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1.ÖN KOŞUL 

Ülkemiz, Karadeniz’de Türk Münhasır Ekonomik Bölgesini, bu amaçla çıkarılan 05.12.1986 tarihli ve 

86-11264 sayılı Kararname ile tanımlamıştır. Ancak, benzer nitelikte bir çalışma Ege Denizi ve 

Akdeniz için bugüne değin yapılmamış, bu denizler de Yunanistan, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Mısır 

vb. ülkeler tarafından adeta parsellenmiş ve Türkiye’ye,  Ege Denizinde nerede ise yalnızca kıyıları, 

Akdeniz’de ise Antalya, Mersin ve İskenderun körfezlerinde küçük cepler uygun görülmüştür. Bu 

konu sabah oturumunda yapılan konuşmalarda ayrıntılarıyla tartışıldı. 

Benim bu oturumda anlatacaklarımın uygulanabilmesi için ; ülkemizin, uluslararası hukuk kuralları ve 

sözleşmelerini de dikkate alarak, konu hakkında bilgili ve birikimli tüm uzman ve kurumlarının 

katılımıyla,   yoğun, ciddi ve hızlı bir çalışma ile Ege ve Akdeniz’deki egemenlik haklarını en doğru 

ve adil şekilde tescil edecek yöntem konusunda  (Münhasır Ekonomik Bölge veya Kıta Sahanlığı)  

tercihlerini belirlemesi zorunludur. 



Bu  ön koşul sağlanmadan,birazdan   söyleyeceklerimin,önereceklerimin anlamı,ağırlığı  ve  uygulama 

kabiliyeti   olmayacaktır.Bu ön koşul sağlandıktan sonra,başka bir ifade ile ülkemizin , Münhasır 

Ekonomik Bölge veya Kıta Sahanlığı tercihlerini belirlemesi sonrasında, yapılan bu tercih 

doğrultusunda, 

1.1  Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kontrolünde olan deniz alanlarının,  tüm dünya kamuoyuna 

ve ilgili tüm devletlere,  ulusal ve uluslararası kuruluşlara, denizlerde petrol ve gaz sahası arama, 

sondaj, kuyu tamamlama, üretim faaliyetlerini yürütebilen tüm şirketlere ve bu şirketlere servis 

sağlayan şirketlere; Türkiye’nin ilan etmiş olduğu alanların niteliklerinin ve koordinatlarının derhal 

bildirilmesi,  

1.2  Türkiye’nin,  bu alanlardaki haklarının hatırlatılması ve bu hakların hiç bir şekilde ihlal 

edilmesine izin vermeyeceğinin kararlılıkla ifade edilmesi,  

gerekir.  

2.KURUMSALLAŞMA  

Ülkemize ait olduğu belirlenen ve tüm devletlere ve ilgili kuruluşlara bildirilen deniz alanlarında 

petrol, doğalgaz ve gaz hidratları arama ve keşfi için yürütülecek sismik, jeoteknik, sondaj çalışmaları, 

petrol veya gaz bulunduğunda, sahanın geliştirilmesi, üretime hazır hale getirilmesi, üretim yapılması 

ve üretilecek petrol veya doğal gazın Türkiye’ye ulaştırılmasına yönelik çalışmalar için, aşağıda ana 

esasları belirtilen yapı, vasıf ve içerikte  bir kurumlaşma gerekmektedir 

2.1 STRATEJİ VE POLİTİKA MERKEZİ   

Ülkemizin karasal ve denizel alanlarında petrol, doğal gaz ve gaz hidratları arama, keşif, üretim, iletim 

ve ticari hizmet/ürün temini zinciri konusunda bir strateji ve politika araştırma, geliştirme merkezi 

olarak çalışacak kamusal bir yapı/merkez oluşturulmalıdır. Bu merkezin danışma ve yürütme 

kurullarında; ilgili tüm bakanlık ve kamu kuruluşlarının yanı sıra; akademi, meslek odaları ve 

kuruluşları ile uzmanlar da temsil edilmelidir. 

