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Özet 

Günümüzde küresel enerji politikaları, ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz tarafından 
belirlenmektedir. Bu politikaların temelini şekillendiren bölgeler ise, rezervler açısından 
en büyük pay sahip olan Orta Doğu, Orta Asya ve Hazar bölgeleridir. Petrol ve doğal 
gazın aranması, üretimi ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasında, küresel anlamda 
önemli bir rekabet söz konusudur. Küresel enerji piyasalarının önemli aktörlerinden olan 
Rusya ve İran’ın kaynaklarını pazarlamada yaşadığı sorunlara karşın, ABD, AB, Çin, 
Hindistan ve Türkiye ihtiyaç duydukları enerjiyi alternatif kaynaklardan kesintisiz, ucuz 
ve güvenli olarak elde edebilmek için çok yönlü politikalar yürütmeye çalışmaktadırlar. 
Petrol ve doğal gaz üreticileri için stratejik bir öneme sahip olan Türkiye, gelecekte enerji 
pazarı olmaya da aday bir ülkedir. Bu nedenle, petrol ve doğal gaz ithalatında kaynak 
çeşitliliğinin, arz güvenliği ve sürekliliğinin sağlanması ile enerji taşıma projelerinin 
geliştirilmesi Türkiye için çok büyük önem taşımaktadır.Önümüzdeki 25-30 yıllık süreçte 
de fosil yakıtların dünya enerji arzındaki önemini koruyacağı genel kabul gören bir 
husustur. Şu anda dünya birincil enerji talebinin karşılanmasında yaklaşık %80’lik bir 
paya sahip olan fosil yakıtların (petrol, doğal gaz, kömür, vb.) 2035’te de benzer bir seyir 
izleyeceği tahmin edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre bu pay baz 
senaryoda %80, yeni senaryoda ise %75 olacaktır.[1] ExxonMobil’in senaryosuna göre de 
küresel enerji arzı içinde fosil yakıtların payı 2040’ta %80 olacaktır.[2] BP’nin 
senaryosuna göre ise 2030’da bu pay %75-80 arasında gerçekleşecektir.[3] 

Gelecek projeksiyonları yapan ciddî pek çok çalışmada genel kabul gören husus, 
önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde fosil yakıtların enerji arzındaki önemini koruyacağı ve 
toplam arzda en az dörtte üç oranında bir paya sahip olacağıdır. Bu süreçte petrolün 
payının düşeceği, kömürün payının biraz ve doğal gazın payının ise görece daha fazla 
artacağı öngörülmektedir. Kömürdeki artışın özellikle gelişmekte olan ülkelerin hızla 
artan taleplerinden kaynaklanması beklenmektedir. 

  

Giriş 

1.     Petrol 

Latince petro (taş) ve oleum (yağ) kelimelerinden oluşan petrol kelimesi taşyağı 
anlamına gelmektedir. Petrol, hidrojen ve karbondan oluşan, içerisinde az miktarda 
nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan bir bileşimdir; yalın bir formülü yoktur. 

Rafine edilmemiş sıvı haldeki petrole ham petrol, gaz halindeki petrole doğalgaz, yarı 
katı ve katı halde bulunan ve ağır hidrokarbon ve katrandan oluşan petrole ise 
özelliklerine ve yöresel kullanımlarına bağlı olarak asfalt, zift, katran ve benzeri isimler 
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verilir. Ham petrol ve doğalgazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için 
hidrokarbon olarak da isimlendirilirler. 

Ham petrol, sıvı hidrokarbonlarla değişen oranlarda çözünmüş gaz, katran ve katkı 
maddelerinden oluşur. 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 benzin, gazyağı ve motorin gibi hafif ve beyaz 
ürünler; düşük graviteli petrolün rafinajından ise fuel-oil ve asfalt gibi ağır ve siyah 
ürünler elde edilir. 

1.1.  Petrolün Oluşumu 

Tüm doğal hidrokarbonlar, organiklerin bozunmasından türemiştir. Milyonlarca yıl 
öncesinde akarsu ve rüzgârlar o zamanın havzalarına kum, çakıl, çamur ve çeşitli iyonlar 
taşımış, taşınan malzemeler su diplerinde tabakalar halinde gittikçe kalınlaşan çökelleri 
oluşturmuştur. Bu ortamlarda yaşayan ve ölen canlıların kalıntıları da çökelen bu 
malzemeye karışmıştır. Altta kalan tabakalar, üzerlerine çökelen yeni tabakaların sebep 
olduğu büyük basınç altında sertleşerek sedimanter kayalar haline dönüşmüştür. 

