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Sunuﬂ
Do¤ada bulunan ve kompleks bir hidrokarbon bileﬂi¤i olan petrol uzun jeolojik süreçlerde karmaﬂ›k fiziksel ve kimyasal iﬂlemler sonucunda oluﬂmaktad›r.
Petrol, 19. yüzy›ldan itibaren ticari olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve önemli bir sermaye birikim kayna¤› olmuﬂtur. Stratejik bir ürün niteli¤i kazanan petrol, özellikle II.
Dünya Savaﬂ› sonras›nda uluslararas› siyaseti belirleyen konuma gelmiﬂtir.
Ham petrol/do¤al gaz, hem birincil enerji kayna¤› hem de kolay vergilendirilebilen bir
ürün olmas› nedeniyle ülkelerin ekonomik geliﬂmesinde önemli bir yere sahiptir.
1960 y›l›nda OPEC'in kurulmas›yla petrol, dünya ülkelerinin ulusal enerji politikalar›nda belirleyici bir araç haline gelmiﬂtir.
Dünya ham petrol talebinin % 90'› gravitesi yüksek ham petrol ile karﬂ›lanmakta
olup, dünya petrol kaynaklar›n›n ise % 25'i bu tip ham petrolü içermektedir. Savaﬂlar da k›t olan bu kaynaklar› elde etmek ve kontrol/denetlemek için yap›lmaktad›r.
Çok fazla jeolojik olaylar›n oluﬂtu¤u ülkemizde bilinen petrol sahalar›n›n önemli bir
k›sm›, gravitesi düﬂük a¤›r ham petrol içermektedir.
Bunun yan›nda Türkiye'de denizel alanlar baﬂta olmak üzere yeterince arama faaliyeti yap›lmam›ﬂt›r.
Cumhuriyetin kuruluﬂunu izleyen, 1934-1954 y›llar› aras›nda aramalara önem verilmiﬂ ve 1940 y›l›nda Raman'da ilk petrol sahas› keﬂfedilmiﬂtir.
07.03.1954 tarihinde yürürlü¤e giren 6326 Say›l› Petrol Kanunu ile Türkiye'de, petrol sektörüne iliﬂkin tüm faaliyetlerin yasal çerçevesi düzenlenmiﬂtir.
10.12.1954 tarihinde, devlet ad›na bu faaliyetleri yürütmek üzere 6327 Say›l› Kanuna dayanarak, TPAO kurulmuﬂtur.
TPAO, zamanla ham petrol rafinaj›, taﬂ›ma, da¤›t›m, petrokimya ve gübre sanayi
dallar›nda da faaliyet gösteren ﬂirketler kurarak, dünyadaki uygulamalara paralel bir
entegre yap› oluﬂturmuﬂtur.
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Bu amaçla kurulan; POAﬁ, D‹TAﬁ, TÜPRAﬁ, BOTAﬁ, ‹GSAﬁ, PETK‹M ve ‹PRAGAZ, TPAO'nun ba¤l› ortakl›klar› olarak, faaliyetlerini 1980'lerin ortalar›na kadar
sürdürmüﬂlerdir.
Ancak küreselleﬂme, dünya ile entegrasyon programlar› do¤rultusunda ilgili kuruluﬂlar, özelleﬂtirmeye haz›rlanmak üzere TPAO'dan kopart›larak, anonim ﬂirket haline
getirilmiﬂlerdir.
Dikey entegre yap›n›n parçalanmas›yla, gelir sa¤layan ve karl› alanlar› kaybedilen
TPAO'nun faaliyet alan›, arama ve üretimle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Böylece TPAO'nun kolayca ve ucuz bir biçimde sat›ﬂ›n›n (özelleﬂtirilmesi) koﬂullar›
haz›rlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Yeniden yap›lanma giriﬂiminden sonra TPAO'nun yurtiçi ham petrol üretimi her y›l
giderek düﬂmüﬂtür.
1991 y›l›nda 4,5 milyon ton olan üretim 2003 y›l›nda 2,4 milyon tona 2005 y›l›nda ise
1,6 milyon tona gerilemiﬂtir.
Bu uygulamalar, TPAO'nun yurtd›ﬂ›na yönelmesinde de etkili olmuﬂtur. TPAO,
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan'da yabanc› petrol ﬂirketleri ile yapt›¤› ortakl›k anlaﬂmalar›yla faaliyette bulunmaktad›r.
Ancak, öz kaynaklar› ile karﬂ›lad›¤› yurtd›ﬂ›ndaki zorunlu yat›r›m harcamalar›ndaki
art›ﬂlar, yurtiçi arama-üretim faaliyetlerinin düﬂmesine yol açmaktad›r.
Oysa, üretilebilir petrol rezervlerinin düﬂük oldu¤u ülkemizde üretimin art›r›lmas›,
ancak arama faaliyetlerinin süreklilik göstermesiyle sa¤lanabilir.
Son y›llarda uygulanan istihdam politikalar› da çal›ﬂanlar aras›nda huzursuzluklara
ve çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n bozulmas›na yol açmaktad›r.
TPAO, tüm olumsuz koﬂullara karﬂ›n 4828 tane yetiﬂmiﬂ, nitelikli iﬂ gücü ile karl› bir
kuruluﬂ olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
TPAO 2005 y›l›nda; 1.088 milyon dolar ciro, 84 milyon dolar vergi ödemesi ve
114 milyon dolar dönem net kar gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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Ancak AKP hükümeti giderayak, Türkiye petrol sektörünü ve TPAO'nun çökertilmesine yol açacak, 5574 Say›l› “Türk Petrol Kanunu” ile 6326 Say›l› Petrol Kanunu'nda
köklü de¤iﬂiklikler yapm›ﬂt›r.
Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan, yeniden görüﬂülmek üzere TBMM'ye iade edilen bu yasa ile;
TPAO'nun devlet ad›na petrol/do¤al gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunma
hakk› elinden al›nmaktad›r.
TPAO'nun kamu ad›na sahip oldu¤u birçok imtiyaz› elinden al›narak di¤er yerli/yabanc› ﬂirketlerle ayn› konuma getirilmektedir.
1980'lerden sonra dikey entegre yap›s› parçalanarak güçsüzleﬂtirilen TPAO, bu düzenleme ile dikey yap›da olan uluslararas› dev petrol ﬂirketleriyle, eﬂit olmayan koﬂullarda rekabete sürüklenmektedir.
Böylece, Türkiye petrol sektörünün kontrol ve denetimi petrol tekellerinin eline geçecektir. Ülkemizde yarat›lan kaynaklar transfer edilecektir. TPAO'nun özelleﬂtirilmesinin önünü açan bu uygulama ile, TPAO'nun yurtiçi ve yurtd›ﬂ› yat›r›mlar› yan›nda,
enerji koridorunun kontrol ve kazanc›na da sahip olunacakt›r.
Talebimiz, TPAO'nun kuruluﬂundaki entegre yap›s›n›n yeniden sa¤lanmas› ve ba¤›ms›z, özerk bir kamu kuruluﬂu olarak faaliyetlerini sürdürmesidir.
TPAO'nun petrol sektöründe bölgesel bir enerji ﬂirketi olmas›n›n önünde engel olacak ve halk›m›z›n çok büyük tepki gösterdi¤i “Türk Petrol Kanunu”nun çekilmesi için,
sendikam›z mücadelesini yükselterek sürdürecektir.

Sayg›lar›m›zla,
Petrol-‹ﬂ Merkez Yönetim Kurulu
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1) Petrolün Oluﬂumu:
Latince “petra” ve “oleum” kelimelerinden oluﬂan ve kaya ya¤› anlam›na gelen petrol, do¤ada bulunan kompleks bir hidrokarbon bileﬂi¤idir. Hidrokarbon bileﬂikleri, do¤ada kat›, s›v› ve gaz halinde bulunmaktad›r. S›v› hidrokarbon bileﬂikleri, ham petrolü oluﬂturmaktad›r.
Petrol, uzun jeolojik süreçlerde karmaﬂ›k fiziko-kimyasal reaksiyonlar sonucunda
oluﬂmaktad›r.
Organik kökenli olan petrol, bir kaynak kayan›n içinde türemekte ve antiklinal (tabakalar›n, kenarlar›n›n aﬂa¤› do¤ru dönük ﬂekilde k›vr›lmas›) olarak adland›r›lan, kubbe ﬂeklinde yeralt› yap›lar›ndaki kayalar›n gözeneklerinde depolanmaktad›r. Bu kayalar›n geçirimsiz bir örtü kayayla (kapan) kapanm›ﬂ olmas› gerekir. Bu kapanlardaki (petrolün içinde birikti¤i yap›) petrolle birlikte bulunan gaz, petrolün f›ﬂk›rmas›na
neden olan bas›nc› oluﬂturmaktad›r.
Su, petrol ve gaz tabakalar halinde birbirine kar›ﬂmadan alttan üste do¤ru dizilmiﬂtir. Petrol, kayalardaki çatlaklar›n yan›s›ra, kumtaﬂlar›n›n içindeki gözeneklerde de
bulunabilir.
Dünyadaki hidrokarbon s›z›nt›lar›n önemli bir miktar› Arap Yar›madas›ndad›r. Zift gibi kat›, bitüm gibi yar›-kat›, petrol gibi s›v› ve do¤al gaz gibi gaz halindeki hidrokarbonlar; çatlak, fay düzlemi, uyumsuzluk düzeyi, tabaka düzlemi ya da birbiriyle gözenekler vas›tas›yla yüzeye ç›karak, oluﬂturduklar› s›z›nt› ve p›narlar›n dünyada en
bol olarak görüldü¤ü yerler de, Arap Plakas›n›n kuzey ve kuzeydo¤u kenar›nda yer
almaktad›r.
Hidrokarbonlar, yeralt›ndaki bütün s›v›lardan hafif olduklar›ndan su üstüne ç›kan
ya¤lar gibi, hep yeryüzüne ç›kmaya çal›ﬂ›rlar (Yeryüzüne ç›kt›ktan sonra da kilometrelerce akabilirler).
Jeolojik tarihi boyunca kuzeye do¤ru hareket eden Arap Plakas›n›n komﬂu plakalarla çarp›ﬂmas›, bu kenarlar boyunca olmuﬂtur. Çarp›ﬂman›n gerçekleﬂmeye baﬂlad›¤› 25 milyon y›l önceki oligo-miyosen (oligosen, yaklaﬂ›k 23-37 milyon y›l, miyosen
ise yaklaﬂ›k 4,8-23 milyon y›l öncesine ait periyot adlar›d›r) zaman›nda gerçekleﬂen
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tektonik olaylar,1 buradaki kapanlar› deforme ederek, içinde birikmiﬂ olan hidrokarbonlar›n yüzeye ç›kmas›na neden olmuﬂtur. S›k›ﬂmadan dolay› ortaya ç›kan k›vr›lman›n ﬂiddeti artt›kça geçirimsiz örtü kayalar, daha fazla parçalanm›ﬂ ve rezervuar
kaya içinde hareket etmeye baﬂlayan hidrokarbonlar da sonunda, fay ve benzeri zay›f zonlar›n yard›m›yla yüzeye kadar ç›km›ﬂlard›r.2
Arap Plakas›n›n, komﬂu plakalarla çarp›ﬂmas› sonucunda ortaya ç›kan s›k›ﬂma tektoni¤inin oldukça fazla geliﬂti¤i bu kenarlarda, Toros ve Za¤ros Da¤lar› meydana
gelmiﬂtir.
Arap Plakas›nda ise bu tür ﬂiddetli s›k›ﬂmalar görülmedi¤inden, mevcut hidrokarbon
kapanlar› korunmuﬂ ve dünyan›n en büyük rezervlerini oluﬂturmuﬂlard›r.
K›z›ldeniz'in güneyindeki Dahlak ve Fersan Adalar›, Yemen, M›s›r'daki Sina
Yar›madas› ve civar›, Kuzey Suriye'de Lazkiye Bölgesi, Mezopotamya'n›n tamam›,
Kuveyt, Bahreyn, ‹ran'›n Basra Körfezi civar›ndaki güneybat› bölümü, Baku ve
Anadolu'da bulunan s›z›nt›lar, Osmanl›lar›n petrol arama faaliyetlerinin de
yo¤unlaﬂt›¤› yerler olmuﬂtur.
Di¤er yandan, s›z›nt›larla petrol sahalar› aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla s›z›nt›lar, ekonomik miktarlarda petrol varl›¤›n›n kan›t› olarak
kullan›lamaz.
Tam tersine, s›z›nt› ile petrol sahalar› aras›nda genetik bir ba¤lant›n›n bulundu¤u
durumlarda, s›z›nt›lar›n varl›¤›; yeralt›nda kapanlanarak birikmiﬂ petrollerin
bozuﬂarak, kalitesizleﬂti¤inin göstergesi olarak de¤erlendirilmektedir.
Ayr›ca s›z›nt›lar›n, birçok kere su p›narlar›yla do¤rudan ilgili oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Kaynak sular›n›n üzerinde ya¤›ms› bir tabaka ve gaz kabarc›klar›n›n olmas›, suya
kar›ﬂan petrolden gelmektedir. Hatta bu tür s›z›nt›lar, günümüzde yüzey
aramac›l›¤›nda kullan›lmaktad›r.
1 Plaka tektoni¤i kuram›na göre; yer kabu¤u, çeﬂitli yönlere hareket eden plakalardan oluﬂmaktad›r.
Plakalar, baz› kenarlar›ndan birbirine yaklaﬂ›rken, baz› kenarlar›ndan da birbirinden uzaklaﬂmaktad›rlar.
2 Dünyadaki en büyük s›z›nt›lar; Güney Kaliforniya, Venezuela, Trinidad ve Baku bölgelerinde bulunmaktad›r.
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“Türkiye'nin Alt›nda Bir Petrol Denizi Var” Söylemi:
S›n›r komﬂular›m›z olan Irak, Suriye ve ‹ran'da büyük ölçeklerde petrol rezervlerinin
bulunmas›ndan hareketle geliﬂtirilen bu söylem, s›kça gündeme getirilmektedir.
Petrol; nehir, göl ve deniz halinde bulunmamaktad›r. Yukar›da anlat›ld›¤› gibi petrol
üzeri geçirimsiz kayalarla ve milyonlarca çatlaklardan geçerek gelmektedir. Yani her
s›z›nt›n›n alt›nda petrol bulunaca¤›ndan söz edilemez. Böyle bir kapan, s›z›nt›n›n oldu¤u mevkiden yüzlerce kilometre yatay ve binlerce metre düﬂey mesafede olabilmektedir.
Bu s›z›nt›lar, üzerinde yeterince örtü olmayan ve içerisinde petrolü kapanlamayan
rezervuarlardan gelebilir. Bu ise ekonomik olmayan bir petrol sahas› demektir.
Irak, ‹ran ve Suriye'deki rezervuarlar›n derinli¤i, birkaç yüz metre ile bin metre dolay›nda iken, Türkiye'de bu derinlik 3-4 bin metreye ulaﬂmaktad›r. Komﬂu ülkelerde s›n›r›m›zdan itibaren düzlüklerin, Türkiye'de ise yüksek da¤lar›n baﬂlamas›, ülkemizde bu ülkelere göre daha fazla jeolojik olaylar›n gerçekleﬂti¤ini göstermektedir.
Söz konusu da¤ oluﬂumlar›, rezervuarlar› parçalayarak örtü kayalar› darmada¤›n etmiﬂtir. Mevcut kapanlar›n fayla parçalanmas› sonucunda, birbirinden kopuk ve küçük sahalar oluﬂmuﬂtur. Komﬂu ülkelerde daha sakin geçen jeolojik tarih, ayn› rezervuarlarda, daha s›¤ ve parçalanmam›ﬂ geniﬂ alanlarda kapanlar›n oluﬂmas›na yol
açm›ﬂt›r.
Bu nedenle, petrol rezervlerimiz ve verimlilikleri çok düﬂük düzeydedir. Yani, ülkemizde ‹ran, Suriye ve Irak'ta oldu¤u gibi büyük ölçekte ve ekonomik olan petrol rezervleri bulunmamaktad›r.
Ancak, yeterli düzeyde arama faaliyeti (özellikle denizlerde) de yap›lmad›¤› bilinen
bir gerçektir.
Üretilen ham petrolün s›n›fland›r›lmas›nda ise dikkate al›nmas› gereken en önemli
faktörler; ham petrolün gravitesi (API), vizkozitesi ve içerdi¤i kükürt miktar› gibi özelliklerdir.
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Kolay üretilebilir olmas›, taﬂ›nabilmesi ve iﬂlenebilmesi nedeniyle dünya ham petrol
talebinin, % 90'› hafif (gravitesi yüksek) ve orta ham petrol ile karﬂ›lanmaktad›r. Dünyadaki petrol kaynaklar›n›n, ancak % 25'ini hafif ve orta petrol oluﬂturmaktad›r.
Türkiye'deki petrol sahalar›n›n önemli bir k›sm› a¤›r petrol içermekte olup, üretilen
ham petroldeki kükürt oran›, % 0 ile % 5,7 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Petrol savaﬂlar› ise, daha k›t olan hafif petrole ulaﬂmak için yap›lmaktad›r.

2) Petrol Faaliyetlerinin Tarihsel Geliﬂimi:
Geçirimsiz kayalarla ve çatlaklardan s›zan petrolün tarihi, M.Ö. 3000 y›llar›na dayanmaktad›r. ‹lk dönemlerde ilaç, su yal›t›m malzemesi, inﬂaat harc› ve savaﬂlarda
yak›c› madde olarak kullan›lm›ﬂt›r. 19. yüzy›l›n ortalar›na kadar bez ve battaniyelere emdirilip daha sonra ›s›tma ve süzme gibi ilkel yöntemlerle elde edilmiﬂtir.
- 1745 y›l›nda Fransa'da Pechelbronn'daki petrollü kumlarda ilk petrol kuyusu aç›lm›ﬂ ve ilk petrol rafinerisi kurulmuﬂtur.
- 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda artan sanayileﬂme ve kentleﬂmeye ba¤l› olarak ya¤lama
ve ayd›nlatmada kullan›lan geleneksel bitkisel ve hayvani ya¤lara ek olarak, kömürden ve di¤er hidrokarbonlardan ya¤ ve havagaz› elde edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
- 1859 y›l›nda ABD'li Pennsylvania Kaya Ya¤› ﬁirketi'nde görevli Albay Drake'in baﬂlatt›¤› kuyu çal›ﬂmalar› sonucunda, 69 feet derinlikte petrol bulunmuﬂ ve kaya ya¤›ndan elde edilen gaz ya¤›n›n seri üretimine baﬂlanm›ﬂt›r. K›sa sürede kablolu sondaj
makinalar› icat edilmiﬂ, sondaj cihazlar› geliﬂtirilerek Petrol Endüstrisi kurulmuﬂtur.
- 1860 y›l›nda 450.000 varil/y›l olan ham petrol üretimi, 1866 y›l›nda 3,6 milyon varil/y›l düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
- 1863-1865 döneminde ham petrol üretimindeki art›ﬂ, taﬂ›ma sorununu gündeme
getirdi¤inden, tahtadan yap›lan ilk ham petrol boru hatt› inﬂa edilmiﬂtir.
- Bu tarihlerde Amerika, Romanya ve Rusya'da (Baku'de) ticari petrol faaliyeti
baﬂlam›ﬂt›r.
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- Petrol sanayinin kurulmas› ve Amerikan ‹ç Savaﬂ›n›n bitmesini izleyen ve
“Alt›nça¤” olarak adland›r›lan dönemin simgesi haline gelen Rockfeller ve ﬂirketi
Standart Oil, 1880'li y›llarda ham petrol üretimi ve gaz ya¤› sektörünün yaklaﬂ›k,
% 85'ini kontrol edebilen duruma gelmiﬂtir.
Ayn› y›llarda, Amerika'da üretilen ham petrolün, yar›s› gaz ya¤› olarak Avrupa
pazarlar›na ihraç edilmiﬂ ve Amerika'n›n toplam ihracat› içinde 4. s›rada yer alm›ﬂt›r.
- ‹lkel yöntemlerle ham petrol üretimi yap›lan di¤er bir bölge olan Baku
yak›nlar›ndaki Aspheron Yar›m Adas›'nda; 17. yüzy›l›n baﬂlar›nda elle aç›lm›ﬂ 80
adet dolay›ndaki kuyudan oluﬂan petrol endüstrisi, 1873 y›l›nda modern üretim
yapan ve 20'den fazla rafineriden oluﬂan bir yap›ya dönüﬂmüﬂtür.
Ayn› y›llarda Baku'de rafineri sat›n alan ve 1878 y›l›nda Hazar Denizi'nde dünyan›n
ilk petrol tankerini iﬂleten ‹sveç as›ll› Ludwig Nobel, Rus petrol endüstrisinde üretimin art›ﬂ›n› sa¤lam›ﬂt›r. 1884 y›l›nda ham petrol üretimi, Amerikan ham petrol üretiminin 1/3'ne karﬂ›l›k gelen 10,8 milyon varil/y›l düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
- 1886 y›l›nda, Baku-Batum demiryolunun hizmete girmesi ve bu demiryolunun
finansman›n› sa¤layan Yahudi as›ll› Frans›z iﬂadam› Rothschild'in de Baku'de petrol
iﬂletmecili¤ine baﬂlamas› ile Rus ham petrolü bat› pazarlar›na aç›lm›ﬂt›r. Daha sonraki y›llarda yeni teknoloji ürünü tankerlerin Süveyﬂ Kanal›'ndan geçmesiyle, Uzak
Do¤u pazar›na da girilmiﬂtir.
- 1890'l› y›llarda, Standart Oil, Rothschild'ler, Nobel Kardeﬂler ve Uzak Do¤u'da ham
petrol üreten Hollanda Kraliyet Petrol ﬁirketi dünya petrol endüstrisine hakim
olmuﬂlard›r.
- 1895 y›l›nda, gaz ya¤›n›n, içten patlamal› motorlarda kullan›lmas›yla yeni bir
döneme geçilmiﬂtir.
- 1905 y›l›nda, motorlarda benzin kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve 1911 y›l›nda benzin
sat›ﬂlar›, gaz ya¤› sat›ﬂlar›n›n üstüne ç›km›ﬂt›r.
- 1908 y›l›nda, ‹ran-‹ngiliz ortakl›¤› ile ‹ran'da petrol bulunmas› sonucunda, I. Dünya
Savaﬂ› öncesinde modern yöntemlerle ham petrol üretimi yap›lan ABD, Rusya
(Baku), Do¤u Hint Adalar› (Sumatra), Meksika ve Romanya'ya ‹ran da eklenmiﬂtir.
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- 1911 y›l›nda, Amerikan mahkemeleri, tekel konumunda olan Standart Oil'i, anti-tekel yasas›na dayanarak tasfiye etmiﬂ ve bugünkü Exxon, Mobil, Chevron, Amoco ve
BP (ABD) do¤muﬂtur.
- I. Dünya Savaﬂ› sonras›nda, ABD'nin de Amerika d›ﬂ›nda petrol aramaya baﬂlamas› ve daha geliﬂmiﬂ jeolojik, jeofizik yöntemlerin kullan›lmas› sonucunda, yeni petrol
sahalar› keﬂfedilmiﬂ ve ham petrol üretiminde büyük art›ﬂlar görülmüﬂtür.
- 1928 y›l›nda, Mezopotamya'da, 1929'da Venezuela'da, 1930'da ABD/Teksas'ta,
1932'de Bahreyn'de, 1938'de Kuveyt ve Suudi Arabistan'da, 1940 y›l›nda ise Kanada'da petrol sahalar› keﬂfedilmiﬂ ve ham petrol üretimine baﬂlanm›ﬂt›r.
- I. Dünya Savaﬂ› sonras›ndaki dönemde; 7 k›z kardeﬂ olarak bilinen ve halen dünya petrol piyasas›n› yöneten BP, Shell, Mobil, Gulf, Texaco ve Chevron gibi dev petrol ﬂirketleri oluﬂmuﬂtur.
- 1960 y›l›nda, OPEC'in (Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Teﬂkilat›) kurulmas›yla söz konusu dev petrol ﬂirketlerinin hakimiyeti k›smen k›r›lm›ﬂt›r.
- Körfez Krizi ile birlikte dünya, yeni petrol kaynaklar› aray›ﬂ›na yönelmiﬂtir.
Ayr›ca, Sovyetler Birli¤i'nin çözülmesiyle Hazar Havzas› Petrol Sahalar›, dünya piyasas›na aç›lm›ﬂ ve uluslararas› petrol ﬂirketlerinin ilgi oda¤› haline gelmiﬂtir.