Bu merkezin, yaygın demokratik katılım mekanizmaları ve geniş katılımlarla yapacağı araştırma, 

çalışma, tartışma ve değerlendirmeler sonunda önereceği stratejiler ve yol haritaları, siyasi iktidarlar 

tarafından dikkate alınmalı, bu önerilere uygun eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 

2.2 KAMUSAL YAPILANMA VE KAMUSAL KURULUŞLAR 

Petrol ve doğal gazın yapısı gereği birbirleriyle ayrılmaz bütünlüğü;  arama ve üretimden, iletim ve 

tüketiciye ulaşmada petrol ve doğal gazın değer zincirindeki halkalarının ayrılmaz olduğu göz önüne 

alınmalı ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi; ülkemizde de, petrol ve doğal gaz arama, üretim, 

rafinaj, iletim, faaliyetleri;  dikey bütünleşmiş bir yapıda sürdürülmeli, ihtiyaç halinde bu yapı dağıtım 

ve satış faaliyetlerinde de  bulunabilmelidir. 

Bu amaçla, TPAO, BOTAŞ ve TPIC de,   bünyesinde olmak üzere  

ulusal ve kamusal nitelikte bir kurum, Türkiye Petrol ve Doğal Gaz 

Kurumu (TPDK) oluşturulmalıdır. 

 

Bu ulusal kurum, faaliyetleri itibarıyla; 

 yurt içi ve dışında karada ve denizlerde petrol, doğal gaz ve gaz hidratları arama ve üretim 

faaliyetlerini ve bu çalışmalarda gerek duyulan çeşitli teknik hizmetleri, 

 petrol ve doğal gaz iletim hatları tesis ve işletme faaliyetlerini, 

 petrol rafinerileri kurma ve işletme faaliyetlerini, 



 petrol ve doğal gaz uygulamaları için mühendislik ve müşavirlik faaliyetlerini, 

 petrol ve doğal gaz teknolojileri araştırma, geliştirme faaliyetlerini, 

 petrol ve doğal gaz ticaret, ithalat, ihracat, toptan satış ve dağıtım faaliyetlerini, 

 LNG terminalleri tesis ve işletme faaliyetlerini, 

 yer altı doğal gaz depolama tesisleri kurma ve işletme faaliyetlerini, 

 petrol depolama tesisleri kurma ve işletme faaliyetlerini, 

 

gerçekleştirmeye uygun bir yapıda kurulmalıdır. 

Gerek kurulması önerilen Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Kurumunda, gerekse bu çatı kuruluş 

bünyesinde kurulacak kamu şirketleri, çalışanların yönetim ve denetimde söz ve karar sahibi olacağı 

nitelikte ve  idari ve mali açıdan özerk ve şeffaf  olmalı ve gündelik siyasi çekişmelerden 

etkilenmeyecek, liyakat sahibi kişiler tarafından yönetilmelidir. 

 

2.3  DENİZ ARAMA, SONDAJ, ÜRETİM VE İLETİM ÇALIŞMALARI PERSONEL EĞİTİM 

MERKEZİ 

Bugün TPAO ve MTA’nın yürüttüğü çalışmalar ile ileride kurulması önerilen Türkiye Petrol ve Doğal 

Gaz Kurumu ve bağlı kuruluşlar tarafından yürütülecek çalışmaların ortaklaşması ve eşgüdümü 

gereklidir. 

Bu amaçla çok hızlı bir şekilde,  Deniz Arama, Sondaj, Üretim ve İletim Çalışmaları Personel Eğitim 

Merkezi kurulmalıdır. Bu merkezin bileşenleri arasında petrol ve doğal gaz mühendisliği ve denizcilik 

eğitimi veren nitelikli  üniversiteler (ODTÜ, İTÜ, Dokuz Eylül, Piri Reis vb.), ilgili kamu kurumları 

(TPAO, BOTAŞ, MTA, TPIC, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

Milli Savunma Bakanlığı(Deniz Kuvvetleri Komutanlığı vb.),  meslek odaları ve kuruluşları(Türk 

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Türkiye Petrol Jeologları 

Derneği vd.  bulunmalıdır. 

Merkezde verilecek eğitimleri şöyle gruplayabiliriz.: 

1.Temel mühendislik eğitimi almış ve karada yürütülen arama, sondaj, üretim, iletim faaliyetlerinde 

deneyimli mühendislere denizel alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve uyum eğitimi, 

2.Denizcilik eğitimi almış kaptan, zabit, makinist vb. nitelikli kadrolara; denizlerde yapılacak sismik 

araştırma, sondaj, üretim, iletim faaliyetlerinde görev alacak özel amaçlı gemilerin çalışma esasları 

hakkında bilgilendirme ve uyum eğitimi,  

3.Sismik araştırma ve çeşitli tür sondaj gemileri ( jack-up, semi-sub ve derin deniz sondaj) ve özel 

amaçlı deniz araçlarında çalışacak ulusal denizci kadrolarının, bilgi ve deneyimlerine göre temel bilgi 

kazandırma ve uyum eğitimleri, 

Akdeniz’de arama ve sondaj faaliyetlerinin hız kazanacağı dikkate alındığında; bu merkez, Mersinde 

kurulabilir. Merkez kurulup faaliyete geçene kadar,  örgün ve yaygın eğitim kurumlarının mevcut 

altyapı ve olanaklarından yararlanarak eğitim çalışmalarına başlanmalı, zorunlu olması halinde çok 

özel nitelikte eğitimler için, yurt dışında bu konularda hizmet veren kuruluşlardan da yararlanılmalıdır.  

