklüğü ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu sayede, Norveç ekonomisinin petrol fiyatlarındaki 
düşüşten kaydadeğer ölçüde etkilenmeyeceği düşünülmektedir. Öte yandan, Norveç’in Kuzey Denizi ve Kuzey 
Kutbu’ndaki petrol arama yatırımlarının bu fiyat koşulları altında ertelenebileceği düşünülmektedir. 
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Venezuela 

Venezuela’nın Orinoco River vadisindeki petrol rezervleri ülkeyi kanıtlanmış petrol rezervleri açısından dünyada 
ilk sıraya getirmektedir. Ülkenin ihracat gelirlerinin % 95’ini petrol ihracatı oluşturmaktadır (Venezuela yüksek 
düzeydeki petrol ihracatına rağmen, işleme kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle işlenmiş petrol ürünleri ithal 
etmektedir. Bu durum, ülkenin net enerji ihracatının GSYH’ye oranını düşürmektedir) Petrol ve ilgili sektörler, 
GSYH’de % 25 paya sahiptirler. Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki düşüşten en olumsuz etkilenmesi beklenen ülkelerin 
başında Venezuela gelmektedir. Venezuela’nın kamu mali dengesinin de kötü durumda olması, Hükümet’in yüksek 
düzeydeki kamu harcamalarını sürdürmesini ve borçlarını çevirmesini zorlaştırmaktadır. Petrol fiyatlarındaki 
düşük seyrin kalıcı olması halinde Venezuela’nın iflas edebileceği de dile getirilmektedir. Ülkede % 60 düzeyinde 
seyreden enflasyonun daha da yükseleceği ve bazı gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanabileceği tahmin 
edilmektedir. Bu durumun ülkede siyasi istikrarsızlığa neden olabileceği düşünülmektedir. 

Nijerya 

Afrika’nın en büyük ekonomisine sahip olan Nijerya’da net enerji ihracatı GSYH’nin % 16,3’ünü oluşturmaktadır. 
Petrol ihracatının ülkenin en önemli döviz kaynağı olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki düşüşün yerel para 
birimi ve kamu maliyesi üzerinde olumsuz etkide bulunması beklenmektedir. Ekonominin zayıf bir performans 
sergilemesi, Şubat 2015’te gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde ülkede siyasi tansiyonu artırabilecektir. 

Kanada

Petrol ve diğer emtia ihracatının ülkenin toplam ihracatının önemli bir kısmını oluşturması nedeniyle Kanada 
diğer gelişmiş ülkelerden ayrılmaktadır. Fiyatlardaki düşüşün özellikle petrol üretiminin yoğunlaştığı ülkenin 
batısındaki eyaletleri olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Kanadalı petrol üreticilerinin varil başına maliyetlerinin 
de görece yüksek alması bazı üreticileri zorlayabilecektir. Bununla birlikte, Kanada’nın toplam ihracatının %70’ini 
ve petrol ihracatının % 90’ından fazlasını ABD’ye yaptığı dikkate alındığında, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD 
ekonomisinde büyümeyi hızlandırması fiyatlardaki düşüşün Kanada ekonomisine olumsuz etkilerini belli ölçüde 
telafi edebilecektir. 

Brezilya 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, son yıllarda petrol üretimini hızla artıran Brezilya’da yeni yatırımları azaltacağı 
tahmin edilmektedir. Özellikle yüksek tutarda sabit sermaye yatırımı gerektiren açık deniz petrol platformu 
yatırımların askıya alınacağı öngörülmektedir. Önemli bir emtia ihracatçısı olan Brezilya’nın önümüzdeki dönemde 
petrolün yanı sıra diğer birçok emtia fiyatında gözlenen düşüşten olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.

Kazananlar 

Çin 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Çin ekonomisini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Konut piyasasındaki 
sorunlar, firmaların ve yerel yönetimlerin artan borçluluğu, bankacılık sektöründe artan tahsili gecikmiş alacaklar 
oranı ve işgücü maliyetlerinde süregelen yükselişle birlikte Çin’de ekonomik büyüme yavaşlama sürecine girmiştir. 
Düşük petrol fiyatları, girdi maliyetlerini azaltarak Çinli üreticilere işgücü maliyetlerinde gözlenen yükselişi telafi 
etme imkânı sağlayacak ve ülkenin rekabet gücünü artırabilecektir. Düşük petrol fiyatlarının Çin’in son aylarda 
yavaşlama eğilimine giren yurt içi otomotiv satışlarına destek vermesi beklenmektedir. Akaryakıt faturalarının 
düşmesi sayesinde Çinli tüketicilerin diğer ürünlere olan talebinin artması beklenmektedir. Böylelikle iç talebin 
canlanmasının büyümedeki ivme kaybını bir miktar yavaşlatabileceği öngörülmektedir.

Japonya 

Japonya’da kamu mali dengelerini iyileştirmek için Nisan 2014’te % 5’ten % 8’e yükseltilen satış vergisinin 
fiyatlar üzerindeki etkisini, petrol fiyatlarındaki düşüşün kısmen telafi edeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişme, 
satış vergisinde yapılması planlanan ikinci bir artışın öne çekilebileceğine ve Japonya’nın kamu maliyesi 
performansındaki iyileşmenin hızlanabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca, üretim maliyetlerindeki düşüşün de 
ihracatçı sektörleri olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş ekonomide 
genel fiyat seviyesi üzerinde baskı oluşturarak Japonya Merkez Bankası’nın deflasyonla mücadele politikası 
çerçevesinde oluşturduğu % 2’lik enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Japonya 
Merkez Bankası’nın genişleyici politikalarına önümüzdeki dönem de devam etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 
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ABD 

Mevcut durumda dünyanın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen, halen tükettiği petrolün yaklaşık üçte 
birini ithal etmesi nedeniyle ABD ekonomisinin petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilenmesi beklenmektedir. 
ABD’de benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatı Haziran 2014’teki 3,5 USD seviyesinden, Aralık 2014’te 2,3 USD’ye 
kadar gerilemiştir. EIA verilerine göre ABD’nin yıllık benzin tüketiminin 135 milyar galon olduğu dikkate alındığında, 
benzinin galon fiyatındaki 1,2 USD’lik düşüş ABD’li tüketicilerin benzin harcamalarından yılda 160 milyar USD 
civarında tasarruf etmesine olanak vermektedir. Bu tutar, ABD’nin 2013 yılı GSYH’sinin yaklaşık %1’i düzeyindedir. 
Tüketicilerin harcanabilir gelirinin artması ABD ekonomisinde büyümeyi destekleyecektir. Petrol fiyatlarındaki 
düşüşün diğer bir etkisi de üretim maliyetlerindeki azalma ile ABD’de enflasyonun ılımlı seyretmeye devam edeceği 
beklentisinin güçlenmesidir. Enflasyonun düşük seyri, 2015 yılı ortalarından itibaren para politikasını sıkılaştırmaya 
başlaması öngörülen Fed’in faiz artırımlarını ölçülü adımlarla gerçekleştireceği beklentisini artırmaktadır. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş, öte yandan, ABD’de yüksek maliyetli üretim yapan bazı kaya petrolü üreticilerini zor 
durumda bırakabilecektir. 

Euro Alanı ülkeleri 

Petrol fiyatlarındaki gerileme petrol ihtiyacının %90’ına yakınını ithalat ile karşılayan Euro Alanı ülkeleri için de 
olumlu bir gelişmedir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD örneğinde olduğu gibi tüketim harcamalarını artırması ve 
ekonomik aktivitenin zayıf bir görünüm sergilediği Euro Alanı ülkelerinde büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. 
Öte yandan, fiyatlardaki düşüş, Japonya’da olduğu gibi Euro Alanı’nda da var olan deflasyon riskini daha da 
artırmaktadır. 

Türkiye 

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün, Türkiye ekonomisi açısından en önemli etkilerinin ödemeler dengesi ve 
enflasyon üzerinde görüleceği öngörülmektedir. 

Ödemeler dengesi üzerindeki etkileri 

Türkiye’nin toplam enerji ithalatı, TÜİK’in dış ticarette HS sınıflandırmasına göre yayımladığı istatistiklerde 27 
nolu “mineral yakıtlar, mineral yağlar” faslı altında izlenmektedir. Söz konusu fasıl, ham petrol ve petrol ürünleri 
ithalatının yanı sıra doğalgaz, taşkömürü vb. diğer enerji kaynaklarının ithalatını da içermektedir. TÜİK, söz konusu 
fasıl altında yer alan ham petrol ithalatı tutarını 2002 yılından bu yana yayımlamamaktadır. Bununla birlikte, yıllık 
ortalama Brent türü petrol fiyatı ile toplam enerji ithalatının paralel bir seyir izlediği görülmektedir. 

Türkiye birçok yakın komşusunun aksine kanıtlanmış petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklara sahip olmaması 
nedeniyle enerjisinin büyük bölümünü ithal etmektedir. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2013 yılında 
Türkiye’nin enerji ithalatı 55,9 milyar USD, enerji ihracatı ise 6,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiş olup, net 
enerji ithalatı 49,2 milyar USD olmuştur. Söz konusu tutar Türkiye’nin 2013 yılı cari açığının (65 milyar USD) % 
70’ine ve GSYH’sinin ise % 6’sına tekabül etmektedir. Kasım 2014 itibarıyla yıllıklandırılmış net enerji ithalatı 49,4 
milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Enerji ithalatı ile Brent türü petrol fiyatı arasındaki yakın ilişki dikkate alındığında, Brent türü petrol fiyatlarındaki 
düşüşün net enerji ithalatını dolayısıyla cari açığı azaltacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, 2014 yılında ortalama 98,9 
USD/varil düzeyinde gerçekleşen Brent türü petrolün yıllık ortalama fiyatındaki her 10 USD/varil’lik düşüş 2015 
yılında Türkiye’nin net enerji ithalatını ve cari açığını 5 milyar USD tutarında azaltacağı hesaplanmaktadır (2015 
yılında yıllık ortalama petrol fiyatında 10 USD/varil’lik düşüş, 2014 yılına göre ortalama petrol fiyatının 2015 yılında 
%10,1 oranında düşmesi anlamına gelmektedir. Brent türü petrol fiyatı ile net enerji ithalatının paralel seyrettiği 
dikkate alınarak, petrol fiyatlarındaki %10,1’lik düşüş oranında net enerji ithalatının da azalacağı varsayılmıştır). 
Ekonomi yetkililerinden tarafından yapılan açıklamalarda da petrol fiyatlarındaki söz konusu düşüşün Türkiye’nin 
yıllık cari açığını 4-5 milyar USD azaltacağı belirtilmektedir. GSYH’ye oran olarak bakıldığında da her 10 USD/
varil’lik düşüşün söz konusu oranda % 0,6 oranında iyileşmeye neden olacağı tahmin edilmektedir (2015 yılında 
USD cinsinden GSYH’nin 843 milyar USD düzeyinde gerçekleşeceği varsayılmıştır).

Buna göre 2014 yılında ortalama 98,9 USD/varil düzeyinde gerçekleşen petrol fiyatlarının 2015 yılında ortalama 
73 USD/varil düzeyinde gerçekleşmesi halinde, bu durumun diğer faktörler sabit kalmak kaydıyla, 2015 yılında cari 
açığı 12,9 milyar USD, cari açığın GSYH’ye oranını da 1,5 puan düşürebileceği hesaplanmaktadır. 
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Şekil 1.92. Petrol fiyatları ve Türkiye’nin toplam enerji ithalatı (İş Bankası, 2015)

2013 yılında 18,55 milyon ton ham petrol ithal edilmiş, 2,09 milyon ton ham petrol ise yerli üretimden temin 
edilmiştir. Kapasite kullanım oranındaki düşüşe paralel olarak toplam ham petrol temininde de 2013 yılında bir 
önceki yıla göre % 4 oranında bir azalma gerçekleşmiştir (EPDK, 2014).

Şekil 1.93. 2010 - 2013 yılları arasında Türkiye’de rafinerici lisansı sahiplerinin ham petrol ithal miktarları  

(Kondensat dahil) (EPDK, 2014)
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Şekil 1.94. Çeyrekler itibariyle enerji dâhil ve hariç cari işlemler hesabı (milyon ABD doları) (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016)

Çizelge 1.46. Türkiye’de 2002 - 2013 yılları arası enerji ithalatı, toplam ithalat ve cari işlemler hesabı (milyon dolar) 

 (Aydın ve Tokatlıoğlu, 2016)

2015 yılında iç talebin 2014 yılına kıyasla canlanması beklenmektedir. Ancak, petrol fiyatlarındaki düşüş cari 
açık üzerinde iç talep kaynaklı oluşacak baskıyı giderecek boyuttadır. Bir başka ifade ile petrol fiyatlarındaki 
düşüş, Türkiye’nin dış dengelerini iyileştirmesi açısından eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Türkiye’nin bu fırsatı, 
enerjide ithalata bağımlılığı azaltmak, imalat sanayinde ithal girdi kullanımını düşürmek ve ihracatın katma 
değerini artırmak amaçları doğrultusundaki yapısal reformlara ağırlık vererek geçirmesi, uzun vadede Türkiye 
ekonomisinin en önemli kırılganlık unsuru olan cari açığın sürdürülebilir seviyelere çekilmesi açısından önem arz 
etmektedir. 

Enflasyon üzerindeki etkileri 

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkileri bulunmaktadır. 
Enflasyon sepetinde petrol fiyatlarındaki gelişmelerden doğrudan etkilenen kalemler tüp, benzin, LPG ve mazottur. 
Söz konusu kalemlerin toplam TÜFE sepetindeki ağırlığı % 6,2’dir. Sepetteki payları % 5 civarında olan doğalgaz 
ve elektrik kalemleri de petrol fiyatlarındaki düşüşten doğrudan etkilenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu 
iki kalemin fiyatları yönetilen ve yönlendirilen ürün olduğu için, petrol fiyatlarındaki düşüşün bu kalemlere ne 
ölçüde yansıyacağı bilinmemektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarını, Boru Hatları 
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ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ise doğalgaz fiyatlarını maliyetlerdeki değişime bağlı olarak düzenli aralıklarla 
ayarlamaktadır. Ancak, özellikle BOTAŞ’ın maliyetlerdeki artışı geçmiş yıllarda tam olarak tüketiciye yansıtmadığı 
bilinmektedir. Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki azalışın da doğalgaz fiyatlarına aynı ölçüde yansıtılmayabileceği 
muhtemel gözükmektedir.

Benzin, LPG ve mazot hariç tutulduğunda ulaştırma grubundaki diğer kalemlerin TÜFE sepetindeki ağırlığı 
% 10 düzeyindedir. Bu kalemler otobüs bileti, uçak bileti, şehir içi taşımacılık, kargo hizmetleri vb. faaliyetleri 
içermekte olup dolaylı olarak petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenebilecektir.

Şekil 1.95. TÜFE sepetinin dağılımı (İş Bankası, 2015)

Petrol fiyatlarındaki düşüşün yukarıda belirtilen kalemler üzerindeki etkileri incelenirken USD/TL kurunun 
sabit olduğu varsayımı yapılmaktadır. Zira, petrol fiyatlarındaki düşüşün nedenlerinden birinin de ABD dolarının 
uluslararası piyasalarda değer kazanmasının olması, TL cinsi petrol fiyatlarındaki düşüşün, petrol fiyatlarındaki 
uluslararası piyasalardaki düşüşün altında kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, akaryakıtta uygulanan maktu 
Özel Tüketim Vergisi nedeniyle petrol fiyatı düştükçe, pompa fiyatındaki vergi yükü de artmaktadır. Bu durum 
da uluslararası piyasalarda fiyatlardaki düşüşün aynı ölçüde yurt içine yansımasını engellemektedir. Örneğin, 
uluslararası piyasalarda Brent türü ham petrolün fiyatı 31 Aralık 2014 itibarıyla Haziran ayında gördüğü 115 USD/
varil seviyesine kıyasla % 51,7 oranında gerilerken, yurt içinde 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa fiyatı aynı 
dönemde yalnızca % 15,3 oranında düşmüştür. 

Şekil 1.96. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı ve Türkiye’de 95 oktan kurşunsuz benzinin benzinin pompa fiyatı (İş Bankası, 2015)

2014 yılı itibarıyla benzinin pompa fiyatı üzerinden 2,18 TL tutarında maktu ÖTV alınmaktadır. Ayrıca, pompa fiyatından alınan KDV tutarı da ÖTV eklenmiş tutar üzerinden hesaplanmaktadır. 
Örneğin, 31 Aralık 2014 itibarıyla 95 oktan kurşunsuz benzin pompa fiyatı 4,25 TL’dir. Söz konusu tutarın yaklaşık 2,6 TL’si (2,18 ÖTV + 2,18 * % 18 KDV) maktu vergi olup ve 31 Aralık 2014 
itibarıyla pompa fiyatının % 60’ını oluşturmaktadır. Pompa fiyatının daha yüksek olduğu dönemde, maktu verginin payı düşmektedir. Örneğin, 1 Temmuz 2014 itibarıyla 5,12 TL olan benzinin 
pompa fiyatının yaklaşık % 50’sini maktu vergiler oluşturmaktadır. Fiyatlandırma politikası gereği, motorine daha düşük tutarda (1,6 TL) ÖTV uygulanmaktadır. Dolayısıyla, maktu vergi oranı 
motorinde daha düşüktür. Petrol fiyatlarındaki düşüşün doğrudan etkileri incelenirken, maktu vergi tutarının tüm yakıt türlerinde yaklaşık % 50 olduğu varsayılmıştır.  

Bu gelişmeler ışığında, USD/TL kurunun sabit kaldığı varsayımı altında, 2014 yılında ortalama 98,9 USD/
varil düzeyinde gerçekleşen petrol fiyatlarında 2015 yılında görülecek her % 10’luk düşüşün doğrudan etkilenen 
kalemler yoluyla ile enflasyonu 30 baz puan civarında düşüreceği hesaplanmaktadır.
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Petrol fiyatlarındaki değişimin doğrudan etkilerinin yanı sıra ulaştırma ve konut gruplarında da dolaylı 
etkilerinin olması beklenmektedir. Ayrıca, fiyatları yönlendirilen doğalgaz ve elektrik gibi enerji ile ilgili kalemlerin 
de fiyatlarında düşüş yaşanabilecektir. Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona toplam etkisinin 
daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. TCMB tarafından yapılan açıklamalara göre, petrol fiyatlarındaki her % 
10’luk düşüş yıllık enflasyonu 40-50 baz puan aralığında aşağıya çekecektir. 2015 yılında yıllık ortalama petrol 
fiyatının 73 USD/varil olacağı varsayımı altında, bu durumun yıllık enflasyonu 1,3 puan civarında azaltabileceği 
tahmin edilmektedir. Diğer faktörler sabit kalmak kaydıyla, petrol fiyatlarındaki düşüş kaynaklı olarak enflasyon 
üzerindeki baskıların azalması ile TCMB’nin, 2015 yılının ortalarında gerçekleşmesi beklenen Fed’in faiz artırımı 
öncesinde kendisine manevra alanı yaratmak için yılın ilk yarısında para politikasını gevşetme imkânı bulabileceği 
anlaşılmaktadır.

Büyüme üzerinde etkileri 

Büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişki ile ilgili teorik ve ampirik göstergeler büyümenin sürekli ve 
sorunsuz enerji tedariki önkoşuluyla gerçekleşebileceğini göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler açısından da 
sanayileşmenin ve büyümenin önündeki en önemli engel olarak enerjide yaşanan dışa bağımlılığın yüksek olması 
gösterilmektedir (Atasoy, 2010).

Petrol fiyatlarındaki düşüşün büyüme üzerindeki net etkisinin pozitif olması beklenmektedir. Fiyatlardaki düşüş 
petrol ithalatı faturasını düşürerek net ihracatın büyümeye daha yüksek oranda katkı yapmasını sağlayabilecektir. 
Buna ek olarak, her ne kadar petrol fiyatlarındaki düşüş yurt içinde pompa fiyatına daha düşük oranda yansısa 
da, tüketicilerin akaryakıt faturasındaki azalışı tüketime yönlendirebileceği öngörülmektedir. Böylelikle, petrol 
fiyatlarındaki düşüş büyümeye iç talep kaynaklı destek verebilecektir. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan 
açıklamalarda petrol fiyatlarındaki her 10 USD/varil seviyesindeki düşüşün reel ekonomik büyüme oranına 20-30 
baz puan katkı yapabileceği dile getirilmektedir. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşün büyümeye olumlu etkilerinin bir kısmı Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından 
olan Rusya’nın fiyatlardaki düşüşten olumsuz etkilenmesi nedeniyle gölgelenebilecektir. Benzer bir durum, 
Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan Irak için de geçerlidir. Ayrıca, Rusya’da Ukrayna kaynaklı devam 
eden anlaşmazlıklar ve Irak’ta İD ile süren çatışmalar, 2015 yılının her iki ülke için de oldukça zorlu geçeceğine 
işaret etmektedir. Bu çerçevede, petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde, Türkiye’nin Irak ve Rusya’ya 
ihracatı azalabilecektir.

Şekil 1.97. Türkiye’nin Rusya’ya ve Irak’a ihracatı (İş Bankası, 2015)

Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak Rus rublesi de önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Rus tüketicilerin 
alım gücünü olumsuz etkileyen bu durum, Türkiye’ye Rusya’dan gelen turist sayısını azaltabilecektir. 2014 
yılının ilk 11 ayı itibarıyla Rusya’dan Türkiye’ye 4,4 milyon turist gelmiş ve ülkelere göre turist sayısında Rusya 
% 12,6’lık payıyla ikinci sırada yer almıştır. Ancak, rublenin değer kaybetmeye başlamasıyla Rus turist sayısında 
gözlenen azalma eğilimi göze çarpmaktadır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde, Rusya kaynaklı 
turizm gelirleri azalabilecektir. Özellikle, Rusya’nın 1998 yılında yaşadığı krizin ardından Türkiye’yi ziyaret eden 
Rus turist sayısının % 50 azaldığı dikkate alındığında, 2015 yılında da turizm gelirlerinde kayda değer bir azalma 
görülebilecektir.
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Şekil 1.98. Türkiye’ye giriş yapan turist sayısı (İş Bankası, 2015)

Şekil 1.99. Ülkelere göre turist sayısı (İş Bankası, 2015)

Kamu maliyesi üzerindeki etkileri 

Petrol ve doğalgaz kaynaklı vergiler merkezi yönetim bütçe gelirleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Maliye 
Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2013 yılında petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) 
tutarı 43,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu tutar, 2013 yılı toplam merkezi yönetim bütçe gelirlerinin % 
11,7’si, 2013 yılı GSYH’sinin de % 2,8’idir. Bununla birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşün, ÖTV’nin oransal yerine 
maktu olarak alınması nedeniyle, ÖTV gelirlerini olumsuz etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. Aksine, düşen pompa 
fiyatının tüketimi artırması halinde petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV geliri artabilecektir.

Şekil 1.100. Türkiye’de ÖTV gelirlerinin dağılımı (2013) (İş Bankası, 2015)
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Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine etkileri ödemeler dengesi ve enflasyon üzerinde 
belirginleşmektedir. 2014 yılında ortalama 98,9 USD/varil düzeyinde gerçekleşen petrol fiyatının 2015 yılında 
ortalama 73 USD/varil düzeyinde gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin cari açığı diğer faktörler sabit kalmak 
kaydıyla, petrol fiyatları kaynaklı olarak yaklaşık 12,9 milyar USD, cari açığın GSYH’ye oranı da yaklaşık 1,5 puan 
azalabilecektir. Bu seviyede bir petrol fiyatının yıllık enflasyonu da 1,3 puan düşürebileceği tahmin edilmektedir. 
Petrol fiyatlarındaki düşüşün net ihracatın katkısını artırarak ve tüketim harcamalarını destekleyerek büyüme 
üzerindeki etkisinin pozitif olacağı öngörülmektedir. Kamu maliyesi üzerinde ise önemli bir etki gözlenmeyeceği 
tahmin edilmektedir. Petrol fiyatlarının düşmesi birçok açıdan Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olmakla 
birlikte, fiyatlardaki düşüşten olumsuz etkilenen Rusya ve Irak gibi petrol ihracatçısı komşularımızdaki gelişmelerin 
Türkiye’ye de yansımaları olabilecektir. Bu durum, fiyatlardaki düşüşün beklenen olumlu etkilerini bir miktar 
sınırlayabilecektir. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye’nin dış dengelerini iyileştirmesi açısından eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 
Türkiye’nin bu fırsatı, enerjide ithalata bağımlılığı azaltmak, imalat sanayinde ithal girdi kullanımını düşürmek ve 
ihracatın katma değerini artırmak amaçları doğrultusundaki yapısal reformlara ağırlık vererek geçirmesi, uzun 
vadede ülkemiz ekonomisinin en önemli kırılganlık unsuru olan cari açığın sürdürülebilir seviyelere çekilmesi 
açısından önem arz etmektedir.

Petrol ve doğalgaz, yalnızca enerji güvenliği için değil, aynı zamanda ülkemiz bütçesi için de stratejik öneme 
sahiptir. Ülkemizin, son yıllarda gerek bu kaynaklara olan talebinin artması gerekse de uluslararası piyasalarda 
fiyatlarının hızlıca yükselmesi, dış ticaret açığımızın da belirgin şekilde artmasına yol açmıştır. Özellikle petrol 
fiyatlarının tavan yaptığı 2008 yılında, yaklaşık 45 milyar dolarlık ham petrol/petrol ürünleri ve doğalgaz ithalatı 
yapılmıştır. 2009 yılında küresel krizin sonucunda düşen fiyat ve talebin etkisi ile bu rakam ancak 27 milyar dolara 
kadar gerileyebilmiştir. İyimser bir tahminle, 2020 yılına kadar petrol ve doğalgaza ödenecek toplam faturanın 500 
milyar dolar olacağı öngörülmektedir (TBMM, 2010).
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2. PETROL SEKTÖRÜ YATIRIM ANLAŞMALARI, DEVLET PAYI, VERGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE 
UYGULAMALARI

İşletmelerin ana faaliyetlerinin devamlılığında işletme yapmış oldu faaliyet konusu doğrultusunda kendi 
çıkarlarını gözetirken işletme ile ilişkili olan işletme içi ve işletme dışı gruplar da kendi menfaatlerini gözetecektir. 
Buna bağlı olarak şirket ortakları karlılık beklentisi, alacaklılar taahhütlerin yerine getirilmesi, bankalar likit ve 
borç ödeme gücü, kamu ise vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi üzerinde yoğunlaşacaktır (Gülçin, 2015). 

Petrol endüstrisindeki işletmeler yatırımda bulunmayı planladıkları bölgenin veya ülkenin vergi imtiyazları, 
teşvik konuları ve bölgeye yapılan yatırıma finansman kaynağı sunabilecek kreditörlerin varlığı işletmeler için 
önemli bir etken olmaktadır. Ayrıca yatırım yapan işletmelerin arzu ettikleri minimum risk ve minimum maliyet 
ile maksimum kazanç, kar elde etmeyi hedeflemesinin karşısına ev sahibi ülkelerinde maliyet değişkeninin dahi 
olmadığı ve buna karşılık maksimum kar elde etmek arzusu yatırımcı ve ev sahibi arasında anlaşma şartlarını 
zorlaştırmaktadır (Gülçin, 2015). 

Ülkeler kendi yeraltı ve yerüstü kaynaklarının aranması, işlenmesi, üretilmesi ve arzının sağlanması için 
kanunlar çıkarmıştır. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kendi kaynaklarını çıkarabilen ve işleyebilen 
bir yapıya ulaşmak için ise kamusal özerk kurumlar kurmuştur. Türkiye‘de (eski 6326 Sayılı Petrol Kanunu) 
yeni 30/05/2013 tarihli 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile yeraltı kaynaklarından petrolün aranması, çıkarılması, 
işlenmesi ve arzından sorumlu kuruluş TPAO‘dur. Azerbaycan’da SOCAR, Çin Petrol Şirketi CNPC, İran Ulusal 
Petrol Şirketi gibi ülkenin menfaatleri dikkatinde kurulmuş bu kurumlar, sürekli yenilenen, geliştirilen, ulusal ve 
uluslararası kara ve deniziler de arama ve üretim yapan milli kuruluşlardır (Gülçin, 2015).

Petrol halen dünyadaki en stratejik hammadde niteliğindedir. Bu nedenle tüm ülkeler, kendi hidrokarbon 
kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülke ihtiyacının kesintisiz olarak temini için çeşitli önlemler 
almaktadırlar. Petrol aramacılığı ekonomik olarak en riskli yatırım alanlarından biridir. Bu yüzden kendi petrol 
potansiyelini araştırmak için yeterli mali kaynağa sahip olmayan ülkeler ancak yabancı sermayeyi teşvik ederek 
arama ve üretim faaliyetlerinin sürdürülmesine çalışmaktadırlar. Bu bağlamda her ülkenin kanıtlanmış petrol 
potansiyeli ve kendine özgü jeolojik koşulları, risk faktörünün düşük ya da yüksek olmasını belirleyen en önemli 
etkenler durumundadır. Ayrıca ülkedeki politik durum, alt yapı, ekonomik politikalar, petrol fiyatları gibi pek çok 
husus da yabancı sermaye yatırımlarını doğrudan etkilemektedir. Petrol aramacılığını teşvik için alınan tedbirler 
ve verilen tavizler ülkeden ülkeye çok değişik olmasına karşın genelde uygulanan yöntemler aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir (DPT, 2001):

- Devlet hissesinin (royalty) düşük tutulması,

- Daha uzun arama ve işletme ruhsatı süreleri tanınması,

- Diğer sektörlere nazaran daha düşük vergilendirme,

- İthalat ve ihracatta uygulanan gümrük vergilerinde düzenlemeler,

- Üretim faaliyetlerinde bulunan şirketlere rafinaj ve dağıtım sektörlerinde tanınan imtiyazlar,

- Yatırım ve harcamaların yurt dışına transferinde kur garantisi,

- Fiyat garantisi.

Petrol sektöründe ileriye yönelik arama ve üretim yatırımlarını kestirmek zor olmaktadır. Çünkü, bu tür 
yatırımlar petrol sektöründeki değişikliklere bağlı olarak çok çabuk yön değiştirmektedir. Örneğin çıkan bir kriz 
veya başka nedenlerle petrol fiyatlarındaki düşmeler yatırımcıları hemen etkilemektedir. Bu durumda şirketler, 
bilhassa riski fazla olan arama yatırımlarını kısmakta ve eldeki sahalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık 
vermektedirler. Ayrıca yabancı yatırımcılar çalışmalarını daha az riskli, petrol potansiyeli yüksek bölgelere ve 
ülkelere yöneltmektedirler. Şirketler yatırımlarını Petrol Kanunu›nun verdiği süre ve çalışmaların sonuçlarına göre 
düzenlemektedirler. Petrol fiyatlarında artmalar olması durumunda, şirketler yüksek risk faktörlerine rağmen 
arama yatırımlarını arttırmaktadırlar (DPT, 2001).

2.1. PETROL ŞİRKETLERİNİ ETKİLEYEN ETKENLER

2.1.1. Politik Etkenler

Her şirket faaliyet gösterdiği ülkede siyasal istikrar ister. Bazı ülkelerde, mal sahiplerinin (petrol şirketleri) 
haklarında (ruhsatlarında) yapılan değişiklikler (hükümet darbeleri sonucunda veya başka nedenlerle kanunlarda 
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değişiklikler) olabilmektedir. Petrol tarihi incelendiğinde birçok üretici ülkenin petrol sanayisinin millileştirdiği 
görülür (Ürün, 2003).

Millileştirme kararının milli çıkarları koruma amacıyla alındığı ifade edilmektedir. Petrol sanayisini millileştiren 
ülkelere örnek olarak Trinidad (1970), Nijerya (1971), Norveç (1972), Suudi Arabistan (1972), İran (1973) sayılabilir. 
Millileştirme veya haklarda yapılabilecek değişiklik tehditi, ülkenin petrol sanayisinin siyasal riskini arttırmakta ve 
yabancı sermayeyi ürkütmektedir. Bazı projeler ekonomik değerlendirmede siyasal risk faktörü hesaba katıldığında 
yeterince ticari bulunmadığı için iptal edilmekte veya askıya alınmaktadır (Ürün, 2003).

Petrol arama ve üretiminde (upstream) mülkiyet, çok büyük bir oranda hükümetlerin kontrolündedir. 
Dünyadaki en büyük 50 (petrol)  şirketin 31’i devlet şirketidir. Rafinaj, taşıma ve pazarlama (downstream) birkaç 
büyük milli şirket tarafından yönetiliyor olmasına karşın, petrol sanayi 20 yıl öncesine göre daha az entegrasyon 
içindedir. Petrol arama, üretim, taşıma, rafinaj ve pazarlama faaliyetlerinin bu tekeller (devlet şirketleri) tarafından 
yürütülmesi özel teşebbüs petrol şirketlerinin piyasaya girmesine engel olurlar (Ürün, 2003).

Yakın zamanda meydana gelen derin siyasal dönüşümler daha önce kapalı olan ekonomileri yabancı yatırım ve 
özel mülkiyete açmıştır. Sovyet sisteminin çöküşünü takiben, bu sisteme dahil olan ülkeler bağımsızlıklarını ilan 
etmiş ve ekonomilerini dünyaya açmışlardır (Ürün, 2003). 

Petrol ve doğalgaz kaynaklarınca zengin Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetleri’nde, yabancı sermaye için 
yeni fırsatlar ortaya çıkmış ve petrol şirketlerinin bölgeye ilgisi gecikmemiştir. İlk olmanın avantajlarını toplamak 
için şirketler birbirleriyle yarışmışlardır. Petrol sektörünü devlet tarafından düzenlenmektedir. Düzenlemeler 
çoğu zaman fiyat kontrolleri ve rekabeti kısıtlama şeklindedir. Hatta yakıtlar arası rekabete bile, örneğin, petrol 
şirketlerinin elektrik üretimi işine girişini sınırlayarak, kısıtlama getirmişlerdir. Geçen on yılda, dünya genelinde 
hükümetler bu engelleri kaldırmaya başlamışlardır... dünya genelinde, fiyat kontrolleri ve ithal kısıtlamaları 
ortadan kalkmakta veya en azından yumuşatılmaktadır (Ürün, 2003).

Devletin diğer bir etkinliği olan çevre koruma kanunları ve bunlarla uyumlu vergi mevzuatı da petrol endüstrisini 
etkilemektedir. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da, devlet üreticilere ek maliyet getirir ve/veya arama-üretim 
faaliyetlerini bazı hassas (coğrafik) bölgelerde kısıtlar. Bu kanunlar, üretim sonunda, saha terki sırasında, yüksek 
maliyetli ıslah çalışmalarını da mecburi kılar. Birçok gelişmiş ülkede, kurşun emisyonunu azaltmak amacıyla 
kurşunlu yakıt tüketimi yasaklanmıştır. Bu petrol şirketlerinin rafinaj faaliyetlerini yeniden düzenlemelerine neden 
olmuştur (Ürün, 2003).

Son yıllarda çevre kirliliğini azaltmak amacıyla emisyona sınırlama getirme politikaları gündeme gelmiştir ve 
bu politikalar 1997 Kyoto Protokolü’nde resmileşmiştir.85 Bu amaca, hem taşıtlarda hem de elektrik üretiminde 
(doğalgaz gibi) az emisyonlu, ‘temiz’ yakıtlara doğru yakıt ikamesi ve emisyon ticareti gibi yöntemlerle ulaşılmak 
istenmektedir. Hükümetler Kyoto Protokolüyle tutarlı politikalar ortaya koyarlarsa ve hava kirliliği denetimlerini 
sıkılaştırıp, kirliliği azaltıcı politikaları teşvik ederlerse, şirketlerarası hava kirliliği (permit) ticaretine izin verirlerse 
ve yakıt (etkin) tasarrufu sağlayan makinelere (cihazlara) teşvik verirlerse, petrole olan talep azalacaktır (Grosse 
ve Yanes, 2001).

Yakıt tüketimi üzerinden alınan yüksek vergiler insan ve mal nakliyatında toplu taşımacılığa ve yakıt tasarrufu 
sağlayan (yakıt etkin) taşıtlara olan talebi yükseltmektedir. Bu eğilim, uzun vadede kişi başına talep edilen yakıt 
miktarının azalmasına neden olabilir. Özetle, devletler siyasi istikrarı sağlayarak, mülkiyet haklarını ve petrol 
şirketlerinin faaliyet gösterdikleri alanları belirleyerek ve düzenleyerek (rekabeti kontrol etmektedirler), vergi ve 
çevre kanunları çıkararak petrol endüstrisini etkilemektedir (Ürün, 2003).

2.1.2. Ekonomik Etkenler

Petrol talebi, ekonomik büyüme olduğu zaman artar, resesyonlar da ise azalır. Ekonomik performansa dayalı 
petrol talebi değişiklikleri petrol fiyatlarında hemen etkisini gösterir. ‘Kişi başına düşen GSMH ile kişi başına 
enerji tüketimi arasında güçlü pozitif korelasyon ülkelerin zaman serileri verilerinde de açıktır... Kişi başına 
enerji tüketimi iş çevrimlerinden (business cycles) oldukça etkilenir... Enerji tüketimi ekonomik üretime uyumlu 
olarak artar ve azalır. Korelasyon nedenselliği kanıtlıyor olmamasına karşın, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 
birbiriyle içinden çıkılmaz şekilde girift olma olasılığı vardır.’89 Örneğin, yakın geçmişteki Asya ekonomik krizi 
1998 yılındaki petrol fiyatı çöküşünün nedenleri arasındaydı. Bu gibi petrol fiyatı düşüşleri finansal açıdan zayıf 
petrol şirketlerinin iflas etmesine veya başka bir şirket tarafından alınmasına neden olabilir. Dolayısı ile petrol 
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şirketlerinin dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip edip, gerekli önlemleri alması hayatta kalmalarının 
şartlarından biridir (Ürün, 2003).

Hem ekonomik teori hem de deneyime dayalı kanıtlar yükselen petrol fiyatlarıyla reel GSMH kayıpları arasında 
bir bağlantı olduğu gösterir. Artan petrol fiyatları, üretimin temel girdisi olan enerjide artan kıtlığın işaretini 
vermektedir. Sonuç olarak üretim artışı ve verimlilik yavaşlamaktadır (Brown ve Yücel, 2002). Petrol fiyatındaki 
ani artıştan (patlamadan) kaynaklanan (1973 ve 1979 olduğu gibi) petrol fiyat şokları, makroekonomide aleyhte/
olumsuz (adverse) arz şoku etkisi yapmaktadır; bu da özetle üretimi ve reel ücretleri azaltmakta, işsizliği arttırmakta 
ve ekonomi resesyona girebilmektedir. Petrol arz şoklarını takiben tüketim ve yatırımlar azalmakta, enflasyon ve 
reel faiz hadleri artmaktadır (Abel ve Bernanke, 1995). Kısaca, petrol fiyatlarındaki aşırı yükseklik ekonominin 
resesyona girmesine neden olabilmekte, bunun sonucunda ise petrole olan talep düşmektedir (Ürün, 2003).

Her ne kadar bugünkü ortamda petrol fiyatı tahmini yapmak çok zor olsa da, petrol şirketleri ileride 
yapacakları yatırımlar için projeksiyon yapmak zorundadırlar. Hiç bir petrol şirketi 20-30 senelik yatırım projelerini 
değerlendirirken, 140-150 $’lık petrol fiyatını referans almamaktadır. Tek bir petrol fiyatını baz alarak uzun 
vadeli yatırım yapmak, yerinde bir davranış olmayacaktır. Her petrol şirketi, ileriye donuk yatırım projelerini 
değerlendirirken kendine özgü, kendi risk iştahına uygun petrol fiyatı projeksiyonunu referans alarak, kendini 
güvenceye almaktadır (Öktem ve Demirkul, 2009).

Sermaye piyasaları petrol fiyatı riskini taşımak istemeyen petrol şirketlerinin yöneticilerine, bu riski başkalarına 
yükleyebilecekleri dört fırsat sunmaktadır: ‘Forward’ ve ‘futures’ kontratlar, opsiyon (option) ve ‘over-the-counter’ 
araçları. The New York Mercantile Exchange (NYMEX) ve Londra’da bulunan International Petroleum Exchange 
(IPE) ham petrol futures kontratı ticareti yapılan iki ana borsadır (Barry, 1993). Treat sermaye piyasalarındaki 
gelişmelerin petrol endüstrisini yapısını etkilediğini; hem spot hem de türev (derivative) piyasalarındaki büyümenin, 
petrol endüstrisinin entegre yapısının ayrışmasında etken olduğunu belirtmektedir (Ürün, 2003).

Piyasa engellerinin ortadan kalkması ve yeni şirketlerin piyasaya girmesi, petrol sektöründe küresel rekabetin 
artmasına neden olmuştur (Ürün, 2003).

2.1.3. Sosyokültürel Etkenler

En açık toplumsal etki nüfus artışıdır. Nüfus artışları, eğer kişi başına olan tüketim düşmezse, petrole olan 
toplam talebi arttırmaktadır. Nüfus yapısındaki değişiklikler de enerji tüketimini (talebini) etkiler, her ülkenin kendi 
şartlarına göre değerlendirilmesinde yarar vardır. Gelir dağılımı ve seviyelerindeki gelişmeler, şehir nüfusundaki 
artışlar, enerji talebine çeşitli etkiler yapmaktadır. Ortaya çıkan enerji talebi bu etkilerin bileşkesinin sonucudur.

Toplumların hayat tarzındaki değişikliler (sahip oldukları mallar ve faaliyetleri) doğrudan (yakıt alımı) ve dolaylı 
(tükettikleri mal ve hizmetler yoluyla) enerji tüketimlerini etkilemektedir. Hane halkının enerji tüketimi mevcut 
sosyal ve kültürel değerlere ve normlara, teknolojik seçeneklere ve fiziksel altyapıya bağlıdır (WEC, 1995)

Örneğin, 20. yüzyılın başlarında özgürlüğün simgesi olarak piyasaya sunulan özel taşıtların ABD’de benzin 
tüketimini nasıl arttırdığı akla gelebilir (Ürün, 2003).

Dünya genelinde çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte, çevreye ‘saygılı’ yakıtlar ve enerji üretim biçimleri 
üzerinde toplumsal baskı yükselmektedir. Bunun sonucunda, çevre ve vergi kanunlarında yeniden düzenlemeler 
yapılmaktadır. Kömür ve petrolden daha temiz olan ve nükleer enerjinin taşıdığı riskleri taşımayan doğalgaz, 
birincil enerji kaynaklarının yeni gözdesi haline gelmiş ve doğalgaza talep artmıştır. Eskiden bazı petrol sahalarında 
üretimin yan ürünü olan ve satılamadığı için petrol şirketlerinin (çevre kanunlarının izin verdiği ölçüde) yakarak 
kurtulmaya çalıştığı veya rezervuarlara tekrar basarak petrol üretimini yükseltmeye çalıştığı doğal gaz, bugün 
değerli bir ürün haline gelmiştir. Petrol şirketleri doğal gazı pazarlara ulaştırmak için altyapı yatırımları yapmakta 
ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Petrol taşımacılığında meydana gelen bir kaza 
sonucunda milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan şirketler güvenlik harcamalarını arttırmışladır. Kısaca, 
artan çevre bilinci petrol şirketlerinin doğalgaz stratejilerini ve çeşitli faaliyetlerindeki tutumlarını değiştirmelerine 
neden olmuştur (Ürün, 2003).

2.1.4. Teknolojik Etkenler

Mitchell (2002), petrol talebinin taşıma, enerji üretimi ve sıcaklık kontrolü (ısıtma veya soğutma) taleplerinin 
bir türevi olduğunu belirmekte ve bu taleplere petrolü birbirine bağlayanın teknoloji olduğunu vurgulamaktadır. 
Dolayısı ile bu son kullanım taleplerindeki teknoloji değişimleri ne kadar petrol talebi olacağını belirleyecektir.99 
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Hem arama hem de üretim teknolojilerindeki ilerlemeler sırasıyla tespit edilen rezerv ve kurtarılabilir rezerv 
miktarlarını artmasını sağlamıştır. Üç boyutlu sismik veri toplama, yatay sondaj, ‘coiled tubing’ sondajı ve ‘tension 
leg’ platformlar petrol arama ve üretim maliyetlerini aşağı çekmiştir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler (sismik) 
veri işlemede (process) kolaylıklar getirmiştir. 10 yıl önce mümkün olmayan 2000 metre su derinliğinde sondaj ve 
üretim bugün olağan bir operasyon haline gelmiştir. Telekomünikasyon devrimi bilgi işleme maliyetlerini oldukça 
düşürmüş ve merkezi yönetimlerden yerele doğru yönelimi daha yapılabilir (feasible) kılmıştır. Bu teknolojik 
ilerlemeler petrol şirketlerinin hedeflerini genişletmekte, onlara (coğrafik anlamda) yeni faaliyet sahaları açmakta 
ve yönetim biçimlerini yeniden düzenleme fırsatı sunmaktadır (Ürün, 2003).

2.2. PETROL SEKTÖRÜ YATIRIMLARI

21. yüzyılda hızla gelişen teknoloji ile beraber hammadde ihtiyacı da hızla artmıştır. Teknolojiye dayalı üretimin 
kaynağı olan petrol ise zamanla daha değerli hale gelmiştir. Ancak sınırlı petrol kaynakları, farklı sorunlara neden 
olmuştur. Ülkeler arası ekonomik, siyasi, etnik, kültürel birçok çatışmaya neden olmuştur. Bu sebepten dolayıdır 
ki, petrol ve petrol havzaları paylaşılamaz bir hale ulaşmıştır. Petrol havzalarına sahip olmanın yanında petrolü 
işleyecek teknolojinin ve sermayenin de olması önem kazanmıştır (Gülçin, 2015). 

Bulunduğumuz yüzyılda petrol değerli bir maden olmaktan ziyade, bir güç kaynağı haline gelmiştir. Bu gücü elde 
etmek için gerekli sermayeyi bulmak önemlidir. Bulunan bu sermayeyi üretime kazandırmak için doğru yatırım 
tercihlerini saptamak gerekir. Bu yatırım tercihleri sırasında zamanı ve alternatif yatırımları dikkatle incelemek 
gerekecektir. Sermayenin getirisini göz önünde bulundurarak riskler de dikkate alınmalıdır. Farklı bölge ve 
ülkelerdeki yasalar ele alınarak, karşılaşılacak anlaşma ve sözleşmelerin yatırım kararlarına etkisi belirlenmelidir. 
Ayrıca, makine satın alma ve kiralama alternatifleri arasında doğru seçim yapılmalıdır (Gülçin, 2015).

Petrol sektörünün piyasa getirisi yüksek olduğu kadar, bu getiriyi elde etmenin maliyeti de bir hayli yüksek ve bir 
o kadar da riskli olabilir. Yeterli yatırım sermayesinin finansman sürecinde katlanılacak maliyetlerden başlanarak, 
ülke şartlarının ön gördüğü vergilendirme, kar payı ödemeleri ile petrol rezervinin yatırıma çevrilebilir miktarı ve 
çıkarılabilir düzeyi yatırım kararını önemli derecede etkileyen etmenlerdendir. Yatırım anlaşması öncesi çevresel 
etmenler incelendikten sonra yatırım karı ve maliyet kurtarım süreci ele alınmaktadır. Yatırımın kara dönüşme 
süresi içerisinde muhtemel belirsizlikler ve riskler farklı senaryolar ile bugüne indirgenerek kara geçiş yılı, asgari 
sapma oranları belirlenerek, proje iç analizinin en önemli kısmı rapor edilmektedir (Gülçin, 2015).

Petrol aramacılığı ve üretiminde dünya genelinde kabul gören yatırımların sınıflandırılması; arama yatırımları 
geliştirme yatırımları ve üretim yatırımları şeklindedir (Ercan, 1996). Jeolojik ve jeofizik çalışmalar, sondaj, kule 
maliyetleri, kuyu tamamlama ve yüzey tesisleri, petrol yatırımlarının çeşitli safhalardaki temel bileşenleri olarak 
ifade edilebilir (Özdemirli, 2010)

Petrol şirketleri önemli miktarlardaki arama yatırımlarını, değerli petrol rezervleri bulmak umuduyla 
gerçekleştirmektedir. Bu yatırımların üç temel özelliği, yatırım projesinin değerine ilişkin önemli bir belirsizliğin 
bulunması, şirket zaman içinde yatırım yaptığında ve belirsizlikler ortadan kalktığında projenin değeri hakkında 
daha fazla bilgiye ve şirketin bu yeni bilgiye göre kararlarını uyarlaması için gerekli esnekliğe sahip olmasıdır 
(Özdemirli, 2010).

2.2.1. Arama Yatırımları

Arama ruhsatının alınmasından ticari petrol keşfinin yapılmasına kadar ki süre içerisinde yapılan harcamalardır. 
Arama yatırımlarında, varlıklar ve/veya harcamalar genellikle maddi duran varlıklar ve maddi olmayan varlıklar 
şeklinde ayrılırlar (Ercan, 1996) :

* Jeolojik ve jeofizik arama çalışmaları

- Gravite, manyetik ve sismik çalışmalar

- Veri işleme, yorumlama ve değerlendirme

- Harita hazırlama ve yorumlama çalışmaları

- Veri satın alımları

- Paleontolojik ve sedimantolojik çalışmalar

- Kayıt depolama
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- Yeniden veri işleme

- Sentetik sismograf ve yer sarsıntılarını kaydetme

- Patlayıcılar

- Bilgisayar programları ve terminal bağlantıları

- Kalite kontrol

- Mayın temizleme ve diğer saha çalışmaları

* Sondaj

- Yol ve lokasyon hazırlanması

- Taşıma ve ulaşım

- Yakıt

- Sondaj çamuru ve kimyasal maddeler

- Log operasyonları

- Diğer fiziksel testler

- Kuyubaşı işlemleri

- Yönlü sondaj harcamaları

- Delme

- Formasyon testleri

- Çimento ve çimentolama işlemleri

- Muhafaza borusu

- Kiralanan özel aletler

- Sondaj matkapları ve genişleticiler

- Kuyubaşı donanımları

- Diğer donanım ve malzemeler

- Tıkama ve tapalama

- Diğer sondaj giderleri

* Kule maliyetleri

- Kule kiralama maliyetleri

* Günlük esasına göre (Daily Rate), 

* Günlük metraj esasına göre

* Anahtar teslimi esasına göre (Turn Key)

2.2.2. Geliştirme Yatırımları

Bir ruhsat sahasında, ticari petrol keşfi yapılmadan geliştirme yatırımı yapılamaz. Petrol arama aşamasını 
izleyen bu ikinci aşamada petrolün üretilebilmesi için boru hatları, depolama tankları gibi yüzey tesislerinin 
yapılması gerekmektedir (Özdemirli, 2010).

Burada özellik gösteren bir durum, üretim paylaşımı anlaşmalarında bulunmaktadır. Genellikle üretim 
paylaşımı anlaşmalarında, ticari keşfin ilanı ile arama aşaması tamamlanmış, geliştirme ve üretim aşaması 
başlamış olmaktadır. Geliştirme aşamasında açılan kuyular geliştirme kuyuları olmasına rağmen, bu anlaşmalarda 
geliştirme yatırımlarının altında arama yatırımları olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla, geliştirme yatırımlarının 
altında yukarıda detaylandırılan arama yatırımları da bulunmaktadır (Özdemirli, 2010).
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* Geliştirme kuyuları için arama yatırımları

- Jeolojik ve jeofizik çalışmalar

- Sondaj

- Kule maliyetleri

* Kuyu tamamlama ve yüzey tesisleri

- Kuyu donanımları

- Work-over kulesi

- Transfer pompaları

- Saha boru hatları

- Ana boru hatları

- Depolama tankları

- Ayırıştırıcılar

- Jeneratörler

- Kompresörler

- Su tankları ve pompaları

- Tesis binaları ve kamplar

- Haberleşme cihazları

- Yangın söndürme sistemi

- Laboratuvar ve ölçüm merkezleri

- Taşıt araç ve gereçleri

- Diğer geliştirme yatırımları

2.2.3. Üretim Yatırımları

Üretilebilir hale getirilmiş petrolün üretimi için gerekli olan harcamaları içermektedir. Bu harcamalar, üretilen 
petrol miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunlar (Özdemirli, 2010) ;

* Doğrudan üretim giderleri

- İşçilik giderleri

- Boru hattı ve terminal geçiş ücretleri

- İşlem için kimyasal madde giderleri

- Yedek parça giderleri

- Donanım kiraları

- Sigorta bedelleri

- Petrol depolama giderleri

- Petrol inceltme giderleri

- Diğer doğrudan üretim giderleri

* Dolaylı üretim giderleri

- Yeme, içme ve temizlik giderleri

- Sahada ulaşım giderleri

- Sosyal faaliyet ve sağlık giderleri
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- Dışarıdan sağlanan diğer hizmetler

* Genel giderler’dir.

2.3. PETROL ANLAŞMALARI

Petrol rezervine sahip ülkeler, mevcut rezervleri işleyecek donanım veya finansal kaynak eksikliği nedeni ile 
mevcut rezervleri üretmek için yabancı yatırımcılar ile anlaşma yapmaktadırlar. Bu anlaşmalar her ülkenin kendi 
yasalarına bağlı kalması sebebiyle, bu anlaşmalar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

2.3.1. Petrol Anlaşmalarının Tarihsel Gelişimi

Anlaşmalar; imtiyaz anlaşmaları, üretim paylaşımı anlaşmaları, hizmet anlaşmaları ve ortak girişim anlaşmaları 
olarak 4 temel türe ayrılmaktadır. Her bir tür, aynı amacı gerçekleştirmek için kullanılabilir. Anlaşma türleri 
arasında; milli petrol şirketlerinin katılım seviyeleri, tazminat düzenlemeleri ve özellikle yabancı yatırımcılara 
verilen kontrol seviyeleri ile ilgili kavramsal farklılıklar vardır (Özdemirli, 2010).

Klasik imtiyazlar ile Ortadoğu deneyimi, dört özelliği ile karakterize edilmiştir. İmtiyazlardan ilki, geliştirme 
hakları yabancı şirketlere verilen kapalı geniş alanlar ve hatta bazen bütün bir ülke olmaktaydı. İkinci olarak, 
anlaşmalar uzun süre için imzalanmaktaydı. Üçüncüsü, yabancı yatırımcının geliştirilmiş maden rezervlerinin 
çizelgesi ve şekli üzerinde tam kontrolü olmasıydı ve üretime ihtiyaç duyulmamasıydı. Bu nedenle, petrol 
fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda firma, ceza ödemeden üretim azaltabilmekteydi. Üretime dayalı düzenli bir 
ödeme dışında, ev sahibi ülkenin hiç bir hakkı bulunmamaktaydı (Özdemirli, 2010).

Verilen örnekler, arketipik Ortadoğu imtiyazlarını tanımlamaktadır. 1901 yılında William D›Arcy, Şah Persia’dan 
500.000 m2’lik bir araziyi 60 yıl süreyle araştırmak için imtiyaz elde etmiş ve karşılık olarak şirket, 100.000 dolar 
kar payı % 16 imtiyaz ödemek ve hükümete 100.000 dolar değerinde bir pay vermek zorunda kalmıştır. Aynı şekilde, 
Suudi Arabistan kralı ile Standard Oil of California arasında 1933’te imzalanan anlaşmada, yabancı yatırımcı 66 
yıl süreyle 500.000 m2’yi kapsayan bir imtiyaz için 50.000 pound’luk altın ödemek zorunda kalmıştır. Abu Dabi, 
1939’da 75 yıl süreyle tüm ülkeyi keşfetmek için beş büyük petrol şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma imtiyazlar 
vermiştir (Özdemirli, 2010).

