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ANAL‹Z

eçti¤imiz Ekim ay› sonlar›nda MTA Genel
Müdürlü¤ü’nün Konya-Ere¤li ve Ni¤de-Bor
ilçelerimiz aras›ndaki alanda yapt›¤› sondaj-
larda petrollü fleyller buldu¤u baflta Anado-
lu Ajans› olmak üzere birçok gazete ve gör-
sel medyaya düflen haberler aras›nda

önemli bir yer ald›. Enerji s›k›nt›s› çeken ülkemiz için ye-
ni bir enerji kayna¤› bulunmufltu ve yüz milyarlarca do-
lar aras›nda getirilerden söz edilmekteydi. Ayn› ifadeler
MTA’n›n resmi yay›n organ› Do¤al Kaynaklar ve Eko-
nomi Bülteni’nde de ç›k›nca bütün bas›n ilgi duyar ve
boy boy haberler ç›kar. Olaya Türkiye Petrolleri Ano-
nim Ortakl›¤› (TPAO) yetkilileri de kar›fl›r ve bu bölge-
deki çal›flmalara sondajlarla destek vereceklerini ifade
ederler. Bu arada TPAO bölgede yapt›raca¤› sondajla-
r› bir ABD’li flirket arac›l›¤› ile yapt›raca¤›n› aç›klar. Son-
daj ifllerinin verilece¤i flirketin isminin anlafl›lmaz bir fle-
kilde aç›klanmamas› birçok dedikoduyu da beraberinde
getirir. Olay baflka boyutlara tafl›n›r. Birçok haber sitesi
olaya tam araflt›rmadan yaklaflm›fl milyar dolarl›k bu
petrollerin Amerikal› bir flirkete peflkefl çekildi¤i haber-
leri internet arac›l›¤› ile milyonlara yay›lm›flt›r. Buraya
kadar her fley tamamd›r tamam olmas›na da ifllerin as-
l› nedir diye araflt›ran pek olmam›flt›r. Peki, gerçek ne-
dir?

MTA Endüstriyel Hammadde Servisi’nce haz›rla-
nan ve 2006 y›l›nda bafllat›lan Orta Anadolu Endüstri-
yel Hammadde Arama Projesi çerçevesinde Ere¤li-Bor
havzas›nda yap›lan çal›flmalarda çeflitli çal›flmalara ek
olarak onbefl adet sondaj da yap›lm›fl ve on tanesinde
belli derinlikte s›v› petrol izleri ve petrollü fleyller bulun-
mufltur. 

Bu s›v› petrol bulgular›n›n ilkine 2007 y›l›nda Ni¤-
de-Bor-Badak Köyü kuzeyinde aç›lan 1168 metre de-
rinli¤indeki araflt›rma kuyusunda, 1035-1168 metrele-
ri aras›nda rastland›¤› ifade edilmifltir. Daha sonra 2008
y›l›nda Konya-Ere¤li-Yeniköy ve Ac›kuyu köyü çevre-
sinde aç›lan sekiz kuyuda da s›v› petrol ve petrollü fleyl
bulgular›na rastlanm›flt›r. Söz konusu havzada aç›lan
sondajlar bölgede ortalama 40 metre kal›nl›¤›nda pet-
rol üretilebilecek kayaçlar›n varl›¤›n› gösterdi¤i ifade

edilmektedir.  
Bütün hikâye bu bulgulardan ortaya konulmufl ve

daha sonra ne MTA, ne de TPAO bu çal›flmalar›n re-
zerv hesaplar› yapmak için asla yeterli veri olmad›¤›n›
belirtmemifl veya belirtmek istememifllerdir. Daha da
ötesi bölgeye ait hiçbir fizibilite çal›flmas› da yap›lmam›fl-
t›r. Sadece birileri eline bir ka¤›t kalem al›p s›z›nt› bulu-
nan 10 sondaj ile binlerce kilometre karelik alan hak-
k›nda uydurma bir rezerv hesab› yapm›flt›r. Bölgedeki
kal›nl›k ve alan› matematiksel olarak çarpm›fl hepsinin
petrollü fleyl olaca¤›n› varsayarak sekiz milyar ton pet-
rollü fleylin var oldu¤unu kabullenip, bu kayaçlardan da
her nas›lsa 2,6 milyar varil ile 8.3 milyar varil petrol el-
de edilebilece¤ini hesaplam›fllard›r. Bu kadar petrol el-
de varsay›larak mevcut piyasa fiyat› ile çarp›l›p ülkemi-
zin en az 218 milyar dolar en fazla 687 milyar dolar ol-
mak üzere büyük bir servetin üstünde oturdu¤u hikâye-
si yaz›lm›flt›r. ‹flte böylesine bir araflt›rma! Nasrettin Ho-
ca’n›n çal›-koyun-yün-kazak hikâyesi daha gerçekçi dur-
maktad›r de¤il mi?   