 



2.4 LOJİSTİK HİZMETLER 

Deniz arama, sondaj, saha geliştirme ve üretim çalışmalarında: 

-kullanılacak gemi ve özel deniz araçlarına bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi  

-bu gemi ve özel deniz araçlarının ve mürettebatının operasyonel  ve işlevsel (konaklama, yiyecek-

içecek, giyim, yakıt, sondaj çalışmalarında kullanılacak borular, casingler ve sarf malzemelerinin vb.) 

ihtiyaçlarının temin edilmesi, 

- bu gemi ve özel deniz araçlarının ve üzerlerinde bulunan makina ve ekipmanlarının bakım, onarım, 

yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması gerekecektir. 

Bu hizmetler Akdeniz Bölgesi’nde bir veya birçok merkezden karşılanabilir. 

İhtiyaç duyulacak ve Bölgeden hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılanması beklenecek olan bu 

hizmetlerin kapsamlı tanımı yapılmalı, içerik ve boyutları netleştirilmeli ve bu hizmetlerin hangi bölge 

veya nokta(lar)dan temin edilmesinin uygun olacağı belirlenmelidir. 

2.5 TERSANECİLİK VE BAKIM HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS BÖLGESİ  

 Denizlerde  petrol, doğalgaz ve gaz hidratları arama, keşif, üretim, iletim çalışmaları için kullanılan 

değişik tür sondaj platformları ve gemileri ile özel deniz araçlarının bakım, onarım, yenileme ve 

imalatına uygun altyapısı olan bir tersaneler bölgesine, “Tersanecilik Ve Bakım Hizmetleri Özel 

İhtisas Bölgesi”  statüsü verilmeli, bu bölgede yatırım yapacaklara özel yatırım teşvikleri, bölgeden 

ürün ve hizmet alacaklara da destekler sağlanmalıdır. Dış ticaret rejiminde yapılacak düzenlemelerle, 

bölgede birçok yabancı ülke bayraklı deniz araçlarına da hizmet verilmesi kolaylaştırılabilir, birçok 

şirketin gemilerinin bakım, onarım, yenileme çalışmaları ülkemizde yapılabilir ve bugün başlamış olan 

özel amaçlı gemi yapımı işleri de geliştirilebilir.  

 

3.BUGÜN TPAO, YARIN TÜRKİYE PETROL VE DOĞAL GAZ KURUMUNUN YAPMASI 

GEREKEN ÇALIŞMALAR 

TPAO’nun elinde halen iki adet derin deniz sondaj gemisi;  Fatih ve Yavuz bulunmaktadır. Fatih, 

Antalya Körfezinde sondaj yapmaktadır. Yavuz adlı gemiye ise Yalova tersanelerinde bakım 

yapılmaktadır. 

Barbaros Hayrettin gemisi sismik çalışmalar yapmaktadır. Üç adet destek gemisi ise Fatih gemisine 

sondaj faaliyetlerinde destek vermektedir. Bu gemilerde halen ağırlıkla uzman yabancı gemi adamları 

çalışmaktadır. Sondaj için gerekli teknik hizmetler de,  çokuluslu şirketler tarafından verilmektedir. 

Ülkemiz egemenlik alanındaki deniz alanlarının tamamında, bugüne değin yapılan çalışmaların 

sonuçlarını ve Bölge yakınında diğer ülkelerin yaptığı sondaj ve keşifleri dikkate alan ve öncelikli 

bölgeleri belirleyen bir plan ve program dahilinde,  MTA ve TPAO işbirliği ile iki ve üç boyutlu 

sismik çalışmalar yapılmalı, sonuçlar değerlendirilmeli, sonuçların anlamlı bulunduğu bölgelerde daha 

detaylı jeolojik ve jeoteknik çalışmalar yapılarak, sondaj yapılacak konumlar (lokasyonlar) 

belirlenmelidir. 