2.BÖLÜM

PETROLÜN EKONOM‹
VE
S‹YASETTEK‹ YER‹/ÖNEM‹
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19. yüzy›l boyunca daha çok ayd›nlatmada kullan›lan petrol, zenginlik ve servet birikim kayna¤› olmuﬂtur. 20. yüzy›lda ise stratejik bir ürün olarak, uluslararas› siyasette belirleyici konuma gelmiﬂtir.
1905 y›l›nda benzinin içten yanmal› motorlarda kullan›lmas› ve sonraki y›llarda mazotun; tren, gemi ve fabrikalarda kullan›lmas›yla ham petrol, önemli bir enerji kayna¤› olarak kalk›nman›n da motoru haline gelmiﬂtir.
Petrol endüstrisinin geliﬂmesiyle; otomotiv, kara ve deniz ulaﬂ›m›, petrokimya, gübre ve genel olarak sanayi üretiminde büyük bir geliﬂme ve art›ﬂ meydana gelmiﬂtir.
Petrol ve petrole ba¤l› endüstrilerde, ABD'nin öncülü¤ünde yaﬂanan geliﬂmeleri,
farkl› zamanlarda da olsa dünyan›n di¤er ülkeleri de yaﬂam›ﬂt›r. Petrol endüstrisinin,
özellikle II. Dünya Savaﬂ›'ndan sonra bu ülkelerdeki geliﬂmelere etkisi çok daha h›zl› olmuﬂtur.
Ekonomideki geliﬂmeyi; bunun tetikçisi olan ham petrole iliﬂkin talep ve tüketim trendi göstermektedir.
ABD'nin ham petrol tüketimi; 1917 y›l›nda 0,7 milyon varil/gün iken, 1972 y›l›nda
16,4 milyon varil/gün düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
1948 y›l›nda Bat› Avrupa’da, 970 bin varil/gün olan ham petrol tüketimi, 15 kat artarak 1972 y›l›nda 14,4 milyon varil/gün seviyesine ç›km›ﬂt›r.
Japonya'n›n ham petrol tüketimi, 1948 y›l›nda günde 32 bin varil/gün iken, 1972 y›l›nda 138 kat art›ﬂ göstererek 4,4 milyon varil/gün düzeyine yükselmiﬂtir.
1970'li y›llara kadar ham petrol talebinde görülen sürekli ve önemli oranlardaki art›ﬂlar; 1920 y›l›ndan itibaren arama teknolojilerindeki geliﬂmelere paralel olarak, Venezuela, Teksas (ABD) ve Ortado¤u ülkelerinde büyük petrol sahalar›n›n keﬂfedilmesi
ve ham petrol üretim arz›nda görülen çok büyük orandaki ham petrol art›ﬂlar›yla karﬂ›lanabilmiﬂtir. Dolay›s›yla ham petrol fiyatlar›nda da istikrarl› bir dönem sa¤lanabilmiﬂtir.
Bu durum ayn› zamanda, 1970'li y›llara kadar dünya ülkelerinin de ekonomik geliﬂmesi için, uygun bir ortam yaratm›ﬂt›r.
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Ancak, 1960 y›l›nda OPEC'in kurulmas›ndan sonraki y›llarda ham petrolün, ekonomik geliﬂmeleri etkiledi¤i dönemler yaﬂanm›ﬂt›r.
Yani, ham petrolün ekonomideki stratejik önemi 1970'lerden sonra daha aç›k görülmüﬂtür.
Di¤er yandan, petrolün sadece ekonomik alanda de¤il, I. ve II. Dünya Savaﬂlar›ndaki rolü de, sektörün stratejik niteli¤inin önemini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
1914 y›l›nda, ‹ran petrolünü iﬂleten ve Anglo-Pers petrol ﬂirketinin ana hissedar›
olan ‹ngiliz hükümeti, 20. yüzy›l›n baﬂ›nda ilgisini Ortado¤u bölgesindeki petrollere
çevirmiﬂtir.
I. Dünya Savaﬂ›'ndan önce ‹ngiliz donanmas›n›n yak›t sistemi, petrole dönüﬂtürülmüﬂ ve petrol art›k, ülkelerin ulusal politikalar›n›n bir arac› ve stratejik bir ticari meta
haline gelmiﬂtir.
‹ran ve Irak petrollerini koruyarak, kontrol etmek ve di¤er ülkelerin bu alanlara ulaﬂmas›n› engellemek, ‹ngiltere'nin hedefi haline gelmiﬂtir.
‹ngiltere ayn› zamanda, Hollanda Kraliyet/Shell ortakl›¤›ndaki a¤›rl›¤›n› art›rmak
için, söz konusu ﬂirketle Anglo-Pers ﬂirketinin birleﬂmesini gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
ABD, savaﬂ öncesi ve sonras›nda kendi ham petrolünü pazarlamayla u¤raﬂ›rken, di¤er bölgelerle ilgilenmemiﬂtir. Savaﬂa girmesini de, Almanya'n›n denizalt›lar› ile ‹ngiltere ve Fransa'ya ham petrol taﬂ›yan Amerikan tankerlerini bat›rmas› ve ABD'nin
ham petrol ihracat›n›n engellenmesine dayand›rm›ﬂt›r.
1917-1920 döneminde, ABD'de ham petrol k›tl›¤›n›n baﬂlamas› ve rezervlerinin bitece¤i endiﬂesi yan›nda ‹ngiltere ve Fransa'n›n Mezopotamya petrolleri üzerindeki
pazarl›klar›, ABD'nin de Ortado¤u Bölgesi petrolleriyle ilgilenmesine yol açm›ﬂt›r.
Bu geliﬂmelerin sonunda ABD ve ‹ngiltere petrol ﬂirketleri, yeni bir yap›lanmaya giderek, 1925 y›l›nda Irak ile yeni bir imtiyaz sözleﬂmesi yapm›ﬂlard›r. 1927 y›l›nda da
Kerkük petrolleri iﬂletilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
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1930'larda Amerikan petrol ﬂirketlerinin, Arap Yar›madas›'nda petrol arama ve üretim faaliyetleri h›z kazanm›ﬂt›r.
Bu ﬂirketlerin, giderek artan etkilerine karﬂ› ham petrol üreticisi ülkelerin de tepkileri
artm›ﬂt›r. 1917 y›l›nda Meksika'da, 1920 y›l›nda SSCB'de (Baku'de) petrol sektörünü millileﬂtirme hareketleri baﬂlam›ﬂ ve 1932 y›l›nda ‹ran, Anglo-Pers ﬂirketinin imtiyaz›n› iptal etmiﬂtir.
Di¤er yandan bu tarihlerde Almanya ve Japonya'n›n petrole ba¤›ml›l›k sorunu
giderek büyümektedir. 1930'lar›n sonlar›nda Japonya tüketti¤i ham petrolün
% 7'sini, Almanya ise toplam enerji tüketiminin, ancak % 5'ini ithal etti¤i ham petrolden karﬂ›lam›ﬂt›r.
Askeri ve stratejik amaçl› ham petrole dahi sahip olamayan bu iki ülke, petrol sorununu savaﬂ yoluyla çözme yolunu seçmiﬂlerdir. Yani, II. Dünya Savaﬂ›'n›n strateji ve
hedefleri petrole göre oluﬂturulmuﬂtur. Böylece I. Dünya Savaﬂ›'nda oldu¤u
gibi, II. Dünya Savaﬂ›'nda da petrol olmadan savaﬂlar›n kazan›lamayaca¤› ac› ve
y›k›c› bir deneyimle bir kez daha görülmüﬂtür.
1940 y›l›nda, dünya ham petrol üretiminin, sadece % 5'ine sahip olan ‹ran, Irak ve
Arap Yar›madas›, petrol kaynaklar› nedeniyle uluslararas› siyasetin çekim merkezleri haline gelmiﬂlerdir.
ABD ve ‹ngiltere, ç›karlar›n›n petrol üzerinde ortak kontrol politikas› izlenmesi ve
iﬂbirli¤i yap›lmas›nda oldu¤u görüﬂünde birleﬂerek, bu yönde ortak hareket etmeye
baﬂlam›ﬂlard›r.
En büyük petrol rezervine sahip olan Suudi Arabistan, II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda
“Karﬂ›l›kl› Yard›m Anlaﬂmas›”na dahil edilmiﬂtir. ABD, bu ülkenin petrol kaynaklar›n›
iﬂleten ARAMCO ﬂirketinin ç›karlar›n› koruyan bir “kalkan” görevi üstlenerek, Suudi
petrol üretiminin ABD nüfuzunun alt›na girmesini gerçekleﬂtirmiﬂtir.
ARAMCO'nun hisseleri, ABD petrol ﬂirketleri olan Texaco Oil, New Jersey Oil ve
California Standart Oil aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, SSCB'nin iﬂgal etti¤i ‹ran petrollerinden imtiyaz istemesi ve 1945 y›l›na kadar
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‹ran'dan çekilmemesi ve Türkiye'yi tehdit etmesi gibi bu bölgeye yönelik politikalar›na karﬂ› koyma, Yahudilere Filistin'de yurt sa¤lama ve istikrarl›, kal›c› bir PETROL
DÜZEN‹ oluﬂturma yaklaﬂ›m›, ABD'nin savaﬂ sonras›ndaki Ortado¤u politikalar›n›n
esas›n› oluﬂturmuﬂtur.
14 May›s 1948 y›l›nda, Yahudi Milli Konseyi'nin ‹srail Devleti'nin kuruluﬂunu ilan etmesi üzerine baﬂlayan Arap-‹srail Savaﬂlar›nda bölge ülkeleri, petrolü silah olarak
kullanma fikrini gündeme getirmiﬂler ancak, o y›llarda Ortado¤u petrollerinin toplam
üretim içindeki pay›, önemli miktarlarda olmad›¤›ndan, bu fikir gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Arap milliyetçili¤inin giderek yükselmesi ve petrole odaklanarak yayg›nlaﬂmas›,
1959 y›l›nda Kahire'de Arap Petrol Kongresi'nin toplanmas›yla, 10 Eylül 1960 y›l›nda OPEC'in kurulmas›na yol açm›ﬂt›r.
Bundan beklenen; petrolü silah olarak kullanarak, ihracatç› ülkelerin daha çok gelir
elde etmesi ve kontrolün yabanc› petrol ﬂirketlerinden OPEC ülkelerine geçmesini
sa¤lamakt›r. Ancak, OPEC 1973 y›l›na kadar fazla etkili olamam›ﬂt›r.
1970'li y›llar›n baﬂ›nda ham petrol talebi artarken, OPEC'in gelirlerini art›rma
çabalar› ile millileﬂtirme ve üretime kat›lma talepleri; mevcut petrol ﬂirketlerinin, karlar›n›n düﬂmesine ve yeni yat›r›mlar›n azalmas›na yol açm›ﬂt›r. Böylece ham
petroldeki arz fazlas› da ortadan kalkm›ﬂt›r.
6 Ekim 1973 y›l›nda yeniden baﬂlayan Arap-‹srail Savaﬂ› s›ras›nda uygulanan
ambargo sonucunda, birinci fiyat ﬂoku olarak tan›mlanan, 1973 Petrol Krizi
yaﬂanm›ﬂt›r. Ham petrol fiyatlar›, 2,5-3 dolar/varil seviyesinden 11-12 dolar/varil
seviyesine yükselmiﬂtir.
Böylece, II. Dünya Savaﬂ›'ndan sonra kurulmuﬂ olan 30 y›ll›k PETROL DÜZEN‹
y›k›lm›ﬂ ve petrol ﬂirketlerinin etkinli¤i k›r›larak, gücün OPEC ülkelerine geçmesi
sa¤lanm›ﬂt›r. Ham petrol kaynaklar›na sahip olan bu ülkelerin ham petrol ihrac›ndan
elde ettikleri gelirler, 6-7 kat yükselmiﬂtir.
Ham petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂtan kaynaklanan olumsuzluklar›, sanayileﬂmiﬂ ülkeler,
ihraç ettikleri ürünlere yans›tarak giderebilmiﬂlerdir. Ancak, petrol kaynaklar›na
sahip olmayan geliﬂmekte olan ve az geliﬂmiﬂ ülkeler, krizin yükünü çekmek zorunda kalm›ﬂlard›r.
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Söz konusu ülkelerin ço¤u ekonomik daralma, iﬂsizlik ve kal›c› hale gelen enflasyon,
ödemeler dengesi aç›klar›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›ndan, d›ﬂ borçlanma yoluna
baﬂvurmuﬂlard›r.
Bu ülkeler, OPEC ülkelerine ait olan ve sanayileﬂmiﬂ ülkelerin banka sisteminde bulunan fazla paralar› alarak, borç sarmal› içine girmiﬂlerdir.
1973 Petrol Krizinden sonra, 1979-1980 y›l›nda ‹ran ﬁah›n›n devrilmesi, Irak'›n
‹ran'a savaﬂ açmas› ve 1990 y›l›nda Irak'›n Kuveyt'i iﬂgali ile baﬂlayan Körfez Krizi
ve Arap milliyetçili¤inin, radikal ‹slamc› bir harekete yönelmesi, ABD'nin y›llard›r bu
bölgede iﬂbirli¤ine dayal› yürüttü¤ü politikas›n›n da iflas etmesine yol açm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan, SSCB'nin çözülmesi ile ABD, bölgede tek baﬂ›na liderli¤e soyunmuﬂ,
Ortado¤u ve Orta Asya bölgesini yeniden yap›land›rma operasyonuna baﬂlam›ﬂt›r.
ABD'nin bu bölgeye yönelik yeni politikas› ve Mart 2003 tarihinde Irak'› iﬂgal etmesi,
ham petrol fiyatlar›n›n t›rmanmas›na neden olmuﬂtur.

• Irak'ta iﬂgal sonras›nda yaﬂanan iç savaﬂ nedeniyle istikrar›n sa¤lanamamas›,
• Bu bölgede ham petrol üretimi ve ihracat›n›n s›k s›k kesintiye u¤ramas›,
• Petrol ﬂirketlerinin spekülatif hareketleri,
• Venezuela'da baﬂkanl›k seçimleri öncesi yaﬂanan grevler, Norveç'te petrol sektöründeki grevler ve Nijerya'da yaﬂanan iç çat›ﬂmalar,

•

Rusya'n›n en büyük petrol ﬂirketlerinden birisi olan Yukos'ta, ortaya ç›kan yol-

suzluklar,

•

Çin, Hindistan, Avustralya ve ABD gibi ülkelerdeki ekonomik büyümeye ba¤l›

olarak ham petrol talebinin artmas›,
petrol arz›n› olumsuz etkileyerek, ham petrol fiyatlar›n›n da t›rmanmas›na yol
açm›ﬂt›r. OPEC'in ham petrol üretimini art›rma çabalar›na ra¤men fiyatlar, 2004
y›l›nda 50 dolar/varil düzeyinin üzerine ç›km›ﬂt›r. 2005 y›l›nda 50-60 dolar/varil
aral›¤›nda ve 2006 y›l›nda 60-80 dolar/varil aral›¤›nda seyretmiﬂtir.
Özetle, 20. yüzy›lda stratejik bir konum kazanan petrol, ekonomik geliﬂmenin, eko-
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nomik ve siyasi krizlerin nedeni olurken, ayn› zamanda ulusal ve uluslararas› siyasetin de en önemli arac› haline gelmiﬂtir.
Ayr›ca stratejik niteli¤i ve önemi nedeni ile ham petrol, kolay vergilendirilebilir bir
ürün olarak görülmekte ve ülkeler, ham petrol ve ürünleri üzerine koyduklar› vergilerden büyük oranlarda gelir elde etmektedirler.

Petrol ve do¤al gaz sektörlerinde güncel geliﬂmeler
Ham petrol fiyatlar›, 11 Eylül Sald›r›lar› ile baﬂlayan süreçte varil baﬂ›na 20 dolardan, bugün 60-70 dolar seviyesine kadar yükselmiﬂtir. Petrol fiyatlar›n›n h›zl› art›ﬂ›n›n en önemli nedeni, 2003 Mart ay›nda baﬂlayan Irak Savaﬂ›’d›r. Dünyada giderek
artan siyasal gerilim, önemli petrol ihracatç›s› ülkelerdeki politik istikrars›zl›klar, Irak
ve Ortado¤u’da belirsizli¤in artmas›, ABD’nin ‹ran’a sald›r› ihtimali ham petrolün fiyat›n›n artmas›na yol açm›ﬂt›r. Önümüzdeki dönemde, petrol fiyatlar›n›n yüksek seviyesini koruyaca¤›, ‹ran’a bir müdahale söz konusu olursa, fiyatlar›n varil baﬂ›na
100 dolar›n da üzerine ç›kabilece¤i düﬂünülmektedir.
Irak'›n iﬂgalinden sonra görülen petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›ﬂ nedeniyle, fiyatlardaki
yüksek seviye korunmaktad›r. 2005 y›l›nda petrol fiyatlar›* dünyada ilk kez varil baﬂ›na 50 dolar›n üzerine ç›km›ﬂt›r. Fiyatlardaki bu düzey, 2004 y›l›n›n % 40 üzerinde
gerçekleﬂmiﬂtir. 2006 y›l›nda ise fiyatlar, zaman zaman 70 dolar›n üzerine ç›km›ﬂt›r.
Dünyada kan›tlanm›ﬂ petrol rezervleri 2005 y›l›nda 163,6 milyar ton düzeyindedir.
Kan›tlanm›ﬂ rezervlerin, % 61,9'u Ortado¤u, % 11,7'si Asya ve Avrupa, % 9'u ise
Güney ve Orta Amerika'da bulunmaktad›r. Afrika'n›n rezervlerdeki pay› ise % 9,3'tür.
Petrol rezervlerinin ömürleri incelendi¤inde; Ortado¤u bölgesinin ortalama 81 y›ll›k
rezerv ömrü ile dünyan›n en zengin rezervlerine sahip oldu¤u görülmektedir. Dünyada petrol rezervlerinin ortalama ömrü ise yaklaﬂ›k 41 y›l kadard›r. (Bkz. Çizelge-1)
Dünyada petrol üretimi, 2005 y›l›nda bir önceki y›la göre % 0,7 gibi küçük bir art›ﬂla
3,9 milyar ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Üretimin yaklaﬂ›k üçte birini 1,2 milyar ton ile

* Raporda aksi belirtilmedi¤i sürece, petrol fiyat›nda baz olarak Brent tipi ham petrolün fiyat› al›nacakt›r.
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tek baﬂ›na Ortado¤u bölgesi karﬂ›lamaktad›r. Petrol üretiminde Ortado¤u bölgesini
s›ras›yla, % 21,7 pay ile Asya ve Avrupa, % 16,5 pay ile Kuzey Amerika izlemektedir. 2005 y›l› verilerine göre, dünyan›n en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'd›r.
Bu ülke, tüm dünya üretiminin, % 13,5'ini karﬂ›lamaktad›r. Suudi Arabistan'›, üretimde % 12,1 pay ile Rusya Federasyonu takip etmektedir. (Bkz. Çizelge-2)
Dünya petrol tüketiminde art›ﬂ devam etmektedir. 2005 y›l›nda toplam tüketim,
3,8 milyar ton düzeyinde olmuﬂtur. Bölgelere göre petrol tüketimi verileri incelendi¤inde; üretim ve tüketim aras›nda ciddi bir dengesizlik oldu¤u göze çarpmaktad›r.
Dünyada üretilen petrolün, % 40,3'ünün Kuzey Amerika'da, % 38,7'sinin ise Asya ve
Avrupa'da tüketildi¤i görülmektedir. Bu iki bölgenin üretimdeki paylar› ise toplamda
ancak, % 37'ye ulaﬂmaktad›r.
Süper güç ABD ise dünya petrol üretimine % 8'lik bir katk›da bulunurken, üretilen
petrolün dörtte birini tek baﬂ›na tüketmektedir. (Bkz. Çizelge-3)
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Türkiye'nin ham petrol ithalat›
Türkiye'nin y›ll›k ham petrol ithalat miktar›, 22-24 milyon ton düzeyinde seyretmektedir.
Buna karﬂ›l›k, ülkemizin ithal ham petrole harcad›¤› tutar giderek artmaktad›r. Türkiye,
1996 y›l›nda ithal etti¤i ham petrole 3,4 milyar dolar harcarken; 2006 y›l›nda harcama
10,7 milyar dolara kadar ç›km›ﬂt›r.
1996-2006 y›llar› aras›nda, ham petrol ithalat maliyetlerinde görülen bu art›ﬂta, petrol fiyatlar›ndaki yükseliﬂ baﬂrolü oynamaktad›r. Türkiye'nin ham petrol ithalat› miktar bak›m›ndan neredeyse sabit kal›rken, ayn› miktar ham petrol her geçen y›l daha fazla döviz ödenerek sat›n al›nmaktad›r.
Türkiye, 1996 y›l›nda ithal etti¤i ham petrole varil baﬂ›na ortalama 20,33 dolar öderken,
2006 y›l›nda 60,99 dolar ödemiﬂtir.
Di¤er yandan, toplam ithalat içerisinde ham petrol ithalat›n›n pay› % 7-9 aral›¤›nda seyretmektedir.

Türkiye’nin Ham Petrol ‹thalat›
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11.000
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9.000
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5.000
4.000

3,416

3.000
2.000
1.000
0
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Kaynak: TÜ‹K
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Çizelge 1: Dünyada Bölgelere Göre Kan›tlanm›ﬂ Petrol Rezervleri
(milyar varil)

2005
(milyar ton)

Pay
(%) Rezerv Ömrü*

1985

1995

2004

2005

36,4

29,8

29,3

29,3

3,6

2,2

11,8

Kanada

9,6

10,5

16,5

16,5

2,3

1,4

14,8

Meksika

55,6

48,8

14,8

13,7

1,9

1,1

10,0

101,5

89,0

60,6

59,5

7,8

4,8

11,9

2,2

6,2

11,2

11,8

1,6

1,0

18,8

ABD

Kuzey Amerika
Brezilya
Venezuela
Di¤er
Güney ve Orta Amerika
Azerbaycan

54,5

66,3

79,7

79,7

11,5

7,0

72,6

6,3

11,3

12,0

12,0

1,7

1,2

-

62,9

83,8

103,0

103,5

14,8

9,0

40,7

***

***

7,0

7,0

1,0

0,6

42,4

Kazakistan

***

***

39,6

39,6

5,4

3,3

79,6

Norveç

5,6

10,8

9,7

9,7

1,3

0,8

8,9

Rusya Federasyonu
Di¤er
Avrupa ve Avrasya

***

***

72,4

74,4

10,2

6,2

21,4

73,1

70,7

10,0

9,8

1,3

1,1

-

78,6

81,5

138,7

140,5

19,2

11,7

22,0

‹ran

59,0

93,7

132,7

137,5

18,9

11,5

93,0

Irak

65,0

100,0

115,0

115,0

15,5

9,5

**

Kuveyt

92,5

96,5

101,5

101,5

14,0

8,5

**

Katar

4,5

3,7

15,2

15,2

2,0

1,2

38,0

171,5

261,5

264,3

264,2

36,3

22,2

65,6

33,0

98,1

97,8

97,8

13,0

7,9

97,4

5,8

8,0

11,7

11,5

1,5

0,9

-

Ortado¤u

431,3

661,5

738,2

742,7

101,2

61,9

81,0

Cezayir

8,8

10,0

11,8

12,2

1,5

0,9

16,6

Suudi Arabistan
Birleﬂik Arap Emirlikleri
Di¤er

Angola

2,0

3,1

9.0

9,0

1,2

0,7

19,9

Libya

21,3

29,5

39,1

39,1

5,1

3,1

63,0

Nijerya

16,6

20,8

35,9

35,9

4,8

3,0

38,1

8,3

8,5

17,9

18,0

2,5

1,5

-

Di¤er
Afrika

57,0

72,0

113,8

114,3

15,2

9,3

31,8

Çin

17,1

16,3

16,0

16,0

2,2

1,3

12,1

Hindistan

3,8

5,5

5,6

5,9

0,8

0,5

20,7

Endonezya

9,2

5,0

4,3

4,3

0,6

0,4

10,4

9,1

12,4

13,9

14,0

1,8

1,1

-

39,1

39,2

39,8

40,2

5,4

3,3

13,8

1.027,0 1.194,1

1.200,7

163,6

100,0

40,6

Di¤er
Asya Pasifik
Dünya Toplam

770,4

* Rezerv ömrü; kan›tlanm›ﬂ rezervlerin y›ll›k üretim miktar›na bölünmesiyle elde edilmiﬂtir. Hesaplamada üretimin
sabit kalaca¤› varsay›lmaktad›r. ** 100 y›ldan fazla *** Bilgi yok
Kaynak: BP Dünya Enerji Raporu 2006
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Çizelge 2: Dünyada Bölgelere Göre Petrol Üretimi
(milyon ton)

1990

1995

2000

2004

2005

Pay (%)

416,6

383,6

352,6

329,2

310,2

8,0

Kanada

92,6

111,9

126,9

147,6

145,2

3,7

Meksika

146,3

150,5

171,2

190,7

187,1

4,8

655,6

646,0

650,8

667,4

642,5

16,5

32,3

35,5

63,2

76,5

84,7

2,2

ABD

Kuzey Amerika
Brezilya
Venezuela
Di¤er
Güney ve Orta Amerika
Azerbaycan

115,9

152,4

167,3

153,4

154,7

4,0

80,3

104,8

114,8

111,5

111,2

2,9

228,4

292,8

345,3

341,3

350,6

9,0

12,5

9,2

14,0

15,7

22,4

0,6

Kazakistan

25,8

20,6

35,3

60,6

63,0

1,6

Norveç

82,1

138,4

160,2

149,9

138,2

3,5

Rusya Federasyonu
‹ngiltere
Di¤er

515,9

310,8

323,3

458,8

470,0

12,1

91,6

129,9

126,2

95,4

84,7

2,2

60,4

60,5

65,6

69,8

66,7

1,7

788,3

669,4

724,7

850,2

845,0

21,7

‹ran

162,8

185,5

189,4

202,6

200,4

5,1

Irak

105,3

26,0

127,3

99,2

89,5

2,3

Kuveyt

46,8

104,9

103,9

122,5

130,1

3,3

Katar

20,4

21,1

38,7

44,9

48,8

1,3

Suudi Arabistan

342,6

438,5

457,6

506,1

526,2

13,5

Birleﬂik Arap Emirlikleri

108,4

111,5

123,3

124,7

129,0

3,3

Avrupa ve Avrasya

Di¤er

65,6

91,5

98,5

87,4

84,2

2,2

Ortado¤u

851,9

978,9

1.138,6

1,187,3

1.208,1

31,0

Cezayir

57,5

56,6

66,8

83,6

86,5

2,2

Angola

23,4

31,2

36,9

48,7

61,2

1,6

Libya

67,2

67,9

69,3

75,8

80,1

2,1

Nijerya

91,6

97,5

105,4

121,9

125,4

3,2

Di¤er

81,2

86,2

94,7

111,0

113,9

2,9

Afrika

320,9

339,3

373,0

441,0

467,1

12,0

Çin

138,3

149,0

162,6

174,1

180,8

4,6

74,4

76,5

71,5

55,9

55,0

1,4

112,8

129,0

147,4

148,1

145,9

3,7

325,6

354,5

381,5

378,1

381,7

9,8

3.170,6

3.280,9

3.613,8

3.865,0

3.895,0

100,0

Endonezya
Di¤er
Asya Pasifik
Dünya Toplam

Kaynak: BP Dünya Enerji Raporu 2006

14,9

Brezilya

11,0

12,6

87,9

Çin

Hindistan

Japonya

n/a: Bilgi yok

80,8

52,2

n/a

147,3

109,9

160,1

55,0

932,9

48,7

90,1

794,1

1980

77,4

42,9

244,5

126,3

84,3

147,8

51,7

849,1

57,8

71,2

720,2

1985

82,9

48,7

249,7

127,3

89,4

166,9

58,4

929,4

67,7

79,8

781,8

1990

8,4
338,4

452,6

14,2

244,0

23,3

68,3

45,9

71,4

18,4

28,4

513,7

24,1

237,7

31,6

85,4

66,4

101,7

29,9

31,0

498,8

26,1

206,3

43,3

89,8

82,0

144,5

46,8

43,6

657,1

49,5

247,7

57,9

112,8

93,8

168,6

54,8

47,1

85,7

88,1

897,6

2000

85,2

100,6

948,8

2004

87,8

100,1

944,6

2005

854,0

94,8

267,6

75,2

160,2

103,7

203,5

58,6

59,6

936,9

81,9

56,3

146,1

135,1

89,0

193,6

69,2

81,9

104,9

241,4

120,2

318,9

124,2

260,7

83,7

74,6

957,6

81,7

77,6

128,5

124,0

94,0

217,9

83,6

105,5

244,2

115,7

327,3

129,3

271,3

87,2

78,4

963,3

82,9

78,8

130,0

121,5

93,1

223,3

976,7 1.103,6 1.116,9

103,2

255,5

106,1

223,6

116,2

226,9

71,6

63,5

927,9

78,6

70,0

123,5

129,8

94,9

218,2

85,8

960,8 1.071,4 1.134,6 1.132,6

73,2

79,8

807,7

1995

1.529,5 2.253,8 2.677,4 2.972,1 2.801,2 3.144,5 3.252,4 3.537,2 3.798,6 3.836,8

163,4

199,1

19,5

28,2

35,2

57,9

20,4

16,5

Kaynak: BP Dünya Enerji Raporu 2006

DÜNYA TOPLAMI

Asya Pasifik

1,3

26,1

Güney Kore

47,6

Afrika

19,6

Suudi Arabistan

Ortado¤u

10,0

92,0

42,7

n/a

142,6

110,4

132,8

44,4

879,0

32,0

81,1

765,9

1975

930,1 1.095,6 1.197,4 1.079,1 1.128,9

103,6

74,2

591,9

28,1

n/a

138,7

94,3

106,3

25,1

785,8

19,6

14,2

‹ran

Avrupa ve Avrasya

‹ngiltere

‹spanya

n/a

86,3

Almanya

Rusya Federasyonu

53,9

Fransa

83,4

617,0

Kuzey Amerika

Güney ve Orta Amerika

14,2

Meksika

71,6

694,6

548,9

53,8

1970

1965

Kanada

ABD

(milyon ton)