Bu arada çamurlara karışan canlı kalıntılarının içerdiği karmaşık hidrojen ve karbon 
molekülleri, zaman içerisinde ısı ve basınç tesiriyle parçalanarak hidrokarbonları 
oluşturmuştur. Bu nedenden dolayı ham petrol ve doğalgaz, kömürle birlikte fosil 
yakıtlar olarak bilinir. 

  

1.2.  Petrolün Doğada Bulunuşu 

Petrol ve deniz suyu, sıkışan çökeller içerisinden damlacıklar halinde sızarak 
birikebileceği boşluklar aramış ve bu boşlukların bulunduğu daha gözenekli kayalara 
doğru hareket etmiştir. Petrolün oluştuğu yüksek oranda organik malzeme içeren ana 
kaya içinden sıkışarak daha gözenekli kayalara göç etmesine birincil göç denir. 

Daha sonra petrol, göç etmiş olduğu bu yeni gözenekli kaya içerisinde sudan hafif 
olması sebebiyle su ve diğer basınçlarla yanlara ve yukarıya doğru hareket eder. 
Gözenekli (rezervuar – hazne) kaya içerisindeki bu göçe ikincil göç denir. Bu şekilde bir 
kısım petrol, yol bulup yeryüzüne ve deniz diplerine sızarken, diğer bir kısım da petrol 
kapanı olarak isimlendirilen bazı yeraltı yapılarında birikir; hazne kayanın çatlak, yarık ve 
gözenekleri içerisinde milyonlarca yıl saklı kalır. Oluşan petrolün kaybı anlamına gelen 
bu sızıntıların olmaması, yani petrolün hazne kaya içerisinde kapanlanabilmesi için 
geçirimsiz bir tabakaya (örtü kaya) gereksinim vardır. Petrolün içinde toplandığı 
kapanlar, tektonik olaylar sonucunda ya da stratigrafik (tabakalaşma) olaylar 
sonucunda oluşur. 

  

1.3.  Petrolün Aranması 



Petrol aramalarında uzmanların amacı, petrol kapanlarının tespitidir. Bu nedenle petrol 
aramaları, öncelikle bir jeoloji sorunudur ve özel bilgi ve teknik gerektirir. Yeraltındaki 
petrolün varlığını doğrudan gösteren hiçbir yöntem yoktur. 

Petrol aramacılığında ilk evre, hidrokarbonların mevcut olabileceği jeolojik açıdan uygun 
yerleri tespit etmektir. Bu aşamada havadan ve uzaydan çekilmiş fotoğraflardan 
yararlanılır. Petrol aranacak yörenin öncelikle sedimanter kayalardan oluşması 
gerekmektedir. Ayrıca; 

▪ Petrol oluşturmuş olması muhtemel ana kaya, 
▪ Oluşan petrolün içinde birikebileceği hazne kaya, 
▪ Hazne kayanın içinde petrolü kapanlayıp kaybolmasını önleyecek örtü kaya, 
▪ Bölgedeki kaya çeşitlerinin yayılışları, konumları ve jeolojik yaşları, 
▪ Yerkabuğundaki kıvrım ve kırıkların oluşturduğu yapısal şekiller, 
▪ Kayaların çökelme ortamları detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.  
  

Petrol ve doğalgaz sahalarının bulunması için öncelikle jeolojik etütler yapılır. 
Yerkabuğunun çeşitli fiziksel özelliklerini ölçmek için sismik, gravite, manyetik ve 
rezistivite gibi jeofizik etütler izler. Yeraltındaki hidrokarbon birikintilerini bulmak için en 
çok kullanılan yöntem olan sismik, suni bir kaynaktan yeraltına gönderilen ses 
dalgalarının çeşitli kayalardan yansıyarak yeryüzüne dönmesi ve jeofon adı verilen 
aletlerle kaydedilmesidir. Bu kayıtlar, bilgisayar programlarında işlenerek yorumlanır ve 
muhtemel petrol birikintilerinin yerleri tespit edilir. Ancak yeraltındaki bir petrol ve 
doğalgaz rezervuarının mevcudiyeti yalnızca kuyu açarak, üretim yaparak belirlenebilir. 