 TPAO’nun Deniz Operasyonları Dairesi deneyimli kadrolarla takviye edilmeli ve genel olarak TPAO, 

özel olarak Deniz Operasyonları Dairesi  iki adet derin deniz sondaj gemisi, bir adet sismik araştırma 

gemisi ve üç adet destek gemisini sorunsuz çalıştırabilecek organizasyon, kadro ve kaynaklara 



kavuşturulmalıdır. Bu birim,  kurulması önerilen Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Kurumu bünyesinde 

deniz operasyonları alanında faaliyet gösterecek TPDK Offshore Operasyon Şirketi olarak 

çalışmalarını sürdürmelidir. 

 

4.BULUNACAK DOĞAL GAZ VE PETROLÜN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ, 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SATIŞI  

Ülkemiz,  tükettiği petrolün  %92’sini, doğal gazın %99’unu ithal etmektedir.2018’de,  bu iki kalemin 

ithalatına yaklaşık 40 milyar dolar ödenmiştir. Ege Denizi ve Akdeniz’ de ticari işletime uygun 

vasıflarda rezervlerin bulunması halinde, bu rezervlerdeki gazın ve petrolün çıkarılması ve Türkiye’ye 

taşınmasından sonra doğal gazın bir giriş ve işlem noktasından geçtikten sonra, iletim şebekesine 

verilmesi mümkündür. Petrolün ise en yakın rafineriye boru hattıyla taşınması gerekecektir. 

Akdeniz’de bulunacak petrolün Kırıkkale’deki rafineride işlenmeye uygun olması halinde; mevcut 

boru hattı ile Kırıkkale’ye nakledilebileceği gibi, tankerlerle İzmir’e taşınması da söz konusu olabilir. 

Üretim miktarlarının kayda değer düzeyde olması halinde ATAŞ’ın bir yenileme-iyileştirme  ile tekrar 

çalışır hale getirilmesi veya Ceyhan’da yeni bir rafineri kurulması alternatifleri de değerlendirilebilir. 

5.EGE DENİZİ VE AKDENİZDE DENİZ ÜSTÜ RÜZGARA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM 

SANTRALLARI (RES)  KURULMASI 

Bugün ülkemizin karasal alanlarındaki rüzgara dayalı elektrik üretim potansiyelinin henüz beşte 

birinden az bir bölümü devreye alınmış olup, bütün proje stoku potansiyelin ancak üçte birine 

ulaşmaktadır. Karasal alanlarındaki rüzgara dayalı elektrik üretim potansiyelinin tamamının 

değerlendirilmesine yönelik politikalar yoğunlaştırılmalı ve bu yenilenebilir enerji kaynağından azami 

düzeyde yararlanılmasına çalışılmalıdır. Diğer taraftan, Ege Denizinin ve Akdeniz’in sığ bölgelerinde 

rüzgar ölçümleri yapılmalı, ölçüm sonuçlarına göre;  rüzgara dayalı elektrik üretim santrallarının 

kurulmasına uygun yerler belirlenmelidir. Bu bölgelerde deniz tabanının durumuna dair yapılmış olan 

sismik çalışmalar da incelenmeli ve deniz tabanın RES kuleleri ayaklarının yerleşimine uygun olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Denizel alanlarda tesis edilecek RES’lerin üreteceği elektriğin karaya 

nakli ve şebekeye bağlanma noktaları da etüt edilmelidir. Bütün bu çalışmalar kamu öncülüğünde, 

ilgili sektör kuruluşlarının katılımı ile orta ve uzun vadeli olarak planlanmalı ve yürütülmelidir. 

Kuşkusuz, deniz üstü rüzgar santralları, hem mevcut yerli kanat ve kule üreticilerine,  hem de bu 

üreticilere yönelik imalat yapan sanayicilere yeni iş imkanları yaratacak ve istihdamı geliştirecektir. 

Ancak, bu aşamaya gelmeden önce yapılması gereken bir dizi zorunlu ön çalışma olduğu 

unutulmamalıdır. 

6.SONUÇ: 

 Bu alandaki çalışmalar, acil olarak atılması gereken adımları da dikkate alacak şekilde,  

planlama, örgütlenme(organizasyon), eleman yetiştirme ve eşgüdüm gibi yönetim unsurlarını 

içerecek şekilde, bütünlüklü ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yürütülmelidir. Ülkemiz açısından 

azami ve kalıcı yarar sağlanabilmesi ve yerlileştirme girişimlerinin sonuca ulaşması ancak bu 

şekilde mümkün olabilecektir.  