Aynı tür imtiyazlar (uzun dönemli ve tüm mülkiyeti kapsayan tek kiralama), 1930’a kadar Amerika’da da 
kullanılmıştır. Ancak, 1930’da standart ABD anlaşmaları Ortadoğu imtiyazlarından önemli ölçüde değişiklik 
göstermeye başlamıştır. Belirlenen yılın sonunda, üretim yoksa ruhsatların süresi dolmuş sayılmış ve üretimin 
1/8’ini imtiyaz olarak belirleyen bir madde yeni anlaşmalara eklenmiştir. 1950’lerden itibaren birçok Ortadoğu 
anlaşması yeniden müzakere edilmiş ve müzakereler, Aramco’dan alınan imtiyazları düşürmek için Suudi 
Arabistan’ın girişimiyle başlatılmıştır. Bir varil 2 ABD dolarından fazla satıldığında, hükümetin varil başına 21 sent 
alması gerektiği anlaşmada belirtilmiş, kar taraflar arasında yarı yarıya paylaşılmış ve şirket imtiyaz ödemek zorunda 
kalmıştır. İran ve Irak imtiyazları içinde, benzer değişiklikler uygulandığı için bu durum vergileri de değiştirmiştir. 
Üretici ülkeler lehine değişen pazarlık ve denge gücü, fiyatları değiştirmiştir. Böylece, yeniden yapılan müzakereler 
geleneksel imtiyaz sisteminin yeniden yapılandırılmasında önemli bir araç olmuştur (Özdemirli, 2010).

Petrol şirketlerinin, bugüne kadar iyi hizmet vermiş anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi isteğini 
açıklayan 3 ana neden olmuştur. İlki orijinal koşulların makul olmadığını bilen şirketler, yeni pazarlık koşullarının 
reddedilmesinin yabancı firmalara karşı düşmanlıkları arttırabileceğinden ve potansiyel sanayi millileştirme ile 
de varlıkların kaybına neden olabileceğinden korkulmuştur. İkincisi, imtiyazlar yüksek karlı ve daha az elverişli 
koşullara sahip olduğundan, bunun devamının istenmesi karlı üretim anlamına gelmekteydi. Bu nedenle, çok 
uluslu büyük petrol kaynaklarının meyvelerini toplamaya izin veren herhangi bir düzenleme kabul edilebilir 
görüldü. Üçüncüsü, büyük petrol şirketleri dikey entegre ediliyordu. Rezervlere erişim, karın düşmesinden daha 
önemliydi. Çünkü, rezervlere ulaşıldığı sürece karlılık sağlanıyordu (Özdemirli, 2010).

Umman (1967) ve Abu Dabi’de (1974) geliştirilen imtiyaz anlaşmaları, modern imtiyazlara ve lisanslara 
örnektir. Yabancı yatırımcılara arama, geliştirme ve petrol ihracatı için özel haklar veriliyordu. Aynı zamanda 
daha kısa anlaşma süreleri, yüksek royalti, feragat hükümleri, çalışma yükümlülüğü ve prim ödemeleri şartlarını 
getiriyorlardı. Devlet veya milli petrol şirketi için girişime katılmak oldukça yaygın hale gelmişti. İmtiyaz sisteminin 
yeniden yapılandırılması, 3 temel soruyu beraberinde getirir (Özdemirli, 2010).

- Yabancı şirkete ne kadar kontrol verilir ?
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- Gelir paylaşımı nasıl belirlenir ?

- Yabancı şirket ülke içerisinde nasıl yer alır ? 

Endonezya hükümeti, 1960’ların ortasında artan eleştirilere ve mevcut imtiyaz sistemi düşmanlığına cevap 
olarak üretim paylaşım anlaşmalarını ortaya koydu. Bu anlaşmalara göre, petrol sahibi ülke arama, ticari keşif 
durumunda da kaynak geliştirme için, yabancı şirket getirmekteydi. Yabancı petrol şirketleri riski ve giderleri 
üstlenerek çalışır ve ödül olarak da üretimden belirli bir pay alırlardı. Bu nedenle, üretim paylaşım anlaşmalarını, 
imtiyaz anlaşmalarından ayıran temel fark maden kaynaklarının mülkiyetidir. İmtiyazlar altında, tüm petrol üretimi 
yabancı petrol şirketlerine ait iken, üretim paylaşımı anlaşmaları altında üretimin sahibi, ev sahibi ülkedir ve 
üretim için yabancı petrol şirketlerine ayrılan pay ödeme veya risk alınan hizmetler için tazminat olarak kabul 
edilebilir. Üretim paylaşım anlaşmaları Endonezya’dan sonra Afrika, Asya, Ortadoğu, Güney ve Orta Amerika’da 
da kullanılmaya başlandı. Bu anlaşmalar, zamanla Eski Sovyetler Birliği (FSU) ve özellikle Hazar bölgesinde de 
popüler olmuştur (Özdemirli, 2010).

Servis anlaşmalarının bazı türleri üretim paylaşım anlaşmalarıyla benzer özelliklere sahipken, sonradan 
gelen tam servis anlaşmaları önemli farklılıklar göstermektedir. Yabancı petrol şirketleri, finansal riskin sabit 
ücret veya diğer tazminatlar ile tek taşıyıcısı veya yüklenicisidir. Anlaşmanın adından da anlaşılacağı gibi, yabancı 
petrol şirketleri teknik bilgi ve hizmetleri tedarik etmektedirler. Ancak, bu girişimde özsermaye durumu yoktur 
(Özdemirli, 2010).

Risk ve hizmetlerin birleşimi nedeniyle, bu anlaşmalar artık çoğunlukla risk hizmet anlaşmaları olarak anılır. 
Bazı ilk hizmet anlaşmaları, 1950’lerde Petroleos Mexicanos (PEMEX) ve Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) 
tarafından imzalanmıştır. Ancak, kavram özellikle İran ve Irak’ın bu türden birkaç anlaşma yaptığı 1960’ların 
sonunda daha geniş ölçüde popüler oldu. Bazı hizmet anlaşmaları PSA’ları gizlemesine rağmen, özellikle 
kaynak mülkiyetiyle ilgili, bu iki anlaşma türü arasında yatırımcının hakları ve operasyonlar üzerindeki kontroller 
bakımından temel farklılıklar vardır (Şekil 2.1) (Özdemirli, 2010).

Şekil 2.1. Mali sistem taksonomisi (Johnston, 1994)

Ortak girişim anlaşmalarında, yabancı petrol şirketi ve/veya hükümet petrol sahası operasyonlarına aktif 
katılmakla beraber, üretimin belirli bir kısmının mülkiyetine de sahiptir. Bu nedenle, telif hakları, vergi ve kar 
petrolüne ek olarak, hükümet kar payı hakkına sahiptir. Ancak bu yarar, geliştirme ve işletim maliyetleri ortaklar 
arasında paylaşıldığından bu yana bir maliyeti de beraberinde getirmektedir. Her ne kadar, yabancı petrol şirketleri 
için bu normal olsa da, ticari keşife kadar hükümetin katılımı, tüm arama riskini üstlenmeyi gerektirmektedir. Ortak 
girişim anlaşmaları ya öz sermayeye veya sözleşmesel sistemlere dayanmaktadırlar. Birinci durumda, bir anonim 
şirket kurulur her bir ortak hisse özsermayenin belirli bir yüzdesine sahiptir. İkincisi, ortak çalışma anlaşması ile 
yönetilmektedir ve her ortak üretimde bir pay sahibidir. Yabancı petrol şirketleri (FSCs) ve hükümetler arasında ilk 
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ortak girişimlerin genellikle 50 - 50 payı vardı. Ancak, 1973 yılında Libya ve Occidental arasındaki anlaşma sonrası 
hükümetler % 51 ve daha fazlası ile ortak olmuşlardır (Özdemirli, 2010).

Özetlemek gerekirse, petrol arama ve geliştirme sadece hükümet veya onun milli petrol şirketleri tarafından 
verilen anlaşmaların çeşitli biçimleri sayesinde yapılabilmektedir. Büyük veya potansiyel olarak büyük petrol 
yatakları olan ülkelerde, kaynak ve onun çıkarılması o ülkenin ekonomisinin temel taşlarındandır. Doğal olarak, 
hükümetler petrol sektörüne katılımlarını arttırmıştır. Artan devlet katılımı, milli petrol şirketlerinin (NOCs) 
kurulması, petrol operasyonlarının finansal ödüllerinden kaynaklanan büyük devlet payları da bunun önünü 
açmıştır (Çizelge 2.1).

Çizelge 2.1. Ana anlaşma tiplerinde riskler ve kazançlar (Bindemann, 1999)

Anlaşmaların mevcut türleri, genel risk içinde kategorize edilebilir ve anlaşmaların büyük kısmıyla beraber 
risk taşımayan anlaşmalar eski kategoriler içinde yer almaktadır. Türleri gibi, anlaşmaların koşulları sadece kendi 
aralarında değil, aynı zamanda ülke içinde de değişiklik göstermektedir. Ayrıca, birçok anlaşma türü, bazı örtüşen 
özelliklere sahiptir. Önerilen anlaşma türü ve başvurulan koşullar, serbest müzakereler ve belirli mevzuat ile 
belirlenebilir. Büyük birçok parametre, anlaşmanın niteliğini belirlemektedir. Petrol sektörünün gelişimi; mali 
rejim, ithalat veya ihracat bağımlılığı, jeolojik özellikler ve maliyetleri düzenleyici çerçeve arasında gerçekleşir 
(Bindeman, 1999).

2.3.2. Uluslararası Petrol Arama ve Üretim Anlaşmaları

Ülkeler, değişik finansal modeller geliştirerek birbirleriyle rekabet etmekte ve arama risklerine göre yatırımcı 
çekmeye çalışmaktadırlar. Bunu yaparken, temelde iki sistem kullanılmaktadır (Özdemirli, 2010) :

- İmtiyaz (concession) sistemi

- Anlaşmasal (contractual) sistemler

2.3.2.1. İmtiyaz / Vergi (R / T) Anlaşmaları ve Finansal Analizi

Günümüzde Türkiye‘de de uygulanmakta olan bir anlaşma türüdür. Devlet kazancının elde edilmesi, anlaşmaya 
göre devlet iki yoldan elde etmektedir. Birincisi petrol üretimine bağlı olarak elde edeceği imtiyaz (devlet hissesi)‘dır. 
Bu imtiyaz genellikle, üretilen petrolün belli bir yüzdesi olarak üretimden belirlenen dönemler itibariyle devletin 
almakta olduğu petroldür. İkinci kazanç yolu ise, petrolü üreten kuruluşun elde edeceği kar vergilendirileceğinden 
petrol arama ve üretimi yapan şirketin ödeyeceği vergi devletin sağlamakta olduğu diğer bir kazanç olmaktadır 
(Ercan, 1996).

Bir imtiyaz / vergi (R / T) anlaşmasında, arama ve üretimi gerçekleştirecek şirket ile hükümet arasında anlaşma 
imzalandığında veya belirtilen geliştirme ve/veya üretim sırasında kar payı ödenir. Üretilen petrol ve doğalgazın 
belirli bir yüzdesi için imtiyaz ödemesi veya üretimin belirli yüzdesi için ayni ödeme yapılır. Ayni ödeme, para yerine 
fiziksel petrol ve doğalgaz ödemesini içerir. Yatırımcı tüm maliyetlerden, geri ödeme olmadan arama, geliştirme 
ve üretim ile ilişkili tüm risklerden sorumludur. Anlaşma, anlaşma alanında üretim devam ettiği sürece yürürlükte 
kalır (Özdemirli, 2010).
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Petrol ve doğalgaz şirketi, mülkiyet gelişimi ve işletimi ile ilgili tüm maliyetlerin tahakkukuyla sorumludur. 
Şirket, ayrıca çeşitli katma değer vergileri ödemek zorundadır. Gelir vergisi ve kıdem türü vergileri içeren bu 
vergiler sık sık katma değer vergisinin yerini tutar. Ayrıca, bazı ülkelerde (İngiltere, Avustralya ve Trinidad gibi) 
petrol karları üzerinden özel vergiler de ödenir (Wright ve Gallun, 2005).

İmtiyaz terimi, oldukça açıklayıcı bir terimdir. Çünkü, çoğu imtiyaz / vergi sistemi gerçekten imtiyaz ve vergi 
birleşiminden fazlası değildir. Şekil 2.2, R/T (İmtiyaz / Vergi) sisteminde gelir dağılımını göstermektedir. Diyagram; 
imtiyaz hiyerarşisini, kesintileri ve vergilendirmeyi göstermektedir. Bu örnekte, vergilendirme iki kez yapılmıştır. 
Açıklama amacıyla sistem, bir varil petrol üzerinden anlatılmıştır (Johnston, 2003).

Şekil 2.2. İmtiyaz / Vergi (R / T) sistemi akış diyagramı (Johnston, 2003)

Devlet payı (Royalty): Bu örnekte, % 12,5 olarak kullanılan royalti sağ üst köşede “ hükümet payı “ ile 
gösterilmektedir.

Kesintiler (Deductions): Vergi hesaplamalarından önce, yatırımcıya aşınma payı, tükenme ve amortismanı 
(DD&A) ve maddi olmayan net gelirlerinden; sondaj maliyetlerini (ICDs) ise işletim maliyetlerinden düşürmesine 
izin verilir. Genellikle, amortisman maddi maliyetler için kullanılır fakat DD&A terimi genellikle herhangi bir 
maliyeti aktifleştirir.

Vergilendirme (Taxation): Royalti ve kesintilerden sonra kalan gelire, vergiye tabi gelir denir. Bu örnekte, 
vergilendirme katmanı çifttir, yani: % 25 ek petrol vergisi (SPT) ve % 35 kurumlar gelir vergisi (CIT)’dir. SPT, 
gelir vergisi karşında düşülebilmektedir böylece efektif vergi oranı % 51,2’dir. Vergi indirimleri ile brüt gelirlerin 
yatırımcı payı % 57’dir (11,43 dolar / 20 dolar). Yatırımcı kar payı % 40’tır (5,78 dolar / 14,35 dolar). Buna, yatırımcının 
payı denir. Pay, karın paylaşımıdır.

Nakit akış modelinde de (Şekil 2.3) ilgili paylar özetlenmektedir. Hükümet payı % 60’tır ve elde edilen sonuçlar 
akış diyagramında gösterilmektedir. Kar elde etmek için brüt gelirden maliyetler düşülmektedir. Hükümet payı 
(bileşenleri bonus, royalti ve 2 kat vergi kesintisi) toplam 860.563 dolar’dır. Yatırımcı payı ise, 574.438 dolar’dır. Pay 
hesabı, % 60 / 40 hükümet lehinedir.



161

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

Şekil 2.3. İmtiyaz / Vergi (R / T) Sistemi nakit akış model özeti ve analizi (Johnston, 2003)

Çizelge 2.2. İmtiyaz / Vergi (R / T) sistemi nakit akış projeksiyonu fizibilite çalışması (Johnston, 2003)
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Çizelge 2.3. İmtiyaz / Vergi (R / T) sistemi yatırımcı nakit akış projeksiyonu. (Johnston, 2003)

Çizelge 2.4. İmtiyaz / Vergi (R / T) sistemi hükümet nakit akış projeksiyonu (Johnston, 2003)
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2.3.2.2. Üretim Paylaşımı (PSC) Anlaşmaları ve Finansal Analizi

Bu anlaşmalar, imtiyaz ve vergi anlaşmalarından oldukça farklı görünmektedir. PSC’ler, büyük sembolik ve 
felsefi farklılıklara sahiptirler ve her şeyden çok siyasi amaçlara hizmet etmektedirler. Kullanılan tek teknik fark 
ise, maliyet kurtarımıdır (C / R limit). PSC’lerin temel karakteristiği, kaynakların mülkiyetinin devlete ait olmasıdır. 
Yatırımcı verdiği hizmetler için üretimden bir pay alır (Johnston, 2003).

İlk PSC, IIAPCO tarafından Ağustos 1966›da Permina (Endonezya milli petrol şirketi, bugünkü adı Pertamina) 
ile imzalandı. Bu sözleşme, üretim paylaşımı kavramının temel özelliklerini somutlaştırmıştır (Johnston, 2003) :

- Hidrokarbon sahipliği, ev sahibi ülkede kalmıştır.

- Permina yönetim kontrolünü muhafaza ederken, yatırımcı sözleşme şartlarına uygun olarak petrol 
operasyonlarının yürütülmesi konusunda Permina’ya karşı sorumlu tutulmuştur.

- Yatırımcıya, Permina tarafından incelenmesi ve onaylanması için bütçe ve yıllık raporların gönderilmesi 
gerekliliği getirilmiştir.

- Sözleşme, üretim paylaşımına dayandırılarak, kar paylaşımı kaldırılmıştır.

- Yatırımcı, operasyonlar ve yol açtığı riskler için gereken tüm finansmanı ve teknolojiyi sağlamıştır.

- Sözleşme süresi boyunca, maliyet kurtarımı için yıllık petrol üretiminin maksimum % 40’ına kadarı ayrıldıktan 
sonra, geriye kalan üretim % 65 - 35 oranlarında Permina lehine paylaşılmıştır. Yatırımcının vergileri Permina’nın 
kar petrolü (P/O) payının dışında ödenmiştir.

- Yatırımcı tarafından, Endonezya içinde hizmet şirket donanımı ve kiralık donanımlar haricinde, satın alınan ve 
ithal edilen tüm donanım Permina’nın malı olmuştur.

Bu özellikler, PSC ve hizmet anlaşmalarındaki hükümet / yatırımcı ilişkilerinin doğal çerçevesi olmaya devam 
etmektedir (Johnston, 2003).

Bugün, uluslararası petrol endüstrisinde en sık kullanılan anlaşmadır. Şirketler, hükümetlerden petrol ve 
doğalgaz arama, geliştirme ve üretim hakları elde etmektedirler. PSC’nin kesin şekli ve türü, ülkeden ülkeye hatta 
aynı ülke içinde bile değişmektedir. Özellikleri ise aşağıdaki gibidir (Özdemirli, 2010) ;

a. Yatırımcı bir anlaşma imzaladığı zaman, hükümete bir kar payı öder. Ek olarak, önceden tanımlanmış üretim 
seviyeleri gerçekleştiğinde de yani geliştirme ve/veya üretim faaliyetine geçildiğinde kar payları geliştirme kar payı 
olarak ödenebilir. Yatırımcı, üretim meydana geldiğinde milli hükümete işletme paylarını öder. 

b. Milli hükümet, rezervlerin mülkiyetini elinde bulundurur. Bu, yatırımcıya sadece rezervleri arama, geliştirme 
ve üretim hakkı verir. 

c. Yatırımcı, hükümetle (milli petrol şirketleri üzerinden) birlikte tüm maliyetleri ve arama ile ilgili tüm riskleri 
üstlenir. 

d. Yatırımcının, ya yerel personelin eğitimi için önceden belirlenmiş bir miktarda harcama yapması veya 
hükümete bu miktarı para olarak ödemesi gerekmektedir.

e. Yatırımcının, ev sahibi ülkede altyapının geliştirilmesi için belirli görevleri gerçekleştirmesi gereklidir.

f. İşletme maliyetleri, arama ve üretim maliyetleri üretimin belli bir yüzdesinden geri kazanılabilir. Tahmini, 
petrol ve doğalgaz üretim hacminin sağlanması için kabul edilen maliyete petrol maliyeti denir. 

g. Kar petrolü diye anılan üretim miktarı, hükümet ve yatırımcı arasında önceden belirlenmiş olarak anlaşmaya 
özgü paylaşılır. 

h. Yatırımcının rezerv payına sahip olmasının yasaklanmasından bu yana, yatırımcının payı genellikle yetki 
belgesi payıdır. Rezerv paylaşımı, maliyet petrolü ve kar petrolünün paylaşımına karşılık gelir.

Kiralama ve imtiyazların şartlarında genellikle yatırımcı, ülkede oluşturulan gelir vergileri dahil olmak 
üzere çeşitli vergilerden sorumludur. Vergiler, alternatif olarak yatırımcının kar petrolü payı üzerinden de 
değerlendirilebilir (Wright ve Gallun, 2005).
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Çizelge 2.5’te bir üretim paylaşımı anlaşmasının ekonomik ve finansal analizinin özeti verilmektedir. Basit bir 
PSC’nin temel bileşenleri bonus, royalti, maliyet kurtarımı, kar petrolünün paylaşımını ve vergileri içermektedir.

Çizelge 2.5. PSC örneği (Johnston, 2003)

Şekil 2.4. PSC örneğinin akış diyagramını göstermektedir. Diyagram, belirli bir hesap dönemi için terminolojiyi 
ve hesaplama hiyerarşisini göstermekte ve ortalama tam döngü gelirleri ve maliyetleri temsil etmektedir. Ortalama 
maliyetin (sermaye ve işletme) 5,65 $/varil olduğu kabul edilmiştir.

Şekil 2.4. PSC akış diyagramı (Johnston, 2003)
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Bonus (Signature Bonus): Bu örnekte imza bonusu 5 milyon dolardır. Büyük bir projede, 100 Milyon Varillik 
(MMBBL) bir saha için büyük bir miktar olmayabilir. Varil başına 5 cent düşmektedir. Petrol fiyatı 20 dolar ve gelir 
2 milyon dolar olduğunda; bonus % 1’in dörtte biri düzeyinde olmaktadır. Bu nedenle, takip eden hesaplamalarda 
kolayca göz ardı edilebilir. Ancak, keşif yapılamazsa önem kazanır (Johnston, 2003).

Devlet payı (Royalty): Bu örnekte royalti oranı olarak % 10 kullanılmıştır. Royaltiler, PSC’lerde çok yaygın 
değildir. Ancak, birçoğunda kullanılmaktadır (Johnston, 2003).

Maliyet Kurtarımı (Cost Recovery - C/R): Üretimin paylaşımından önce, yatırımcıya net gelirlerden maliyetleri 
çıkarmasına izin verilir, ancak birçok PSC herhangi bir hesap dönemindeki kurtarma maliyetleri için ne kadar 
üretim yapılabileceği konusunda sınırlamalar getirir. Bu C/R limiti olarak bilinir. Akış diyagramında C/R limiti 
brüt gelirin %50’sidir. Eğer işletme maliyetleri ve amortisman tutarı bundan daha fazlaysa bakiye ileriye nakledilir 
ve daha sonra değerlendirilir. Herhangi bir hesap döneminde alınabiliyorsa, kesinti miktarlarında limit olduğu 
anlamına gelir. Birçok PSC hemen hemen sınırsız bakiye nakline izin verir (C/F). Teknik açıdan bakıldığında C/R 
limiti imtiyaz sistemi ile PSC arasındaki tek gerçek ayırımdır (Johnston, 2003).

Kar Petrolü Paylaşımı (Profit Oil Split - P/O): C/R ve royaltiden sonra kalan gelirler kar petrolü/gazı olarak 
adlandırılır. İmtiyaz sistemindeki örnekte vergilendirilebilir gelirdir. Mülkiyet anlamına gelen vergiye tabi gelir 
dönemi PSC altında henüz bulunmamaktadır. Yatırımcı bu evrede vergi vermez. Bu örnekte yatırımcı payı %40’tır. 
Eğer bu bir servis anlaşması olsaydı yatırımcı payı gelirlerin %40’ına eşit olmakla birlikte bu kar petrolü değil, 
hizmet ücreti olarak adlandırılacaktır (Johnston, 2003).

Vergilendirme (Taxation): Bu akış diyagramında %30 olan vergi oranının kar petrolüne uygulandığı 
görülmektedir. Ekonomi döngüsü açısından düşünüldüğünde bu kabul edilebilirdir. Ortalamanın üzerinde ömrü 
olan bir sahada, hesaplanan karın olağan vergisi P/O’nun şirket payına eşit olacaktır. Ancak P/O normalde vergi 
tabanını teşkil etmez. Belirlenen herhangi bir hesap dönemi içinde eğer C/R limiti varsa şirket P/O payı alır fakat 
şirket vergi ödeme durumunda olmayabilir. Konjonksiyonda kar petrolü paylaşımı ile birlikte C/R limitin royalti 
etkisi düşünüldüğünde, bu önemlidir (Johnston, 2003). Çizelge 2.5’te özetlenen PSC örneğinin temel bileşenleri ve 
yukarıda tanımlanan nakit akış modeli Şekil 2.4 ve Şekil 2.5’te gösterilmiştir.

Şekil 2.5. PSC akış diyagramı - efektif royalti oranının hesaplanması (Johnston, 2003)
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Çizelge 2.6. PSC sistemi nakit akış projeksiyonu (Johnston, 2003)

Çizelge 2.7. PSC sistemi yatırımcı nakit akış projeksiyonu (Johnston, 2003)
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Çizelge 2.8. PSC sistemi hükümet nakit akış projeksiyonu (Johnston, 2003)

Hükümet Payı (Government Take): Maliyet kurtarımıyla birlikte yatırımcının üretimden brüt payı % 45’tir. Toplam 
kar, 14,35 dolar (20 dolar - 5,65 dolar)’dır. % 10 royalti, kar petrolü ve vergilendirmenin etkisi düşünüldüğünde 
yatırımcının kar payı 3,46 dolardır. Yatırımcı payı, bu nedenle % 24 (3,46 / 14,35 dolar)’tür. Hükümet payı ise, % 
76’dır. Şekil 2.6’da nakit akış modeli özetlenmiştir. Akış diyagramından farkı, 100 Milyon Varil (MMBBL)’lik bir saha 
için önemsiz olduğundan 5 milyon dolar olan bonus hesaba katılmamıştır. Nakit akış modeli ile akış diyagramı 
arasındaki önemli fark paranın zaman değerini dikkate alarak hükümet payının % 12,5 ile iskonto edilmesidir. 
Böylece, % 76 olan hükümet payı % 86,5 olmuştur (Johnston, 2003).
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Şekil 2.6. PSC nakit akış modeli özeti ve analizi (Johnston, 2003)

Çizelge 2.9. Sözleşmeli sistemlerde temel eşitlikler (Johnston, 2003)
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2.3.2.3. Risk Hizmet Anlaşmaları ve Finansal Analizi

Uluslararası operasyonların karşılaştığı bir başka anlaşma tipi, risk hizmet anlaşmalarıdır. Bu anlaşmalar 
ilk olarak petrol ve gaz üretimi yapılan ancak yenilenmeye ihtiyacı olan sahalarda ya da üretim alanlarında 
kullanılmaktaydı. “ Hizmet “ yatırımcı tarafından, günümüz üretim sahalarında, güncel teknolojiyi içeren 
uygulamalarla üretimi iyileştirmek ve teşvik etmek amacıyla; genellikle performans biçimlerinde ve diğer 
işlemlerde değişiklik yapılması ile sağlanıyordu. Risk hizmet anlaşmaları artık keşfedilmiş herhangi bir rezervin 
arama, geliştirme ve üretim hizmetinin tanımlamasıyla ispatlanmamış alanlarda da uygulanmaktadır (Özdemirli, 
2010).

Standart servis anlaşmaları yoktur. Ancak, aşağıdaki özellikleri içeren anlaşmalarla karşılaşılabilir (Wright ve 
Gallun, 2005) ;

a. Anlaşma imzalandığında milli hükümete bonus ödemesi yapılır. 

b. Üretim gerçekleştiğinde hükümete devlet payı ödemesi yapılır. 

c. Rezervlerin mülkiyeti milli hükümetin elinde bulunur. 

d. Arama, geliştirme ve üretim ile ilgili tüm maliyetler ve riskler yatırımcı tarafından karşılanır.

e. İşletim ve sermaye maliyetleri yatırımcı tarafından üstlenilir; işletim ve sermaye ücreti ödemeleri ile geri 
kazanılır. 

f. Hükümet (kamuya ait petrol şirketleri üzerinden) işletimde pay sahibi olarak operasyonlara katılma hakkına 
sahiptir.

2.3.2.4. Tam Hizmet Anlaşmaları (Pure Service Contracts)

Bu anlaşma türünde, yatırımcı bir ücret karşılığında ev sahibi ülke adına arama ve/veya geliştirme çalışmaları 
yürütür. Tüm arama riski devlet tarafından karşılanır. Bu tür düzenlemeler, Ortadoğu’da daha karakteristiktir. 
Çünkü, uzmanlık isteyen önemli sermayeye sahiptirler. Tam hizmet anlaşmaları nadir olmakla birlikte, petrol 
hizmet endüstrisindeki düzenlemelere oldukça benzeyebilir. Yatırımcıya, bir hizmet gerçekleştirmesi için ücret 
ödenir (Özdemirli, 2010).

Arama veya geliştirme yatırımına konu olan coğrafyaya yapılacak fiziki yatırımların gerçekleştirilmesinde 
dolaylı veya doğrudan hizmet satın alınmasıdır. Ev sahibi ülke tüm rizikoları üstlenmek koşuluyla arama, sondaj, 
geliştirme gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi için ikinci bir yatırımcıya ödeme yapar. Yatırım sonrası bulgular 
ev sahibi tarafından değerlendirilir. Bu anlaşma kapsamında ödeme şeklinde farklı uygulamalar görülmektedir 
(Gülçin, 2015).

1950’lerin sonunda, Arjantin Cumhurbaşkanı Arturo Frondizi başkanlığında Frondizi sözleşmeleri olarak da 
bilinen bir dizi hizmet sözleşmesi müzakere edilmiştir. Bu sözleşmeler sondaj hizmetleri, geliştirme hizmetleri ve 
orta riskli arama hizmetleri için müzakere edilmiştir. Tam hizmet düzenlemeleri olan sondaj hizmet anlaşmalarıyla 
yatırımcıya ödeme metraj (sondaj sırasında) ve saat (test ve tamamlama operasyonları için) esası üzerinden 
yapılmıştır. Ödemeler, genellikle dolar ve peso kombinasyonu olmuştur. Birçok hizmet anlaşması, PSC’lerle 
aynıdır. Ancak, ödeme yöntemi ya üretim paylaşımı veya kar paylaşımıdır. Bununla birlikte, birçok hizmet anlaşması 
hizmet bedeli hesaplamasında kullanılan, kendine özgü sözleşme öğelerine sahiptir (Johnston, 2003).

2.3.2.5. R Faktörüne Dayalı Sistemler

Genellikle sözleşme, eşikleri müzakerelerle belirlenecek olan vergi oranının bir R faktörüne bağlanması şartını 
getirir ya da bunlar yasal hale getirilir. R, X’in Y’ye bölündüğü bir fonksiyon olarak tanımlanır. Burada X; yatırımcı 
tarafından tahsil edilen henüz vergisi kesilmemiş kazançlar, Y ise sermaye maliyetleri (capex) ve işletme maliyetleri 
(opex) olarak tanımlanır. R faktörü her hesap dönemi için hesaplanır ve eşikleri belirlenir. Sonra gelecek hesap 
dönemi için yeni bir vergi oranı hesaplanır.

 

X = yatırımcının kümülatif kazançları

Y = yatırımcının kümülatif harcamaları

R = 
Y
X
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Çoğunlukla R faktörü Tunus ve Peru sözleşmelerinde görülmektedir. Bu kontratlarda çoğunlukla,

olarak tanımlanır. Tunus’ta petrol ve gaz işlemleri royaltiler, vergiler ve hükümet iştirakleri R faktörüne 
dayanmaktadır. R faktöre dayanan royalti oranları Çizelge 2.10’da görülmektedir.

Çizelge 2.10. R faktöre dayanan royalti oranları (Johnston, 2003)

Bu örnekte R = 0,5 ile başlamış ve royalti oranı da giderek artmıştır. Bazı durumlarda ROR sözleşmelerine 
benzemektedir. ROR sözleşmeleri, IRR eşiğini başlatmıştır (Johnston, 2003).

2.3.2.6. Getiri Oranı Sistemleri (Rate of Return Systems)

Bazı ülkelerde artan oranlı vergiler veya ROR sistemine dayanan paylaşım anlaşmaları geliştirilmiştir. Projenin 
getiri oranı (ROR) artıkça etkin hükümet payı artar. Kademeli değişken ölçekli vergiler ve diğer teşebbüslerin 
esnekliği karlılığa dayandırılmaktadır. Birçok sözleşme kademeli ögelere sahiptir fakat bunlar genellikle 
doğrudan karlılık ölçümleri yerine üretim seviyelerine dayandırılır. Proje karlılığını etkileyen bundan başka, ROR 
sözleşmelerinin niçin bu şekilde yapılandırıldığını açıklayan birçok faktör vardır. Bunlar (Özdemirli, 2010) ;

- Üretim profilleri

- Petrol ve doğalgaz fiyatları

- Maliyetler

- Sermaye maliyeti

- Zamanlama

ROR yaklaşımı devletin aldığı düşük royalti ve vergi ile karakterize edilir ancak devlet, petrol şirketi başlangıç 
yatırımını kurtarana kadar ve ROR eşiği belirlenene kadar şirketten başka bir ödeme almaz. Teorik olarak yatırımı 
teşvik etmek için ROR minimum oranda açıklanır. Hükümet payı negatif net nakit akışlarının toplamından ve onların 
tahmin edilen oranlarla birleştirilmesi ile kümülatif değer pozitif oluncaya kadar hesaplanır (Özdemirli, 2010).

Çizelge 2.11, klasik ROR formülleri özetlenmiştir. Bu sistemde hükümet, %10 royalti almaktadır. Gelir vergisi, 
%40 oranındadır. Ancak, bu vergi yatırımcının vergilendirilebilir gelirinin oluşması durumunda gerçekleşir 
(Johnston, 2003).
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Çizelge 2.11. ROR sistemi örneği (Johnston, 2003)

Burada vergiye ek olarak, kaynak kira vergisi yatırımcının getiri oranı % 30’u aşarsa vergilendirilir. Kaynak kira 
vergisi, toplanan negatif net nakit akışlarının % 30 oranı ile birleştirilmesi ile belirlenir. Buna birleşik yükseltme 
(compound uplifting) denilmektedir. Kümülatif net yükseltilmiş nakit akışı pozitif olduğunda ek kaynak kira vergisi 
% 50 kesilir. Bu, ROR sisteminin ayırt edici özelliğidir. Bu aynı zamanda tetikleyici vergi olarak da adlandırılır. 
ROR’nin (bu örnekte % 30) minimuma ulaşması vergiyi tetikler. Hükümet payı Çizelge 2.12’de özetlenmiştir. Şekil 
2.7’de ROR sisteminin temel yapısı gösterilmektedir (Johnston, 2003).

Çizelge 2.12. ROR sistemi nakit akış model özeti ve analizi (Johnston, 2003)
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Şekil 2.7. İmtiyaz / Vergi (R / T) sistemi tabanlı ROR sistemi örneği (Johnston, 2003)

Çizelge 2.13. ROR sistemi nakit akış projeksiyonu (Johnston, 2003)
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Çizelge 2.14. ROR sistemi yatırımcı nakit akış projeksiyonu. (Johnston, 2003)

Çizelge 2.15. ROR sistemi hükümet nakit akış projeksiyonu (Johnston, 2003)
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2.3.2.7. Ortak Girişim Anlaşmaları (Joint Ventures Agreements)

Sözleşmeli ortak girişim anlaşmaları, iki veya daha fazla şirketin veya gerçek kişinin sözleşme ile oluşturdukları 
ve hukuki bir tüzel kişiliğe sahip olmayan, her ortağın tek başına üçüncü kişilerle hukuki muamele yapabileceği, 
kurulmasının herhangi bir resmi işlemi gerektirmediği, ortakların işin sonunda kar ve zararı paylaştığı ortaklıklardır. 
Hukuki bir tüzel kişiliğe sahip olmamasına rağmen ekonomik açıdan ortaklar, ortaklıktaki hisseleri oranında 
yönetime katılma ve elde edilen geliri paylaşma hakkına sahiptirler. Ortaklık oranları koymuş oldukları sermaye 
ve iş gücüne göre belirlenir. Bu ortaklıkların konusunu, genellikle, tek bir iş olmakla birlikte, niteliği itibariyle uzun 
süreye yayılan, teknik yardım, yönetim, araştırma-geliştirme (Research & Development), petrol çıkarma ve işletme 
(exploration veya joint operation agreement) gibi hususlar oluşturur. Joint venture ortaklıklarında ortak maliyet, 
ortakların hisseleri oranında paylaşılmaktadır. İş sahibi tarafından yapılacak ödemeler, joint venture’da taraflar 
arasında hisseleri oranında paylaşılır (Acar ve diğ., 2007).

Ortak girişim anlaşmaları dahilinde, her bir ortağın yatırıma katkı sağladığı pay ile maliyet ve kazanca taraf 
olunmasıdır. En önemli farklılığı birden fazla işletme grubunun yapmış olduğu joint vature anlaşması bu işletmeleri 
birbirine bağlı kılmamasıdır. Diğer bir deyişle anlaşma bu işletmelere yasal ortaklık bağı teşkil etmemektedir. 
Sadece payları oranında taraf olunmaktadır. Bu anlaşmanın altında yatan temel esas ise, doğabilecek risk 
unsurlarını dağıtabilmek ve çeşitlendirebilmektir. Ayrıca, yatırım faaliyetleri içerisinde farklı işlemler yer alıyorsa 
bunun riskini dağıtmak için ilgili işlemi ana faaliyet konusu olarak yapan işletmelerle joint venture yaparak riski ve 
maliyeti minimum seviyede tutmaktır (Gülçin, 2015).

Ortak girişim anlaşmaları petrol endüstrisinde ortak iş yapma şeklidir. Birçok şirket büyük ölçekli ve yüksek 
riskli girişimlerde riski dağıtmak ve yönetmek için ortaklık kurmaktadır. Bu ortak operasyonlar, endüstri ortakları 
arasındaki hükümet- yatırımcı ilişkilerinden farklıdır fakat genellikle hükümetin iştiraki yerine kullanılır. Bazı 
anlaşmalar, milli petrol şirketi için geliştirme projelerinde bir seçenek sunar. Milli petrol şirketi geliştirme 
çalışmalarına ortak olarak katılma hakkına sahiptir (Johnston, 2003).

Ortak girişim anlaşmaları, petrol ve doğalgaz endüstrisinin iyi karakterize edilmiş şeklidir. Genellikle daha 
az risklidir ve bütün birleşik organizasyonlara göre ayrılmak daha kolaydır. JV’lerin bu sektörde çok yaygın 
kullanılmalarının birçok sebebi vardır. Bunlar (Özdemirli, 2010) ;

- Sermaye yoğun: Upstream projeleri tek bir şirketin finanse edemeyeceği kadar büyük projelerdir. Bu 
kategorideki projelerin çoğu büyük LNG (likit doğalgaz) ve derin deniz projeleridir. 

- Risk konsantrasyonu: Büyük ölçekli upstream projelerinin risklerine şirketler tek başlarına maruz kalmak 
istemezler.

- Teknolojiye erişim: Karmaşık ve uç gelişimler özel teknoloji ve bu teknolojiye sahipliği gerektirir.

- Kaynaklara erişim: Kaynakların yasal sahibi, kaynakların potansiyelini maksimum yapacak sermayeye ve/veya 
teknolojiye sahip olmayabilir.

- Tedarik zincir optimizasyonu: Downstream tedarik zincirleri farklı coğrafyalar arasında varlıkların (mal ve 
hakların) birleşimi ile optimize edilebilir. Rafinaj JV’lerinin çoğu çeşitli katılımcılar için tedarik zinciri ve piyasa arz 
optimizasyonuna dayanır.

- Pazar konumlandırma/Portföy optimizasyonu: Mal ve hak birleşimi JV’lerin; belirli bir coğrafyada (downstream) 
pazar liderliği konumunu veya ürün (kimyasallar) geliştirmesine ve taraflar birleştirdiği mal ve haklar arasında 
portföy optimizasyonu kolaylaştırarak daha büyük mal ve haklara öncelik verildiğinden yükselen bir değer 
yaratmasına izin verir. Giderek artan maliyet odaklı ortamda ölçek ekonomilerinin başarılı olması durumu kritiktir.

- Düzenleyici gerekliliği: Bazı ülkelerde pazara girmek isteyen yabancı şirketler yerel kuruluşlarla ortaklık 
kurmak zorundadır.

- Enerji güvenliğinin siyasi hassasiyeti: JV’lerin devralma/ele geçirme karşıtı olduğu anlamına gelmektedir.
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Şekil 2.8. 2004 - 2009 yılları arasında petrol ve doğalgaz JV’leri (Özdemirli, 2010)

Petrol ve doğalgaz endüstrisinde genellikle şu üç tür kullanılmaktadır (Özdemirli, 2010) ;

- Tam varlık JV (the full asset JV)

- Tam iş JV (the full business JV)

- Pazarlama ittifakı (the marketing alliance)

Tam varlık JV: Bu joint venture anlaşmasının rolü, belirli mevcut varlıkların düzenlenmesi veya varlıkların 
geliştirilmesidir. Günümüzde giderek artan LNG projeleri, rafineri, boru hatları ve upstream JV’leri etrafındaki 
oluşumlara hizmet etmektedir. JV türleri arasında en çok kullanılanıdır (Şekil 2.9-a).

Tam iş JV: Bu anlaşma da tedarik zinciri, pazarlama, üretim ve ölçek sinerjisi yaratmak için tüm işletmelerin 
kaynaklarını birleştirmek için yapılmaktadır. (Şekil 2.9-b).

Pazarlama İttifakı: Bu anlaşmada ise, birleşmenin amacı pazarlama ürünüdür. Örneğin, otomobil yakıtı 
perakendecileri ve mağazalar güçlerini birleştirerek müşteri hizmetlerinde beraber hareket etmektedirler (Şekil 
2.9-c) (Özdemirli, 2010).

Şekil 2.9. JV türleri faaliyet şeması (Özdemirli, 2010)
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Şekil 2.10’da genel hükümet/yatırımcı ortak girişimini göstermektedir. Burada hükümet üretim- pay ortaklığı % 
30’dur. Bu örnekte, kazançlar yatırımcı grubun lehine % 60 / 40 oranlarında kar petrolü ile paylaşılmıştır. Hükümet 
yatırımcı grubun ortağıdır. Her iki ortakta payları oranında maliyet petrolü alır. Kar petrolü üretim-pay oranlarına 
göre paylaşılır. Bu örnek, PSC’ye göre kar petrolü paylaşımını göstermektedir ve joint venture düzenlemeleri ek 
bir paylaşım belirler. Birçok insan hükümet payını ek vergi katmanı gibi ele alır. Bu yüzden hükümet keşiften sonra 
sahip olduğu payı bu noktada mali bir avantaja dönüştürebilir (Özdemirli, 2010).

Tam ortak girişimlerde, ev sahibi ülke ve yatırımcı eşit maliyet ve risk üstlenir. Bu yüzden tam ortak girişimler 
ile tam ortak girişimlerin en az bulunduğu Rusya’da kullanılan ortak girişim anlaşmaları geniş bir aralıkta 
bulunmaktadır. Anahtar bileşen, yüklenim miktarlarıdır (Özdemirli, 2010).

Birçok petrol şirketi / hükümet ortak girişimlerinde, şirket arama maliyetlerini ve risklerini üstlenir. Diğer bir 
deyişle, hükümet arama yaptırır. Bu oldukça normaldir ve hükümet payının belirli bir yüzdesinin fiyatlandırıldığı 
otomatik olarak kabul edilir (Johnston, 1994).

Şekil 2.10. Ortak girişim, PSC (Johnston, 1994)
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Şekil 2.11. Ortak girişim / hükümet katılım spektrumu (Johnston, 1994)

2.3.2.8. Geri Alım Sözleşmeleri (Buy Back Contracts) ve Finansal Analizi

İran milli petrol şirketi (NIOC), İran’daki petrol sahası geliştirme projelerinde yabancı petrol şirketlerine karşı 
buyback kavramını kullanmaktadır. Petrol şirketinin iki rolü vardır. Yatırımı finanse eder ve NIOC tarafından 
işletilecek tesisin anahtar teslim inşaatını da içeren petrol sahasının gelişimini organize ederek toplam yüklenici 
gibi davranır (Özdemirli, 2010).

Yatırımlar, petrol üretiminin yüzdesinden oluşturulacak gelir ile geri ödenecek krediye dönüştürülür. Faizi, 
Libor faiz oranına göre ayarlanır. Yatırımın geri dönüş risklerini gidermek için yıllık taksitleri Remuneration 
Fee (RF) eklenir. RF miktarı, genellikle müzakerelerde bir madde ile belirlenir. Çünkü, doğrudan petrol şirketi 
için yatırımın geri dönüşümünü ve aynı zamanda maliyet etkinliğini de etkileyecektir. NIOC’un yabancı petrol 
şirketlerinden veya yüklenicilerden gelecek teklifleri değerlendirme ölçüsüdür. Maliyet verimliliği, toplam 
maliyetin üretim kapasitesine bölünmesidir. Eğer belirli bir dönemde üretilen petrol, taksitleri ve RF’yi kapsayan 
geliri elde etmek için yeterli değilse buna karşılık gelen talep Libor oranına göre düzenlenerek bir sonraki döneme 
aktarılır. Amortisman süresinin sonunda kalan talep aynı şekilde Grace dönemine aktarılır. Her talep bir sonraki 
döneme taşınır, karlılık azalır; çünkü transfer edilmiş talep sadece Libor oranına göre ayarlanır. Petrol şirketi 
düşük maliyetli ve verimli bir tesisi teşvik gücüne sahiptir. 67 Geri alım sözleşmeleri mali sistemi; sermaye maliyeti 
(capex), sermaye dışı maliyetler (Non-capex), işletme maliyetleri (opex) ve banka masrafları (bank charges) 
şeklinde kategorize edilmektedir. Bu maliyet kategorileri belirli koşullar altında geri kazanılabilir. Bu koşullar şu 
şekildedir (Shiravi and Ebrahimi, 2006);

- Sözleşme hükümleri IOC tarafından yerine getirilmelidir.

- Maliyetler NIOC veya NIOC tarafından kabul edilen uluslararası bir denetçi tarafından denetlenmelidir.

- Maliyetler doğru kategorize edilmelidir. Capex, opex, non-capex ve banka masrafları gibi muhasebe 
prosedürüne uygun olarak sözleşmeye eklenmelidir.

Capex olarak kategorize edilmiş maliyetler, buyback sözleşmelerinde sabitlenmiş bir tavan fiyattan geri ödenir. 
Bu limiti aşan maliyetler IOC tarafından karşılanır. Non-capex olarak kategorize edilen maliyetlerde üst limit söz 
konusu değildir. IOC herhangi bir non-capex maliyetini kurtarabilmektedir. Yine opex maliyetlerinde üst limit 
bulunmamaktadır. Opex olarak kategorize edilen maliyetler kurtarılmaktadır. Banka masrafları capex ve non-
capex harcamaları için geçerlidir. İlk ayı takip eden aylardan, maliyetler ve ödemeler kurtarılana kadar geçen 
sürede hesaplanmaktadır. Ancak, banka masrafları opex maliyetleri için geçerli değildir (Shiravi and Ebrahimi, 
2006).
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Yatırımları ve aldığı risk için IOC’ye bir ödül verilir. Buyback sözleşmelerinde buna, RF (remuneration fee) adı 
verilir. MDP’ye (master development plan) uygun olarak şartlar yerine getirldiğinde ve proje başarıyla NlOC’ye 
teslim edildiğinde ödenecek miktardır. Maliyetler ve RF, üretimin belli bir kısmının tahsisi ile ödenir. Bu miktar, 
toplam üretimin % 50 ile % 60’ı kadardır (Shiravi and Ebrahimi, 2006).

2.4. PETROL ELDE ETME SÜRECİNDE ARAMA, GELİŞTİRME VE TERK ETME FAALİYETLERİNİN TÜRKİYE 
MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Petrolün ekonomik anlamda önemli oluşu, birçok ülkede büyük yatırımlar gerektiren petrol şirketlerinin 
kurulmasına neden olmuş ve bu kapsamda; şirket yapısı, kuruluş şekilleri, finansal raporlamaları, tabi oldukları 
mevzuat gibi birçok husus, faaliyet alanlarını çevreleyen ve üzerinde durulan konular olmuştur (Gerekan ve 
Gerekan, 2014). 

Petrol üretim sürecinin; arama öncesi, ruhsat (arama hakkı) alımı, arama, geliştirme, üretim ve terk etme 
faaliyetlerinden meydana geldiği göz önünde bulundurulursa bu aşamalarda ortaya çıkabilecek finansal işlemlerin 
muhasebe ortamına nasıl aktarıldığı önemli bir husus olmaktadır. Maden kaynakları ile ilgili geliştirilen TFRS 6 
“Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” Standardı, madenlerin elde edilme sürecinde önemli 
bir aşama olan arama faaliyetlerini esas almaktadır. Zira ilgili standartta “maden kaynaklarının araştırılması ve 
değerlendirilmesinden önce katlanılan harcamalar” ve “maden kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili harcamaların” 
bu standart kapsamında sayılmayacağı açıkça ifade edilmiş ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
varlıklar için “Finansal Tabloların Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve” ve “TMS 38 Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar” Standardı hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Belirtilen bu esaslar çerçevesinde petrol 
üretim sürecinin bir bütün olarak ele alınıp muhasebe ortamına aktarılması, süreçte yer alan faaliyetlerin iyi analiz 
edilmesine bağlıdır. Ve sürecin her aşamasında oluşan finansal bilgilerin gerçeğe uygun bir şekilde raporlanması, 
karar alıcıların finansal tablolardan istedikleri bilgiyi doğru ve zamanında almalarına imkân tanımaktadır. 

Petrol elde etme sürecinin parçası olan üretim öncesi, arama ve geliştirme aşamalarında ortaya çıkan 
maliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceği hususunda kullanılan üç yöntem söz konusudur. Bunlar; tam maliyet (full 
cost), başarılı sonuç (successful effort) ve kazanç bölgesi (area of interests) yöntemleridir. Tam maliyet yöntemine 
göre; üretim öncesi, arama ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin tüm maliyetlerin aktifleştirilmesi öngörülmektedir. 
Başarılı çaba yönteminde ise, üretim öncesi maliyetler petrol arama sonuçlarının olumlu olması durumunda 
aktifleştirilmekte, olumsuz olması durumunda ise dönem giderine dönüştürülmektedir. Bu yöntemde arama 
giderleri, sondajlı ve sondajsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sondajlı arama giderleri petrol arama sonucu 
olumlu ise aktifleştirilir, olumsuz ise dönem giderine dönüştürülür. Buna karşılık sondajsız arama giderleri ise 
sonuç olumlu da olsa olumsuz da olsa dönem gideri olarak kayıtlara aktarılır. Geliştirme giderleri ise petrol arama 
sonucundan bağımsız olarak aktifleştirilir (Hacırüstemoğlu ve diğ., 2006). Kazanç bölgesi yönteminde ise rezerv 
olduğu tespit edilen sahalar kazanç bölgesi olarak kabul edilir ve bu bölgelerde yapılan üretim öncesi, arama 
ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin maliyetler aktifleştirilir. Buna karşılık kazanç bölgesi sayılmayan yani olumsuz 
sonuç veren sahalara ilişkin katlanılan maliyetler, kazanç bölgeleriyle ilişkilendirilir ve amortisman yoluyla itfa 
edilirler (Karapınar ve diğ., 2010).

Kaliteli bir raporlama, muhasebeleştirilecek faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmesi ve faaliyetler, alt 
unsurlardan meydana geliyorsa bu unsurların iyi bir şekilde incelenerek tanınması ile başlar. Bu süreç, zaman 
almakla beraber güvenilir bilgi oluşturmanın en önemli aşamasıdır. Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde 
muhasebeleştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, petrolün hangi aşamalardan geçerek nihai 
ürünlere dönüştürüldüğünün bilinmesi ile yapılabilir. 

Petrol üretimi, belirli aşamaları kapsayan bir süreç dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bu süreç; arama öncesi 
faaliyetlerle başlar, ruhsat alımı (lisans alımı-petrol arama hakkının elde edilmesi), arama, geliştirme ve üretim 
faaliyetleriyle devam eder terk etme faaliyetleriyle de son bulur. Bununla birlikte, her aşamada ihtiyaç duyulan 
ikmal faaliyetleri de sondaj ve üretim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli malzeme ve donanımın 
tedariki şeklinde gerçekleşir (Jennings ve diğ., 2000; Hacırüstemoğlu ve diğ., 2006; Karapınar ve diğ., 2010). 

Arama Öncesi Faaliyetler: Petrol üretim sürecinin belki de en önemli aşamasıdır. Tüm süreç bu aşamada 
alınacak sonuçlara bağlıdır. Bu aşamada çeşitli sismik ve jeolojik etütler yapılarak petrol araması yapılacak 
sahayla ilgili fizibilite çalışmaları yapılır. Bu aşama; arama yapılacak alanın haritaları, hava fotoğrafları ve jeolojik 
verilerin değerlendirildiği aşamadır. 
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Ruhsat Alımı: Petrol çıkarılması için saptanan sahayla ilgili gerekli ruhsatın diğer bir deyişle arama hakkının 
(lisansın) alınması aşamasıdır. 

Arama Faaliyetleri: Ruhsat alınan sahaya gerekli ekipmanın taşınması, ekipmanın işler hale getirilmesi, 
arama için sondaj çalışmalarının yapılması ve elde edilen numunelerin gerekli niteliklere uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesi aşamasıdır. 

Geliştirme Faaliyetleri: Arama faaliyetleri sonunda tespit edilen petrolün istenen nitelikte ve miktarda olduğu 
kanısına varılırsa yer altındaki rezervin çıkarılabilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin yer aldığı aşamadır. Bu 
aşamada; açılan kuyunun niteliğinin artırılmasına yönelik kuyu tamamlama faaliyetleri, petrolün çıkarılması için 
tesis edilecek pompa gibi teçhizatın rezerv mahalline yerleştirilmesi faaliyetleri söz konusudur. 

Üretim Faaliyetleri: Çıkarıldıktan sonra, petrolün fiziksel ve kimyasal olarak ayrıştırılması ve kullanılabilir 
ürünlere dönüştürülmesi aşamasıdır. 

Terk Etme Faaliyetleri: Rezervin bulunduğu alandaki petrol çıkarma faaliyetlerinin son bulması ile kullanılan 
makine ve teçhizatın nakliyesi, rezerv alanının arama öncesi haline dönüştürülmesi ve terk edilmesi faaliyetlerinin 
yapıldığı aşamadır.

Petrol arama ve üretim sektöründe giderler, geleneksel olarak, elde etme giderleri (acquisition costs), arama 
giderleri (exploration costs), geliştirme giderleri (development costs) ve üretim giderleri (production costs) olmak 
üzere dört temel kısımdan oluşur (Hacırüstemoğlu ve diğ., 2006).