▪ Yeni bir petrol sahası bulma ümidiyle açılan ilk kuyuya arama kuyusu; 
▪ Petrol veya doğalgaz bulunan kuyuya keşif kuyusu; 
▪ Petrol veya doğalgaz bulunmayan kuyuya kuru kuyu; 
▪ Sadece su alınan kuyuya sulu kuyu; 
▪ Keşif kuyusundan sonra aynı rezervuar üzerinde keşfi teyit etmek ve sahanın 

büyüklüğünü belirlemek amacıyla açılan kuyuya tespit kuyusu; 
▪ Petrollü alanın büyüklüğü ve üretilebilir petrol miktarı saptandıktan sonra bu petrolü 

yeryüzüne çıkarmak için açılan kuyulara da geliştirme kuyusu veya üretim kuyusu 
denir. 

  

  

1.4.  Petrolün Üretimi 

Herhangi bir bölgenin petrol rezervi, o bölgenin petrol kaynaklarından ayrı ele 
alınmalıdır. Bölgedeki rezervuarlarda bilinen petrol ve doğalgaz miktarı, yerinde rezervi 
oluşturur. Ancak bu rezervin büyük bir kısmını üretmek mümkün değildir. Petrol 
yatağının yayılımı saptandıktan sonra hazne kaya içerisindeki yerinde rezerv ile bu 
miktarın ne kadarının üretilebileceği, yani üretilebilir rezervi hesaplanır. 

Üretilebilir rezerv, petrolün niteliğine, hazne kayanın gözeneklilik ve geçirgenlik 
özelliğine bağlıdır. Bu oran ülkemizde sahaların niteliğine göre %5 ila %44 arasında 
değişmektedir. Bu oranlar haricindeki petrol, yeraltında kalmakta ve üretilememektedir. 



Petrol kaynakları, her zaman için rezervlerden çok daha fazladır. Çünkü yerinde rezerv, 
olası, bulunmamış ve geliştirilmemiş rezervlerle birlikte petrol üretilebilecek diğer 
kaynakları kapsamaktadır.  

Çıkarılan petrol, boru hatları ile toplama istasyonlarındaki büyük tanklara, buradan da 
rafinerilere taşınmaktadır. Ham petrol, rafinerilerde çeşitli petrol ürünlerine (likit gaz, 
benzin, motorin, gazyağı, fuel-oil, asfalt, madeni yağ vb.) dönüştürülmekte ve akaryakıt 
istasyonları kanalıyla da tüketicinin hizmetine sunulmaktadır. 

Yeraltında gözenekli ve geçirgen bir ortamda bulunan hidrokarbonun rezervuardan 
kuyuya akmasını sağlayan temel mekanizmalar, üretimle oluşacak basınç düşüşü ile 
kayaç ve mayi genleşmesi, petrolün içinde erimiş halde bulunan gazın basınç düşüşü ile 
serbest hale gelerek genleşmesi, su itimi ve gravite etkisidir. Petrol, yeryüzüne açılan 
üretim kuyularından petrol haznesinin basıncı yeterli ise fışkırarak, basınç yeterli değil 
ise pompalar yardımı ile çıkar. Üretimde kullanılan başlıca teknikler şunlardır: 

▪ Atbaşı 
▪ Kuyuya gaz enjeksiyonu 
▪ Hidrolik 
▪ Burgu 
▪ Elektrikli dalgıç pompa 
Rezervuardaki hidrokarbonların bu mekanizmaların yardımıyla kuyu içine akmasıyla 
gerçekleştirilen üretime birincil üretim denir. Rezervuara çeşitli mayilerin enjekte 
edilmesi ile nihai üretimin arttırılmasına ise ikincil üretim denir. 

  

1.5.  Petrolün Özellikleri ve Sınıflandırılması 

Dünyada üretilen petrolün sınıflandırılmasında aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır: 

▪ Petrolün özgül ağırlığı (spesifik gravite – spesific gravity) 
▪ Akışkanlığı (viskozite – viscosity) 
▪ İçerdiği kükürt miktarı 
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından çıkarılan ve özgül ağırlığa bağlı API Gravitesi 
tanımı, bütün dünyada petrolün sınıflandırılması için genel kabul görmüştür. 
Uluslararası bir birim olan gravite, 10 ila 48 arasında değişmektedir. Gravite, petrolün 
yoğunluğu anlamına gelmez. 