Çizelge 3: Y›llara Göre Dünya Petrol Tüketimi

100,0

10,7

0,1

5,7

0,8

0,7

1,7

3,1

1,3

0,7

38,7

4,9

0,9

-

5,6

3,5

5,5

1,0

40,3

0,9

3,5

35,9

100,0

29,1

2,7

6,4

3,0

8,5

3,4

7,1

2,3

2,0

25,1

2,2

2,1

3,4

3,2

2,4

5,8

2,2

29,5

2,3

2,6

24,6

1965 Pay 2005 Pay
(%)
(%)

31

3.BÖLÜM

TÜRK‹YE’DE PETROL FAAL‹YETLER‹
VE
TÜRK‹YE PETROLLER‹ ANON‹M
ORTAKLI⁄I (TPAO)
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1) TÜRK‹YE'DE PETROL FAAL‹YETLER‹
1860 y›l›nda Amerika, Romanya ve Rusya'da (Baku) ticari ham petrol üretimi yap›l›rken, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda petrol aramalar›, 1887 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂt›r.
- ‹lk petrol imtiyaz›, 1887 y›l›nda 2. Abdülhamit taraf›ndan ‹skenderun/Cengen havalisi için, Ahmet Necati Efendi'ye verilmiﬂ ve 1897 y›l›nda Sadrazam Halil R›fat Paﬂa'ya bir ferman ile Tekirda¤/Mürefte dolaylar›nda arama ve iﬂletme imtiyaz› verilmiﬂtir. Ancak bu dönemde birkaç kuyu aç›lmas› d›ﬂ›nda herhangi bir faaliyet gösterilmemiﬂtir.
- European Petroleum Company, 1901-1902 aras›nda Tekirda¤ Mürefte/Hora Dere'de 90 metre derinlikte petrol keﬂfetmiﬂ ve 47 ton ham petrol üretimi yap›lm›ﬂt›r.
- 1912 y›l›nda Ermeni as›ll› Osmanl› vatandaﬂ› olan Gülbenkyan Mezopotamya'da
petrol aramak üzere, kendi inisiyatifi ile Almanlar›n da deste¤ini alarak, % 15 hissesine sahip oldu¤u Türkiye Petrol ﬁirketi'ni kurmuﬂtur. Ancak 1914 y›l›nda hissesi,
%10'a düﬂmüﬂ ve bu bölgede hakimiyet kurmak isteyen ABD, burada arama yap›lmas›na engel olmuﬂtur.
Gülbenkyan'›n hissesinin, % 5'e düﬂmesi ile 1928 y›l›nda bu bölge ile ilgili “K›z›l Çizgi Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
Bu anlaﬂma, ‹ngiliz ve Frans›zlar›n kendilerine göre siyasi olarak belirledikleri s›n›rlar içinde ‹ran ve Kuveyt topraklar› hariç, bu topraklarda, % 23,75 oran›nda Frans›zlar›n da pay› bulunan ve ‹ngiliz ve Amerikan ﬂirketlerine petrol imtiyaz› sa¤layan bir
anlaﬂma niteli¤indedir. Esas›nda, Gülbenkyan'›n hissesi d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyi Türk olmayan Türkiye Petrol ﬁirketi de böylece ortadan kalkm›ﬂt›r.
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluﬂunu izleyen dönemde bu konunun önemini
kavram›ﬂ ve bir yandan yasal alt yap›n›n düzenlenmesi çal›ﬂmalar›n› sürdürürken,
bir yandan da petrol arama faaliyetlerine yönelmiﬂtir.
- 1926 y›l›nda, 792 Say›l› Petrol Kanunu ç›kart›larak devlete petrol arama yetkisi verilmiﬂtir. Ancak, bu Yasa'da arama ve iﬂletme faaliyetlerine iliﬂkin konu hükme ba¤lanmam›ﬂ, ham petrolün taﬂ›nmas› ve rafinaj› konular› ise dikkate al›nmam›ﬂt›r.
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- 1927 y›l›nda, Van'›n Muradiye ilçesi Kürzot mevkinde jeolojik etüt ve arama faaliyeti yürütülmüﬂ ancak olumlu sonuç al›namam›ﬂt›r.
- 1929-30 döneminde, Tekirda¤-Mürefte'de ve Güneydo¤u Anadolu'da jeolojik etüt
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.
- Devlet eliyle petrol arama ve üretim iﬂlemlerinin yürütülmesi amac›yla, 20.05.1933
tarih ve 2189 Say›l› “Alt›n ve Petrol Arama ve ‹ﬂletme ‹dareleri Teﬂkiline Dair Yasa”ya dayanarak, petrol sektöründe ilk organizasyon olan, “Petrol Arama ve ‹ﬂletme
Dairesi” kurulmuﬂtur.
- Türkiye'de “kablolu standart” sondaj kulesiyle ilk derin kuyu, Baspirin Kuyusudur.
13.10.1934-16.6.1936 döneminde yap›lm›ﬂ ve 1.327 metrede bitirilmiﬂtir.
- 22.6.1935 tarihinde, 2804 Say›l› Yasayla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)
kurulmuﬂ ve daha evvel kurulan idare kald›r›larak, devlet ad›na arama ve sondaj faaliyetlerini yürütme görevi MTA Enstitüsü'ne devredilmiﬂtir.
- 24.7.1939-15.5.1940 tarihleri aras›nda; 1.052 metre derinli¤e kadar aç›lan
Raman-1 kuyusunda 1.048 metrede petrole rastlanm›ﬂt›r (20.4.1940). ‹lk
günlerde 11 ton/gün olan üretim, sonralar› 3 ton/gün seviyesine düﬂmüﬂ ve daha
sonra kuyu suya dönüﬂtü¤ünden buras› terk edilmiﬂtir.
- Daha sonra Raman-1 kuyusunun etraf›nda aç›lan kuyulardan Raman-2 kuyusu,
1.2.1945-17.12.1946 tarihleri aras›nda 1.361 metrede tamamlanm›ﬂ ve
günde 28 bin ton olan üretim, 4-5 ton/gün düzeyine düﬂtü¤ünden, asitleme operasyonu sonucu üretim, 70 ton/güne ç›kar›lm›ﬂt›r. ‹ﬂletmeye uygun ilk petrol bulunmuﬂtur. ‹lk rafineri ise 1930 y›l›nda Yeﬂua Biraderlere ait olan, Türkiye Neft Sanayi A.ﬁ.
taraf›ndan Bo¤aziçi Rafinerisi ad› ile kurulmuﬂtur.
- 30.11.1947-5.2.1948'de, Raman-9 kuyusunda günde 40-50 ton ham petrol üretimi
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
- Bu bölgede üretilen ham petrolden yararlanmak amac›yla, 1941 y›l›nda 3 ton/gün
ham petrol kapasiteli basit bir rafineri kurulmuﬂ ve 1941 y›l›nda kapasitesi
9 ton/güne ç›kar›lm›ﬂt›r.
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- 1934-1954 döneminde, a¤›rl›kl› olarak Trakya ve Güney Do¤u Anadolu bölgesinde
olmak üzere toplam, 95 adet kuyu sondaj› yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda Raman (1940) ve Garzan (1947) petrol sahalar› keﬂfedilmiﬂtir.
- 1953 y›l›nda, tamamen öz sermaye ve peﬂin ödeme ile Batman Rafinerisi kurulmuﬂ
ve bu rafineri de üretilen ürünler sayesinde Türkiye, 1956 y›l›nda 8 milyon dolarl›k
döviz tasarrufu sa¤lam›ﬂt›r.
- 7 Mart 1954 y›l›nda, ABD'li jeolog/hukukçu Max Bell'in yard›m› ile haz›rlanan 6326 Say›l› Petrol Yasas› yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yasan›n denetimi görevi de
Petrol Dairesi Reisli¤ine verilmiﬂtir. 5.4.1973 tarihinde, 1702 Say›l› Yasa ile bu Daire'nin ad› Petrol ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü (P‹GM) olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
- 10 Aral›k 1954 tarihinde, 6327 Say›l› yasa ile, 6326 Say›l› Petrol Yasas›na dayan›larak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› (TPAO) kurulmuﬂtur.
- 1959 y›l›nda, Batman Bölge Müdürlü¤ü kurulmuﬂtur. Batman deneme rafinerisi ve
di¤er tesisleri TPAO'ya devredilmiﬂtir.
- 11.01.1960 y›l›nda kurulan ‹praﬂ Rafinerisi ve 1941 y›l›nda kurulan Petrol Ofisi
(POAﬁ), TPAO'na ba¤lanm›ﬂt›r.
- 3.4.1965 tarihinde TPAO'nun öncülü¤ünde ‹zmit/Yar›mca'da Petrokimya A.ﬁ. (Petkim) kurulmuﬂtur.
- 1967 y›l›nda, Batman-Dörtyol Petrol Boru Hatt› ve ‹zmir/Alia¤a Rafinerisi kurulmuﬂtur.
- 1955 y›l›nda, 178.596 varil/y›l olan ham petrol üretimimiz, 1968 y›l›nda
1.024.580 varil/y›l seviyesine yükselmiﬂtir.
- 1960-1968 döneminde, 7 ham petrol üretim sahas› keﬂfedilmiﬂtir (Magrip, B. Raman, Kurtalan, Bada, Çelikli, Dodan ve K. Magrip).
- 1955-1965 döneminde, 5 sondaj kulesi ile 23 arama-tespit ve 44 üretim kuyusu olmak üzere toplam 67 kuyu sondaj› (90.520 m) gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
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- 3.10.1969-16.4.1970 tarihleri aras›nda, Hamitabat-1 kuyusu keﬂfedilmiﬂtir. (3540 metrede ilk gazl› kuyu olarak bitirilmiﬂtir).
- 1966-1967 döneminde, petrol faaliyetleri h›zla artm›ﬂt›r. 11 sondaj kulesi ile 34 arama-tespit ve 80 üretim kuyusu olmak üzere toplam 114 kuyunun (180.540 m) sondaj› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
- 1970 y›l›nda ilk olarak, 3 taraf› denizlerle çevrili olan ülkemizin denizlerindeki petrol potansiyelini ortaya ç›karmak için, Turkish Gulf ve Bat› Karadeniz'de Westates
ﬂirketleriyle anlaﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.
‹skenderun Körfezi ve Mersin civar›nda Gulf Oil Company'e ait olan ruhsat ile 3 adet
off-shore kuyusu aç›lm›ﬂt›r.
- 3.2.1971 tarihinde, Ad›yaman bölgesinde aç›lan Ad›yaman 2 no'lu kuyu,1.813 metrede “petrollü kuyu” olarak bitirilmiﬂtir. 1972 y›l›nda ham petrol üretimine baﬂlanan
Ad›yaman sahas›, h›zla geliﬂtirilmiﬂtir.
- Ülkemizde giderek artan suni gübre gereksiniminin yerli üretimle karﬂ›lanabilmesi
amac›yla ve ‹praﬂ Rafinerisi'nden elde edilen ham maddelerden yararlan›larak
amonyak ve üre üretimini sa¤lamak için, 31.3.1971 tarihinde % 60 TPAO ve % 40
‹praﬂ ortakl›¤› ile ‹zmit/Yar›mca'da ‹stanbul Gübre Sanayi A.ﬁ. (‹GSAﬁ) kurulmuﬂtur.
- 1972 y›l›nda, Ad›yaman-Sar›l boru hatt› iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r.
- 21.3.1974 tarihinde, % 45 TPAO, % 35 ‹praﬂ ve % 20 Türk Donanma Vakf›'n›n iﬂtirakleriyle, Deniz Taﬂ›mac›l›¤› ve Tankercili¤i (D‹TAﬁ) kurulmuﬂtur.
- 15.8.1974 tarihinde, TPAO'ya ba¤l› ortakl›k olarak “Boru Hatlar› ile Petrol Taﬂ›ma
A.ﬁ. (BOTAﬁ) kurulmuﬂtur.
- 25.11.1974 tarihinde, % 45 TPAO, % 35 POAﬁ ve % 20 ‹praﬂ'›n iﬂtirakiyle Akaryak›t Da¤›t›m A.ﬁ. (ADAﬁ) kurulmuﬂtur.
- 17.12.1974 y›l›nda, % 34 TPAO, % 44 Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu, % 5
Eti Teﬂebbüsleri Ltd. ve % 17 POAﬁ iﬂtirakiyle K›br›s Türk Petrolleri Ltd. ﬂirketi kurulmuﬂtur.
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- 2.1.1975 y›l›nda, Petrol Ürünleri Pazarlama ve Taﬂ›ma A.ﬁ. (ISIL‹TAﬁ) kurulmuﬂtur (% 60 TPAO, % 30 ‹praﬂ ve % 10 Emek Turistik Tesisleri ‹ﬂletmesi Ltd. ﬂirketi iﬂtirakleriyle).
- 1975 y›l›nda, 22 petrol sahas›ndan toplam 100 milyon varil ham petrol üretilmiﬂ ve
1976-1986 döneminde, 100 bin m3 do¤al gaz üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
- 1980 y›l›, TPAO'nun yeniden yap›lanmas› aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmuﬂtur.
TPAO'nun yeni arama stratejisi; bölge sisteminin esas alan bir yap›lanma yerine,
proje sistemini uygulayan bir organizasyona yönelik olmuﬂtur.
S›n›rl› ve yetersiz arama yat›r›mlar›n›n art›r›lmas› amac›yla, uluslararas› petrol ﬂirketleri ile “Ortak Petrol Arama” anlaﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda TPAO; Amoco, Arco, Chevron, Esso, Salen Energy ve Shell gibi uluslararas› petrol ﬂirketleriyle
ortakl›k anlaﬂmalar› yaparak, a¤›rl›kl› olarak Güney Do¤u Anadolu Bölgesi'nde hidrokarbon arama çal›ﬂmalar›n› yürütmüﬂtür.
- Shell ﬂirketiyle ortak yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, Batman bölgesindeki
Karaali ve Kastel sahalar›nda petrol bulgusuna rastlanm›ﬂ, her iki sahada da üretime geçilmiﬂtir.
- TPAO ve Arco petrol ﬂirketiyle gerçekleﬂtirilen ortakl›k çerçevesinde, Ad›yaman
bölgesinde iki sahada (Cendere ve Ozan Sungurlu) yap›lan arama faaliyeti sonucunda petrol bulunmuﬂ ve üretime geçilmiﬂtir.
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2) TÜRK‹YE PETROLLER‹ ANON‹M ORTAKLI⁄I (TPAO)
Kuruluﬂu, Yasal Düzenlemeler ve ‹dari Yap›s›
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› (TPAO), Türkiye'de petrol aramak, üretmek, rafine etmek, pazarlamak ve bu konularda hem ticaret ﬂirketi kurmak, hem de Türkiye'de ve yabanc› ülkelerde kurulmuﬂ ﬂirketlere iﬂtirak etmek amac›yla, 6326 Say›l›
Petrol Yasas›'na göre, 07.03.1954 tarihinde kabul edilen 6327 Say›l› yasaya istinaden kurulmuﬂtur.
TPAO, kuruluﬂ yasas›ndaki hükme dayanarak, zamanla ham petrol rafinaj›, taﬂ›ma,
pazarlama, petrokimya ve gübre sanayi alanlar›nda faaliyet yürüten ﬂirketler kurarak, öngörülen dikey entegre yap›y› dünyadaki uygulamalar paralelinde gerçekleﬂtirmiﬂtir.
- ‹DT ve K‹K Hakk›ndaki 20.05.1983 tarih ve 60 Say›l› KHK ile Türkiye Petrol Kurumu (PET-KUR) kurularak, TPAO bu kurumun ba¤l› ortakl›¤› haline getirilmiﬂtir.
TPAO'nun 6327 Say›l› Kuruluﬂ Yasas›, 28.10.1983 tarihinde “Türkiye Petrol Kurumu
Hakk›nda”ki 98 Say›l› KHK'n›n geçici 18. maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
- 08.06.1984 tarihinde, 233 Say›l› KHK ile PET-KUR da kald›r›larak, TPAO'ya ‹DT
statüsü verilmiﬂtir. 1984'de POAﬁ, D‹TAﬁ, TÜPRAﬁ ve BOTAﬁ, 1988 tarihinde ise
‹GSAﬁ TPAO'nun ba¤l› ortakl›klar› haline getirilmiﬂtir.
- 30.11.1988 tarihli Yüksek Planlama Yüksek Kurulu (YPK) karar›yla, “petrol ürünleri ve do¤al gazdan amonyak ve müﬂtaklar› ile buna ba¤l› ürün dahil azotlu ve di¤er
gübreleri üretmek üzere, tesis kurmak ve bu maksatla kurulmuﬂ olan ﬂirketlere iﬂtirak etmek” de TPAO'nun ana statüsünde yer alan faaliyet konular›na ilave edilmiﬂ
ve ‹GSAﬁ da ba¤l› ortakl›¤› haline getirilmiﬂtir.
- 233 Say›l› KHK'n›n geçici 5. maddesi uyar›nca, Koordinasyon Kurulu karar› ile
9.11.1994 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren TPAO Ana Statüsü'nde esas faaliyet konusu; kamu petrol sektörünü merkezi planlama ve koordinasyon ilkeleri dahilinde organize ederek, verimli, uyumlu ve memleket ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta etkin hale getirmek ve petrol kanununda tan›mlanan petrol iﬂlemleri ile pa-

41

zarlama faaliyetlerinde bulunmak, jeotermal enerji üretimini geliﬂtirmek, sermaye birikimi sa¤layarak öncelikle, petrol arama ve üretiminde yat›r›m kayna¤› yaratmak
olarak ifade edilmiﬂtir.
- Özelleﬂtirme politikalar› çerçevesinde s›ras› ile, TÜPRAﬁ, POAﬁ, D‹TAﬁ ve ‹GSAﬁ
özelleﬂtirme kapsam›na al›narak, BOTAﬁ ise teﬂekkül haline getirilerek TPAO'nun
ba¤l› ortakl›klar› statüsünden ç›kar›lm›ﬂlard›r.
Dikey entegre yap›n›n parçalanarak sona ermesiyle, rafinaj, petrol ürünlerini pazarlama/da¤›t›m, boru hatlar›yla ham petrol/do¤al gaz taﬂ›mac›l›¤› TPAO'nun, faaliyet
konusu olmaktan ç›km›ﬂt›r.
TPAO'nun faaliyet alan›, petrol/do¤al gaz arama, sondaj ve üretim ile s›n›rl› hale gelmiﬂtir.
TPAO, yönetim bak›m›ndan 233 Say›l› KHK ile TPAO Ana Statüsüne, denetim aç›s›ndan 3346 Say›l› Yasa, 233 ve 72 Say›l› KHK hükümlerine tabidir.
- TPAO'nun faaliyet konusunu oluﬂturan ham petrolün arama ve üretimine iliﬂkin faaliyetler, 07.04.1954 tarih ve 6326 Say›l› Petrol Kanunu ile düzenlenmiﬂtir.
Ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalat, da¤›t›m ve ticaretine iliﬂkin faaliyetler ise
6326 Say›l› Petrol Kanunu ile 79 Say›l› Milli Koruma Suçlar›n›n Aff›na, Milli Korunma
Teﬂkilat, Sermaye ve Fon Hesaplar›n›n Tasfiyesine ve Baz› Hükümler ‹hdas›na Dair Kanun hükümleri gere¤i ç›kar›lan Bakanlar Kurulu Kararlar› (BKK) ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda 3154 Say›l› Kanun gere¤i ç›kar›lan tebli¤ler ile düzenlenmekte iken, 20.3.2003 tarih ve 5015 Say›l› Petrol
Piyasas› Kanunu ile petrolün ithalat, da¤›t›m ve ticaretini de içeren piyasa faaliyetleri yeniden düzenlenmiﬂtir. Belirtilen kanunlar ile 6326 Say›l› Kanunun, 5015 Say›l›
Kanuna ayk›r› hükümleri yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Di¤er yandan, 6326 Say›l› Petrol Kanunu'nda de¤iﬂiklikler yap›larak haz›rlanan, 17 Ocak 2007 tarihinde 5574 Say›l› “Türk Petrol Kanunu” tasla¤›, TBMM'de
görüﬂülmüﬂ ve T.C. Cumhurbaﬂkanl›¤› makam›na onaylanmak üzere gönderilmiﬂtir.
Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan tekrar görüﬂülmek üzere TBMM'ye gönderilmiﬂtir. Söz
konusu yasaya iliﬂkin sendikam›z›n çal›ﬂmas› ekte sunulmuﬂtur. (Bkz. EK)
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Teﬂkilat Yap›s›
TPAO'nun faaliyetleri, merkezi Ankara'da bulunan Genel Müdürlük, Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤›, Baﬂ Hukuk Müﬂavirli¤i, Savunma Sekreterli¤i ile grup baﬂkanl›klar› ve
bunlara ba¤l› servis müdürlüklerinden oluﬂan. merkez teﬂkilat› taraf›ndan koordine
edilmektedir.
Taﬂra birimleri; Trakya, Ad›yaman, Batman Bölge Müdürlükleri ve ‹stanbul Sat›n Alma ve Gümrük Müdürlü¤ünden oluﬂmaktad›r.
Yurtd›ﬂ›nda ise Azerbaycan ve Türkmenistan'da ofisleri bulunmaktad›r.
1) Bölge Müdürlükleri
a) Batman Bölge Müdürlü¤ü
Batman Türkiye'de ilk petrol keﬂfinin ve ham petrol üretiminin gerçekleﬂtirildi¤i bölge olmas› nedeniyle önemli bir konuma sahiptir.
Türkiye'de 1945 y›l›nda, MTA Enstitüsü taraf›ndan Raman sahas›nda ilk petrol keﬂfi yap›lm›ﬂ ve Raman-8 kuyusunda 1948 y›l›nda ekonomik anlamda ilk ham petrol
üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
1954 y›l›nda, TPAO'nun kurulmas›yla birlikte ülkemizde, petrol arama, sondaj, üretim ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde Batman Bölge Müdürlü¤ü öncülük etmiﬂtir.
Bu bölgede genellikle a¤›rl›kl› olarak yürütülen arama, sondaj, üretim faaliyetleri ve
üretim sahalar›n› geliﬂtirme çal›ﬂmalar› aral›ks›z sürdürülmektedir.
2005 y›l›nda, 21 kuyuda yap›lan çal›ﬂmalarla toplam 30.691 metre sondaj gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bölgenin en derin kuyusu olarak programlanan Okçular-1'de, sondaj çal›ﬂmalar› yürütülmektedir. Ayr›ca Silivanka ve Sinan sahalar›nda yeni tespit kuyular› aç›lm›ﬂ ve
burada ikincil üretim teknikleri (EOR) teknolojisi uygulanm›ﬂt›r.
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2005 y›l›nda Batman bölgesindeki, toplam 32 adet petrol üretim sahas›ndaki 576 kuyuda yap›lan üretim faaliyetleri sonucunda toplam 6,9 milyon varil ham petrol
ve 62 bin varil petrol eﬂde¤eri do¤al gaz üretilmiﬂtir.
Hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri s›ras›nda ve sonras›nda topra¤›n korunmas› ve kirlili¤in önlenmesini sa¤lamak için, petrollü at›klarla kirlenmiﬂ topraklar›n nötralizasyon ve stabilizasyon yöntemi ile rehabilite edilmesi çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Batman Bölge Müdürlü¤ünde yürütülen bu faaliyetler, ayn› zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal hayat›n›n geliﬂmesine de önemli katk›larda bulunmaktad›r.
Türkiye'de petrol bulunmadan önce küçük bir yerleﬂim birimi (‹luh) iken, petrolün
keﬂfi ve rafineri kurulmas›yla birlikte Batman ili, bölgenin geliﬂmiﬂ önemli bir yerleﬂim merkezi haline gelmiﬂtir.
2016 çal›ﬂan› ile ekonomiye katk› sa¤lamaktad›r.
b) Trakya Bölge Müdürlü¤ü
TPAO Trakya Havzas›nda petrol/do¤al gaz arama ve sondaj çal›ﬂmalar›na, 1960 y›l›nda açt›¤› Uluman-1 kuyusu ile baﬂlam›ﬂt›r.
1970 y›l›nda, Hamitabat ve Kumrular sahalar›nda ekonomik anlamda ilk do¤al gaz
keﬂfi yap›lm›ﬂt›r.
1973-1974 y›llar›nda, K. Osmanc›k ve Deveçatak sahalar›nda ilk petrol keﬂfi yap›lm›ﬂt›r.
1977 y›l›nda Tekirda¤'da kurulan TPAO Marmara Bölge Müdürlü¤ü, arama ve üretim faaliyetlerinin geniﬂleyerek artmas› nedeniyle, 1984 y›l›nda Lüleburgaz'a taﬂ›narak Trakya Bölge Müdürlü¤ü ad›n› alm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda bu bölgede; 19 sahada 553 milyon sm3 do¤al gaz ve 3 sahada 158 bin
varil ham petrol üretilmiﬂtir.
Burada üretilen ham petrol ve kondensat, kara tankerleri ile TÜPRAﬁ'a nakledilmektedir.
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2005 y›l›nda, toplam 19 adet kuyu aç›lm›ﬂ ve toplam 29.403 m sondaj gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Üretilen do¤al gaz, 365 km uzunlu¤undaki boru hatlar› ile bölgedeki 92 kuruluﬂa (tekstil, g›da ve cam sanayi a¤›rl›kl›) sat›lmaktad›r.
Türkiye'nin yurtiçi do¤al gaz depolama ihtiyac›na paralel olarak, birisi K. Marmara
Sahas› (denizde), di¤eri De¤irmenköy Sahas› (karada) olmak üzere, ilk yeralt› do¤al
gaz depolama tesisleri yap›lmaktad›r. Bu bölgede toplam 454 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
b) Ad›yaman Bölge Müdürlü¤ü
Ad›yaman petrol üretim sahas›, 1971 y›l›nda keﬂfedilerek iﬂletmeye al›nm›ﬂt›r. 1982
y›l›nda Çemberlitaﬂ ve 1988 y›l›nda Karakuﬂ ve civar›ndaki sahalar›n keﬂfedilmesiyle Ad›yaman, Türkiye'nin en çok petrol üretilen bölgesi olmuﬂtur.
1992 y›l›nda Ad›yaman Bölge Müdürlü¤ü kurulmuﬂtur. 2005 y›l›nda 6 adet kuyu aç›larak, 12.184 m sondaj ve mevcut 21 sahada bulunan 172 kuyudan toplam 3,8 milyon varil ham petrol üretimi yap›lm›ﬂt›r.
1971-2005 döneminde, bu bölgede toplam ham petrol üretimi, 168 milyon varile
ulaﬂm›ﬂt›r.
Ayr›ca, 2005 y›l›nda daha önce ekonomik gerekçelerle terk edilen 6 kuyuda yap›lan
yeniden tamamlama çal›ﬂmalar› ile 14.542 varil ek üretim sa¤lanm›ﬂt›r.
TPAO'nun yurtiçi ve yurtd›ﬂ› ﬂirketlerle yürüttü¤ü arama faaliyetleri kapsam›nda,
Ad›yaman Bölge Müdürlü¤ü, 921 çal›ﬂan› ile önemli rol üstlenmiﬂtir.
Bu çerçevede, BP ile ortak yürütülen Do¤u Karadeniz, TOREADOR-STRAT‹C ile
yürütülen Bat› Karadeniz ve TPIC taraf›ndan yürütülen Zorlu Enerji (Adana), Gürcistan ve Kazakistan projelerinde jeoloji, sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetleri kapsam›nda teknik destek ve ekipman sa¤lanm›ﬂt›r.
TPAO ayn› zamanda, yurtd›ﬂ›nda faaliyette bulunmak için, sermayesinin tamam›na
veya bir bölümüne sahip oldu¤u yurtd›ﬂ› ﬂirketler kurmuﬂ veya bunlara iﬂtirak etmiﬂtir.
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Bu ﬂirketler, ayr› birer tüzel kiﬂilik ise de, uygulamada genellikle ka¤›t üzerinde olan
birer ﬂirket niteli¤indedir. TPAO ile iliﬂkilerinde, TPAO organizasyonuna dahil birimler gibi görülmektedir.
2) Ba¤l› ﬁirketler ve ‹ﬂtirakler
TPAO, Türkiye'nin ham petrol ve do¤al gaz ihtiyac›n›n kesintisiz, yeterli ve ekonomik bir ﬂekilde karﬂ›lanabilmesi amac›yla, yurtd›ﬂ›nda da arama, sondaj ve üretim
faaliyetlerinde bulunmaktad›r.
Bu faaliyetlerini, yurtd›ﬂ›nda kurdu¤u ortakl›k ve iﬂtirakleri arac›l›¤›yla yürütmektedir.
Bu ﬂirketler, yurtd›ﬂ›nda yabanc› ülke mevzuat›na göre kurulmuﬂlard›r.
Ba¤l› ﬂirketler;
a) Türkiye Petrolleri Uluslararas› Ltd. ﬁti.
(Turkish Petroleum International Company/TPIC)
Sermayesinin tamam› TPAO'ya ait olan TPIC, 28.07.1988 tarih ve 88/13180 Say›l›
BKK'na istinaden, 07.11.1988 tarihinde Jersey/Channel adalar›nda kurulmuﬂtur.
Bir baﬂkan ve 4 üyeden oluﬂan Yönetim Kurulu taraf›ndan yönetilmektedir. Yönetim
kurulu baﬂkan›, TPAO'nun Genel Müdür Yard›mc›lar›ndan birisidir.
ﬁirketin yasal merkezi, yurtd›ﬂ›nda olmakla birlikte, Türkiye ofisi fiilen iﬂlerin yürütüldü¤ü iﬂ merkezi niteli¤indedir.
Ayr›ca, Kazakistan'da Almaata ve Oktobe Ofisleri bulunmaktad›r. Azerbaycan/Baku'de ve Irak/Ba¤dat'da birer ofisi vard›r.
2005 y›l›nda 188 çal›ﬂana sahip olan TPIC, aralar›ndaki devir protokolüne dayanarak, TPAO'daki personeli istihdam etti¤i gibi, bir k›s›m kendi personelini de TPAO'da
sürekli olarak çal›ﬂt›rabilmektedir.
TPAO'nun çeﬂitli birimlerinde sürekli olarak çal›ﬂan TPIC personeli (yaklaﬂ›k 55 kiﬂi), TPIC çal›ﬂan› olarak görünmekle birlikte, esasen TPAO personeli olup, muvazaal› protokol hükümlerine dayanarak çal›ﬂt›r›lmaktad›rlar. TPAO'nun, aç›ktan per-
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sonel al›m›ndaki prosedürlerden kurtulmak için, bu tür bir iﬂe alma yoluna baﬂvurdu¤u görülmektedir.
Tedarik iﬂleri; petrol sahalar› servis hizmetleri için; TPIC'in 6 adet sondaj
kulesi, 5 adet workover (kuyu tamamlama) kulesi ve di¤er çeﬂitli ekipmanlar› bulunmaktad›r. Bunlar, yurtiçinde Ad›yaman, Batman ve ‹skenderun'da, yurtd›ﬂ›nda Kazakistan ve Irak'ta konuﬂland›r›lm›ﬂ durumdad›r.
Ayr›ca, petrol ürünleri ticaretinde kullan›lmak üzere Habur'da, 10 bin tonluk depoya
sahiptir. BOTAﬁ Dörtyol ‹ﬂletmesi'nde ve Ceyhan Toros Gübre'den de birer depo kiralam›ﬂ durumdad›r.
Yurtd›ﬂ› kuyu tamamlama (workover) hizmetleri ve sondaj faaliyetleri; 1999 y›l›nda aç›lan TPIC Oktobe Ofisi, Kazakistan'daki petrol servis faaliyetlerini yürütmektedir.
Bu faaliyetler çerçevesinde, TEPCO projesi ile ilk sondaj kuyusu kaz›lm›ﬂt›r.
Kazaktürmunay (KTM) Ltd. ﬂirketine, 2000-2002 y›llar› aras›nda bir kule ile workover, log ve perfore hizmetleri verilmiﬂtir. 2004 y›l›nda Caspineft TME ﬂirketi için iki
adet kuyu tamamlama çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, Kazak Oil Oktobe Workover ﬂirketi ile imzalanan 25 kuyuluk kuyu tamamlama kontrat› gere¤i, çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve 2003-2005 döneminde, toplam 69 kuyuda tamamlama çal›ﬂmalar› yürütülmüﬂtür.
Azerbaycan'da yürütülen sondaj faaliyetleri, 2004 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r.
Gürcistan'da Frontero Eastern Georgia Ltd. ﬂirketi ile 30.8.2005 tarihinde, 9 kuyuluk
sondaj anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
TPIC 2001-2002 y›llar›nda, Irak'ta North Oil Company (NOC) ile Khurmala Sahas›nda, 3 kule ile 20 kuyu sondaj› yapm›ﬂt›r. 14.04.2005 tarihinde 10 kuyuluk yeni bir anlaﬂma imzalanm›ﬂ ancak, Irak'taki savaﬂ ortam› nedeniyle projeye baﬂlanamam›ﬂt›r.
Batman ve Ad›yaman'da, 2 adet workover kulesi, Irak'tan al›nacak iﬂler için bekletilmektedir.
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TPIC'in Türkiye Faaliyetleri
Zorlu Petrogas, Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri ‹nﬂaat Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. firmas› ile Adana-‹skenderun yöresinde 3 kuyuluk sondaj servis kontrat› imzalanm›ﬂt›r. 2 kuyu kaz›larak, 2005 y›l›nda proje tamamlanm›ﬂt›r.
TPIC 2004 y›l›nda, Irak'ta SOMO (State Oil Marketing Organisation) ile ham petrol
ürünleri al›m-sat›m anlaﬂmalar› imzalam›ﬂ ve bu kapsamda 2003-2005 döneminde
TPIC, toplam 1,3 milyon ton petrol ürünü sevkiyat› gerçekleﬂtirerek, Irak'›n bu dönemdeki petrol ürünleri ihtiyac›n›n yaklaﬂ›k, % 20'lik k›sm›n› karﬂ›lam›ﬂt›r. 2005 y›l›nda ürün sat›ﬂ›, 800 bin tona ulaﬂm›ﬂt›r.
TPIC ayn› zamanda, Habur s›n›r kap›s›nda el konulan mutad depo fazlas› motorinin,
akaryak›t da¤›t›m ﬂirketlerine sat›ﬂ›n› da yapmaktad›r.
Habur s›n›r kap›s›ndan giren mutad depo fazlas› motorin, Maliye Bakanl›¤›n›n
13.10.2001 tarihli oluru ve 01.01.2003 tarihli protokol çerçevesinde, TAS‹ﬁ taraf›ndan TPIC'e tahsis ve teslim edilmektedir.
Habur depolama-dolum-boﬂalt›m tesislerinden, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› da¤›t›m ﬂirketlerine 26 milyon litre motorin sat›ﬂ› yap›lm›ﬂt›r.
b) Türkiye Petrolleri Denizaﬂ›r› Ltd. ﬁirketi
(Turkish Petroleum Overseas Company/TPOC)
TPOC, TPAO'nun ﬁah Denizi Projesi'ne ortak olabilmesi için, Mega Proje Konsorsiyumu'nun karar› do¤rultusunda merkezi Jersey Channel Adalar›'nda 10 bin dolar
sermaye ve 30.12.1995 tarih ve 95/7590 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile 6.2.1996
tarihinde kurulmuﬂtur.
ﬁirketin resmi merkezi, Jersey'de olmakla birlikte faaliyetlerini sermayesinin tamam›na sahip olan TPAO personeli yürütmektedir.
TPOC, Azerbaycan ﬁah Denizi Projesi'nde % 9, Kurdashi Projesi'nde % 5, Alov Projesi'nde % 10 oran›nda hisseye sahiptir.
TPOC, Jersey'de kurulu Turkish Petroleum Early Oil Finance Company Ltd. (TPE-
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OFC Ltd.) ﬂirketinin sahibidir. Bu ﬂirket, ACG Projesi için al›nan kredi taksitlerinin
TPAO'ya transferini gerçekleﬂtirmek amac› ile kurulmuﬂtur.
Kazakistan'da Amoco ile kurdu¤u ve % 50 payla yer ald›¤› TEPCO ortak iﬂletme ﬂirketi ise faaliyetlerini tamamlayarak, tasfiye sürecine girmiﬂtir.
05.10.1999 tarihinde imzalanan ve 22.02.2000 tarihinde Libya yetkili makamlar›nca
onaylanarak, yürürlü¤e giren Libya Projesi'nde % 100 hisse ile yer alan TPOC, arama çal›ﬂmalar›na Tripoli'de bir ofis açarak baﬂlam›ﬂt›r.
TPOC 2003 y›l›nda, Libya projesindeki hisselerinin % 49'unu, Hindistan Milli Petrol
ﬁirketinin uluslararas› kolu olan ONC Videsh'e (OVL) devretmiﬂtir.
TPOC'un iﬂtirak etti¤i projelerden Kurdashi Projesi'nde aç›lan 2 adet kuyunun boﬂ
ç›kmas› nedeni ile anlaﬂma, 09.01.2004 tarihinde sona erdirilmiﬂ ve projeye iliﬂkin
yat›r›m tutar› zarar olarak yaz›lm›ﬂt›r.
2004 y›l›nda herhangi bir geliri olmayan TPOC'un 10,9 bin dolar tutar›nda genel yönetim gideri olmuﬂ ve ﬂirket bu dönemi ayn› miktarda bir zarar ile kapatm›ﬂt›r.
Di¤er projelerin finansman›, TPAO taraf›ndan sa¤lanmakta ve izlenmektedir.
c) Türkiye Petrolleri SCP Ltd. ﬁirketi
(Turkish Petroleum South Caucasus Pipeline Company Ltd/TPSCP Ltd.)
TPAO'nun ﬁah Denizi Projesi'nin boru hatt› bölümüne TPAO'nun iﬂtirakini sa¤lamak
amac›yla, 2000/1398 Say›l› BKK'na istinaden 24.05.2002 tarihinde Ceyman
Adalar›'nda kurulmuﬂtur. Sermayesinin tamam› (50 bin dolar) TPAO'ya aittir.
ﬁirketin, ﬁah Denizi'nde ç›kar›larak do¤al gaz›n Baku-Tiflis üzerinden, Türkiye ve
Gürcistan'a taﬂ›nmas› amac›n› taﬂ›yan, Güney Kafkasya Do¤al Gaz Boru Hatt›
Projesi'ndeki ortakl›k pay›, % 9 oran›ndad›r.
d) Türkiye Petrolleri Baku-Tiflis-Ceyhan Ltd. ﬁirketi (TPBTC Ltd.)
TPAO'nun, Baku-Tiflis-Ceyhan Ana ‹hraç Ham Petrol Boru Hatt› (BTC) Projesi ﬂir-
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ketlerine kat›l›m›n› sa¤lamak amac› ile, 28.10.2000 tarih ve 2000/1398 Say›l› BKK
gere¤i 20.02.2002 tarihinde Ceyman Adalar›'nda kurulmuﬂtur.
Sermayesinin tamam› TPAO'na ait olan ﬂirket, projenin sahibi olan BTC Co. Ltd'nin
% 5,553 oran›nda hissedar›d›r.
‹ﬁT‹RAKLER
a) KazakTürkMunay (KTM) Ltd. Ortak ﬁirketi;
TPAO ile Kazakistan devletine ait Kazzaru Bejgeologia (KZBG) iﬂletmesi aras›nda
9.01.1993 tarihinde imzalanan kuruluﬂ anlaﬂmas›yla, tesis edilmiﬂtir. TPAO, ﬂirketin
sermayesine % 49 oran›nda iﬂtirak etmiﬂtir.
Kazakistan'da ham petrol ve do¤al gaz keﬂfine yönelik ortak arama faaliyetinde bulunmak, bulunan kaynaklar› geliﬂtirmek, verimli iﬂletmek ve hidrokarbon ihraç ve sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirme amac›yla kurulmuﬂtur.
ﬁirketin merkezi Astana'dad›r. Yap›lan anlaﬂma ile KTM Ltd., Bat› Kazakistan'›n 4
ayr› bölgesinde 7 ruhsatta hidrokarbon arama imtiyaz›na sahip olmuﬂtur.
KTM Ltd. ve Kazakistan Hükümeti, 31.05.1994 y›l›nda “Petrol Arama, Geliﬂtirme,
Üretim ve Pazarlama Anlaﬂmas›” imzalam›ﬂt›r. Buna göre kat›l›m paylar› % 26
KZBG, % 25 Munaygaz ve % 49 TPAO olarak belirlenmiﬂtir. 1993 y›l›ndan itibaren
11 y›ll›k arama, 25 y›ll›k iﬂletme dönemi saptanm›ﬂt›r.
18.05.1999 tarihinde, KTM Ltd. ve Kazakistan Cumhuriyeti Yat›r›mlar Ajans› aras›nda, “Güney Karatübe Sahas›nda Araman›n Tamamlanmas› ve Hidrokarbon Üretimi
Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
23.02.2003 tarihinde, ticari keﬂif olarak ilan edilen bu sahada ortalama günlük ham
petrol üretimi, 3.100 varil olup 2005 y›l› toplam üretimi ise 15,8 milyon varildir.
b) Libya Arap-Türk Ortak Mühendislik ve Müﬂavirlik Hizmetleri ﬁirketi:
24.05.1983 tarihinde kurulan ﬂirketin merkezi, Bingazi'de bulunmaktad›r. 500 milyon
dolar sermayeli ﬂirkete TPAO, % 50 payla iﬂtirak etmiﬂtir.
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Kuruluﬂ amac›; Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde veya d›ﬂ›nda yap›lacak
yap›lar›n mühendislik proje, fizibilite, arazi ölçme, müﬂavirlik ve araﬂt›rma hizmetlerini ihalelere kat›larak ve anlaﬂma ile do¤rudan yüklenmek, Türkiye'de ve Libya'daki uzman firmalarla ortakl›k kurmak, ﬂirket sat›n almak veya kendisiyle birleﬂtirmektir.
Ancak ﬂirket, gerek iﬂ sahas› bulamama gerekse yönetsel iﬂlevini yürütememesi nedenleriyle, faaliyetlerini sürdürememiﬂ olup, 2004 y›l›nda tasfiye edilmiﬂtir.