Petrol muhasebesinin temel çerçevesini düzenleyen FASB (Financial Accounting Standards Board-Amerikan 
Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu)’nin 19, 25 ve 69 numaralı standartları ve SEC (Securities Exchange 
Commission-Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu)’in tebliğleri, temel petrol maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 
için SE Yöntemi (Successful Effort Method-Başarılı Sonuç Yöntemi) ve FC Yöntemi (Full Cost Method-Tam 
Maliyet Yöntemi) olmak üzere iki alternatif yöntem belirlemiştir. Bu yöntemlerde, kullanılan muhasebe ilkeleri 
ve süreçleri, yöntemlerin temel petrol maliyetlerine bakış açılarına göre farklılık gösterebilmektedir. SE Yöntemi, 
üretim öncesi giderlerin üretilebilir petrol rezervlerinin bulunması halinde aktifleştirilmesini ve amortisman 
(tükenme payı) yoluyla mamul maliyetine yansıtılmasını öngörmektedir. Diğer bir deyişle, bu yöntemde üretim 
öncesi giderler, arama faaliyetinde başarı sağlandığı taktirde mamul maliyetiyle ilişkilendirilmektedir. Başarısız 
arama faaliyetleri için katlanılan üretim öncesi giderler dönem gideri olarak kabul edilmekte ve direkt olarak 
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. FC Yöntemi ise, üretim öncesi giderlerin üretilebilir petrol rezervlerinin bulunup 
bulunmamasına bakılmakızın aktifleştirilerek amortisman yoluyla mamul maliyetine yansıtılmasını zorunlu 
kılmaktadır (Hacırüstemoğlu ve diğ., 2006).

Uluslararası muhasebe politikaları ve uygulamalarında birlik sağlamayı amaçlayan IASB (International 
Accounting Standards Board-Uluslararası Muhasebe Standartlar› Kurulu) 1998 yılında bir Yürütme Kurulu 
kurarak petrol ve maden endüstrilerine özgü finansal raporlama standardı oluşturma çalışmalarına başlamıştır. 
Bu çalışmalar neticesinde, 2000 yılında petrol ve maden endüstrilerindeki ulusal muhasebe uygulamaları ve 
bu alandaki farklılıkları konu edinen tartışma kaydı ilgililerin görüş ve önerilerine açılmıştır. Ancak, Kurul 2002 
yılında petrol ve maden endüstrisine özgü tek bir finansal raporlama standardı yayınlama çalışmalarına zaman 
yetersizliği nedeniyle ara vermiş ve yalnızca arama ve değerlendirme faaliyetlerini kapsayacak bir finansal 
raporlama standardının oluşturulması çalışmalarına başlamıştır. 2004 yılında ‘Maden Kaynakların Aranması ve 
Değerlendirilmesi’ konulu taslak metin yayınlanmıştır. 2005 yılında ise, taslak metine son şekli verilerek IFRS 
6 (Exploration for and Evaluation of Mineral Resources - Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 6: Maden 
Kaynaklarının Arama ve Değerlendirilmesi) oluşturulmuştur. Kurul, IFRS 6’nın yürürlük tarihini 1 Ocak 2006 olarak 
belirlemiştir (Hacırüstemoğlu ve diğ., 2006).

IFRS 6 yalnızca arama ve değerlendirme giderlerinin muhasebeleştirilmesini konu edinmekte, arama ruhsatının 
alınmasından önce katlanılan giderleri, geliştirme giderlerini ve üretim giderlerini kapsam dışı bırakmaktadır. 
Standart, kapsam dışı bıraktığı bu giderler için IAS 16 (Property, Plant and Equipment- Uluslararası Muhasebe 
Standardı 16: Maddi Duran Varlıklar) ve IAS 38’in (Intangible Assets- Uluslararası Muhasebe Standardı 38: Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar) uygulanması gerektiğini belirtmektedir (Hacırüstemoğlu ve diğ., 2006).
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2.4.1. Petrol Elde Etme Sürecindeki Arama Öncesi, Arama, Geliştirme ve Terk Etme Faaliyetlerinin 
Muhasebeleştirilmesi 

2.4.1.1. Petrol Arama Öncesi ve Arama Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre maden arama faaliyetleri ile ilgili işlemler TFRS-6 “Maden 
Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” kapsamında muhasebeleştirilmektedir. Zira standartta; 
maden kaynaklarının arama ve değerlendirme faaliyetleri için katlanılan harcamaların bu standart kapsamında 
muhasebeleştirileceği belirtilmiştir. Standardın 8. maddesinde araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet 
bedeli ile ölçüleceği ifade edilmiş ayrıca standarda ait Ek’te “ işletmenin muhasebe politikaları uyarınca varlık 
olarak muhasebeleştirilen arama ve değerlendirme harcamalarının ” varlık olarak nitelendiği açıklanmıştır 
(Gerekan ve Gerekan, 2014). 

Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları çeşitli kalemlerden oluşmaktadır. Bunlar (TFRS 6, 
Madde. 9); 

- Araştırma haklarının elde edilmesi, 

- Topografik, jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar, 

- Arama sondajı, 

- Kazı, 

- Örnekleme, 

Bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yeterlilik ve ticari uygulanabilirliğini değerlendirme ile ilgili 
faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Standardın 10. maddesinde maden kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili harcamaların araştırma ve 
değerlendirme varlıkları olarak muhasebeleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda; petrol işlemleriyle 
ilgili sondaj çalışmaları ve sonrasında yürütülen kuyu tamamlama ve üretim faaliyetleri ile ilgili harcamalar 
araştırma ve değerlendirme varlığı olarak değerlendirilememektedir. Geliştirme harcamaları sonucunda ortaya 
çıkan varlıkların “ Finansal Tabloların Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve ” ve “TMS 38 Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar” Standardı hükümlerine göre muhasebeleştirileceği belirtilmiştir. Standardın kapsamının 
belirtildiği maddelerden biri olan 5. maddesinde “araştırma için yasal hakları elde etmeden önce yapılan 
harcamalar gibi, maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesinden önce katlanılan harcamaların” ve 
“bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği (fizibilitesi) ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir 
olduktan sonra oluşan harcamaların” araştırma ve değerlendirme harcaması olarak muhasebeleştirilemeyeceği 
ifade edilmiştir. Dolayısıyla arama ruhsatı (veya lisansı) alınmadan önceki harcamalar ile geliştirme sürecindeki 
harcamalar araştırma ve değerlendirme standardı kapsamında muhasebeleştirilemeyecektir (Gerekan ve 
Gerekan, 2014).

2.4.1.2. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin Sonuçların Muhasebeleştirilmesi 

Arama sonucu olumlu yani standardın ifadesiyle “bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği 
ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir olduğunda” yapılacak muhasebe kaydı/kayıtları da önem kazanmaktadır. 
Zira standartta, bu aşamadan sonra araştırma ve değerlendirme varlığının artık bu şekilde sınıflandırılamayacağı 
ifade edilmekte ve yeniden sınıflandırma yapmadan önce değer düşüklüğü açısından değerlendirme yapılması 
gerektiği varsa değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Madde 17) (Gerekan 
ve Gerekan, 2014). 

Petrol arama sonucu olumlu ve değer düşüklüğü yok ise; ruhsat (lisans) almadan önceki harcamalarla ilgili 
yapılacak bir değişiklik olmaz, bu harcamalar zaten dönem gideri olarak kayıtlara aktarılmıştı. Haklar ve Tesis, 
Makine ve Cihazlar ile ilgili de bir değişiklik yapmaya gerek yoktur çünkü bunlar da standardın öngördüğü şekilde 
kendi özelliklerine uygun bir şekilde sınıflandırılmış olduklarından yeni bir sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmaz. 
Ancak Arama Giderleri Hesabı’nda aktifleştirilen çeşitli jeolojik ve sondaj harcamaları petrolün çıkarılabilir olduğu 
anlaşıldıktan sonra bu hesaptan çıkarılarak Hazırlık ve Geliştirme Giderleri hesabına aktarılır (Gerekan ve Gerekan, 
2014). 
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Petrol arama sonucu olumlu ve değer düşüklüğü var ise; Arama Giderleri olarak aktifleştirilen tutardan değer 
düşüklüğü kadar bir tutarın indirilmesi ve kalan tutarın Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı’na aktarılması 
gerekir (Gerekan ve Gerekan, 2014).

Arama sonucu olumsuz yani “bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari 
uygulanabilirliği kanıtlanabilir” olmaz ise diğer bir ifade ile yapılan sondaj çalışmaları sonucunda istenen miktarda 
veya nitelikte petrol çıkarılamayacağı anlaşılırsa arama giderleri dönem giderine dönüştürülür (Gerekan ve 
Gerekan, 2014). 

2.4.1.3. Arama Giderlerine İlişkin Amortisman Hesaplaması ve Amortismanların Muhasebeleştirilmesi 

Arama giderlerine ilişkin amortisman hesaplama ve muhasebeleştirme işlemlerini üç başlık altında toplamak 
mümkündür. Bunlardan ilki, arama faaliyetleri sürecinde katlanılan ve Arma Giderleri Hesabı’nda izlenen 
aktifleştirilmiş giderlerin tükenme payıdır. İkincisi, arama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla edinilen, 
sahaya taşınan ve Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı’nda izlenen ekipmana ait amortismandır. Üçüncüsü ise arama 
faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla alınan ve Haklar Hesabı’nda izlenen arama ruhsatı (lisans veya arama 
hakkı) maliyetlerine ilişkin itfadır (Gerekan ve Gerekan, 2014).

2.4.1.4 Petrol Sahasının Terk Edilmesine İlişkin Maliyetler ve Bu Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi 

Petrol arama ve geliştirme faaliyetleri sonunda rezervin tükenmesi ya da kalan rezervin istenen nitelik veya 
miktarda olmaması durumunda sahanın terkine yönelik planlamalar yapılır. Terk etme faaliyetleri, hem maliyetlerin 
tahmini hem de yapılması gereken görevlerin önceden belirlenmesine ilişkin planlama yapmayı gerektiren bir 
süreçtir. Bu süreçte; kuyunun kapanması, üretimin sonlandırılması nedeniyle üretim ekipmanlarının sökülmesi ve 
taşınması, üretim yapılan sahanın ıslah edilmesi (eski haline getirilmesi) gibi faaliyetler söz konusudur (Gerekan 
ve Gerekan, 2014). 

Terk etme faaliyetleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken husus terk etme maliyetlerinin işletmenin gelecekte 
yerine getirmek zorunda olduğu bir yükümlülük olduğudur. TFRS 6’da kaldırma ve restorasyon yükümlülüklerinin 
TMS 37 “Karşılıklar Koşullu Yükümlülük ve Koşullu Varlıklar” Standardına göre finansal tablolara yansıtılması 
gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla işletmeler bu yükümlülük için TMS 37 “Karşılıklar Koşullu Yükümlülük ve 
Koşullu Varlıklar” standardına göre karşılık ayırmak durumundadır. Bu durumda karşılık tutarının doğru tahmin 
edilmesi ve paranın zaman değerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Gelecekte oluşacak terk etme giderlerine 
ilişkin ayrılacak karşılık tutarı, tahmin edilen toplam terk etme giderlerinin uygun bir iskonto oranıyla hesaplanan 
bugünkü değeri olacaktır (Karapınar ve diğ., 2010). Ayrıca, yükümlülük için ayrılacak karşılıkların vergi etkisi de 
TMS 12 “Gelir Vergileri” standardı göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır (Gerekan ve Gerekan, 2014).

Petrol arama ve üretim işletmeleriyle ilgili oluşturulacak finansal tabloların beklenen ihtiyaca cevap verebilmesi 
bu süreçte oluşan maliyetlerin gerçeğe uygun olarak finansal tablolara aktarılmasına bağlıdır. Zira sürecin her 
aşaması, önceki ve sonraki aşamalardan farklı olmakla birlikte birbirini bütünler niteliktedir.

2.5. TÜRKİYE’DE PETROL ARAMA VE ÜRETİM ANLAŞMALARI

Türkiye’de petrol sektörü, 11.06.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren 6491 sayılı yeni 
petrol kanununa kadar 07.03.1954 tarihli 6326 sayılı petrol kanunu ile düzenlenmiştir (Şekil 2.12). 

Türkiye’de imtiyaz ve vergi (R / T) anlaşmaları kullanılmaktadır. 6491 sayılı kanununda, petrol hakkı sahipleri, 1 
Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında ürettikleri ham petrol ve doğalgazın tamamı üzerinden, 
kara sahalarında % 35’ini ve deniz sahalarında % 45’ini ham veya mahsul olarak ihraç etmek hakkına sahiptirler. 
Geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sahalardan üretilen ham petrol ve tabii gazın tamamı 
ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri memleket ihtiyacına ayrılır (6491 sayılı Petrol Kanunu, Madde 22). 

Bir arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme sahasından istihsal edip depoladığı petrolün sekizde birini Devlet 
hissesi olarak ödemekle mükelleftir. Yani, imtiyaz hakkı üretim miktarı üzerinden % 12,5’tir. Devletin bu payı 
nakden veya petrol olarak ödenebilmektedir (6491 sayılı Petrol Kanunu, Madde 9). 

Tahakkuk ettirilecek Devlet hissesi tutarı, Devlet hissesi tahakkuk dönemi içinde her arama veya işletme 
sahasında yapılan üretimin sekizde birinin piyasa fiyatıyla çarpılması suretiyle hesaplanır (6491 sayılı Petrol 
Kanunu, Madde 29).
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Şekil 2.12. 6326 ile 9491 sayılı kanunların karşılaştırılması 

(http://www.kpmgvergi.com/PDF/Yayinlar/Guncel-Yayinlar/Merak-Edilen-Noktalariyla-Yeni-Petrol-Kanunu.pdf)

Petrol hakkı sahibinin ödemekle mükellef olduğu kurumlar vergisiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılması gereken vergi tevkifatı toplamı, safi kazancın % 55’ini geçemez 
(6491 sayılı Petrol Kanunu, Madde 30).

Devlet hissesi hariç olmak üzere, petrol hakkı sahibinin petrol işlemi için yapmış olduğu yatırımlara tekabül 
eden sermayesi karşılığında üretimden elde edeceği gelirler, dar mükellefiyet esasında vergilendirilen yabancı 
kurumlar için sermayenin cari kur üzerinden geri alınmasına kadar; tam mükellefiyet esasında vergilendirilen 
yerli kurumlar için ise yapılan yatırım maliyeti itfa yoluyla gidere dönüştürülene kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre itfa payı olarak addolunurlar (6491 sayılı Petrol Kanunu, Madde 30).
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Petrol hakkı sahibi, Türk Petrol Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun kabul ettiği giderleri, vergilendirme dönemi ile ilgili olmak ve tahakkuk etmiş bulunmak kaydıyla 
gayrisafi kazancından indirebilir (6491 sayılı Petrol Kanunu, Madde 30).

Bakanlıkça onaylanan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve ülke ekonomisi yönünden verimli olmayan 
kuyuların açılma ve terk giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Bu kapsamda, petrol hakkı sahibi tarafından yapılan 
arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri 
dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulmasına ait 
masraflar petrol hakkı sahibinin tercihi doğrultusunda gider yazılarak veya aktifleştirilerek amortisman yolu ile 
itfa olunur. Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilen bu giderler için uygulanacak amortisman oranları 213 sayılı 
Kanunun 316’ncı maddesi hükmüne kıyasla her petrollü arazi için ayrı ayrı olmak üzere, rezerv durumu da dikkate 
alınarak Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. Ancak, petrollü arazinin, petrol üretiminden 
başka bir amaca tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona erdiği tarihte bu 
petrollü arazinin petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu bakiye değer amortisman oranından indirilir (6491 
sayılı Petrol Kanunu, Madde 30).

Paylaşım anlaşmalarına göre yatırımcı şirketler yapmış oldukları yatırımlarını geri kazanım petrolünden alırlar 
ve üretimin kalanından vergilendirilebilir kazanç elde ederler. Üretim paylaşım anlaşmalarının temelinde üretimin 
devlet ve firma tarafından paylaşımının nasıl yapılacağı yatmaktadır. Toplam devlet payı; devlet hissesi, kurumlar 
vergisi ve stopajlarda oluşacaktır (Gülçin, 2015).

Şekil 2.13. Petrol anlaşmalarında devlet hisseleri (Gülçin, 2015; Gülderen, 2011)

Devlet hissesinin hesaplanmasında esas alınacak oranın farklı şekillerde hesaplanabileceği, özellikle petrol 
üreticisi ülkelerde farklı yöntemlerin uygulandığı görülmektedir. 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu Madde 9‘da devlet 
hissesi üretilen petrolün, yatırımcıların geri kazanımından sonraki üretimin 1/8 olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de günlük ortalama bin varil üretim yapan bir sahadan elde edilecek petrolden, devlet ne kadar 
kazanacak, şirket ne kadar kazanacak, böyle bir örnek bir tablo çalışması yaptık. Bu tablonun sonucunda şöyle: 
İşte petrolün de bir varilinin 100 dolar olduğu varsayımından hareket ettik. Burada bin varil üretilirse bu üretimin 
sonucunda; toplam 100 bin dolar kazanç üzerinden 34.100 dolarını devlet alıyor, şirketin net geliri ise 45.900 dolar 
çıkıyor (TBMM, 2010).

2.6. ÖRNEK BİR VAKA; PERU PETROL ve GAZ SANAYİSİ

Petrol sanayiini desteklemek ve yeni yatırımcıların Peru’ya gelmesini teşvik etmek amacıyla, yeni bir yasa 
hazırlanmıştır. Bu yasanın hazırlanış maksadı son yıllarda meydana gelen bütün değişiklikleri biraraya toplamak, 
mevcut kanunun müphem yanlarını açığa kavuşturmak ve ilave teşvikler tanımak idi. 20 Ağustos 1993 tarihinde 
hidrokarbonlar için bir Petrol Kanunu kabul edildi. Perupetro S.A. (Perupetro) adlı şirketi teşkil etmek üzere, 
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24 Ağustos 1993’te, 26224 ve 26225 numaralı kanunlar yürürlüğe kondu. Söz konusu şirket, devlete ait sınırlı 
sorumlu bir ortaklık olup, arama ve işletme faaliyetlerini destekleyecek, ayrıca Petr&oacute, leos del Peru S.A. 
(Perupetro) adlı şirketin yeniden şekillendirilmesini sağlayacaktır. Neticede, yeni yasal çerçeve Peru’daki petrolle 
ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi maksadıyla oluşturulmuştur (TPAO, 1996).

Petrol Kanunu iki esas alanı kapsamaktadır (TPAO, 1996): 

1. Petrol ile ilgili faaliyetlerden sorumlu devlet kuruluşlarının yapısı ve petrolle ilgili bütün faaliyet alanlarının 
özel yatırıma açılması. 

2. Petrol Kanunu arama ve işletme sözleşmelerinin düzenlenmesinden bahseder ve petrol sanayiinin diğer 
alanlarının, Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle idare edileceğini temin 
eder.

1. Devlet Tekelinin Ortadan Kaldırılması

Hem yabancı hem de Perulu yatırımcılara cazip imkanlar sunmak ve devletin ekonomiye müdahalesini 
azaltmak gayesiyle, daha önce devlet elinde bulunan petrol ve gazın arama, işletme ve ticarileştirme tekeli 
ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda, yabancı yatırmanın petrol ve gaz sanayine iştiraki üzerindeki kısıtlamalar da 
kaldırılmıştır. Şartları sağlayan ilgili bütün taraflar, Peru’daki petrol ve gaz işiyle serbestçe iştigal edebilir.

Petrol Kanunu, hidrokarbonların mülkiyetinin devlete ait olduğu hususunu tekrar eder. Ancak, hidrokarbonların 
çıkartıldıktan sonraki mülkiyet haklarının yeni oluşturulan Perupetro tarafından sahip olunacağını da tespit eder. 
Bu çeşit mülkiyet haklarının lisansöre devredileceği kabul edilerek, meskur durum Perupetro’ya Petrol Kanunu 
tarafından belirtilen şartlar altında lisans anlaşmalarına girmesine imkan verir.

2. Arama ve İşletme Faaliyetleri

Petrol Kanunu, en fazla ehemmiyeti bu alanlardaki reformlara vermiştir. Kanundaki hükümlerin çoğu, arama ve 
işletme faaliyetlerinin düzenlenmesine dairdir. Buna göre, yeni kanunun esas gayesi, Peru’daki bilinen rezervlerin 
ve hidrokarbonların üretimini artırmak için petrol arama ve işletmesine yapılacak özel yatırımları teşvik etmektir. 
Sözleşmeler, mahiyetlerine ve taşıdığı şartlara bağlı olarak, hem arama hem işletme ya da sadece işletmeye 
yönelik olarak yapılabilir. Arama safhası dönemlere bölünebilir ve bunların her birinin asgari zorunlu çalışma 
programı olması gereklidir. Her çalışma programının, Peru’da meskun bir finansal kurum tarafından garanti 
edilmesi zorunludur. İşletme safhasında ise, müteahhitin gelecek beş yıl için bir başlangıç kalkınma planı sunması 
elzemdir. Ancak, herhangi bir garanti gerekmemektedir. İşletme planı, ayrıca her yıl güncelleştirilmelidir.

a. Sözleşme Türleri

Peru’daki hidrokarbonların keşif ve işletilmesi için yapılabilecek çok sayıda sözleşme şekli mevcuttur. Bunlar: 
(I) hizmet sözleşmeleri (I) lisanslar (1) teknik değerlendirme anlaşmaları ve (I) Perupetro’nun teklifi üzerine Enerji 
ve Madenler Bakanlığı tarafından onaylanabilecek diğer sözleşme şekilleridir.

Hizmet sözleşmesi, Perupetro tarafından kullanılmış olan geleneksel bir sözleşme şeklidir. Müteahhite risk 
ve maliyeti kendisine ait olmak üzere, belli bir alandaki hidrokarbonlu arama ve işletme hakkı ile üretim karşılığı 
ödemenin nakdi veya aynı olarak tahsil hakkını verir. Ücret, her servis sözleşmesinde, üst kararname ile tespit 
edilecek sınırlar dahilinde olacak şekilde anlaşılır.

Lisans, Petrol Kanunu’nun yeni getirdiği bir sözleşme şeklidir. Bu sözleşmede, müteahhit belli bir alanda arama 
ve/veya işletme yapma yetkisine sahiptir. Sözleşme altında üretilen her petrol müteaahhite aittir. Yalnız kendisi, 
üretilen hidrokarbonlar üzerinden devlete nakit olarak royalti ödemek zorundadır. Royalti ödemeleri vergiden 
düşürülebilir. Hizmet sözleşmesinde olduğu gibi, ödenmesi gereken royalti, bakanlık seviyesinde çıkarılan üst 
kararname ile tespit edilen sınırlar dahilinde, her ferdi sözleşmede kararlaştırılmalıdır.

Geçmişte Perupetro tarafından kullanılmış olan teknik değerlendirme anlaşması, müteahhite bir bölge veya 
havzaya dair zaten mevcut bulunan verileri değerlendirme veya ilave veri toplama ve ilk arama ve faaliyetleri yerine 
getirme hakkını verir. Bunların hepsi müteahhite, bir hizmet veya lisans sözleşmesine gireceği belirli bir alanı 
seçmesine izin vermeye yöneliktir. Sözleşme ilişkisi doğrudan müzakere ile başlatılabilir veya Perupetro belli 
alanların genel veya özel ihaleye açılmasını sağlayabilir. Müzakereler, Perupetro tarafından yürütülür.
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b. Haklar ve Yükümlülükler

Sözleşme süresi boyunca, müteahhit hidrokarbonların arama ve işletmesi için gerekli bütün faaliyetleri yürütme 
yetkisine sahiptir. Buna, ikincil ve iyileştirilmiş çıkarma (recovery) da dahildir. Sözleşme müteahhite, belirlenmiş 
bölge içerisindeki başka tabi kaynakların arama ve işletme hakkını vermez ve müteahhitin belirlenmiş bölgede 
yapılmış bütün keşifleri resmi makamlara bildirme yükümlülüğü vardır. Sözleşme, müteahhitin hidrokarbonlardaki 
muhtevi mineralleri çıkarma hakkını kapsayabilir.

Müteahhit, riski kendisine ait olmak üzere, sözleşmeyi yürütmek için gerekli bütün teknik, ekonomik ve 
finansal kaynakları temin etmek / bunun sonucu olarak bütün yatırımları ve sonradan ortaya çıkabilecek maliyet 
ve masrafları karşılamak, ayrıca Perupetro ve Peru Hükümetine bu sözleşme altında bulunacak faaliyetlerin 
sonuçlarından bir zarar gelmemesini sağlamakla mükelleftir. Aynı zamanda, müteahhit, belirli teknolojik bilginin 
transferini ve Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından atanan personelin eğitimini üzerine almak zorundadır.

Sahaların işletilmesi, uluslararası petrol sanayii tarafından genel kabul edilen ve uygulanan teknik ve ekonomik 
ilkelere göre, ayrıca çevre ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yürütülecektir. Müteahhitler, Perupetro’yu sürekli 
olarak faaliyetlerinden haberdar etmek, kendisi veya taşeronları tarafından elde edilecek bütün çalışma, bilgi ve 
veriler ile donatmak zorundadır.

c. Müteahhitler

Şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişiler (Peru’lu veya yabancı), Perupetro ile sözleşmelere gidebilir. Müteahhitin 
belirlenmiş bölgede arama ve işletme faaliyetlerini yürütebilecek tecrübe, kapasite ve kaynaklara sahip olduğunu, 
ayrıca çevre ile ilgili standartlara uyacağını ispat etmekle mümkün olur. Eğer müteahhit yabancı bir şirket ise, 
Peru’da bir şube açmalı veya bağlı bir ortaklık kurmalı ve yerel makamlarla müteahhit arasındaki ilişkilerden 
sorumlu olacak Perulu bir temsilci atamalıdır.

d. Sözleşmelerin Süresi

Petrol sözleşmelerinin toplam süresi en fazla 30 yıl olabilir. Bunun dışındaki, doğalgaz ve kondenseyt için yapılan 
sözleşmeler ise azami 40 yıl olabilir. Her iki sözleşme için arama safhası yedi yılı geçemez ve farklı dönemlere 
bölünebilir. Dönemlerin adedi ve her birinin süresi her sözleşmede belirlenecektir. Bu dönemlerin yine her birinin 
garanti edilmiş belirli bir çalışma programı olacaktır.

Petrol Kanunu, aynı zamanda alıkoyma dönemi diye yeni bir kavram getirmiştir. Bu, sözleşmelerin vadesinin belli 
şartlar altında, biraz önce zikredilen azami süreleri aşmasına imkan verebilmektedir. Bununla birlikte, alıkoyma 
süresi 10 yılı aşamaz. Sadece ürünün taşınmasındaki birtakım problemlerden dolayı keşfin ticari değerinin yok 
olmaya yüz tutması durumunda alıkoyma süresi verilebilir. 10 yıllık bir alıkoyma dönemi gaz piyasasını geliştirmek 
üzere tanınabilir. Her halükarda, müteahhit keşfedilen sahaları kapsayan alanları alıkoyabilir. 

e. Yatırımcı Garantileri

(1) Stabilizasyon Sözleşmeleri : Petrol Kanunun en önemli başarılarından biri, sadece sözleşme tarafından 
ihtiva edilen meselelerde değil, aynı zamanda döviz kuru ve vergi uygulaması konularında da arama ve işletme 
sözleşmelerine bir istikrar getirmiş olmasıdır. Bununla sözleşme süresi boyunca, bu düzenlemelerin müteahhit 
için değişmeden kalması sağlanmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla Petrol Kanunu, sözleşmenin 
yapıldığı anda yürürlükte bulunan vergi ve döviz kuru mevzuatının sözleşmenin tam süresi boyunca geçerli 
olacağı garantisinin verilmesinde devleti ve Merkez Bankası’nı yetkili kılar. Petrol Kanunun bu çok önemli ve cazip 
tarafı, imza anında yürürlükte olan sözleşme şartlarının sözleşmenin ömrü süresince geçerli olacağı teminatını 
müteahhitlere verir.

(2) Döviz Kuru Hükümleri : Peru’da faaliyet gösteren müteahhitlere uygulanan döviz kuru hükümleri, petrol 
anlaşmalarının her zaman için son derece komplike ve ihtilaflı bir kanunu olmuştur. Şu anda, Peru hukukunun 
genel hükümleri altında kur kontrolü veya sınırlamaları yoktur. Petrol sözleşmesinin süresi boyunca bu durumun 
devam edeceğini garanti etmek maksadıyla, Petrol Kanunu Peru Merkez Bankası’nın sözleşmelere iştirak etmesini 
ve yeterli güvenceler sağlamasını şart koşar. Sözleşme şartları, müteahhite şu hakları serbestçe kullanmasını 
garanti edecektir ; faaliyetleri sonucu elde edilen yabancı parayı harcama, ülke içindeki satışlardan kazanılan yerli 
parayı yabancı paraya çevirip harcama, müteahhitin hizmetleri karşılığı yerel para cinsinden aldığı fonları yabancı 
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paraya çevirme, Peru ve yurtdışındaki bankalarda hesap bulundurma, bunları işletme ve bu fonları harcama ve 
transfer etme.

(3) Vergiler : Petrol müteahhitleri genel gelir vergisine tabidir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, müteahhit 
sözleşmenin imzalandığı anda yürürlükte bulunan gelir vergisi ve diğer vergiler ile ilgili şartların sözleşme süresi 
boyunca değişmeyeceği garantisine sahiptir.

Hali hazırda Kurumlar Vergisi % 3’tür. Buna ilaveten, temettüler üzerinden, şirket tarafından dağıtıldığı zaman 
% 10’luk bir gelir vergisi ödenir. Şirketin Şubeleri durumunda ise, % 10’luk gelir vergisi yukarıda zikredilen 
kurumlar vergisi düşüldükten sonraki yıllık karlar üzerinden otomatik olarak uygulanır. Her iki halde de, gerçek 
kombine gelir vergisi oranı % 37’dir.

(4) İhracat /  İthalat Yönetmelikleri : Müteahhitler ilgili sözleşmelerine uygun olarak ürettikleri veya aldıkları 
hidrokarbonları serbestçe kullanabilirler, yurtiçi satışını yapabilirler. Hidrokarbonların ihracatı müteahhit 
tarafından serbestçe yapılabilir ve herhangi bir ihracat vergisine tabi değildir. Kanun aynı zamanda, müteahhitin 
faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli bütün teçhizatı ithal etmesine de izin vermektedir. Arama safhası sırasında, 
arama faaliyetleri için ithal edilecek bütün teçhizat her türlü ithalat vergisinden müstesnadır. Geliştirme ve işletme 
faaliyetleri için olan teçhizat ile işletme safhasında arama için gerekli olan teçhizatın yurtdışından alımı bütün 
ithalat vergilerine tabidir. İthalat vergisi geçici ithalat, arama ve işletme faaliyetleri için gerekli teçhizat için 
geçerlidir. Geçici ithalat süresi iki yıldır, yalnız her biri bir yıl olan iki temditi olabilir.

3. Boru hatları, Depolama, Rafine etme, Ticarileştirme ve Petrol ile İlgili Diğer Faaliyetler

Genel bir kural olarak, Petrol Kanunu yerli ya da yabancı olsun gerçek veya tüzel bir kişinin, Enerji ve Madenler 
Bakanlığı’nın yönetmeliklerine tabi olarak ve serbest ticaret ve piyasa şartlarının genel ilkelerine göre petrol 
sanayiinin bütün faaliyetleri ile iştigal edebilir. Petrol Kanunu; boru hatları, depolama tesisleri, rafineriler ve 
işleme tesislerinin inşası ve işletmesine özel atıfta bulunur. Ayrıca, hidrokarbonların ve/veya türevlerinin ithalatı, 
nakliyesi, dağıtımı ve ticarileştirilmesini de açıklar.

Petrol Kanunu, doğalgazın dağıtımını bir kamu hizmet kuruluşu olarak tanımlar. Kanun ayrıca, Enerji ve 
Madenler Bakanlığı’nın bu kuruluşun işletilmesini düzenleyen kurallar ve yönetmelikleri ile vereceği işletme 
imtiyazlarının şartlarını hazırlayacağını belirtir.

4. Tatbik Edilen Hukuk ve Hakem Usulü

Peru’da petrol işleriyle iştigal eden bütün kişiler, Peru hukukuna tabidir ve diplomatik dokunulmazlıklarından 
feragat etmeleri gerekmektedir. Arama ve işletme sözleşmeleri de dahil olmak üzere, petrolle ilgili faaliyetlerin 
bir sonucu veya bunlarla bir irtibattan dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf ulusal veya uluslararası hakem 
usulü ile çözüme götürülür. Hakem kararı, bağlayıcı ve nihaidir.

Teknik ihtilaflar durumunda ise, Petrol Kanunu arama ve işletme sözleşmelerindeki teknik ihtilafların 
sözleşmede belirtilen özel uzlaştırma komitesine sunulmasına izin verir. Aksi mahkemeler veya Hakem tarafından 
tespit edilmedikçe, bu komitelerin kararları bağlayıcıdır.

Peru’da ilk petrol kuyusu (bu kuyu aynı zamanda Güney Amerika’nın da ilk petrol kuyusudur) 1863 yılında 
delinmesine karşın, 1993 yılında yürürlüğe giren petrol kanununa ve Perupetro şirketi kurulana kadar ciddi bir 
arama ve üretim faaliyeti olmamıştır. Şekil 2.14.’de görüldüğü gibi 1993 yılında yürürlüğe giren petrol kanunundan 
sonra ülkede yapılan arama ve işletme sözleşmeleri sayısında önemli bir artış olmuştur.
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Foto 2.1. Peru’da 1863 yılında Peru’nun kuzey kıyısındaki Tumbes havzasındaki Zorritos sahasında delinen ilk petrol kuyusu  

(Derinliği 24 m olan kuyudan günde 60 varil 35 API graviteli petrol üretimi yapılmıştır)

Şekil 2.14. 1971 - 2010 yılları arasında Peru’da yapılmış olan petrol arama ve işletme sözleşmeleri sayısı (Perupetro, 2015)

Çizelge 2.16. 2010 - 2014 yılları Peru’da arama ve geliştirme faaliyetleri (Perupetro, 2015)

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

Sondaj

Geliştirme Kuyusu 
(adet) 154 121 169 169 170 783

Arama Kuyusu
(adet) 15 29 34 26 26 130

Yatırım (Milyon $) 
(Jeolojik + jeofizik + Sondaj) 1528 2121 2175 1516 1791 9130
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2010 - 2014 yılları arasında yapılan arama kuyuları ile 1300 Milyon Varil petrol eşdeğeri ilave rezerv keşfi 
yapılmıştır. 130 adet arama kuyusundan 13 kuyu keşifle sonuçlanmış olup, başarı oranı %10’dur (Perupetro, 2015).

Çizelge 2.17. Peru’da faaliyette bulunan petrol ve doğalgaz şirketleri (Perupetro, 2015)

AGUAYTIA HESS PERU PLUSPETROL

ANDEAN OIL AND GAS HUNT OIL PVEP PERU

BPZ INTEROIL RAMSHORN INTERNATIONAL

BURLINGTON KEDCOM CO, LTD. RELIANCE

CEPSA KOREA NATIONAL OIL 
CORPORATION REPSOL

OMPAÑIA CONSULTORA DE PETRÓLEO LOON PERU LIMITED•MAPLE SAVIA PERU

DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION MAUREL ET PROM SIBOIL

EAST CAMERON PARTNERS DEL PERU OLYMPIC SAPET

ECOPETROL PACIFIC STRATUS
SHONA ENERGY

INTERNATIONAL

ENDEVCO EUREKA DEL PERU PAN ANDEAN SK ENERGY

EMERALD ENERGY PERENCO SONATRACH PERU CORPORATION

FAULKNER EXPLORATION PETROBRAS TÁLISMAN

GMP PETROLERA MONTERRICO TECPETROL

GOLDEN OIL CORPORATION PETROLÍFERA PETROLEUM UNIPETRO

GRAN TIERRA ENERGY PETROMINERALES PERU UPLAND OIL&GAS

GOLD OIL PETROPERU VERAZ PETROLEUM

GRUPO PETROLERO SURAMERICANO PETROVIETNAM VETRA PERU

HARKEN PLECTRUM PETROLEUM VIETNAM AMERICAN EXPLORATION

Peru, tarım, madencilik ve enerji kaynakları açısından son derece zengin bir ülkedir. Peru’nun başlıca doğal 
kaynakları; bakır, gümüş, altın, petrol, kauçuk, balıkçılık, demir cevheri, kömür, fosfat, potas, hidroelektrik ve 
doğalgazdır. Toplam ihracatının yaklaşık % 60’ını maden ürünlerinden sağlayan Peru, önemli miktarda gümüş, 
bakır, kalay, civa ve altın kaynaklarına sahiptir. 

Madencilik sektörü ise ihracatın yaklaşık yüzde 60’ını, vergi gelirlerinin yüzde 30’unu sağlar. Dünyanın en büyük 
gümüş üreticisi olan Peru, bakır, çinko, altın, demir, fosfor ve manganez açısından da önemli rezervlere sahiptir. 

Peru, 2002 - 2014 yılları arasında ortalama % 6,3 büyüme sağlamış, bu dönemde bölgenin ve dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Peru ekonomisi 2015 yılında ise, % 4.7 oranında büyümüştür. İmalat sanayi, 
son dönemde büyük gelişme kaydetmiştir. 2015 yılında, sanayi alanında % 3,8 reel büyüme kaydedilmiştir.

Peru’nun yeraltı kaynakları gerçek bir hazine oluşturur. Ülkede en az 21 maden işlenmektedir. Peru, gümüş 
(dünyanın 2. büyük üreticisi), kurşun (dünyanın 3. büyük üreticisi) ve çinko (dünyanın 4. büyük üreticisi) yanı sıra, 
dünya kalay ve bakır üretiminde de ön sıralarda yer alır. Hidrokarbonlarda bir başka doğal zenginlik kaynağıdır. 
Petrol, değer bakımından gümüşün yerini almıştır ve jeologlar, kaynaklara ilişkin tahminlerini artış yönünde 
sürekli değiştirmektedir. Ülkede şiddetli depremler, tsunamiler, seller, heyelanlar ve volkanik faaliyetler sıkça 
görülmektedir.
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Şekil 2.15. Peru 2016 yılı petrol ruhsatları haritası 
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3. PETROL ARAMA-ÜRETİM PROJELERİ VE YATIRIMLARI

Rezervlerin günden güne daha derin ve zor sahalarda bulunmasından dolayı fosil yakıtların üretimde ciddi 
maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bununla birlikte yakılmasıyla sera gazı ortaya çıkmakta ve çevre 
kirliliğine sebep olmaktadır. Bu dezavantajlarına karşın fosil yakıtlar hem kolay yanma hem de kolay depolanma 
özellikleriyle tercihte ilk sıradan inmemektedir. Fosil kaynakların özeline inildiği vakit ise petrolün hem yenilenebilir 
enerji kaynaklarına hem de diğer fosil yakıtlara nazaran daha yoğun tüketildiği aşikârdır. Çünkü aynı ölçekle üretim 
yapan yenilenebilir enerji santrallerine kıyasla petrol santralleri daha yüksek verime ulaşabilmektedir. Ayrıca 
petrol; kömür gibi patlatma, kazma gibi tekniklere gerek kalmadan üzerindeki basınç yardımıyla rezervuarlardan 
yeryüzüne çıkarılabilmektedir. Petrol sıvı bir yakıt olması nedeniyle taşımada büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı 
zamanda petrol santrallerinin petrolün taşınabildiği her yerde inşa edilebilmesi ve büyük tankerler veya boru 
hatları ile petrol transferinin kesintisiz sağlanabilmesi petrolü vazgeçilmez yapan özelliklerden görülmektedir. 
Bundan bağımsız olarak asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), gres yağı, parafin, 
katran gibi maddeler de petrol bazlı üretilmektedir. Ek olarak plastiklerin, temizlik malzemelerinin, kozmetiklerin, 
gündelik sentetik ürünlerin üretimine hammadde oluşturabilme özelliği ile petrokimya endüstrisini sürekli 
beslemektedir. Bu özelikleri ile 1900’lerden beri petrol kullanımı neredeyse her 20 yılda bir iki katına çıkmıştır 
(Pipe, 2013).

Son yıllarda, dünyanın artan enerji ihtiyacı ile enerji sektörünün gün geçtikçe yıldızı parlamaya başlamış, birçok 
firma yatırımlarını enerji sektörü üzerine yoğunlaştırmıştır. Günümüzde, dünyada birincil enerji tüketimi içinde 
petrol en büyük paya sahiptir ve yapılan bütün projeksiyonlara göre de petrol birincil enerji tüketimi içindeki payını 
uzun dönemde de koruyacaktır.

Bugün, uluslararası petrol ve doğalgaz endüstrisi dünya çapında, bölgesel ve yerel düzeyde, yüksek sermaye 
yoğun ve riskli endüstriler arasında en önemlisi olmayı sürdürmektedir. Birçok petrol ve doğalgaz yatırımı nispeten 
yüksek risk içerir ve yatırımlardan istenen sonuçlar elde edilemeyebilir. Diğer taraftan, bazı yatırımların sonuçları 
beklendiği gibi iyi, hatta beklenenden de iyi olabilir. Bundan dolayı, yatırım kararlarının tam veya kısmi risk ile 
kayıpların veya önemli kazanımların arasındaki kuvvetli ters orantıya dayanması gerekir.

Petrol yatırımlarının analizi, risk muhasebesi için çok önemlidir. Çünkü, yatırım kararının sonucu, geniş bir 
aralıktaki belirsiz değişkenlere bağlıdır. Petrolün varlığı ve üretilebilirliği ile ilgili tahminler, belirsiz tahminlerdir. 
Ürün fiyatlarındaki belirsizlik, giderler, gelecekteki yatırımlar ve vergi kanunları ile bu belirsizlik daha da karışık 
hale gelmektedir. Ayrıca, üretim tesisleri ile ilgili mekanik riskler, insan hataları ve yeni teknolojiler, jeolojik ve 
ekonomik belirsizliklere eklenir.

Herhangi bir bölgenin petrol rezervi o bölgenin petrol kaynaklarından ayrı tutulmalıdır. Bölgedeki rezervuarlarda 
bilinen petrol ve gaz miktarı yerinde rezervi oluşturur. Ancak, bunun büyük çoğunluğunu üretmek mümkün değildir. 
Petrolcülükte kullanılan en önemli terimlerden birisi olan üretilebilir rezerv ise, bugün kullanım için hazır olan 
petrol ve gazı içerir. Petrol kaynakları rezervlerden her zaman çok fazla olup; yerinde rezerv, olası bulunmamış ve 
geliştirilmemiş rezervlerle petrol üretilebilecek diğer kaynakları kapsar (DPT, 2001).

Bir bölgedeki rezervuarlarda bilinen petrol ve gaz miktarına “yerinde rezerv” denir. Ancak bunun büyük 
çoğunluğunu üretmek mümkün değildir. Petrol yatağının yayılımı saptandıktan sonra rezervuarın (hazne kaya) 
içindeki petrolün miktarı (yerinde rezerv) ile bu miktarın ne kadarının üretilebileceği hesaplanır. Buna “üretilebilir 
rezerv” denir. Üretilebilir petrol oranı, petrolün niteliğine, rezervuarın gözeneklilik ve geçirgenlik özelliğine 
bağlıdır. Bu oran ülkemizde, sahaların niteliğine göre, % 5 ile % 44 arasında değişmektedir (www.petform.org.tr). 
Bu oranlar dışındaki petrol, yeraltında kalmakta ve üretilememektedir.

3.1. PETROL VE DOĞALGAZ REZERVLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Petrol ve doğalgaz kaynak tahminleri yapılırken, tahmin prosedürleri farklılık göstermekle beraber mesleki 
deneyimler ve yargılar kararlarda belirleyici rol oynamaktadır.

Kaynak ; yerkabuğunun içinde veya üzerinde ekonomik çıkartımı verimli veya verimlilik potansiyeli olan doğal 
olarak meydana gelen katı veya sıvı petrol, petrol benzeri malzeme veya doğalgaz konsantrasyonudur.

Keşfedilmiş kaynaklar ; konumu, niceliği, niteliği sondaj ve jeolojik kanıtlarla mühendislik ölçümleri ile 
desteklenen, bilinen kaynaklardır.
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Keşfedilmemiş kaynaklar : geniş jeolojik bilgi ve teori temeline dayanarak varlığı tahmin edilmiş kaynaklardır.

Rezerv : tahmini bir sürede ekonomik olarak çıkarılabilen belirlenmiş kaynağın enerji hammaddesi olarak 
kullanılabilen kısmıdır. Rezerv ; petrol, doğalgaz, katran kumu ve doğal olarak oluşmuş asfaltı içerir.

Kanıtlanmış rezerv : muhtemel ve görünür rezervlerin toplamı için kullanılan ortak terimdir.

Mümkün rezerv : keşfedilmiş sahalarda gelecek yıllarda görünür rezerve katılabileceği kısmen sondaj ve üretim 
verilerinden kısmen jeolojik ekstrapolasyon ve mühendislik kanıtlarıyla belirlenmiş kaynaklardır.

Keşfedilmiş ekonomik olmayan rezerv : tahmin edildiği tarihte ekonomik üretilebilirliği olmadığı bilinen 
kaynaklardır.

Görünür rezerv : jeolojik olarak iyi bilinen sahalardan yakın aralıklı ölçümlerden ve analizlerden hesaplanan, 
nitelik ve niceliği elde edilmiş kaynaklardır.

Belirlenen veya muhtemel rezerv : keşfedilmiş sahada ikincil veya gelişmiş yöntemlerle gelecek yıllarda 
görünür rezerve dahil edilecek muhtemel kaynaklardır.

Varsayımsal kaynaklar - bilinen jeolojik koşullar içinde bilinen üretim havzasında varolması beklenen 
keşfedilmemiş kaynaklardır.

Spekülatif kaynaklar - varolması beklenen halihazırda üretim yapılmayan havzalardaki keşfedilmemiş 
kaynaklardır.

Keşfedilmemiş ekonomik olmayan kaynaklar - varsayımsal ve spekülatif yataklarda bulunan kaynaklardır. 
Bulunduğunda, mevcut teknoloji ile üretilmesi ekonomik olmayacak kaynaklardır.

Diğer oluşumlar : öngörülen süre içinde üretilebilir olması umulmayan kaynaklardır. Bu süre, 25 yıl olarak 
tanımlanmaktadır (Ikoku, 1985).

Görünür Rezervler

Petrol Mühendisleri Derneği (SPE), saha değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen görünür rezerv tanımlarını 
kabul etmiştir.

Görünür rezervler : ham petrol, doğalgaz ve doğalgaz sıvılarından bilinen petrol ve doğalgaz rezervuarları 
mevcut ekonomi ve çalışma koşulları altında, jeolojik ve mühendislik verilerinin gösterdiği makul kesinlikte, 
gelecekte kazanılabilir olduğunu gösteren niceliklere sahiptir. Ayrıca, kati bir kesinlikte teknik yargıları temsil 
ederler.

Sondaj yapılmamış alanlar : ispatlanmış rezervuarların sondaj yapılmış veya yapılmamış alanları görünür rezerv 
tahmininde dikkate alınır. Sondaj yapılmamış sahanın görünür rezervleri geliştirilmiş alanların hemen yakınındaki 
sondaj üniteleri ile sınırlıdır. Eğer, üretim yapılan formasyonlar hakkındaki jeolojik bilgi, sondaj yapılmamış alanlar 
boyunca devamlılığı garanti ediyorsa bu durumun istisnasıdır (Ikoku, 1985).

Akışkan enjeksiyonu : keşfi tamamlanmış bir petrol alanında rezervuarın özelliklerine göre farklı mesafelerde 
kuyular açılır. Almaşık kuyulara (alternate wells) su pompalandığında tüm rezervuarın basıncı sabit kalır veya 
biraz yükselir. Dolayısıyla, kuyulardan alınan petrol üretim hızı artar. Ayrıca su, fiziksel olarak petrolü yukarı 
doğru iteceğinden petrol üretim verimi de artar (~ % 30). Kil miktarı çok az ve düzenliliği çok yüksek olan bazı 
rezervuarlarda, suyla yüzdürme yöntemiyle rezervuardaki petrolün % 60’dan fazlasının elde edilmesi mümkündür 
(Beşergil, 2007).

Görünür Gelişmiş Rezervler : mevcut tesisler ile mevcut kuyulardan üretim yapılan rezervlerdir (Ikoku, 1985).

a - Görünür Gelişmiş Üreten Rezervler : bu tür rezervler tamamlanma süresi içerisinde üretime açık olan 
mevcut kuyulardan üretim yapılan rezervlerdir.

b - Görünür Gelişmiş Üretmeyen Rezervler : mevcut kuyuların muhafaza borularının arkasında veya bu kuyuların 
mevcut kaynağın altındaki en küçük derinlikteki ispatlanmış gelişmiş rezervlerdir. Böyle rezervlerin geliştirme 
maliyetleri yeni kuyu maliyetlerinden göreli olarak küçük olmalıdır.
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c - Görünür Gelişmemiş Rezervler : yeni kuyularla veya sondaj yapılmamış sahalardan veya akışkan enjeksiyonu 
için yeni tesislere veya yeniden tamamlanması için göreli olarak çok büyük giderler gerektiren mevcut kuyulardan 
kazanılabilir rezervlerdir.

Muhtemel Rezervler

Petrol ve doğalgaz arazileri değerlendirilirken ve ekonomik kararlar alırken, genellikle kesin olarak görünür 
rezervlerin tahminine ihtiyaç duyulur (Ikoku, 1985).

Muhtemel Birincil Rezervler : üretim ticari bir oranla ispatlanmamıştır. Testler ve ek sondajlarla kanıtlanmalıdır.

Muhtemel İkincil Rezervler : geçmiş üretim performansları, kuyu logu veya rezervuar verileri sayesinde var 
olduğu düşünülen rezervlerdir. Fakat, rezervuar ikincil kurtarma operasyonlarına maruz kalmamıştır.

Mümkün Rezervler

Üretim yapılmayan bölgelerde, jeolojik veya diğer rezervuar bilgileri sayesinde üretilebilir hidrokarbonun 
mevcut olabileceği düşünülen rezervlerdir (Ikoku, 1985). 

Mümkün Birincil Rezervler : mevcut bilgiyle daha ileri bir sınıflandırmayı desteklemeyen mevcut olabilecek 
rezervlerdir.

Mümkün İkincil Rezervler : ikincil kurtarma operasyonlarına uygun görülen ikincil rezervlerdir. Fakat, mevcut 
bilgi daha ileri bir sınıflandırmayı desteklemeyecektir. 

Dünya Petrol Konseyi (WPC), petrol rezervlerinin ve kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni bir sistem 
geliştirmiştir. Petrol Kaynakları Yönetim Sistemi / Petroleum Resources Management System (PRMS) adı verilen 
bu sistem ile petrol ve doğalgaz arama şirketlerinin kullandıkları kendi rezerv miktarları göstergeleri, Amerika 
Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda birinci 
raporlama aracı olarak hizmet vermektedir (Şekil 2.1). Bu raporlama, maden ve jeotermal kaynaklar için yapılan 
raporlama standartlarının benzeridir (Özdemir, 2014a ve b).

Şekil 3.1. Petrol Kaynakları Yönetim Sistemi (PRMS) kaynak sınıflaması (WPC, 2010)

Petrol rezervleriyle ilgili istatistiklerde, bazı farklılıklar mevcuttur. Bunun nedenlerinden birisi rezervlerin 
geleneksel olarak ispatlanmış (proved), muhtemel (probable) ve olası (possible) olarak sınıflandırılmış olmasına 
rağmen, istatistiklerde açıklama yapılmaksızın sadece rezerv olarak ifade edilmesidir. İspatlanmış petrol rezervleri 
aşağıda yer alan üç temel kaynaktan artmaktadır (Bayraç, 2004).
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i. Dünyanın herhangi bir yerinde yeni petrol rezerv keşifleri, 

ii. Teknolojideki ilerlemeden dolayı, bilinen rezervlerin kullanımının daha etkinleşmesi ve artması,

iii. Önemli petrol üreticilerinin, bilinçli olarak ve kendi çıkarlarını gözeterek rezervlerinde istatistiksel olarak 
farklı göstermeleridir.

Petrol arama ve üretim teknolojilerindeki ilerlemeler, belirlenen ve kullanılabilir rezerv miktarını arttırmaktadır. 
Rezervlerin olduğundan az gösterilmesi, çeşitli dönemlerde piyasalarda kıtlık beklentilerine ve dolayısıyla petrol 
fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan, bazı ülkeler OPEC içerisindeki pazarlık güçlerini 
arttırmak amacıyla, rezervlerini olduğundan daha fazla göstermektedir. OPEC üyelerinden bazıları, zaman zaman 
kendilerine tanınan kotanın üzerinde üretim ya da üretimde kısıntı yaparak, günlük petrol üretim ve fiyatı üzerinde 
etki yaratabilmektedirler.

Öte yandan, rezerv tanımı gereği, tahmin edilmiş akışkan hacimlerine karşılık gelir; kuyuların veya rezervuarın 
üretim verimlilikleri hakkında bir bilgi içermez (SPE, 1987). Rezerv tanımlan (ispatlanmış, ispatlanmamış, 
keşfedilmemiş, vs; SPE, 1987) kafa karıştırıcı olabileceği kadar, belirsizliklerde içermektedirler. Belirsizlikler yine 
rezervin kendi tanımından kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik, rezerv tahminlerinde kullanılan jeolojik, jeofizik ve/
veya mühendislik verilerindeki eksiklik, hatalı ölçme ve yorumlama hatalarından kaynaklanabileceği gibi, politik ve 
ekonomik sebepler nedeniyle ülkelerin ve şirketlerin rezerv değerlerini olduğundan fazla gösterme eğilimlerinden 
kaynaklanabilmektedir (Campbell ve Laherrere, 1998). Shell’in 2004 yılında, geçmişte ispatlanmış rezerv grubu 
içinde açıkladığı petrol ve doğalgaz rezerv miktarının hatalı olduğu için % 22 oranında azalttığını açıklaması 
hafızalarımızdadır (Onur,…).

Rezerv tahminlerindeki tüm bu belirsizliklere rağmen, güvenilir veri kaynaklan olarak kabul edilen ABD Enerji 
Dairesinin (DOE) Enerji İdaresi Kurumu (ELA) ve ABD jeolojik araştırmalar kurumu USGS ve uluslararası petrol 
mühendisleri cemiyeti (SPE) (Sprunt, 2006) verilerinden derlediğim bilgilere göre, 2004 yılı sonu itibarıyla dünyada 
ispatlanmış 1.3 trilyon varil, keşfedilmemiş 0.5 trilyon varil, geliştirilmiş üretim artırma tekniklerinin (EOR - 
Enhanced Oil Recovery) uygulanmasıyla üretimi bekleyen 1.5 trilyon varil petrol rezervi vardır. Sadece, bu rezervler 
toplandığında dünyada 3.3 trilyon varil dünyada petrol rezervi olduğu görülmektedir. EOR yöntemleri, 1970-1980 
yıllarında petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde (bkz. Şekil 4 ve 5) petrol endüstrisi ve üniversitelerin petrol 
mühendisliği bölümleri tarafından geçmişte iyi araştırılmış, çalışılmış ve teknolojisi geliştirilmiştir. Ancak 1985 
- 2000 yıllan arasındaki 15 yıl petrol fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle endüstri tarafından ekonomik görülmediği 
için rafa kaldırılmıştır. Dolayısıyla, petrol fiyatlarının yüksek olarak seyrettiği bu günlerde, EOR yöntemlerine 
ait uygulamalara ilgi artmıştır. Bu rakam daha önce verdiğim 2004 yılı üretim debisi değerine bölündüğünde, 
R/P (rezerv / üretim) oranı 112 yıl hesaplanmaktadır. 3.3 trilyon petrol rezervine, konvansiyonel olmayan grupta 
sınıflandırılan yaklaşık 2.8  trilyon varil ekstra ağır petrol ve bitümleri ve yaklaşık 2.4 trilyon şeyli petrolleri 
eklediğimizde, toplam petrol rezervi 8.5 trilyon varile ve bu da 2004 yılı üretim debisi ile bu rezerv miktan için R/P 
oranı 282 yıla çıkmaktadır. Bu sonuçlarla, insanlığa en az 3 yüzyıl yetecek petrol rezervi olduğu anlaşılmaktadır. 
Benzeri bir sonuca Economides ve Oligney (2000) de ulaşmıştır (Onur,…).