Yoğunlukla ters orantılı olan gravitenin formülü aşağıdaki gibidir: 

Petrolün yoğunluğu = 141.5 / (131.5 + Petrolün gravitesi) 

  

Bu formül göre düşük özgül ağırlıklı petrolün API gravitesi yüksektir. Petrolün graviteye 
göre sınıflandırılması aşağıdaki gibidir. 

▪ Hafif > 31 



▪ Orta 20 – 31 
▪ Ağır 10 – 20 
▪ Tabii Bitümen < 10 
Kolay üretilebilir olması, taşınabilmesi ve işlenebilmesi sebebiyle günümüzde dünya 
petrol talebinin %90’ı hafif ve orta petrol ile karşılanmaktadır. Dünya petrol kaynaklarının 
ancak % 25’ini hafif ve orta petrol teşkil etmektedir. Dünyada ağır petrol rezervleri, 
Brezilya, Kanada, Amerika, Rusya ve Venezuela’da bulunmaktadır. Ancak ağır petrolün 
taşınması ve mevcut rafinerilerde ham madde olarak kullanılması için iyileştirilmesi 
gerekmekte, bu da ek maliyet getirmektedir. 

Ham petrolün üretilmesinde ve işlenmesinde bir diğer faktör de akmaya karşı direnç 
olarak tanımlanan viskozitedir. Düşük viskoziteli petrollerin üretimi, taşınması, işlenmesi 
daha kolay ve ekonomik olduğundan dünya ticaretinde bu tür petroller tercih 
edilmektedir. 

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. 

  

2.     BP 2017 Dünya Eneerji İstatistik Görünüm Raporu 

“BP Enerji Görünümü 2017” raporuna göre, global enerji talebi yılda ortalama yüzde 1,3 
artışla 2035’e kadar yüzde 30 civarında yükselecek. Enerji talebindeki bu artış, global 
GSYİH'de beklenen yıllık yüzde 3,4 artıştan daha düşük olacak. Kömür, petrol ve 
doğalgaz ise 2035'e kadar ana enerji kaynağı olarak kalacak. 

Raporda, doğalgazın petrol ve kömürden daha hızlı gelişme gösterdiği belirtilirken, hızla 
yaygınlaşan LNG'nin global düzeyde entegre olmuş bir doğalgaz pazarı oluşturacağı 
ifade ediliyor. Yanmaz enerji kullanımını 2030 itibarıyla talep artışının ana kaynağı 
olarak gösteren rapora göre, yenilenebilir enerji kaynakları önümüzdeki 20 yılda dört kat 
gelişecek, global kömür tüketimi de zirve yapacak. Karbon emisyonlarının son 20 yılın 
oranlarının üçte birinden daha az bir artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, yine de 
karbon emisyonlarının devam ettiği ve farklı aksiyonlar alınması gerektiğinin altını 
çiziliyor. 

“BP 2017 Dünya Eneerji İstatistik Görünüm Raporuna” göre dünya üzerinde 1.706 milyar 
varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor. 

·       Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip bölge, 813,5 milyar varille 
Ortadoğu olurken, 327,9 milyar varille Orta ve Güney Amerika izlemektedir. 

·       Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip ülke, 300,9 milyar variller 
Venezuela olurken, 266,5 milyar varille Suudi Arabistan takip etmektedir. 

·       Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ülke, günlük 12.354 milyon varille ABD 
2016’da en 



·       büyük petrol üreticisi olurken, günlük 12.349 milyon varille Suudi Arabistan 
izlemektedir. 

·       Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan bölge, günlük 31.789 milyon varille 
Ortadoğu 2016’da en büyük petrol üreten bölge olurken, günlük 19.270 milyon varille 
Kuzey Amerika i Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülke, günlük 19.631 milyon 
varille ABD 2016’da en büyük petrol tüketicisi olurken, günlük 12.381 milyon varille Çin 
takip etmektedir. 

·       Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan bölge, günlük 33.577 milyon varille Asya 
Pasifik 2016’da en büyük petrol tüketen bölge olurken, günlük 23.843 milyon varille 
Kuzey Amerika izlemektedir. 

·       Petrol tüketimi 2016’da %5,7 arttışla günlük 886 bin varil petrol tüketen Türkiye, 
küresel petrol tüketiminde %0,9’luk bir paya sahiptir. 

·       Vadeli Brent petrolünün ortalama varil fiyatı, 2015 yılında varil başına 52.39 dolar ve 
2004’ten beri en düşük seviyedeki (nominal) seviyeden düşüşle birlikte, 2016’da varil 
başına 43.73 dolar seviyesinde yer aldı. 
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