4.BÖLÜM

TPAO’NUN ARAMA VE
ÜRET‹M FAAL‹YETLER‹
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Türkiye'de; 15 tanesi yabanc›, 10 tanesi yerli olmak üzere toplam 25 petrol ﬂirketi
ruhsat sahibidir.
TPAO'nun; karada 128 adet (6 milyon hektar), karasular› d›ﬂ›nda (Akdeniz, Ege, Karadeniz) 9 adet (13,5 milyon hektar) arama ruhsat› bulunmaktad›r.
TPAO, Chevron, BP, Madison Oil, El Peso ve Amity Oil ﬂirketleriyle de ortak arama
ruhsatlar›na sahiptir.
Ayr›ca, 2 tanesi Madison, 3 tanesi Perenco ile ortak olmak üzere, toplam 53 adet iﬂletme ruhsat› bulunmaktad›r.

I) Yurtiçi Arama ve Üretim Faaliyetleri
a) TPAO'nun yurtiçi arama faaliyetleri:
Jeolojik Saha Çal›ﬂmalar›: TPAO, ülkemizin hidrokarbon potansiyelini belirlemek
için, 2003 y›l›nda 4 bin km2'lik alanda jeolojik saha çal›ﬂmas› yapm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda bu miktar, 3 kat artarak 12 bin km2'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda ise, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara, ‹ç Anadolu, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde yer alan, 16 ayr› petrol arama bölgesinde, toplam
10.857 km2'lik alanda, 5313/30 adam/ay jeolojik saha çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Jeofizik Saha Çal›ﬂmalar›: TPAO, hidrokarbon aramac›l›¤›nda çok önemli yeri olan
sismik çal›ﬂmalar›n›; 2 boyutlu, 3 boyutlu ve gravite çal›ﬂmalar› olarak sürdürmektedir.
Çizelge-4 :Y›llara Göre Sismik Çal›ﬂmalar›
S‹SM‹K
Kara 2B-km

2003

2004

2005

589

814

958

2

531

1.323

595

Deniz 2B-km

-

12.841

-

1.161

206

18.024

Kara 3B-km

2

Deniz 3B-km

Kaynak: TPAO

54

TPAO 2004 y›l›nda, kara ve denizde olmak üzere toplam 13.655 km 2 boyutlu,1.529 km2'lik alanda 3 boyutlu sismik çal›ﬂma yaparken, 2005 y›l›nda karada 958
km 2 boyutlu, kara ve denizde toplam 18.619 km2'lik alanda 3 boyutlu sismik çal›ﬂma gerçekleﬂtirmiﬂtir.
b) Yurtiçi Ortak Arama Faaliyetleri:
TPAO-Amity Oil Anlaﬂmas›
2000 y›l›nda Trakya Baseni Ortak ‹ﬂletme Anlaﬂmas› ile % 50 ortakl›k hissesi ile
baﬂlat›lan çal›ﬂmalar sonucunda, Amity Oil'in operatörü oldu¤u sahada yap›lan sondajla, Göçerler-1 kuyusunda do¤al gaz keﬂfi yap›lm›ﬂt›r.
Ancak, bulunan bu do¤al gaz›n üretilmesi ve pazarlanmas› konular›nda her iki ﬂirket
aras›nda sorunlar yaﬂanm›ﬂ ve Amity Oil ﬂirketinin anlaﬂmaya uymad›¤› saptanm›ﬂt›r.
Amity Oil ve TPAO aras›nda yap›lacak olan üretim ve paylaﬂ›m anlaﬂmas› neticesinde Amity Oil'in, do¤al gaz›n sat›ﬂ› için alaca¤› yetki ile müﬂteri aramas› gerekirken,
böyle bir anlaﬂma yap›lmadan özel bir enerji ﬂirketine gaz sat›ﬂ› yapt›¤› görülmüﬂtür.
Ayr›ca Amity Oil ﬂirketi, Göçerler-Misinli Boru Hatt› ve yüzey tesislerinin yap›m› için
ç›kt›¤› ihale ile ilgili olarak, TPAO yetkililerini bilgilendirmeyerek, yap›lan anlaﬂmay›
ihlal etmiﬂtir.
Di¤er yandan, 16.01.2004 tarihli ve 25348 Say›l› Resmi Gazete'de verilen ilana göre, Amity Oil taraf›ndan yapt›r›lan söz konusu boru hatt›, sadece Amity Oil ad›na tescil ettirilmiﬂ ancak, % 50 ortakl›¤› bulunan ve yap›lan masraflar›n yar›s› olan 1,4 milyon dolar TPAO taraf›ndan ödenmesine ra¤men, boru hatt›n›n % 50'si TPAO ad›na
tescil ettirilmemiﬂtir.
2004 y›l›nda, Trakya Havzas›nda TPAO taraf›ndan 1 adet arama ve 2 adet tespit kuyusu kaz›lm›ﬂ, D. Adatepe-1 kuyusunda do¤al gaz keﬂfi yap›lm›ﬂ ve di¤er tespit kuyular› ile birlikte üretime al›nm›ﬂt›r. Amity Oil Operatörlü¤ünde kaz›lan Adatepe-4 kuyusunda ise herhangi bir keﬂif yap›lmam›ﬂt›r. Adatepe-5 ve Velimeﬂe-2 kuyular›,
“gazl› kuyu” olarak tamamlanm›ﬂt›r.
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TPAO-BP Anlaﬂmas›
TPAO ve BP aras›nda 20.12.2001 tarihinde imzalanan, Do¤u Karadeniz'in do¤u kesiminde yer alan 3534 no'lu arama ruhsat›nda “Temlik ve Ortak ‹ﬂletme Anlaﬂmas›”
ile çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.
2003 ve 2004 y›llar›nda gerçekleﬂtirilen 2 ve 3 boyutlu sismik veriler de¤erlendirilerek, Hopa-XI lokasyonunun yeri belirlenmiﬂtir. Sondaj çal›ﬂmalar›, Temmuz 2005 tarihinde Global Santa Fe firmas›na ait Explorer adl› sondaj gemisi ile baﬂlam›ﬂ ve 190
günde tamamlanm›ﬂt›r.
Elde edilen jeolojik ve jeofizik verilerin de¤erlendirilmesi sonucunda BP, bu alandan
çekilmiﬂtir.
TPAO-Chevrontexaco-Perenco
08.12.1988 tarihinde yap›lan, TPAO Chevrontexaco firmas› aras›ndaki “Ortak Arama ve Geliﬂtirme Anlaﬂmas›” kapsam›nda; Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde ortak
arama ruhsatlar›ndaki jeolojik ve jeofizik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ, gravite-manyetik ölçüm ve model çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. Ayr›ca ilk sismik haritalar elde edilmiﬂtir.
19.01.2005 tarihinde Chevrontexaco firmas›, hissesinin % 50'sini Farm-Out Anlaﬂmas› imzalad›¤› NVT Perenco firmas›na devretmiﬂtir.
2005 y›l› ortalar›nda, Do¤u Karadeniz'deki arama çal›ﬂmalar› yo¤unlaﬂm›ﬂ ve operatör firma olan BP, % 50'lik hissesinin % 25'lik k›sm›n› Unocal firmas›na devretmiﬂtir.
Bu devir sonras›nda Unocal firmas›, Chevrontexaco ﬂirketi taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂt›r. Böylece ortakl›k, TPAO-BP-Chevrontexaco biçiminde olmuﬂtur.
TPAO-Perenco
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'ndeki faaliyetler kapsam›nda TPAO ile Perenco firmas›
aras›nda yap›lan anlaﬂma çerçevesinde; Kastel, Karaali ve Yalankoz sahalar›nda
ham petrol üretimine devam edilmektedir. Ayr›ca, Diyarbak›r/Hançerli sahas›nda
ortak arama projesi için anlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r.
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TPAO-Toreador
TPAO ile Toreador ﬂirketi aras›nda yap›lan anlaﬂma çerçevesinde; Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi'nde Cendere Sahas›nda/Ad›yaman yaklaﬂ›k, 410.000 varil ham
petrol üretilmiﬂtir.
Sahan›n geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar kapsam›nda ise 50 km2'lik 3 boyutlu sismik çal›ﬂmas› sonucunda yeni bir tespit kuyusu olan, Cendere-21 kuyusunun aç›lmas› çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r.
TPAO-Madison Oil Anlaﬂmas›
TPAO ile Madison Oil ﬂirketine ait ortak çal›ﬂmalar, 1995 y›l›nda imzalanan anlaﬂma
ile baﬂlam›ﬂ ve sonraki y›llarda imzalanan de¤iﬂiklik metinleri ile devam etmiﬂtir.
2002 y›l›nda toplanan sismik verilerin yorumlanmas› sonucunda, Ayazl›-1 kuyusunda gaz keﬂfi yap›lm›ﬂ ve gaz potansiyeli için, 3 boyutlu sismik veriler toplanm›ﬂt›r.
Bunlar›n de¤erlendirilmesi sonucunda, Akkaya-1, Ayazl›-2 ve Ayazl›-3 kuyular› kaz›lm›ﬂ ve gazl› kuyu olarak tamamlanm›ﬂt›r.
Ancak, Akkaya-1 kuyusunda sondaj tamamland›ktan sonra üretim amac›yla gerekli
olan tesislerin yap›m› için, deniz taban› ile deniz yüzeyi aras›na döﬂenen 48 inç çap›ndaki boru ve ekipmanlar bilinmeyen bir nedenle yan yatm›ﬂ ve üretim çal›ﬂmalar›na son verilmek durumunda kal›nm›ﬂt›r.
Bat› Karadeniz Arama ve Geliﬂtirme Projesi (TPAO-Toreador)
TPAO-TOREADOR-STRATIC Ortakl›¤› çerçevesinde; Türkiye'nin II. Petrol Bölgesi
deniz alanlar› 12 mil içi ruhsatlar›nda, ortak arama ve geliﬂtirme faaliyetleri yürütülmektedir.
2005 y›l›nda, Toreador'un operatör oldu¤u alanda, Akkaya-1, Ayazl›-2, Ayazl›-3 kuyular› “gazl› kuyu”, Çaya¤z›-1 kuyusu ise “kuru kuyu” olarak tamamlanm›ﬂt›r.
TPAO'nun operatör oldu¤u alanda ise 1.060 km yüksek rezolusyonlu sismik veri,
Kas›m-Aral›k 2005 tarihinde toplanm›ﬂ ve prosesine baﬂlanm›ﬂt›r.

57

Ayr›ca, sahan›n geliﬂtirilmesine yönelik proje kapsam›nda, Momentum Engineering
firmas› ile 4 adet platform için anahtar teslimi sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r.
Platformdan üretilen do¤al gaz, toplam 34 km uzunlu¤u olan 2 adet deniz dibi boru
hatt› ile karada kurulan proses tesisine taﬂ›narak, burada iﬂlendikten sonra BOTAﬁ
iletim hatt›na verilecektir.
TPAO, arama ve üretim faaliyetlerine iliﬂkin olarak, toplam 23 kuyuda tamamlama,
101 kuyuda yeniden tamamlama ve 3.110 adet üretim dizisi ar›zas› giderme çal›ﬂmas› yapm›ﬂt›r.
c) Yurtiçi Sondaj Faaliyetleri:
TPAO'nun sondaj faaliyetleri; arama, üretim, ortak arama, tespit, üretim ve do¤al
gaz depolama çal›ﬂmalar›n› içermektedir.
Çizelge-5:Y›llara Göre Sondaj Faaliyetleri
YILLAR

SONDAJ
Kuyu Say›s› (adet)

Metraj (bin metre)

2003

32

63,3

2004

34

68,8

2005

40

72,3

Kaynak: TPAO

TPAO, 2003 y›l›nda 32 kuyuda toplam 63,3 bin metre sondaj gerçekleﬂtirmiﬂ ve
2005 y›l›nda, 2003 y›l›na göre kuyu say›s›, % 25 art›ﬂla 40 adet kuyuya, sondaj metraj› ise % 14 artarak, toplam 72,3 bin metreye ulaﬂm›ﬂt›r.
Di¤er yandan Türkiye'de 2005 y›l›nda toplam; 19 arama kuyusunda 36.303 m, 10 ortak arama kuyusunda 8 tanesi denizde olmak üzere 14.660 m (% 50'si TPAO hissesi), 14 üretim kuyusunda 17.370 m, 2 ortak üretim kuyusunda 2.893 m, (% 50'si
TPAO hissesi) ve 1 adet müteahhitlik hizmet kuyusunda 1.052 m olmak üzere, 46
kuyuda 72.278 m sondaj yap›lm›ﬂt›r.
Bunun 62.522 metresi, TPAO'nun (%86,5) hissesidir.
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Tamamlanan kuyular›n; 10 tanesi Trakya, 19 tanesi Batman ve 2 tanesi de Ad›yaman bölgesindedir.
2005 y›l›nda sondaj faaliyetleri Trakya, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ve Karadeniz
offshore alanlar›nda yo¤unlaﬂmakla birlikte, Erzurum, Bafra, Ayval›k, Isparta, Suriye s›n›r›, Pervari-Siirt, Cudi Da¤›-ﬁ›rnak yörelerinde de arama faaliyetleri baﬂlat›lm›ﬂt›r.
TPAO, 1954-2005 y›llar›n› kapsayan 51 y›ll›k dönemde; 37 adedi yönlü ve 24 tanesi yatay olmak üzere, toplam 2.332 adet kuyuda 4,7 milyon metre sondaj gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Çizelge-6: TPAO Taraf›ndan Kaz›lan En Derin Kuyular
BAﬁLAMA
TAR‹H‹

B‹T‹ﬁ
TAR‹H‹

SON DER‹NL‹K
(metre)

KUYU ADI

‹L‹

Demre-1

Antalya

1985

1987

6.111

Boyluca-1

Batman

1979

1982

5.745

Kaﬂ-1

Antalya

1988

1989

5.298

Çelikli-101

Siirt

1985

1986

5.195

Büyükalan-1

Burdur

1988

1989

5.190

Çorlu-3/A

Tekirda¤

1985

1986

5.043

Akkuyu-1

Adana

1989

1990

4.871

Cumalar-1

Adana

1988

1989

4.829

Kaynarca-1

Tekirda¤

1982

1983

4.828

Kaynak: TPAO

d) Yurtiçi Üretim Faaliyetleri:
- Ham Petrol Üretimi
Çizelge-7 : Y›llara Göre Ham Petrol Üretimi
YILLAR

ÜRET‹M (ton)

2003

1.623.616

2004

1.542.757

2005

1.571.423

Kaynak: TPAO
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TPAO 2003 y›l›nda, yurtiçinde toplam 1.623.616 ton ham petrol üretirken, 2004 y›l›nda bu miktar % 5 azalarak, 1.542.754 tona düﬂmüﬂtür. 2005 y›l›nda ise ham petrol üretimi % 1,9 oran›nda art›ﬂla, 1.571.423 tona ulaﬂm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda, yurtiçinde üretilen toplam ham petrolün (2.277 bin ton), % 69'u TPAO
taraf›ndan üretilmiﬂtir.
Çizelge-8 : Yurtiçi Ham Petrol Üretiminin Bölgelere Göre Da¤›l›m›
YILLAR
Batman
Ad›yaman

ÜRET‹M ( bin ton)

PAY %

1.011

64,3

537

34,2

Trakya

23

1,5

Toplam

1.571

100,0

Kaynak: TPAO

Di¤er taraftan, TPAO üretimini art›rma yan›nda, yurtiçinde rezerv geliﬂtirme ve üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üretimdeki düﬂüﬂü art›rmak ve mevcut potansiyel de¤erlendirmek için, rezervuar
çal›ﬂmalar› yapmaktad›r.
- Bat› Raman Sahas› Üretimi Yükseltme Projesi
Proje 1986 y›l›ndan itibaren yürütülmekte olup, rezervuara 2005 y›l›na kadar toplam
7,3 milyar m3 karbondioksit (CO2) gaz› bas›lm›ﬂt›r. Bunun için, Dodan sahas›nda
toplam 5,8 milyar m3 CO2 gaz› üretilmiﬂtir.
2005 y›l› sonuna kadar bu sahadan 91,4 milyon varil ham petrol üretilmiﬂ olup, bunun, 55,5 milyon varili bu proje ile gerçekleﬂtirilen ilave ham petrol üretimidir.
Bu proje kapsam›nda; 11 kuyuda asitleme, 14 kuyuda debi art›r›m› yap›lm›ﬂ ve terk
durumundaki kuyu tekrar devreye al›nm›ﬂt›r. Bu operasyonlarla, 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k 135 bin varil ilave ham petrol üretilmiﬂtir.
Ayr›ca, Garzan Su Enjeksiyonu Projesi kapsam›nda yap›lan su enjeksiyonu sonucunda, 272 bin varil ilave ham petrol üretilmiﬂtir.
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- Yurtiçi Do¤al Gaz Üretimi
Türkiye'de 2005 y›l›nda toplam 899.896.651 sm3 do¤al gaz üretilmiﬂ olup, bunun,% 63'lük k›sm› (566.932.821 sm3) TPAO sahalar›ndan üretilmiﬂtir.

Çizelge-9: Bölgelere Göre Do¤al Gaz Üretimi
(milyon sm3 )
BÖLGELER

2003

2004

2005

Trakya

341,2

413,2

553,2

Batman

11,4

18,3

10,1

Ad›yaman

2,1

1,3

3,7

TOPLAM

354,7

432,8

567,0

Kaynak: TPAO

TPAO sahalar›ndan 2003 y›l›nda, 354,7 milyon sm3 do¤al gaz üretilmiﬂ olup, bu
miktar, % 37,4 oran›nda bir art›ﬂla, 2005 y›l›nda 567 milyon sm3'e ulaﬂm›ﬂt›r.
TPAO taraf›ndan yurtiçinde üretilen do¤al gaz›n hemen hemen tamam› (%97,5),
Trakya bölgesinde üretilmektedir.
Üretilen do¤al gaz›n ham petrol eﬂde¤eri 3.334.898 varil olup, 2005 y›l›nda TPAO
sahalar›nda üretilen toplam hidrokarbon miktar›, 14.034.936 varil (10.700 bin varil
ham petrol, 3.335 bin varil do¤al gaz) olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Türkiye'de, yerli ve yabanc› petrol ﬂirketleri taraf›ndan 2,3 milyon ton ham petrol üretimi yap›lm›ﬂt›r. Bu üretimin, % 69'unu (6 milyon ton) TPAO gerçekleﬂtirmiﬂtir.
TPAO'nun 1996 y›l›nda % 78 olan üretim pay›, 2005 y›l›nda % 69 oran›na düﬂmüﬂtür. TPAO'nun, yurtiçi üretimi, Türkiye'de iﬂlenen ham petrolün ancak, % 6's›n› karﬂ›lamaktad›r.
Benzer biçimde 2005 y›l›nda Türkiye'de, toplam 899,9 milyon sm3 do¤al gaz üretimi
yap›lm›ﬂt›r. Bu üretimin, % 63'lük k›sm›n› (567 milyon sm3), TPAO gerçekleﬂtirmiﬂtir.
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TPAO'nun 2005 y›l›ndaki do¤al gaz üretimi, Türkiye'de tüketilen do¤al gaz›n (27 milyar sm3) % 2'sini karﬂ›layabilmiﬂtir.
Bu tablo, yurtiçi hidrokarbon aramalar›na a¤›rl›k verilmesini ortaya koymaktad›r.
Ayr›ca, yeterli miktarda yeni keﬂif yap›lmamas› ve kuyu kapasitelerinde meydana
gelen azalmalar, verimlili¤i olumsuz etkileyen en önemli faktörlerdir.
Çok say›daki kuyularda ikincil yöntemlerle üretim yap›lmaya çal›ﬂ›lmas›, maliyetleri
art›rmakta ve verimlili¤i de düﬂürmektedir.
Arama ve tespit amaçl› sondajlar›n yap›lmas› sonucunda yeni keﬂiflerin olmas›, üretim art›ﬂlar› yoluyla, verimlili¤i de olumlu etkileyecektir.
- Kuzey Marmara ve De¤irmenköy Sahalar› Yeralt› Do¤al Gaz Depolama Projesi

Kuzey Marmara ve De¤irmenköy sahalar›n›n do¤al gaz deposu olarak kullan›lmas›
amac›yla, BOTAﬁ ve TPAO aras›nda 1999 tarihinde “Do¤al Gaz Depolama ve Yeniden Üretim Hizmetleri Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
Tutar› 215,4 milyon YTL olan bu proje kapsam›nda; Kuzey Marmara sahas›nda denizde kaz›lan 5 adet eski kuyuya ilave olarak, 6 adet uzun aç›l›ml› kuyu ile De¤irmenköy sahas›nda eski 4 adet kuyuya ise ilave 5 adet yönlü kuyu kaz›lm›ﬂt›r.
Projenin yüzey tesislerinin anahtar teslim iﬂi, 6.8.2002 tarihinde imzalanan sözleﬂme kapsam›nda Lugi Oil Chemic GmBH-Fernas ‹nﬂaat Ltd. ﬁti. Konsorsiyumu (LF)
taraf›ndan, 24 ayda tamamlanmak üzere ihale edilmiﬂtir.
A¤ustos 2004 tarihinde bitirilmesi gereken proje, verilen ek sürelere ra¤men, tamamlanarak devreye al›nmam›ﬂt›r.
‹ﬂletilmesini TPAO'nun yapaca¤› bu projeyle, Türkiye ilk defa do¤al gaz depolama
olana¤›na kavuﬂacakt›r. Yaz›n talep yetersizli¤i nedeniyle kullan›lmayan, ancak BOTAﬁ'›n almak zorunda kald›¤› do¤al gaz depolanacak, k›ﬂ›n talep art›ﬂ› nedeniyle
depolanan do¤al gaz, yeniden üretilerek ana iletim hatt›na enjekte edilecektir.
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Bu proje tamamland›¤›nda, Kuzey Marmara Sahas›nda 1,3 milyar m3 ve De¤irmenköy sahas›nda 0,3 milyar m3 olmak üzere toplam 1,6 milyar m3 do¤al gaz depolanabilecektir.
Sahalara yaz aylar›nda ortalama 9 milyon m3/gün debi ile enjekte edilecek olan do¤al gaz, k›ﬂ aylar›nda ortalama 11 milyon m3/gün debi ile yeniden üretilebilecektir.

II.) Yurtd›ﬂ› Arama ve Üretim Faaliyetleri
TPAO, 1990'lar›n baﬂ›ndan itibaren yurtd›ﬂ› faaliyetlerini aktif olarak, Azerbaycan,
Kazakistan ve Libya'da yürütmektedir.
Ayr›ca Cezayir, Türkmenistan, Irak ve Suriye'de de temas ve giriﬂimlerini sürdürmektedir.
1) Kazakistan'daki Faaliyetler
1993 y›l›ndan beri Kazakistan'da bulunan TPAO'nun faaliyetleri, ortak ﬂirketi KazakTürkMunay (KTM) taraf›ndan yürütülmektedir.
KTM Ltd. ﬂirketinde TPAO % 49, KazMunay Gaz % 51 hisse ile yer almaktad›rlar.
Bu ortak ﬂirket, Aktua Bölgesi'nde 1, Aktübinsk Bölgesi'nde ise 2 adet olmak üzere
toplam 3 adet ruhsat sahas›na (456 km2'lik alan) sahiptir.
2005 y›l›nda, Aktua bölgesindeki sahalarda ortalama 2.700 varil/gün, Aktübinsk bölgesindeki sahalarda ise ortalama 4.550 varil/gün ham petrol üretilmiﬂtir.
Ham petrol rezervi 36 milyon varil olan bu bölgede kümülatif ham petrol üretimi,15,8 milyon varil ve 2005 y›l›nda ise 2,6 milyon varil ham petrol üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2) Azerbaycan'daki Faaliyetler
TPAO, Azerbaycan'da 3 adet arama, geliﬂtirme ve üretim projesine ortak olup, ayr›ca, Baku-Tiflis-Ceyhan Ana ‹hraç Ham Petrol Boru Hatt› Projesi (B-T-C HPBH) için
kurulan BTC Co.'da, % 6,53 ve ﬁah Deniz do¤al gaz›n› taﬂ›yacak olan Güney Kaf-
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kasya Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi'nde de, % 9 hisse ile yer almaktad›r.
- ACG (Azeri-Ç›ral›-Güneﬂli) Mega Projesi
BP'nin operatörlü¤ünde ortak iﬂletim ﬂirketi arac›l›¤› ile yürütülen çal›ﬂmalar; Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi Azeri, Ç›ral› ve Güneﬂli sahalar›n›n iﬂletilmesi
için, 1994 y›l›nda Azeri Devlet Petrol ﬁirketi SOCAR ile imzalanan “Ortak Geliﬂtirme
ve Üretim Paylaﬂ›m Anlaﬂmas›” ile baﬂlam›ﬂt›r.
Çizelge-10 : Proje Ortaklar› ve Paylar›n›n Da¤›l›m›
ﬁ‹RKETLER

ÜLKELER

BP

‹ngiltere

34,1

UNOCAL

ABD

10,3

SOCAR

Azerbaycan

10,0

INPEX

Japonya

10,0

STATOIL

Norveç

8,6

EXXON-MOBIL

ABD

8,0

TPAO

Türkiye

DEVON

ABD

5,6

ITOCHU

Japonya

3,9

AMEREDA-HESS

S.Arabistan-ABD

2,7

H‹SSELER (%)

6,75

Kaynak: TPAO

Projede BP, % 34,1 oran›ndaki hissesi ile en büyük paya sahiptir. TPAO, % 6,75
oran›ndaki kendi hissesinin yan›nda, SOCAR'›n % 5 oran›ndaki hissesinin de finansman›n› üstlenmiﬂtir. TPAO, TPIC arac›l›¤› ile 2004 y›l› sonuna kadar SOCAR
pay› olarak, 422 milyon dolar ödeme yapm›ﬂt›r. 2005 y›l› baﬂ›na kadar toplam
661 milyon dolar gelir elde etmiﬂtir.
Tahmini bedeli 19,1 milyar dolar olan proje kapsam›nda üretilebilir petrol rezervi, 5,4 milyar varil (737 milyon ton) olarak kabul edilmektedir.
2005 y›l›na kadar 375,9 milyon varil ham petrol üretilmiﬂ olup, TPAO'nun pay›
% 9,3 (33,4 milyon varil) olmuﬂtur. 2010 y›l›nda günlük ham petrol üretiminin,
1,1 milyon varil düzeyine ulaﬂaca¤› öngörülmektedir.
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1997 y›l›nda Ç›ral›-1 Platformundan baﬂlayan erken üretim; 2004 y›l›nda 15 üretim
kuyusunda 132.800 varil, 2005 y›l›nda ise 12 kuyudan ortalama 143.450 varil olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
Üç aﬂamada tamamlanmas› öngörülen Tam Saha Geliﬂtirme Projesi'nin ilk aﬂamas› olan Faz-1'den üretime, 2005 y›l›nda baﬂlanm›ﬂ ve 8 kuyudan ortalama günlük
124.480 varil üretim yap›lm›ﬂt›r.
Bat› Azeri ve Do¤u Azeri sahalar›n›n geliﬂtirilmesi Faz-2'den, üretime baﬂlanm›ﬂt›r.
Faz-3 (Derin Su Güneﬂli Sahas›n›n Geliﬂtirilmesi) Projesi'nde ise üretime, 2008 y›l›nda baﬂlanmas› hedeflenmektedir.
- Baku-Tiflis-Ceyhan Ana ‹hraç Ham Petrol Boru Hatt› Projesi (BTC)
Hazar Bölgesi'nde (özellikle Azerbaycan'da) üretilecek ham petrolü, dünya pazarlar›na taﬂ›mak üzere tasarlanm›ﬂ bir projedir.
Bu proje ile; özellikle Azerbaycan ACG ve di¤er projelerin üretimi olan ham petrol,
Azerbaycan/Baku'den baﬂlayarak, Gürcistan/Tiflis üzerinden Türkiye/Ceyhan'a taﬂ›nacakt›r. 1.768 km uzunlu¤unda ve y›ll›k kapasitesi 50 milyon olan bu boru hatt› projesine TPAO, % 6,53 payla ortakt›r.
TPAO'nun bu projedeki kat›l›m›, bir alt kuruluﬂu olan TPBTC Ltd. ﬂirketi arac›l›¤› ile
yürütülmektedir.
Hazar Bölgesi'ndeki sahalarda 5 milyar varil üretilebilir rezerv tahmin edilmekte
olup, hatt›n tam kapasite ile çal›ﬂmas› halinde bu rezerv, 14 y›lda taﬂ›nabilecektir.
Bu proje ile; Türkiye'nin Enerji Kaynaklar› Ulaﬂ›m Koridoru-Enerji Köprüsü olmas›
hedeflenmektedir.
Bu hatt›n yükleme terminali konumundaki Ceyhan'›n, önemli bir liman ve depolama
alan› olaca¤› ifade edilmektedir. TPAO, 2005 y›l›na kadar toplam 191,6 milyon dolar
harcama yapm›ﬂt›r.
Günümüzdeki ham petrol fiyatlar›yla yap›lan öngörülere göre; TPAO'nun % 6,53
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oran›ndaki hissesi karﬂ›l›¤›nda sa¤layaca¤› gelir, 17-20 milyar dolar olarak hesaplanmaktad›r.