1970’li yıllarda birbirinin arkasından ortaya çıkan fiyat şokları, dünya petrol rezervlerinin miktarında ve bu 
rezervlerin dağılımında önemli değişikliklere neden olmuştur. Sürekli artan fiyatlar, bir yandan birçok ülkeyi petrol 
aramalarına yatırım yapmaya iterken, diğer yandan daha önceleri ekonomik ölçekte üretim yapılamayan pek çok 
alan, arama teknolojisindeki gelişmeler sonucu yeniden üretime açılmıştır (Bayraç, 2004).
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Ülkeler
2012 sonu 2013 sonu Toplamdaki payı 

(%)Milyon Varil Milyon ton Milyon varil

ABD 44.2 5.4 44.2 2.6

Kanada 174.3 28.1 174.3 10.3

Meksika 11.4 1.5 11.1 0.7

Toplam Kuzey Amerika 229.9 35.0 229.6 13.6

Arjantin 2.4 0.3 2.4 0.1

Brezilya 15.3 2.3 15.6 0.9

Kolombiya 2.2 0.3 2.4 0.1

Ekvator 8.4 1.2 8.2 0.5

Peru 1.4 0.2 1.4 0.1

Trinidad & Tobago 0.8 0.1 0.8 ♦

Venezuela 297.6 46.6 298.3 17.7

Diğer 0.5 0.1 0.5 ♦

Toplam Orta ve Güney Amerika 328.6 51.1 329.6 19.5

Azerbaycan 7.0 1.0 7.0 0.4

Danimarka 0.7 0.1 0.7 ♦

İtalya 1.4 0.2 1.4 0.1

Kazakistan 30.0 3.9 30.0 1.8

Norveç 9.2 1.0 8.7 0.5

Romanya 0.6 0.1 0.6 ♦

Rusya 92.1 12.7 93.0 5.5

Türkmenistan 0.6 0.1 0.6 ♦

İngiltere 3.0 0.4 3.0 0.2

Özbekistan 0.6 0.1 0.6 ♦

Diğer 2.1 0.3 2.2 0.1

Toplam Avrupa-Asya 147.4 19.9 147.8 8.8

İran 157.0 21.6 157.0 9.3

Irak 150.0 20.2 150.0 8.9

Kuveyt 101.5 14.0 101.5 6.0

Umman 5.5 0.7 5.5 0.3

Katar 25.2 2.6 25.1 1.5

Suudi Arabistan 265.9 36.5 265.9 15.8

Suriye 2.5 0.3 2.5 0.1

BAE 97.8 13.0 97.8 5.8

Yemen 3.0 0.4 3.0 0.2

Diğer 0.3 t 0.3 ♦

Toplam Ortadoğu 808.7 109.4 808.5 47.9

Cezayir 12.2 1.5 12.2 0.7

Angola 12.7 1.7 12.7 0.8

Çat 1.5 0.2 1.5 0.1

Kongo Cumhuriyeti 1.6 0.2 1.6 0.1

Mısır 4.2 0.5 3.9 0.2

Gine 1.7 0.2 1.7 0.1

Gabon 2.0 0.3 2.0 0.1

Libya 48.5 6.3 48.5 2.9

Nijerya 37.1 5.0 37.1 2.2

Güney Sudan 3.5 0.5 3.5 0.2

Sudan 1.5 0.2 1.5 0.1

Tunus 0.4 0.1 0.4 ♦

Diğer 3.7 0.5 3.7 0.2

Çizelge 3.1. Dünya ham petrol rezervleri (BP, 2014)
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Toplam Afrika 130.6 17.3 130.3 7.7

Avusturalya 3.9 0.4 4.0 0.2

Brunei 1.1 0.1 1.1 0.1

Çin 18.1 2.5 18.1 1.1

Hindistan 5.7 0.8 5.7 0.3

Endonezya 3.7 0.5 3.7 0.2

Malezya 3.7 0.5 3.7 0.2

Tayland 0.4 0.1 0.4 ♦

Vietnam 4.4 0.6 4.4 0.3

Diğer 1.1 0.1 1.1 0.1

Toplam Asya Pasifik 42.1 5.6 42.1 2.5

TOPLAM DÜNYA 1687.3 238.2 1687.9 100.0

OECD 249.6 37.3 248.8 14.7

OECD Harici 1437.7 200.9 1439.1 85.3

OPEC 1213.8 170.2 1214.2 71.9

OPEC Harici £ 342.6 50.1 341.9 20.3

AB 6.8 0.9 6.8 0.4

Eski SSCB 130.9 17.9 131.8 7.8

Kanada -Petrollü Kumlar 167.8 27.3 167.8  

Geliştirme aşamasında 25.9 4.2 25.9  

Venezuela: Orinoco Kuşağı 220.0 35.4 220.5  

 £ SSCB hariç

♦ %0.05 den az

t 0.05 den az

Çizelge 3.1. Devamı



199

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

Ülkeler 2012
(Trilyon m3)

2013 rezervi
(Trilyon m3)

Toplamdaki payı 
(%)

ABD 8.7 9.3  5.0

Kanada 2.0 2.0 1.1

Meksika 0.4 0.3 0.2

Toplam Kuzey Amerika 11.1 11.7 6.3

Arjantin 0.3 0.3 0.2

Bolivya 0.3 0.3 0.2

Brezilya 0.5 0.5 0.2

Kolombiya 0.2 0.2 0.1

Peru 0.4 0.4 0.2

Trinidad & Tobago 0.4 0.4 0.2

Venezuela 5.6 5.6 3.0

Diğer 0.1 0.1 ♦

Toplam Orta ve Güney Amerika 7.7 7.7 4.1

Azerbaycan 0.9 0.9 0.5

Danimarka t t ♦

Almanya 0.1 t ♦

İtalya 0.1 0.1 ♦

Kazakistan 1.5 1.5 0.8

Hollanda 0.9 0.9 0.5

Norveç 2.1 2.0 1.1

Polonya 0.1 0.1 0.1

Romanya 0.1 0.1 0.1

Rusya 31.0 31.3 16.8

Türkmenistan 17.5 17.5 9.4

Ukrayna 0.6 0.6 0.3

İngiltere 0.2 0.2 0.1

Özbekistan 1.1 1.1 0.6

Diğer 0.3 0.2 0.1

Toplam Avrupa-Asya 56.5 56.6 30.5

Bahreyn 0.2 0.2 0.1

İran 33.6 33.8 18.2

Irak 3.6 3.6 1.9

Kuveyt 1.8 1.8 1.0

Umman 0.9 0.9 0.5

Katar 24.9 24.7 13.3

Suudi Arabistan 8.2 8.2 4.4

Suriye 0.3 0.3 0.2

BAE 6.1 6.1 3.3

Yemen 0.5 0.5 0.3

Diğer 0.2 0.2 0.1

Toplam Ortadoğu 80.3 80.3 43.2

Cezayir 4.5 4.5 2.4

Mısır 2.0 1.8 1.0

Libya 1.5 1.5 0.8

Nijerya 5.1 5.1 2.7

Diğer 1.2 1.2 0.7

Toplam Afrika 14.4 14.2 7.6

Çizelge 3.2. Dünya doğalgaz rezervleri (BP, 2014)
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Avusturalya 3.8 3.7 2.0

Bangladeş 0.3 0.3 0.1

Brunei 0.3 0.3 0.2

Çin 3.3 3.3 1.8

Hindistan 1.3 1.4 0.7

Endonezya 2.9 2.9 1.6

Malezya 1.1 1.1 0.6

Myanmar 0.3 0.3 0.2

Pakistan 0.6 0.6 0.3

Papua Yeni Gine 0.2 0.2 0.1

Tayland 0.3 0.3 0.2

Vietnam 0.6 0.6 0.3

Diğer 0.3 0.3 0.2

Toplam Asya Pasifik 15.2 15.2 8.2

TOPLAM DÜNYA 185.3 185.7 100

 OECD 18.7 19.2 10.3

 OECD dışı 166.6 166.5 89.7

AB 1.6 1.6 0.8

Eski SSCB 52.8 52.9 28.5

♦ 0.05 % den az

t 0.05 den az

3.2. PETROLÜN BİRİM ÜRETİM MALİYETLERİ

3.2.1. Üretim Maliyetleri

Petrol ve doğalgazın aranmasından üretilmesine kadar olan işlemler dört safhada incelenebilir; ruhsat alma, 
arama, geliştirme ve üretim. Bütün bu işlemler sırasında yapılan harcamalar da, ruhsat alma, arama ve sondaj 
yapma, mevcut düzenekleri geliştirme ve üretim yapmak amacıyla olmaktadır (DPT, 2001).

Ruhsat Bedeli : Herhangi bir sahadaki bütün maden haklarını almak için ödenen bedeldir. Bu hakkı alan ruhsat 
sahibi o ruhsat alanında üretilecek olan petrol veya doğalgazın da sahibi olur. Ruhsat sahibi ruhsat bedelinden ayrı 
olarak ürettiği miktarlar üzerinden devlet hissesi de ödemek zorundadır.

Arama Harcamaları : Ruhsat alanı üzerinde yapılan keşif çalışmaları ve arama sondajları bu kapsama girer. Yeni 
yatakların bulunmasıyla ilgilidir. Arama giderleri, buluşun birinci sondajına kadar jeoloji ve jeofizik çalışmalarını 
içermektedir. İşletme giderleri, yatağın işletme alınması için açılması gereken kuyuların amortismanını 
kapsamakta, mühendislik rezervuar çalışmaları optimal tekno-ekonomik üretimin araştırılması ve genellikle 
yükleme noktası ile taşıma bağlantısı dahil yataklar üzerinde iş ünitelerinin kurulması imkanını veren giderlerin 
bütününe karşılık olmaktadır.

Geliştirme Harcamaları : Tespit edilen ham petrol veya doğalgazın ayrıştırılması, toplanması ve depolanması 
için yapılan harcamalar bu kapsama girer. Zeminin temizlenmesi, yol yapımı, geliştirme kuyusu harcamaları ve 
üretim düzeneklerinin bakımı için yapılan harcamalar da bu kapsamdadır. Bulunan yatakların üretime alınmasıyla 
ilgili bu giderler, yatırımların çok önemli bir bölümünü oluştururlar.

Üretim Harcamaları: Petrol veya gazı kuyudan çıkarmak için yapılan harcamalardır. İşçi giderleri, bakım ve 
onarım harcamaları, malzemeler, yakıt harcamaları da bu kapsamdadır. Yatakların iyi işlenmesini sağlamak için 
gerekli günlük işletme giderleri olup, bunlara elde edilen toplam hidrokarbon miktarının yükselmesi olanağını 
veren destekli reküperasyon giderlerinin de eklenmesi gerekir.

Birim maliyetleri sahanın ve hidrokarbonun yapısı, sahanın bulunduğu ülke, kullanılan teknoloji gibi birçok 
parametreye göre değişiklikler göstermekle birlikte, ekonomik açıdan değerlendirme çalışmalarında ve projelerin 
karşılaştırılması durumunda kullanılan temel parametrelerdendir (DPT, 2001).

Çizelge 3.2. Devamı
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Doğalgaz ve petrol üretiminde maliyeti belirleyen birimler direk ve endirek giderler olarak gruplanabilir. 
Türkiye’de direk gider birimlerini personel giderleri, malzeme sarf giderleri, amortisman, rezerv tükenme payı, 
vergi resim ve harçlar, tamir tadilat ve bakım giderleri gibi kalemler oluşturur. Endirek giderler ise; su, buhar, 
ikmal, nakliyat, atölyeler, inşaat, yol, lokasyon işleri, laboratuar işleri, sosyal işler, kuyu tamamlama işleri ve genel 
idare masrafları gibi kalemlerdir (DPT, 2001).

Bu üç büyük gider kaleminin nispi ekonomik önemi, yataklara göre farklılıklar göstermektedir. Yapılan 
harcamalar içerisinde ortalama olarak, aramanın % 10-20, geliştirmenin % 40-60 ve işletme giderlerinin de % 20-
50 oranında pay aldığı tahmin edilmektedir (Yücel, 1994). 

Ham petrolün üretim teknik maliyeti, büyük farklılıklar göstermektedir. Arama sondajlarında, başarı yüzdesi 
çok değişmekte ve her jeolojik bölge özel durum arz etmektedir. Kuyu başı ortalama üretim tahminleri de, büyük 
oranlarda değişmektedir. Coğrafi ve jeolojik koşullar, aynı zamanda araştırma ve üretim maliyetlerinde büyük 
farklılıklar doğurmaktadır. Coğrafi açıdan taşıma zorlukları ve iklimsel koşullar, toplam maliyet fiyatını çok 
etkilemektedir (Yücel, 1994).

Petrolün maliyetleri; ruhsat alma, arama, geliştirme, üretim, işleme (rafinaj), taşıma, dağıtım ve stoklama 
giderlerinden meydana gelmektedir. Maliyetlerin önemli bir bölümünü, coğrafi bölgeler arasında farklılık gösteren 
üretim ve dağıtım maliyetleri oluşturmaktadır. Dünya ortalaması olarak, toplam maliyetin yaklaşık 1/3’ünü üretim 
ve dağıtım giderleri oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun bazı yataklarında bu değer, varil başına bir doların altına kadar 
inmekte ve petrol çıkarılması zor olan Kuzey Denizi gibi bölgelerde ise, 15 dolara kadar yükselmektedir. Dünya 
ortalama üretim maliyeti ise, varil başına yaklaşık olarak 5-6 dolar civarındadır (Bayraç, 2004).

Türkiye’de üretilen ham petrol ve doğalgazın maliyetleri, üretilebilen mayinin özellikleri, gerekli üretim 
ekipmanları, işçilik, üretilen petrol ve doğal gazın nakli gibi sorunların her sahaya özel olması nedeni ile sahadan 
sahaya büyük farklılıklar göstermektedir. Türkiye için ham petrol üretim maliyetleri varil başına 3 ila 9 dolar 
arasında değişmektedir. Ortalama ham petrol üretim maliyeti 5.5 dolar/varil olarak alınabilir. Doğalgazın üretim 
maliyeti ise, yaklaşık 40 $/1000 metre küptür (DPT, 2001). Bu maliyetler dünya ortalamalarından biraz fazla olsa 
da, günümüz petrol ve doğalgaz fiyatları göz önünde bulundurulduğunda (petrol 72 dolar/varil ve doğal gaz 260 
dolar/1000 m3), petrol ve doğalgaz işinin ne kadar karlı bir iş olduğu açıkça görülecektir (DPT, 2001; Onur,…).

Enerji Bakanlığı ve sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçen yıl boru hatlarıyla en pahalı doğalgaz 
İran’dan, en ucuz ise Azerbaycan’dan alındı. İran’dan alınan bin metreküp doğalgaza yaklaşık 423 dolar (yıl 
ortalaması) ödendi. Kaynaklar, son aylarda petrol fiyatlarında yaşanan artışın bu yılki doğalgaz fiyatlarını da 
olumsuz etkileyebileceğini tahmin ediyor. Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğalgazı boru hatları ve LNG (sıvılaştırılmış 
doğalgaz) şeklinde ithal ediyor. Gaz Iran, Rusya ve Azerbaycan’dan boru hatlarıyla gelirken, Cezayir ve Nijerya’dan 
ise gemilerle LNG halinde temin ediliyor. İthal edilen gazın fiyatı ise anlaşmalarda yer alan formüle göre belirleniyor. 
Ağırlıklı olarak petrolün etkili olduğu formül gereği, her yıl 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde gaz 
ithalat fiyatları yeniden belirleniyor. Geçen yıl ithal edilen doğalgazın fiyatları da netleşti. Enerji Bakanlığı ve sektör 
kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2011’de İran’dan alınan bin metreküp doğalgaza yıl ortalaması olarak yaklaşık 
423 dolar ödendi. Aynı miktar gaz için Rusya’ya 418 dolar, Azerbaycan’a 282 dolar ödeme yapıldı. İthalatta Iran, 
pahalılıkta ilk sırada yer aldı. Azeri gazı ise, ilk anlaşmadan kaynaklanan avantaj sebebiyle Iran ve Rusya’ya göre 
daha ucuza alınıyor. Türkiye, doğalgazın yaklaşık yüzde 15’ini İran’dan temin ediyor (http://www.eud.org.tr).

Türkiye’nin İran, Rusya ve Azerbaycan’dan aldığı doğalgaz fiyatları ortaya çıktı. Satıcı ülkeler, 2013’te gaza yüzde 
4 indirim yaptı. En pahalı doğalgaz bin metreküpü 507 dolar ile İran’dan alınıyor. İran’ı 429 dolar ile Rusya ve 349 
dolar ile Azerbaycan takip ediyor. Bu arada Nisanda elektrik ve doğalgaza zam olmayacağı bildirildi. Türkiye’nin 
aldığı doğalgaz bu yılın ilk fiyat döneminde, yaklaşık yüzde 4 ucuzladı. Enerji Yönetimi ve sektör kaynaklarından 
alınan bilgilere göre yeni yılda en ucuz doğalgaz Azerbaycan’dan alınırken en pahalı gaz İran’dan alınıyor. Rusya ise 
pahalılıkta İran ve Azeri fiyatı arasında yer alıyor. Ocak 2013 itibarıyla Türkiye, bin metreküp doğalgazı Rusya’dan 
429 dolar, İran’dan 507 dolar ve Azerbaycan’dan 349 dolar civarı bir fiyatla alıyor. Her üç kaynaktan da boru hattı 
ile gaz alınırken en fazla alım Rusya’dan yapılıyor (www.enerjienstitusu.com).
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Şekil 3.2. Türkiye doğalgaz ithalat fiyatları (www.enerjienstitusu.com)

Doğalgaz ve petrol üretiminde maliyeti belirleyen birimler direk ve endirek giderler olarak gruplanabilir. 
Türkiye’de direk gider birimlerini personel giderleri, malzeme sarf giderleri, amortisman, rezerv tükenme payı, 
vergi resim ve harçlar, tamir tadilat ve bakım giderleri gibi kalemler oluşturur. Endirek giderler ise; su, buhar, 
ikmal, nakliyat, atölyeler, inşaat, yol, lokasyon işleri, laboratuar işleri, sosyal işler, kuyu tamamlama işleri 
ve genel idare masrafları gibi kalemlerdir. Doğal gaz ve petrol üretiminde maliyeti belirleyen birimler direk ve 
endirek giderler olarak gruplanabilir. Türkiye’de direk gider birimlerini personel giderleri, malzeme sarf giderleri, 
amortisman, rezerv tükenme payı, vergi resim ve harçlar, tamir tadilat ve bakım giderleri gibi kalemler oluşturur. 
Endirek giderler ise; su, buhar, ikmal, nakliyat, atölyeler, inşaat, yol, lokasyon işleri, laboratuar işleri, sosyal işler, 
kuyu tamamlama işleri ve genel idare masrafları gibi kalemlerdir (DPT, 2001).

Petrol piyasası; ham petrolün aranması ve üretiminden başlamak üzere rafinajı, dağıtımı ve stoklanmasını 
içeren dikey bir entegre sistem içerisinde oluşmaktadır. Bu piyasada birim üretim giderleri; sahanın yapısına, 
hidrokarbonun özelliğine, kullanılan teknolojiye ve üretim miktarına bağlı olduğu kadar, ülkedeki yasal ve idari 
yapıya göre de değişmektedir (Bayraç, 2004).

Üretim maliyetleri, aramanın karada veya denizde olmasına göre farklılaşmaktadır. Denizdeki sondajların 
maliyeti; karada olduğu gibi sadece coğrafi bölgelere ve platform tiplerine göre değil, özellikle suyun derinliği 
açısından da çok geniş dağılım göstermektedir (Bayraç, 2004).

Yüzey jeolojisi ekibinin, ele alınan bölgenin petrol kapsama şansı olup olmadığının belirlenmesi ve ruhsatın 
yüzeysel olarak tanımlanmasından sonra bölgenin derinlemesine incelenme aşaması olan jeofizik çalışmalar 
başlamaktadır. Gravimetri-magnetometri ve sismik yöntemler kullanılmaktadır. Ayrıca arama sondajları arama 
harcamalarının en büyük kısmını oluşturmaktadır. Geliştirme giderleri ise yatırımlar için buluş havzasında yapılan 
sondajların maliyeti, yüzey (toplama şebekesi, ayırma ve işlem üniteleri, stoklama, ulaşım şebekeleri) ve tahliye 
tesisleri tarafından oluşturulur (Yücel, 1994).

Denizdeki sondajların maliyetleri, karada olduğu gibi yalnız coğrafi bölgelere ve platform tiplerine göre değil 
özellikle suyun derinliğine göre de çok geniş bir maliyet dağılımı gösterir.

Dünyadaki çeşitli platform tiplerine göre yatırımların ifade ettiği değerler geniş bir alana yayılmaktadır. Platform 
maliyeti, kuyu sayısına ve coğrafi bölgeye ve deniz koşullarına göre değişmektedir.

Bölgesel bazda incelendiğinde, Meksika Körfezi ve Kuzey Denizi uzun yıllardır bu bölgelerde yapılan çalışmalarla 
dünyada standart olarak kabul edilmektedir. Buna göre 1997 yılında Meksika Körfezi “Geliştirme Birim Maliyeti” 
ortalama olarak varil başına 2.1 ABD Doları, Kuzey Denizi’nde ise varil başına 4.2 ABD Doları civarındadır. Yeni 
oluşmaya başlayan Hazar Denizi maliyetleri ise, 1997 yılında ortalama varil başına 3 ABD Doları civarındadır. 
Bölgesel bazda maliyetlerin zaman içinde düşmekte olduğu görülmektedir. Gerek bölgenin yıllar içinde çalışılarak 
daha iyi tanınması ve gerekse gelişen teknolojiler, bir taraftan gereksiz yatırımların yapılmasını engellerken diğer 
taraftan üretilebilir petrol miktarını arttırarak bu parametrede büyük düşüşlerin oluşmasına neden olmaktadır. 
Örneğin Kuzey Denizi’nde geliştirme birim maliyetleri 20 yıl içinde varil başına 8 ABD Doları’ndan, 4 ABD Doları 
seviyelerine düşmüştür. Şirketler bazında incelediğimizde ve dünyadaki büyük petrol şirketlerine genel olarak 
baktığımızda ise bu maliyetin varil başına en az 2.9 ve en çok da 6.8 ABD Doları seviyesinde olduğunu görmekteyiz 
(DPT, 2001).
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Bölgesel bazda incelendiğinde, Meksika Körfezi ve Kuzey Denizi uzun yıllardır bu bölgelerde yapılan çalışmalarla 
dünyada standart olarak kabul edilmektedir. Buna göre 1997 yılında Meksika Körfezi Geliştirme Birim Maliyeti 
ortalama olarak varil başına 2.1 ABD Doları, Kuzey Denizi’nde ise varil başına 4.2 ABD Doları civarındadır. Yeni 
oluşmaya başlayan Hazar Denizi maliyetleri ise 1997 yılında ortalama varil başına 3 ABD Doları civarındadır. 
Bölgesel bazda maliyetlerin zaman içinde düşmekte olduğu görülmektedir. Gerek bölgenin yıllar içinde çalışılarak 
daha iyi tanınması ve gerekse gelişen teknolojiler, bir taraftan gereksiz yatırımların yapılmasını engellerken diğer 
taraftan üretilebilir petrol miktarını arttırarak bu parametrede büyük düşüşlerin oluşmasına neden olmaktadır. 
Örneğin Kuzey Denizi’nde geliştirme birim maliyetleri 20 yıl içinde varil başına 8 ABD Doları’ndan, 4 ABD Doları 
seviyelerine düşmüştür. Şirketler bazında incelediğimizde ve dünyadaki büyük petrol şirketlerine genel olarak 
baktığımızda ise bu maliyetin varil başına en az 2.9 ve en çok da 6.8 ABD Doları seviyesinde olduğunu görmekteyiz 
(DPT, 2001).

Şekil 3.3. Dünya’da petrol arama + üretim maliyetleri ($/varil) (arama, geliştirme, üretim maliyetleri dahil vergi,  
devlet hakkı, diğer devlet payları hariç (Pamir, 2006)

Dünyanın en büyük 20 petrol üreticisi ülkenin petrol üretim maliyetleri araştırılmış ve özet olarak veriler 
derlenmiş, sermaye maliyeti (CAPEX) ve operasyonel maliyet (OPEX) olmak üzere Amerikan Doları cinsinden 
maliyetlerin ülkelere göre kıyaslaması görsel olarak hazırlanmıştır. Ülkelere ait yatay barların uzunlukları toplam 
üretim maliyetini ifade etmektedir (enerjienstitusu.com/2016/04/13/ulkelere-gore-petrol-uretim-maliyetleri-201/).
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Şekil 3.4. 2002 yılı, ortalama arama ve geliştirme maliyetleri (3 yıllık ortalamalar) (Pamir, 2006)

Şekil 3.5.  Ülkelere göre petrol üretim maliyetleri. Veriler, 20 ülkenin 15.000 petrol üretim sahası üzerinden hazırlanmıştır. Toplam üretim 
maliyeti, sermaye ve operasyonel maliyetler üzerinden hesaplanmıştır. Sermaye maliyeti; petrol tesisleri, boru hatları ve yeni kuyu açmanın 
maliyetini temsil etmekte olup operasyonel maliyet; petrolün yeraltından çıkartılması, çalışanların maaşları ve genel yönetim giderlerini 
göstermektedir (enerjienstitusu.com/2016/04/13/ulkelere-gore-petrol-uretim-maliyetleri-201/).



205

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

Şekil 3.6. Dünya sıvı yakıt rezervleri ve 2035 yılına kadar olan dönemde arz maliyetleri (TPAO, 2015)

Şekil 3.7. Farklı tekniklere göre petrol çıkarım maliyetleri (USD / varil) (İş Bankası, 2015)



206

TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLEBİLİR PETROL VE DOĞALGAZ YATAKLARI - II

Şekil 3.8. Dünya sıvı yakıtlar maliyet eğrisi (Deloitte, 2015)

Kaya petrolü üretimi maliyetinin ise, varil başına yaklaşık 65 USD olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla 
ABD’li birçok üreticinin 60 USD/varil ve altındaki petrol fiyatının kalıcı olması halinde, finansal açıdan zorlanacağı 
düşünülmektedir. Ancak, ABD’li bazı kaya petrolü üreticilerinin 65 USD/varil seviyesinin altında ve 40 USD/varil’e 
kadar düşen maliyetlerle kaya petrolü üretmeye başladığı dikkat çekmektedir (İş Bankası, 2015).

Şekil 3.9. ABD’de kaya petrolü üretim maliyetleri - sahalar itibarıyla (2014) (İş Bankası, 2015)
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Şekil 3.10. Sıkışık gaz (Tight gas) üretim maliyetleri (http://palisade-research.com/technology-the-next-oil-superpower)

(Türkiye’nin Trakya havzasındaki sıkışık gaz üretim maliyeti)

3.2.2. Ham Petrol Taşıma Maliyetleri

Taşıma giderleri nedeniyle, petrolün coğrafî yeri önem kazanmaktadır. Ham petrolün büyük miktarlarda 
taşınması gerekirse, ya boru hattı ya da tanker kullanılmaktadır (Yücel, 1994).

3.2.2.1. Boru Hattı İle Taşıma

Boru hattıyla taşımanın satış fiyatı ve maliyet fiyatı arasında ayrım yapılması zordur. Çünkü taşınan ürünün 
tamamını doğrudan kullanan üretici veya tasfiye şirketleri, taşıma aracının da pay sahipleridir. Ancak bu kuralın 
dışında kalan ulusallaştırılmış veya yerel taşıma işlerinin yapıldığı sayıları giderek artan üretici- ihracatçı ülkeler 
de bulunmaktadır. Boru ile taşıma giderleri başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Yatırım amortismanı ve işletme 
giderleridir (Yücel, 1994).

3.2.2.1.1. Yatırım Harcamaları ve Amortismanlar

Bir boru hattının döşenmesi basittir, ama çok yüksek yatırım giderleriyle karşılaşılmaması için yeteri kadar hızlı 
çalışılması, bunun içinde iyi hazırlanmış bir iş programı bulunması gerekir (Yücel, 1994).

Yatırım; malzeme, döşeme, geçiş hakkı ve yapılan hasarlar için arazi sahiplerine ödenen tazminat, çeşitli 
giderler ve pompalama istasyonlarını kapsamaktadır (Yücel, 1994).

İşletme Giderleri

Tesislerin işletilmesiyle ilgili olmayan amortismanlar ve finansman giderleri sabit giderler gibi sayılmaktadır. 
Ancak işletme giderleri tam anlamıyla değişken giderler değildir. Çünkü boru hattının uzun bir süre tamamen 
kullanılmaması dışında personele yol verilmesi olanaksızdır. Bu giderler gerçek debiyle değil fakat daha çok boru 
hattının üzerindeki kurulu güç ile değişecektir. Bu giderler şunları kapsamaktadır (Yücel, 1994) :

Personel giderleri: Bir boru hattının üzerinde çalışan işçilerin sayısı genellikle çok değildir. Ancak çok kalifiye 
olan bu personel çok pahalıdır. Bu gider faslının etkisini azaltmak amacıyla otomatikleştirme ve uzaktan kumandalı 
kontrol azami düzeye çıkarılmaktadır.

Enerji giderleri: Bu giderler toplam işletme giderlerinin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Bu oran özellikle 
pompalama istasyonlarının sayısına, yani boru hattının debisine ve profiline bağlıdır. Taşınan ton başına enerji, 
debinin karesiyle değişir.
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Bakım giderleri: Boru hatları için son yıllarda bakım hemen hemen sıfırdır. Buna karşılık hat ne kadar 
otomatikleştirilmiş olursa pompalama ve denetim ile ilgili bakım o oranda önem kazanmaktadır. Diğer gider 
bölümleri arasında; sigorta, kira, genel giderler vs. bulunmaktadır.

Ekonomik Kullanma Koşulları

Bir boru hattı tasarlanırken hesaplamanın temel noktası, genel olarak taşınması gereken tonajdır. Yatırımlar 
ve işletme giderlerinin bu tonajla nasıl değiştiği hesaplanır. Yatırımın önemli bir bölümünü oluşturan borudur. 
Bu boruların ağırlığı çaplarına göre artarken taşınacak maddenin miktarı da boru kalınlığına bağlı olacağından, 
boru hattının fiyatı çaptan daha hızlı artar. Buna karşılık diğer bütün eşit koşullar altında döşeme ve pompalama 
giderleri çapa göre daha az artmaktadır (Yücel, 1994).

Bu iki ters etkinin sonucunda belirli bir debi için, yatırım hemen hemen boru çapı ile orantılı olmaktadır. 
Amortismanlar boru çapı ile orantılı şekilde değişirken işletme giderleri çapa ters orantılı olacaktır. Dolayısıyla 
belirli bir debi için en düşük maliyet fiyatına denk gelen optimal bir boru çapı bulunacaktır (Yücel, 1994).

3.2.2.2. Gemi ile Taşıma

Petrol deniz ticaretinin önemi petrol gemilerinin ulaşmaları gereken büyük uzaklıklar dolayısıyla daha da 
artmaktadır. Uluslararası büyük petrol şirketleri deniz taşımacılığında önemli roller yüklenmektedir ve bunlar 
toplam tonajın % 20’sine sahiptirler (Yücel, 1994).

3.2.2.3. Tankerle Taşıma Maliyeti

Tankerle taşınan tonun maliyet fiyatı, gemilerin boş durması pahasına uzun zaman altına inemeyeceği bir taban 
oluşturmaktadır. Maliyet fiyatı iki etkenden oluşmaktadır; yapım maliyeti, liman ve yakıt harcamaları ile birlikte 
işletme yükleri.

Sefer başına maliyet fiyatı 3 elemandan oluşmaktadır; amortisman ve finansman şarjları, işletme giderleri, 
liman ve yakıt giderleri. Aynı zamanda şöyle bir ayrımda yapılabilir:

* Belirli bir sefere yüklenemeyen dolaylı giderler

- Amortisman ve finansman giderleri

- Denetim giderleri

- Sigortalar

- Teşebbüsün genel giderleri

* Belirli bir sefere yüklenebilen doğrudan giderler

- Personel ücretleri ve sosyal şarjları

- Kumanyalar ve ikmal

- Yağlar

- Liman kılavuz ve römork giderleri

- Gereğinde kanal hakları (Yücel, 1994).

3.3. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞİŞKENLERİ 

Fiziki yatırımlar ve sermaye yatırımları gibi çeşitli beklenti koşulları içerisinde olan işletme veya hane halkı, 
ellerindeki değerlerini organize olmuş piyasalarda, organize olmamış piyasalarda veya gayrimenkul, proje tabanlı 
yatırımlara yönelerek varlıklarını maksimum karlılık düzeyinde bir seviyede tutmayı amaç edinmektedir. Ayrıca 
ortaklık ilişkisinde olan gruplar da ortaklarının paylarını maksimize etmek, alacaklılarına karşı taahhütlerini 
zamanında yerine getirmek amacıyla, kaynak olanaklarını üstün tutmayı hedefleyerek yatırım fırsatlarını 
değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda, proje tabanlı yatırımların uzun vadede nakit döngülerinin 
gerçekleşmesi önemlilik derecesini artırmaktadır. Uzun vadede piyasa etkisi içinde kontrol edilemeyen makro 
iktisadi çeşitli risklerin, belirsizliklerin olması veya oluşması proje tabanlı yatırımların analizini daha önemli 
kılmaktadır. Maliyet, risk, belirsizlik, beklenti, getiri ve kar analizlerinin tarafsız, görecelikten uzak bir tabanda 
tüm bilgi kullanıcılarına eşit veri arzı için finansal yatırım teknikleri kullanılması gerekli olmuştur. 
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Yatırımcılar gerçekleştirmek istedikleri projelerinin sürekliliği ve karlılığı için maliyet faktörünü kontrol altına 
alacaktır. Faaliyet verimliliğini ve sürekliliğini aksatmadan, beklenen gelir üzerindeki maliyeti olabildiğince 
azaltmanın alternatif yollarını değerlendirecektir. Bu kapsamda, faaliyete başlarken tercih edilecek kaynak 
maliyeti ilk dikkat edilmesi gereken değişken olacaktır.

İşletmeler kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları kaynaklar arasında en iyi alternatif olanı seçmek 
zorundadır. Kaynak maliyeti açısından yabancı kaynak maliyeti ve öz kaynak maliyeti göz önünde bulundurulurken, 
proje maliyeti açısından hem kaynak hem de ürün ve hizmet tedariği göz önünde bulundurulacaktır. 

Kaynak kullanımında önemli olan unsur minimum maliyete katlanılan kaynağı üstlenmektir. Her ne kadar 
öz kaynak maliyetinin daha düşük olacağı düşünülse de aslında öz kaynak maliyeti minimum yabancı kaynak 
maliyetine eşit olmakla birlikte ortakların beklentilerindeki artış bu oranı artıracaktır. 

Kaynak kullanımı açısından çeşitlendirme imkanı da söz konusu olabilmektedir. Belirli bir oranda yabancı 
kaynak belirli bir oranda öz kaynakta kullanılabilir. 

Maliyet faktörünün dikkate alınması gereken diğer bir yönü ise firma değeri ile sermaye maliyeti arasında 
ters orantılı bir ilişkinin olmasıdır. Sermaye maliyetinin minimum yapılmasına ilişkin alınan finanslama kararları 
firma değerinin maksimuma ulaşmasını sağlayabilir. Finanslama kararları açısından firma değerini maksimum 
yapan bir sermaye yapısının bulunup bulunmadığının bilinmesi önemlidir. Sermaye maliyeti, firma büyüklüğü ve 
firma aktif yapısını belirleyen yatırım kararlarının verilmesinde de projenin kabul edilebilirliği açısından etkili bir 
faktördür (Dizdarlar, 1997).

Finansal varlıkların maliyet yapısı içerisinde özkaynak, yabancı kaynak ve buna bağlı olarak piyasadaki farklı 
finansal kaynakların tercih edilmesinde, değerlemesinde ve alternatiflerinin karşılaştırılmasında geliştirilen çeşitli 
değerleme ölçüleri bulunmaktadır. 

Finansal performans değerleme ölçütü olarak yeni bir kavrammış gibi görünen Ekonomik Katma Değer yöntemi 
veya benzerleri olan “ artık kar “ veya “ ekonomik kar “ kavramı, yatırımcılar tarafından sürekli dikkate alınan bir 
ölçüttür. Artık kar, toplam net kazançlardan yatırılan sermayenin cari faiz oranları üzerinden sağlayacağı faiz 
tutarının çıkartılması ile hesaplanan tutar olarak dikkate alınır (Öztürk, 2004).

Ekonomik Katma Değer hesaplamasının değere dayalı gelir tablosu üzerinde hesaplaması ve klasik gelir 
tablosu ile karşılaştırılması Çizelge 3.3’de verilmiştir.

Alternatif olarak, hem borç hem de öz sermaye maliyetinin vergi sonrası faaliyet kârından çıkarılmasıyla bulunan 
Ekonomik Katma Değer, gerçek kârın bir ölçüsüdür. Kârı üretebilmek için kullanılan tüm sermayenin maliyetini 
aşan (ya da aşağısında kalan) kârın tutarıdır. Tüm maliyetler çıkarıldıktan sonra arta kalandır (Alp ve diğ., 2009).

Ekonomik Katma Değer yöntemi, işletme vergi sonrası net faaliyet kârını, o kârı yaratmak için kullanılan 
sermayenin maliyetinden arındırmaktır. Şirketlere değer katmaktan çok, değer yaratmanın yollarını arar. En basit 
anlamda, yöneticileri hissedar gibi hareket ettiren bir mekanizma, bir şirket performans ölçümüdür. Bir işletmenin 
yarattığı ya da kaybettiği değerin dönemsel olarak bir yıllık tutarıdır. İşletmenin tümü için hesaplanabileceği gibi 
her bölüm için ayrı ayrı da hesaplanabilir. Bölüm bazında ya da ürün bazında hesaplandığında her bir bölüm ya 
da üretim hattı farklı bir işletme olarak düşünülmelidir. Bölüm ya da ürün bazında hesaplanan Ekonomik Katma 
Değer, her bir bölüm ya da ürünün işletme adına yarattığı ya da kaybettirdiği değeri gösterir. Böylece ürünler ya da 
bölümler arasında kıyaslama yapma şansı yaratılır (Hacırüstemoğlu ve diğ., 2002). 
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Çizelge 3.3. Klasik gelir tablosu ve değere dayalı gelir tablosu karşılaştırılması (Gülçin, 2015)

Ekonomik Katma Değer, borç maliyetinin yanı sıra öz sermaye maliyetini de dikkate almasıyla sadece yabancı 
kaynak maliyetlerini dikkate alan hisse başına kazanç, öz sermaye karlılığı, aktif karlılığı gibi kazançlara dayanan 
performans ölçütlerinden ayrılır. Bu şekilde işletme performansının, işletmenin faaliyetleri için gerekli giderleri 
ve hissedarların yatırımları üzerinden bekledikleri getiriyi sağlama düzeyini belirler, işletmenin sermaye maliyetini 
aşan bir kazanç elde edip-etmediğini ortaya koyar. Böylelikle inceleme döneminde işletme değerindeki artışın veya 
değer kaybının göstergesini oluşturur (Yılgör, 2005).

Ekonomik Katma Değer, borç maliyetinin yanı sıra öz sermaye maliyetini de dikkate almasıyla sadece yabancı 
kaynak maliyetlerini dikkate alan hisse başına kazanç, öz sermaye karlılığı, aktif karlılığı gibi kazançlara dayanan 
performans ölçütlerinden ayrılır. Bu şekilde işletme performansının, işletmenin faaliyetleri için gerekli giderleri 
ve hissedarların yatırımları üzerinden bekledikleri getiriyi sağlama düzeyini belirler, işletmenin sermaye maliyetini 
aşan bir kazanç elde edip-etmediğini ortaya koyar. Böylelikle inceleme döneminde işletme değerindeki artışın veya 
değer kaybının göstergesini oluşturur (Yılgör, 2005).

Yatırımcılar arzu edilen kar noktası için toplam giderlerini belirleyerek karlılık düzeyine ulaşmak isterler. 
Gider fonksiyonunu oluşturan etmenleri kontrol altına alırken, giderlerin sınıflandırılması giderleri daha duyarlı 
hale getirecektir. Bu sınıflandırma genel itibariyle sabit giderler, değişken giderler ve karma giderler olarak 
sınıflandırılır. Toplam işletme giderlerinin neden olduğu nakit çıkışlar ile toplam işletme gelirlerinin sağladığı 
nakit girişlerin eşit olduğu yıl proje yatırımının kara geçiş yılı olarak saptanacaktır. Bu yılı öngörmek için yatırım 
süreci içerisinde yüklenilecek sabit giderleri, değişken giderleri, karma giderleri ve bu gideri karşılayacak satış 
miktarını, kapasite yeterliğini, fiyat çarpanını ön görerek başa baş yılı belirlenecektir. 

Yatırımcılar işletmenin gelecekte hangi miktar ve hacimde üretim yapabilir durumunu ölçerek karlılık noktasını 
belirlemek adına işletmelerin kapasite kullanım durumlarını da dikkate alırlar. İşletmenin bulunmuş olduğu 
karlılık durumunu hangi kapasite oranıyla elde ettiğini yada arzulanan karlılık için mevcut kapasitesini hangi 
oranda artırması gerekeceği bakımından kapasite kullanımını değerlendirirler. Kapasite kullanımı ile işletmeninin 
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başa baş noktasında üretmesi gereken ürüne karşılık üretmiş olduğu ürün arasındaki ilişkiye bakarak işletme 
politikaları değerlendirilebilir. İşletme satışlarını dikkate alarak yapılan değerlendirme işletmenin başa baş 
satışları ile fiili satışları arasındaki ilişkiye bakmak gerekecektir. 

Bir projenin tahmin edilen sürede başa baş yılını yakalaması, satış fiyatı ve miktarındaki değişmelerin beklenen 
doğrultuda gerçekleştiğini gösterir. Projenin başa baş değerine vardığı yıldan sonraki her birimlik satış, projeyi 
beklenen getiri değerine yaklaştıracaktır. 

Beklenen getirisi hesaplanırken, projenin ekonomik ömrü içerisinde istenen geri ödeme süresi dikkate alınır ve 
yatırım tutarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır. 

Net nakit girişlerinin belli bir iskonto oranından indirgenmiş değerleri bulunur. Bu değerler yatırım tutarının 
bugünkü değerine eşit oluncaya kadar toplanır. Eşitliğin sağlandığı yıl indirgenmiş geri ödeme süresi olarak kabul 
edilir. Bu süre bir projenin minimum ne kadar süre dayanması gerektiğini gösterir ve pozitif net bugünkü değer 
olarak tanımlanır. İndirgenmiş geri ödeme süresinin, istenen geri ödeme süresinden küçük olması projenin kabul 
edilebilir olduğunu gösterir (Anbar ve Alper, 2009).

Proje kabul sürecini etkileyen diğer değişken ise projenin iç getiri oranıdır. İç getiri oranı (İGO veya Internal Rate 
of Return -IRR) projenin net nakit giriş ve net nakit çıkışlarını birbirine eşitleyerek yatırımın net bugünkü değerini 
(NBD) sıfıra eşitleyen orandır. Beklenen getiri ile maliyeti karşılama gücü iç getiri oranı olarak ifade edilebilir. 
Projenin kabul edilebilir olması için, o projenin beklenen getirisi; fırsat maliyetini veya projenin fon maliyetini 
aşması gerekir. Çünkü tercih edilecek projenin NBD‘i pozitif olması gerekecektir. Projelerin iç getiri oranının 
sınama yanılma yoluyla ve enterpolasyon yöntemi ile hesaplanması mümkündür (Ercan ve Ban, 2008).

Bir yatırım projesinin bugünkü değerini sıfır yapan bir ve birden fazla İGO olabilir. Bazı projelerde birden fazla 
İGO‘nun olması bu yöntemin kullanılmasını riskli hale getirebilir. Bu nedenle İGO yöntemi kullanılırken projenin 
bugünkü değerini sıfır yapan durumları önceden tespit etmek proje analizinin doğruluğunu daha güçlü kılacaktır 
(Gülçin, 2015). 

Bazı yatırım projeleri sonuçlandıktan sonra da maliyet ortaya çıkaran sosyal ve ekonomik amaçlı yatırımlar 
gerektirebilir. Bu durumda maksimum noktaya ulaşmış getiri oranı, zamanla azalışa geçecektir. Örnek olarak 
bir tarım arazisi içerisinde maden arama yatırımı yapılması ile arazinin tarıma kapatılarak arama, çıkarma işlemi 
gerçekleştirilir. Yatırım sürecinin belli bir aşamasında net bugünkü değeri negatif düzeyden sıfıra ulaşır. Üretim 
süreci devam ettikçe getiri artar ve bugünkü değer pozitif kademeye yükselerek yatırım karlılığı gerçekleşir. 
Yatırım işlemi bitmesi ve arama, çıkarma işlemine son verilerek arazinin boşaltılması projenin beklenti yatırım 
süreci sonuçlanmış olur. Ancak sosyal sorumluluk veya yeniden ekonomik kazanç için, arazinin yeniden işler hale 
gelmesi amacıyla yeni yatırımlar yapılır. Böylece pozitif aşamada ki bugünkü değer sıfıra yaklaşır. Zamanla negatif 
halde alabilir. Bu süreç devam ederek tarım faaliyetinden kazanç elde ederek yeniden bugünkü değer sıfıra ve 
pozitif değere ulaşabilir. Bu döngü farklı kademelerde devam edebilir (Brealey ve diğ., 2007).

3.4. YATIRIM PROJELERİNİN KARLILIĞI

Ekonomik analizin temelinde; ürün fiyatları, sermaye ve işletme masrafları, zamanlama, risk faktörü, üretim 
profili gibi ögeler yer almaktadır (Özdemir, 1997).

Ürün fiyatları: Petrol fiyatları ekonomik modele giren ilk veridir. Tahmin edilen fiyat yapısının dışında, projenin 
nakit akışı birden fazla fiyat tahminine göre kurulmalıdır. Fiyat projeksiyonları arama projeleri değerlendirilirken 
çok daha kritik ve daha az güvenilirdir.

Sermaye ve işletme masrafları: Alanın büyüklüğüne veya deniz derinliğine bağlı olarak geliştirme giderleri, 
sondaj maliyetleri, boru hattı maliyetleridir.

Zamanlama: Gerçekçi bir zamanlama tahmini proje ekonomisi için çok önemlidir. Sondajda, platform 
montajında ve üretimde meydana gelebilecek potansiyel bir gecikme bir risk unsuru olarak ortaya çıkar. Projenin 
başında meydana gelebilecek bir gecikme iç verimliliğinde (IRR) bir azalmaya neden olur.

Risk faktörü: Kuru kuyu riski, hem sondaj hem de geliştirme aşamalarında vardır. Ancak, başarılı sondaj teknik 
bir kavram iken ticari anlamda bir başarıyı karşılamayabilir. Bazı başarılı kuyular, kuru olarak nitelendirilerek 
terkedilmektedir. Wildcat (bakir saha) dünya ortalaması % 10 ile % 13 arasında değişmektedir.
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Üretim profili: Nakit akımı belirlenirken öncelikle üretim profili tahmini yapılır. Yıllık üretilebilir rezervin en 
fazla ne kadar olabileceği değerlendirilir. Tipik bir petrol sahasının rezervlerinin % 16’sını üretmesi beklenir.

3.4.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi (Payout Period)

Geri ödeme süresi bir yatırımın sağlayacağı net para girişinin, yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi 
gerekli zaman uzunluğudur. Bu yöntemin esası, bir proje için yatırılan paranın kaç yıl sonra geri alınabileceğinin 
hesaplanmasıdır. Bu yöntemde birden fazla yatırım projesi arasında seçim yapılıyorsa, geri ödeme süresi en 
kısa olan proje seçilir. Ayrıca bu sürenin, girişimcinin belirlediği kabul edilebilir azami geri ödeme süresinden de 
kısa olması gerekir. Eğer tek yatırım projesi varsa, bu projenin uygun görülebilmesi için, kabul edilebilir azami 
geri ödeme süresinden daha kısa bir geri ödeme süresine sahip olması gerekir. Yatırımlarda geri ödeme süresi, 
yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin zaman içinde değişiklik gösterip göstermemesine göre iki şekilde 
hesaplanır.

a) Yatırımın sağlayacağı net nakit girişleri yıllar itibarıyla değişiklik gösteriyorsa geri ödeme süresi, yatırımın 
her yıl sağlayacağı net nakit girişleri, yatırım tutarına eşit oluncaya kadar toplanarak hesaplanır. Örneğin; sondaj 
maliyetleri 1,500,000 dolar ve yatırımın gelecekteki nakit akışları :

Sonuç olarak geri ödeme süresi= 1,625 yıl olarak belirlenir.

b) Yatırımın sağlayacağı net nakit girişleri yıllar itibarıyla değişiklik göstermiyorsa geri ödeme süresi, yatırım 
tutarının net nakit girişlerine bölünmesi şeklinde aşağıdaki formül ile hesaplanır.
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3.4.2. Net Bugünkü Değer Yöntemi (Net Present Value Profit)

Bir yatırımın net bugünkü değeri, belirli bir iskonto oranına göre indirgenmiş giderlerin toplamı ile indirgenmiş 
gelirlerin toplamı arasındaki farktır. Net bugünkü değerin sonucu pozitif ise, yatırım yapılır, negatif ise vazgeçilir. 
Belirli bir iskonto oranı (r) üzerinden birden fazla projenin net bugünkü değeri pozitif ise, en yüksek pozitif değeri 
veren proje tercih edilir. Net bugünkü değer yönteminde nakit giriş ve çıkışları önceden indirgenmektedir. 
Bu nedenle, net bugünkü değer yönteminde “r” nin belirlenmesi çok önemlidir. Bu oranın yüksek veya düşük 
saptanması yatırımlar arasındaki sıralamayı etkiler.

Projenin ekonomik ömrünün tamamını hesaba katması ve paranın zaman değerini dikkate alması yöntemin 
en önemli faydalarıdır. Ancak, yöntem büyük projeler lehine bir analize yol açmaktadır. Diğer taraftan, NBD 
yönteminde r’nin değeri, diğer bir ifade ile yıllık yatırım harcaması ile nakit girişlerinin bugüne indirgemesinde 
kullanılan iskonto oranının değeri, elde edilecek sonucu oldukça etkilemektedir.

Bu oranın yüksek ya da düşük saptanması projenin red veya kabulüne veya alternatif projeler arasındaki 
sıralamaya etki edebilir. Bu nedenle seçilecek iskonto oranı analizin sonucu açısından son derece önemlidir. Eğer, 
yatırımın finansmanı kredi ile sağlanıyorsa iskonto oranı bu krediye ödenecek faiz oranı olmalıdır. Hem kredi hem 
de öz kaynaklardan yararlanılıyorsa indirgeme oranı olarak kaynak maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasının alınması 
uygun olacaktır. Diğer bir önemli nokta da, indirgeme oranı hesaplanırken enflasyon etkisinden arındırılmış 
olmasıdır.

Proje süresi boyunca değişik dönemlerde ortaya çıkan nakit akımları bu indirgenme oranı kullanılarak değişik 
değerlerde, yani paranın zaman değeri göz önünde bulundurularak işleme sokulurlar.

 (Demirburgan, 2004)

3.4.3. İç Getiri (Karlılık) Oranı Yöntemi (Internal Rate of Return)

Net bugünkü değer yöntemine çok benzeyen iç getiri oranı yöntemi, sadece iskonto oranı açısından farklılık 
gösterir. Tanım olarak iç getiri oranı, projenin nakit giriş ve çıkışlarını birbirine eşitleyen iskonto oranıdır. Tanımdan 
da anlaşıldığı gibi bu yöntem bir yatırım projesinin ekonomik ömrü boyunca toplam nakit girişlerini bugünkü 
değerini aynı dönemdeki nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen, yani net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen 
iskonto oranının bulunmasıdır. IRR hesaplanırken eşitliğin çözümüne deneme-yanılma yolu ile eşitliği sıfır yapan 
iskonto oranının (% r) bulunmasına kadar devam edilir.
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IRR, yatırımcının yatırım projesinden beklediği karlılık oranından (cut-off rate) büyük ise, yatırım önerisi kabul 
edilir. Aksi koşullarda reddedilir. Yatırım proje seçenekleri arasında bir seçim zorunlu ise, IRR yüksek olandan 
küçüğe doğru sıralamaya gidilir. Tercih hakkı, IRR’si en yüksek olan projeye kullanılır. Yatırımcının proje üzerinden 
kazanmayı beklediği minimum karlılık oranı ki bu sermayenin maliyetidir. Bu da genellikle, sermaye piyasasındaki 
uzun dönem borçlar için uygulanan gerçek faiz oranına veya borçlanan yatırımcının ödemiş olduğu faiz oranına 
eşittir.

İç getiri oranının hesaplanması, yukarıda verilen eşitliğin deneme-yanılma ile eşitliğin sol tarafını sıfır yapan 
oranın aranmasını gerektirir. Bunun için önce, rasgele bir r alınır ve formülde yerine konularak NBD hesaplanır. 
Eğer, NBD pozitif ise, r artırılarak denemeye devam edilir. Eğer, seçilen r sonucu, NBD negatif çıkıyor ise r 
küçültülerek NBD›i sıfır yapan r oranının aranmasına devam edilir. Bu r›yi azaltma ve artırma denemesi, NBD = 0 
oluncaya kadar devam eder.

İç getiri oranı projeye yatırılan sermayenin karlılık oranını gösterir. Böylece karar vericiye daha açık bilgi 
sunulmuş olur. Bu oran ayrıca projeyi üstlenen girişimciye proje finansmanında borç almak gerektiği zaman 
ödeyebileceği maksimum faiz oranının ne olacağına ilişkin bir ölçü vermektedir (Demirburgan, 2004).

3.4.4. Karlılık Endeksi (Profit to Investment Ratio)

Bir yatırım önerisinin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerinin, yatırım 
harcamalarının bugünkü değerine oranıdır. Fayda / Maliyet >1 olması gerekmektedir. Yatırım projelerinin seçenekli 
olması durumunda, bunlar içinde sıralamak yapılmak istenirse, Fayda / Maliyet oranına göre değerlendirme 
sonuçları Fayda / Maliyet >1 olmak koşulu ile karlılık sıralamasına gidilir. NBD yönteminde olduğu gibi, bu 
yöntemde de kullanılacak iskonto oranının seçimi ve büyüklüğü sonucu oldukça etkilemektedir. Yöntemin amacı 
yapılacak yatırımlarda fayda/maliyet oranı en büyük olan projeye öncelik tanımak, dolayısıyla yatırımcının fayda/
maliyet oranını maksimum kılmaktır (Özdemirli, 2010).

3.5. RİSK ANALİZLERİ

3.5.1. Duyarlılık Analizi

Duyarlılık analizi genel karlılığı etkileyen parametrelerdeki değişikliğin yatırımın karlılığını nasıl etkilediğinin 
analizidir. Genellikle varyasyon olasılığını göz önüne almaz. Duyarlılık analizi yatırım üzerindeki belirsizliğin 
etkilerini, ekonomik değerlendirme sonuçlarını etkileyen parametrelerin değiştirilerek yatırımın karlılığının nasıl 
değiştiğini belirleyen değerlendirme yöntemidir. Değiştiğinde karlılık oranını önemli ölçüde etkileyebilecek kritik 
değişkenleri tanımlamanın bir yoludur. Bu tür özelliği olan değişkenler değiştirilir ve böyle bir değişikliğin etkisi 
beklenen getiri oranı üzerinde hesaplanır.