B‹TÜMLÜ fi‹STLER‹N NE OLDU⁄UNU
ANLAMAK

‹sterseniz olay›n en bafl›na, iflin esas›na gidip bu pet-
rollü fleyllerin yan›s›ra petrollü kumlar, ve bitümlü flistle-
rin ne oldu¤unu ve bunlardan petrolün nas›l elde edile-
bilece¤ini anlamaya çal›flal›m. Ayr›ca,  bu kaynaklar›n
önemli olup olmad›klar›na, ülkemizin ve dünyan›n pet-
rol problemine bir çare olup olmayacaklar›na da bir ba-
kal›m. 

Petrollü fleyller, “kerojen” ad› verilen kat› organik
bileflenler ihtiva eden ve ›s›t›ld›¤›nda bu maddelerden
hidrokarbon bilefliklerin, petrolün elde edildi¤i elde edil-
di¤i kil a¤›rl›kl› çok ince taneli tortul kayaçlard›r. E¤er bu
kayaçlar bir metamorfizma-de¤iflim geçirmiflse “petrol-
lü flistler” oluflmufl olur ki, bunlardan petrol elde edilme-
si de ayn› yolla olur. Ülkemizde Beypazar› (Ankara), Se-
yitömer (Kütahya), Hat›lda¤, Himmeto¤lu, Mengen
(Bolu), Uluk›flla (Ni¤de), Bahçecik (Kocaeli), Burhaniye
(Bal›kesir), Beydili (Ankara), Dodurga (Çorum), Çeltek
(Amasya) sahalar›nda bugüne kadar 1,64 milyar ton

petrollü fleyl rezervi oldu¤u resmi raporlar›m›zda yerini
çoktan alm›flt›r. Dünya’daki en büyük rezerv ise
ABD’de Wyoming, Utah ve Colorado eyaletlerine ya-
y›lm›fl bulunan The Green River formasyonudur. Bu
alandaki petrollü fleyllerden elde edilebilecek petrolün
500-800 milyar varil aras›nda olaca¤› hesaplanmakta-
d›r. Yani, yaklafl›k olarak Orta Do¤u’da bulunan petrole
efl de¤er bir miktar. Tabi flimdi hepimiz ABD’nin ne
flansl› bir ülke oldu¤unu düflünmeye bafllad›k de¤il mi?
Öyle de olabilirdi, e¤er bu petrollü fleyllerden petrolün
bir varilinin elde edilmesi 80 dolar ve üzerinde olmasay-
d›! Önceleri bu kayaçlardan elde edilecek bir varil pet-
rol maliyetinin 20 dolar civar›nda olaca¤› hesap edilmifl-
ti. Daha sonra, maliyetin bölgeye ba¤›ml› olarak 40-80
dolar/varil aras›nda olaca¤› kabul edilmifltir. fiu anda en
fazla 10-15 dolar bir bedelle elde ettikleri petrolü yüzde
600-1000 kar ile son on y›l içinde 70-140 dolar/varil
aral›¤›nda satmaya al›flm›fl flirketler, 80 dolara elde et-
tikleri bu petrolü, yat›r›m/ kar oran› düflünüldü¤ünde,
varil bafl›na 400 dolardan afla¤› satarlar m› dersiniz?
Ha, bir de bunlar›n içinde bol miktarda bulunan sülfür
ve a¤›r minerallerin yan› s›ra, istemedi¤iniz kadar zehir-
li at›klar olmasayd› ne güzel olurdu(!). Havadan bile nem
kapan çevreci kardefller ” can›m bu kadar kusur olur”
demeyeceklerdir. Savafl hali hariç, ABD yönetiminin bu
kaynaklar› rahatl›kla kullanabilmesi biraz hayal gibi gö-
zükmektedir. Kald› ki, bu kaynaklar ABD d›fl›nda her-
hangi bir ülkeye derman olaca¤a da benzememektedir.
Venezuella Orinoco River alan›nda çok önemli boyut-
larda bulunan oldukça a¤›r petrolün ve Bat› Kanada ba-
seninde bulunan ve çok büyük rezervlere sahip katran-
l› kumlar›n da maalesef ayn› problemleri vard›r. Çok
özel savafl flartlar› hariç kullan›labilmeleri oldukça zor-
dur. Gerçi, BP, Kanada’daki kumlardan 2012 y›l›nda,
günde 200.000 varil temiz petrol üretecek teknoloji ge-
lifltirece¤ini duyurmaktad›r ama bunun dünyan›n petrol
derdine çare olmayaca¤› da apaç›k ortadad›r.