Çizelge-11 : ﬁirketlerin Paylar›n›n Da¤›l›m›
ﬁ‹RKETLER

PAYLAR (%)

BP Exploration

30,10

SOCAR

25,00

UNOCAL BTC

8,90

STATOIL BTC

8,71

TPBTC/TPAO

6,53

ENI

5,00

TotalFinaElf

5,00

Itochu Oil Exploration

3,40

INPEX

2,50

ConocoPhillips

2,50

Amereda-Hess

2,36

Kaynak: TPAO

- ﬁah Deniz Projesi
TPAO'nun % 9 payla ortak oldu¤u bu projedeki kat›l›m›, TPAO'nun ba¤l› kuruluﬂu
olan TPOC vas›tas›yla yürütülmektedir.
ﬁah Denizi Alan›, Güney Hazar/Baku'nün 70 km güneydo¤usu ve Azeri-Ç›ral› Sahas›n›n 70 km güneybat›s›nda yer almaktad›r. Ruhsat bölgesi, 860 km2'lik bir alan içermektedir.
2001 y›l›nda, projenin arama ve uzatma arama dönemi tamamlanarak, ticari do¤al
gaz ve kondensat keﬂfi yap›lm›ﬂt›r.
Bu bölgede üretilecek do¤al gaz›n, Türkiye'ye taﬂ›nmas›n› öngören ve 15 y›l süreli
al›m-sat›m anlaﬂmas›, BOTAﬁ ve Azerbaycan do¤al gaz ﬂirketi AGSC aras›nda
12.03.2001 tarihinde imzalanm›ﬂt›r.
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Anlaﬂma; y›lda 6,6 milyar m3 do¤al gaz›n 15 y›l boyunca Türkiye'ye ulaﬂt›r›lmas›n›
içermektedir.
2003 y›l›nda, saha geliﬂtirme ve inﬂaat karar› al›nm›ﬂt›r. (Aﬂama-1)
625 milyar m3 do¤al gaz, 750 milyon varil kondensat rezerve sahip olan proje de,
2005 y›l›nda bir üretim kuyusunun ön sondaj› tamamlanm›ﬂ ve 4 üretim kuyusunda
haz›r hale gelmiﬂtir.
2009 y›l›nda Aﬂama-2'ye geçilecek olup, 2012 y›l›nda ise ilk do¤al gaz tesliminin
gerçekleﬂtirilmesi hedeflenmektedir.

Çizelge-12 : ﬁirketlerin Paylar›
ﬁ‹RKETLER

PAYLAR (%)

BP

25,50

STATOIL

25,50

Az SD Ltd.

10,00

Lukoil

10,00

TotalFinaElf

10,00

NICO

10,00

TPOC/TPAO

9,00

Kaynak: TPAO

- Güney Kafkasya Do¤al Gaz Boru Hatt› (SCP) Projesi
690 km uzunlu¤unda ve 42 inç çap›nda olan ve BTC projesi ile ayn› koridoru kullanacak SCP hatt› ile, ﬁah Deniz Sahas›nda y›ll›k yaklaﬂ›k, 8,1 milyar m3 üretilecek
olan do¤al gaz›n, Türkiye-Gürcistan s›n›r›na getirilmesi amaçlanmaktad›r.
‹lave kompresör istasyonlar› ile mevcut kapasitenin, y›ll›k 22 milyar m3'e ç›kar›lmas› planlanmaktad›r.
Projenin teknik operatörlü¤ünü BP, ticari operatörlü¤ünü STATOIL üstlenmiﬂ olup,
% 9 hisse ile proje orta¤› olan TPAO'nun faaliyetleri, TPAO'nun yurtd›ﬂ› kuruluﬂu
olan TPSCP taraf›ndan yürütülmektedir.
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Tahmini maliyeti, 1,2 milyar dolar olan proje için TPAO, 2005 y›l›na kadar 75,5 milyon dolar harcama yapm›ﬂ olup, bunun 11 milyon dolarl›k k›sm›, SOCAR'›n ad›na
kullan›lm›ﬂt›r.
- Alov Arama Projesi
Güney Hazar Denizinin orta k›sm›nda yer alan Alov (Abik) Arama Projesi; 385 milyar m3 do¤al gaz, 5 milyar varil petrol rezervine sahip Sharg, Alov ve Araz olmak
üzere üç ayr› prospektten oluﬂmaktad›r.
Yabanc› petrol ﬂirketleri ve SOCAR ile 20.07.1998 tarihinde imzalanan “Arama, Geliﬂtirme ve Üretim Paylaﬂ›m› Anlaﬂmas›” ile kurulan projeye TPAO, TPOC arac›l›¤›yla 29.07.1998 tarihinde “Kat›l›m Anlaﬂmas›” imzalayarak dahil olmuﬂtur.

Çizelge-13 : ﬁirketler ve Paylar›
ﬁ‹RKETLER
SOA (SOCAR Oil Affiliate)

ÜLKELER

PAYLAR %

Azerbaycan

40

STATOIL

Norveç

15

BP

‹ngiltere

15

EXXONMOBIL

ABD

15

TPOC/TPAO

Türkiye

10

ENCANA

Kanada

5

Kaynak: TPAO

3 y›ll›k arama süresi bulunan söz konusu projede; 1.400 km2 2B sismik etüd yap›lm›ﬂ olup, 3 arama kuyusunun aç›lmas› planlanm›ﬂt›r. TPAO, 2005 y›l›n›n baﬂ›na kadar projeye toplam 22,9 milyon dolar tutar›nda transfer yapm›ﬂt›r.
3) Türkmenistan'daki Faaliyetler
TPAO, 1993 y›l›ndan beri Türkmenistan'da kara ve deniz alanlar›nda petrol ve do¤al
gaz çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür.
Yaklaﬂ›k 4,5 milyon dolar tutar›nda harcama yap›lm›ﬂ olup, bunun büyük bir bölümünü ofis harcamalar› oluﬂturmaktad›r.
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TPAO'ya önerilen projelerin risk içermesi ve ekonomik olmamas› nedeniyle, burada
herhangi bir ticari anlaﬂma yap›lmam›ﬂt›r.
4) Irak'taki Faaliyetler
TPAO, Irak'ta hidrokarbon arama ve üretim yat›r›mlar›na girmek için, 1994 y›l›ndan
beri Irak Petrol Bakanl›¤› ile görüﬂmelerini sürdürmektedir.
Irak'ta sürmekte olan savaﬂ ve politik belirsizlikler nedeniyle, TPAO'nun Irak'taki faaliyetlerine yönelik bir geliﬂme sa¤lanamam›ﬂt›r.
TPAO; Gharraf Petrol Sahas› Geliﬂtirme Projesi, Irak-Türkiye Do¤al Gaz ‹hraç Projesi, Gharraf Civar› Orta Ölçekli Petrol Sahas› Geliﬂtirme Projesi ve Dev Petrol Sahalar› Geliﬂtirme Projelerinde hisse al›m çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
5) Libya'daki Faaliyetler
1980'lerden beri Libya'da faaliyet yürüten TPAO, 16.03.1995 tarihinde Mutabakat
Zapt› imzalam›ﬂt›r.
5 Ekim 1999 tarihinde, Libya Milli Petrol ﬁirketi (NOC) ile TPOC aras›nda NC 188 ve
NC 189 Bloklar› ile ilgili Arama ve Üretim Paylaﬂ›m› Anlaﬂmas› (EPSA) imzalanm›ﬂt›r. 22.02.2000 tarihinde onaylanarak yürürlü¤e giren anlaﬂmaya göre; 5 y›ll›k arama
döneminde 5 adet kuyunun kaz›lmas› ve sismik veri toplama yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
Aç›lm›ﬂ olan iki adet kuyu, “kuru kuyu” olarak tamamlanm›ﬂ ve geriye kalan üç kuyunun kaz›labilmesi için, 22.02.2005 tarihinde sona eren arama döneminin, 3 y›l daha uzat›lmas› konusunda NOC'tan olumlu yan›t al›nm›ﬂ olup, resmi onay iﬂlemleri
devam etmektedir.
Üretim süresi 25 y›l olan projede, arama riskini azaltmak için her iki blokta Hindistan
Milli Petrol ﬁirketi (ONGC Videsh Ltd./OVL) ile TPOC aras›nda TPOC hissesinin % 49'unun OVL ﬂirketine sat›lmas› ile ilgili anlaﬂma, 05.06.2003 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Hisse sat›ﬂ›ndan 7,7 milyon dolar gelir elde eden TPAO, bu projenin baﬂlang›c›ndan
2005 y›l›na kadar 21,1 milyon dolar tutar›nda harcama yapm›ﬂt›r.
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6) Suriye'deki Faaliyetler
TPAO, Türkiye-Suriye s›n›r›ndaki Suriye sahalar› ile ilgili SPC taraf›ndan verilen verileri de¤erlendirmiﬂtir. Petrol potansiyeli yüksek olan Palmira ve F›rat grabenleri kesiﬂiminde yer alan, Blok-24 ile ilgili verileri incelemek üzere % 40 hissesine sahip
olan IPR hissesinin, % 10'unun TPAO'ya verilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
9 Kas›m 2005 tarihinde ﬁam'da TPAO ile Suriye Milli Petrol ﬁirketi (SPC) aras›nda
bir mutabakat zapt› imzalanm›ﬂt›r.
Buna göre, her iki tarafça uygun görülen ruhsatlarda, hidrokarbon arama ve üretim
çal›ﬂmalar›na yönelik projeler geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› için ortak bir ﬂirket kurulmas› planlanmaktad›r.
Ayr›ca, TPAO/TPIC Gürcistan'da faaliyet yürütmek için Frontera Eastern Georgia
Ltd. ﬁti. ile 30.08.2005 tarihinde 3 kuyu kesin olmak üzere 9 kuyuluk sondaj anlaﬂmas› imzalam›ﬂt›r.
26.10.2005 tarihinde, Gürcistan'daki faaliyetleri yönetmek amac›yla Tiflis'te bir ofis
aç›lm›ﬂt›r.
7) Genel Müdür Transferiyle Sonuçlanan Afganistan Projesi
Afganistan'da petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunmak için, TPAO ile AKP
hükümeti döneminde ald›¤› enerji ihaleleriyle y›ld›z› parlayan Çal›k Enerji A.ﬁ. aras›nda ilgili grubun iste¤i üzerine, 14 Eylül 2006 tarihinde bir “‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
16.02.2007 tarihinde ise “Gizlilik Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
TPAO'nun faaliyetlerine iliﬂkin rapor, resmi belgelerde rastlanmayan söz konusu iﬂlemlerden kamuoyu, 31 May›s 2007 tarihli Sabah Gazetesi'nde yer alan haber yoluyla bilgilenmiﬂtir.
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Petrol sektöründe siyasetçi-bürokrat-iﬂ adam› iliﬂkisine dayal› giriﬂimler
Siyasi iktidar, 2006 y›l›n›n 2. yar›s›nda boru hatlar› ile ilgili düzenleme yaparak,
TBMM'den ç›karm›ﬂt›r.
- Eylül 2006 tarihinde Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt› Projesini, ihaleye
ç›k›lmadan Çal›k Enerji-ENI Konsorsiyumuna verilmiﬂtir.
- 14 Eylül 2006 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'na ba¤l› olan
TPAO ile Çal›k Enerji A.ﬁ. aras›nda Afganistan'da ortak petrol arama ve üretimi
için, “‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
- 17 Ocak 2007 tarihinde, TBMM'den geçirilen 5574 Say›l› “Türk Petrol Kanunu”na (bu kanunun alan›na girmemesi gerekirken), Samsun-Ceyhan Petrol Boru
Hatt›'n› ilgilendiren özel bir madde (geçici 2. madde) yerleﬂtirilmiﬂtir.
- 16 ﬁubat 2007 tarihinde ise TPAO ile Çal›k Enerji A.ﬁ. aras›nda Afganistan'da
ortak petrol arama ve üretim faaliyeti yapmaya yönelik “Gizlilik Anlaﬂmas›” imzalanm›ﬂt›r.
- Mart 2007 tarihinde, Türkiye Devleti ad›na petrol/do¤al gaz faaliyeti yürütmekle
görevli kamu kurumu olan TPAO'nun Genel Müdürü, do¤rudan petrol/do¤al gaz
faaliyetleriyle ilgili konularda faaliyet yapan Çal›k Enerji A.ﬁ.'ye transfer olmuﬂtur.
Genel Müdür, 02.10.1981 tarih ve 2531 Say›l› “Kamu Görevlilerinin Yapamayacaklar› ‹ﬂler Hakk›nda Kanun”un 1. ve 2. maddelerine ayk›r› davranarak suç iﬂlemiﬂtir.
Bu transferi onaylayan siyasi yetkililer de, bu suçun iﬂlenmesine arac›l›k etmiﬂlerdir.
Kamu Görevlerinden Ayr›lanlar›n Yapamayacaklar› ‹ﬂler Hakk›nda Kanun
Kapsam :
Madde 1 - Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluﬂlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara ba¤l› döner sermayeli kuruluﬂlarda, kanunla veya kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12
Mart 1964 gün ve 440 say›l› ve 12 May›s 1964 gün ve 468 say›l› Kanunlar kapsam›na giren kuruluﬂlarda, sermayesinin yar›s›ndan fazlas› ayr› ayr› veya birlikte Hazinece veya yukar›daki daire, idare, kurum ve kuruluﬂlarca karﬂ›lanan yerlerde ayl›k, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapm›ﬂ olanlar hakk›nda uygulan›r.
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Yasak ve Süresi :
Madde 2 - Birinci madde kapsam›na giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple
olursa olsun ayr›lanlar, ayr›ld›klar› tarihten önceki iki y›l içinde hizmetinde bulunduklar› daire, idare, kurum ve kuruluﬂlara karﬂ› ayr›ld›klar› tarihten baﬂlayarak üç y›l süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluﬂtaki görev ve faaliyet alanlar›yla ilgili konularda do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak görev ve iﬂ alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklay›c› hükümler sakl›d›r.

5.BÖLÜM

TPAO’NUN YATIRIMLARI
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1. Yurtiçi Yat›r›mlar
Çizelge-14 : Y›llara Göre Yurtiçi Petrol/Do¤al Gaz Yat›r›m Harcamalar›
YATIRIMLAR

2004

2003

De¤iﬂim (%)

(bin YTL)

De¤iﬂim (%)

2005

Arama

47.046

92.465

96,5

137.030

48,2

Üretim

46.431

103.100

122,0

85.939

-16,6

Sondaj

13.287

10.443

-21,4

50.177

380,5

475

3.807

701,5

9.466

148,6

107.239

209.815

95,6

282.612

34,7

Di¤er
Toplam

Kaynak: TPAO

TPAO'nun, 2003 y›l›nda yurtiçi petrol ve do¤al gaz arama ve geliﬂtirme yat›r›m harcamalar› toplam› 107.239 bin YTL iken, 2004 y›l›nda bu miktar, % 96 art›ﬂla
209.815 bin YTL de¤erine ulaﬂm›ﬂt›r. 2005 y›l›nda ise 2004 y›l›na göre yaklaﬂ›k, % 35 art›ﬂ gösteren yat›r›m harcamalar›, 282.612 bin YTL olmuﬂtur.
2005 y›l›nda 2004 y›l›na göre, sondaj yat›r›mlar›na iliﬂkin harcamalarda yaklaﬂ›k, % 400 oran›na ulaﬂan bir art›ﬂ, üretime yönelik yat›r›m harcamalar›nda ise
% 17'lere ulaﬂan bir azalma söz konusudur.
Çizelge-15: Yurtiçi Yat›r›m Harcamalar›n›n Da¤›l›m›
(bin YTL)
YATIRIMLAR

2005

Pay (%)

137.030

48,5

Üretim

85.939

30,4

Sondaj

50.177

17,8

Arama

Di¤er
Toplam

9.466

3,3

282.612

100,0

Kaynak: TPAO

TPAO 2005 y›l›nda, yurtiçinde toplam 282,6 milyon YTL tutar›nda yat›r›m harcamas› gerçekleﬂtirmiﬂ olup, bunun yaklaﬂ›k yar›s› (% 48,5) arama, % 30,4'ü üretim, % 18'i sondaj ve % 3'ü ise di¤er harcamalardan oluﬂmaktad›r.
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TPAO'nun, 2005 y›l›nda yurtiçinde arama faaliyetlerine yönelmesi olumlu bir geliﬂme olmakla birlikte, sondaj çal›ﬂmalar›na iliﬂkin yat›r›mlara ayr›lan kaynaklar›n düﬂük olmas›, ayn› zamanda arama faaliyetlerinin yetersizli¤ini göstermektedir.

2) Yurtd›ﬂ› Yat›r›mlar
Çizelge-16 :Yurtd›ﬂ› Arama ve Geliﬂtirme Yat›r›m Harcamalar›
ÜLKELER/PROJELER
AZERBAYCAN
ACG (TPAO)+ SOCAR Pay›

2005 Y›l› Harcamalar›

(bin $)

Kümülatif Transferler

545.039

2.104.751

357.308

1.441.000

ﬁah Deniz Projesi

82.170

256.350

SPC Projesi
Alov Projesi
Kürdaﬂ› Projesi
BTC Projesi

25.380
118
18
79.358
687

91.033
22.941
17.302
270.930
4.195

60
8.595
107
553.801

287.673
25.549
4.417
22.026
107
2.444.523

Baku Ofisleri
KAZAK‹STAN
CEZAY‹R
TÜRKMEN‹STAN
L‹BYA
GÜRC‹STAN
TOPLAM

Kaynak: TPAO

TPAO, 1993 y›l›ndan itibaren yurtd›ﬂ›nda faaliyet göstermeye baﬂlam›ﬂt›r.
1993-2005 döneminde, yurtd›ﬂ›ndaki arama ve geliﬂtirme faaliyetlerine iliﬂkin olarak
toplam (kümülatif) 2.444,5 milyon dolar yat›r›m harcamas› yapm›ﬂt›r.
Söz konusu yurtd›ﬂ› transferlerinin, % 86's› Azerbaycan'daki projelere, yaklaﬂ›k % 12'si Kazakistan'daki projelere aktar›lm›ﬂt›r.
TPAO 2005 y›l›nda, yaklaﬂ›k % 98'i Azerbaycan'daki projelere ait olmak üzere toplam 554 milyon dolar yat›r›m harcamas› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Her iki çizelgede de görüldü¤ü gibi, TPAO'nun 2005 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i yat›r›m
harcamalar›, ayn› y›ldaki yurtd›ﬂ› transferlerinin ancak yar›s› kadar olmuﬂtur.
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TPAO'nun yurtiçi arama ve üretim faaliyetlerine öncelik vermesi, ülkemizin petrol/do¤al gaz kaynaklar›ndaki ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› için, önem taﬂ›maktad›r.

6.BÖLÜM

TPAO’DA ‹ST‹HDAM DURUMU
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TPAO'da çal›ﬂanlar›n tamam›, 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas›'na tabi iﬂçi statüsünde personel olup, bunlardan; yönetim kademelerinde bulunan ve imzalanan toplu iﬂ sözleﬂmeleri (T‹S) ile toplu sözleﬂmelerin kapsam› d›ﬂ›nda tutulan personele “Kapsam D›ﬂ› Personel”, ücret ve çal›ﬂma koﬂullar› toplu sözleﬂme ile belirlenen personele
“Kapsam ‹çi Personel” denilmektedir.
TPAO'da; kadrolu personelin yan› s›ra, bütçe kanunlar› ve K‹T Genel Yat›r›m ve Finansman kararnameleri gere¤i, Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n uygun görüﬂü ve Devlet
Personel Baﬂkanl›¤›'n›n izni ile “Geçici ‹ﬂçi” çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
Ayr›ca, 2003 y›l› sonuna kadar Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n izni ile taﬂeron (müteahhit)
personeli çal›ﬂt›r›lm›ﬂ ancak, 2003/5595 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile bunlar, geçici iﬂçi olarak iﬂe al›nm›ﬂ ve taﬂeron personeli istihdam›na da son verilmiﬂtir.
Di¤er yandan TPAO, belirtilen çal›ﬂanlar›n d›ﬂ›nda, merkezi yurtd›ﬂ›nda bulunan
ba¤l› ortakl›¤› TPIC ile yapt›¤› 24.08.1998 tarihli TPIC Ankara ﬁubesinin Faaliyetlerine ‹liﬂkin Protokole dayanarak, 01.01.1998 tarihinden beri asli ve sürekli iﬂlerinde
TPIC personeli istihdam etmektedir.
TPAO, TPIC'de çal›ﬂt›rd›¤› personelin ücreti üzerinden TPIC'e % 10 tutar›nda komisyon ödemektedir.
Çizelge-17 : Y›llara Göre Bölgelerdeki ‹stihdam Durumu
YILLAR

Genel Müdürlük

Batman

Ad›yaman

Trakya

(kiﬂi)
TOPLAM

2005

1.134

1.587

907

412

4.040

2006

1.462

1.957

893

394

4.706

2007

1.437

2.016

921

454

4.828

Kaynak: TPAO

TPAO'da 2005 y›l›nda, toplam 4.040 kiﬂi çal›ﬂ›rken, bu say› 2006 y›l›nda % 16,5 art›ﬂla 4.706 kiﬂi olmuﬂtur. Son y›llarda arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinde görece geliﬂmeler olmas›na ra¤men 2007 y›l›nda çal›ﬂan say›s›, ancak % 2,6'l›k bir art›ﬂ
göstererek, 4.828 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r.
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Çal›ﬂan personelin bölgelere göre da¤›l›m› incelendi¤inde; 2007 y›l›nda toplam
4.828 kiﬂi olan personelin; % 41,8'i arama ve üretim faaliyetlerinin yo¤unlukta oldu¤u Batman bölgesinde, % 29,8'i Genel Müdürlükte (Ankara'da), % 19'u Ad›yaman
bölgesinde ve % 9,4'ü Trakya bölgesinde çal›ﬂmaktad›r.
Çizelge-18 : Çal›ﬂanlar›n Statüsüne Göre Da¤›l›m›
Statü

Genel Müdürlük

Batman

Ad›yaman

(kiﬂi)

Trakya

TOPLAM

Kapsam D›ﬂ›

741

175

109

99

1.124

Kapsam ‹çi

444

1.265

558

353

2.620

Geçici ‹ﬂçi

252

576

254

2

1.084

1.437

2.016

921

454

4.828

Toplam

Kaynak: TPAO (15.05.2007)

TPAO'da 15.05.2007 tarihi itibariyle, 1.124 kiﬂi kapsam d›ﬂ›, 2.620 kiﬂi kapsam içi,
1.084 kiﬂi geçici iﬂçi olmak üzere toplam 4.828 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
Çal›ﬂanlar›n, yar›dan fazlas›n› (% 54,3'ü) kapsam içi, % 23,3'ünü kapsam d›ﬂ›
ve % 22,4'ünü ise geçici iﬂçi statüsünde çal›ﬂanlar oluﬂturmaktad›r.
- Kapsam d›ﬂ› personelin ücretleri, 527 Say›l› KHK'n›n 31. maddesi gere¤i Yüksek
Planlama Kurulu (YPK) kararlar› ile belirlenmekte, ücret d›ﬂ›ndaki konularda
ise 399 Say›l› KHK'n›n geçici 9. maddesi gere¤i, ‹ﬂ Yasas› hükümleri uygulanmaktad›r.
399 Say›l› KHK'n›n geçici 9. maddesinde; kapsam d›ﬂ› personel hakk›nda, “yeni bir
düzenleme yap›l›ncaya kadar 233 Say›l› KHK'n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce tabi olduklar› ‹ﬂ Kanunu hükümleri uygulan›r” hükmü yer almaktad›r.
Söz konusu geçici maddede öngörülen düzenleme yap›lmad›¤›ndan, 399 Say›l›
KHK'n›n yürürlü¤e girdi¤i 22.11.1990 tarihinden beri, 233 Say›l› KHK'n›n yürürlü¤e
girdi¤i tarihte mevcut olan kapsam d›ﬂ› personel için, getirilmiﬂ geçici 9. madde hükmünün uygulanmas›na devam edilmektedir.
Kapsam D›ﬂ› Personel Yönetmeli¤i'nin 31. maddesi gere¤i, emeklilik hakk›n› kazan-
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m›ﬂ olmak koﬂulu ile 55 yaﬂ›n› dolduran kad›nlar ve 60 yaﬂ›n› dolduran erkeklerin iﬂ
akitleri feshedilmektedir.
- Kapsam içi iﬂçilerin baﬂlang›ç ücretleri, Kapsam ‹çi Personel Ücret Yönetmeli¤i'ne
göre belirlenmekte ve bunun üzerine T‹S uygulanmaktad›r. Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi,
TPAO'nun üyesi oldu¤u Kamu ‹ﬂletmeleri ‹ﬂverenleri Sendikas› (KAMU-‹ﬁ) ile Türkiye Petrol, Kimya, Lastik ‹ﬂçileri Sendikas› (PETROL-‹ﬁ) aras›nda imzalanmaktad›r.
TPAO Yönetim Kurulu'nun; 04.10.2002 tarih ve 1409/8 Say›l› karar› gere¤i, emeklili¤e hak kazanm›ﬂ kapsam içi iﬂçiler ile 19.08.2003 tarih ve 1438/13 Say›l› karar› gere¤i iﬂe yo¤unlaﬂmas› azalan ve yeterli verim al›namayan, bu nedenle hizmetine ihtiyaç duyulmayan 52 yaﬂ ve üzerindeki kapsam içi iﬂçilerin, iﬂ akitlerinin feshedilmesine iliﬂkin uygulama (yarg› karar›na ra¤men) devam etmektedir.
Son y›llarda, bu uygulama ve çal›ﬂanlar›n TPAO'dan sektördeki özel ﬂirketlere
transfer olmas›, teknik eleman eksikli¤ine yol açmaktad›r. TPAO'nun faaliyetlerini
sa¤l›kl› yürütebilmesi aç›s›ndan, yaﬂanan kalifiye/teknik eleman s›k›nt›s›n›n giderilmesi gerekmektedir.
Mevzuata Ayk›r› Personel ‹stihdam› Uygulamas›
TPAO'nun merkezi yurtd›ﬂ›nda olan ba¤l› ortakl›¤› TPIC ile 24.08.1998 tarihli TPIC
Ankara ﬁubesi'nin Faaliyetlerine ‹liﬂkin Protokole dayanarak asli ve sürekli iﬂlerinde
TPIC personeli istihdam etti¤i belirtilmiﬂti.
Bu uygulama, 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas›na ve kamu kurumlar›n›n aç›ktan iﬂçi al›mlar›nda uymalar› gereken mevzuat hükümlerine, ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r.
Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu denetim raporlar›nda; % 10
oran›nda komisyon ödenip ödenmemesine ba¤l› olmaks›z›n, ilgili protokol hükmünün muvazaa içeren bir hüküm oldu¤u ve gerçekte TPAO'nun geçici de¤il, asli ve
sürekli iﬂlerinde devaml› olarak, TPIC personeli ad› alt›nda personel istihdam etti¤i
vurgulanarak, bu uygulamaya son verilmesi belirtilmektedir.
Ayr›ca, yap›lan incelemede söz konusu personelin, TPIC kadrosunda görünse de,
bizzat TPAO taraf›ndan iﬂe al›nd›klar› görülmüﬂtür.
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‹lgili personel ile TPAO aras›nda; TPAO'nun ileri sürdü¤ü gibi, belirli bir iﬂ veya proje ile süreli ve belirli unvan/niteliklerle s›n›rl› geçici bir iﬂ iliﬂkisi bulunmamaktad›r.
TPAO'nun birçok biriminde farkl› unvanlarda personelin, sürekli olarak ve do¤rudan
TPAO taraf›ndan iﬂe al›narak, ücret ve mali haklar› bak›m›ndan da bunlara, TPAO
personeli gibi uygulama yap›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
Bu uygulama; ticari esaslar ve iﬂletmecilik gereklerine göre faaliyet yürütmek olan
TPIC'in amaçlar› ile ba¤daﬂmamaktad›r.
K‹T personel rejimini düzenleyen 399 Say›l› KHK'n›n 3. maddesine göre; K‹T'lerde
memur, sözleﬂmeli personel ve iﬂçi istihdam edilebilir. 399 Say›l› KHK'n›n geçici 9.
maddesi gere¤i TPAO'da, memur ve sözleﬂmeli personel istihdam edilmekte ve personelin tamam›, ‹ﬂ Yasas›'na göre çal›ﬂmaktad›r. 399 Say›l› KHK'da bunun d›ﬂ›nda
bir istihdam ﬂekli öngörülmemektedir.
20.07.1983 tarih ve 18110 Say›l› R.G.'de yay›mlanarak, yürürlü¤e giren Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Daimi Kadrolar›na ‹lk Defa ‹ﬂçi Olarak Al›nacaklar Hakk›nda
S›nav Yönetmeli¤i ve bu Yönetmeli¤in Uygulanmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Tebli¤ine göre, aç›ktan iﬂçi al›m›nda s›nav yap›lmas› gerekmektedir.
Dolay›s›yla bu uygulama; TPAO ile TPIC'deki bu çal›ﬂanlar aras›ndaki iﬂ iliﬂkisinin,
bir iﬂ sözleﬂmesine dayal› olmamas› ve iﬂçi istihdam› d›ﬂ›nda özel bir istihdam türü
olmas› yönü ile 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas›'na, izin al›nmamas› ve s›nav yap›lmamas› yönü ile de K‹T Genel Yat›r›m ve Finansman Kararnameleri ve Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Daimi Kadrolar›na ‹lk Defa ‹ﬂçi Olarak Al›nacaklar Hakk›nda S›nav Yönetmeli¤i hükümlerine, ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r.
Söz konusu uygulama, çal›ﬂanlar aras›nda da ücret dengesizli¤i, mevcut kurallar d›ﬂ›nda çal›ﬂma biçimi nedenleriyle, huzursuzluk yaratarak, çal›ﬂma bar›ﬂ›n› da zedelemektedir.
Yurtd›ﬂ› ‹ﬂtirak ve Bürolarda Çal›ﬂanlara Yönelik bir standart bulunmamaktad›r.