Belirsizlik ve risk hemen hemen bütün yatırım kararlarını etkilemektedir. Fakat, özellikle araştırma / geliştirme 
içeren sektörlere ve maden, petrol ve doğalgaz aramalarında etkilidir (Stermole and Stermole, 1996).

3.5.2. Başabaş Analizi

Başabaş analizi işletmenin değişken ve sabit maliyetleri ile kar arasındaki ilişkinin belirlenmesi analizidir. 
Bu analize göre faaliyetlerin belirli bir noktasında toplam gelirler toplam maliyetlere eşittir. Bu noktaya başabaş 
noktası adı verilir. Bu noktada işletmenin zarar etmemek için ne kadar mal veya hizmet satması gerektiğini gösterir. 
Başabaş noktasını hesaplayabilmek için toplam gelir ve giderini bilmek gerekir (Tengilimoğlu ve diğ., 2014).

Bu yöntem bir projede kar ve zararın başabaş olduğu ya da kar ile zararın sıfır olduğu üretim noktasını 
belirlemeyi amaçlar. Başabaş analizinin unsurları şunlardır:

Sabit (değişmez) giderler: Kısa sürede etkinlik hacmindeki değişmelere karşın değişmeden kalan ve 
katlanılmak zorunda olunan giderlerdir. Bu giderler üretim faaliyetleri için yapılmalarına rağmen üretim düzeyine 
bağlı olmaksızın yapılan giderlerdir. Üretim olsa da olmasa da, üretimin miktarı artsa da; azalsa da değişme 
olmadan hep aynı kalan maliyetlerdir. Faiz giderleri, amortismanlar, sigorta ve vergiler ile yönetici maaşları sabit 
giderlere örnek verilebilir.
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Değişken giderler: İşletmenin üretimi miktarına bağlı olarak değişen giderlerdir. Bu tür giderler, işletmenin 
üretim ve satış düzeyi artıkça artar, düştükçe azalmaktadır. En önemli değişken gider kalemleri; hammadde, 
direkt işçilikler, işletme malzemesi ve yardımcı madde gibi materyalleridir. İşletmelerdeki değişken giderler; 
üretim miktarı arttıkça genel olarak doğrusal biçimde artarken ve birim mamul başına değişmezken, birim başına 
değişken maliyetler aynı doğrusal değişim özelliğini göstermemektedir.

Toplam giderler: İşletmenin değişmez ve değişken giderlerinin toplamıdır.

Satış hasılatı: İşletmenin satış birimiyle birim satış fiyatıyla çarpılması sonucunda bulunan hasılattır.

Üretim hacmi: İşletmenin faaliyet düzeyini belirten miktar ve tutardır.

Katkı payı: Birim satış fiyatıyla birim değişken gider arasındaki farktır.

Katkı payı oranı: Katkı payı tutarının satış tutarına oranıdır.

Şekil 3.11. Başabaş noktasının grafik üzerinde gösterim (Özdemirli, 2010)

Başabaş analizi formülleri aşağıdaki gibidir ;

3.5.3. Karar Ağacı Yöntemi

Karar ağacı olası sonuçların ve sıralı olayların resmedilmiş gösterimidir. Bir olayın gerçekleşmesi halinde 
diğerinin gerçekleşme olasılığını ifade eden koşullu olasılık durumlarında yatırım kararı aşamalı bir biçim alır. 
Her aşamayı izleyen kararlar bir önceki aşamada gerçekleşen duruma bağlı olarak farklılık gösterecektir. Her 
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aşamada çeşitli seçeneklerin bulunması sonucu aşamalar bakımından dallanmalar görülecektir (Şekil 3-2) 
(Newendorp, 1987).

Şekil 3.12. Petrol kuyusunun açılmasında olay sırası (Özdemirli, 2010)

3.6. ÖRNEK BİR YATIRIM PROJESİ UYGULAMASI - ULUSLARARASI BİR YATIRIMCININ CEZAYİR’DE 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BİR PROJENİN FİNANSAL ANALİZİ

Özdemirli (2010) tarafından yapılan çalışmaya ait bilgiler ve sonuçlar şu şekildedir.

3.6.1. Anlaşma

Anlaşmanın Türü

Anlaşma bir imtiyaz ve vergi (tax and royalty) anlaşmasıdır. Cezayir devleti, projede hissedardır. Anlaşmaya 
göre; Cezayir Devleti’nin % 51, uluslararası yatırımcının % 49 oranında katılımları olacaktır. Anlaşma, arama 
maliyetlerinin % 100 yatırımcının üstlenmesini, üretim maliyetlerinin ise % 51 - 49 oranlarında yatırımcı ve Cezayir 
hükümeti arasında paylaşılmasını öngörmektedir.

Anlaşmanın Süresi

Anlaşma süresi, anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 3 yıllık bir arama dönemi ve bunun sonunda bir ticari 
keşif yapılması durumunda, üretim ticari keşif ilanından itibaren 24 yıldır.

Vergi ve Ödemeler

Cezayir hükümeti tarafından uygulanan üretime karşılık gelen royalti oranları aşağıdaki gibidir. Ancak, bu 
projede kullanılan vergi oranı % 30’dur. Royalti oranı ise, proje üretim miktarına bağlı olarak % 11’dir.

Çizelge 3.4. Cezayir’de üretim miktarına karşılık uygulanan royalti oranları
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Çizelge 3.5. Cezayir mali terimleri

Harcamaların Finansmanı

Arama yatırımlarının tamamı (ticari keşif ilan edilip üretim dönemine geçinceye kadar) yatırımcı tarafından 
karşılanacak, ticari keşfin ilanından sonra harcamalar tarafların hisseleri ile orantılı olarak finanse edilecektir.

Zararlar, bilançoda yıl sınırlaması olmaksızın, tahsil edilinceye kadar taşınacaktır. Yatırımlar, arama yatırımları, 
geliştirme yatırımları, sırasına göre amorti edilecektir. Yatırımcı tüm jeolojik riskleri üstlenerek yatırım yapmakta 
olup petrol bulunulamaması halinde Cezayir hükümetinden zararlarının tazmin edilmesi talebinde bulunmayacaktır.

Anlaşma Koşullarının Değiştirilmesi

Ödenecek vergiler dahil, tüm hak ve yükümlülükler anlaşmada tanımlanmıştır. Anlaşma imzalandıktan sonra 
kanunlarda meydana gelecek tarafların ekonomisini olumsuz yönde etkileyen değişiklikler uygulanamaz. Anlaşma 
hükümlerindeki değişiklikler yalnızca tarafların karşılıklı mutabakatıyla yapılabilir.

3.6.2. Projenin Maliyeti

Arama Dönemi Yatırımları

Proje çalışmalarına 2009 yılında ihalesine başlanmak üzere, 2010 - 2012 yılları arasında jeolojik - jeofizik 
çalışmalar ve kuyu sondajları sonucunda, 2013 yılında üretime geçileceği düşünülmektedir. Sahaya yatırım 
yapılarak üretime geçmenin ekonomik olup olmayacağı değerlendirilecektir. Sismik çalışmaların maliyeti 3 milyon 
dolar olmak üzere, arama dönemi maliyetleri toplam 24 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.

Geliştirme Dönemi Yatırımları

Eğer üretime geçme kararı alınırsa, 2020 yılına kadar geliştirme yatırımlarına devam etmek gerekecektir. Bu 
amaçla yapılacak yatırımların toplam 76,70 milyon dolar olarak tahmin edilirken, yıllara göre yatırım tutarlarının 
aşağıdaki gibi olması beklenmektedir (Çizelge 3.6).

Projede, geliştirme yatırımlarının 2020 yılına kadar tamamlanması beklenmekte olup bu tarihten itibaren 
yalnızca üretim maliyetlerine ve proje sonunda terketme maliyetlerine katlanılacaktır.

Üretim ve İşletme Maliyetleri

Yatırımcı olası üretim maliyetlerini belirlemek için bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışma sonucu 2.200.000 
dolar sabit gider, 4 dolar/varil değişken gider belirlenmiştir.

Terketme Maliyeti

Cezayir kanunları ve petrol sektörünün genel uygulamaları doğrultusunda, üretim faaliyetleri tamamlandığında, 
yeraltı ve yerüstü tesislerinin sökülmesi, kuyuların uygun şekilde kapatılması, çalışılan alanın daha sonra kullanıma 
uygun hale getirilmesi ve çevrenin atıklardan temizlenmesi gerekmektedir. Yetkili devlet organlarıyla varılan 
mutabakat doğrultusunda anlaşma dönemi sonunda sahalarda sahip olunan her türlü bilgi ve donanım bedelsiz 
olarak devlete teslim edilecektir.

Yine mevcut kanunlar ve daha sonra anlaşma imzalanmış benzer şirket uygulamalarına bakınca önemli bir terk 
etme gideri oluşması beklenmemekte ve saha ve kuyuların terkedilmesi sırasında 4,90 milyon dolar civarında bir 
maliyet oluşacağı öngörülmektedir.
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Çizelge 3.6. Proje giderleri
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Rezerv ve Üretim Bilgileri

Firma uzmanları üretilebilir petrol rezervinin 26,08 milyon varil olduğunu tahmin etmektedirler. 2013-2037 
yılları arasında yapılması planlanan üretim Çizelge 3.7’de verilmiştir.

Çizelge 3.7. Yıllık üretim miktarları (MMBBL : Milyon Varil)

3.6.3. Proje Fizibilite Analizi

Net Nakit Akışlarının İndirgenmesi ve İskonto Edilmiş Nakit Akışlarının Net Bugünkü Değerinin Hesaplanması

Proje sonunda 2037 yılı sonu itibariyle projeden sağlanan net nakit akışı 299,93 milyon dolar olmaktadır. Fakat 
proje % 12 ile iskonto edildiğinde 47,59 milyon dolar; %15 ile iskonto edildiğinde 30,37 milyon dolar nakit akışı 
oluşmaktadır. Net nakit akışlarının hesaplanması Çizelge 3.8’de görülmektedir.
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Çizelge 3.8 Net nakit akış tablosu

Projenin İç Getiri (Karlılık) Oranının Hesaplanması

Projeden sağlanacak nakit akışının Çizelge 3.8’te gösterildiği şekilde oluşması beklenmektedir. Bu tablodan 
görüleceği üzere 299,93 milyon dolar net nakit akışı oluşması beklenmektedir. Bu net nakit akışları üzerinden 
projenin iç getiri oranı hesaplanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, projenin NBD’sini sıfıra eşitleyen 
iskonto oranı % 29 olarak hesaplanmaktadır.

Projenin Karlılık Endeksi Yöntemine Göre Değerlendirilmesi

Projenin başlangıç yatırımı ve daha sonra yapılan yatırımların %12 iskonto oranı ile bugünkü değeri 63,35 milyon 
dolar nakit akışlarının bugünkü değeri 67,57 milyon dolar’dır. % 15 iskonta oranı ile yatırımların bugünkü değeri 
55,25 milyon dolar iken gelirlerin bugünkü değeri, 49,43 milyon dolardır (Çizelge 3.9).
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Çizelge 3.9. Nakit girişleri ve yatırımlar

Geri Ödeme Süresi

Geri ödeme süresi tek başına çeşitli projeler arasında kıyaslama yapmak için yeterli bir kriter olmayıp projelerin 
net bugünkü değeri ile birlikte kullanılmalıdır. Aksi takdirde geri ödeme süresi uzun süreli projeleri reddetmeye 
meylettirebilecektir. Bazen iskonto edilmiş nakit akışları üzerinden geri ödeme süresi hesaplanmaktadır. Bu, 
muhtemel nakit akışlarının bugünkü değerinin başlangıç yatırımına eşit olduğu veya onu astığı dönemlerin 
sayısıdır. Geri ödeme süresi, bir projenin net kar (vergiden sonraki) ve amortismanlar toplamından oluşan nakit 
girişleri yoluyla toplam yatırım tutarının tamamen geri ödenmesi için gerekli olan süredir.
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Yöntem, yatırımcının kabul ettiği asgari bir geri ödeme süresiyle söz konusu projenin geri ödeme süresinin 
karşılaştırılması yoluyla projenin red veya kabulü, alternatif projeler arasında bir seçim yapıldığında ise geri ödeme 
süresi en kısa olan projeye öncelik verilmesi gerekmektedir. Projeden elde edilen nakit akışları Çizelge 3.13’de 
detaylı olarak gösterilmektedir. Nakit akışları iskonto edilmeksizin yapılan hesaplamalara göre proje 2025 yılından 
sonra yapılan yatırımları geri ödemektedir. Yani projeye başlandıktan sonra 15 yıl içinde proje yapılan yatırımları 
geri ödemektedir.

Duyarlılık analizi

Proje, petrol fiyatlarının hareketlerine ve üretim miktarındaki değişmelere karşı duyarlıdır. Petrol fiyatları 
arttıkça iç karlılık oranı ve projenin hesaplanan net bugünkü değeri artar, petrol fiyatları azaldıkça azalır (Şekil 3.13); 
üretimdeki artış ise projenin iç getiri oranları ve net bugünkü değerini artırır, üretimdeki azalma projenin iç getiri 
oranları ve net bugünkü değeri azaltır (Şekil 3.14). Ayrıca üretim miktarındaki artışlar projenin NBD’ini arttırdığı 
gibi, üretim ve yatırım maliyetlerindeki artışlar NBD’i azaltıcı yönde etki etmektedir. Toplam maliyetlerdeki artış, 
projenin net bugünkü değerini ve iç getiri oranlarını azaltmaktadır (Şekil 3.15).

Çizelge 3.10. Fiyata bağlı senaryo

Şekil 3.13. NBD’in petrol fiyatına bağlı olarak değişimi
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Çizelge 3.11. Üretime bağlı senaryo

Şekil 3.14. NBD’in üretim miktarına bağlı olarak değişimi

Çizelge 3.12. Maliyetlere bağlı senaryo
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Şekil 3.15. NBD’nin maliyetlere bağlı olarak değişimi

  

Başabaş Analizi

Projenin nakit akışları ve % 12 ve % 15 iskonto oranları ile indirgenmiş net nakit akışları aşağıdaki Çizelge 3.13›de 
görülmektedir. Başabaş analizi için, Çizelge 3.13 incelendiğinde, indirgenmemiş nakit akışlarının 2016 yılında 
artıya geçtiği ve proje sonunda 299,93 milyon dolar kara geçildiği görülmektedir. İndirgenmiş nakit akışlarında ise 
2018 yılında artıya geçtiği görülmektedir.

Çizelge 3.13. İndirgenmiş ve kümülatif nakit akışları
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Başabaş noktasını yıl olarak hesapladığımızda sabit maliyetleri ve değişken maliyetleri yıl olarak hesaplamak 
çok sorun olmasa bile yıllar itibariyle petrol fiyatlarında değişiklikler beklenmektedir. Bu nedenle proje boyunca 
petrol fiyatı ortalamasının 50 dolar/varil olacağı varsayımıyla hesaplanan başabaş noktası 47.826 varil/yıl 
olmaktadır. Projenin başabaş noktasını tesbit etmek için sabit maliyetler üzerinden hesaplanan başabaş noktası 
yaklaşık 2,4 milyon dolar olmaktadır.

Başabaş noktası diğer koşullar değişmediği takdirde, petrol fiyatlarının ortalama 34 dolar/varil 
olduğu seviyede oluşmaktadır. Üretim miktarındaki artışlar başabaş fiyatını daha da aşağıya çekecektir.

Şekil 3.16. NBD’yi sıfır yapan petrol fiyatı

Karar Ağacı Yöntemi

Karar ağacı yöntemi ile geliştirme dönemi yatırımlarına devam etme veya etmeme; üretime geçme veya 
geçmeme durumunu değerlendirilmektedir. Bu işlemde geliştirme yatırımları yapılarak, üretime geçilmesi 
olasılığı değerlendirilecek ve çıkacak sonuca göre proje ya reddedilecek ya kabul edilecektir. Geliştirme dönemine 
geçmeden vazgeçilmesi durumunda 24 milyon dolar zarar edileceği görülmektedir. Geliştirme dönemine geçilmesi 
durumunda ise, olası rezerv durumuna göre beklenen parasal değerler üç kategoride değerlendirilmiştir.
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Şekil 3.17. Projenin karar ağacı yöntemi ile değerlendirilmesi

Devam etme kararı alınırsa % 10 olasılıkla rezerv 23,47 mm varil olursa projenin beklenen net bugünkü değeri 
31,96 milyon dolar olacaktır. % 55 olasılıkla, üretilebilir rezerv 26,08 varil olursa ki bu beklenen durum olarak 
hesaplanmaktadır. Projenin net bugünkü değeri 47,59 milyon dolar olacaktır. % 35 olasılıkla, üretilebilir rezerv 
28,68 varil olursa projenin net bugünkü değeri 61,03 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır.

Burada beklenen net bugünkü değer ; Beklenen NBD = (31,96 x % 10) + (47,59 x % 55) + (61,03 x % 35) = 50,73 
milyon dolar,

Beklenen Değer = (50,73 x % 90) - (24 x % 10) = 45,65 -2,4 = 43,25 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Risk 
analizine göre bu proje kabul edilebilir.

3.7. BİR PETROL ARAMA VE ÜRETİM PROJESİNİN 6491 SAYILI YENİ TÜRK PETROL KANUNUNA GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülçin (2015) tarafından bir petrol sahasında yapılan yatırım değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya ait genel 
varsayımlar şu şekildedir ;

- Projenin ekonomik yatırım süreci yedi yıldır. 

- Arama Yatırımları 

- Projenin arama yatırımları bir yıl altı aydır. 

- Geliştirme Yatırımları 

- Kiralık makine ve teçhizatlar, kiralanan depolama tankları adi kiralama sözleşmesi kapsamındadır. Vergi 
Usul Kanunu 319 sıra numaralı Genel Tebliğine göre amortismana tabi tutulmayacaktır. 

- Üretim Yatırımları 

- Varil başına üretim ve nakil maliyeti  4,92 dolar’dır. 

- Projenin ekonomik ömrü sonucu sahayı terk etme yatırım tutarı 350.000 dolar olarak varsayılmaktadır. 

Arama Yatırımları

Arama yapılması düşünülen bölgeye ilişkin imtiyaz elde etmek için alınan arama izni ruhsatıyla belirlenen 
pafta sınırlarında 1,5 yıl içerisinde aramanın tamamlanacağı düşünülmektedir. Bu süre boyunca gerçekleşmesi 
muhtemel yatırımlar şöyledir;
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Çizelge 3.14. Arama Yatırımları (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

Petrol üretim yatırımlarının gerçekleşebilmesi için petrol arama çalışmalarının olumlu sonuçlar vermesi 
gerekmektedir. Eğer aramalar sonucu, rezervuarın giderleri veya yatırım harcamalarını karşılama gücü olmadığı 
sonucuna ulaşılırsa yatırımdan vaz geçilme sürecine gidilerek kuyu kapatılmaktadır. Böylece yapılan harcamalar 
doğrudan sonuç hesaplarına atılarak zarar olarak yansıtılmaktadır. 

Bu çalışmada arama yatırımları tutarı, 931.852,00 $’dır. Arama faaliyetleri sonucunda, yatırıma devam edilme 
kararı verilmiştir.

Saha Geliştirme Yatırımları 

Sözleşme kapsamı dahilin de arama faaliyetlerinin bitirilmiş olarak saha rezerv kaynaklarının çıkarılabilir, karlı 
olduğu kararı verilmiş ise saha geliştirme çalışmaları ve üretim, depolama, taşıma gibi yatırımlar adına kararlar 
alınır. Böylece arama aşamasında yapılan harcamalar yatırıma ait gelirlere karşı aktifleştirilmek amacıyla 
kullanılabilir. 

Yatırımın gerçekleştiği sahanın coğrafik yapısına göre bu giderlerin değişiklik göstermektedir. Ayrıca yatırımın 
yapılacağı sahanın büyüklüğü ve arama çalışmalarının gerçekleştirileceği arazinin yaşam alanlarına uzaklığı 
bu giderler üzerinde değişiklik göstermektedir. Bu çalışmaya ait saha geliştirme yatırımları tüm değişkenler 
incelenerek aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Çizelge 3.15. Saha geliştirme yatırımları (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)
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Firmalar petrol arama ve üretim alanı yatırımlarını gerçekleştirmelerinde, ön incelemeler sonucunda arama 
çalışmaları için bölgede kurulan konaklama, barınma, izleme kulesi, arıtım havuzu, temiz su ve elektrik gibi giderler 
yüzey tesis kamp alanları giderlerini oluşturmaktadır. Petrol arama ve üretim çalışmalarının önemli yatırım 
kalemlerinden biri arama ve çıkarma ekipmanlarının değeri yüksek makinalar olmasıdır. Bu makine ve teçhizatların 
demirbaşları arasında olmayan firmalar, yapılan yatırımlara göre kiralama yoluyla temin etmektedirler. Diğer bir 
yatırım kalemi depolama giderleri için firmalar, çalışma yaptıkları bölge yakın petrol dolum tesisi kiralayarak 
üretim ile birlikte çıkarılan petrolün depolanmasını sağlamaktadır.

Genel İşletme ve Üretim Yatırımları

Üretim giderleri, projenin değişken gideridir. Üretilen petrol miktarı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. 
Varil başına birim maliyet bulunarak üretilen varil sayısına göre üretim giderleri hesaplanmaktadır. 

Varil başına birim maliyet hesaplamalarında, ana rezervuar yüzeyine tam ulaşılarak tam kapasite ile üretim 
gerçekleştiği dönemlerde, birim maliyetlerin bir düzeye kadar azalmaktadır. Eğer ana rezervuar zenginliği 
beklenenden fazla ise tam kapasite çalışma süresi beklenenden uzun olarak olumlu bir şekilde devam edebilir. 
Bu dönemlerde rezervin günlük üretim miktarının aşağı yönlü azalma dönemine kadarki sürede birim maliyetlerin 
yarıya kadar göreceli olarak azalabilmektedir. 

Ana rezervuarın tam kapasite ile işlendiği dönemin, genel olarak yatırımların geri ödeme süresini oluşturduğu 
dönem olmaktadır. Bu dönemden sonra ise projeler her bir birimlik üretim, üretim giderini karşılamaktadır. Arta 
kalan değerleri kar petrolü olmaktadır. Projeye ait üretilmesi muhtemel varil miktarları aşağıda verilmiştir.

Çizelge 3.17. Yıllara yaygın günlük üretilebilir petrol varil miktarı (* 2015 yılı Temmuz ayı üretime başlama dönemidir)

Kuyu çalışmaları sonucunda yıllara yaygın günlük üretilebilir petrol varil miktarları verilmiştir. Üretim 
yatırımları kara, deniz ve farklı coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca nakliye ve ulaştırma 
giderlerinin de birim maliyete eklenmesi durumunda birbirinden bağımsız büyük ölçüde farklılıklar olmaktadır. 
Bu farklılığın sebebi, öncelikli olarak arama bölgesinin coğrafi ve yüzey yapısı, ulaşım açısından rafineri ve boru 
hatlarına uzaklığı olduğudur. Diğer bir değişken ise boru hatlarına ve rafineri sahasına uzak bölgelerde çıkarılan 
petrolün depolama yatırımlarıdır.
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Çizelge 3.18.  Genel işletme ve üretim yatırımları (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

Saha çalışmalarının gerçekleşmesi için arama izni ve ruhsatı gibi yasal düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Kuruluş örgütlenme giderleri yasal gereksinimlerden doğan gider ve harcamalar 
ile birlikte, ilgili bölgede ön çalışma fizibilite giderlerini, saha geliştirme çalışmaları giderlerinden oluşmaktadır. 
Projeye ait üretim ve nakil giderleri, üretilebilir günlük varil sayısındaki değişime göre değişkenlik göstermektedir. 
Ayrıca boru hatları, rafineri ve dolum tesisine göre nakil giderleri değişiklik göstermektedir.

Yasal Kesintiler 

Türkiye Petrol Kanunu (6491 sayılı madde 9 ve madde 12/5) gereğince ülke sınırları içerisinde üretilen petrol 
kaynaklarından, yatırımcı firma yatırım maliyetini aktifleştirdikten sonra üretilen her bir birim petrolden 1/8 
oranında devlet hissesi vermekle yükümlü kabul edilmektedir.

Mükellefin elde etmiş olduğu gelirden kurumlar vergisi, ortaklık pay dağıtımı için gelir vergisi kesintisi söz 
konusu olup, dar mükellefler için söz konusu olacak serbest meslek kazançlarına ise tevkifat uygulanmaktadır.

Yatırım Sahası Terk Etme Faaliyetleri 

Petrol rezervi barındıran bölge arazisine yapılan yer altı ve yer üstü operasyonlar ile saha bozulmaları 
sonucunda, saha arazisinin yeniden kullanıma kazandırılması anlaşma kapsamına alınmıştır. Proje ekonomik 
ömrü sonucunda sahayı terk etmek için 350.000 dolar yenileme yatırımında bulunulacağı bilinmektedir.

Kaynak Kullanım Maliyeti 

Proje yatırım kararlarını etkileyen önemli etmenlerden biri de finansman kaynağının projeye maliyetidir. 
Kaynak maliyeti projenin gerçekleştirilmesini, devamlılığını, karlılığını önemli derece etkilemektedir. Proje kararı 
sırasında, projenin ortaklık içerisinde yapılmasına, öz kaynak ile yapılmasına, yabancı kaynak ile yapılmasına veya 
öz kaynak ve yabancı kaynak ortaklı yapılmasına karar verilebilir. 

Analizler kapsamında, kamusal milli şirketlerin öz kaynak ve yabancı kaynak kullanımı da ayrıca incelenmiştir. 
Sektöre ait incelenen özel şirketler, yatırımlarında yabancı kaynak ağırlıklı çalışırken, kamusal milli şirketlerin, 
tam tersi olarak öz kaynak yoğunluklu çalıştıkları tespit edilmektedir. 

Bu çalışmaya ait finansman kaynağı, yabancı kaynak ağırlığı ile gerçekleştirilmektedir. Yabancı kaynak kullanım 
oranı % 75 özkaynak kullanımı % 25 olarak kullanılmaktadır. 

Kaynak maliyeti incelendiği zaman, yabancı kaynağın maliyeti kullanılacak anapara üzerinden işlem gören faiz 
olmaktadır. Özkaynağın maliyeti ise şirket yönetimi ve ortakların beklentileri olmaktadır. 

Bu çalışmaya ait yabancı kaynak maliyeti olan faiz giderleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
yayınlanan, Bankalarca Açılan Ticari TL Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları dikkate alınmaktadır. 
Yıllara yaygın en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalaması olan TL faiz oranları Çizelge 3.19’da sunulmuştur.
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Çizelge 3.19.  TCMB bankalarca açılan ticari TL kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları

(2015 Şubat ayı sonu itibariyle yayınlanan verilerdir)

Merkez Bankası verileri dikkate alınarak hazırlanan yukarıda ki tabloda, her yıla ait günlük yayınlanan faiz 
oranları toplanarak, ilgili yılın ortalama faiz oranına ulaşılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ki en yüksek ve en düşük 
faiz oranları da bilgi amaçlı verilmektedir. 

Yıllık faiz oranlarına ilişkin ayrıntılı veriler son beş yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden ortalama borçlanma faiz 
oranı 12,37 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer bir kaynak maliyeti ise, firma varlığını oluşturan özkaynağın maliyetidir. Özkaynak maliyeti tespit 
edilirken hissedarların veya yatırımcıların bekledikleri getiri özkaynağın maliyetini oluşturacaktır. Uygulama 
projesine ait özkaynak maliyeti hesaplanmasında, finansal varlık değerleme modeli (Capital Asset Pricing Model-
CAPM) kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırımcılar özkaynaklarını kullanırken risk ile getiri arasındaki ilişkiyi 
incelemektedir. Yatırımcı özkaynağını riski en az olan devletlerin ihraç ettiği kısa vadeli hazine bonolarının getirileri 
ile kıyaslamaktadır. Sabit getiri sağlayan hazine bonoları böylece piyasadaki değişikliklerden etkilenmemektedir. 
Bu sebepten dolayı, piyasa risk primi sıfır olmaktadır (Brealey ve diğ., 2007). 

Bu çalışmada, piyasa risk primi sıfır olan ve sabit getirili Türkiye kamu hazinesi tarafından ihraç edilen hazine 
bonosu veya devlet tahvili getirisine karşılık, Türkiye’nin piyasa riski incelenmektedir. TCMB Elektronik Veri Dağıtım 
Sisteminde yayınlanan, İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri verileri ile risksiz getiri oranı 
dikkate alınmaktadır.
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Çizelge 3.20.  TCMB ihale yöntemiyle satılan hazine bonoları ve devlet tahvilleri

Yukarıda TCMB verileri ile hazırlanan tabloda, beş yıla ait ihraç edilen menkul kıymetler seçilmiştir. Böylece aynı 
dönemin hem menkul kıymet faiz oranı hem de ortalama kredi faiz oranı aynı dönemler içerisinde karşılaştırılmış 
olmaktadır. Ayrıca çalışmada kredilere uygulanan faiz oranlarının kullanıldığı yıllar ile seçilen değerli menkul 
kıymetlerin yılları aynı dönemi kapsamasına dikkat edilmesi, uygulanacak finansal model hesaplamalarını daha 
gerçekçi ve doğru sonuçlara varması hedeflenmektedir. 

Yıl içerisinde ihraç edilen menkul kıymetlerden kısa vadeli menkul kıymetler seçilmiştir. Farklı yıllarda ihraç 
edilen menkul kıymetlerin faiz oranları birbirleri ile tutarlı olması için vadeleri birbirine en yakın olan kıymetler 
kullanılmıştır. 
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Özkaynak maliyeti hesaplamasında kullanılan Finansal Varlıkları Değerleme Modeli (Capital Asset Pricing 
Model-CAPM), uygulama projesinin özkaynak maliyetini oluşturmaktadır. 

Piyasa getirisi (𝑟𝑚), hazine bonosu faiz oranı (𝑟𝑓), portföyün piyasadan oluşturulma oranı (𝛽𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎) dir. 

Özkaynak Maliyeti = (𝑟𝑓) + 𝛽 (𝑟𝑚−𝑟𝑓) 

Öz kaynak maliyetini hesaplamak için kullanılacak Finansal Varlıkları Değerleme Modeli yönteminde 
kullanılacak risksiz getirisi olan hazine bonosu faiz oranı (rf), yıllar itibari ile kısa vadeli menkul kıymetlerin bileşik 
ve basit faiz ortalaması ile hesaplanmıştır. Bu çalışmaya ait risksiz getiri oranı, bileşik faiz oranı ortalaması olan 
% 8,57 kullanılmaktadır. 

Piyasa getirisi (𝑟𝑚), Borsa İstanbul 100 endeksinde işlem gören petrol arama, çıkarma ve üretim yapan 
firmalara ait tarihsel fiyat işlem hacmi verileri ile hesaplanmaktadır. 

Bu çalışmanın uygulama konusuna paralel veri sağlayabilecek, Borsa İstanbul 100 endeksinde petrol çıkarma 
ve işleme yapan mevcut bir firma bulunmaktadır. Bu firmaya ait son beş yılın piyasa verileri dikkate alınmaktadır. 
İlgili firmanın yıllara ait piyasa verileri Çizelge 3.21’de verilmektedir.

Çizelge 3.21.  Borsa piyasa fiyatlarının yıllık ortalaması

Yukarıdaki tabloda, ilgili firmanın belirtilen tarihlerde seans ve BIST puanları verilmektedir. Kullanılan puanların 
tarih aralığı, risksiz faiz oranı için kullanılan devlet tahvilleri ihraç tarih aralığını içermektedir. Bu şekilde çalışmaya 
konu olan, kredi faizi, devlet tahvili ve piyasa endeks verileri aynı tarih aralığından seçilmiş olmaktadır. Böylece 
aynı dönemin verileri ile gerçeğe yakın sonuçlar hesaplanmaya çalışılmaktadır. 

Piyasa getirisi (𝑟𝑚), Borsa İstanbul 100 endeksi verilerinin ilk işlem günü 19.01.2011 endeksi 66,463 iken son 
işlem günü 18.02.2015 endeksi 85,442 ile piyasa getirisi hesaplanmaktadır. Bu durumda;

Piyasa β‘sı hesaplanması ile finansal varlıkları değerleme modeli uygulama işlemi gerçekleşecektir. Piyasa 
β‘sı hesaplanırken, piyasa getirisinde hesaplamaya kaynaklık eden ilgili firmaya ait borsa verileri kullanılmaktadır.

Sistematik risk ölçütü beta katsayısı, piyasa portföyü getiri oranı için meydana gelen değişmelere bağlı 
olarak, hisse senedinin belirli bir zamanda getirisi ile menkul kıymet pazarının belirli zaman getirisi arasındaki 
değişikliği göstermektedir. Beta katsayısı, bir hisse senedinin piyasa ile birlikte hareket etme eğilimini veya piyasa 
değişkenliğini gösterir. Bir başka ifade ile beta katsayısı, bir menkul kıymetten beklenen getirinin piyasa portföyü 
değişimlerine karşı ne derecede duyarlı olduğunu göstermektedir. Piyasa portföyünün beta kat sayısı 1, risksiz faiz 
oranının beta katsayısı ise 0 kabul edilmektedir (Kırlı, 2006).
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Bu modele göre, hisse senedinin getirileri ile pazar getirileri arasında yapılan bir regresyon analizi, matematiksel 
olarak βi değişkeni gibi gösterilen belirli bir i hissesi için söz konusu hisse senedinin Beta katsayısını verecektir. 
Beta katsayısı, 1’den fazla olan hisse senedi ekstra pazar riskine sahiptir ve bunun sonucu olarak ekstra pazar 
kovaryansı gözlenmektedir. Buna göre 1’den fazla bir Beta değerine sahip olan hisse senedi, pazarın sahip olduğu 
getiriden daha yüksek bir getiri vaat etmektedir. Aynı şekilde 1’den az Beta değerine sahip olan hisse senedi daha 
düşük bir kovaryans, dolayısıyla pazarın sahip olduğu getiriden daha az bir getiriye sahip olacaktır (Küçükkocaoğlu 
ve Kiracı, 2003).

Piyasa getirisi(𝑟𝑚), hazine bonosu faiz oranı (𝑟𝑓), portföyün piyasadan oluşturulma oranı (𝛽𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎) dir. 

Özkaynak Maliyeti = (𝑟𝑓) + 𝛽 (𝑟𝑚 - 𝑟𝑓) 

= 0,0857 + 1,0438 (0,2855 - 0,0857) 

= 0,2942 

Projeye ait özkaynak maliyeti oranı % 29,42’dir.

Proje Nakit Çıkışları 

Projeye ait nakit çıkışlar hesaplanarak, proje ömrü boyunca gerekli olan finansman kaynağı belirlenmektedir. 
Ayrıca farklı yıllara ait nakit çıkışlarının zaman değeri de dikkate alınarak ayrıca hesaplanmaktadır. Projenin 
ekonomik ömrü boyunca nakit çıkışı gerektiren yatırımları Tablo…’da verilmiştir.

Çizelge 3.22. Projenin yatırım tutarları (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

Projenin ekonomik süresi olan yedi yıl boyunca, harcama ve yatırımlarım tutarı 40.655.498 $ olarak 
hesaplanmaktadır. Projenin ilk onsekiz ayı üretimin gerçekleşmediği yatırım dönemidir. Bu döneme ait toplam 
yatırım tutarı 6.635.328  $ olarak gerçekleşmektedir. 
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Projenin üretime başlamadığı dönem içerisindeki yatırım tutarının maliyeti, projenin nakit çıkışları içerisinde 
yer almaktadır. Projeye ait nakit çıkış tablosu hazırlanmadan, başlangıç yatırım 6.635.328  $ tutarının maliyeti 
hesaplanmaktadır. Böylece, projeye ait tüm nakit çıkışlar belirlenmiş olmaktadır. 

Proje yatırımlarının % 75’i yabancı kaynak kullanımı, % 25 özkaynak kullanımı ile gerçekleştiğini belirtilmişti. 
Yabancı kaynağın maliyeti TCMB kredilere uygulanan faiz oranı 0,1237 olarak hesaplanmıştır. Özkaynak maliyeti 
ise, Finansal Varlıkları Değerleme Modeli uygulanarak 0,2942 olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 3.23. Kaynak kullanım maliyeti (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

Projenin üretim öncesi kaynak kullanım maliyeti 1.103.620,93 $ olarak hesaplanmıştır. Projeye ait nakit çıkış 
tablosu için başlangıç yatırımları içerisinde üretime başlanılmayan yıllara ait kaynak maliyeti kalemi olarak yer 
almaktadır. Projeye ait nakit akışı Çizelge 3.24’de verilmiştir.

Çizelge 3.24. Proje nakit çıkış tablosu (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

Projeye ait nakit çıkışları 41.759.118 $ olarak hesaplanmıştır. Proje nakit çıkışlarının zaman değerini dikkate 
alarak ayrıca hazırlamak, projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı başabaş noktasının ve proje bitiş 
karlılığının daha gerçeğe yakın verilerle analiz edilmesini sağlamaktadır. Paranın zaman değerini dikkate alan 
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yöntemde önemli olan belirli bir indirgeme oranı ile nakit giriş ve çıkışları hesaplayarak belirlemektir. Bu çalışmada 
uygulanacak indirgeme oranı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) oranı kullanılacaktır. 

Buna göre; yabancı kaynak kullanım oranı (Wd), yabancı kaynak maliyeti (kd), kurumlar vergisi (t), özkaynak 
kullanım oranı (We), özkaynak maliyeti (ke) olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2004).

Kaynak dağılımı ile hesaplanan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı 0.15 projenin iskonto oranı olarak 
kullanılmaktadır. Projeye ait nakit giriş ve nakit çıkışların zaman değeri hesaplamalarında, iskonto oranı 0.15 
olarak kullanılmaktadır.

Çizelge 3.25.  Nakit çıkışların zaman değeri (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

** Zaman değeri dikkate alınarak 0,15 iskonto oranı ile hesaplanmıştır. 

(P : Nakit çıkış değeri, i : iskonto oranı 0,15, n : yıl katsayısı)

Zaman değeri dikkate alınmadan hesaplanan toplam 41.759.118 $ nakit çıkışların iskonto edilen bugünkü 
değeri, 23.008.734 $ olarak hesaplanmaktadır.

Üretim ve Gelir Göstergeleri 

Rezerv bölgesi çalışmaları sonucu açılacak kuyulara ait üretim kapasitesi verimliliği ile elde edilecek petrolün 
yıllık varil sayısı ve üretilen petrol varilinin piyasa satış fiyatı proje getirisinin temel faktörü olmaktadır. 

Petrol varil fiyatlarının değişkenliğindeki belirsizlikler proje getiri analizinde beklenmedik riskler oluşturabilir. 
Bu risk faktörünü etkileyen en önemli etkenlerden biri petrol fiyat dalgalanmalarıdır.
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Çizelge 3.26.  Geçmiş yıllara ait gerçekleşmiş petrol varil fiyatları (bbl : varil) (BP, 2014)

* http://tr.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
** http://tr.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
(Ocak-Mart 2015 ortalaması)

Geçmiş yıllara ait petrol varil fiyatları incelendiğinde, fiyat hareketlerinin değişken olduğu görülmektedir. 
Ayrıca yıllar arası değişken değerler arasındaki fark bazı yıllarda önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu 
durum yatırımcının risk faktörüne karşı alması gereken önlemin artacağı sinyalini vermektedir. Ayrıca 2014 ve 
2015 yıllarında aşağı yönlü önemli derecede değişen fiyat mekanizması yatırımcılar için beklenmedik risk derecesi 
oluşturmaktadır. 2014 yılından itibaren fiyatlarda düşüşler yaşanmıştır. 2015 yılında ise beklenmedik bir fark ile 
düşüş devam etmiştir. Uygulama projesinin 2015-2020 yıllarını kapsayan bir proje olması, fiyat mekanizmasındaki 
dalgalanmaların gerçeğe yakın tahmin edilmesi önemli görülmektedir.

Uygulama projesine ait gelecek petrol fiyatları, uluslararası kuruluşların tahminleri dikkate alınarak uygulama 
gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası kuruluşların geleceğe dönük petrol varil fiyat tahminleri aşağıda sunulmuştur; 

Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. (New York City, USA) dünyanın en büyük şirketi olarak kabul edilmektedir. 2015 
yılı 55 - 60 $, 2016 yılı 65 - 70 $ olarak tahmin etmektedir (uzmanpara.milliyet, agis, 2015). 

Morgan Stanley ABD Yatırım Bankası (New York City, USA), 2015 yılı 55 $, 2016 yılı 65 $, 2017 yılı 75 $, devam 
eden yıllarda 115 $ ile 120 $‘a kadar yükseleceğini tahmin etmektedir (sabah, agis, 2015). 

Moody’s Investors Service (New York City, USA) uluslararası kredi derecelendirme kuruluşudur. 2015 yılı 55 $, 
2016 yılı 65 $ olarak tahmin etmektedir (bloomberght, agis, 2015). 

Goldman Sachs ABD Yatırım Bankası (New York City, USA), 2015 yılı 50$, 2016 yılı 70$ olarak tahmin etmektedir 
(enerji-borsasi, agis, 2015). 

Société Générale (Paris, Fransa), Avrupa’nın ana finans şirketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 2015 yılı 
55 $ olarak tahmin etmektedir (enerji-borsasi, agis, 2015). 

Petrol fiyatlarının dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olması ve sürekli fiyat değişiklikleri göstermesi 
nedeni ile geleceğe dönük tahminler yapmak zor bir durum olmaktadır. Uygulama projesine ait petrol varil fiyatları 
uluslararası kuruluşların tahmin ettikleri fiyatların yaklaşık ortalama değerleri alınarak yapılmaktadır.
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Çizelge 3.27. Gelecek yıllara ait petrol varil fiyatları (bbl : varil)

Yukarıda hazırlanan geleceğe dönük tahmini petrol varil fiyatları ile uygulama projesi hazırlanmaktadır.

Çizelge 3.28.  Nakit girişlerin zaman değeri (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

** Zaman değeri dikkate alınarak 0,15 iskonto oranı ile hesaplanmıştır.
(P:Nakit çıkış değeri, i:iskonto oranı 0,15, n:yıl katsayısı)

Zaman değeri dikkate alınmadan hesaplanan toplam 116.121,955 $ nakit girişler, 0.15 iskonto oranı ile 
hesaplanan nakit girişlerin bugün ki değeri 83.486.368,09 $ olmaktadır.

Projenin Net Bugünkü Değeri  

Bir projeye ait nakit girişlerin belirli bir iskonto oranı ile indirgenerek hesaplanan bugünkü değerlerin, projeye 
ait nakit çıkışların bugünkü değerinden çıkarılması ile bulunan değerdir.
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Bu yöntemde uygulanan iskonto oranı genel itibariyle projenin minimum getirisi veya ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti oranıdır. Bu hesaplamalar sonucunda projenin net bugünkü değeri pozitif ise proje kabul edilmektedir. 
Eğer net bugünkü değer sıfır hesaplanır ise projeye yatırılan sermayeyi bire bir karşıladığı anlaşılmaktadır. Net 
bugünkü değeri sıfır olan projeler diğer bir değişle minimum getiri sağlamış olmaktadır.

Çizelge 3.29. Projenin net bugünkü değeri (NBD)

Proje ait nakit çıkışlar ile nakit girişlerin farkı sonucu net nakit akımı hesaplanmıştır. Bu net nakit akımları, 
minimum beklenti oranı veya ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranı olan %15 ile iskonto edilerek net nakit 
akışların bugünkü değeri bulunmuştur. Bu projeye ait toplam net nakit akışlar 60.477.634,40 $ olarak hesaplanmıştır.

Projenin net bugünkü değeri, net nakit akışlarının iskonto edilmiş tutarı 60.477.634,40 $’dan projenin 
başlangıç yatırımı yani proje sıfır yılı yatırım tutarı 7.738.949 $’un arasındaki fark alınarak 52.738.685,40 $ olarak 
hesaplanmaktadır.
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Proje İç Getiri Oranı 

İç getiri oranı (Internal Rate Of Return - IRR), bir yatırım projesinin nakit giriş ve çıkışlarını birbirine eşitleyen 
iskonto oranıdır. Zaman değerini dikkate alan bu yöntem, yatırımın net nakit akışlarının net bugünkü değerini sıfıra 
eşitleyen iskonto oranının hesaplanması metodudur (Ercan ve Ban, 2008).

İç getiri oranı, projeye ait minimum beklenti oranından veya projenin iskonto oranı olan ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyetinden düşük olması istenmemektedir. Çünkü, beklenen getiri veya ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti oranı iç getiri oranından büyük olması durumunda projenin NBD negatif olmaktadır. Bu durumda proje 
reddedilmesi gerekmektedir (Anbar ve Alper, 2009).

Çizelge 3.30. İç Getiri Oranı (IRR) hesaplama (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)

Projenin getiri oranı % 298,629 hesaplanarak projeye ait beklenen getiri ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti 
karşılaştırması yapılmıştır.

Çizelge 3.31. Proje değişkenleri
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Yukarıdaki tabloda proje ait değişkenler verilmektedir. Bu değişkenler ile proje kabul edilme veya reddedilme 
kararı verilebilmektedir. Projeye ait verilecek kararlarda temel etken olan iç getiri oranının (İGO) diğer oranlara 
göre yüksek olmasından yukarıda bahsedilmektedir. Bu duruma göre, projenin iç getiri oranı öncelikle ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyeti (AOSM) oranından ve finansal varlıkları değerleme modeli (FVDM) ile hesaplanan 
özkaynak maliyeti oranından büyük olduğu saptanmaktadır. Bu hesaplamalar ile bu proje kabul edilebilmektedir.

Projenin Karlılık Endeksi 

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan ve zaman değerini dikkate alan diğer bir yöntem de karlılık endeksidir. 
Karlılık endeksi, projeye ait net nakit akışlarının bugünkü değerinin projenin ilk yatırım tutarına bölünmesi ile 
hesaplanmaktadır.

Karlılık endeksi 1 den büyük olması kabul edilmektedir. Böylece projenin yatırım tutardan fazla getiri sağlamış 
olmaktadır. Ayrıca projeye her bir birimlik yatırıma karşılık ne kadar getiri sağlandığı görülebilmektedir. 

Karlılık endeksi alternatif olarak kullanmasını gerekli kılan diğer bir durum ise net bugünkü değerleri aynı olan 
iki farklı proje seçiminde kullanılmaktadır. Aynı net bugünkü değeri veren projeler eşit değerlere sahiptir. Böyle 
durumlarda karlılık endeksi hesaplanarak hangi projenin karlı olduğu tespit edilmektedir (Ercan ve Ban, 2008).

Karlılık Endeksi = 60.477.634,40 / 7.738.949 = 7.814

Projenin karlılık endeksi 12,055 olarak hesaplanmakta olup 1 den büyüktür. Karlılık endeksi de projenin kabul 
edilebilir olduğu sonucu vermektedir. 

Projenin Geri Ödeme Süresi 

Projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin belli bir iskonto oranından indirgenmiş 
değerleri, yatırımın tutarının bugünkü değerine eşit oluncaya kadar toplanır ve böylece eşitlik sağlandığı yıl sayısı, 
indirgenmiş geri ödeme süresini verir (Anbar ve Alper, 2009).

Çizelge 3.32. Kümülatif Net Nakit Akışlar Zaman Değeri (Değerler, döviz cinsinden ABD dolarıdır)
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Projeye ait nakit çıkışların ve nakit girişlerin iskonto oranı ile zaman değeri dikkate alınarak, projenin net 
nakit akışları hesaplanmıştır. Projeye ait toplam nakit çıkışlar, üretimin başlaması itibariyle bir yılı doldurmadan 
karşılanmaktadır. 2015 yılı ikinci döneminde üretimin başlaması ile 2015 yılı sonunda nakit çıkışların 4.443.113,12 
$’ı karşılanırken, 2016 üretim yılının hemen ilk başlarında nakit çıkışların arta kalan 3.295.835,88 $’lık tutarı 
karşılanmaktadır. Buna göre projeye ait başlangıç yatırım tutarı, üretimin başlandığı yıl içerisinde karşılanmaktadır. 

Geri ödeme süresi = 6 ay + [(3.295.835,88 / 29.111.728,14)*12] = 7,35 aydır. 

Projenin başlangıç yatırımını geri ödeme süresi projenin 7,35’inci ayında gerçekleşmektedir.

Ekonomik Katma Değer Yöntemi İle Bakış 

Diğer bir değerleme ölçüsü olarak uygulanacak olan Ekonomik Katma Değer yöntemi, net faaliyet karından 
düzeltilmiş vergilerin çıkılması sonucu, kalan değerin sermaye maliyetini ne kadar karşıladığını tespit etmek için 
kullanılacaktır.

Çizelge 3.33. Değere dayalı gelir tablosu

Projeye ait değere dayalı gelir tablosunda, satışlar; projenin nakit girişleri değeri dikkate alınmaktadır. Satılan 
malın maliyeti; projenin yatırım tutarı olarak kabul edilmektedir.

Petrol yatırım projelerinin getirisi kadar maliyeti ve risk faktörü de yüksektir. Proje kabulü öncesi hazırlanan 
bölge ve fiziki yatırım maliyetleri çalışmasında ele alınacak önemli bir nokta, proje finansmanı için kullanılacak 
kaynak bileşenidir. Öz kaynak mı, yabancı kaynak mı, yoksa öz ve yabancı kaynak kullanım ağırlığımı olduğudur. 
Bu çalışmada petrol sektörüne ait yapılan hesaplamalarda özel teşebbüs yatırımları kaynak kullanımının %80’lik 
kısmı yabancı kaynak kullandığı saptanmıştır. Kamu şirketleri veya ülke milli şirketlerinde bu durum tam tersi 
olduğu incelenmiştir.

Petrol sektöründe kullanılan yabancı kaynağın vadesi daha çok kısa vadeli yabancı kaynak tercih edildiği 
görülmüştür. Hatta kısa vadeli yabancı kaynakların devamlı sermaye olan uzun vadeli yabancı kaynak ve özkaynak 
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oranından büyük olduğu saptanmıştır. Bu projelerin üretime başlandığı yıl içerisinde veya bir buçuk yıl içerisinde 
nakit girişlerin başlangıç yatırımını hızlı bir şekilde karşıladığı hesaplanarak tespit edilmiştir. Böylece nakit 
girişlerinin kısa vadede ve ne kadar erken dönüş sağladığını göstermektedir. Yabancı kaynak kullanım oranı yüksek 
olmasına rağmen erken geri ödeme süresi vadeyi kısaltmış böylece kısa vade kaynak kullanımdan doğan düşük 
faiz oranları ile projenin kaynak maliyeti minimum seviyeye çekildiği analiz edilmiştir.

Petrol sektörü bilançosu varlık ve kaynaklarını karşılaştırdığımız zaman ise cari oran olan dönen varlıkların 
kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama gücü bir veya birden biraz fazla çıktığı tespit edilmiştir. Bu da net işletme 
sermayesinin sıfıra yakın olduğunu göstermektedir. Ayrıca likit oran olan dönen varlıklardan stokların düşülmesi 
ile mevcut nakit ve nakit benzeri değerlerin kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama gücüne bakıldığında, birden 
küçük olduğu görülmektedir. Bu şekilde bakıldığında riskli bir durum görünse de yukarıda açıklandığı gibi nakit 
girişlerin yatırım tutarını kısa sürede karşılaması bu riski ortadan kaldırmaktadır.

Bu çalıma için hazırlanan değere dayalı gelir tablosundan projeye ait faaliyet karı oranı yaklaşık % 45 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu da projeye ait ana faaliyet konusundan edinilen karın büyüklüğünü göstermektedir. Zaman 
değerini dikkate alan iç getiri oranı (IRR) incelendiği zaman ise projenin getirisi % 298 olduğu hesaplanmıştır. 
Bu oran projenin gelecekte elde edeceği nakit akışları ile yatırım tutarını neredeyse üç katına katlayarak geri 
ödeyeceği bilgisini vermektedir.

Günümüzde petrol sektörünün kartel bir piyasa olarak devam etmesi, sektöründeki bu kardan kaynaklı en 
önemli finansal etkisidir. Ancak petrol sektörünün kartelleşmesinde birçok etken mevcuttur. Gelişen sanayi ve 
teknoloji ham maddesi olarak kullanılan petrol, kimi zaman finansal karlılık açısından daha önemli nedenler 
doğurmaktadır. Bunların başında savunma sanayi gelmektedir. Kimya endüstrisi doğrudan etkilenen diğer bir 
pazar etkenidir.