MTA VE TPAO NE YAPIYOR?
Olaya biraz daha umutla ve iyi niyetle yaklaflal›m ve

bu bölgede yap›lacak binlerce sondaj sonras›nda elde

etti¤imiz veriler hep olumlu olsun. Ere¤li’den Bor’a ka-
dar ayn› derinliklerde petrol s›z›nt›lar›n›n bulundu¤u ka-
yaçlara rastlam›fl olal›m. Bu flartlarda dahi bu bölgedeki
petroller da¤daki kufltur. 

Bu kayaçlarda tabakal› özel yap›lar› sebebiyle dikey
sondaj ile üretim yapmak mümkün olamam›flt›r. Zira bu
kayaçlarda di¤er petrol yataklar›nda oldu¤u gibi iç ba-
s›nç söz konusu de¤ildir. Bu sebeple ABD’de uygun
bölgelerde bu tip kayaçlarda yatak parçalanmakta, ›s›t›l-
makta ve eriyen petrol veya mevcut gaz, son zamanlar-
da gelifltirilen yatay sondaj tekni¤i ile d›flar› al›nabilmek-
tedir. D›flar› al›nan bu malzemenin rafinerilerde ›s›l ve
kimyasal iflleme tabi tutulup hidrojen zenginlefltirilmesi
de yap›lmaktad›r. Dolay›s›yla maliyet bu flartlarda bile
oldukça pahal›d›r. ‹yi de bu ülkemizde nas›l yap›lacak-
t›r? Nükleer bomba patlatmadan bu kadar genifl bir ara-
zide ve minimum 1035 metre derinde petrollü fleylleri
parçalamak ve s›v›laflt›rmak nas›l mümkün olacakt›r.
Bölge topografik bir yükseklik vermedi¤ine göre yerin
en az 1035 metre alt›nda yatay sondaj nas›l yap›lacak-
t›r? Dedim ya Nasrettin Hoca’n›n kazak hikâyesi daha
gerçekçi durmaktad›r diye! 

‹yi de MTA gibi önemli bir araflt›rma kurumumuz ve
TPAO gibi sayg›n bir kurumumuz bu abart›l› sunuma
nas›l arac› olmufllard›r. Benim samimi kanaatim kurum-
daki teknik arkadafllar›m›z›n bu verileri rapor ettikleri
anda dahi olay›n gerçek yüzünü bildikleri yönündedir.
Ama malum seçim y›l› gelmifltir. Yöneticilere yukar›lara
sunmak için baz› veriler gereklidir. Malum oldu¤u üzere
her seçim öncesi ya Batman’da müthifl bir petrol yata-
¤› buluruz veya h›z›m›z› alamaz Karadeniz aç›klar›nda
milyonlarca ton petrol bulundu¤unu söyler sondaj ge-
mileri yola ç›kar›r›z. Seçim sonras› nas›lsa soran olmaz.
Bu seçimde elimizde yaln›zca bu havza var. Art›k kabul
edeceksiniz…

TPAO’nun böyle bir bölgede pratikte hiçbir ifle ya-
ramayaca¤›n› bilmesine ra¤men yerinde retortlama de-
nilen teknik için ›smarlama bir sondaj firmas› bulmas› ve
sondaj yapt›raca¤› bu ABD’li flirketin ismini bile sakla-
mas› ise bir baflka garipliktir. Dürüstçe ben pek yorum-
layamad›m!  Siz istedi¤iniz gibi yorumlayabilirsiniz.
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PETROLLÜ fiEYLLER ÜLKEM‹Z
‹Ç‹N YEN‹ B‹R UMUT MU? 