TPAO'nun yurtd›ﬂ› bürolar›nda çal›ﬂanlar›n, ücretleri ve konut kullan›mlar›yla ilgili bir
standart bulunmamakta ve konuyla ilgili düzenleme ise genel müdür oluruyla yap›lmaktad›r.
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Söz konusu çal›ﬂanlara, Türkiye'deki ücretlerin yan› s›ra, yurtd›ﬂ› görevlendirme karﬂ›l›¤› dolar cinsinden ek ücretler ödenmekte ve konut tahsisi veya kira bedeli ödemesi yap›lmaktad›r. YDK'n›n, bu konudaki uyar›lar› göz önüne al›narak, haz›rlanan
“Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›'n›n (TPAO) Yurtd›ﬂ›nda Sürekli Olarak Görevlendirece¤i Personel Hakk›nda Yönetmelik”, Yönetim Kurulunun 29.5.2004 tarih ve
1456/10 Say›l› karar› ile yürürlü¤e konmuﬂtur.
Yürürlü¤e konulan Yönetmeli¤in 2. maddesinde; KazakTürkMunay dahil, TPAO'nun
yurtd›ﬂ› ofis, ﬂube ve temsilcilikleri ile yurtd›ﬂ›nda kurdu¤u, ortak oldu¤u veya iﬂtirak
etti¤i tüm ﬂirketlerinde personel görevlendirilmesini, kapsad›¤› belirtilmektedir.
Ancak, ayn› yönetmeli¤in 7. maddesinde sadece TPAO ile TPIC veya TPOC aras›nda yap›lacak sözleﬂmelerden söz edilmekte, 8. maddesinde ise yine sadece Azerbaycan, Libya ve Türkmenistan'da görevlendirilecek personele yap›lacak ek ödemenin düzenlendi¤i ancak, KazakTürkMunay, TPIC, TPOC veya di¤er bir iﬂtirakte görevlendirilecek personele ek ödeme yap›l›p yap›lmayaca¤›, konut kiras› ödenip
ödenmeyece¤i ve söz konusu ﬂirketlerce görevli personele bir ödeme yap›lmas› durumunda ne gibi bir iﬂlem yap›laca¤›na iliﬂkin konular, düzenlenmemiﬂtir.
Dolay›s›yla geçmiﬂte oldu¤u gibi buralarda görevli olan personele, Genel Müdür oluru ile ödeme yap›lmas› uygulamas›na, yönetmeli¤e ayk›r› olmas›na ra¤men devam
edilmiﬂtir.
Söz konusu uygulama hatalar›n›n önlenmesi amac›yla; 22.6.2005 tarih ve 1486/7
Say›l› Yönetim Kurulu karar›yla, “Yurtd›ﬂ›nda Gönderilecek Personele ‹liﬂkin Yönetmelik” ad› ile tek bir yönetmelik düzenlenerek yürürlü¤e girmiﬂtir.
Yeni düzenlemede; yurtd›ﬂ›nda sürekli görevli olarak bulunan personele ödenecek
ücretler ile konut kiras› vb. ayni ve nakdi ödemelerin Yönetim Kurulu karar› ile düzenlenmesi öngörülmüﬂtür.
Yurtd›ﬂ›nda sürekli görev yapacak personele yap›lacak ödemeler konusunda keyfi
uygulamalar›n önlenmesi için, ilgili yönetmeli¤e uyularak, kuruluﬂun zarara u¤rat›lmamas›na özen gösterilmesi gerekmektedir.
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TPAO'da, gerek yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂanlar aras›ndaki ücret dengesizliklerinin derinleﬂmesi, kurumsal iﬂleyiﬂi ve çal›ﬂma bar›ﬂ›n› zedeleyen bir sorun
alan› oluﬂturmaktad›r.
Söz konusu sorunlar›n, çal›ﬂanlar›n ve sendikam›z Petrol-‹ﬂ'in de görüﬂleri al›narak
h›zla çözülmesi için, gereken ad›mlar at›lmal›d›r.

7.BÖLÜM

TPAO’NUN PAZARLAMA
FAAL‹YETLER‹ VE
MAL‹ DURUMU
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1) PAZARLAMA FAAL‹YETLER‹: Esas ürünler olan ham petrol ve do¤al gaz
sat›ﬂlar› ile hizmet sat›ﬂlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Hizmet sat›ﬂ›; TPAO'nun, yurtiçinde faaliyette bulunan di¤er ham petrol üreticisi ﬂirketlere verdi¤i sismik, sondaj, kuyu tamamlama ve nakliye hizmetlerine karﬂ›l›k ald›¤› parasal bedelleri içermektedir.
a) Ham petrol sat›ﬂ›nda izlenen yöntem
TPAO, kendi üretti¤i ve yurtiçinde üretim yapan di¤er petrol ﬂirketlerinden sat›n ald›¤› ham petrolü, Tüpraﬂ'a satmaktad›r.
TPAO, kendi üretti¤i ham petrolün Tüpraﬂ Rafinerilerinde kullan›lamayaca¤› ve BOTAﬁ boru hatt›na da pompalayamayaca¤› kadar düﬂük graviteli olmas› nedeniyle,
sat›n ald›¤› yüksek graviteli ham petrolü, kendi üretimi ile kar›ﬂt›rarak gravitesini yükseltmeye çal›ﬂmaktad›r.
Bu amaçla TPAO; yurtiçi üretici firmalar olan PEMI, AMITY ve MADISON firmalar›n›n devlet hissesi dahil tüm üretimlerini, PERENCO ﬂirketinin de devlet hissesi miktar›n› sat›n almaktad›r.
Bu al›mlar›n yetersiz kalmas› durumunda ise, gravitesi yüksek olan ve normal koﬂullarda do¤rudan Dörtyol'da pompalanarak, sat›ﬂ› yap›lan Diyarbak›r ham petrolü,
Batman'a ters pompalanmak suretiyle düﬂük graviteli ham petrol üretimi ile harmanlanmaktad›r.
Di¤er yandan, Batman Bölge Müdürlü¤ü'nün, Merkez ve Nusaybin Bölgelerindeki
üretim sahalar›nda üretilip su ve dip tortusundan ayr›ﬂt›r›lan (Bat› Raman sahas›nda tuz ay›rma iﬂlemi de yap›lmaktad›r) ham petrolün, bir k›sm› boru hatlar› ile do¤rudan, bir k›sm› da kiralanan tankerlerle önce Batman Raman AP-2 istasyonuna taﬂ›nmaktad›r. Sonra buradan boru hatt›na verilip, Batman'daki BOTAﬁ tanklar›na
pompalanmaktad›r.
Sahalardan gönderilen ham petrol, BOTAﬁ tanklar›nda hafif ham petrol ile kar›ﬂt›r›l›p dinlendirildikten ve tekrar su ayr›ﬂmas› yap›ld›ktan sonra numune al›narak, Tüpraﬂ Laboratuvar›nda su ve tuz oran›, gravite ve dip tortu gibi petrol özellikleri belirlendikten sonra, Tüpraﬂ rafinerisine sat›lmaktad›r.
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TPAO ile Tüpraﬂ aras›nda yap›lan yerli ham petrol sat›ﬂ anlaﬂmas›na göre, Tüpraﬂ'a
teslim edilecek ham petrolün su ve dip tortu oran›n›n % 1'i, tuz oran›n›n da
100 lb/1000 varili aﬂmamas› gerekmektedir.
Ancak, söz konusu limitlerin sa¤lanmas›ndaki s›k›nt›lar nedeniyle, TPAO ile Tüpraﬂ
aras›nda uzun süre sorunlar yaﬂanm›ﬂt›r.
Ham petrol sat›ﬂ fiyatlar›, 5015 Say›l› Petrol Piyasas› Yasas›na (PPY) göre tespit
edilmektedir.
Bu yasan›n 10. maddesi; “Petrol al›m sat›m›nda fiyatlar en yak›n eriﬂilebilir dünya
serbest piyasa koﬂullar›na göre oluﬂur. Yerli ham petrol için teslim yeri olan en yak›n liman veya rafineride teﬂekkül eden piyasa fiyat› kabul edilir,” hükmünü taﬂ›maktad›r.
Piyasa fiyat›n›n oluﬂumu; ham petrol al›ﬂ fiyatlar›nda oldu¤u gibi sat›ﬂ fiyatlar› da,
gravite de¤erlerine göre emsal al›nan yabanc› ham petrol fiyatlar›na, nakliye ve sigorta bedellerinin eklenmesiyle belirlenmektedir.
Di¤er yandan, TPAO 6326 Say›l› Petrol Kanunu'nun 78. ve 79. maddeleri ve Petrol
Tüzü¤ü'nün ilgili hükümleri gere¤i üretti¤i ham petrol ve do¤al gaz›n, 1/8'ini (%12,5)
ayni olarak veya kuyu baﬂ› fiyat›na göre bedelini, nakden Devlet Hissesi olarak ödemekle yükümlüdür.
P‹GM taraf›ndan TPAO'dan bu yükümlülü¤ünü nakden yerine getirilmesi istendi¤inde; Devlet Hissesine karﬂ›l›k gelen ham petrol, belirlenen kuyu baﬂ› fiyat› ile sat›n
al›n›yormuﬂ gibi kay›tlara al›nmaktad›r. Ayr›ca, ham petrol al›m› yap›lan firmalara ait
devlet hissesi bedelleri de firmalardan kesilerek, TPAO taraf›ndan ödenmektedir.
TPAO bu iﬂlemi, devlet ad›na yürütmektedir.
Ancak, 2004 y›l›na kadar Bütçe Yasalar›nda, TPAO'nun mal ve hizmet sat›ﬂlar›na
iliﬂkin gayri safi has›lat›n›n, % 10'unun genel bütçeye aktar›lmas›na iliﬂkin hükümler
bulunmakta idi.
Bu durum, TPAO'nun karl›l›¤›n› etkileyen önemli bir faktör olmuﬂtur.
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Oysa TPAO taraf›ndan kar amac› gütmeden al›nan; di¤er petrol ﬂirketlerinin üretti¤i
ham petrolün al›n›p sat›lmas› ile devlet ad›na sat›ﬂ› yap›lan devlet hissesi (do¤al gaz
ve ham petrol) bedellerinin gayri safi has›lat›ndan düﬂürülmesi ve kalan üzerinden
% 10 ödenmesi gerekmektedir.
Uygulamada ise gayri safi has›lan›n tümü üzerinden, % 10 kesilerek bütçeye aktar›lmaktad›r.
Bu haks›z uygulamay› Anaya Mahkemesi; 22.01.2004 tarih ve 2004/4 Say›l› karar›
ile; 2003 Mali Y›l› Bütçe Yasas›n›n konuyla ilgili 35. maddesinin “a” f›kras›n› iptal
ederek önlemiﬂtir.
Anayasa Mahkemesinin karar›nda; “2003 Mali Y›l› Bütçe Kanununun 35. maddesinin (a) f›kras›, di¤er kanunlarla yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikler bütçe ile yap›ld›¤›
için, Anayasan›n 87. ve 88. maddelerine; bu de¤iﬂiklikler bütçe ilgili olmad›¤› için
Anayasan›n 161. maddesine; vergi niteli¤inde bir düzenlemeyi bütçe d›ﬂ›ndaki kanunlarla yapmas› gerekirken bütçe kanunu ile yapt›¤› için, Anayasan›n 73. maddesine; Anayasa Mahkemesinin iptal karar›na ra¤men yap›lm›ﬂ bir düzenleme oldu¤u
için, Anayasan›n 153/son maddesine ...” ayk›r› bularak iptal etmiﬂtir.
Böylece 21.09.2004 tarih ve 5234 Say›l› Yasayla söz konusu hüküm, TPAO'nun mal
ve hizmet sat›ﬂlar› (Devlet Hissesi karﬂ›l›¤› olup, yurtiçinde üretti¤i ve/veya al›p satt›¤› ham petrol ve do¤al gaza ait has›lat hariç) gayri safi has›lat›n›n % 10'u ﬂeklinde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
5277 Say›l› 2005 Mali Y›l› Bütçe Yasas›nda bu yönde uygulama yap›lm›ﬂt›r.
Firmalardan al›m› yap›lan ham petrolün fiyat›; gravite de¤erine göre Arap Medium
ve M›s›r Ras Gharip ham petrol fiyatlar› baz al›narak, Petrol Piyasas› Yasas› çerçevesinde saptanmaktad›r.
b) Do¤al Gaz Sat›ﬂ›nda ‹zlenen Yöntem
TPAO, 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› çerçevesinde, 23.05.2003 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) 30 y›l
süreli toptan sat›ﬂ lisans› alm›ﬂt›r.
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TPAO, üretti¤i do¤al gaz›n sat›ﬂ›n› iki ﬂekilde yapmaktad›r.

•

TPAO'nun geçmiﬂten beri uygulad›¤› yani sözleﬂme yapt›¤› sanayi

kuruluﬂlar›na, inﬂa etti¤i boru hatlar› ile do¤rudan yapt›¤› sat›ﬂlar, birinci sat›ﬂ
yöntemidir.
TPAO'nun do¤al gaz sat›ﬂlar›n›n büyük bir k›sm›, bu çerçevede sözleﬂme imzalam›ﬂ olan yaklaﬂ›k 92 firmaya yap›lm›ﬂt›r.

• EPDK, 09.03.2004 tarih ve 303/30 Say›l› karar› ile; Do¤al Gaz Da¤›t›m lisans›na sahip ve bir da¤›t›m bölgesinde yap›lan ihaleyi kazanan ﬂirketin bulunmas› durumunda, do¤al gaz üreticisi kuruluﬂlar›n (TPAO veya di¤er üretici ﬂirketler), üretti¤i do¤al gaz› do¤rudan tüketicilere satamayaca¤›na iliﬂkin düzenleme yapm›ﬂt›r.
TPAO, bu düzenleme sonucu Çorlu Bölgesinde üretti¤i do¤al gaz›, bu bölgede EPDK taraf›ndan aç›lan ihaleyi kazanan Çorlu Do¤al Gaz Da¤›t›m A.ﬁ. ile yapt›¤› 08.09.2004 tarihli sözleﬂme uyar›nca, bu ﬂirkete satmaya baﬂlam›ﬂt›r.
TPAO, do¤al gaz üretimi gerçekleﬂtirdi¤i di¤er bölgelerde de do¤al gaz da¤›t›m ﬂirketlerinin belirlenmesi halinde, üretti¤i do¤al gaz› ilgili da¤›t›m ﬂirketlerine satacakt›r.
Akçakoca bölgesinde üretilen do¤al gaz, AKSA Enerji ﬂirketine BOTAﬁ'›n do¤al gaz
sat›ﬂ fiyat›ndan yaklaﬂ›k, % 7,5 daha düﬂük bedelle 3 y›ll›¤›na verilecektir. Ayn› zamanda ilk defa bir özel ﬂirket, BOTAﬁ iletim hatt›n› da kullanacakt›r. (Dünya Gazetesi 21.05.2007)
Söz konusu düzenleme ile gerek do¤al gaz üreticisi ﬂirketler (TPAO gibi) gerekse BOTAﬁ, do¤al gaz›n tüketicilere sat›ﬂ›nda devreden ç›kart›lmaktad›r.
Do¤al gaz sat›ﬂ fiyatlar›, 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› Yasas› do¤rultusunda BOTAﬁ'›n belirledi¤i fiyat esas al›narak, sat›lan do¤al gaz›n kalori de¤erine göre
hesaplanmaktad›r.
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Sat›ﬂ fiyat›n›n y›l içindeki de¤iﬂimi de BOTAﬁ tarifesine ba¤l› bulunmaktad›r. TPAO'nun 2005 y›l›nda satt›¤› ham petrolün, % 78'i, do¤al gaz›n ise tamam› kendi üretimidir.

2) MAL‹ DURUM
a) Konsolide Bilanço
Çizelge-19 : 31 Aral›k 2004-2005 Tarihleri ‹tibariyle Özet Bilanço
2005

GÖSTERGELER
Bin YTL

2004
Milyon $

Bin YTL

Milyon $

DÖNEN VARLIKLAR

939.381

700

780.510

582

Haz›r De¤erler

490.855

365

154.255

115

Alacaklar

267.032

199

508.401

379

Stoklar

181.494

135

117.854

88

DURAN VARLIKLAR

1.904.865

1.420

1.471.417

1.097

AKT‹FLER TOPLAMI

2.844.246

2.120

2.251.927

1.679

KISA VADEL‹ BORÇLAR

412.435

307

184.648

138

UZUN VADEL‹ BORÇLAR

505.845

377

365.848

273

ÖZ SERMAYE

1.925.966

1.436

1.701.431

1.268

PAS‹F TOPLAMI

2.844.246

2.120

2.251.927

1.679

Kaynak: TPAO (15.05.2007)

TPAO'nun 2004 y›l›nda 1.679 milyon dolar de¤erinde olan aktiflerinin toplam›, 2005
y›l›nda 441 milyon dolar tutar›ndaki art›ﬂla, 2.120 milyon dolar de¤erine ulaﬂm›ﬂt›r.
Önceki y›la göre, % 20,3 art›ﬂ göstererek 700 milyon dolara ulaﬂan dönen varl›klar,
aktifler toplam›n›n, % 33'ünü oluﬂturmaktad›r.
Y›l sonu kal›nt›s› 365 milyon dolar olan Haz›r De¤erler ise, dönen varl›klar›n yar›s›ndan fazla bir de¤ere sahiptir (% 52,2'si).
Kullan›lan toplam yabanc› kaynak tutar›ndaki art›ﬂ›n (% 66,4) etkisiyle, 2005 y›l› bilançosunun pasif toplam›, 2.120 milyon dolar yükselmiﬂtir.
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TPAO'nun 2005 y›l›nda yararland›¤› k›sa vadeli yabanc› kaynaklar, 2004 y›l›na göre % 122,5 oran›nda artarak, 307 milyon dolar düzeyine ç›km›ﬂt›r.
Uzun vadeli borçlardaki art›ﬂ oran› ise % 38,1 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2005 y›l› sonunda öz kaynaklar toplam›, önceki y›la göre % 13,2 artm›ﬂ ve 1.436 milyon dolar düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r.
TPAO toplam varl›klar›n›n, % 32,3'ünü yabanc› kaynaklarla (borçlanarak) finanse
etmektedir. Bu oran›n yükselmesi, yurtd›ﬂ›nda yürüttü¤ü projelerin finansman› için,
y›l içinde kulland›¤› uzun vadeli kredilerden kaynaklanmaktad›r.

Çizelge-20 : 31 Aral›k 2004-2005 Tarihleri ‹tibariyle Özet Gelir Tablosu
2005

GÖSTERGELER
Bin YTL
BRÜT SATIﬁLAR
Sat›ﬂlardan ‹ndirimler
NET SATIﬁLAR

2004
Milyon $

Bin YTL

Milyon $

1.460.405

1.088

1.119.648

834

64.219

48

67.192

50

1.396.186

1.040

1.052.456

784

Sat›ﬂlar›n Maliyeti

904.850

674

605.935

452

BRÜT SATIﬁ KÂRI/ZARARI

491.336

366

446.521

333

Faaliyet Giderleri

219.279

163

288.743

215

ESAS FAAL‹YET
KÂRI/ZARARI

272.057

203

157.778

118

DÖNEM KÂRI/ZARARI

265.642

198

441.208

329

Vergi ve Yasal
Yükümlülükler

112.891

84

5.763

4

DÖNEM NET KÂRI

152.751

114

435.446

325

Kaynak: TPAO (15.05.2007)

TPAO 2005 y›l› brüt sat›ﬂ has›lat›n›n, büyük bir bölümünü (% 80'den fazlas›n›) ham
petrol sat›ﬂ gelirlerinden elde etmiﬂtir.
2005 y›l› brüt sat›ﬂ has›lat›, önceki y›la göre % 30,5 oran›nda artarak,
1.460 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
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Benzer biçimde, 2004 y›l›ndan daha fazla do¤al gaz sat›lmas›n›n etkisiyle, brüt sat›ﬂ kar›, 2005 y›l›nda % 9,9 art›ﬂla 491,3 milyon YTL olmuﬂtur.
2005 y›l›nda; araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderlerinde önceki y›la göre % 48,6, pazarlama sat›ﬂ ve giderlerinde % 70,2 oran›nda düﬂüﬂ olurken, genel yönetim giderlerinde
ise % 14,3 oran›nda art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Söz konusu giderlerin azalmas›n›n etkisiyle esas faaliyet kar›, % 72,1 art›ﬂ göstererek, 272 milyon YTL düzeyine ç›km›ﬂt›r.
Esas faaliyetlerin d›ﬂ›ndaki di¤er faaliyetlere ait gelir ve giderler, ola¤an d›ﬂ› gelir ve
giderlerin önemli oranlarda azalmas›n›n sonucunda dönem kar›, yaklaﬂ›k % 40 oran›nda düﬂmüﬂtür (266 milyon YTL).
TPAO 2005 y›l›nda;

•

1.460 milyon YTL (1.088 milyon dolar) brüt sat›ﬂ (ciro), gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu-

nun, % 80'i ham petrol, % 17,5-18'i do¤al gaz ve % 1,5-2'si hizmet sat›ﬂlar›ndan
sa¤lanm›ﬂt›r.
Sat›ﬂ has›latlar›ndaki art›ﬂ, ham petrol fiyatlar›ndan kaynaklanmaktad›r.

•

Önceki y›la göre, % 32,6 oran›nda art›ﬂ gösteren net sat›ﬂ has›lat›, 2005 y›l›n-

da 1.396 milyon YTL (1.040 milyon dolar) düzeyine ç›km›ﬂt›r.

• 2004 y›l›nda 289 milyon YTL (215 milyon dolar) olan faaliyet giderlerinin,
% 24,2 oran›nda azalmas›n›n etkisiyle esas faaliyet kar›, 2005 y›l›nda, % 72 artarak 272 milyon YTL'ye (203 milyon dolar) ulaﬂm›ﬂt›r.

• TPAO'nun 2004 y›l›ndan ertelenen vergi tutar›, 37,7 milyon dolar olup, 2005 y›l› dönem kar›ndan ödeyece¤i vergi tutar› ise 46,6 milyon dolar (62,5 milyon YTL)
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

•

Toplam 113 milyon YTL (84 milyon dolar) olan bu tutar›n, dönem kar›ndan in-

dirilmesi sonucu dönem net kar›, 15,3 milyon YTL (114 milyon dolar) olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