Gülçin (2015) çalışması ile petrol sektörüne finansal açıdan yaklaşılarak pazarın karlılık düzeyi somut bir örnek 
ile gösterilmeye çalışılmıştır. Bu sektörün karlılığı yüksek olmasına karşın, bu sektör projeleri için kullanılacak 
yatırım kaynak miktarı bir o kadar da büyük olmaktadır. Ayrıca makine, ekipman ve donanım olarak olağan üstü 
varlığa ve eğitimli emek gücüne sahip olunması gerekmektedir. Bu unsurlara ek olarak siyasi ve politik unsurlar 
temel öncelik arz etmektedir. Birde küresel ekonomideki belli başlı petrol firmaları ve kartelleşmiş gizli ve açık 
oluşumlar, bu sektörde rahat yatırım olanaklarını kısıtlamaktadır.
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TÜRK PETROL KANUNU, YÖNETMELİĞİ VE 
RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

4. BÖLÜM
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4. TÜRK PETROL KANUNU, YÖNETMELİĞİ VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

4.1. TÜRK PETROL KANUNU

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2013 

Resmi Gazete Sayısı: 28674

Kanun No. 6491 Kabul Tarihi: 30/5/2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak 
hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, 
denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma 
sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Açık saha: Bu Kanun hükümleri çerçevesinde aramaya, işletmeye veya bunlar için başvuruya açık 
bulundurulan sahayı,

b) Arama: Araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetlerini,

c) Arama giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat giderleri hariç, arama faaliyetleri 
için yapılan masrafları,

ç) Arama ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda arama faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini,

d) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla kuyu açılmasını,

e) Araştırıcı: Araştırma izni sahibini,

f) Araştırma: Petrol aramak üzere arazinin, yerden veya havadan topografik, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal 
ve benzeri yöntemlerle veri toplanarak incelenmesi, arama sondajları hariç jeolojik bilgi edinmek için sondajlar 
yapılması işlemlerini,

g) Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe verilen izni,

ğ) Arayıcı: Arama ruhsatı sahibini,

h) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

ı) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

i) Devlet hissesi: Üretilen petrol üzerinden Devlete verilecek payı,

j) Doğalgaz: Yerden çıkan veya çıkarılabilen gaz hâlindeki doğal hidrokarbonları,

k) Geliştirme: Petrollü arazinin değerlendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açılmasını, yer üstü tesislerinin, 
taşıma hatlarının ve yer üstü depolarının kurulmasını,

l) Genel Müdür: Petrol İşleri Genel Müdürünü,

m) Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

n) Ham petrol: Yerden çıkan veya çıkarılabilen sıvı ve katı hâldeki doğal hidrokarbonları,

o) İşletmeci: İşletme ruhsatı sahibini,

ö) İşletme ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda üretim faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini,

p) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol birikiminin bulunmasını,

r) Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan intifa ve 
irtifak haklarını,
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s) Malzeme: Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere petrol, akaryakıt, ham, yarı mamul veya mamul tüm eşya, 
donanım ve ekipman, makine, her türlü nakil vasıtaları ve diğer tüm vasıtalar ile bunlara ait yedek parçaları,

ş) Müşterek temsilci: Petrol hakkının birden fazla hissedarı olması hâlinde, bu hak sahiplerinin birlikte 
göstereceği temsilciyi,

t) Petrol: Ham petrol ve doğal gazı,

u) Petrol bulgusu: Sondajlı arama faaliyetleri sırasında petrol varlığının tespit edilmesini,

ü) Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158,984 litre (bir varil) ham 
petrolü veya 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 1 metreküp doğal gazı,

v) Petrol hakkı: Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini,

y) Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlemlerden herhangi biri için 
lüzumlu enerji ve su tesisleri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana iletim hattı veya yakınındaki rafineriye 
veya doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, kamp ve diğer tüm 
tesislerle teçhizatın inşasını, kurulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere ilişkin mali, ticari ve idari faaliyetleri,

z) Petrollü arazi: İşletmeye elverişli miktarda bir petrol varlığının belirlendiği arz parçasını,

aa) Sermaye mevcutları: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda değerleme ölçüleri gösterilen 
ekonomik işletmelere dâhil kıymetler ile ilgili petrol hakkı sahibinin aynı Kanun hükümleri gereğince sermaye 
hesabına alıp aktifleştirdiği arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan 
kuyuların açılma giderlerini,

bb) Sermaye mevcutları esası: Petrol hakkı sahibinin, Türkiye’deki petrol işlemi ile ilgili olarak kullanmaya 
tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 213 sayılı Kanuna göre hesaplanmış kıymetini,

cc) Sondaj ferî giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanılmamış olan veya 
tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir yıl sonunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda 
hâlinde olan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme 
veya bu işlemlere hazırlık için ve bunlara ilişkin olarak yapılan tüm işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal, kira 
ve malzeme masraflarını,

çç) Tehlikeli fiil: Petrol işleminin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin 
ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki varlıkların veya yerlerin tahribine veya yok olmasına 
sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

dd) Tespit sondajı: Petrollü arazinin boyutunu tespit etmek üzere sınırlı sayıda kuyu açılmasını,

ee) Türkiye arazisi: Türkiye Cumhuriyetinin topraklarını, iç sularını, kara sularını ve bunların ötesinde sınırları 
uluslararası hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarını,

ff) Ülke ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri: Sondaj aletleri ve benzeri 
teçhizat hariç olmak üzere sondaj ferî giderleri ile üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılmasında 
kullanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi ekonomik değer için yapılan masrafları,

gg) Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde 
veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını,

ğğ) Üretim artırma yöntemi: Üretim yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akışkanlığını artırmak ve/veya 
azalmakta olan rezervuar enerjisinin artırılması amacıyla itim desteği sağlanarak ek üretim elde etmek üzere 
kullanılan metotları,

hh) Üretim sahası: İşletme ruhsatı içindeki petrollü araziyi,

ıı) Üretim sondajı: Petrollü arazide üretim amacıyla kuyu açılmasını ifade eder.

Mülkiyet

MADDE 3 - (1) Türkiye’deki petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

Bölgeler ve açık sahalar

MADDE 4 - (1) Türkiye arazisi, bu Kanun bakımından kara ve deniz bölgeleri olarak ikiye ayrılır. Kara ve deniz 
bölgelerini ayıran sınır kıyı çizgisidir. Deniz bölgeleri karasuları içi ve karasuları dışı olmak üzere ikiye ayrılır. 
Karasuları dışı denizlerde araştırma izni, arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, devri ve süre uzatımları 5 inci, 
6 ncı ve 8 inci maddede belirlenmiş haklardan az olmamak üzere Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Bu alanlar, 
Bakanlar Kurulu kararıyla tamamen veya kısmen aramaya ve işletmeye kapatılabilir, tadil edilebilir veya kapatılan 
bir alan tekrar açılabilir.

(2) Bu maddeye göre verilen kararlar müktesep hakları ihlal edemez.

(3) Askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde yapılacak işlemlerle ilgili izin verilmeden önce ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının görüşü alınır.

Araştırma izni

MADDE 5 - (1) Genel Müdürlük, araştırma izni için yapılan başvuruyu uygun bulduğu takdirde bu izni altmış 
gün içinde verir. İzin talep edilen sahanın bir kısmında araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı verilmiş 
olması araştırma izni verilmesini engellemez. Ancak araştırıcı, işlem yapmakta olan diğer bir petrol hakkı sahibinin 
rızası olmadan sürmekte olan sondaj ve benzeri saha etütlerinin yapıldığı yerlere giremez. Araştırma izni sahibi, 
araştırma alanının hektarı başına bir defaya mahsus olmak ve ödeme şekilleri yönetmelikle düzenlenmek üzere 
elli kuruş ücret ödemekle yükümlüdür. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden tespit edilir. Araştırma sonucu elde edilen 
bilgiler Genel Müdürlüğe de verilir ve Genel Müdürlük sekiz yıl süre ile bu bilgileri gizli tutar. Genel Müdürlük ve 
başvuru sahibi arasında bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere mutabık kalınan diğer hususlar, araştırma 
izninin bir ekini teşkil eder. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arama ruhsatı

MADDE 6 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre arama ruhsatı; arama ruhsatı alanı içinde arama yapmak, arama 
ruhsatı alanı çevresinde araştırmada bulunmak, bulunan petrollü alanları geliştirerek bu sahadan petrol üretmek 
ve keşif başvurusunda bulunmak üzere verilir.

(2) Arama ruhsatı kara sınırları ve karasuları içi denizlerde 1/50.000 ölçekli pafta esasına göre yapılır. En büyük 
ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli bir tam paftadır. En küçük ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli aynı pafta içerisinde kalmak 
kaydıyla 1/25.000 ölçekli bir tam paftadır. Ruhsat alanı 1/50.000 ölçekli paftanın dışına taşamaz ve 1/25.000 ölçekli 
paftalardan oluşur.

(3) Münhasır ekonomik bölge sınırları içinde ruhsatlandırma birer tam derecelik enlem ve boylam çizgileri 
arasında kalan bir derecelik alan esasına göre yapılır. En büyük ruhsat alanı bir derecelik alandır. En küçük ruhsat 
alanı bir derecelik alan içerisinde kalmak kaydı ile 1/100.000 ölçekli bir tam paftadır. Ruhsat alanı bir derecelik 
alanın dışına taşamaz ve 1/100.000 ölçekli paftalardan oluşur.

(4) Arama sahaları kara, karasuları, münhasır ekonomik bölge sınırları ve kıyı çizgileri dışında, kuzey-güney ve 
doğu-batı istikametinde ve pafta kenarları ile doğru hatlarla çevrilir. Bu sahaların sınırlarının belirlenmesi, diğer 
sahalarla komşuluğu ve birleşimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Arama ruhsatının süresi, karalarda beş, denizlerde sekiz yıldır.

(6) İş programını yerine getiren ruhsat sahibinin en az bir sondaj yapılmasını da içeren iş ve yatırım programı 
ile buna karşılık gelen yüzde 2 teminatı vermesi kaydıyla ruhsat süresi karalarda iki, denizlerde üç yıla kadar 
uzatılabilir.

(7) Birinci uzatım süresi içinde sondaj programını yerine getirmiş bir petrol hakkı sahibinin arama ruhsatının 
süresi, yeni bir sondaj ve yatırım programı ile buna karşılık gelen yüzde 2 teminatı vermesi hâlinde karalarda iki, 
denizlerde üç yıla kadar uzatılabilir.

(8) Bu Kanun hükümlerine göre, arama ruhsatının süresi ilk yürürlük tarihinden itibaren yapılan uzatmalar 
dâhil, karalarda dokuz, karasuları içi denizlerde on dört yıldan fazla olamaz. Ancak arama ruhsatının süresi 
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sonunda petrol keşfi yapılan alanlarda bu petrol keşfinin ticari değerlendirmelerinin yapılabilmesi için iki yıla 
kadar ilave süre verilebilir.

(9) Arama sahasında açılmakta olan bir arama kuyusunun bitirilmesi veya varsa üretim testlerinin 
tamamlanabilmesi için gerekli olan operasyon süresi, arama ruhsatı süresini aşacak durumda ise petrol hakkı 
sahibinin talebi üzerine altı aya kadar ek süre verilebilir.

(10) Arama ruhsatında yapılan bir keşiften sonra arayıcı, sahayı geliştirme ve üretime başlamakla yükümlüdür. 
Bu takdirde arayıcı, üretilen petrol bakımından, işletmecinin tüm hak ve yükümlülüğüne tabidir.

(11) Genel Müdürlükçe belirlenen ve aramaya açık olan alanlar 7 nci maddede yer alan ruhsatlandırma 
usulündeki başvurulara kapatılarak açık artırmaya çıkmak suretiyle arama ruhsatına konu yapılabilir. Başvuruya 
kapatılan bu alanlar Genel Müdürlük tarafından tekrar açılmadan bu alanlara ruhsat başvurusu yapılamaz. Açık 
artırmanın hangi usul ve şartlarda yapılacağı, alınacak yatırım teminatının oranı ile bu teminatın iadesi, petrol 
işlemine ilişkin şartlar ve yaptırımlar açık artırma öncesinde şartnamede belirtilir.

Başvuru ve ruhsatlandırma usulü

MADDE 7 - (1) Petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun 
mevzuata uygunluğu, başvuranın mali yeterliliği ve taahhüt edilen iş ve yatırım programının bu Kanunun amacını 
diğer başvurulara nazaran daha kısa sürede yerine getirme özelliği dikkate alınır. Mali yeterlilik ile iş ve yatırım 
programının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(2) Arama ruhsatı alınması için, yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Petrol 
aramalarına açık bir sahaya yapılan ilk arama ruhsatı başvurusunun kapsadığı alan ilan edilir. İlk ve sonraki 
başvuruların içeriği ilan tarihini takip eden doksan gün boyunca gizli tutulur. Bu süre içinde yapılan ve aynı arazi 
parçasını tamamen kapsayan başvurular, birinci fıkra çerçevesinde birlikte değerlendirilir. Bu süre içinde yapılan 
ve aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile doksan günden sonra aynı alana yapılan 
başvurular değerlendirmeye alınmaz. Reddedilen arama ruhsatı başvuru sahasına veya terk edilen veya iptal edilen 
arama sahasına, ret, terk veya iptal kararının kesinleşip Resmî Gazete’de ilanını takiben yapılacak başvurular 
hakkında da bu hükümler uygulanır. Doksan gün sonunda Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınan başvurular 
en geç altmış gün içinde sonuca bağlanır.

(3) Başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ve süre uzatım taleplerinde vermiş olduğu iş programı için gerekli 
yatırım tutarının yüzde 2’si kadar teminat verir. Denizlerde bu oran yüzde 1 olarak uygulanır. Teminatın taahhüt 
edilen iş programının yıllık gerçekleşen miktarına karşılık gelen kısmı petrol hakkı sahibine iade edilir. Bu teminata 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(4) Teminatlar, ruhsat verilişi veya süre uzatımı kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe 
verilir. Aksi hâlde ruhsat iptal edilir.

(5) Petrol bulgusu tespit edilememiş veya geleneksel olmayan yöntemlerin uygulanacağı alanlarda teminat 
alınıp alınmamasına, alınacak ise üçüncü fıkradaki oranları geçmemek üzere teminatın oranını belirlemeye 
Bakanlık yetkilidir.

İşletme ruhsatı

MADDE 8 - (1) Arama faaliyeti kapsamında keşif yapılması hâlinde, ruhsat süresince arama ve üretim yapılması 
ile üretilen petrolün satılması için işletme ruhsatı düzenlenir. İşletme ruhsatı arama ruhsatının verildiği tarihte 
geçerli olan şartları ihtiva eder.

(2) İşletme ruhsatı alınması için yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlüğe başvurulur. İşletme 
ruhsatından arta kalan alana ait arama ruhsatı, süresinin sonuna kadar devam eder.

(3) İşletme ruhsatı, yönetmeliğe göre alınacak iş ve mali yatırım programı dikkate alınarak yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başvuru sahibinin talebine göre yirmi yıl için verilir. Mücbir sebepler dışında programa uygun olarak 
üretime başlanması ve faaliyette bulunulması esastır. Aksi takdirde 24 üncü maddede öngörülen idari yaptırımlar 
uygulanır. İşletme ruhsatı süresi, uzatım talebine ekli olarak verilen üretim programının uygun görülmesi hâlinde, 
onar yılı geçmemek üzere iki defa uzatılabilir.

(4) İşletme hakkı süresi sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere, Bakan onayıyla müzayedeye 
çıkarılabilir. Ancak müzayedeye çıkılmadan önce Bakanlık bu sahayı işletme ruhsatı konusu olarak isteyip 
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istemediğini süre tayini suretiyle yazacağı bir yazı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından sorar. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının talebi hâlinde saha müzayedeye çıkarılmaz. İşletme ruhsatı evvelce müzayedeye 
çıkarılmış bulunan bir işletme sahasının tamamı veya bir kısmı yine Bakan onayıyla müzayededen kaldırılabilir. 
İdari yaptırım sonucu iptal edilen işletme ruhsatının sahibi olan petrol hakkı sahibi veya sahipleri aynı işletme 
ruhsatında tekrar hak sahibi olamazlar.

(5) Müzayede kararı kaldırılmadıkça, müzayedeye çıkarılan bir saha için arama ve işletme ruhsatı verilmez. Bir 
sahanın müzayedeye çıkarılması, en fazla teklifte bulunana verilmesini veya herhangi bir teklifin kabul edilmesini 
gerektirmez. Müzayedenin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(6) İşletme ruhsatı sahibine talebi hâlinde, ürettiği petrolü nakletmek üzere boru hattı inşa izni verilebilir.

(7) Üretim sahaları kısmen veya tamamen aynı petrollü arazi içinde bulunan işletmeciler petrol işlemlerini 
birleştirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devlet hissesi

MADDE 9 - (1) Bir arayıcı veya işletmeci ürettiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak ödemekle 
yükümlüdür.

(2) Arama veya işletme ruhsatları ile ilgili olarak yapılan petrol işlemlerinde kullanılan petrolden Devlet hissesi 
alınmaz.

(3) Petrol sahalarında üretilen karbondioksit gazı, üretim artırma yönteminde kullanılabilir.

(4) Yer altı deposu olarak kullanılacak petrol rezervuarları, fiilen veya hesaben boşaltılmadan ve Genel 
Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan yer altı deposu olarak kullanılamaz. Yer altı depolaması için uygun görülen 
saha bir işletmecinin uhdesinde ise o işletmeciye öncelik tanınır. Depolama için gerekli olduğu belirlenen sahada 
üretilmeyecek petrolden Devlet hissesi alınmaz. Bu petrol ancak Genel Müdürlüğün izni alınarak ve Devlet hissesi 
ödenerek üretilebilir.

(5) Depolama ve diğer enerji faaliyetleri ile petrol üretim faaliyetlerinin teknik olarak bir arada yapılmasının 
mümkün olduğu sahalar hem petrol üretim faaliyetine hem de depolama ve diğer enerji faaliyetlerine konu olabilir. 
Faaliyetlerin bir arada yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda varsa kazanılmış haklar dikkate alınarak 
öncelik Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Petrol üreticisinin ödeyeceği Devlet hissesi, bir petrol birimi üzerinden üretilen ham petrolde varil başına 
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenen yerli ham petrolün 
piyasa fiyatı, doğalgazda ise dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yapılan satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

(7) Devlet hissesi, üretimin yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar Genel Müdürlüğe beyan 
edilerek tahakkuk ettirilir ve ayın sonuna kadar ilgilinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi 
dairesine ödenir. Devlet hissesinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi hâlinde, maddi delillere veya 
kanuni ölçülere dayanılarak tespit olunan farklar üzerinden Devlet hissesi tarh edilir. Tarh edilen Devlet hissesi 
yüzde 100 fazlasıyla alınır. Ancak, ilgili tarafından eksik beyan edilen Devlet hissesinin beyan edilmesi gereken 
tarihi takip eden iki ay içinde kendiliğinden beyan edilmesi durumunda Devlet hissesi yüzde 50 fazlasıyla tarh edilir. 
Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ve Genel Müdürlüğün tespiti ya da ilgilinin kendiliğinden beyanı 
üzerine artırılarak tarh edilen Devlet hissesi ilgilisine tebliğ edilir ve tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
ödenir. Süresinde beyan edilmeyen Devlet hissesine beyan edilmesi gereken son günden tahakkuk ettirildiği tarihe 
kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen Devlet hissesi Genel 
Müdürlüğün bildirimi üzerine ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 
Devlet hissesine ilişkin beyan, tarh, tahakkuk, ödeme ile tarhiyata dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(8) 8 inci maddenin yedinci fıkrasına göre petrol işlemini birleştiren işletmeciler, tek bir Devlet hissesi 
ödeyebilirler.

(9) Devlet hissesi, Bakanlığın talebi üzerine ayni olarak da ödenebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.
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Yüzey ve su hakları

MADDE 10 - (1) Petrol hakkı sahibi; arama veya işletme ruhsatında veya civarında petrol işlemi için gerekli 
arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma, anlaşmazlık durumunda kamulaştırma yoluyla, 
arazi Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise Maliye Bakanlığından bedeli karşılığında kiralamak, 
irtifak hakkı tesis etmek veya kullanma izni almak ve ruhsatına kaydedilmek suretiyle elde edebilir. Anlaşmaya 
dayanan kullanma hakkı üç yıldan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konusu arazinin kamulaştırılması, arazi 
sahibi veya petrol hakkı sahibi tarafından istenebilir.

(2) Kamu yararı niteliğindeki kamulaştırma kararı, talep üzerine Bakanlıkça verilir. İşlemler 4/11/1983 tarihli ve 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Aynı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerine göre 
acele kamulaştırma yapılabilir. Kamulaştırılan arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini 
ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur. Bu durumda, Maliye Bakanlığı tarafından petrol hakkı sahibi lehine bedelsiz 
olarak ve ruhsat süresi kadar irtifak hakkı tesis edilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde elde edilen kullanma 
hakları, arama ve işletme ruhsatının parçası olarak ruhsat süresince devam eder. Arama ve işletme ruhsatı iptal 
edilirse kamulaştırma bedeli iade edilmez.

(3) Arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme ruhsatı içindeki ve civarındaki arazide, üzerindeki kullanma 
hakkını almak ve diğer kanunların hükümlerine uyma şartları ile sondaj dâhil çeşitli yöntemlerle su aramak ve 
bulunan suları kullanmak, mevcut suların kendi işlemleri için gerekli miktarını, başkalarının bu su üzerindeki 
haklarına tecavüz etmeden, kullanmak hakkına sahiptir.

(4) Faaliyet sahibi petrol arama ve çıkarma faaliyetleri sırasında yüzey, yer altı, kıyı ve deniz sularının miktar 
ve kalite olarak korunması için her türlü etüt, inceleme, araştırma projesini yapmak, gerekli tedbirleri almak ve 
uygulamakla mükelleftir.

(5) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerdeki ruhsat ve izin alanlarında, 
ilgili mevzuata göre izin almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol arama ve işletme faaliyetleri yapılabilir.

(6) Arayıcı veya işletmecinin petrol hakkı sahibi olduğu arama veya işletme ruhsatının bir başka arama veya 
işletme ruhsatı ile komşu olduğu durumlarda, kendi ruhsatı ile komşu ruhsat arasındaki sınır çizgisine hangi 
mesafeden itibaren petrol işlemi yapabileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Terk, sahaya ilave, tesislerin kaldırılması ve devredilmesi

MADDE 11 - (1) Petrol hakkı sahibi, araştırma izni ve arama ruhsatını en az bir ay önceden, işletme ruhsatını ise 
en az üç ay önceden Genel Müdürlüğe başvurarak ve varsa saha ile ilgili kamu kurum veya kuruluşunu haberdar 
ederek kısmen veya tamamen terk edebilir. Arama veya işletme ruhsatından doğan haklar, terk edilen kısım için 
başvuru tarihinde sona erer. Ancak ruhsatın tamamı için taahhüt ettiği iş ve mali yatırım programı terk edilmeyen 
kısımda aynen uygulanır. Petrol hakkı sahibinin, bu tarihe kadar olan yükümlülükleri yerine getirilmişse, 
sorumlulukları sona erer.

(2) Genel Müdürlük, başvuru hâlinde bu Kanun çerçevesinde arama ve işletme ruhsatlarına ilaveler yapabilir. 
Bu durumda, mevcut programa ilave olarak yeni bir iş programı istenir.

(3) Arama ruhsatlarının ve ekonomik olarak üretimi sona eren işletme ruhsatlarının kullanma hakkının sona 
ermesinden itibaren altı ay içinde petrol hakkı sahibi tarafından araziden kaldırılmayan herhangi bir taşınır veya 
taşınmazın mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder. Arazi sahibinin arazi üzerindeki herhangi bir malın devrini kabul 
etmemesi hâlinde 22 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki hükümler uygulanır.

(4) Üretimi devam eden ancak kullanma hakkı sona eren işletme ruhsatının yeni işletmeciye devri hâlinde, arazide 
bulunan yüzey tesislerinin devri hususu, kullanma hakkının sona ermesinden üç ay önce devreden ve devralan 
arasında yapılan anlaşmayla belirlenir. Anlaşma sağlanamaması durumunda ruhsatta bulunan kullanılabilir tüm 
yer altı ve yer üstü tesisleri, ruhsat süresinin bitiş tarihinden itibaren hiçbir yükümlülük getirmemek kaydıyla 
Bakanlığa bedelsiz olarak devredilir. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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ALTINCI BÖLÜM

Vergilendirme

MADDE 12 - (1) Petrol hakkı sahiplerinin, safi kazançları üzerinden ödemekle yükümlü bulundukları vergiler ve 
hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri kesintisi toplamı yüzde 55 oranını geçemez.

(2) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen kurumlara, bu Kanun hükümleri uyarınca petrol arama faaliyetleri 
için yapılan serbest meslek kazancı ödemelerinden 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yüzde 5’i oranında tevkifat yapılır.

(3) Bu Kanunda yazılı petrol işlemleri ile birlikte genel hükümlere bağlı diğer faaliyetlerde bulunan petrol hakkı 
sahiplerinin petrol işlemlerine ait faaliyetleri, diğer faaliyetlerinden ayrı olarak muhasebe kayıtlarında izlenir ve 
vergilendirilir. Esas faaliyetleri bu Kanuna göre petrol işlemi olan iki veya daha fazla petrol hakkı sahibi, aralarında 
bir ortaklık oluşturmuş olsa bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.

(4) 5520 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan parantez içi hüküm, petrol 
işleminden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmaz.

(5) Devlet hissesi hariç olmak üzere, petrol hakkı sahibinin petrol işlemi için yapmış olduğu yatırımlara tekabül 
eden sermayesi karşılığında üretimden elde edeceği gelirler, dar mükellefiyet esasında vergilendirilen yabancı 
kurumlar için sermayenin cari kur üzerinden geri alınmasına kadar, tam mükellefiyet esasında vergilendirilen yerli 
kurumlar için ise yapılan yatırım maliyeti itfa yoluyla gidere dönüştürülene kadar 213 sayılı Kanun hükümlerine 
göre itfa payı olarak addolunurlar. Petrol hakkı sahiplerinin bu Kanunla mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol 
Kanununa göre geçmiş yıllarda yabancı para cinsinden ithal etmiş olduğu fakat halen transferi gerçekleşmemiş 
sermayesinden arta kalan miktarlar için de bu kural uygulanır.

(6) Bakanlıkça onaylanan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve ülke ekonomisi yönünden verimli olmayan 
kuyuların açılma ve terk giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Bu kapsamda petrol hakkı sahibi tarafından yapılan 
arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri 
dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulmasına ait 
masraflar petrol hakkı sahibinin tercihi doğrultusunda gider yazılarak veya aktifleştirilerek amortisman yolu ile 
itfa olunur. Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilen bu giderler için uygulanacak amortisman oranları 213 sayılı 
Kanunun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her petrollü arazi için ayrı ayrı olmak üzere, rezerv durumu da dikkate 
alınarak Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. Ancak, petrollü arazinin, petrol üretiminden 
başka bir amaca tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona erdiği tarihte bu 
petrollü arazinin petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu bakiye değer amortisman oranından indirilir.

İthalat ve ihracat

MADDE 13 - (1) Petrol hakkı sahibinin bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müteahhidi 
vasıtasıyla kendi adına, Türkiye’deki petrol işlemi için idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, 
kurulması ve işletmesine ait malzemeler hariç, petrol işlemlerinde kullanılacak ve Genel Müdürlükçe onaylanan 
malzemeyi, ekipmanı, akaryakıtı, kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını ithal etmesi ya da yurt içinden teslim 
alması gümrük vergisinden, yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 
Ancak, Bakanlar Kurulu, ithal edilen malzemelerle kıyası kabil nitelikte ve miktarda Türkiye’de üretimi bulunan 
maddelerin isimlerini içeren bir liste oluşturarak, bu listede gümrük vergisinden istisna tutularak ithal edilmekte 
olan maddelerden hangilerinin gümrük vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit 
edebilir. Listeler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, listenin yayımlandığı tarihten önce 
Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde ithal edildikleri takdirde, istisnadan faydalanırlar. Bu kapsamda edinilen sondaj kuleleri ve ekipmanları, 
petrol hakkı sahibinin müracaatı ve Bakanlığın izni ile bu Kanun kapsamı dışında kalan jeotermal faaliyetlerinde 
kullanılabilir.

(2) Petrol hakkı sahiplerinin petrol işlemlerinde kullanmak üzere Genel Müdürlükçe ithalatı uygun bulunan 
malzemeleri ile ilgili olarak Türk Standardları Enstitüsünün uygunluk değerlendirmesi aranmaz.

(3) Yukarıdaki istisnalara konu malzemenin petrol hakkı sahibinden petrol işleminde kullanılmak üzere başka 
bir petrol hakkı sahibine Genel Müdürlüğün izni ile devri hâlinde istisna devam eder. Söz konusu malzemeler petrol 
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işlemi sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak veya satılmak üzere devredildiği takdirde, devir 
tarihinde yürürlükte bulunan ithalde ve dâhilde alınan vergi, resim ve harçların tümüne tabi tutulur. Ekonomik 
ömrü bir yıldan az olan sarf malzemeleri hariç olmak üzere, diğer malzemelerin devri, devir ve ihraç sırasındaki 
kıymet tespit kararındaki kıymeti üzerinden yapılır.

(4) Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden istisna olarak ithal edilmiş olan malzeme, Türkiye’ye giriş 
tarihinden itibaren on yılını doldurduğunda, ithal eden veya devralan petrol hakkı sahibi söz konusu malzeme 
üzerinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden istisna olarak her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

(5) Petrol işlemi için ithal edilen malzeme Genel Müdürlüğün izni ile ihraç edilebilir.

Transferler

MADDE 14 - (1) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal edilmiş malzeme, nakdî fonlar ve diğer ekonomik 
kıymetlerin tescil işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır. Petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğe başvurarak, ödenmesi 
gereken fakat henüz ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, harç ve Devlet hissesinin ödenmesi için gereken 
tutarı hariç, nakdî fonlarla buna ilişkin haklarını ve sermaye mevcutları esasına dâhil diğer iktisadi kıymetleri 
nakden veya aynen, vergiden muaf olarak harice transfer edebilir.

(2) Petrol hakkı sahibi; sermayesine mahsuben her zaman transfer talebinde bulunabilir; sermayesinin transferi 
tamamlandıktan sonra, transfer edilebilecek net kıymetlerini ise cari yıl içinde üçer aylık dönemler sonunda transfer 
edebilir; mahsup işlemleri için kurumlar vergisi beyannamesinin verilişini takiben transfer beyannamesini verir.

(3) Petrol hakkı sahibi, ihraç ettiği petrolden sağladığı dövizi yurt dışında muhafaza edebilir. Bu döviz tutarı, 
Türkiye’ye ithal edilmiş sermaye ile bunu aşan net kıymetlerin transferinden mahsup edilir.

(4) Petrol hakkı sahibinin petrol işlemi haricinde elde ettiği gelirlerin sermayesine dâhil edilmesi, transfer 
talebi ve bu kapsamda yurt dışına çıkaracağı dövizin tahsisine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yabancı personel çalıştırılması

MADDE 15 - (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi için gereken yabancı personeli, Bakanlığın uygun görüşüne 
istinaden İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile özel kanunlarda belirlenen 
hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
kaydıyla, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine bağlı 
olmaksızın en fazla altı ay süre ile çalıştırabilir. Çalışma süresinin altı aydan fazla olması hâlinde 4817 sayılı Kanun 
hükümlerine göre izin alınır.

Mücbir sebepler

MADDE 16 - (1) Doğal afetler veya savaş hâli, petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve 
sorumluluklarını eşit sürede erteler.

Diğer kurumlardan alınacak izinler

MADDE 17 - (1) Genel Müdürlüğe yapılan bir başvuru, diğer bir kamu kurum ve kuruluşunun yetki alanına giren 
bir hususu içeriyor ise başvuru hakkında karar alınmadan önce ilgili kamu kurum ve kuruluşunun izni alınır. İlgili 
kamu kurum ve kuruluşları, bu talepleri öncelikle ve ivedilikle inceleyerek otuz gün içinde sonuçlandırır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tebligat

MADDE 18 - (1) Bu Kanuna göre hak talep eden kişiler, Türkiye’de adres göstermeye mecburdur. Adres 
göstermeyenlere araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı verilmez.

(2) Araştırıcı, arayıcı, işletmeci; araştırma izni, arama ve işletme ruhsatını elde ettiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde Türkiye’de yerleşik bir temsilci veya müşterek temsilciyi ve bunların yerleşim yerlerini, temsilci ve 
yerleşim yeri değişikliklerini otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmeye mecburdur. Bu hususlar petrol siciline 
kaydedilerek tescil edilir. Petrol siciline tescil edilmiş adreste yerleşik temsilciye ve/veya müşterek temsilciye 
yapılan tebligat petrol hakkı sahibine yapılmış sayılır. Tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa 
göre yapılır.
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Kayıtlar, raporlar, bildirimler, izleme ve denetim

MADDE 19 - (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi ile ilgili her türlü kayıt, hesap, bilgi, belge ve numuneleri 
yönetmelikle belirlenen süre, şekil ve nitelikte Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür.

(2) Bakanlık, petrol işlemini kendi personeli eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
personeli eliyle denetime tabi tutar. Petrol hakkı sahibi, bu fıkra gereğince yetkilerini kullandıkları sırada görevlilere 
yardım etmekle yükümlüdür. Bu konu ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(3) Arayıcı, tespit ettiği bir petrol bulgusundan ve keşiften Genel Müdürlüğü haberdar etmeye mecburdur. 
İhbarın zamanı ve şekli yönetmelikle düzenlenir.

(4) Arama ruhsatı sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ile jeofizik, detay jeolojik 
velaboratuvar bilgi ve verileri ruhsat süresinin sonunda, işletme ruhsatı sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin 
bilgi ve veriler ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren beşinci yılın sonunda, araştırma izni kapsamında elde edilen 
bilgiler ise sekizinci yılın sonunda açık hale gelir. 213 sayılı Kanundaki özel hükümler saklıdır. Genel mahiyetteki 
teknik, mali ve jeolojik bilgiler, kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza boruları kayıtları ve genel üretim ve satış 
rakamları sır sayılmaz.

(5) Dördüncü fıkraya göre açık hâle gelen petrol işlemlerine ilişkin bilgi ve verilerin yurt içi ve yurt dışında 
pazarlanması ve satışı işlemi Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir.

(6) Genel Müdürlük, petrol işleminden elde edilen verilerin muhafaza edilmesine, ilgililere sunulmasına, 
tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin konularda ihtiyaç duyduğu hizmet alımını yapar. Bu amaçla petrol verilerinin 
pazarlanmasından elde edilecek gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe 
birimi hesabına yatırılır.

İtiraz ve dava açma

MADDE 20 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınmış veya alınacak olan tüm haklarda başvuru veya hak sahipleri 
arasında çıkacak ihtilaflara ilişkin itirazlar Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

(2) Bakanlık tarafından alınan başvuru, araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatından doğan haklara 
tesir eden kararlara karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Tescil ve ilan

MADDE 21 - (1) Genel Müdürlük petrol sicili tutar. Petrol siciline yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki 
hususlar kaydedilir:

a) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı almak için bu Kanuna uygun olarak yapılan tüm başvurular

b) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilişi ve bunlardaki değişiklikler, bunların ve araştırma 
izinlerinin her ne şekilde olursa olsun sona erişleri

c) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve bunlardan doğan petrol hakları üzerinde tesis edilecek haklar ve arama 
ruhsatı veya işletme ruhsatında müştereken petrol hakkı sahibi olan şirketlerin aralarında yapacakları ve Genel 
Müdürlük tarafından da onaylanan bir anlaşmaya göre tayin edilen operatör

ç) Arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve bunlardan doğan petrol haklarının veya bunlar üzerindeki hakların devri ve 
bütün bunlar üzerine konulacak şartlar ve kısıtlar

d) Yönetmelikle petrol siciline kaydedileceği gösterilen diğer hususlar

(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki hususların kabul ve tescil talepleri, Genel Müdürlük tarafından öncelikle 
değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde karara bağlanır. Petrol siciline kaydedilmesi 
gereken hususlar hakkında diğer kanunların sicile ve tescile ait hükümleri uygulanmaz. Petrol hakkı sahibi olmak 
için yapılacak başvuruların usulü, başvuruya eklenecek belgelerin nitelik ve kapsamı, petrol sicilinin ne şekilde 
tutulacağı, tadil ve terkin edileceği gibi hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yönetmeliğe uygun olmayan başvuru, 
rapor ve belgeler sahibine herhangi bir hak sağlamaz.
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(3) Bölgelerin tayin ve tadilleri, açık sahaların tespit, tadil ve kapanmaları, araştırma izni kararları hariç 
başvurular hakkında verilen kararlar, bir arama veya işletme ruhsatının verildiği, tadil veya devri, sona erdiği, 
arama ve işletme ruhsatları üzerinde tesis olunan diğer haklar ve kısıtlar ile mevzuata göre ilanı gereken diğer 
hususlar Genel Müdürlük tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir. Resmî Gazete’de ilan tebligat mahiyetindedir; 
ancak bu Kanunun veya yönetmeliğin özel tebligatı gerektiren hükümleri saklıdır. Petrol hakkı ile ilgili kesinleşen 
kararların on beş gün içinde Resmî Gazete’de ilan edilmesi zorunludur.

(4) Resmî Gazete’de ilan edilen herhangi bir hususun yayım tarihi, bu ilanda aksine hüküm bulunmadıkça, 
yürürlük tarihi olarak kabul edilir. Kendilerine özel tebligat yapılmamış kişiler için arama veya işletme ruhsatlarının 
başlangıç, uzatma, tadil, devir ve sona erme tarihleri de bu husustaki kararların yayım tarihleridir.

(5) Arama ve işletme ruhsatları ve bunlardan doğan petrol hakları ve bu petrol haklarının arama veya işletme 
ruhsatının herhangi bir parçasına karşılık gelenleri, petrol siciline kaydedilmekle birlikte, taşınmazlar üzerinde 
yapılabilecek satış, rehin ve benzeri sözleşmelere, bu Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde konu olabilir.

(6) Petrol hakkının kullanılmasını gerektiren ve bu Kanun çerçevesinde tescil edilmiş bulunan bir hakkın sahibi, 
kendi hakkı oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülükleriyle sorumlu olur. Arama veya işletme ruhsatı 
veya bunlardan doğan petrol haklarından herhangi birinin hissedarları, hisseleri oranında bu Kanunun verdiği hak 
ve yükümlülüklere sahip olur.

(7) Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak üzere birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki haklar ve şartlar, Genel 
Müdürlükçe kabul edilip petrol siciline kaydedilmedikçe Genel Müdürlüğe ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade 
etmez.

(8) Beşinci ve altıncı fıkralardaki hükümlerin uygulanacağı petrol hakları ve altıncı fıkrada belirtilen hak 
sahiplerinin, hissedarları veya temsilcilerinden birinin sorumluluklarını yerine getirmemesinin diğer hak sahipleri 
ve hissedarlar hakkında oluşturacağı sonuçlara ait hükümler yönetmelikle düzenlenir.

(9) Genel Müdürlükçe tescil edilmiş bir petrol hakkı sahibinin sermayesinde kontrolün değişimine yol açabilecek 
her türlü hisse devir işlemleri Bakanlığın ön iznine tabidir. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Yasaklar ve özel hükümler

MADDE 22 - (1) Bu Kanuna göre araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı alınmadan hiçbir petrol işlemi 
yapılamaz.

(2) Başka bir kanuna göre alınmış herhangi bir hak, bu hakkın sahibine bir petrol işlemi yapma hakkını vermez.

(3) Petrol işlemi sona ermiş bulunan petrol hakkı sahibi, araziyi eski hâline getirmekle yükümlüdür. Bu 
yükümlülüğe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(4) Petrol hakkı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan kişiye, araziye, o yerdeki 
tesislere verdiği zararı ve bu kişinin mahrum kaldığı ürün bedelini veya işletme kazancını ödemekle mükelleftir.

(5) Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre 
sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı 
verilir.

(6) Bu Kanuna göre verilmiş bir hak, başka bir kanuna göre girilmesi veya bulunulması yasak olan bir yere 
girme veya o yerde bulunma hakkını vermez.

(7) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi esnasında doğrudan veya dolaylı olarak tehlikeli fiil oluşturamaz, oluşmasına 
izin veremez. Petrol hakkı sahibi ruhsatı dâhilinde yöre halkının yaşamını zora sokmayacak, doğaya ve çevreye 
zarar vermeyecek ve bunları tehlikeye atmayacak şekilde petrol işlemi için gerekli tesis ve ekipmanı kurar.

(8) Petrol hakkı alınmasından önce, petrol işlemleri esnasında doğabilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere 
teminat verilmesi zorunludur. Teminat miktarları hektar başına; araştırma izinleri için araştırma izin harcının on 
binde 5’i, arama ruhsatları için arama ruhsat harcının binde 1’i, işletme ruhsatları için işletme ruhsat harcının 
binde 5’idir. Bu oranı yüzde 50 oranında artırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Petrol hakkı sahibi 
teminatını, yeni belirlenen tutarlara iki ay içinde tamamlar.
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(9) Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğü ve etkilenebilecek 
diğer petrol hakkı sahiplerini derhâl haberdar eder ve tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere alınmakta olan 
tedbirleri bildirir. Genel Müdürlük, alınmış ve alınacak olan tedbirleri yetersiz gördüğü takdirde, petrol hakkı 
sahibinden ilave tedbirler almasını isteyebilir.

(10) Petrol hakkı sahibi olacak özel hukuk tüzel kişileri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine tabidir. Türkiye’de petrol hakkı sahibi olacak ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye 
şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre 
Türkiye’deki faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılırlar.

(11) Hudutlarda, askeri yasak bölgelerde, tarihi yerlerde ve yerleşim yerlerine hangi mesafede petrol işlemi 
yapılabileceği hususu yönetmelikle belirlenir.

(12) Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında ürettikleri ham petrol 
ve doğal gazın tamamı üzerinden, kara sahalarında yüzde 35’ini ve deniz sahalarında yüzde 45’ini ham veya mahsul 
olarak ihraç etmek hakkına sahiptirler; geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sahalardan 
üretilen ham petrol ve doğal gazın tamamı ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri memleket ihtiyacına 
ayrılır. Bu oranları yeniden belirlemeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.

İdari para cezaları

MADDE 23 - (1) Bu Kanuna göre yasaklanan fiiller, daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bu madde 
hükümlerine göre idari para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari yaptırımların 
uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve 
alınacak tedbirler, diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

(2) Bu Kanuna göre;

a) Tehlikeli fiil nedeniyle önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar veya zarar verenler beş yüz bin Türk 
Lirası,

b) Petrol işlemi esnasında tehlikeli fiil yapanlar üç yüz elli bin Türk Lirası, verilen süre içinde önlem almayanlar 
geçen her bir gün için elli bin Türk Lirası,

c) Arama ruhsatı veya işletme ruhsatı almaksızın petrol işlemi yapanlar iki yüz elli bin Türk Lirası,

ç) Araştırma izni ve arama ruhsatı almadan araştırma yapanlar yüz bin Türk Lirası,

d) Verilen bir hakkın kullanılmasını veya kanunu uygulamakla görevli olanların görevlerini yapmasını 
engelleyenler elli bin Türk Lirası,

e) Yapılan başvurularda gerçek dışı beyanda bulunanlar elli bin Türk Lirası,

f) Verilmesi gereken bilgi ve belgeleri bir takvim yılı içinde iki defa zamanında göndermeyenler veya eksik 
gönderenler on bin Türk Lirası, bu durumun bir takvim yılı içinde ikiden fazla tekrarı hâlinde ise her tekrar için on 
bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(4) Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava 
açılabilir.

İdari tedbirler

MADDE 24 - (1) Arama ve işletme ruhsatı almadan petrol işlemi yapılması sonucunda elde edilen gelire ve 
petrole el konularak mülkiyeti 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 5015 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kamuya geçirilir.

(2) Genel Müdürlük, petrol işleminde veya bu işlem ile ilgili olarak tehlikeli fiil yapıldığını belirler ise petrolün 
satışı ve tehlikeli fiilin önlenmesi için yapılacak çalışmalar hariç, petrol işlemi durdurulur. Tehlikeli fiilin önlenmesi 
için Genel Müdürlüğün vereceği süre içinde, tehlikeli fiil önlenmez ise Genel Müdürlük masrafı petrol hakkı 
sahibine ait olmak üzere, tehlikeli fiili önleyici tedbirleri alır, hasarı tamir ve tazmin ettirir. Bu amaçla öncelikle 
22 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan teminat kullanılır. Teminatın kullanılan kısmı iki ay içinde petrol 
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hakkı sahibine tamamlattırılır. Teminat miktarı iki ay içinde tamamlanmadığı takdirde, her geçen ay için eksik 
bedel üzerinden yüzde 10 oranında artırım yapılarak tamamlattırılır. Bir yılın sonunda teminatın tamamlanmaması 
hâlinde petrol hakkı sahibinin araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı iptal edilir.

(3) Petrol hakkı sahibi bu Kanuna, yönetmeliklere, araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatında yazılı 
şartlardan herhangi birine uymadığı takdirde kendisine şartlara uyması ihtar edilir. İhtara uymaması durumunda 
doksan gün sonunda petrol hakkının iptal edileceği bildirilir. Doksan günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahibinin 
şartlara uyabilmesi için ek süreye ihtiyaç olduğu Genel Müdürlükçe tespit edilir ise altmış günü geçmemek üzere 
ek süre verilir. Bu süre sonunda şartlara uymazsa sahip olduğu izin veya ruhsatı iptal edilir.

(4) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Devlet hissesinin bir yıl içinde üst üste iki, toplamda üç defa 
ilgili vergi dairesine ödenmediğinin tespiti hâlinde arama veya işletme ruhsatı iptal edilir.

(5) Aşağıda belirtilen durumlarda;

a) Arama veya işletme ruhsatı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan şahsa, araziye 
verdiği zararı ve bu şahsın yoksun kaldığı ürün bedelini veya işletme kazancını ödemezse,

b) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı sahibi, bu Kanuna veya başka bir kanuna göre girilmesi veya 
bulunulması yasak bir yere girerse,

c) Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğü ve etkilenebilecek 
diğer petrol hakkı sahiplerini derhâl haberdar etmez ve tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere alınmakta olan 
tedbirleri bildirmezse,

fiilin niteliğine göre; doksan gün süre verilerek petrol işlemlerinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya 
doğrudan izin ve ruhsatının iptal edileceği petrol hakkı sahibine bildirilir. Bu ihbara rağmen doksan günlük sürenin 
bitiminde petrol hakkı sahibi gereğini yapmazsa, Genel Müdürlük petrol işlemini doksan günden az yüz seksen 
günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurabileceği gibi petrol hakkını doğrudan doğruya iptal edebilir.

(6) Bu Kanunda belirtilen mücbir sebepler dışında, 7 nci maddenin dördüncü fıkrası gereğince verilen teminattan, 
taahhüt edilen iş programının yıllık gerçekleştirilmeyen miktarına karşılık gelen yatırım tutarının toplam yatırım 
tutarı oranındaki kısmı irat kaydedilir. Taahhüt edilen iş programının iki yıl üst üste hiç gerçekleştirilmemesi 
durumunda verilen teminat irat kaydedilir ve ruhsat iptal edilir.

(7) Mücbir sebepler dışında, bir işletme ruhsatında bir yıl içinde hiç üretime başlanılmaması veya başlamış bir 
üretimin durması hâlinde Genel Müdürlükçe yüz seksen gün içinde programına uygun olarak üretime başlanması 
istenir. Bu süre sonunda Genel Müdürlükçe kabul edilebilecek bir gerekçe sunulamaması hâlinde işletmeciye yüz 
seksen gün süre verilir. Bu süre sonunda üretime başlanmazsa ruhsat iptal edilir.

(8) Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı iptal kararları, Bakan tarafından verilir. İptal tarihinde 
petrol hakkı sahibinin iptale konu olan izin veya ruhsattaki hakları sona erer.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

MADDE 25 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmeliklerle 
düzenlenir.

Teşvikler

MADDE 26 - (1) Petrol hakkı sahipleri tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara verilecek teşvikler Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 27 - (1) 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla 
Kara Suları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, petrol hakkı sahibi yabancılar da Türk kara suları dâhilinde petrol arama ve üretim faaliyetlerini icra 
edebilirler.”
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b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “ecnebi tahlisiye gemilerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve petrol 
arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının” ibaresi eklenmiştir.

(2) 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta 6326 sayılı Kanuna 
yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(3) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili 
kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“42. Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin 
olarak düzenlenen sözleşmeler.”

(4) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) 
bendinin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Doğal gaz üretimi yapan petrol hakkı sahibi yerli ve yabancı şirketler ile yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
şubelerine, ürettikleri doğal gazı; toptan satış şirketlerine, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine veya serbest 
tüketicilere pazarlamak ve ihraç etmek üzere, depolama koşulu aranmaksızın, toptan satış lisansı verilir.”

(5) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“c) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol 
arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,”

ON İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin 
hak ve yükümlülükler ruhsat süresi sonuna kadar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahip olduğu mevcut 
işletme ruhsatlarındaki hak ve yükümlülükler ise üretim sonuna kadar devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunulması hâlinde, mevcut arama 
ruhsatlarının sınırlarının intibakı bu Kanun hükümlerine tabi olarak yapılır ve hak sahibine yeni bir arama ruhsatı 
verilir. Bunlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(3) Petrol hakkı sahiplerinin kendi petrolünü taşımak üzere bu Kanunla mülga 6326 sayılı Kanun kapsamında 
almış olduğu boru hattı belgeleri işletme ruhsatlarının eki hâline getirilir.

(4) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile arama ruhsatı başvurusu alınmaz.

Sonuçlandırılamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan ve bu Kanunla mülga 6326 sayılı 
Kanun kapsamında alınan bir belge ile ilgili olarak başlatılmış veya yapımı devam eden projeler tamamlanıncaya 
kadar ithalat, ihracat ve kamulaştırma haklarının yürürlüğü devam eder.

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe konulur. 
Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.

Eğitim mükellefiyeti

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe tespit edilmiş eğitim 
mükellefiyetleri, işletmeciler tarafından bu Kanunla mülga 6326 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
göre beş yıl içinde yerine getirilir. Bu süreyi uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 28 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme

MADDE 29 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4.2. TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28890

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun uygulanması ile 
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, petrol arama ve işletme ruhsatı, araştırma izni işlemlerine yönelik; görev, yetki, hak ve 
yükümlülüklere, başvurulara, ruhsatlandırmaya, tescil ve ilana, raporlara, saha verilerinin toplanmasına 
arşivlenmesine ve pazarlanmasına, petrol haklarının devrine, teminatlara, devlet hissesine, kullanma hakkına, 
tesislerin kaldırılmasına, vergilendirmeye, iktisadi kıymetlere, sermaye ve kâr transferine, malzeme ithalat 
ve ihracatına, Genel Müdürlüğe yapılacak bildirimlere, mali yeterlilik, iş ve yatırım programı değerlendirme 
kriterlerine, faaliyetlerin incelenmesi ve denetlenmesine, Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlara ilişkin 
usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Arama: Araştırma, arama sondajı, tespit sondajı ve araştırma sondajının hepsini,

b) Arama giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat giderleri hariç,

arama faaliyetleri için yapılan masrafları,

c) Arama ruhsatı: Kanuna göre verilen petrol arama ruhsatını,

ç) Arama sahası: Bir arama ruhsatının kapsadığı sahayı,

d) Arama sondajı: Petrol bulmak amacıyla yapılan sondajları,

e) Araştırıcı: Araştırma izni sahibini,

f) Araştırma: Petrol aramak üzere arazinin, yerden ve havadan topografik, jeolojik, jeofizik,

jeokimyasal ve benzeri yöntemlerle veri toplanarak incelenmesi, arama sondajları hariç jeolojik bilgi edinmek 
için sondajlar yapılması işlemlerini,

g) Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere Genel Müdürlükçe verilen izni,

ğ) Araştırma sondajı: Araştırma sahasında jeolojik bilgi edinmek amacıyla yapılan sondajları,

h) Atık: Her türlü petrol işlemi sırasında ve sonunda oluşabilen, bünyelerindeki fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik 
özellikleri nedeniyle karıştıkları alıcı ortamların bileşimi ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı ve 
doğrudan zararlara neden olabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyebilecek katı, sıvı ve gaz halindeki 
maddeleri,

ı) Atık su: Arama ve üretim faaliyetleri sırasında, petrol ile birlikte ya da bağımsız olarak gelen suyu ve atıkların 
sıvı fazını,

i) Atık su enjeksiyonu: Atık suyun tatlı su kaynaklarında ya da tatlı su içeren formasyonlarda yeterli koruma 
sağlayan bir geçirimsiz tabaka ile ayrılmış tatlı su üretmeyen rezervuara basılmasını,

j) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

k) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,



261

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

l) Boru hattı inşa izni: Petrol üreticisinin, ürettiği petrolü nakletmek üzere, petrollü saha içindeki toplama 
hatlarıyla en yakın rafinerilere ya da ana iletim hatlarına ve satış noktalarına kadar inşa edeceği bağlantı hatları 
için Genel Müdürlükçe verilecek izni,

m) Bölge: Kara ve deniz bölgelerini, deniz bölgeleri ise karasuları içi ve karasuları dışını,

n) Buharlaştırma: Üretilen atık suyun havuzlarda toplanarak buharlaştırılmasını,

o) Devlet hissesi: Üretilen petrol üzerinden Devlete verilecek hisseyi,

ö) Doğal gaz: Yerden çıkan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonları,

p) Enjeksiyon kuyusu: Atık suyun tahliye edilmesi veya üretimi artırmak amacıyla kullanılan kuyuyu,

r) Enjeksiyon sondajı: Enjeksiyon kuyusu olarak kullanılmak amacıyla yapılan sondajı,

s) Gaz hidrat: Deniz tabanında yer alan su buzunda hapsedilmiş doğal gazı,

ş) Geleneksel olmayan kaynakların aranması ve üretilmesi: Şeyl gazı, şeyl petrolü, geçirimsiz formasyon gazı, 
gaz hidratlar ve bitümlü kayaçlar gibi geleneksel olmayan kaynakların, doğrudan türediği kaynak kayada aranması 
ve üretiminin yapılmasını,

t) Geliştirme: Petrollü arazinin değerlendirilmesi için gerektiği kadar kuyu açılmasını, yer üstü tesislerinin, 
taşıma hatlarının ve yer üstü depolarının kurulmasını,

u) Genel Müdür: Petrol İşleri Genel Müdürünü,

ü) Genel Müdürlük: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

v) Ham petrol: Yerden çıkan veya çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,

y) İş ve yatırım programı: Ruhsat başvurularında, ruhsat temditlerinde verilecek olan, ruhsat sahasında yıllar 
bazında yapılması taahhüt edilen arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin detaylı çalışma ve mali yatırım programını, 

z) İşletme ruhsatı: Bu Kanuna göre belirlenen alanda üretim faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini,

aa) İşletmeci: İşletme ruhsatı sahibini,

bb) İyiniyet: Bir petrol işleminin yapılmasında, petrol endüstrisinin gerektirdiği gayret, ehliyet, tedbirlilik, 
verimlilik ve basireti, 

cc) Kanun: 6491 sayılı Türk Petrol Kanununu,

çç) Kaynak dosya: Başvuru ve hak sahipleri ile ilgili bilgi ve belgelerin yer aldığı güncel dosyayı, 

dd) Keşif: İşletmeye elverişli bir petrol birikiminin bulunmasını,

ee) Kullanma hakkı: Bir petrol işlemi ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan intifa ve 
irtifak haklarını,

ff) Malzeme: Petrol işleminde kullanılmak üzere petrol akaryakıt, ham, yarı mamul veya mamul tüm maddeler, 
eşya, donanım, alet, edevat, makine, nakil ve diğer vasıtalar ile bunlara ait yedek parçaları,

gg) Müşterek temsilci: Aynı petrol hakkına hisselerle ortak olan veya petrol hakkı üzerinde hak sahipliği petrol 
siciline tescil edilen tüzel kişilerin, söz konusu petrol hakkı ile ilgili kanuni işlemlerini yürütmek üzere müştereken 
tayin ettikleri kanuni temsilciyi, 

ğğ) Operatör: Bir arama ruhsatı veya işletme ruhsatında müştereken petrol hakkı sahibi olan şirketlerin 
aralarında yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da onaylanan bir anlaşmaya göre tüm bu şirketler adına 
petrol işlemlerini yürütecek, ilgili ruhsatta hisse veya hak sahibi olan şirketi, 

hh) Petrol: Ham petrol ve doğal gazı, 

ıı) Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158,984 litre (bir varil) ham petrolü 
veya 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 1 metreküp doğal gazı,

ii) Petrol bulgusu: Sondajlı arama faaliyetleri sırasında tespit edilen petrol varlığını,

jj) Petrol hakkı: Araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini,
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kk) Petrol işlemi: Arama, üretim ile yurt içinde üretilen petrolün satılmasını, bu işlemlerden herhangi biri için 
lüzumlu enerji ve su tesisleri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana iletim hattı veya yakınındaki rafineriye 
veya doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar taşınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, kamp ve diğer tüm 
tesislerle teçhizatın inşasını, kurulmasını ve işletilmesini ve bu faaliyetlere ilişkin mali, ticari ve idari faaliyetleri,

ll) Petrol işleminde kullanılacak petrol: Petrol hakkı sahibinin kendi ürettiği petrolden, piyasa faaliyetlerinin 
sübvanse edilmesine yol açmayacak şekilde petrol işlemlerinin daha verimli ve kısa sürede yapılabilmesi için 
gerekli olan ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği miktardaki petrolü,

mm) Petrol sicili: Araştırma izni, arama ve işletme ruhsat başvuruları, bunların sonuç ve kararları ile verilmiş 
olan petrol haklarına ilişkin Genel Müdürlükçe tutulması gereken kayıtları,

nn) Petrollü arazi: İşletmeye elverişli miktarda bir petrol varlığının belirlendiği arz parçasını,

oo) Piyasa fiyatı: Bir petrol birimi üzerinden üretilen ham petrolde varil başına 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenen yerli ham petrolün piyasa fiyatını, doğal gazda ise 
dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yapılan satış fiyatını, öö) Ruhsat: Arama veya işletme ruhsatını,

pp) Sermaye mevcutları: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda değerleme ölçüleri gösterilen 
ekonomik işletmelere dâhil kıymetler ile ilgili petrol hakkı sahibinin aynı Kanun hükümleri gereğince sermaye 
hesabına alıp aktifleştirdiği arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan 
kuyuların açılma giderlerini,

rr) Sermaye mevcutları esası: Petrol hakkı sahibinin, Türkiye’deki petrol işlemi ile ilgili olarak kullanmaya 
tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış kıymetini,

ss) Sondaj ferî giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanılmamış olan veya 
tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir yıl sonunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda 
halinde olan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme 
veya bu işlemlere hazırlık için ve bunlara ilişkin olarak yapılan tüm işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal, kira 
ve malzeme masraflarını,

şş) Tebligat: Başvuru ve hak sahiplerine veya bunların kanuni temsilcilerine, Kanun ve Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde yapılan bildirimleri,

tt) Tehlikeli fiil: Petrol işleminin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin 
ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki varlıkların veya yerlerin tahribine veya yok olmasına 
sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

uu) Tesis sorumlusu: Petrol işleminin, tesis ve çevresinde ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinden 
sorumlu olan ve petrol hakkı sahibinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hususunda yapılacak denetimlerde o 
tesiste yürütülen petrol işlemiyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetçilere hazırlamak ve sunmakla görevli kişiyi,

üü) Tespit sondajı: Keşif yapılan bir petrollü arazinin boyutlarını tespit etmek amacıyla açılan ve Genel 
Müdürlüğün onay verdiği teknik kriterler dâhilinde açılması gereken sınırlı sayıdaki sondajı, 

vv) Türkiye arazisi: Türkiye Cumhuriyetinin topraklarını, iç sularını, kara sularını ve bunların ötesinde sınırları 
uluslararası hukuka uygun biçimde belirlenmiş kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarını,

yy) Ülke ekonomisi yönünden verimli olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri: Sondaj aletleri ve benzeri 
teçhizat hariç olmak üzere sondaj ferî giderleri ile üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılmasında 
kullanılan veya gerekli olan herhangi bir maddi ekonomik değer için yapılan giderleri,

zz) Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde 
veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını,

aaa) Üretim artırma yöntemi: Üretim yapılan bir sahada, rezervuardaki petrolün akışkanlığını artırmak ve/veya 
azalmakta olan rezervuar enerjisinin artırılması amacıyla itim desteği sağlanarak ilave üretim elde etmek üzere 
kullanılan metotları,

bbb) Üretim sahası: Arama ve işletme ruhsatı içindeki petrollü araziyi,

ccc) Üretim sondajı: Petrollü arazide üretim amacıyla kuyu açılmasını,
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ççç) Yatırım teminatı: Arama ruhsatı başvurusu sahibinden sunmuş olduğu iş ve yatırım programı için gerekli 
olan, mali yatırım tutarı üzerinden alınması gereken teminatı,

ddd) Yastık gazı: Yeraltı gaz deposunun depolama faaliyetine hizmet edebilmesi için rezervuarlarda asgari 
tutulması gereken, üretilmeyen yerindeki gazı,

eee) Yeraltı doğal gaz depolama tesisi: İşletmecinin üretmiş olduğu ya da dışarıdan temin ettiği gazı kendi 
petrol rezervuarlarında depolamaya mahsus tesisi,

fff) Yerleşik temsilci: Petrol hakkı sahibi şirketin kanuni temsilcisi olarak Türkiye’de ikamet eden ve petrol 
hakkı sahibinin kanuni sorumluluğunu taşıyan şahsı,

ggg) Yüklenici: Petrol işlemleri ile ilgili olarak petrol hakkı sahibine bir sözleşme karşılığı mal veya hizmet 
veren gerçek veya tüzel kişilere veya bunların oluşturduğu ortakları,

ğğğ) Zarar ziyan teminatı: Petrol işlemi esnasında ortaya çıkabilecek çevreye, can ve mal emniyetine, üçüncü 
şahıslara verilebilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere başvuru sahibinden alınan teminatı,

hhh) Zayi petrol: Petrolün çıkarılması, taşınması, depolanması ve özel işleme tabi tutulması esnasında her bir 
üretim sahasındaki toplam üretimin azami binde beşini geçmeyen miktardaki petrolü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkiler

Bakan

MADDE 4 - (1) Bakan, Kanunun kendisine verdiği görevi yaparken gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı 
yapmaya veya yaptırmaya; delilleri tetkike ve soruşturma ile ilgili petrol hakkı sahiplerinin bütün işlem, hesap ve 
kayıtlarını tetkike, petrol işlemi ve tesisatını denetlemeye yetkilidir.