8.BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNER‹LER
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Do¤ada bulunan ve kompleks bir hidrokarbon bileﬂi¤i olan petrol, uzun jeolojik süreçlerde karmaﬂ›k fiziksel ve kimyasal iﬂlemler sonucunda oluﬂmaktad›r.
Petrol; nehir, göl ve deniz halinde bulunmamaktad›r. Üzeri geçirimsiz kayalarla ve
milyonlarca çatlaklardan s›z›nt›lar halinde geçerek gelmektedir.
Petrol kaynaklar› aç›s›ndan zengin olan Irak, Suriye ve ‹ran gibi s›n›r komﬂular›m›z
olan ülkelerde daha sakin geçen jeolojik süreç, buralarda ayn› rezervuarlarda s›¤ ve
parçalanmam›ﬂ kapanlar›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Ülkemiz ise daha fazla jeolojik olaylar›n oluﬂmas› nedeniyle, bu ülkelerde oldu¤u gibi büyük ölçekte, ekonomik petrol sahalar› bulunmamaktad›r.
Ancak, ülkemizde baﬂta denizler olmak üzere yeterli düzeyde petrol/do¤al gaz arama faaliyeti gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
Kolay üretilebilir olmas›, taﬂ›nabilmesi ve iﬂlenebilmesi aç›s›ndan dünya ham petrol
talebinin, % 90'› gravitesi yüksek/hafif ve orta ham petrol ile karﬂ›lanmaktad›r.
Bu kaliteyi içeren ham petrol, dünya petrol kaynaklar›n›n ancak % 25'ini oluﬂturmaktad›r.
Geçmiﬂte ve günümüzde yap›lan savaﬂlar da, daha k›t olan bu tür kaynaklara ulaﬂmak ve bunlar› kontrol etmek için yap›lmaktad›r.
Türkiye'de bulunan petrol sahalar›n›n önemli bir bölümü, a¤›r petrol içermektedir.
Di¤er yandan, 19. yüzy›lda ticari olarak kullan›lmaya baﬂlanmas›yla petrol, servet ve
sermaye birikim kayna¤› olarak stratejik ürün niteli¤i kazanm›ﬂ ve uluslararas› siyaseti de belirleyen bir konuma gelmiﬂtir.
Özellikle II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda ham petrol talep ve tüketim trendleri, ülkelerin ekonomik geliﬂmelerinde rol oynayan önemli göstergeler haline gelmiﬂtir.
Ayr›ca, kolay vergilendirilebilir bir ürün olarak görüldü¤ünden ülkeler, ham petrol ve
petrol ürünlerine konulan vergiler yoluyla, önemli tutarlarda gelir elde edebilmektedirler.
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1960 y›l›nda OPEC'in kurulmas› ile petrol, ülkelerin ulusal politikalar›n› belirleyen
önemli bir araç olmuﬂtur.
OPEC'in varl›¤› ayn› zamanda, uzun y›llar Ortado¤u Bölgesi'nde hiçbir s›n›rlama ile
karﬂ›laﬂmadan faaliyetlerini yürüten uluslararas› petrol ﬂirketlerinin de hakimiyetlerinin k›r›lmas›na yol açm›ﬂt›r.
Ham petrol/do¤al gaz tüketiminin her y›l giderek artmas›, dünya ham petrol talebinin
de h›zla yükselmesine yol açt›¤›ndan dünya ülkeleri, özellikle Körfez Krizi ile birlikte
yeni petrol kaynaklar› aray›ﬂ›na yönelmiﬂlerdir.
Ayr›ca, Sovyetler Birli¤i'nin çözülmesiyle, Hazar Bölgesi'ndeki petrol/do¤al gaz sahalar› dünya piyasalar›na aç›lm›ﬂ olup, bu bölgeler uluslararas› dev petrol ﬂirketlerinin ilgi oda¤› haline gelmiﬂtir.
Türkiye'de ise petrol sektörünün önemi, ancak Cumhuriyetin kuruluﬂunu izleyen dönemde kavranm›ﬂt›r.
1926 y›l›ndan itibaren, bir yandan yasal alt yap›n›n düzenlenmesi çal›ﬂmalar›na di¤er yandan da petrol arama faaliyetlerine yönelinmiﬂtir.
- 1926 y›l›nda, 792 Say›l› Petrol Kanunu ç›kart›larak, devlete petrol arama yetkisi
verilmiﬂtir. Ancak, bu Yasa'da arama ve iﬂletme faaliyetlerine iliﬂkin konular hükme
ba¤lanmad›¤› gibi, ham petrolün taﬂ›nmas› ve rafinaj› konular› ise dikkate al›nmam›ﬂt›r.
- 20.05.1933 tarihinde, 2189 Say›l› “Alt›n ve Petrol Arama ve ‹ﬂletme ‹dareleri Teﬂkiline Dair Yasa”ya dayanarak, petrol sektöründe ilk organizasyon olan, “Petrol Arama ve ‹ﬂletme Dairesi” kurulmuﬂtur.
- 22.6.1935 tarihinde, 2804 Say›l› Yasayla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)
kurularak, 1933 y›l›nda kurulan idare kald›r›l›p devlet ad›na arama ve sondaj faaliyetlerini yürütme görevi MTA Enstitüsü'ne devredilmiﬂtir.
- 1934-1954 döneminde, a¤›rl›kl› olarak Trakya ve Güney Do¤u Anadolu bölgesinde
olmak üzere toplam 95 adet kuyu sondaj› yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda
1940 y›l›nda Raman ve 1947 y›l›nda Garzan petrol sahalar› keﬂfedilmiﬂtir.
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- 1953 y›l›nda, Batman Rafinerisi kurulmuﬂ ve Türkiye'de bu rafineride üretilen ürünler yoluyla 1956 y›l›nda 8 milyon dolarl›k döviz tasarrufu sa¤lam›ﬂt›r.
- 07.03.1954 tarihinde, yürürlü¤e giren 6326 Say›l› Petrol Kanunu ile Türkiye'deki
petrol sektörüne iliﬂkin tüm faaliyetlerin yasal çerçevesi düzenlenmiﬂtir.
- 10.12.1954 tarihinde, 6327 Say›l› yasaya dayanarak TPAO kurulmuﬂtur. Petrol/do¤al gaz sektöründeki faaliyetlerin devlet ad›na yürütülmesi görevi TPAO'ya devredilmiﬂtir.
- TPAO, kuruluﬂ yasas›ndaki hükme dayanarak, zamanla ham petrol rafinaj›, taﬂ›ma, pazarlama, petrokimya ve gübre sanayi alanlar›nda faaliyet yürüten ﬂirketler kurarak, öngörülen dikey entegre yap›y› dünyadaki uygulamalar paralelinde gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Bu anlamda; POAﬁ, D‹TAﬁ, TÜPRAﬁ, BOTAﬁ, ‹GSAﬁ, ‹PRAGAZ ve PETK‹M,
TPAO'nun ba¤l› ortakl›klar› olarak faaliyetlerini 1980'li y›llara kadar sürdürmüﬂlerdir.
- 1955-1968 döneminde, 7 ham petrol üretim sahas› keﬂfedilmiﬂtir. 23 arama tespit
ve 44 üretim kuyusu olmak üzere toplam 67 kuyu sondaj› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
1955 y›l›nda 178.596 varil/y›l olan ham petrol üretimimiz, 1968 y›l›nda 1.024.580 varil/y›l seviyesine yükselmiﬂtir.
- 1966 tarihinden sonra h›zla artan petrol faaliyetleri sonucunda 11 sondaj kulesi ile
34 arama-tespit ve 80 üretim kuyusu olmak üzere, toplam 114 kuyu (180.540 m)
sondaj› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
- 1970 y›l›n›n baﬂ›nda, Hamitabat-1 do¤al gaz kuyusu keﬂfedilmiﬂtir ve ayn› zamanda, ülkemizin petrol potansiyelini ortaya ç›karmak amac›yla, ‹skenderun Körfezi ve
Mersin civar›nda yap›lan aramalarla 3 adet off-shore kuyusu aç›lm›ﬂt›r.
- 18.04.1973 tarihinde, 1702 Say›l› Yasa ile 6326 Say›l› Petrol Kanununda yap›lan
de¤iﬂikliklerle Petrol ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü (P‹GM) teﬂkilat yasas› düzenlenerek,
petrol faaliyetlerinin kontrol ve denetimi bu kuruma verilmiﬂtir.
Yabanc› ﬂirketlerinin, arama yapmadan ald›klar› çok say›daki ruhsatla arama alan-
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lar›n› uzun süre kapatmalar› nedeniyle, Türkiye'de a¤›rl›kl› olarak tek baﬂ›na arama
faaliyeti yürüten TPAO'nun, yeni arama sahalar› bulabilmesi için, TPAO'nun her bir
petrol bölgesinde alabilece¤i ruhsat say›s›, 8'den 16'ya ç›kar›lm›ﬂt›r.
- 02.09.1978 tarih ve 7/25322 Say›l› yasa ile 11 olan petrol bölgeleri say›s›, 18'e ç›kar›lm›ﬂt›r.
Di¤er yandan, 1954 tarihinden bu yana Türkiye'de arama faaliyeti yürüten yabanc›
petrol ﬂirketleri, büyük rezervlere sahip ekonomik sahalar bulamad›klar›ndan üretime yönelmemiﬂlerdir.
Bu sahalar, daha sonra TPAO taraf›ndan de¤erlendirilerek üretim yap›lm›ﬂt›r.
- 1973-1983 döneminde Güneydo¤u Anadolu ve Trakya bölgelerinde bulunan
30 sahan›n % 73,3'ü (22 adet) TPAO taraf›ndan, % 23,3'ü (7 adet) N.V. TURKSE
SHELL ve % 3,4'ü (1 adet) AME+TRANSMEN OIL CO. taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
1969 y›l›nda, 3,6 milyon ton/y›l olan ham petrol üretimi her y›l giderek düﬂmüﬂ ve
1983 y›l›nda, 2,2 milyon/y›l olmuﬂtur.
Yabanc› petrol ﬂirketlerinin, 1973 y›l›nda % 71 olan pay›, 1983 y›l›nda % 56'ya
düﬂerken, TPAO'nun üretimdeki pay› artarak, 1973'de % 29 iken, 1983 y›l›nda
% 44'e ulaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye'de üretilen ham petrolün tüketimi karﬂ›lamadaki pay› ise 1968 y›l›nda % 58
iken, 1983 y›l›nda % 27 oran›na düﬂmüﬂtür. Bu oran 2006 y›l›nda % 7'ye kadar gerilemiﬂtir.
Türkiye'deki yerli ham petrol üretiminde yaﬂanan düﬂüﬂlere çözüm olarak,
yerli/yabanc› özel petrol ﬂirketlerine avantajlar sa¤lamak amac›yla, 28.03.1983 tarih
ve 2808 Say›l› Petrol Yasas› ile yeni de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
01.01.1980 tarihinden itibaren bulmalar› koﬂuluyla, petrol ﬂirketlerine ham
petrol/do¤al gaz sahalar›nda, karada % 35 ve denizde % 45'ini, ihraç etme hakk›
verilmiﬂtir.
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TPAO'ya, yabanc› ﬂirketlerle ortakl›k kurma yetkisi ve TPAO'nun sahip olabilece¤i
ruhsat say›s› 16'dan 12'ye indirilmiﬂtir.
Ancak, sunulan cazip düzenlemelere ra¤men, orta ve büyük ölçekteki yabanc› ﬂirketlerinin, Türkiye'de yat›r›m yapmalar› sa¤lanamam›ﬂ ve bunlar, önce arama yat›r›mlar›n› azaltarak h›zla üretime yönelmiﬂler ve kalan rezervlerini de küçük petrol
(paravan) ﬂirketlerine satarak, ülkemizden çekilmiﬂlerdir.
1980'li y›llarda TPAO, dünyadaki en büyük 500 büyük firma aras›nda 63. s›rada yer
alm›ﬂt›r. 1980 y›l› ayn› zamanda, TPAO'nun yeniden yap›lanmas› aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmuﬂtur.
TPAO'nun, bu dönemdeki arama stratejisi; bölge sisteminden proje sistemine geçen
bir yap›lanmay› esas almaktad›r.
Uluslararas› petrol ﬂirketleri ile “Ortak Petrol Arama Anlaﬂmalar›” yaparak, hidrokarbon arama çal›ﬂmalar›n› yürütmeye baﬂlam›ﬂt›r.
1983-1991 döneminde TPAO, yurtiçi ham petrol üretiminde tek baﬂ›na belirleyici olma konumuna gelmiﬂtir.
1984 y›l›nda, 947,5 bin ton olan ham petrol üretimini yaklaﬂ›k 3,6 kat art›rarak, 1991
y›l›nda, ilk defa 4,5 milyon ton düzeyine ç›karm›ﬂt›r. Ayn› y›l, Türkiye'de üretilen ham
petrolün, % 77,8'i TPAO taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Küreselleﬂme ve dünya ile entegrasyon ad› alt›nda parçalanan entegre yap›:
Dünyadaki örnekleri gibi, aramadan pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri kapsayan bir
petrol ﬂirketi yap›lanmas› halinde olan TPAO ve bünyesindeki kuruluﬂlar, 1980'lerin
ortalar›ndan itibaren özelleﬂtirmelere haz›rlamak amac›yla; KHK ç›kar›larak tek tek
anonim ﬂirketler haline getirilmiﬂlerdir.
TPAO'dan kopar›larak sat›ﬂa haz›r hale getirilen ‹PRAGAZ, TÜPRAﬁ, POAﬁ,
D‹TAﬁ, PETK‹M, ‹GSAﬁ ba¤l› ortakl›k konumundan ç›kar›lm›ﬂ ve özelleﬂtirme program›na al›nm›ﬂlard›r.
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Dikey entegre yap›n›n sona ermesiyle TPAO, rafinaj, boru hatlar› ve tankerlerle ham
petrol taﬂ›mac›l›¤›, petrol ürünleri da¤›t›m›, petrokimyasallar›n üretimi gibi, karl› alanlardaki faaliyetlerden ç›kart›lm›ﬂt›r.
TPAO'nun faaliyet alan›; ham petrol/do¤al gaz arama, üretim ve sat›ﬂ› ile s›n›rland›r›larak, kolayca ve ucuz bir biçimde sat›ﬂ›n›n koﬂullar› haz›rlanm›ﬂt›r.
Söz konusu yeniden yap›lanma operasyonundan sonra, yurtiçi ham petrol üretimi
her y›l giderek düﬂmüﬂ, 1991 y›l›nda 4,5 milyon ton olan TPAO üretimi, 2003 y›l›nda
2,4 milyon tona, 2005 y›l›nda ise 1,6 milyon ton düzeyine gerilemiﬂtir.
Di¤er yandan, yurtiçi ham petrol/do¤al gaz üretiminin düﬂmesinde, TPAO'nun arama faaliyetlerinde yurtd›ﬂ›na yönelmesinin de önemli etkisi olmuﬂtur.
Petrol sektöründe tek kamu kuruluﬂumuz olan TPAO, yurtd›ﬂ› faaliyetlerini 1988 y›l›nda ba¤l› ortakl›k olarak kurulan TPIC vas›tas›yla yürütmektedir.
TPAO, yurtd›ﬂ›nda yabanc› petrol ﬂirketleri ile arama-üretim ortakl›k anlaﬂmalar› yoluyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Azerbaycan'da ACG Projesinde % 6,75, ﬁah Denizi Projesinde % 9, Alov Projesinde % 10 ve BTC Projesinde % 6,53 paya sahiptir.
Ayr›ca Güney Kafkasya Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesinde % 9 hissesi bulunmaktad›r.
- Kazakistan'da kurulan KazakTürkMunay (KTM) Ltd. ﬂirketindeki kat›l›m pay› % 49
oran›ndad›r.
TPAO, yurtd›ﬂ› aramalar›ndan yurtiçi rezervlerine yaklaﬂ›k, 700 milyon varil ek katk›
sa¤lam›ﬂt›r.
Ancak, kendi öz kaynaklar›yla karﬂ›lad›¤› yurtd›ﬂ›ndaki zorunlu yat›r›m harcamalar›ndaki art›ﬂlar, yurtiçi arama-üretim faaliyetlerinin düﬂmesine yol açmaktad›r.
Oysa, Türkiye gibi üretilebilir petrol rezervlerinin düﬂük oldu¤u bir ülkede üretimin art›r›lmas›, arama faaliyetlerinin süreklilik göstermesiyle sa¤lanabilir.
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‹thal petrol/do¤al gaz kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›¤›m›z›n azalt›lmas› ve ulusal ç›karlar›m›z›n korunmas› için, devlet ad›na faaliyet gösteren TPAO'nun öncelikli tercihi,
yurtiçi arama ve üretim faaliyetlerini geliﬂtirerek art›rmas› yönünde olmal›d›r.
Di¤er yandan, gerek uluslararas› konjonktür gerekse de yurtiçinde deniz alanlar›nda
arama faaliyetinin yo¤unlaﬂt›r›lmas› ihtiyac› nedeniyle, TPAO'nun sismik arama gemisi ihtiyac›n›n giderilmesi gerekmektedir.
TPAO'nun özelleﬂtirilmesinin önü aç›lmaktad›r.
17.01.2007 tarihinde TBMM'de h›zla ç›kar›lan 5574 Say›l› “Türk Petrol Kanunu” ile
6326 Say›l› Petrol Kanunu'nda köklü de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan, TBMM'de yeniden görüﬂülmek üzere iade edilen söz
konusu yasa ile;
- TPAO'nun ulusal kamu kuruluﬂu olarak, devlet ad›na petrol, do¤al gaz arama ve
üretim faaliyetlerinde bulunma hakk› elinden al›nmaktad›r.
Yani devlet, petrol sektöründen tamamen çekilmektedir. Türkiye'deki petrol/do¤al
gaz arama ve üretim faaliyetlerini hemen hemen tek baﬂ›na belirleyen, kontrol eden
TPAO'nun, sahip oldu¤u birçok avantaj› da di¤er yerli/yabanc› özel petrol ﬂirketleriyle ayn› konuma getirilerek kald›r›lmaktad›r.
1980'lerden sonra özelleﬂtirme programlar› do¤rultusunda entegre yap›s› parçalanarak ekonomik olarak güçsüzleﬂtirilen TPAO, bu yasal düzenleme ile dikey entegre yap›da olan uluslararas› dev petrol ﬂirketleriyle, eﬂit olmayan koﬂullarda rekabete sürüklenmektedir.
TPAO'nun özelleﬂtirilerek, ucuz ve kolayca sat›lmas›n›n olanaklar› yarat›lmaktad›r.
Böylece Türkiye petrol sektörü ele geçirilerek, TPAO'nun yurtiçi ve yurtd›ﬂ› yat›r›mlar› yan›nda, enerji koridorunun kontrol ve kazanc›na da sahip olunacakt›r.
Türkiye halk›n›n büyük tepki gösterdi¤i söz konusu kanun geri çekilmelidir.
TPAO'nun, kuruluﬂundaki dikey entegre yap›s› yeniden sa¤lanmal› ve ba¤›ms›z,
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özerk bir kamu kuruluﬂu olarak faaliyetlerini sürdürmelidir. Dikey entegre yap›n›n
TPAO bünyesinde yeniden oluﬂturulmas› için, ülkemizin rafineri ihtiyac› da göz
önünde bulundurularak, TPAO taraf›ndan bir rafineri kurulmas› öncelikli olarak gündeme al›nmal›d›r.
TPAO, böyle bir model ile yurtiçi ve yurtd›ﬂ› petrol sektöründe bölgesel bir enerji ﬂirketi konumunda olacakt›r.
‹stihdam politikalar›nda, yasal düzenlemeler ve mevzuat göz ard› edilmektedir.

TPAO'da, Türkiye'de petrol aramac›l›¤›, sondaj, kuyu tamamlama, üretim faaliyetlerine iliﬂkin teknik bilgi ve donan›ma sahip toplam 4828 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
Bunlar›n % 54,3'ünü kapsam içi, % 23,3'ünü kapsam d›ﬂ› ve % 22,4'ünü geçici iﬂçi
statüsünde çal›ﬂanlar oluﬂturmaktad›r.
Son y›llarda uygulanan istihdam politikalar›yla, y›llar›n deneyimiyle kazan›lan birikim, heba edilmektedir.
TPAO Yönetim Kurulu'nun; 04.01.2002 tarih ve 1409/8 Say›l› karar›na dayanarak,
emeklili¤i kazanm›ﬂ kapsam d›ﬂ› çal›ﬂanlar ile 19.08.2003 tarih ve 1438/13 Say›l›
karar› gere¤i hizmetine ihtiyaç duyulmayan 52 yaﬂ ve üzeri kapsam içi statüde çal›ﬂanlar›n iﬂ akitleri feshedilmektedir.
Bu uygulama, adeta re'sen emeklilik iﬂlemi gibi sürdürülmektedir.
Ayr›ca, kapsam içi personelin baﬂlang›ç ücretleri çok düﬂük tutulmakta ve çal›ﬂanlar
aras›nda ücret dengesizliklerinin yarat›lmas›na yol aç›lmaktad›r.
Çal›ﬂanlar aras›nda huzursuzluklara yol açarak çal›ﬂma bar›ﬂ›n› bozan bu tür uygulamalara son verilmelidir.
Di¤er yandan, TPAO merkezi yurtd›ﬂ›nda olan ba¤l› ortakl›¤› TPIC ile yapt›¤› protokole dayanarak, 4857 Say›l› ‹ﬂ Yasas› ve kamu kurumlar›nda iﬂçi al›mlar›na iliﬂkin
mevzuata ayk›r› biçimde (taﬂeronlaﬂma) asli ve sürekli iﬂlerde, yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda TPIC personeli istihdam etmektedir.
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Yurtd›ﬂ›nda iﬂtirak ve bürolar›ndaki çal›ﬂanlar›n, ücret, konut kiras›, harc›rah ödemeleri vb. konularda da bir standart bulunmamaktad›r.
Bu tip keyfi uygulamalar, ticari esaslar ve iﬂletmecilik gereklerine uygun faaliyet yapmakla yükümlü olan TPIC'in amaçlar› ile ba¤daﬂmamaktad›r.
TPAO'nun, zarara u¤ramamas› ve çal›ﬂma iliﬂkilerinin kurallar›yla yürütülmesi için,
mevcut mevzuat ve yasal düzenlemelere ayk›r› olan bir tür özel istihdam biçimine
dönüﬂen bu iﬂ iliﬂkilerine son verilmelidir.
TPAO, tüm olumsuz koﬂullara karﬂ›n, karl› bir kuruluﬂ olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

TPAO'nun, varl›klar›n›n toplam› 2.120 milyon dolar de¤erinde olup, öz kaynaklar›
1.436 milyon dolar düzeyindedir.
Ancak, yurtd›ﬂ›nda yürüttü¤ü projelerin finansman› için, uzun vadeli krediler kullan›ld›¤›ndan, varl›klar› toplam›n›n % 32'sini yabanc› kaynaklar oluﬂturmaktad›r.
TPAO 2005 y›l›nda;
- Ham petrol, do¤al gaz ve hizmet sat›ﬂlar›ndan oluﬂan 1.088 milyon dolar sat›ﬂ
has›lat›,
- Toplam 84 milyon dolar vergi ve yasal yükümlülüklerine iliﬂkin ödeme,
- 114 milyon dolar dönem net kar› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Teknik altyap› ve bilgi birikimiyle, Türkiye'de faaliyette bulunan yabanc› ﬂirketlerin
birlikte çal›ﬂmak için önemli bir teknik güç olarak gördükleri ulusal kamu ﬂirketimiz
TPAO'nun sahip oldu¤u potansiyelin gerçekleﬂmesi için, özerk kuruluﬂ olarak faaliyetlerini sürdürmesi sa¤lanmal› ve kamusal niteli¤i korunarak, desteklenmelidir.

EK
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EK
Petrol Sektöründe Ya¤ma; Irak’ta Savaﬂla Türkiye’de Yasayla
“ADI TÜRK KEND‹S‹ YABANCI OLAN PETROL KANUNU”
G‹R‹ﬁ
Türkiye’de petrol sektöründeki arama, üretim, taﬂ›ma, rafinaj, da¤›t›m ve pazarlama
faaliyetlerinin tamam›, 1954 tarihinde Amerikal› jeolog/hukukçu Max Bell’in yard›m›yla haz›rlanan ve son derece liberal nitelikte olan 6326 Say›l› Petrol Kanunu’nda
düzenlenmiﬂtir. Bu kanun, sektördeki geliﬂmelere paralel olarak beﬂ kez de¤iﬂikli¤e
u¤ram›ﬂt›r.
Enerji sektörünün serbestleﬂtirilmesine yönelik olarak yap›lan bir dizi düzenlemeden
petrol sektörü de pay›n› alm›ﬂt›r.
Sektörde birbirini tamamlayan bir bütünlük içeren faaliyetler; petrol faaliyetleri (arama-üretim) ve piyasa faaliyetleri (taﬂ›ma, rafinaj, depolama, da¤›t›m, pazarlama)
olarak ayr›lm›ﬂt›r.
BP baﬂta olmak üzere, uluslararas› petrol ﬂirketlerinin talimatlar› do¤rultusunda IMF
ve DB’nin dayatmalar›yla “Kemal Derviﬂ Yasalar›–15 günde 15 yasa” olarak tan›mlanan giriﬂimle, öncelikle piyasa faaliyetleri ayr› ayr› yasalarla düzenlenmiﬂtir.
2.5.2001 tarihinde 4646 Say›l› Do¤al Gaz Piyasas› ve 4.12.2003 tarihinde 5015 Say›l› Petrol Piyasas› Yasalar› düzenlenerek, sektörün söz konusu faaliyetleri
6326 Say›l› Yasa’n›n kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.
6326 Say›l› Petrol Kanunu’nun kapsam›nda kalan ve petrol sektörünün ilk halkas›
olan arama-üretim faaliyetleri de, uluslararas› petrol tekellerinin talepleri çerçevesinde haz›rlanan Yasa Tasar›s›nda düzenlenerek 17 Ocak 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndan hiç tart›ﬂ›lmadan sessizce geçirilmiﬂtir.
Ülkemizde seçim atmosferinin yaratt›¤› etki ile milliyetçilik yar›ﬂ›na kat›lan AKP hükümeti, Yeni Yasa’n›n ad›n› “Türk Petrol Kanunu” olarak de¤iﬂtirmeyi de ihmal etmemiﬂtir.
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Ad› Türk, içeri¤i sadece yabanc› petrol ﬂirketlerini ç›karlar›n› gözeten bu yasayla
Türkiye petrol sektörü tamamen yabanc›lara teslim edilmektedir.
Aﬂa¤›da 6326 Say›l› eski Petrol Kanunu ile 5574 Say›l› Türk Petrol Kanunu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Di¤er bir baﬂl›kta ise Irak iﬂgali öncesinde ABD kökenli uzmanlar›n ve Irak
hükümeti temsilcilerinin de kat›l›m›yla çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ Irak Petrol Kanunu’ndaki
modelleme yöntemi ile (petrol üretim-paylaﬂ›m sözleﬂmeleri) Türk Petrol Yasas›’n›n
iliﬂkisi incelenmiﬂtir.
Bu çal›ﬂma, petrol sektöründeki ya¤man›n, Irak’ta savaﬂla, Türkiye’de yasayla gerçekleﬂece¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.
16 Mart 1954 tarih ve 6326 Say›l› Petrol Kanunu ile 17 Ocak 2007 Tarih ve 5574
Say›l› Türk Petrol Kanunu’nun Karﬂ›laﬂt›r›lmas›:

• 6326 Say›l› Petrol Yasas›’n›n Bölüm 1: “Mülkiyet ve Maksat” baﬂl›¤›, 17.1.2007
tarih ve 5574 Say›l› Petrol Yasas›’nda Mülkiyet ibaresi kald›r›larak, “Amaç, Kapsam ve Tan›mlar” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
6326 Say›l› Petrol Yasas›’n›n 1. maddesinde yer alan, “Türkiye’deki petrol kaynaklar› devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndad›r” hükmü, yeni yasada 3. maddede
yer almaktad›r. Daha çok ticari faaliyetlerin öne ç›kar›ld›¤› bu yeni yasada, petrol
sektöründe mülkiyet kavram›na olumsuz yaklaﬂ›m, yasan›n tümüne yans›maktad›r.

• 6326 Say›l› eski yasan›n 2. maddesinde; bu kanunun amac›, “Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklar›n›n Milli menfaatlere uygun olarak, h›zla, sürekli ve etkili bir
biçimde aranmas›n›, geliﬂtirilmesini ve de¤erlendirilmesini sa¤lamakt›r,” denilirken, 5574 Say›l› Yasa’n›n 1. maddesinde, milli menfaatlere uygun olarak ibaresi ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bununla petrol sektörüne iliﬂkin faaliyetlerde, ülke ç›kar›na uygunluk ilkesi terk
edilerek, petrol faaliyetlerinde piyasaya sunum, kullan›m ve ﬂirketlerin ticari kazançlar› belirleyici olmaktad›r.
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• 6326 Say›l› Yasa’n›n 3. maddesinin 2. f›kras›ndaki; “Türk Silahl› Kuvvetleri ve
Türkiye’nin di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile gerçek ve tüzel kiﬂiliklerin ve Türkiye’deki tasfiyehanelerin, petrol tasfiye etmek için kulland›klar› petrol ve Türkiye
hudutlar› ve karasular› dâhilinde her türlü yabanc› kara, deniz ve hava vas›talar›na verilen petrolün tümüne, ‘Memleket ‹htiyac›’ denilir” tan›m›, yeni petrol yasas›nda yer almamaktad›r. Dünya ülkelerinde ülke gereksinimi olarak bulundurulan
ulusal ham petrol ihtiyac›, miktar olarak kalkt›¤› gibi, kavram olarak dahi bu yasada yer almamaktad›r.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 4. maddesinin 1. f›kras›nda; talebin milli menfaatlere uygun olmas› kriteri, Yeni Yasa’n›n bu konuyu düzenleyen 3. maddesinden ç›kar›lm›ﬂt›r. Petrol hakk› talebinde baﬂvuran›n, mali yeterlili¤i, iﬂ ve yat›r›m program›
yeterli ölçüt olarak görülmektedir. Kamu yarar›/toplumsal ç›kar gözetilmemektedir.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 6. maddesindeki; “Petrol ile ilgili; müsaade, arama ve iﬂletme ruhsatnamesi alma hakk› devlet ad›na Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›’na (TPAO) aittir,” hükmü iptal edilerek, yeni yasada yer almam›ﬂt›r. Böylece tek kamu petrol ﬂirketimiz olan TPAO’nun, özelleﬂtirilmesinin önü aç›lmaktad›r. Ayr›ca ülkemiz, ulusal enerji politikalar›n›n oluﬂturulmas›n› ve uygulanmas›n› sa¤layacak önemli bir arac›ndan/kurumundan mahrum kalmaktad›r.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 12. maddesindeki; “Milli Menfaatin Korunmas›” ibaresi
ile yine ayn› maddenin 1. f›kras›ndaki “yabanc› devletlerin do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak idaresinde etkili olabilecekleri ﬂirketleri ile yabanc› bir devlet için
veya yabanc› bir devlet ad›na hareket eden ﬂah›slar›n, petrol faaliyetlerinde bulunamayacaklar›, mülk edinemeyecekleri, tesis kuramayacaklar›” hükmü, yeni
yasada yer almayarak iptal edilmiﬂtir. Böylece son derece stratejik bir alan olan
petrol sektöründe, yabanc› devlet ve ﬂirketlerin egemenli¤inin önündeki engeller
de kald›r›lmaktad›r. Ayn› zamanda, ulusal ç›kar›n korunmas› ilkesi kald›r›l›rken,
uluslararas› petrol ﬂirketlerine önemli avantajlar sa¤lanmaktad›r.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 13. maddesinin 1. f›kras›ndaki; “petrol hakk› sahipleri,
1.1.1980 tarihinden sonra keﬂfettikleri petrol sahalar›nda ürettikleri ham petrol ve
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do¤al gaz›n tamam› üzerinden kara sahalar›nda %35’ini ve deniz sahalar›nda
%45’ini ham veya mahsul olarak ihraç etmek hakk›na sahiptirler. Geri kalan k›s›m
ile 1.1.1980 tarihinden önce bulunmuﬂ sahalardan üretilen ham petrol ve do¤al
gaz›n tamam› ve bunlardan elde edilen petrol ürünleri memleket ihtiyac›na ayr›l›r,” hükmü iptal edilmiﬂ olup, yeni yasada yer almamaktad›r. Dolay›s›yla yeni
yasayla, memleket ihtiyac›na yönelik miktar›n ayr›lmas› zorunlulu¤unun kald›r›lmas›, yabanc› petrol ﬂirketlerine, ülkemizde ürettikleri ham petrol ve do¤al gaz›n
tamam›n› yurt d›ﬂ›na ihraç etme olana¤› sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu durumda, ola¤anüstü durumlarda dahi ülkemizin ham petrol ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›, piyasan›n ve petrol tekellerinin insaf›na terk edilmektedir.

• 6326 Say›l› Petrol Kanunu’nun 45. maddesinin 1. f›kras›nda yer alan; “Bölge
Taksimat› Bakanlar Kurulu’nun yetkisindedir. Türkiye 18 petrol bölgesine ayr›lm›ﬂt›r,” düzenlemesi, iptal edilmiﬂtir. 5574 Say›l› Türk Petrol Kanunu’nun
12. maddesinde ise “Türkiye, kara ve deniz olmak üzere 2 petrol bölgesine ayr›l›r,” biçiminde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 53. maddesinin 1. f›kras›ndaki “Bir arama sahas›, 50 hektardan fazla olamaz” hükmü, yeni yasada, “karalarda 100 bin, denizlerde 1 milyon hektard›r” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Yine 53. maddenin 2. f›kras›nda; “Bir bölgede bir tüzel kiﬂi ayn› zamanda 8 arama ruhsatnamesine sahip olabilir. Ancak TPAO, toplam ruhsat adedi petrol arama bölge say›s›n›n on kat›n› aﬂmamak kayd›yla, her bölgede en çok 12 adet arama ruhsat› alabilir” hükmü yeni yasada yer almam›ﬂt›r. 5574 Say›l› Yasa’n›n
16. maddesiyle arama ruhsat›ndaki s›n›rlama kald›r›lm›ﬂt›r. Gerek TPAO’nun
ruhsat say›s›ndaki avantajl› konumunun kald›r›lmas›, gerekse ruhsat say›s›n›n ve
ruhsat alan›n›n s›n›rland›r›lmamas›, büyük sermayeli ve güçlü uluslararas› petrol
ﬂirketlerinin lehine ruhsat tekelleﬂmesine yol açacakt›r.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 55. maddesinin 1. f›kras›nda, “bir arama ruhsatnamesinin
süresi 4 y›ld›r” hükmü, yeni yasada karalarda 5 y›l, denizlerde 8 y›l olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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• 6326 Say›l› Yasa’n›n 56. maddesinde; “Aray›c› her arama sahas› için Devlet
Hakk› ödemekle yükümlüdür. Devlet Hakk›, arama sahas›n›n hektar› baﬂ›na
y›lda;
1,2,3’üncü y›llar için
4. ve 5. y›llar için
5 y›ldan sonra her y›l için

400
800
1200 TL’dir.

Bakanlar Kurulu, bu miktarlar› 10 kat›na kadar art›rabilir. Denizlerde su derinli¤i
ve çal›ﬂma ﬂartlar› göz önüne al›narak, Bakanl›kça %50 oran›na kadar azalt›labilir” olarak yer alan düzenleme, 5574 Say›l› Yasa’n›n 18. maddesinde “aramac›lar, devlet hakk›ndan tamamen muaf tutulmakta ve iﬂletmeciler, y›lda hektar
baﬂ›na 1 YTL Devlet Hakk› ödemekle yükümlüdür. Denizlerde bu miktar dörtte bir
oran›nda tahsil edilir,” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 64. maddesinin 5. f›kras›nda yer alan; “Petrol ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ü (P‹GM), müzayedeye ç›kmazdan önce, TPAO’ya bu sahan›n iﬂletme
ruhsatnamesini isteyip istemedi¤ini TPAO’ya sorar. TPAO’nun talebi halinde, saha müzayedeye ç›kar›lamaz ve iﬂletme ruhsat› TPAO’ya verilir,” hükmü, iptal edilerek, TPAO’nun sahip oldu¤u bu olanak da elinden al›nm›ﬂt›r.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 76. maddesinin 1. f›kras›ndaki; “Bir aray›c› veya iﬂletmeci,
arama veya iﬂletme sahas›ndan istihsal edip depolad›¤› petrolün sekizde birini
(%12,5) Devlet Hissesi olarak ödemekle mükelleftir,” hükmü, yeni yasan›n 19. maddesinde ﬂöyle düzenlenmiﬂtir;
“Bir aray›c› veya iﬂletmeci, tek rezervuar olarak tan›mlanm›ﬂ üretim sahas›ndan
üretti¤i petrolden, aﬂa¤›da belirlenen dilimler aras›nda ayl›k net üretimin gün
say›s›na bölünmesiyle bulunan günlük üretim miktarlar›na göre tespit edilen
oranlarda Devlet hissesi ödemekle yükümlüdür. Devlet hissesi aﬂa¤›da belirtilen
oranlardad›r:
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Çizelge-1: Karalarda Devlet Hissesi Oranlar›
Üretim Sahas› baz›nda
Do¤al gaz üretimi
(M3 /Gün)

Üretim Sahas› baz›nda
Ham petrol üretimi
(Varil/Gün)
500'e kadar

%2

85 000’e kadar

%3

501-2000 için

%4

85 001-340 000 için

%6

2001-5000 için

%6

340 001-750 000 için

%8

%8

750 001-1 500 000 için

% 10

% 12

1 500 000’ den fazla için

% 12

5001-10 000
10 000’den fazla için

Çizelge-2: Denizlerde Devlet Hissesi Oranlar›
Üretim Sahas› baz›nda
Do¤al gaz üretimi
(M3 /Gün)

Üretim Sahas› baz›nda
Ham petrol üretimi
(Varil/Gün)
20 000’e kadar

%2

3 300 000’e kadar

%3

20 001-50 000 için

%6

3 300 001-8 200 000 için

%6

50 001-100 000 için

%8

8 200 001-16 400 000 için

%8

100 001-150 000 için

% 10

16 400 001-24 600 000 için % 10

150 000’den fazla için

% 12

24 600 000’den fazla için

% 12

Su derinli¤i; 0 metre ile 500 metre aras›ndaki sahalardan yap›lan üretimden
% 5, 501-1000 metre aras›ndaki sahalardan yap›lan üretimden % 10, 1001 metre ile 1500 metre aras›ndaki sahalardan yap›lan üretimden % 20, 1500 metreden
fazla olan sahalardan yap›lan üretimden % 30 oran›nda daha az Devlet hissesi
al›n›r.
Gravitesi 16 API’dan az olan ham petrolden % 50 oran›nda daha az Devlet hissesi al›n›r.”
6326 Say›l› Petrol Kanunu’nda; %12,5 olan Devlet Hissesinin kademeli olarak
%2’ye kadar düﬂürülmesinden ülkemizin y›ll›k gelir kayb›, milyon dolarlarla ifade
edilebilir.
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Örne¤in; karalarda yap›lacak günde 500 varil ham petrol üretiminden 6326 Say›l› Yasa’ya göre al›nacak devlet hissesinin miktar›, 62,5 varil ve ortalama
50 dolar/varil üzerinden de¤eri 3.125 dolar iken; yeni yasada getirilen ﬂekli ile
devlet hissesi miktar› 10 varile ve parasal de¤eri 500 dolar olacakt›r. Burada devletin günlük gelir, kayb› 2.625 dolar olacakt›r. Yani ülkemizde üretilen ham petrolden elde edilecek gelirin, %84’ü petrol tekellerine aktar›lacakt›r.
Denizlerde ise bu kay›p, daha büyük rakamlara ulaﬂacakt›r. Denizlerde günde
20.000 varil ham petrol üretiminden al›nacak devlet hissesi; miktar›, 6326 Say›l›
yasaya göre (%12,5); 2.500 varil ve 50 dolar/varil üzerinden parasal de¤eri
125.000 dolar iken, 5574 Say›l› Türk Petrol Kanunu’ndaki düzenleme ile devlet
hissesi miktar› 400 varile ve de¤eri 20.000 dolara düﬂecektir. Devletin gelir kayb›
günlük 105.000 dolar olacakt›r.
Ayr›ca 1500 metre su derinli¤i indirimi sonras›nda ise bu miktar 320 varil ile ve
parasal de¤eri 16.000 dolara düﬂecektir. 6326 Say›l› Yasa ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda,
ülkemizin sadece günlük gelir kayb›, 109.000 dolara ulaﬂacakt›r.