Genel Müdürlük

MADDE 5 - (1) Genel Müdürlük Kanunun uygulanmasından sorumludur.

(2) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre yapılması gereken her türlü tebliğ, ilan ve tescil işlerini yapar.

(3) Kanunun ve bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasını zorunlu saydığı işlemler dışında kalanlardan 
hangilerinin Resmî Gazete’de ilan edileceğini, hangilerinin diğer usullerle tebliğ edileceğini belirler.

(4) Kanunun ve bu Yönetmeliğin, yapılmasını diğer kurum ve kuruluşlara bıraktığı işlerin süratle yürütülmesi 
için bu makamlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

(5) Başvuru sahipleri ile petrol hakkı sahiplerinin verecekleri dilekçe, rapor, harita, numune, beyanname, form 
ve benzeri belgeler ile bildirimlere ilişkin düzenlemeleri yapar.

(6) Başvuranlara veya petrol hakkı sahiplerine bildirmek istediği her türlü karar, davet, duyuru veya genelgeleri 
yazılı olarak ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirir. Yapılacak bu tebligatlar 
için Kanunda ve bu Yönetmelikte özel bir süre gösterilmemişse, konunun özelliğine göre uygun süreler belirleyerek 
ilgililerden bu sürelere uyulmasını ister.

(7) Bu Kanunun amacına uygun olarak petrol varlığının korunmasına, savurganlığın önlenmesine, petrol 
sahalarının iyiniyetle işletilmesinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile çevrenin korunmasına ilişkin 
hak sahiplerince mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemleri izlemeye, denetlemeye ve uygunsuzlukların 
bulunması halinde giderilmesini sağlamaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Petrol Hakları Başvuru Usul ve Esasları, İlk Başvuru, Kaynak Dosya, Başvuru, İnceleme ve Değerlendirme, 
Sonuçlandırma

İlk başvuru

MADDE 6 - (1) Kanunda öngörülen bir hakkın kazanılması için 492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen 
gerekli başvuru harcı yatırılarak ek-1’de yer alan başvuru formu ile;
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a) Araştırma izni için ek-2, ek-3 ve ek-7’deki,

b) Arama ruhsatı için ek-2, ek-4, ek-7 ve ek-8’deki,

c) İşletme ruhsatı için ek-2, ek-5, ek-7 ve ek-9’daki

formlarda belirtilen bilgi ve belgeleri ek-6’ya uygun hazırlayarak, bir asıl ve bir suret olmak üzere Genel 
Müdürlüğe doğrudan veya Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan başvuru formu ile internet ortamında 
başvurulur.

(2) Başvuru sahibi yabancı bir şirket ise Türkiye’de tescil edildiğine dair bilgi ve belgeleri petrol hakkı sahibi 
olmasını izleyen altmış gün içinde verir.

Kaynak dosya

MADDE 7 - (1) Şirketler ilk başvuru esnasında ek-2 formda istenen bilgi, belge ve dokümanları içeren kaynak 
dosyayı Genel Müdürlüğe verir. Kaynak dosyada yer alan bilgi ve belgelerdeki değişikliklerin otuz gün içinde Genel 
Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

Petrol hakkı sahibinin yapacağı başvurular

MADDE 8 - (1) Kanunda öngörülen bir hakkın edinilmesinden sonra, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı 
başvuruları ile mevcut ruhsatlara ilişkin; süre uzatımları, hisse devri, hak tesisi, kamulaştırma ve kullanma hakkı, 
saha terk, kısmi terk, sahaya ilave hususlarında Genel Müdürlüğe ek-10’da örneği verilen dilekçe ile

a) Araştırma izni için ek-3 ve ek-7’de,

b) Arama ruhsatı için ek-4, ek-7 ve ek-8’de,

c) İşletme ruhsatı için ek-5, ek-7 ve ek-9’da,

ç) Süre uzatımı için ek-11’de,

d) Hisse devri ve hak tesisi için ek-12’de,

e) Kamulaştırma ve kullanma hakkı için ek-13’te,

f) Kısmi terk ve ilave için ek-14’te belirtilen bilgi ve belgeler ek-6’ya uygun hazırlanarak başvurulur.

(2) Kara ve karasuları içi arama ruhsat sahasına yapılacak kısmi terk veya ilaveler aynı 1/50.000 ölçekli pafta 
içinde kalmak şartıyla 1/25.000 ölçekli pafta bazında yapılır.

(3) Münhasır ekonomik bölge sınırları içinde arama ruhsat sahasına yapılacak kısmi terk veya ilaveler bir 
derecelik alan içinde kalmak şartıyla 1/100.000 ölçekli pafta bazında yapılır.

(4) İşletme ruhsatına yapılacak olan kısmi terk ve ilaveler 1/50.000 ölçekli pafta içerisinde kalmak şartıyla 
1/25.000 ölçekli paftalar içinde doğu-batı, kuzey-güney yönünde dörtkenardan oluşacak şekilde yapılır.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 9 - (1) Arama ruhsatının alınması için açık bir sahaya yapılan ilk başvurunun kapsadığı alan Resmî 
Gazete’de ilan edilir.

(2) Bu başvuru ve aynı sahayı tamamen kapsayan diğer başvurulara ilişkin iş ve yatırım programları en geç 
doksanıncı gün mesai bitimine kadar kapalı zarfta Genel Müdürlüğe verilir. Genel Müdürlüğe verilen iş ve yatırım 
programları bu süre zarfında gizli tutulur. İş ve yatırım programlarına ilişkin zarf başvuru sahibinin katılımıyla 
açılır ve tutanağa bağlanır. Bu süre içerisinde aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları 
ile doksan günden sonra aynı sahaya yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Genel Müdürlükçe mevzuata 
uygun olarak eksiksiz yapıldığı saptanan başvurular incelemeye alınır.

(3) Başvurularda öncelikle ruhsat sahasında taahhüt edilen iş ve yatırım programı ve bu programın yıllar bazında 
gerçekleştirme planı dikkate alınır. Verilen iş ve yatırım programının petrol endüstrisinin gereklerine uygunluğu 
aranır. Başvurunun değerlendirilmesinde şirketin; mali gücü, teknik kapasitesi, insan kaynakları yeterliliği, 
sektördeki tecrübesi, varsa faaliyet gösterilen diğer sektörlerdeki başarısı dikkate alınır.

(4) Aynı sahaya birden fazla başvuru yapılması durumunda verilen iş ve yatırım programının bu Kanunda 
öngörülen amaçlara uygunluğu göz önünde bulundurulur.
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(5) Taahhüt edilen yatırımların gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli olan mali kaynak için öncelikle şirketin 
öz kaynaklarına bakılır. Öz kaynaklarının yetmediği durumlarda ilave mali kaynak gösterilmesi zorunludur.

(6) Mali yeterlilik için şirketin gayrimenkulleri, menkulleri, banka mevduatı, hisse senedi, ortaklık payı, sermaye 
piyasası araçları, iş makineleri ve taşıt araçları gibi varlıkları göz önünde bulundurulur.

(7) Bir ruhsat başvurusu için verilen yatırım tutarının değerlendirilmesinde başvuranın varsa sahip olduğu 
ruhsatları için taahhüt ettiği yatırım tutarı ve gerçekleşme durumu dikkate alınır.

(8) Ruhsat başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, ruhsat almaya hak kazanıldığı anlamını 
taşımaz.

(9) İncelemenin sonuçlandırılabilmesi için başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulması halinde mali gücü, teknik 
kapasitesi, insan kaynakları yeterliliği, sektördeki tecrübesi, varsa faaliyet gösterilen diğer sektörlerdeki başarısını 
gösteren ek bilgi ve belgeler ayrıca istenebilir. Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi görüşmeye çağrılabilir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 10 - (1) Başvurular arasından uygun bulunarak ruhsat verilmesine karar verilen başvuru sahibi, 
Kanunun 22 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince vermesi gereken zarar ziyan teminatını, kararın kendisine 
tebliğ edilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe verir.

(2) Zarar ziyan teminatının belirtilen sürede verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda, başvuru sahibi 
talebinden vazgeçmiş sayılır. Genel Müdürlük aynı ruhsatı varsa bir sonraki sırada yer alan başvuru sahibine teklif 
edebilir. Kanunda Bakanlar Kurulunun yetkisine giren yerlerdeki başvurulara da aynı işlem uygulanır.

(3) Başvurunun reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri bu Yönetmeliğin tebligat hükümlerine göre ilgiliye 
tebliğ edilir.

(4) Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 
vermesi gereken yatırım teminatını otuz gün içinde verir. Aksi halde ruhsat iptal edilir.

Hak ve yükümlülükler

MADDE 11 - (1) Ruhsat ve izin sahibi, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hak ve yükümlülüklere ilave olarak;

a) Petrol işlemlerine ilişkin taahhütlere girişmek,

b) Faaliyetlerini yüklenicileri aracılığı ile yürütmek,

c) Faaliyetleri için gerekli olacak tesislerin tasarım, yapım ve işletimine ilişkin olarak mevzuatta belirlenen usul 
ve esaslara uymak,

ç) Petrol işlemleri esnasında her türlü tehlikeli fiilden kaçınmak, oluşması muhtemel tehlikeli durumlar için 
gerekli tedbirleri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek, hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Petrol Sicili Kayıt Düzeni, Tescil ve İlan

Petrol sicili kayıt düzeni

MADDE 12 - (1) Genel Müdürlük petrol haklarına ilişkin olarak bir sicil tutar. Sicil kayıtları petrol haklarına 
ilişkin başvurular, arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve araştırma izni ile bunlar üzerinde yapılacak devirler her türlü 
kayıt ve konulacak şartlar, haklar ve kısıtlar Genel Müdürlüğün belirleyeceği usulde tutulur.

Petrol sicilinin geçerliliği ve belgelerin muhafazası

MADDE 13 - (1) Petrol sicil kayıtları elektronik ortamda tutulur. Petrol sicilindeki kayıtlar aleni olup aksi sabit 
oluncaya kadar geçerlidir. Petrol haklarının edinilmesi esnasında ve sonrasında Genel Müdürlüğe verilen belgeler, 
petrol hakkının sona ermesinden itibaren araştırma izinlerinde üç yıl, arama ruhsatında beş yıl, işletme ruhsatında 
ise on yıl süre ile muhafaza edilir. Bu sürelerin sonunda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Hak sahiplerine hakkın niteliğini ve geçerliliğini gösteren, ek-15, ek-16 ve ek-17’de yer alan formlara uygun 
Genel Müdürlükçe onaylanmış belge verilir.
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(3) Genel Müdürlükçe tescil edilmiş bir petrol hakkı sahibinin sermayesinde kontrolün değişimine yol açabilecek 
her türlü hisse devir işlemleri Bakanlığın ön iznine tabidir. Petrol hakkı sahibi şirketin sermayesinde kontrol 
değişimine yol açacak bu gibi durumlarda hisse devrinin tarafları aynı anda konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğe 
gerekçeleri belirtilmek suretiyle müracaat eder.

Genel Müdürlük gerekli değerlendirmeleri yaparak kendi görüşünü de bildirmek suretiyle Bakan onayına sunar. 
Talebin, Bakan tarafından uygun görülmesi halinde ilgili şirketlere tebliğ edilir. Ön iznin alınmasını müteakip 
sermaye kontrol değişimine ilişkin devirler altmış gün içinde ilgili şirketlerce gerçekleştirilerek gerekli belgeler 
Genel Müdürlüğe gönderilir.

İlan edilecek hususlar ve tebligat

MADDE 14 - (1) Resmî Gazete’de ilan edilecek hususlar şunlardır:

a) Açık olan bir arama sahasına yapılan ilk arama ruhsat başvurusu,

b) İşletme ruhsat başvurusu,

c) Araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatı verilişine ilişkin kararlar,

ç) Kamulaştırma ve kullanma haklarına ilişkin alınan kararlar,

d) Arama ve işletme ruhsatları süre uzatımları,

e) Açık artırmaya çıkarılacak işletme sahalarına ilişkin hususlar,

f) Ruhsatlardaki terk, kısmi terk ve ilave başvuruları ve nihayetlenmeleri,

g) Ruhsatların devri ve bunlar üzerinde tesis edilecek hak ve kısıtlamalara ilişkin kararlar,

ğ) Genel Müdürlükçe yayımlanması uygun görülen diğer hususlar.

Yukarıdaki hususlar başvuru ya da karardan itibaren on beş gün içerisinde Resmî Gazete’de ilan edilir. İlanların 
Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi başvuru ya da hakkın geçerlilik tarihi sayılır.

(2) Genel Müdürlükçe bu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen arama 
ruhsatı ve işletme ruhsatı verilmesine ya da reddine ilişkin kararlar yerleşik temsilci ve/veya müşterek temsilciye 
tebliğ edilir. Yapılan bu tebligat petrol hakkı sahibine yapılmış sayılır.

(3) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine göre elektronik yolla da tebligat yapılabilir. Elektronik yolla 
yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araştırma İzni, Arama ve İşletme Ruhsatı

Araştırma iznine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15 - (1) Araştırma izni için talepte bulunulması halinde Genel Müdürlük ve başvuru sahibi arasında 
Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen hususları gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak 
bir sözleşme kapsamında araştırma izni verilir.

(2) Yapılacak sözleşmenin içeriğinde; izin süresi, araştırmacı tarafından yapılacak saha faaliyetlerinin niteliği, 
yöntemi ve uygulama programı, izin sahibinin hak ve yükümlülükleri, izin verilen alandaki verilmiş ya da verilecek 
petrol haklarının korunması ve önceliğine ilişkin hususlar ile izin kapsamında elde edilecek saha verilerinin bir 
kopyasının Genel Müdürlüğe ne kadar sürede ve nasıl teslim edileceği, verilerin yurt dışına ihracı ve mutabık 
kalınacak diğer hususlar yer alır.

(3) Genel Müdürlük araştırmacıyla yaptığı sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içerisinde 
araştırma iznine konu olan bölgenin bir başka arama ya da işletme ruhsatını içermesi durumunda ruhsat sahibine 
ilgili sözleşme hakkında bilgi verir.

(4) Talep sahibi, araştırma sahasının hektarı başına bir defaya mahsus olmak üzere elli kuruş öder. Bu ücret 
Kanunun 5 inci maddesindeki düzenleme doğrultusunda her yıl Genel Müdürlükçe yeniden belirlenir. Alınacak 
ücret sözleşme imzalanmadan önce altmış günlük değerlendirme süresi bitmeden Genel Müdürlüğün bağlı olduğu 
ilgili saymanlık hesabına ödenir ve ödemeye ilişkin belge Genel Müdürlüğe verilir. Belirtilen sürede ödemenin 
yapılmaması durumunda başvuru sahibi talebinden vazgeçmiş sayılır.
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Arama ruhsatına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 16 - (1) Arama ruhsatı kara ve deniz olmak üzere iki bölgede verilir. Kıyı çizgisi iki bölgenin doğal sınırını 
oluşturur. Ruhsat süreleri karalarda beş, denizlerde ise sekiz yıldır. Bu süreler ruhsatlardaki yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi kaydıyla Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda belirtilen sürelerle 
uzatılabilir.

(2) Arama ruhsatlarının asgari ve azami büyüklükleri Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
düzenlendiği şekilde kara ve karasuları içerisinde 1/50.000 ölçekli paftalar ve bu paftalar içerisindeki 1/25.000 
ölçekli paftalar, karasuları dışı münhasır ekonomik bölgelerde ise 1 derecelik alanlar ile bu alanlar içerisinde 
kalan 1/100.000 ölçekli paftalar ile sınırlıdır.

(3) Ruhsatların birbiri ile komşuluğunda; kıyılarda kıyı çizgisi, karasuları içi ile karasuları dışındaki alanlarda; 
20/5/1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanunu ve 29/5/1982 tarihli ve 82/4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen sınırlar, diğer yerlerde ise ruhsat alanlarının kuzey-güney ve doğu-batı yönündeki kendi pafta ve derece 
kenarları esas alınır.

(4) Petrol hakkı sahibinin süre bitiminden en az altmış gün önce süre uzatımı talep etmesi halinde, ruhsatın 
önceki dönemlerinde taahhüt edilen iş ve yatırım programının gerçekleşme durumu dikkate alınarak, Kanunun 6 
ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen sürelerle iş ve yatırım programını ve buna karşılık gelen 
teminatını vermesi şartıyla, süre uzatımı yapılabilir.

(5) Arama ruhsatı müracaatında Genel Müdürlüğe iş ve yatırım programı taahhüt edilir. Verilecek iş programında; 
evvelce başvuru sahasında varsa yapılmış çalışmaların derlenmesi ve yorumlanması, gravite, manyetik, sismik 
çalışmaları, detay saha jeolojisi, jeokimya, sondaj çalışmalarına ilişkin bilgiler verilir. Bu bilgilerde çalışmanın 
miktarı, süresi ve birim maliyetlere yer verilerek yatırım teminatına esas olacak toplam yatırım miktarı belirlenir. 
Söz konusu çalışmalarla ilgili beyan edilen yatırım tutarının gerçekçi olmadığının tespit edilmesi durumunda Genel 
Müdürlük başvuru sahibinden petrol endüstrisinin gerektirdiği bilgi ve teknoloji kullanımını da içerecek şekilde 
güncel uygulamalarda ortaya çıkan birim fiyatlar üzerinden toplam yatırım tutarının düzeltilmesini talep eder. 
Düzeltilmeyen iş ve yatırım programı değerlendirmeye alınmayarak gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade 
edilir.

Petrol bulgusu ve keşif

MADDE 17 - (1) Arama sondajı sırasında tespit edilen petrol bulgusu sonrasında gerekli üretim testleri yapılır. 
Arama kuyusunda test üretimi sonucunda işletmeye elverişli bir petrol birikiminin bulunması halinde keşif bildirimi 
ek-18’deki forma uygun olarak Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Genel Müdürlük, keşif bildirimi ile birlikte verilecek bilgi ve belgeleri inceleyerek; keşif bildirimi sonrası 
yapılan üretimin izlenmesi, kuyuda uzun süreli akış ve basınç testlerinin yapılması ve bunun sonucunda keşfedilen 
petrol birikiminin ticari olarak işletilip işletilmeyeceğine en geç altı ay içinde karar vererek keşfi tescil eder veya 
reddeder. Keşif tescil işlemi yapılmadıkça işletme ruhsatı başvurusunda bulunulamaz.

(3) Keşfin tescil edilmesiyle birlikte arayıcı üretime devam etmek, işletme ruhsatına esas teşkil etmek üzere 
petrollü sahayı geliştirmek ve ürettiği petrolü satmakla yükümlüdür. Bu kapsamda arayıcı petrollü sahada 
gerçekleştireceği tespit çalışmalarının detaylı bir programını keşif tescil tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde 
Genel Müdürlüğe verir. 

(4) Petrol hakkı sahibinin talebi halinde, keşif tescili yapılan arama ruhsatının Kanunda yer alan azami süresinin 
yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen işlemlerin yapılmasına yetmemesi durumunda Kanunun 6 ncı maddesinin 
sekizinci fıkrasında belirtilen ilave süre uzatımı verilebilir.

İşletme ruhsatına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 18 - (1) İşletme ruhsatı keşif tescili Genel Müdürlükçe onaylanmış ve hudutları tespit edilmiş belirli 
bir petrollü arazi için verilir. İşletme ruhsatının büyüklüğü, başvuruda verilecek bilgilerin değerlendirilmesi 
sonucunda, petrol rezervuarının yüzey izdüşümünü içine alacak şekilde belirlenir.

(2) İşletme ruhsatının büyüklüğü 1/50.000 ölçekli pafta içerisinde kalmak şartı ile 1/25.000 ölçekli paftalarda 
devlet ve bölge sınırları haricinde doğu-batı, kuzey-güney yönlü dörtkenardan oluşacak şekilde petrollü arazinin 
büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir. İşletme ruhsatı dışında kalan alan süresinin sonuna kadar arama ruhsatı 
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olarak devam eder. Arama ruhsatının süresinin bitiminde bu alan Kanunda belirtilen ruhsatlandırma usullerine 
göre yeniden arama ruhsatına konu edilir.

(3) Arama ruhsatından doğan işletme ruhsatı almak için keşif tescili yapılmış petrollü arazi için Genel Müdürlüğe 
müracaatta bulunulur. Usulüne uygun olarak yapılan başvurular altmış gün içinde sonuçlandırılır.

(4) İşletme ruhsatı sahanın rezerv, ekonomik ömrü, üretim programı ve verilecek iş ve yatırım programı dikkate 
alınarak yirmi yıl için verilir. İşletmecinin ruhsat alanında üretimini mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak 
sürdürmesi esastır. Aksi takdirde Kanunun 24 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

(5) İşletme ruhsatında ekonomik olarak üretimin devam etmesi ve hak sahibi tarafından verilecek üretim 
programının uygun görülmesi halinde ruhsat süresi onar yılı geçmemek üzere iki kez uzatılabilir.

(6) İşletmeci, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının öngördüğü boru hattı inşa izni almak üzere sahip 
olduğu petrollü saha içerisinde gereken toplama hatlarıyla, en yakın rafineriye, ana iletim boru hattına veya satış 
noktalarına kadar inşa edilecek bağlantı hatları için ek-19’da belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe 
başvurur. Genel Müdürlük, doksan gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırır.

(7) Komşu ruhsatlarda olan petrol işlemlerinin birleştirilmesi ile israfın önleneceği, üretimin ve verimin artacağı, 
maliyetlerin azalacağı durumlarda; işletmeciler, petrol işlemlerini birleştirebilirler.

Bu maksatla kendi aralarında yaptıkları operatörlük anlaşması ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Genel 
Müdürlüğün uygun bulması halinde petrol işlemleri birleştirilebilir. 

(8) Aynı rezervuarın birden fazla ruhsatta yer alması veya ihtilaf olması durumunda öncelikle ruhsat sahiplerinin 
aralarında anlaşması istenir. Rezervuarın ruhsatlardaki uzanımının belirlenmesi, tarafların üzerinde uzlaşacağı 
uzman bir kuruluş tarafından yapılır. Elde edilen sonuca uygun olarak, Genel Müdürlüğün bilgisi dâhilinde rezervin 
paylaşımı belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Bildirimler

Bildirim esasları

MADDE 19 - (1) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak bildirimler, petrol hakkı sahibinin kanuni temsilcileri ya da 
vekilleri tarafından yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda yapılır. Bildirimlerde, bildirime konu olan araştırma 
izni ile arama ve işletme ruhsatı, bildirimin konusu ve bildirimde bulunan petrol hakkı sahibinin adı/unvanı ile 
imzasının yer alması gereklidir.

(2) Bildirime ilişkin yazı veya eklerinde yabancı dille yazılmış bilgi ve belgelerin yer alması halinde, bunların 
noterlere bağlı yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe tercümelerine de yer verilir.

(3) Bildirimlerin zamanında gönderilmemesi veya eksik olarak gönderilmesi halinde Kanunun 23 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.

Bildirim türleri

MADDE 20 - (1) Genel Müdürlüğe yapılacak bildirimler, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır. Yapılacak 
bildirimlerde ve bildirim eklerinin hazırlanmasında, “Bildirim Ekleri” içeriği esas alınır.

a) Dönemsel bildirimler 

1) Yıllık faaliyet raporu: Araştırıcı, arayıcı ve işletmeciler her bir izin veya ruhsat bazında geçmiş takvim yılında 
yapmış oldukları petrol işlemlerini bir rapor halinde takip eden yılın ilk kırk beş günü içinde ek-20, ek-21, ek-22 ve 
ek-23’te yer alan forma uygun şekilde ayrı ayrı hazırlayarak Genel Müdürlüğe verir.

2) Yıllık faaliyet programı: Araştırıcı, arayıcı ve işletmeciler bir sonraki yıl içinde her bir izin veya ruhsat bazında 
yapacakları araştırma, üretim ve ruhsat alımında verilmiş iş programına ilave varsa arama faaliyetleri ile ilgili 
programı, yılın ilk kırk beş günü içinde ek-24 ve ek-25’te yer alan forma uygun şekilde ayrı ayrı hazırlayarak Genel 
Müdürlüğe verir.

3) Aylık faaliyet raporu: Araştırıcı, arayıcı ve işletmeciler her bir izin veya ruhsat bazında her takvim ayı içinde 
yapmış oldukları petrol işlemlerini bir rapor halinde takip eden ayın ilk on beş iş günü içinde ek-26, ek-27’de yer 
alan forma uygun şekilde ayrı ayrı hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir.
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4) Aylık atık su tahliye raporu: Petrol işlemlerinden oluşan atık suyun tahliyesine ilişkin aylık bilgileri ek-28’de 
yer alan forma uygun şekilde takip eden ayın ilk on beş iş günü içinde hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir.

5) Devlet hissesi beyannamesi: Arayıcı ve işletmeciler, ek-29 ve ek-30’da yer alan forma uygun olarak 
oluşturduğu beyanname ile doğal gaz için satış faturalarının aslına uygun olarak bir kopyasını, ham petrol için ise 
saha bazında piyasa fiyatı hesaplama tablolarını üretimin yapıldığı ayı takip eden ayın yirminci günü mesai bitimine 
kadar Genel Müdürlüğe teslim eder. Ayrıca doğal gaza ilişkin satış anlaşmalarının aslına uygun bir kopyasını da 
anlaşmayı takip eden ay, beyanname ile birlikte Genel Müdürlüğe verir.

6) Haftalık sondaj raporu: Araştırıcı, arayıcı ve işletmeciler bir önceki hafta içinde yapmış oldukları sondaj 
işlemlerini bir rapor halinde takip eden haftanın ilk iş günü içinde ek-31’de yer alan forma uygun şekilde 
hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir. Gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlük sondaj operasyonunun nitelik 
ve seyrine göre günlük rapor isteyebilir. Bu şekilde istenecek günlük raporlar da haftalık bilgi formuna uygun 
şekilde düzenlenir veya bu amaçla yeni form oluşturulabilir.

b) Oluşuma bağlı bildirimler

1) Kuyu programı ve sondaj başlama bildirimi: Petrol hakkı sahibi şirketler, açacakları veya yeniden giriş 
yapacakları her kuyu için operasyonların başlamasından en geç on iş günü öncesinden, ek-32’de yer alan forma 
uygun şekilde hazırlayacağı sondaj programını Genel Müdürlüğe gönderir.

Sondajın başlanacağına dair bildirim, üç gün öncesinden Genel Müdürlüğe gönderilir.

2) Kuyu tamamlama raporu: Araştırma, arama, üretim ve tespit kuyularına ait ek-33’te yer alan forma uygun 
şekilde hazırlanan “Kuyu Tamamlama Raporu” ile sondaj esnasında ve sonrasında ek-37’deki kriterlere göre 
alınan her türlü karot, kırıntı ve numune örnekleri ile analiz raporları kuyunun tamamlanmasını takip eden altmış 
gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

3) Terk raporu: Terk, kısmi terk, fesih veya sürenin bitimi dolayısıyla sona eren arama ruhsatının ilgili olduğu 
saha üzerinde veya bu sahaya faydalı olmak üzere sahanın dışında yapılan araştırma ile arama sahası içinde yapılan 
bütün arama işlemine ait bilgi ve belgeler ek-34’te yer alan forma uygun şekilde bir asıl ve bir suret hazırlanarak, 
hakkın sona ermesinden itibaren altmış gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

4) Petrol bulgusu bildirimi: Arama kuyusunda bir petrol varlığına rastlanması durumunda ek- 36’da yer alan 
forma uygun şekilde Genel Müdürlüğe bildirilir.

5) Keşif bildirimi: Arama kuyusunda bir petrol bulgusundan sonra yapılan üretim testleri sonucunda ticari bir 
üretim yapılabileceğinin tespit edilmesi halinde ek-18’de yer alan forma uygun şekilde en geç otuz gün içerisinde 
Genel Müdürlüğe bildirilir.

6) Tehlikeli fiil bildirimi: Bir petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda, petrol hakkı sahibi ortaya çıkan 
tehlikeli fiili öncelikle ve ivedilikle Genel Müdürlüğe ve etkilenebilecek diğer petrol hakkı sahiplerine aldığı 
tedbirlerle birlikte bildirir.

(2) Petrol hakkı sahibi veya yüklenicisi yahut bunların tesis sorumlusu gizlilik derecesi olduğu gerekçesiyle 
Genel Müdürlüğe bilgi ve belge vermekten imtina edemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Devir ve Hak Tesisi, Kamulaştırma ve Kullanma Hakkı

Devir ve hak tesisine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 21  (1) Arama ve işletme ruhsatı, taşınmazlar üzerinde yapılabilecek sözleşmelere ve petrol haklarının 
kullanılmasını gerektiren hakların tesisine konu olabilir ve hisselere bölünebilir.

(2) Genel Müdürlük, petrol hakkının gerektirdiği sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmede, Kanunun 
amacı doğrultusunda mali ve teknik güç ve tecrübesini yetersiz gördüğü şahıslar adına yapılmak istenilen bir 
hakkın devrine veya takyidine ilişkin işlemlerin yapılması istemini reddedebilir.

(3) Yukarıdaki birinci fıkrada sayılan petrol haklarına birden çok kişi sahipse veya bu petrol haklarından birinin 
kullanılmasını gerektiren bir hakkın ayrı bir sahibi varsa, bunlardan birinin Kanunun 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 
ve 22 nci maddelerine ve aşağıdaki dördüncü fıkraya aykırı davranışı halinde, aykırılığın Kanundan doğan sonuç 
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ve yaptırımları, hak sahiplerine, aralarındaki anlaşmalara ve uymakta kusurlu olup olmadıklarına bakılmaksızın 
uygulanır. Kanundan ve bu Yönetmelikten doğan borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak 
sonuçlar ve yaptırımlar, petrol hakkı sahiplerine hisseleri ve haklarının kapsamı oranında uygulanır.

(4) Arama ve işletme ruhsatı ile bunlardan doğan petrol haklarından birine, bu haklar üzerinde tesis edilen bir 
hakka, birden çok şahsın sahip olabilmesi için bunların aynı şahsı müşterek temsilci göstermeleri zorunludur.

Kamulaştırma ve kullanma hakkına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 22 - (1) Kamulaştırma ve kullanma hakkına ilişkin her türlü başvuru ek-13 formda belirtilen belgelerle 
Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılır. Bakanlıkça verilecek kamulaştırma kararı 
kamu yararı niteliğindedir ve müteakip işlemler 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine 
göre yürütülür.

(2) Kullanma hakkına konu olan arazi Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında ise Genel Müdürlükçe 
uygun görülen talepler işlemin sonuçlandırılması bakımından gereği için Maliye Bakanlığına gönderilir.

(3) Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen petrol hakkı 
sahibine ait olur. Kullanma hakkı, kira sözleşmesi hariç olmak üzere tapu siciline kaydedilmek suretiyle petrol 
hakkı sahibi adına yapılır. Bunlar araştırma izni, arama ve işletme ruhsatının bir parçası olup izin ve ruhsat 
süresince devam eder.

(4) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin petrol 
arama ve işletme faaliyetleri dışında Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilmesi için Genel Müdürlüğün ve ruhsat 
sahibinin görüşü alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Açık Artırma ile Ruhsatlandırma, Terk ve Sahaya İlave, Tesislerin Kaldırılması ve Devredilmesi

Açık artırma ile ruhsatlandırmanın usul ve esasları

MADDE 23 - (1) Müzayede ile arama ve işletme ruhsatı verilmesi:

a) Genel Müdürlük arşivlerindeki petrol faaliyetlerinden elde edilen mevcut yeraltı verilerinin incelenmesi 
neticesinde, petrol varlığı açısından yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilen ruhsatsız alanlarda, 
arama ruhsatı Kanunun 7 nci maddesindeki başvuru ve ruhsatlandırma usulünden farklı olarak müzayede 
usulü ile verilebilir. Müzayede kararı Genel Müdürlükçe verilir. Açık artırmaya ilişkin teklifler Genel Müdürlükçe 
hazırlanacak teknik şartname çerçevesinde yatırımcıların bu saha için verecekleri iş programı ve yatırım tekliflerinin 
yarıştırılmasıyla yapılır.

b) İşletme hakkı sona eren saha, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının talep etmemesi halinde işletme ruhsatı 
verilmek üzere Bakan onayı alındıktan sonra açık artırmaya çıkarılabilir. Açık artırmaya konu edilen saha üzerinde 
bulunan ve üretimin devamlılığı açısından gerekli olan tüm yeraltı ve yerüstü tesislerinin envanteri, işletmeci 
tarafından işletme hakkı sona ermeden bir yıl önce Genel Müdürlüğe istediği bedelleriyle birlikte bildirir. Genel 
Müdürlük bu tesis ve ekipmanları müzayede şartnamesi kapsamına alır.

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan ruhsatlandırmaya ilişkin açık artırma işlemleri aşağıdaki 
fıkralarda belirtildiği şekilde Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(2) İhale komisyonunun oluşumu çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(3) Sahaların açık artırmaya çıkarılması, tekliflerin kabul edileceği son günden en az otuz gün önce Genel 
Müdürlüğün web sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerekli görülmesi halinde ise yurt dışında da ilan 
edilebilir.

(4) İlanda; teklif mektubunun verilebileceği son gün, saat, yer, zarar ziyan teminat tutarı, sahanın jeolojisi, paftası, 
koordinat bilgileri, şartnamenin ve sahayla ilgili yeraltı ve yer üstü verilerinin Genel Müdürlükte görülebileceği, 
bunların kopyalarının çıkarılabileceği, postadaki gecikme ve kayıplardan Genel Müdürlüğün sorumlu olmayacağı, 
teklif mektuplarının açılacağı gün, saat ve yere ilişkin bilgiler bulunur. Ayrıca ihale komisyonunun ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbest olacağı ile komisyonun gerekli göreceği diğer hususlar açıkça belirtilir.

(5) Artırma kapalı zarf usulüyle yapılır. Teklif mektubu zarf içine konur, zarf mühürlenir ve üzerine teklif verenin 
adı ve adresi yazılır.



271

Türkiye’de ve Dünya’da Petrol Sektörünün Ticari, Ekonomik ve Hukuki Yapısı - Adil ÖZDEMİR

a) Teklif mektubuna, sahaların pafta ve koordinatları, şartnamenin kabul edildiğini bildiren bir beyan ile Devlete 
sağlayacağı ekonomik yarar yazılır. Teklif mektupları Genel Müdürlüğe elden verilebileceği gibi ikinci bir zarfa 
konulduktan sonra iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

b) Teklif sahibi, teklif mektuplarının verilebileceği son saate kadar önceki teklifinden daha uygun bir teklif 
verebilir.

(6) Teklif verme süresinin bitiminden sonra geliş sıralarına göre numaralandırılan teklif mektupları zimmetle 
ihale komisyonu başkanına verilir. İlan edilen süreden sonra gelen tekliflerin tamamı bir tutanakla belirlenir ve 
işleme alınmaz.

(7) Teklif mektuplarının açılması ve sonrasında yapılacak işlemler;

a) Teklif mektuplarının açılması için belirlenen gün ve saatte, zarflar açılmadan önce, geliş tutanakları okunarak 
ihale komisyonu üyelerince imza edilir ve zarflar numara sırasıyla açılarak içeriği incelenir.

b) İhale komisyonu, teklifin mevzuata uygunluğunu, isteklinin önceki çalışmalarında mevzuata uyup uymadığını, 
deneyimini, mali gücünü, başvuru sırasını ve Devlete sağlayacağı ekonomik yararı göz önünde tutarak, teklifleri 
değerlendirmeye alır ve otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Müzayedeyi kazanan şirkete bu Yönetmelikte öngörülen 
süre içerisinde Kanunun 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen teminatı yatırması istenir. Teminatı 
yatırmaması durumunda bir sonraki hak sahibinin teklifi değerlendirmeye alınabilir.

c) Ruhsatlandırmaya ilişkin hükümler, Kanun ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda yürütülür.

Terk, sahaya ilave, tesislerin kaldırılması ve devredilmesi

MADDE 24 - (1) Petrol hakkı sahibi arama, işletme ruhsatını ve araştırma iznini Kanunun 11 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirlenen süreler içerisinde terk edebilir. Terk öncesinde terk başvurusu ile birlikte arazide 
bulunan yeraltı ve yer üstü tesislerinin envanteri ve ayrıntılı vaziyet planları verilir. Bu ekipman ve tesislerde 
araziden ne şekilde ve hangi sürede kaldırılacağı ek-34’teki forma uygun olarak Genel Müdürlüğe sunulur. İşletme 
ruhsatı hariç, terk edilecek alanlarda yer alan tesisler petrol hakkı sahibi tarafından hakkın sona erdiği tarihe 
kadar kaldırılır.

(2) Kullanma haklarının sona ermesi ile birlikte petrol hakkı sahibi araziyi ticari faaliyete konu edilmemek 
kaydıyla eski haline getirir. Petrol hakkı sahibi hakkının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde araziden taşınır 
ve taşınmazları kaldırmadığı takdirde, bunların mülkiyeti arazi sahibine intikal eder.

(3) Petrol hakkı sahibi, üzerinde işlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan kişiye, araziye, o yerdeki 
tesislere verdiği zararı ve bu kişinin mahrum kaldığı ürün bedelini veya işletme kazancını tam olarak tazmin 
etmekle ve ödemekle mükelleftir. Söz konusu zararın, petrol hakkı sahibinin Genel Müdürlükteki zarar ziyan 
teminatından karşılanabilmesi için mahkemeden kesinleşmiş kararın ibraz edilmesi gerekir. Varsa bakiye zarar 
petrol hakkı sahibi tarafından karşılanır.

(4) Süresi biten işletme ruhsatlarının devri şu şekilde yapılacaktır: 

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verilecek veya müzayedeye çıkarılacak işletme ruhsatlarında üretimin 
devamlılığı açısından gerekli olan tüm yeraltı ve yerüstü tesis ve ekipmanları için mevcut işletmecinin talep ettiği 
bedel üzerinden işletmeyi devralacak yeni hak sahibine teklif Genel Müdürlükçe iletilir. Takdir edilecek bedel 
içerisinde kuyularda üretim ve çevre emniyeti için kuyu açma ve tamamlama programı dâhilinde kullanılan 
muhafaza boruları bedeli dikkate alınmaz.

b) Komisyon en az beş üyeden oluşur. Komisyonda devreden ve devralan taraflar birer üye ile temsil edilir. 
Komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

c) Bedel takdir komisyonu en az üç katılımcıyla toplanır, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. 
Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan asil üye yerine yedek üye katılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

ç) Takdir komisyonun tespit ettiği bedel üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde mevcut tesis ve ekipmanlar 
Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Bakanlığa bedelsiz olarak devredilir. Bu durumda işletme 
sahasındaki üretimin azalmasına veya durmasına sebep olabilecek tesis ve ekipmanların sahadan kaldırılmasına 
ilişkin taraflarca bir teklifte bulunulamaz. Bakanlık, yeni hak sahibinin otuz gün içerisinde talep etmesi halinde 
takdir komisyonunun tespit ettiği bedel ile devir işlemini gerçekleştirir. Yeni hak sahibi takdir edilen bedelle 
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tesisleri almayı istememesi halinde işletme ruhsat talebinden vazgeçmiş sayılır. Bu durumda işletme ruhsatı 
yeniden müzayedeye açılır.

Müzayede işlemi sonuçlandırılıp ruhsat yeni hak sahibine devredilinceye kadar Bakanlık üretimin devamının 
sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mali Yükümlülükler ve Teminatlar 

Teminatın türü

MADDE 25 - (1) Kanunun 6, 7 ve 22 nci maddelerine göre petrol hakkı sahipleri tarafından, ek- 51’deki forma 
uygun olarak bankalarca düzenlenecek ve teminat tutarı belirtilen teminat mektubunun Genel Müdürlüğe verilmesi 
zorunludur. Verilecek teminat mektuplarının süresiz verilmesi esastır.

Zarar ve ziyan teminatı

MADDE 26 - (1) Başvurular arasından uygun bulunarak ruhsat verilmesine karar verilen başvuru sahibi, petrol 
işlemi sırasında ortaya çıkabilecek zarar ve ziyana karşılık gelen teminat tutarını her bir araştırma izni, arama 
ve işletme ruhsatı alınmasından önce vermek zorundadır. Bakanlar Kurulu’nun aşağıda belirtilen oranlarda 
değişiklik yapması halinde evvelce verilmiş olan teminatlar, petrol hakkı sahiplerince iki ay içerisinde yeni oranlara 
uygun hale getirilir. 492 sayılı Kanun uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden belirlenen 8 sayılı tarifesinin (IV) 
no.lu “Petrol İşlemleri” bölümünde yer alan “I. Petrol Sicil İşlemleri” ve “II. Ruhsatlar” başlıkları altında belirtilen 
tutarlar esas alınarak hesaplanan toplam tutar üzerinden;

a) Araştırma izinlerinde; hektar başına araştırma izin tescil harcının on binde beşi,

b) Arama ruhsatlarında; hektar başına arama ruhsat tescil harcının binde biri,

c) İşletme ruhsatlarında; hektar başına işletme ruhsat tescil harcının binde beşi, oranlarında teminat alınır.

(2) Bir petrol işleminin doğuracağı hasarın bedelinin petrol hakkı sahibinden daha önce alınan zarar ziyan 
teminatı ile karşılanamayacağının tespiti halinde; petrol hakkı sahibinden zararı tazmin etmesi istenir. Bu konuda 
yapılan talebin gereğini, petrol hakkı sahibi kendisine tebligatın yapılmasından itibaren derhal yerine getirir. Buna 
uymayan petrol hakkı sahibinin araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı iptal edilir.

(3) Genel Müdürlük, bir tehlikeli fiilin oluştuğunu öğrendiği andan itibaren olaya müdahil olur, gerekiyorsa 
yerinde tetkik ve incelemede bulunarak yapılan çalışmalar rapor haline getirilir. Yapılan inceleme neticesinde 
petrol hakkı sahibinden, petrol işlemlerinin derhal durdurulması istenebileceği gibi fiilin durumuna göre bazı 
tedbirlerin alınması da istenebilir. Tehlikeli fiilin önlenmesi için petrol hakkı sahibine fiilin durumuna göre doksan 
güne kadar süre verilebilir. Petrol hakkı sahibi tarafından tehlikeli fiilin verilen süre içinde durdurulamadığı 
durumlarda Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılarak kırk beş güne kadar ek süre verilebilir. Bilahare, tehlikeli 
fiilin önlenmesi ile ilgili işlemlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucu gerekli tedbirlerin 
alınmadığı ve zararın karşılanmadığının tespiti halinde; Genel Müdürlük masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak 
üzere zararı tamir ve tazmin ettirir. Bu maksatla öncelikle söz konusu zararın giderilmesi petrol hakkı sahibinden 
istenir. Petrol hakkı sahibinin zararı doğrudan karşılamaması halinde Genel Müdürlüğe önceden verilmiş olan 
teminat mektubu kullanılır. Bu teminatın yetmemesi halinde petrol hakkı sahibinin Genel Müdürlükte bulunan 
diğer kaynakları bu amaçla kullanılır.

(4) Petrol hakkının son bulması halinde bu durum Resmî Gazete’de ilan edilir. Genel Müdürlükçe petrol 
işlemi esnasında oluşan herhangi bir zarar ve ziyan tespit edilmemişse veya ilandan itibaren bir yıl içinde üçüncü 
şahıslarca bu konuda yetkili bir mahkeme kararıyla hak iddiasında bulunulmamışsa bir yılın sonunda teminat hak 
sahibine iade edilir.

(5) Zarar ve ziyanın oluştuğu durumlarda hasarın tazmininden sonra teminatın arta kalan kısmı iade edilir.

(6) Petrol hakkı sahibi terk edilen sahaya ilişkin yaptığı çalışmalara ait bilgileri ve raporları bildirimlerde 
tariflenen formlara uygun bir şekilde ve zamanında Genel Müdürlüğe vermedikçe zarar ziyan teminatı iade edilmez.

Yatırım teminatı

MADDE 27 - (1) Arama ruhsat başvurusu sahibi, Kanunun 7 nci maddesinde sözü edilen iş programı için taahhüt 
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edilen yatırım tutarına karşılık gelen miktarda teminat vermek zorundadır. İş ve yatırım programı yıllık bazda 
ayrıntılı bir şekilde hazırlanır. Yıllık iş programlarının toplamını karşılayacak miktardaki teminat bir seferde alınır.

(2) Kanunun 6 ncı maddesindeki arama ruhsatının süre uzatımları ile Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 
arama sahasına yapılacak ilaveler için verilecek yeni bir iş programı için taahhüt edilen yatırım tutarına karşılık 
gelen miktardaki teminat, petrol hakkı sahiplerince ayrıca verilir.

Teminatların iadesi 

MADDE 28 - (1) İş ve yatırım programları karşılığı alınan teminatların iadesinde iş programlarının fiili 
gerçekleşme oranları dikkate alınır; 

a) İş ve yatırım programının gerçekleştirilmesi öncelikle petrol hakkı sahibinin bildirimleri üzerinden 
değerlendirilir.

b) Genel Müdürlüğe sunulan bildirimlerin değerlendirme için yeterli bulunmaması durumunda petrol hakkı 
sahibinden ilave bilgi ve belgeler istenir. Petrol hakkı sahibi istenen bilgi ve belgeleri ivedilikle sunmak zorundadır.

c) Yukarıda belirtilen bildirim, ilave istenen bilgi ve belgelerden karar vermek için yeterli kanaatin oluşmaması 
halinde yerinde tetkik ve inceleme yapılır.

(2) Kanunda tanımlanan mücbir sebepler dışında, arayıcının her bir yıla ilişkin iş ve yatırım programının 
tamamını gerçekleştirmesi halinde buna karşılık gelen teminat tutarı iade edilir. 

(3) Yıllık iş programının kısmen gerçekleştirilmesi durumunda; iş ve yatırım programının gerçekleştirilmeyen 
kısmına karşılık gelen teminat tutarı hak sahibine yazılı olarak bildirilir ve Genel

Müdürlük tarafından irat kaydedilir. Geri kalan kısım iade edilir. Ancak hak sahibinin programın gerçekleşmeyen 
kısmına karşılık gelen teminat tutarının kendisine bildirilmesini müteakiben söz konusu tutarı on beş gün içerisinde 
Bakanlığa hizmet veren muhasebe birimi nezdinde açılacak hesaba yatırması halinde, o yıla ait teminat petrol 
hakkı sahibine iade edilir.

(4) Bir arama ruhsatının süresinin uzatımı için verilen teminat, süre uzatımı sonunda iş programının tümüyle 
gerçekleştirilmesi halinde iade edilir. Uzatım süresi içinde programın yerine getirilmemesi ya da kısmen yerine 
getirilmesi veya program yerine getirilmeden ruhsatın terki veya feshi durumlarında teminatın varsa kalan kısmı 
irat kaydedilir.

(5) Arama ruhsatının süresinin sona ermesi, terk veya fesih sonucu düşmesi durumunda başlangıçta verilmiş 
olan yatırım teminatının iş programının gerçekleştirilmeyen kısmına karşılık gelen tutarı irat kaydedilerek kalanı 
iade edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Devlet Hissesi Usul ve Esasları

MADDE 29 - (1) Devlet hissesi, petrol hakkı sahibi tarafından üretilen petrolden, Kanunun 9 uncu maddesinde 
belirtilen oranlar ve esaslar çerçevesinde alınır. Devlet hissesi nakden ödenir.

(2) Üzerinden Devlet hissesi alınacak petrol, petrol sanayinde kullanılan usullerle ve ham petrol için varil, doğal 
gaz için de metreküp birimleriyle ölçülür.

(3) Üzerinden Devlet hissesi alınacak petrol, hak sahibinin kusuru dışında, Genel Müdürlükçe kabul edilen 
nedenlerle ölçülememiş veya ölçülemeyecek durumdaysa, basınç düşümü, üretim düşümü veya petrol, gaz ve su 
dengesi ya da diğer sağlıklı ve kabul edilebilir yöntemlerden biriyle veya bu yöntemlerin bir arada uygulanmasıyla 
tahmin olunur.

(4) Hak sahibinin arama ve işletme sahaları ile ilgili olarak yaptığı arama, geliştirme, üretim faaliyetlerinde, 
daha çabuk, daha verimli, sonuç olarak daha fazla üretim yapmak amacıyla, aynı veya diğer bir hazne tabakasına 
enjeksiyon amacıyla yeraltına bastığı, buharlaşma ile zorunlu olarak havaya bıraktığı veya yaktığı petrolden, zayi 
petrolden ve petrol işlemlerinde kullanılan petrolden Devlet hissesi alınmaz. Devlet hissesi alınmayacak zayi petrol 
miktarı üretimin binde beşini aşamaz. Ancak petrol hakkı sahibi üretim esnasında, Devletin doğal kaynaklarının iyi 
niyetle ve en verimli biçimde işletilmesi için petrol sanayinde geçerli önlemleri almak zorundadır. Bu önlemlerin 
alınmaması nedeniyle kayıp oluştuğu Genel Müdürlükçe tespit edildiği takdirde bu şekilde oluşan zayi petrolden, 
Devlet hissesi alınır.
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(5) Devlet hissesi tahakkuk dönemi bir aydır. Devlet hissesi üretim yapılan her saha için ayrı ayrı tahakkuk 
ettirilir.

(6) Tahakkuk ettirilecek Devlet hissesi tutarı Devlet hissesi tahakkuk dönemi içinde her arama veya işletme 
sahasında yapılan üretimin sekizde birinin piyasa fiyatıyla çarpılması suretiyle hesaplanır.

(7) Petrol hakkı sahibi, Devlet hissesi beyannamesini üretimin gerçekleştiği ayı takip eden ayın ilk yirmi günü 
içinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, beyannameleri en geç verildiği ayın sonuna kadar tahakkuk ettirir. 
Petrol hakkı sahibinin vermesi gereken beyannameyi, Devlet hissesinin tahakkuk ettiği ayın yirmisinden sonra 
vermesi durumunda Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine, tahakkuk döneminden sonra 
vermesi durumunda ise Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(8) Beyan üzerine yapılan Devlet hissesi tahakkukundan sonra maddi delillere veya yasal ölçülere dayanılarak 
belirlenen farklar üzerinden, Genel Müdürlükçe ikmalen Devlet hissesi tarhiyatı yapılır. Bu tarhiyatın tebliği üzerine 
ilgililer Bakana itiraz edebilirler. İtiraz, uyuşmazlığa konu olan tutarın tahsilini durdurur. Bakan, otuz gün içinde 
itirazı haklı bulursa yapılan işlemi düzelttirir.

(9) Devlet hissesi petrol hakkı sahibinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir 
defada ödenir. Ödemeye ilişkin belgenin aslı, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe ulaştırılır.