• 6326 Say›l› Petrol Yasas›’n›n vergilendirme ile ilgili 95. maddesinin
1. f›kras›nda; “Petrol hakk› sahibi yürürlükte bulunan bütün vergi, resim ve harç
kanunlar› ile Vergi Usül Kanunu hükümlerine, bunlar›n ek ve tadillerine ve bunlar›n yerine kaim olacak kanunlara tabidir. ﬁöyle ki; bunlar›n net kazançlar›
üzerinden ödemekle mükellef bulunduklar› vergiler ve hissedarlar ad›na yapmalar› gereken gelir vergileri kesintisinin toplam›, %55’i geçemez,” denilmektedir.
Yeni Petrol Kanunu’nun 22. maddesinde ise; petrol ﬂirketlerine, petrol faaliyeti
için yapt›klar› yat›r›m›n transfer tarihindeki cari kur üzerinden, d›ﬂar›ya transferi
tamamlan›ncaya kadar, Devlet Hissesi hariç, Kurumlar ve Gelir vergisinden muaf
olacaklar›, safi kazançlar› üzerinden ödemekle mükellef olduklar› vergiler
toplam›n›n %40 oran›n› geçemeyece¤i ve KDV istisnalar› gibi çeﬂitli vergi
muafiyetleri getirilerek, ülkemizde önemli gelir kay›plar›na yol aç›lmaktad›r.

• 5574 Say›l› Yeni Yasa’n›n 25. maddesindeki Yabanc› Personel Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin düzenleme ile; “Bir petrol hakk› sahibi, petrol iﬂlemi için gereken yabanc› personeli, Genel Müdürlü¤ün uygun görüﬂü ve ‹çiﬂleri Bakan-
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l›¤›n›n izni ile, 27/2/2003 tarihli ve 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanun hükümlerine ba¤l› olmaks›z›n çal›ﬂt›rabilir,” hükmü getirilmiﬂtir.
Bu uygulama ile; ülkemize gelen yabanc› sermaye yat›r›m›n›n, ülkemizdeki
istihdama katk›s› olmayacakt›r.
Yabanc› petrol ﬂirketlerinin inisiyatif ve tasarruflar›n›n belirleyici olaca¤› bu
yasa ile, yabanc›lar›n çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin ulusal hukuk etkisiz ve iﬂlevsiz
kalmaktad›r. Ayr›ca, uluslararas› petrol ﬂirketleri arac›l›¤›yla, Türkiye’nin
yerine di¤er ülkelerin iﬂsizlik sorunu çözülmektedir.

• 6326 Say›l› Yasa’n›n 122. maddesinde; do¤al afet, savaﬂ, isyan olarak say›lan mücbir sebeplere, 5574 Say›l› Yasa’n›n 26. maddesiyle; grev, lokavt
ve toplumsal olaylar ibareleri de eklenmiﬂtir.
Bu düzenleme ile emekçilerin, yasal hakk› olan grev ve halk›m›z›n insan
sa¤l›¤› ve çevre gibi konularda bile duyarl›l›¤›n› ifade etmesine yönelik demokratik hak arama yollar› engellenmektedir.
Ayr›ca Yeni Yasa’da getirilen yeni bir düzenleme ile; Kalk›nmada öncelikli
illerin sosyo-ekonomik kalk›nmas›na katk› sa¤layacak devlet hisselerinden,
o illere pay verilmesi arac›l›¤›yla karalarda elde edilen devlet hissesinin
%50’si, iﬂletme ruhsat›n›n bulundu¤u ilin Özel ‹daresinin açt›raca¤› hesaba
aktar›lacakt›r.

• 6326 Say›l› Yasa’da yer alan; s›n›rlara 5 km mesafede tarihi, dini yer veya tesise, su tesisine, bir yol veya umumi geçide 60 metre mesafede, ﬂehir
veya kasaba Belediye ‹mar Yasas› dâhilinde petrol faaliyeti, Bakan müsaadesi olmadan yap›lamaz hükmü, iptal edilerek yeni yasada yer almamaktad›r.
Yani, yabanc› petrol ﬂirketlerine ülkemizin her yerinde s›n›rs›z bir biçimde faaliyette bulunma hakk› tan›nmaktad›r.
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K›saca, ruhsatlarda tekelleﬂme, ülke ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› için, bulundurulmas› gereken ham petrolde ihracat s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas›, yabanc›
bir devletin/ﬂirketin petrol bulmas› durumunda; üretti¤i ham petrolün tamam›n› ihraç edebilmesi, üretilen ham petrolden al›nacak devlet hissesinin,
%2’lere kadar düﬂürülmesiyle milyon dolarlara ulaﬂan gelir kay›plar›na yol
açacak olan bu yasa, hangi ülkenin menfaatini korumaktad›r?
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IRAK YA⁄MALANIYOR
Uluslararas› petrol tekelleri, girdikleri ülkelerde sahip olduklar› petrol imtiyazlar›n›
hangi ﬂartlar ve dayatmalar çerçevesinde elde etmektedirler?
‹ngiltere’de merkezli Carbonweb (www.carbonweb.org) internet sitesinde yay›nlanan Irak Raporu;
“Petrolde Yeni Planlar/Oyunlar-Irak Petrol Servetini Ya¤malama” raporun giriﬂ
bölümünde ‹ngiltere’nin 1918 y›l›ndaki savaﬂ hükümetinin bakan› olan Sir Maurice
Hankey’in meclis konuﬂmas› yer al›yor: “Petrol, bir sonraki savaﬂta kömürün yerini
alacak ya da en az onun kadar önemli olacakt›r. Bizim kontrol edece¤imiz en büyük
petrol rezervleri ‹ran ve Mezopotamya’da bulunmaktad›r. Bu petrol alanlar›n› kontrol
alt›na almak ‹ngiltere’nin birincil derecedeki savaﬂ gere¤i ve nedenidir.”
2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra, ‹ngiltere Ortado¤u petrolleri, müttefiki olan ABD ise
baﬂta Suudi Arabistan olmak üzere bölge üzerindeki denetimlerini art›rm›ﬂlard›r.
- 1999 y›l›nda Londra’da yap›lan Petrol Haftas›’nda (IP Week) o dönemde,
Halliburton firmas›n›n CEO’su olan ve bugün Irak iﬂgalinin mimarlar›ndan Dick
Cheney’in “2010 y›l›nda Amerika olarak bugünkü ihtiyac›m›za ilave olarak
günlük 50 milyon varil petrol ihtiyac›m›z ortaya ç›kmaktad›r. Bu kadar petrol
nereden gelecek?”
Bugün dünyan›n birçok bölgesi büyük petrol imkanlar› sunmaktad›r, ama dünya
petrollerinin üçte ikisinin bulundu¤u Ortado¤u en ucuz petrol ç›karma maliyetleriyle en büyük olana¤› sa¤layacak bölgedir…” ifadeleri Irak iﬂgali sürecine nas›l
gelindi¤ini ve Ortado¤u’ya yönelik ABD ve ‹ngiltere’nin planlar›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r.
Hem ABD hem de ‹ngiltere devletinin “Enerji Güvenli¤i” ile ilgili strateji belgeleri
ve politikalar› incelendi¤inde, bu devletlerin Irak iﬂgalinden çok önce Ortado¤u
petrollerinin kendi ç›kar ve yaﬂam alanlar› oldu¤una dair kararlar ald›klar›
kan›tlanmaktad›r.
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Ayr›ca Ortado¤u ve çevresindeki enerji bölgelerine yönelik kontrolün daha da geliﬂtirilmesine iliﬂkin al›nan kararlar›n; bu devletler için, rakiplerine karﬂ› dünya hakimiyetlerini korumak anlam›nda yaﬂamsal önemde oldu¤u ürettikleri siyaset belgeleriyle aç›klanmaktad›r.
“Yabanc› Sermaye Yat›r›mlar›” ad› alt›nda; dünyadaki liberal ve serbest
rekabet politikalar›n›n erdemleri anlat›l›rken, iﬂgalci ülkelerin yat›r›m uzmanlar›n›n Irak’›n petrol endüstrisi üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmalarda; tahrip ederek y›k›ma u¤ratt›klar› Irak petrol sanayinin, savaﬂ öncesindeki duruma (3,5 milyon varil/gün) gelmesi için, 4 milyar dolar, 5 milyon varil/günlük üretim için ise ilave olarak 25 milyar dolar yat›r›m gerekti¤ini belirtmektedirler.
Bu uzmanlar, bu büyük yat›r›m›n da ancak “yabanc› sermaye yat›r›mlar›yla” gerçekleﬂebilece¤ini, yani Irak petrollerinin özelleﬂtirilece¤ini uluslararas› piyasalara ilan etmektedirler. Y›kt›klar›n› yeniden inﬂa etmenin ad›na da “serbest
piyasa ekonomisi ve demokrasi” demektedirler.
Bu özelleﬂtirme modelinde izlenecek yöntemin; uluslararas› petrol piyasalar›n›n
ortak dili olan “Üretim Paylaﬂ›m Sözleﬂmeleri (Product Sharing AgreementsPSA)” oldu¤u belirtilmektedir.
Petrolün millileﬂtirildi¤i ülkelere; “yabanc› do¤rudan yat›r›m” olarak yönelen petrol tekelleri PSA anlaﬂmalar›n› kullanarak, bu anlaﬂmalar›n arkas›ndaki uzun vadeli dayatmalarla bir tür bu millileﬂtirilen petroller üzerinde yeniden egemenlik
kurmaktad›rlar.
- PSA’da petrolün sahibi devlet iken, petrol için yat›r›m yapan ve üreterek uluslararas› piyasalara satan petrol ﬂirketleri, yapt›¤› yat›r›m ve riski çok yüksek
bedellerle faturaland›rmakta ve buna karﬂ›n, sadece belli oranlarda sabit vergiler ödeyerek uzun vadeli imtiyazlar elde etmektedirler. Türkiye’de de 5574
Say›l› Türk Petrol Kanunu ile benzer uygulamalar getirilmektedir.
Bu anlamda oluﬂturulan kukla hükümetler, yasal altyap›n›n oluﬂturulmas›n› istemektedirler. Bu petrol ﬂirketlerinin dayatt›¤› PSA sözleﬂmeleri;

• Çok uzun y›llar› kapsayacak ve petrollerin bu süreçte kendileri taraf›ndan
kontrolünü garanti edecek ﬂekilde olmakta,
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• Yüksek düzeyde kâr sa¤layacak içerikte haz›rlanmakta (%75’ini
transfer),

• Sözleﬂmeler, en az 25–40 y›l üzerinden yap›laca¤›ndan, bu zaman diliminde iktidara gelebilecek hükümetler taraf›ndan de¤iﬂtirilemeyecek kurallara, ﬂartlara ve daha önemlisi baﬂlang›çta belirlenecek vergi oranlar›na ve
hükümlere sahip olmas› talep edilmektedir. Türkiye’de de gerek %2’lere kadar düﬂürülen Devlet Hissesi, gerekse vergi muafiyetleri ve indirimleriyle
toplumun gelece¤i ipotek alt›na al›nmaktad›r.
Üyelerinin üçte birini uluslararas› petrol ﬂirketlerinin ve çokuluslu tekellerin kurdu¤u Uluslararas› Vergi ve Yat›r›m Merkezi (ITIC), bu konuda 2004 y›l›nda Irak için
bir rapor haz›rlam›ﬂt›r.
Uluslararas› emperyalizmin dünyadaki yat›r›mlar›n›n, herhangi bir ticari engele
tak›lmamas›n› sa¤layan bu kuruluﬂun (ITIC) haz›rlad›¤› bu raporda;
Irak hükümetinin, ülkesini yeniden kalk›nd›rmas› için mevcut kaynaklar›n›, e¤itim,
sa¤l›k, altyap›, güvenlik gibi alanlara harcamas›, petrol endüstrisi için yabanc›
sermayenin teﬂvik edilerek, uzun süreli PSA anlaﬂmalar›n›n; Irak’›n kalk›nmas›
için tek geçerli yol olaca¤› belirtilmektedir. Ayr›ca bu Yat›r›m Merkezi; bu karar›
alarak, bunun hayata geçirilmesi için yasal k›l›flar› da BM düzeyinde oluﬂturmaktad›r.
Yani ITIC’a göre; PSA sözleﬂmeleriyle özelleﬂtirilen Irak petrolleriyle Irak, bir an
önce kalk›nd›r›larak böylece insani yard›m çal›ﬂmalar› baﬂlat›lacakt›r.
K›saca, bunlara göre Irak’ta daha fazla insan ölmemesi ve Irak’›n düzlü¤e ç›kmas› için, Irak petrollerinin ya¤malanmas›nda baﬂka çare/yol bulunmamaktad›r.
Söz konusu raporda; Ortado¤u’daki ülkelerde anayasal olarak petrollerin, devlet
kontrolünde oldu¤u (Irak’ta 1972’den beri), ayr›ca Venezuela, Birleﬂik Arap Emirlikleri ve çözülen Rusya’da (özellikle 1990 y›l›ndan sonra) petrol sektöründe uluslararas› tekellerin buralardaki Bat›l› hükümetlerle yapt›¤› PSA anlaﬂmalar›yla,
petrol ve do¤al kaynaklar üzerinde belli kontrollere sahip olmalar›na karﬂ› bu ülke kamuoylar›nda büyük bir muhalefetin oluﬂtu¤u ifade edilmektedir.
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• Günümüzde bu imtiyazlar›n da yavaﬂ yavaﬂ devletleﬂtirildi¤i belirtilerek, dünyadaki bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda Irak’a dayat›lan PSA sözleﬂmelerinin uluslararas› hukuk aç›s›ndan da hiçbir meﬂruiyet taﬂ›mayaca¤›, bu kararlar› veren kukla Irak hükümetlerinin bu aç›dan zor durumda kalaca¤› da belirtilmektedir.

• “Washington’dan Ba¤dat’a Irak Petrollerinin Gelece¤i” baﬂl›¤› alt›nda Irak
petrollerinin ya¤malanmas›na iliﬂkin ABD ve ‹ngiltere’nin planlar›, geniﬂ bir
ﬂekilde ifade edilmektedir,
- Nisan 2002 tarihinde (Irak’›n iﬂgalinden 1 y›l önce) Irak petrollerinin gelece¤ine iliﬂkin olarak ABD ve ‹ngiltere’de,17 çal›ﬂma grubu oluﬂturulmuﬂ olup, bu
çal›ﬂmalara ﬂimdiki kukla Irak hükümetinde yer alan bir çok kiﬂi de kat›lm›ﬂt›r.
Yani devlet düzeyinde ad›mlar›n planland›¤› görülmektedir. (‹ﬂgalden sonra
kurulan hükümetin Petrol Bakan› ‹brahim Bahr-al-Uloum da bu çal›ﬂmalarda
yer alm›ﬂt›r.)
Aral›k 2003 tarihine kadar süren bu toplant›lardan üretilen birçok rapor, yay›nlanm›ﬂ ve devlet baﬂkanlar›na uygulanmas› için sunulmuﬂtur. Bu raporlarda;
- PSA modeli önerilirken, petrollerin Irak devletinin mülkiyetinde görünece¤i,
ama bu anlaﬂmalarla petrolün kullan›m haklar›n›n ve gelece¤inin ﬂirketlerde
olaca¤›, gelecekte herhangi bir hükümetin bu kullan›m hakk›na karﬂ› ç›kar›labilece¤i yasal giriﬂimlerden koruyacak bir garanti içermesi karar alt›na al›nmaktad›r. Türkiye’de de Yeni Petrol Kanunu’nda “Türkiye’deki petrol kaynaklar› devletin hüküm ve tasarrufundad›r,” denilmektedir. Ancak yap›lan düzenlemelerle sektörün kontrol ve denetimi ﬂirketlere geçmektedir.
- Bu sözleﬂmenin yat›r›m yapacak firmalar›n, kat›l›m› ve görüﬂü do¤rultusunda yap›lmas› ve yüksek oranda kâr› garanti edecek bir kâr da¤›l›m oran›na sahip olmalar›n›n çerçevesinin çizilmesi istenmektedir.
- Herhangi bir ﬂekilde düﬂecek petrol fiyatlar› karﬂ›s›nda bu tekellerin kârlar›n›n düﬂmeyerek, hükümetin gelirlerinin azalmas› istenmektedir. (kâr garantisi)
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Nitekim iﬂgalden sonra kurulan geçici hükümetlerin en organize oldu¤u yer Petrol Bakanl›¤› olmuﬂtur.

• ABD ve ‹ngiltere’nin Ba¤dat büyükelçiliklerinde daha önce petrol çal›ﬂma toplant›lar›na kat›lan bat›l› uzmanlar, görevli olarak çeﬂitli yerlere atan›rken, ayn› zamanda birçok uzman da Irak Petrol Bakanl›¤›’n›n
yeniden yap›lanmas› sürecinde dan›ﬂman/uzman olarak görev alm›ﬂlard›r.

• Hem bu dönemde hem de Haziran 2004 tarihinde yap›lan sözde seçilmiﬂ
‹yad Allawi’nin Baﬂbakanl›¤› döneminde atanan Petrol Bakanlar›, iﬂgal öncesi Bat› ülkelerinde e¤itilmiﬂ kiﬂilerden oluﬂturulmuﬂtur.
‹ﬂgalden sonra Irak’›n sahip oldu¤u toplam 80 üretim bölgesinin, ancak 17 tanesi fiilen üretim yaparken hükümet, üretim d›ﬂ› kalan 67 alan›n özel ﬂirketlere PSA
kapsam›nda devir edilebilece¤inin planlar›n› yapm›ﬂt›r.
Petrol Bakan›n›n; önceli¤in baﬂta ABD’li sonras›nda Avrupal› ﬂirketlere verece¤i
aç›klamas›, plan›n içeri¤ini aç›kça ortaya koymuﬂtur.
- 2005 y›l›ndaki seçimlerden sonra iktidara gelen ‹brahim al-Ja’afari döneminde ise, Irak Anayasas› çal›ﬂmalar› h›zland›r›lm›ﬂ, kukla Petrol Bakanlar› yan›nda, Anayasan›n enerjiye iliﬂkin tüm ayr›nt›lar› kurulan Enerji Komitesine b›rak›lm›ﬂt›r.
Ekim 2005 tarihinde kabul edilen Irak Anayasas›ndaki Irak petrollerine iliﬂkin ifadeler, uluslararas› petrol ﬂirketlerini ya¤mas›na aç›k ve belirsiz bir anlat›mla geçmektedir. Buna göre;

• Irak petrollerinden, Irak halk›n›n en üst düzeyde yararlanmas› için en modern tekniklerin kullan›lmas›, serbest pazar ekonomisinin gere¤i için de petrollerin de¤erlendirilmesi gibi genel geçer ifadelerle petrollerin özelleﬂtirilmesi gerçe¤i gizlenmektedir.

• Irak’›n parçalanmas›n›/bölünmesini içeren bu Anayasada petroller, Federal Bölge Hükümetlerinin alan›na b›rak›lmaktad›r.
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Zaten bundan k›sa bir süre sonra Kürt Bölgesi Hükümeti, kendi bölgesindeki petrol arama ve üretim imtiyaz›n› Kanada merkezli Heritage firmas›na
PSA anlaﬂmas›yla devretmiﬂtir. Bu uygulama ile PSA anlaﬂmalar›n›n, meﬂruiyeti sa¤lanarak önü aç›lm›ﬂt›r.
Yap›lan hesaplamaya göre; Irak’›n bilinen 80 üretim bölgesinden faaliyette olan
17 bölge, toplam 115 milyar varil olan Irak petrol rezervinin 40 milyar varilini
(%34,8) oluﬂturmaktad›r. Bu alanlar halen Irak devletinin kontrolündedir. ‹ﬂletilmeyen 63 bölgenin PSA sözleﬂmeleriyle devir edilmesi durumunda, Irak petrollerinin, %65,2’si söz konusu tekellerin eline geçecektir.
Ayr›ca, Irak’ta tespiti mümkün görünen 100 milyar varil yeni petrol rezervinin de,
gelecek dönemlerde söz konusu PSA anlaﬂmalar› gere¤i, bu petrol tekellerince
ç›kar›larak, iﬂletilmesi durumunda; Irak petrollerinin %18,6’s› Irakl›lar›n,
%81,4’lük k›sm› tekellerin, bulunacak petroller 200 milyar varile ulaﬂt›¤›nda ise bu
rezervlerin %87,3’ü tekellerin egemenli¤inde olurken Irakl›lara ancak %12,7’lik
kadar bir bölümü kalacakt›r. Türkiye’de de yeni Petrol Yasas›’ndaki Devlet Hissesinin kademeli olarak uygulanmas›, ayn› sonucu do¤urmaktad›r.
PSA Modellemelerine Göre ve Farkl› Petrol Fiyatlar›n›n Irak Devlet Gelirlerine Etkisi
30 $/ varil Modelleme
PSA
Modellemeleri

‹ndirimsiz
Toplam Gelir
(Milyar $)
Irak’›n
kayb›

% 12 Oran›na Göre
Net Gelir (Milyar $)

Irak’›n
kayb›

50 $/ varil Modelleme
‹ndirimsiz
Toplam Gelir
(Milyar $)
1.227 Irak’›n
kayb›

% 12 Oran›na Göre
Net Gelir (Milyar $)

Irak’›n
kayb›

Devlet Kontrolü

716

Rusya Tipi PSA
Sözleﬂmesi

580

136

104

30

977

250

175

57

Umman Tipi
PSA Sözleﬂmesi

573

147

107

26

982

245

186

46

Libya Tipi PSA
Sözleﬂmesi

661

55

122

12

1.333

94

212

20

133

232

Kaynak: Petrolde Yeni Oyunlar Raporu

Ham petrol fiyatlar›n›n varil baﬂ›na 30 dolar olmas›nda Irak’›n toplam gelir kayb›,
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55 ile 136 milyar dolar olaca¤›, 50 dolar/varil oldu¤unda Irak devletinin indirimsiz
gelir kayb›, 94 ile 250 milyar dolar, %12 oran›ndaki indirimli halinde bu kay›p, 20
ile 57 milyar dolar aras›nda olacakt›r.
Bu PSA anlaﬂmalar› yürürlükte oldu¤u ve ham petrol fiyatlar› yükseldi¤i sürece;
Irak’›n geliri düﬂerken, petrol tekellerinin geliri/kazanc› yükselecektir.
Farkl› Üretim Bölgelerinde Petrol ﬁirketlerinin Kârl›l›klar›
PSA Sözleﬂmeleri

30 $/ varil Modelleme
Amara % Nas›riye% Majnoon%

50 $/ varil Modelleme
Amara
Nas›riye
Majnoon

Rusya Tipi PSA
Sözleﬂmesi

46

82

140

74

122

178

Umman Tipi
PSA Sözleﬂmesi

41

67

107

94

95

131

Libya Tipi PSA
Sözleﬂmesi

33

53

91

94

79

109

Kaynak: Petrolde Yeni Oyunlar Raporu

Dünyada en ucuz petrol ç›karma maliyeti, Irak petrollerine aittir. Bu nedenle bu
alana yat›r›m yapacak petrol ﬂirketlerinin, yat›r›m geri dönüﬂ oranlar› da çok büyük rakamlara ulaﬂacakt›r.
Uluslararas› piyasada bu ﬂirketlerin genel olarak yat›r›m dönüﬂ oran›; %12 olarak
kabul edilirken, Irak’ta PSA sözleﬂmeleriyle bu oran, ortalama %42’den %62’ye
ulaﬂmaktad›r. Ayr›ca bu oran, küçük ve büyük rezerve sahip sahalarda da de¤iﬂmektedir.
Söz konusu raporda da belirtildi¤i gibi, petrol ﬂirketlerinin kârl›l›klar› 50 $/varil modellemesine göre; Amara’da %48-74, Nas›riye’de %79-122 ve Majnoon üretim
bölgesinde ise %109 ile 178 oran›na ulaﬂmaktad›r.

• En az 25-40 y›ll›k bazda yap›lan PSA anlaﬂmalar›, gelecek hükümetlerin
bu konudaki tasarruflar›n› baﬂtan engellemektedir.

• Irak devletinin kendi do¤al kayna¤›n›n, (petrolünün) üzerindeki kontrol ve
kullan›m›n› ortadan kald›rmaktad›r.

• Devletin, petrol sektörüne iliﬂkin yasal düzenlemeler yapmas›na ve ﬂirketlerin kazançlar›na yönelik müdahalesine izin vermemektedir.
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• Bu sözleﬂmeler, devletler ve PSA sahibi firmalar aras›nda ç›kabilecek
herhangi bir anlaﬂmazl›k/uyuﬂmazl›kta ulusal yarg›y› devre d›ﬂ› b›rakarak,
Uluslararas› Tahkim mekanizmas›n› tan›maktad›r. Kamu yarar›n›n yerine
ﬂirket ç›karlar› geçmektedir.

• Devletler, PSA sözleﬂmeleriyle üretim alanlar›nda denetim yetkisine sahip
olmad›klar›ndan, bu sözleﬂmelerin her yönden izlenmesi de güçleﬂmektedir. Örne¤in, Rusya’daki Sakhalin II Üretim sahas›nda Shell’in liderli¤inde
kurulan konsorsiyum ile Rusya devletinin yapt›¤› PSA anlaﬂmas›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar gündeme gelmiﬂ, Rusya Shell’in imtiyazlar›n› iptal etmiﬂtir.
Di¤er yandan, Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n verilerine göre;

• Dünyadaki petrol rezervlerinin, sadece %12’si PSA modeli ile %67’si ise
devlet kuruluﬂlar›nca iﬂletilmektedir. Yani PSA modeli tek seçenek de¤ildir.

• Irak’a dayat›lan bu model, bu bölgedeki uygulamalara da ayk›r› bir durumdur. Petrolünün, %51’ini kontrol eden S. Arabistan, Kuveyt ve ‹ran’da bu tür
bir uygulama söz konusu de¤ildir.
Bunlara Birleﬂik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Rusya da dahil edildi¤inde (Bunlar, dünya petrol rezervlerinin, %72’sine sahiptirler.), tüm bu ülkelerde de yabanc› petrol ﬂirketleri bulunmas›na karﬂ›n, yap›lan anlaﬂmalar devletin kontrolü alt›ndad›r.
1990’lardan sonra Rusya’da bir k›s›m PSA anlaﬂmas› yap›lm›ﬂ, ancak Rusya’da
yeni trend, bu anlaﬂmalar›n art›k yap›lmamas› yönündedir.
PSA yerine Irak için, baﬂka modeller önerilmektedir. Bunlar;

• Hükümet bütçesinden petrol sektörüne do¤rudan yat›r›m pay› verilmesi.
Irak’ta petrol ç›karma maliyeti, son derece ucuz oldu¤u gibi hemen paraya
çevrilebilir olmas›, hükümetin yat›r›m›n geri dönüﬂ h›z›n› son derece verimli k›lmaktad›r. Ayr›ca bunun kademeli yap›lmas› da henüz yeniden faaliyete geçirilemeyen üretim alanlar› için, çok büyük kay›p yaratmayacakt›r.
Böylece örne¤in Irak’›n, y›ll›k 30 milyar dolarl›k bütçesinden üç y›l için 2,5-
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3 milyar dolarl›k bir kaynak ay›rmas›, %42-16,2 geri dönüﬂ h›z› yarataca¤›ndan ekonomik olarak oldukça verimli olacakt›r.

• Irak’›n üretece¤i petrol gelirlerine dayal› olarak bankalardan ve kalk›nma
amaçl› gerekçelerle uluslararas› finans kuruluﬂlar›ndan (DB gibi), belli süreler için ucuz maliyetli kredi almas› mümkündür.
Di¤er yandan, Irak ham petrol gelirlerinin süreklili¤i ve petrol fiyatlar›n›n gelecek öngörüsü ile Irak uluslararas› piyasaya “devlet bonolar›” ç›karabilir.
Uzmanlar, Irak’›n %10 faizle 20 y›l ödemeli 3 milyar dolar borç alabilece¤ini ve bunun için ödenecek y›ll›k tutar›n, 352 milyon dolar olaca¤›n› belirtmektedirler. Bu rakamdaki bir yat›r›mda; taﬂ›ma ve üretim maliyetleri dahil
günlük varil baﬂ›na maliyet, 1,6 dolar yapmaktad›r.
Bunun Irak petrol firmas›na FOB maliyeti; 3,5 dolar/varil olacakt›r.
40–50 dolar/varile sat›ﬂ› düﬂünüldü¤ünde yat›r›m tutar›n›n, kolayca ödenebilece¤i aç›k olarak görülmektedir. Giderek artan ham petrol fiyatlar›yla, daha da verimli ekonomik bir durum olacakt›r.

• Irak’›n komﬂular› S. Arabistan ve Kuveyt bugün, yabanc› petrol ﬂirketleriyle yapt›klar› anlaﬂmalarla, bunlara sadece petrol sahalar›nda sabit yat›r›mlar yapt›rarak, ham petrolü tamam›yla kendilerinin satt›¤›; esnek ve geri alabilecekleri sözleﬂmeler yapmaktad›rlar. Yabanc› ﬂirketlere yat›r›mlar› karﬂ›l›¤›nda sabit kazanç
ve geri dönüﬂ verilmektedir. Böylece artan ham petrol gelirleri devlette/ülkede
kalmakta ve bu yabanc› ﬂirketler, gerekti¤inde geri yollanabilmektedir.
Bu tip farkl› sözleﬂmeler, uluslararas› düzeyde a¤›rl›ktad›r. Bunlar, PSA’ya
göre art›k hemen hemen her ülkede uygulanmakta ve petrol ﬂirketlerinin de
bunlar› kabul etmek durumunda kald›¤› pek çok uygulamada görülmektedir. (Rusya, Venezuela, Nijerya vb. gibi)
Görüldü¤ü gibi gerek Türkiye’de gerekse Irak’ta petrol kaynaklar›n›n mülkiyeti
görünürde devlettedir. Ancak petrol sektörünün kontrol ve denetimi, tamamen
yabanc› petrol devlerinin eline geçmektedir. Irak’ta yabanc› petrol ﬂirketleriyle
yap›lan Üretim Paylaﬂ›m› Anlaﬂmalar›yla, Türkiye’de ise, 5574 Say›l› Türk Petrol
Kanunu ile Irak ve Türkiye halk›n›n petrol servetleri, ya¤malanarak talan
edilmektedir.
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