(10) Bakanlığın talebi halinde, Devlet hissesi ayni olarak ödenebilir. Üreticinin tanklarından Devlet hesabına 
teslim edilecek ham petrol, bu tanklarda altmış günlük bir süre için ücret alınmaksızın depolanır. Bu durumda 
kuyu başından depolanacak yere kadar yapılacak nakliye masrafları petrol hakkı sahibi şirkete aittir. Bu süreden 
çok bekletilen petrol için üretici, piyasa fiyatını ödeyerek bu petrole kendisi tasarruf eder. Altmış günlük ücretsiz 
depolama süresi, petrol hakkı sahibinin petrolün teslime hazır bulundurulduğuna ilişkin bildiriminin Genel 
Müdürlüğe ulaştığı tarihte başlar.

(11) Devlet hissesi tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(12) Yeraltı doğal gaz depolama faaliyeti kapsamında;

a) İşletmecinin üretmiş olduğu ya da dışarıdan temin ettiği gazı kendi petrol rezervuarlarında depolama 
faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlükten izin alır.

b) İşletmeci ilgili sahanın depolama kapasitesini, rezervuar basıncını, rezervuardaki üretilemeyecek gazı, 
kullanılacak yastık gazını, enjekte edilen ve geri üretim gaz miktarları ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe bildirir.

c) Yeraltı doğal gaz depolaması için izin alınmış saha araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine kapatılır.

ç) Yeraltına depolama amaçlı temin edilen doğalgazın enjekte edilmesi ve geri üretim işlemleri sonucunda 
rezervuardaki potansiyel gazın üretimini arttırdığı miktar üzerinden ve gazın işlenmesi sonucunda elde edilen ham 
petrolden de devlet hissesi alınır.

d) İşletmecinin yeraltı doğal gaz depolama faaliyetleri kapsamında açacağı sondajlar ve bu faaliyetler ile ilgili 
kullanacağı malzeme ve ekipmanlar petrol işlemleri dışında değerlendirilir.

(13) Petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğün üretim sahasındaki brüt ve net üretim bilgilerini anlık olarak 
elektronik ortamda izleyebileceği şekilde gerekli otomasyon sistemini kurmak ve işletmekle yükümlüdür.

(14) Kuyubaşı, kompresör ve jeneratörlere giden hatta ve flare hattına ayrı ayrı ölçüm sayaç cihazları konulması 
ve elde edilen verilerin aylık olarak Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Vergilendirme, İndirimler ve Değerleme

Vergilendirmeye ilişkin usul ve esaslar

MADDE 30 - (1) Kanunun vergilendirmeyle ilgili hükümleri saklı kalmak koşuluyla 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, vergi, resim ve harçlara ilişkin 
diğer mevzuat ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri, bunların ek ve değişiklikleri, petrol hakkı sahipleri hakkında da uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin vergilendirmeye ilişkin genel hükümleri petrol hakkı sahibinin yalnız petrol işlemlerine 
ilişkin faaliyetlerine ve bunların sonuçlarına uygulanır. Petrol hakkı sahibinin petrol işlemleri dışında kalan 
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faaliyetlerine genel hükümler uygulanır. Petrol hakkı sahibi petrol işlemleri ile bunlar dışındaki faaliyetleri birlikte 
yapıyorsa, petrol işlemleri için muhasebe kayıtlarını alt hesap bazında ayrı tutar ve vergilendirilir.

(3) Petrol işleminden elde edilen hâsılatın banka ve finans kurumlarında veya diğer şekilde değerlendirilmesinden 
elde edilen gelirler, makine ve techizat satış ve kiralanmasından ile kur farkından elde edilen gelirler de petrol 
işlemlerinden elde edilmiş sayılır. Ancak belirtilen bu ilave gelirlerin sermaye mevcutlarından sayılabilmesi için bu 
gelirlerin petrol işlemlerinde kullanılması şartı aranır.

(4) İki veya daha çok petrol hakkı sahibinin Genel Müdürlüğün onayı ile petrol işlemlerini birleştirmeleri halinde, 
bunlar kendi başına ve kendi adına faaliyette bulunuyorlarmış gibi ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.

(5) Petrol işlemlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisine tabidir. Petrol hakkı sahibi, ayrıca 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılması gereken vergi tevkifatını yapmak ve 
beyan etmek zorundadır.

(6) Vergiye tabi safi kazanç, Kanunun 12 nci maddesindeki indirimler ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar da 
göz önünde tutulmak suretiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanır.

(7) Petrol hakkı sahibinin ödemekle mükellef olduğu kurumlar vergisiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılması gereken vergi tevkifatı toplamı, safi kazancın % 55’ini geçemez.

(8) Devlet hissesi hariç olmak üzere, petrol hakkı sahibinin petrol işlemi için yapmış olduğu yatırımlara tekabül 
eden sermayesi karşılığında üretimden elde edeceği gelirler, dar mükellefiyet esasında vergilendirilen yabancı 
kurumlar için sermayenin cari kur üzerinden geri alınmasına kadar; tam mükellefiyet esasında vergilendirilen 
yerli kurumlar için ise yapılan yatırım maliyeti itfa yoluyla gidere dönüştürülene kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre itfa payı olarak addolunurlar.

(9) Petrol hakkı sahiplerinin mülga 6326 sayılı Kanuna göre geçmiş yıllarda yabancı para cinsinden ithal etmiş 
olduğu fakat halen transferi gerçekleşmemiş sermayeden kalan miktarlara da yukarıdaki yedinci fıkra hükümleri 
uygulanır.

İndirimler

MADDE 31 - (1) Petrol hakkı sahibi, Türk Petrol Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun kabul ettiği giderleri, vergilendirme dönemi ile ilgili olmak ve tahakkuk etmiş bulunmak kaydıyla 
gayrisafi kazancından indirebilir.

(2) Bakanlıkça onaylanan arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve ülke ekonomisi yönünden verimli olmayan 
kuyuların açılma ve terk giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. Bu kapsamda petrol hakkı sahibi tarafından yapılan 
arama giderleri, sondaj ferî giderleri ve üretim bakımından ekonomik olmayan kuyuların açılma ve terk giderleri 
dışındaki ekonomik değerin maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulmasına ait 
masraflar petrol hakkı sahibinin tercihi doğrultusunda gider yazılarak veya aktifleştirilerek amortisman yolu ile 
itfa olunur. Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilen bu giderler için uygulanacak amortisman oranları 213 sayılı 
Kanunun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her petrollü arazi için ayrı ayrı olmak üzere, rezerv durumu da dikkate 
alınarak Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. Ancak, petrollü arazinin, petrol üretiminden 
başka bir amaca tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet ve kıymeti ile petrol işleminin sona erdiği tarihte bu 
petrollü arazinin petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu bakiye değer amortisman oranından indirilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

İktisadi Kıymetlerin Değerinin ve Sermayenin Belirlenmesi

Sermaye

MADDE 32 - (1) Petrol hakkı sahibi tarafından petrol işlemlerinde kullanılan ithal edilen nakdi fonlar ve bunlara 
ait haklar ile sermaye mevcutları esasının bir bölümü olan malzeme ve diğer kıymetlerin değeri için Genel 
Müdürlükçe “kıymet tespit kararı” alınır.

(2) Ekonomik ömrü bir yıldan az olan sarf malzemeleri hariç olmak üzere, diğer malzemelerin devir ve ihraç 
edilmeleri durumunda, söz konusu malzemenin o günkü rayiç değeri esas alınarak beyan edilir. Genel Müdürlük 
gerekli durumlarda malzemenin rayiç değerini tespite yetkilidir.
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(3) Genel Müdürlükçe tespiti yapılan nakdi fon, malzeme ve diğer kıymetler toplamından, harice yapılan 
transferlerle, hariçte tutulan satış gelirlerinin indirilmesi sonucu elde edilen tutar, petrol hakkı sahibinin 
sermayesini oluşturur.

(4) Petrol hakkı sahipleri, petrol işlemlerinde kullandıkları nakdi fon, malzeme ve diğer kıymetlerin nitelik ve 
değerlerini gösteren beyannameyi;

a) Nakdi fonlarda döviz alım belgesinin alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde,

b) Malzeme için gümrük giriş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde,

c) Diğer kıymetlerde ise ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, ek-38’de yer alan forma uygun 
olarak düzenleyip Genel Müdürlüğe verir.

(5) Türkiye’ye ithal edilen nakdi fonlar ve buna müteallik hakların tescili için Genel Müdürlüğe verilen ithal 
beyannamelerine eklenmesi gereken ve dövizini Türk parasına tahvil ettirdiği banka tarafından düzenlenen döviz 
alım belgelerinin aslına “Türkiye’de petrol işlemlerinde kullanılmak için yurt dışından ithal edilen döviz” ibaresinin 
yazılı ve banka tarafından onaylanmış olması gerekir.

(6) Bir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir yüklenicisi vasıtasıyla 
kendi adına Türkiye’deki petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal ettiği nakdi fonlar dışında kalan ve sermaye 
mevcutları esasının bir bölümünü oluşturan malzeme ve diğer kıymetlerin tayin ve tespit edilebilmesi için petrol 
hakkı sahibinin vereceği ithal beyannamesi ek-38’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(7) İthal beyannamelerine ilişkin verilen faturalardan kapsamı açıkça belirtilmeyenlerin tescili yapılmaz.

(8) Kıymet tespit kararı alınmış malzemenin devir ve ihraçlarında:

a) İthal edilen sermaye olarak beyan edilen malzemelerin ihraç veya devredilmesi halinde, petrol hakkı sahibince 
malzemelerin ithal tarihini içeren tenzil beyannamesine ihraç ve devir listeleri eklenir.

b) Petrol hakkı sahibince devir alınan malzemenin ithal edilen sermaye olarak tescil edilebilmesi için ithal 
beyannamesini gümrükteki devir işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe verilir, 
bu beyannameye devir müsaadeleri, listeleri ve ödeme belgeleri eklenir.

c) Devralan ve devreden şirketlerin tescil ve tenzil beyannamelerini aynı süre içinde Genel Müdürlüğe vermeleri 
gerekir, tenzil beyannamesi verilmediği sürece tescil işlemleri yapılmaz.

ç) Tescil işlemlerinde gümrük devrinin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

(9) İthal edilen nakdi fonlar ile diğer kıymetlere istinaden yapılan tescil işlemlerine ilişkin devir ve tenzil 
yapılamaz.

(10) Diğer Kıymetlerin tescilinde:

a) Merkez masrafları:

1) Yabancı sermayeli şirketin merkezi tarafından ödenen ve ek-39 formda belirtilen giderler sermaye tesciline 
konu olur.

2) Akredite bağımsız denetim kuruluşları tarafından şirketin Türkiye’deki petrol işlemi için merkez ofisinde 
yapılan harcamalar incelenerek rapora bağlanır. Rapor merkezin bulunduğu ülkenin Türk konsolosluğuna tasdik 
ettirilir ve Genel Müdürlüğe sunulur. Ancak beyan edilen merkez ofis çalışma harcamalarının, Türkiye’deki ofis 
çalışma harcamalarının yüzde ellisini aşan kısmı dikkate alınmaz.

3) Petrol hakkı sahibi şirketler, bedeli merkezleri tarafından ödenecek hizmetler için hizmetin petrol işlemleriyle 
ilgili olduğunun tespiti ve maliyetinin incelenmesi açısından yapacakları hizmet sözleşmelerini Genel Müdürlüğe 
verir. Petrol hakkı sahibi şirket ile aynı merkeze bağlı ve başka ülkelerde yerleşik şirketlerle yapacağı hizmet 
sözleşmeleri de merkez masrafı olarak değerlendirilir.

4) Merkez masrafı niteliğindeki giderlerin “ithal tarihleri” merkezin Türkiye Şubesi adına kestiği fatura tarihidir.

b) Yüklenici şirketlere yapılan ödemeler:

1) Petrol hakkı sahibi şirketler yüklenici şirketlerle yapmış oldukları yüklenicilik sözleşmeleri ile yurtiçi ve 
yurtdışında yaptırılacak olan danışmanlık, laboratuar, müşavirlik, sismik verilerin değerlendirilmesi ve benzeri 
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içeriğe haiz hizmet sözleşmelerini Genel Müdürlüğe verir. Bu hizmetler ile ilgili yapmış oldukları giderler için ithal 
edilen sermaye olarak tescil talebinde bulunabilir. Verilecek olan ithal beyannamelerine; yapılan hizmeti ve net 
bedelini gösteren fatura ile ödeme belgesi eklenir.

2) Hizmet bedellerinin “ithal tarihi” ödemenin fiilen yapıldığı tarihtir.

3) Ödemenin yapıldığı banka tarafından düzenlenen asıl belge üzerinde yapılan ödemenin hangi fatura ile 
ilgili olduğunun belirtilerek, “Türkiye’de petrol işlemlerinde kullanılmak üzere, yurt dışından ithal edilen döviz ile 
ödenmiştir” ibaresinin yazılı olması ve banka tarafından onaylanması gerekir.

4) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye’ye ithal edilen ekonomik kıymetlerden diğer kıymetler 
içinde yer alan hizmet bedellerinin tescil edilebilmesi için yaptırılacak hizmetlerin sözleşmeye bağlanarak Genel 
Müdürlükçe uygun görülmesi ve tescili talep edilen hizmet bedellerinin, sözleşmede hükme bağlanan süreler 
içinde yaptırılmış olması gerekir.

(11) Petrol işlemleri için alınan hizmetler (kitap, dergi, posta, malzeme sevk masrafları vb) ithal edilen sermaye 
olarak tescil edilebilir. “İthal tarihi” ödemenin fiilen yapıldığı tarihtir. 

(12) Hizmet bedellerinin avans veya peşin ödendiği durumlarda “ithal tarihi” yapılan hizmete ait fatura tarihidir.

(13) Türkiye’de geçici görev yapmak üzere merkez ofisten görevlendirilen personelin yapacakları ulaşım, 
konaklama ve yevmiye masraflarının ithal edilen sermaye olarak tescil edilebilmesi için seyahatin doğrudan petrol 
işlemleri ile ilgili olduğu, personelin hangi tarihte Türkiye’ye gelip hangi tarihte ayrılacağı, nerede ve ne tür işte ne 
kadar müddetle istihdam edileceği, her ithal beyannamesi için ayrı ayrı belirtilir.

(14) İnceleme sırasında gerekli görülecek diğer belgeler, istenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Genel 
Müdürlüğe verilir.

(15) Genel Müdürlük petrol hakkı sahibi tarafından verilen beyannameleri inceleyerek veriliş tarihinden itibaren 
doksan gün içinde karara bağlar.

(16) Ekonomik ömrünü tamamlamış hurda malzemelerin sadece kamu kuruluşlarına bedelsiz olarak devri 
halinde malzeme üzerindeki vergi ve resim istisnası devam eder. Bu bedelsiz devre ilişkin olarak petrol hakkı 
sahibinin ithal edilen sermaye mevcutlarına ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmaz. 

İthal tarihi itibariyle on yıllık malzemeler için de bu hüküm uygulanır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Petrol Satışlarından Doğan Gelir

Petrol ihraç gelirleri

MADDE 33 - (1) Petrol hakkı sahibi şirketlerin, ihraç ettikleri petrolden sağladığı geliri yurt dışında muhafaza 
etmeleri halinde, bu gelir petrol işlemi için yapmış olduğu yatırımlara tekabül eden sermayesinden veya varsa bu 
sermayesini aşan net kıymetlerinden mahsup edilir.

(2) Petrol hakkı sahibi, ihraç ettiği petrol miktarını ve sağlanan hâsılatın döviz tutarını ve Türk Lirası karşılığını, 
gümrük bilgilerini ve buna ilişkin diğer belgeleri üçer aylık dönemler itibariyle Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Petrol hakkı sahibinin elde ettiği ihracat bedeli gelirlerinin tasarrufu, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve anılan Karara dayanılarak 
çıkarılan mevzuat hükümlerine tabidir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sermaye Transferleri

Transferler

MADDE 34 - (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemlerinden elde ettiği gelirinin, yurt dışına transferi için örneği 
ek-40’ta yer alan forma uygun olarak hazırladığı transfer beyannamesini Genel Müdürlüğe verir.

(2) Petrol hakkı sahibinin yurt dışına transfer edeceği nakdi fonlardan; ödenmesi gereken fakat henüz ödenmemiş 
bulunan vergi, resim, harç ve Devlet hissesi için gerekli kısım indirilir. Bu kısmın nakdi fonlar toplamından büyük 
olması halinde nakden transfer yapılamaz.
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(3) Petrol hakkı sahibinin tescil edilmiş sermayesine karşılık yapacağı transferlerde ithal edilen döviz cinsi esas 
alınır.

(4) Petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğe başvurarak transfer edilebilecek sermayesini aşan net kıymetlerini 
cari yıl içerisinde üçer aylık dönemler itibariyle transfer edebilir. Süresi içinde yapılmayan transfer talepleri bir 
sonraki beyan döneminde yapılabilir. Kurumlar vergisi beyannamesinin verilişini takiben vereceği nihai transfer 
beyannamesi Genel Müdürlükçe incelenerek üçer aylık dönemlerde cari yıl içinde yapmış olduğu transferlerden 
mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutarlar gelecek dönemlerde yapılacak transferlerden mahsup edilir. 
Mahsuplaşma yapılamadığı takdirde fazla transfer edilen miktar geri getirilir. Mahsuplaşma tarihi, nihai transfer 
beyannamesinin son gününü takip eden bir aylık süredir. Petrol hakkı sahibi sermayesini aşan net kıymetlerinin 
transferinin mahsuplaşmasına ilişkin taahhütnameyi ilk transfer müracaatı esnasında Genel Müdürlüğe sunar.

(5) Petrol hakkı sahibinin ayrıntıları transfer beyannamesinde gösterilen transfer istekleri, Genel Müdürlükçe 
incelenir ve en geç altmış gün içinde karara bağlanır. İnceleme sonucunda transferinin yapılması uygun görülen 
nakdi fonlar ve buna ait haklar için Genel Müdürlükçe transfer izni verilir ve petrol hakkı sahibinin beyannamesinde 
gösterdiği ya da göstereceği bankaya gerekli talimat yazıyla verilir ve yazının bir örneği petrol hakkı sahibine de 
iletilir. Genel Müdürlükçe transfer izni verilen miktar petrol hakkı sahibince vergiden muaf olarak ve başka bir 
kurumun iznine tabi olmaksızın harice transfer edilebilir.

(6) Transfer işlemleri, T.C. Merkez Bankası mevzuatı ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 
ve anılan Karara dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.

(7) Petrol hakkı sahibi, Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden elde ettiği geliri ve tescil edilmiş sermayesini, 
Genel Müdürlüğün onayı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bankalar veya özel finans kurumları aracılığı ile 
yurt dışına cari kur üzerinden serbestçe transfer edebilir. Transferin yapılmasını müteakip on gün içinde transfere 
ilişkin detaylı belgeleri Genel Müdürlüğe verir. 

(8) Getirilen nakdi fonların nemalanması, malzeme satışı, personel kiralanması, yüklenicilik hizmetleri gibi 
petrol işlemi haricinde elde edilen gelirler, petrol işleminde kullanılması halinde sermaye mevcutlarına dâhil 
edilir. Elde edilen gelirler ve harcamalar ek-41’e uygun olarak her ayın ilk on iş günü içinde Genel Müdürlüğe 
bildirilir. Şirketin talebi halinde petrol işlemi haricinde elde ettiği gelirler nakdi fonların tescil edildiği esaslar 
şeklinde tescil edilir. Aynı şekilde transfere konu olur.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Malzemenin İthalatı, Satış ve Devri, İhracatı ve Petrol İşleminin Yükleniciye Yaptırılması, Operatörlük 
Anlaşmaları

Malzemenin ithalatı

MADDE 35 - (1) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemlerinde kullanacağı malzemelerin ithali için ek- 42’de yer alan 
başvuru dilekçesi ile Genel Müdürlüğe başvurur. İthal edilecek malzemenin kullanım yerinin arama veya üretim 
amaçlı olacağı açıkça belirtilir.

(2) Petrol hakkı sahibi, petrol işlemlerini yükleniciye yaptıracak ise, yüklenici ile yaptığı anlaşmanın bir örneğini 
belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, yazılı anlaşma ve belgeleri inceledikten sonra 
sonucunu petrol hakkı sahibine bildirir.

(3) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere petrol hakkı sahibi adına yüklenicinin ithal edeceği malzemeler için 
üzerinde petrol hakkı sahibinin onayı bulunan ek-43’te yer alan başvuru dilekçesi ile Genel Müdürlüğe başvurulur.

(4) Birinci ve üçüncü fıkradaki başvuru dilekçelerine ithali istenen malzemeye ait faturanın bir asıl ve dört 
kopyasıyla, beş nüsha onaylı tercümesini ekler. Genel Müdürlük başvuruyu inceledikten sonra malzemenin gümrük 
vergisi, harçlar ve damga vergisinden muaf olarak ithalinin uygun bulunduğunu ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bir 
yazıyla bildirir.

(5) Genel Müdürlük tarafından petrol işlemi için gerekli görülmeyen malzemenin ithali genel hükümlere göre 
yapılır.

(6) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithali talep edilen kullanılmış veya yenileştirilmiş malzemenin ithali 
Genel Müdürlükçe takdir edilir. Bu tür malzemeler için Genel Müdürlükten ön müsaade alınmadan ithalat işlemleri 
başlatılamaz.
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(7) Genel Müdürlük tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinleri veriliş tarihinden itibaren altmış gün geçerlidir.

(8) Petrol hakkı sahibi;

a) Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal ettikleri malzemelerden, kullanım sonucu sarf edilenleri o yılın 
bitimini takip eden,

b) Hak sahipliği veya yüklenicilik sıfatı sona erdiğinde,

c) İş bitiminde, muafen ithal ettikleri her türlü araç ve iş makinelerini bir park yerinde,

ç) Diğer malzemeleri ise herhangi bir yerde muhafaza altına alarak, altmış gün içinde Genel Müdürlüğe 
bildirmek zorundadır.

(9) Petrol hakkı sahibi, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla 
kullanıldıklarını düzenli olarak, her ayın on beşine kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(10) Petrol hakkı sahipleri, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince gümrük, vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal edilen ve ithal tarihinden sonra on yılını doldurmuş malzemeleri, kara taşıt ekipmanları petrol 
işlemleri dışında kullanılacağı hallerde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirimde bulunur.

(11) Sondaj kuleleri, sismik ekipmanlar ve iş makinelerinin yenileştirilmesi amacıyla sarf malzemeleri hariç 
diğer ithal edilen malzemeler, ithal tarihinden itibaren on yıl süre ile petrol işlemi dışında başka bir faaliyette 
kullanılamaz.

(12) Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince sondaj kuleleri ve ekipmanlarının Bakanlık izni 
alınmaksızın jeotermal faaliyetlerde kullanılması halinde idari tedbirler uygulanır. 

(13) Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen ithal edilen malzemelerle kıyası kabil nitelikte 
ve miktarda Türkiye’de üretimi bulunan malzemelere ilişkin Bakanlar Kurulu’na sunulacak liste; Bakanlık, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerek duyulması halinde diğer 
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Bakanlık, söz konusu 
listenin oluşturulabilmesi için çalışmaların başlayacağı süreyi ve çalışma takvimini en az iki ay önceden yukarıda 
bahsedilen ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışarak, komisyon çalışmalarına katılacak temsilcilerini bildirmelerini 
talep eder. Söz konusu komisyonun hazırlayacağı listeler Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Bakanlar Kurulunca onaylanan liste, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Malzemenin satış ve devri

MADDE 36 - (1) Muaf olarak ithal edilen veya dâhilden temin edilen malzeme, Genel Müdürlüğe bildirilerek 
muafiyetten yararlanan bir başka petrol hakkı sahibine, Genel Müdürlükçe kabul edilmiş yüklenicisine gümrük ve 
diğer ithal vergi ve resimlerden ve dâhilde alınan her türlü vergi ve resim ve harçlardan muaf olarak devredilebilir.

(2) Devir talepleri, devreden ve devralan tarafından, beraberce ek-44’te yer alan forma uygun olarak düzenlenmiş 
devir listesiyle Genel Müdürlüğe yapılır. Genel Müdürlük, devralanın muafiyetten faydalanan petrol hakkı sahibi, 
temsilcisi veya yüklenici olduğunu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir. Bu koşullarla devredilen malzemenin 
muafiyeti devam eder.

(3) Petrol hakkı sahibi veya yüklenicisi tarafından, petrol işlemlerinde kullanılmak üzere muaf olarak ithal 
edilen ve ithal tarihinden itibaren 10 yılını doldurmuş, hurda, ihtiyaç fazlası malzemenin bu Kanun kapsamındaki 
muafiyetten yararlanmayan gerçek ve tüzel kişilere satışı ve devredilmesi veya petrol hakkı sahibi tarafından 
petrol işlemi sayılmayan bir faaliyette kullanılması istenirse, Genel Müdürlük Kanunun 13 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasındaki koşulları dikkate alarak bu devre ve kullanmaya izin verebilir. Durumu bir yazı ile ilgili Gümrük 
Müdürlüğü’ne bildirir. (4) Devir işlemleri ilgili gümrük müdürlüklerinde sonuçlandırıldıktan sonra söz konusu 
işlem taraflarca on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Malzemenin ihracatı

MADDE 37 - (1) Petrol hakkı sahibi ve yüklenici; ithal edilen malzemenin ihraç edilebilmesi için ek-45’te yer 
alan forma uygun olarak düzenlediği bilgileri içeren listeyle birlikte Genel Müdürlüğe başvurur. Bu liste, Genel 
Müdürlükçe onaylanarak ihraç işlemleri için ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Bütün petrol ve kayaç örnekleri, sondaj kırıntıları, karotlar veya bunların boyuna kesilmiş parçaları, jeofizik ve 
benzeri metotlara ilişkin bant ve diğer veriler teftişe ve muayeneye hazır bulundurulmak üzere Türkiye’de korunur. 
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Bunların analiz ve incelemeleri için yurt dışına geçici olarak gönderilmesine, bilahare Türkiye’ye iadesinde jeofizik 
ve benzeri metotlara ilişkin bant ve diğer verilerin dönüşümünün sağlanması, karot, kırıntı ve boyuna kesilmiş 
parçaların sadece analiz ve inceleme raporlarının bir örneğinin Genel Müdürlüğe verilmesi koşuluyla izin verilebilir.

(3) İhraç işlemlerini sonuçlandırıldığına dair gümrük çıkış beyannameleri talep eden tarafından on beş gün 
içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Petrol işleminin yükleniciye yaptırılması 

MADDE 38 – (1) Petrol işlemlerinden olan arama ve üretim faaliyetleri ile ilgili hizmetleri yükleniciye yaptırmak 
isteyen petrol hakkı sahibi;

a) Yüklenicinin kimliği, adresi, imzaya yetkili kişileri, işe başlayacağı tarih ve işin konusuna ilişkin belgeyi,

b) Yükleniciyle yaptığı sözleşmenin aslını veya noterce onaylanmış örneğini, yabancı dilde olan sözleşmelerde 
aslını ve aslına uygunluğunu beyan ederek kendi onayladığı Türkçe çevirisini,

c) Yüklenicinin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uymamasından doğacak sorumluluğu kabul ettiğine 
ilişkin taahhütnameyi Genel Müdürlüğe sunar.

(2) Başlangıç ve bitiş tarihleri açık bir şekilde belirtilen sözleşme, imza tarihinden itibaren en geç yirmi gün 
içinde onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe verilir. Genel Müdürlük, yüklenicinin hizmetin gereğine uygun teknik 
donanım ve yeterliliğe sahip olup olmadığını incelemesinde dikkate alır. Değerlendirme sonucu petrol hakkı 
sahibine bir hafta içerisinde bildirilir. Sözleşmenin kapsamındaki işin başlama tarihi Genel Müdürlüğe başvuru 
tarihinden en fazla otuz gün öncesinde olması halinde bu sürede yapılan harcamalar dikkate alınır. Aksi halde 
daha fazla sürelerde yükleniciye yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

(3) Eğer sözleşme, tehlikeli fiilin önlenmesini yahut acil bir operasyonun yapılmasını gerektiriyor ise düzenlenecek 
sözleşmenin Genel Müdürlüğe sunulması için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere ilaveten otuz gün 
daha ilave süre verilir.

(4) Uygun bulunan sözleşme ile ilgili değişiklik ve uzatım talepleri, sözleşmenin süresi bitiminden en az on beş 
gün önce Genel Müdürlüğe verilir. Bu talep petrol hakkı sahibinin ve yüklenicinin değişikliği uygun bulduklarına 
dair imzalı beyanları ile yapılır. Aksi durumda talep Genel Müdürlükçe işleme alınmaz.

(5) Petrol hakkı sahibi, Genel Müdürlüğün onayı olmadan yükleniciye petrol işlemi yaptıramaz.

Operatörlük anlaşmaları

MADDE 39 - (1) Petrol hakkı sahibi şirketlerin müşterek sahip oldukları ruhsatlar üzerinde gerçekleştirilecek 
petrol işlemlerinde;

a) Aralarında yapmış oldukları operatörlük anlaşmasının, düzenlenme tarihinden itibaren en geç on beş iş günü 
içinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi,

b) Petrol işlemi esnasında oluşacak operatör değişikliklerinin üç iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi,

c) Operatörlük anlaşmasında, operatör tarafından yapılacak masraflara hak sahibi şirketlerin hangi oranlarda 
ve nasıl katılacağının belirtilmesi,

ç) Petrol işlemleri ile ilgili olarak ithal edilen kıymetlerin, operasyonlar için yapılan masrafların müşterek petrol 
hakkı sahipleri arasında nasıl ve ne şekilde pay edilip tescil edileceğine ilişkin hususların operatörlük anlaşması 
içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

(2) Genel Müdürlüğün uygun gördüğü anlaşmalar kendi aralarında geçerli olmak üzere petrol siciline kaydedilir.

ONALTINCI BÖLÜM

Petrol İşlemlerinin İzlenmesi, Denetimi, Hak Sahipleri Arasındaki İhtilaf ve Bakanlığa Yapılacak İtiraz Petrol 
işlemlerinin izlenmesi ve denetimi

MADDE 40 - (1) Petrol hakkı sahibi ve yüklenicileri tarafından yürütülen petrol işlemleri her safhasında Genel 
Müdürlük personeli tarafından izleme ve yerinde denetime tabi tutulabilir.
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(2) Petrol işlemlerinin denetlenmesi esnasında petrol hakkı sahibi ve yüklenicileri Genel Müdürlüğe verdiği 
teknik ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmış hesapları talep halinde 
görevli personele göstermek zorundadır.

(3) Petrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda petrol hakkı sahibi 
hakkında üçüncü şahıslar tarafından yapılacak ihbar ve şikâyetler Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

(4) Bakanlık, gerektiğinde petrol işlemlerinin denetimi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden 
inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan personelleri de görevlendirebilir.

(5) Petrol hakkı sahibi veya yüklenicileri yahut bunların tesis sorumlusu gizlilik derecesi olduğu gerekçesiyle 
bilgi ve belge vermekten imtina edemez.

(6) Denetim yapmak üzere görevlendirilen personel, gerekli gördüğü hallerde petrol işlemlerinin normal seyrini 
aksatmaksızın numune almaya, yerinde ölçüm ve test yapmaya, masrafları petrol hakkı sahibince karşılanmak 
üzere bu numuneleri uzman kurum ve kuruluşlara inceletmeye yetkilidir.

(7) Denetim esnasında düzenlenen ve mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha hazırlanarak denetimi yapan 
Genel Müdürlük personeli ile denetim mahallinde hazır bulunan petrol hakkı sahibi veya temsilcisi tarafından 
imzalanır. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir.

(8) Petrol işlemleri ile ilgili yapılan denetimlere ait Genel Müdürlükçe varsa alınan bir karar petrol hakkı 
sahibine ayrıca tebliğ edilir.

(9) Denetim esnasında petrol hakkı sahibi veya varsa yüklenicileri; görevlilerin etkin, hızlı, verimli ve güvenli 
bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü uygun ortamı hazırlamak, görev süresince bunların 
devamlılığını sağlamak ve görevlilere yardımcı olmakla yükümlüdür.

ONYEDİNCİ BÖLÜM

İhtilaf ve İtiraz, İnceleme ve Soruşturma Esasları

İhtilaf ve itirazların müzakere usulü

MADDE 41 - (1) 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre alınmış veya alınacak olan tüm haklarda, 
başvuru veya hak sahipleri arasında çıkacak ihtilaflar müzakere ve sulh yolu ile Bakanlık tarafından çözüme 
kavuşturulmaya çalışılır. Başvuru veya hak sahibi tarafından başvurunun ya da petrol hakkının konusunu, 
anlaşmazlığın nedenlerini, anlaşmazlığın müzakere ve sulh yolu ile çözümlenmesi talebini içeren dilekçenin 
Bakanlığa verilmesinden itibaren, yedi gün içerisinde söz konusu talep diğer tarafa tebliğ edilir. Karşı taraftan 
yedi gün içerisinde ihtilafın sulh ve müzakere yoluyla halline dair olumlu görüş gelmesi halinde on gün içerisinde 
müzakerelere başlanır.

Müzakerelerde taraflar dinlenir, gerekli görülen durumlarda yazılı olarak beyanda ve taahhütte bulunmaları 
istenir. Bakanlık konu ile ilgili kararını ilgililere bildirir. Bakan kararına karşı Danıştaya dava açılabilir.

(2) Bakanlık, doğrudan veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine, hak sahiplerinin ya da üçüncü 
kişilerin Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle soruşturma 
açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön inceleme yapılmasına karar verir ya da soruşturma yapar.

(3) Bakan veya Genel Müdür resen ya da yapılmakta olan ön inceleme ve denetimin herhangi bir safhasında 
elde edilen bulgular neticesinde, Kanun ve bu Yönetmeliğin yanı sıra ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık 
tespit edilmesi halinde, yargıya başvurabilir. Ayrıca, mevzuatın uygulanması açısından, mülki ve idari makamlara 
da başvurabilir ve yaptırım talebinde bulunabilir.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Petrol İşlemine İlişkin Verilerin Genel Müdürlüğe Teslimi, Muhafaza Edilmesi, Açık Hale Gelmesi ve 
Kullanıcılara Sunumu

Petrol işlemine ilişkin verilerin teslimi

MADDE 42 - (1) Petrol hakkı sahipleri petrol işlemlerinden elde ettikleri saha ve kuyu verilerini, bunlarla 
ilgili değerlendirme raporlarını, laboratuar analiz sonuçlarını bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen 
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usul ve esaslar doğrultusunda ek formlardaki içeriklere uygun şekilde hazırlayarak Genel Müdürlüğe vermekle 
yükümlüdürler.

(2) Verilerin teslim edilmesine ilişkin Genel Müdürlükten herhangi bir masraf talep edilemez.

(3) Karot, kırıntı, numune ile diğer veriler ek-49’da yer alan kriterlere göre Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Verilerin muhafaza edilmesi 

MADDE 43 - (1) Petrol işlemlerinden elde edilen ve yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Genel 
Müdürlüğe intikal eden veriler Genel Müdürlük arşivlerinde muhafaza edilir.

(2) Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınarak veriler açık ve gizli 
olarak tasnif edilir. Tasnif edilen veriler; verilerin niteliğini dikkate alarak onların bozulmasına, zarar görmesine, 
hasara uğramasına yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak petrol endüstrisinin ve hizmetin gerektirdiği 
uygun fiziki koşullarda saklanır.

(3) Genel Müdürlük petrol işleminden elde edilen verilerin muhafaza edilmesine, ilgililere sunulmasına, tanıtım 
ve pazarlanmasına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği 
yapabilir, ihtiyaç duyacağı konularda hizmet alımında bulunabilir.

(4) Genel Müdürlüğün arşivinde muhafaza edilecek veriler ek-46’da belirtilen bilgi ve belgelerden oluşur.

Verilerin açık hale gelmesi

MADDE 44 - (1) Bu bilgi ve verilerden;

a) Arama ruhsat sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ile jeofizik, detay jeolojik ve laboratuar 
bilgi ve verileri ruhsat süresinin,

b) İşletme ruhsat sahasında açılan sondaj kuyularına ilişkin bilgi ve veriler ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren 
beşinci yılın,

c) Araştırma izni kapsamında elde edilen bilgiler sekizinci yılın sonunda açık hale gelir.

(2) Genel mahiyetteki teknik, mali ve jeolojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza borularının 
kayıtları, sondaj sıvısı bilgileri, genel üretim ve satış rakamları sır sayılmaz. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Verilerin kullanıcılara sunumu

MADDE 45 - (1) Genel Müdürlük arşivlerindeki bu bilgi ve verilerden açık hale gelenler, ek- 46’ya uygun olarak 
talep edilir.

(2) Taleplerin değerlendirilmesinde öncelik petrol hakkı sahiplerinindir. Diğer talepler, petrol sektörünün 
işlemlerini aksatmayacak şekilde karşılanır.

(3) Genel Müdürlük, talebi nitelik, nicelik, kapsam, büyüklük açısından değerlendirerek verilerin pazarlanması 
ve satış işlemlerini bir program dâhilinde gerçekleştirir.

(4) Verilerin kullanıcıya sunulma şekli, verinin özelliğine, muhafaza şekline ve teknik özelliklerine göre Genel 
Müdürlükçe belirlenir.

(5) Veriler, aslından çoğaltılarak veya elektronik ortamda da pazarlanabilir.

(6) Genel Müdürlük, verilerin sunumuna ilişkin yapacağı hizmetlerin maliyeti ve sürdürülebilirliğini dikkate 
alarak verilerin kullanıcılara sunumu karşılığında bir ücret belirler. Bu ücret, verinin cinsine, miktarına, veri 
üzerinde yapılacak işlemlere, verinin tüketilmesine ve hizmetin üretim süresine bağlı olarak Genel Müdürlükçe 
her yıl yeniden belirlenir. Belirlenen ücret listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde duyurulur.

(7) Talep edilen verinin hazırlanmasına ve kopyalanmasına ilişkin erişim izni bedelleri Genel Müdürlükçe 
tahakkuk ettirilir. Bakanlığa hizmet veren muhasebe birimi hesabına tahakkuk ettirilen ücret yatırılarak, ödeme 
makbuzunun Genel Müdürlüğe sunulmasıyla veri teslim işlemleri sonuçlandırılır.

(8) Genel Müdürlükten veri temin edenler, bu verileri temin edildiği şekliyle üçüncü şahıslara veremez, 
kopyalayamaz ve pazarlayamaz.
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ONDOKUZUNCU BÖLÜM

Koruyucu Önlemler, Ruhsatlarda Komşuluk İlişkisi, Atık Suyun Tahliyesi, Kuyu Tamamlama ve Terk Kriterleri, 
Koordinasyon ve Alt Düzenleyici İşlemler

Koruyucu önlemler

MADDE 46 - (1) Petrol hakkı sahipleri, petrol işlemlerinin her safhasında; petrol varlığının korunması, 
savurganlığın önlenmesi, petrol sahalarının iyiniyetle işletilmesi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile 
çevrenin ve kültür varlıklarının korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak gerekli önlem ve tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak, doğaya, çevreye ve kültür varlıklarına zarar verecek şekilde 
faaliyette bulunamazlar.

(2) Petrol hakkı sahipleri; kuyuların sondaj, tamamlama, geliştirme, işletme faaliyetleri sırasında sıvıların 
kuyudan yeryüzüne veya yeryüzünden kuyuya akmasına veya bir tabakadan diğerine geçmesine, rezervuarın 
dinamiğini olumsuz etkileyecek şekilde kuyulardan gerekenden çok üretim yapılmasına engel olacak tedbirleri 
almakla yükümlüdürler.

(3) Geleneksel olmayan yöntemler dâhil petrol arama ve üretim faaliyeti yapanlar, insan sağlığı ve çevrenin 
korunabilmesi amacıyla yeraltı ve yüzey sularına, havaya ve toprağa gelebilecek zararları ve olumsuz etkileri 
önlemek ve azaltmak için yapılacak petrol işlemine dair eylem planlarını arama ve sondaj faaliyetlerine başlamadan 
önce ek-50’ye uygun şekilde hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür. Petrol hakkı sahibi, yapacağı 
petrol işlemleri ile ilgili Genel Müdürlüğün kendisine onay vermesinin akabinde yöre halkını yapacağı operasyonlar 
hakkında bilgilendirir. Verilen programlarda bir değişiklik olması durumunda 20 nci maddedeki düzenlemeler 
çerçevesinde yeni hazırlanacak operasyon planları Genel Müdürlüğe sunulur.

(4) Petrol hakkı sahibi, arama ve sondaj faaliyetlerine başlamadan önce; 

a) Kullanılacak suyun teminine, kullanımına, kalitesinin korunmasına ve atık suyun bertarafına,

b) Hava kalitesinin korunmasına,

c) Toprak kalitesinin korunmasına, ilişkin faaliyet programlarını ek-50’ye uygun şekilde hazırlayarak Genel 
Müdürlüğe sunar.

(5) Petrol işlemleri sırasında ve sonrasında ortaya çıkan atıklar;

a) İçme ve kullanma suyu havzalarına, akarsulara, barajlara, drenaj sistem ve çukurlarına, kuru ve akar dere 
yataklarına, nehirlere, göllere ve sair yüzey sularına, yol ve yol kenarlarına atılamaz. 

b) Genel Müdürlükten izin almadıkça yer üstündeki sistemlerde buharlaştırılamaz ve yeraltına enjekte edilemez.

(6) Petrol işlemlerinin gerçekleştirildiği lokasyonun; yerleşim yerlerine, sulak alanlara ve diğer çevre koruma 
alanlarına olan emniyet mesafeleri ek-50 forma ve ilgili mevzuatlara uygun olmak zorundadır.

(7) Petrol hakkı sahipleri üretim kuyularının lokasyonu etrafında ve ham petrolün boru hatları ile iletiminde 
ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

(8) Aşağıdaki yerlerde Bakanın özel müsaadesi olmadan petrol işlemi yapılamaz:

a) Devletin hudutlarında bir kilometre mesafede.

b) Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içerisinde.

c) Tarihi yerler ile kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış ibadethane, okul, hastane, kütüphane, karayolu, 
demiryolu gibi yer ve tesislere 60 metre mesafe dâhilinde.

(9) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen askeri yasak bölgeler 
ve güvenlik bölgelerinde anılan Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Ruhsatlarda komşuluk ilişkisi

MADDE 47 - (1) Ruhsatlardaki komşuluk ilişkisinde;

a) Ruhsat sahibi komşu ruhsat sahibinin yazılı iznini alamadığı durumda, Genel Müdürlüğün uygun görüşü 
ile komşu ruhsattaki faaliyetleri engellememek kaydıyla, sismik veri toplamada serim uzunluğu ya da yapacağı 
işlemin etki alanının yarısı kadar komşu ruhsatta veri toplama işlemi yapabilir.
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b) Karalardaki bir ruhsatta açılan arama kuyusunun hedef seviyedeki koordinatlarının yüzeye iz düşümü komşu 
ruhsat sınırına ham petrol hedefli ise en az 300 metre, doğal gaz hedefli ise en az 1.000 metre mesafede olabilir. 
Bu mesafeden daha az mesafede kuyu açılabilmesi Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır. Denizlerde ise mesafeler 
yapıya göre Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

c) Komşuluk olan ruhsatların sahipleri, ruhsat sınırına yakın mesafede açılan kuyular ile ilgili olarak hedef 
seviyelerdeki kuyu koordinat bilgisini Genel Müdürlükten talep edebilir.

ç) Kara ve deniz ruhsatlarının komşuluğu durumlarında, deniz ruhsatı sahibi arayıcı, yapacağı arama sondajı 
faaliyetleri için komşu kara ruhsatı sahibinin faaliyetlerini engellemeyecek ve Kıyı Kanunu ile ilgili mevzuatlardaki 
sınırlamalara uyacak şekilde, Genel Müdürlüğün onayı dâhilinde, sondajın hedef seviyelerinin kendi ruhsatında 
kalması şartıyla sondaj lokasyonunu komşu kara ruhsatı içerisinde kurabilir.

Petrol işlemleri sonucu oluşan atık suyun tahliyesi

MADDE 48 - (1) Petrol işlemleri sonucu oluşan atık suyun yeraltına enjeksiyonu, buharlaştırma, arıtma veya 
diğer yöntemler yoluyla tahliyesine ilişkin izin başvuruları ek-47’de yer alan forma uygun şekilde hazırlanarak, 
bir tahliye programıyla birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. Yapılacak inceleme ve değerlendirmeden sonra Genel 
Müdürlüğün uygun görüşünün bildirimi ile tahliyeye başlanır.

(2) Atık su tahliyesi ek-37 ve ek-48’de yer alan teknik kriterlere göre yürütülür.

Kuyu tamamlama ve terk kriterleri

MADDE 49 - (1) Petrol hakkı sahipleri açacakları kuyunun lokasyon yeri ve çamur havuzlarının inşası ve kullanımı, 
sondaj ve test operasyonları, sondaj sırasında rastlanan tuzlu su atıklarının tahliyesi ile kuyu terk işlemlerini ek-
37’de yer alan kriterler çerçevesinde yürütür.

Koordinasyon

MADDE 50 - (1) Petrol hakkı sahiplerinin talep etmeleri halinde, yürürlükteki mevzuatlara göre ilgili kurum ve 
kuruluşların yetki alanına giren konularda Kanunun 1 inci ve 17 nci maddeleri uyarınca işlemleri, Genel Müdürlük 
vasıtasıyla yerine getirilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 51 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulamasına yönelik alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

YİRMİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut ruhsatların süresi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kanunun yürürlük tarihinden önce verilmiş olan arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin hak 
ve yükümlülükler ruhsatın süresi sonuna kadar devam eder. 

(2) Arama ruhsat süreleri, ilgili ruhsatın Resmî Gazete’de ilan edilmiş olan “Petrol Hakkına Müteallik Karar”ında 
belirtilen süredir.

(3) Mevcut işletme ruhsatına, veriliş tarihindeki süresi dikkate alınarak ilk 20 yıllık ve birinci 10 yıllık uzatma 
dönemi sona ermesi durumunda işletme ruhsatında kalan üretilebilir petrolün varlığına ve ayrıca yıllar itibariyle 
ekonomik bir üretimin yapılabileceğine ilişkin bilgi ve dokümanların Genel Müdürlüğe sunulması halinde, Kanunun 
8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen uzatmalar dâhil verilebilecek azami süreyi aşmayacak şekilde süre 
uzatımı verilebilir.

Mevcut ruhsatların intibakı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Arama ruhsatlarının Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme 
uyarınca yapılacak intibak başvurularında, ilgili arama ruhsatının;

a) Karasuları dışındaki münhasır ekonomik bölgelerdeki arama ruhsatları hariç, intibakı istenen ruhsat ilk 
veriliş döneminde ise 4 yıllık, ilk uzatma döneminde ise 6 yıllık süresini tamamlamamış olması dikkate alınır.

b) Mülga 6326 sayılı Petrol Kanununun 50 nci maddesine göre ruhsatın verilmesi esnasında varsa Genel 
Müdürlükçe belirlenmiş sismik faaliyet ve kuyu açma şartının ve aynı Kanunun 58 inci maddesine göre Bakanlar 
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Kurulu kararı ile teminat karşılığında uzatılmış sondaj yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması hususları 
yapılacak değerlendirmede dikkate alınır. Karasuları içindeki ruhsatlarda yukarıda belirtilen sürelerin % 50 fazlası 
uygulanır.

(2) Petrol hakkı sahibinin intibak talebinde bulunabilmesi için söz konusu ruhsat sahasında, başvuru tarihine 
kadar geçen süre içinde taahhüt etmiş olduğu yıllık faaliyetin en az %50’sinin gerçekleştiğini gösterir bilgi ve 
raporları sunması şartı aranır. Ancak münhasır ekonomik bölge sınırları komşu ülkeler ile mutabakata varılamamış 
alanlarda bu şart aranmaz.

(3) İntibakı talep edilen ruhsatın yeni sınırlarının ve azami büyüklüğünün, Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen 
ölçekteki paftalarla ve derecelerle birebir uyumlu olması esastır.

(4) Aynı pafta veya bir derecelik enlem-boylam içinde farklı petrol hakkı sahiplerine ait birden fazla arama 
ruhsatının olması halinde bu ruhsatlar için intibak işlemi yapılmaz. Ancak, ruhsat sahiplerinin kendi aralarında 
anlaşarak aynı pafta içerisinde ortak bir ruhsat intibakı için başvurmaları halinde Genel Müdürlükçe değerlendirmeye 
alınarak intibak işlemleri yapılabilir.

(5) İntibakı istenen ruhsatların, 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli paftaların dışına taştığı veya paftanın boş olması 
durumlarında;

a) Aynı 1/50.000 ölçekli pafta içinde kalmak şartı ile bu pafta içinde kalan 1/25.000 ölçekli paftaların her birinin 
%50’sini aşması halinde ve kalan kısmın ruhsatsız olması durumunda, bu alanların tamamı mevcut arama 
ruhsatına dâhil edilebilir.

b) Aynı 1/50.000 ölçekli pafta içinde kalmak şartı ile bu pafta içinde kalan 1/25.000 ölçekli tam paftaların her 
birinin %50’sinden daha az bir alanı kapsaması halinde, ruhsatın mevcut büyüklüğünü koruyacak şekilde, 1/25.000 
ölçekli paftanın tamamını kapsayacak şekilde düzenleme yapılabilir.

c) Aynı 1/50.000 ölçekli pafta içinde kalmak şartı ile bu pafta içinde kalan 1/25.000 ölçekli tam paftaların ruhsatsız 
olması durumunda, kapsadığı alanın büyüklüğüne bakılmaksızın, ruhsatın mevcut büyüklüğünü koruyacak şekilde, 
1/25.000 ölçekli paftanın tamamını kapsayacak şekilde düzenleme yapılabilir.

ç) Ruhsatın komşu 1/50.000 ölçekli paftaya taşması durumunda, yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerindeki hususlar 
uygulanarak ve Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme dikkate alınarak ruhsat büyüklüğüne 
ilişkin Genel Müdürlükçe düzenleme yapılabilir.

(6) İntibakı istenen her bir ruhsat için başvuru ekinde ek-8 formuna uygun olarak yeni bir iş ve yatırım programı 
verilmesi zorunludur. İntibak başvuru tarihi itibariyle 4 yıl ve daha fazla süresi dolan ruhsatların iş ve yatırım 
programında en az bir adet arama kuyusu açılması taahhüdü aranır. Ancak, intibakı istenen bir ruhsatın karada ve 
karasuları içerisinde birden fazla 1/50.000’lik pafta içerisinde, karasuları dışında ise birden fazla bir tam derecelik 
alan içerisinde ruhsatlandırılması halinde, ortaya çıkacak ruhsatların herhangi birisinde en az bir adet sondaj 
taahhüt etmesi yeterlidir. İntibakı yapılan ve su derinliği bin metreden fazla olan karasuları dışı ruhsatlarda ilk üç 
yıla kadar sondaj şartı aranmaz.

(7) Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasına göre verilmesi gereken 
teminatlar, Genel Müdürlükçe ruhsat intibakının uygun bulunduğuna ilişkin petrol hakkı sahibine veya kanuni 
temsilcisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yatırılır. Teminatların yatırılmaması 
durumunda intibak işlemleri sonuçlandırılmaz.

(8) Genel Müdürlükçe değerlendirmeye alınan ruhsat intibak işlemlerinin sonuçlandırılmasında Kanunun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen altmış günlük süreye uyulmaz.

(9) Mevcut işletme ruhsatlarının dışında yer alan arama ruhsatlarının bulunduğu paftalar ile devlet sınırları, 
kara ve deniz sınırlarının kesiştiği paftalarda Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “tam bir pafta içinde yer 
alması” kuralı uygulanmaz.

(10) Kara suları dışındaki ruhsatların intibaklarında geçmiş süre değerlendirilmesi hariç yukarıdaki fıkralardaki 
usul ve esaslara göre intibakları yapılır.

Teminatla uzatılmış arama ruhsatlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Mülga 6326 sayılı Petrol Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre Bakanlar 
Kurulu kararıyla teminat karşılığında uzatılmış arama ruhsatlarının uzatma süresinin sonunda keşif aşamasına 
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gelinmiş olması halinde ve keşfin ticari değerlendirilmesine sürenin yetmediği durumda Kanunun 6 ncı maddesinin 
sekizinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.

Mevcut ruhsatlarda süre uzatılması

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak 
işlemleri yapılamayan arama ruhsatlarındaki yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması şartıyla 
karalarda iki yıl denizlerde ise üç yıla kadar, bir defaya mahsus olmak üzere uzatma verilmesinde Genel Müdürlük 
yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 52 - (1) Bu Yönetmelik 11/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Yönetmelik Ekleri ; www.pigm.gov.tr adresinde mevcuttur

4.3. TÜRKİYE’DE PETROL ARAMA RUHSATI BAŞVURU VE İŞLEM PROSEDÜRÜ

Yeni ruhsat başvurularına ilişkin olarak; pafta sistemine uygun ve yatırımcıların yararlanabileceği şekilde 
hazırlanmış olan harita, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) resmi web sitesinde yer almaktadır (www.pigm.gov.
tr). Kurum web sitesinde yer alan harita güncel olup, PİGM tamamen boş olan paftalara yapılan başvurular kurum 
tarafından incelendikten sonra kabul edilmektedir.

Şekil 4.1. Ülkemizde 2015 yılı sonu itibari ile yürürlükteki petrol arama ve işletme ruhsatları (www.pig.gov.tr) 

4.3.1. İlk Ruhsat Başvurusu

Ruhsat başvuruları 1/50.000 ölçekli pafta sistemine göre yapılmaktadır. İlk başvurunun yapıldığı pafta 1/25.000 
ölçekli de olabilmektedir. Ruhsat sayıları, başvurulan pafta durumuna göre belirlenmektedir.  

1 adet petrol ruhsat başvurusu için mutlaka aynı 1/50.000 ölçekli paftanın tamamı veya aynı 1/50.000 ölçekli 
pafta içerisindeki 1/25.000 ölçekli paftalardan oluşması gerekir.
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Yukarıda verilen örnekte, başvuru yapılan 1/50.000 ölçekli I29C paftası için bir ruhsat müracaatında bulunulması 
gerekir.

Yukarıda verilen örnekte, başvuru yapılan 1/25.000 ölçekli I29c2 paftası için bir ruhsat müracaatında bulunulması 
gerekir.
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Yukarıda verilen örnekte, başvuru yapılan 1/25.000 ölçekli paftalar, aynı 1/50.000 ölçekli pafta içerisindeki 
kaldığından, I29c1 ve I29c2 paftaları için bir ruhsat müracaatında bulunulması gerekir.

Yukarıda verilen örnekte, başvuru yapılan 1/25.000 ölçekli paftalar, farklı 2 adet 1/50.000 ölçekli pafta içerisindeki 
kaldığından, I29c3 paftası için bir ruhsat, I30d1 paftası için ise ayrı bir ruhsat müracaatında bulunulması gerekir.
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Yukarıda verilen örnekte, başvuru yapılan 1/25.000 ölçekli paftalar, farklı 2 adet 1/50.000 ölçekli pafta içerisindeki 
kaldığından, I29c1 ve I29c2 paftaları için bir ruhsat, I30d3 ve I30d4 paftaları için ise ayrı bir ruhsat müracaatında 
bulunulması gerekir.

Arama Ruhsatı Başvuru ve İşlem Prosedürü
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