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Bölgesel bazda değerlendirildiğinde Ortadoğu’nun 2017 yılsonu itibarıyla dünya petrol 
rezervlerinin en büyük kısmına sahip olduğu görülmektedir. 

Dünya petrol rezervlerinin 
ortalama ömrü Ortadoğu’daki 
petrol üreticisi ülkelerde ve 
Venezuela’da keşfedilen 
rezervlerin etkisiyle ortalama 
50 yıl civarında 
hesaplanmaktadır.

2023 yılında petrol açığı ve petrol 
fazlası bulunacak bölgeler 
incelendiğinde; Ortadoğu’nun 
ana tedarikçi bölge olarak petrol 
ticaretini domine etmeye devam 
edeceği görülmektedir. 

Dünyanın en büyük 
konvansiyonel olmayan petrol 
üreticisi ABD yeni keşfedilen kaya 
petrol rezervleri nedeniyle son 
on yıldır net petrol ihracatçısı 
olmaya yönelmiştir. 

En yüksek petrol talebine sahip 
üretici olmayan bölgeler ise Asya 
ve Avrupa olacaktır.
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Kaynak:  IEA Petrol Raporu (2018), TPAO Sektör Raporu (2017)
 TSKB Ekonomik Araştırmalar

Kaynak: IEA Petrol Raporu (2018),  TPAO Sektör 
Raporu (2017)

Venezuela, Suudi Arabistan, Kanada, İran, Irak, Rusya dünyada en büyük 
ispatlanmış petrol rezervlerine sahip ülkelerdir.

Ortadoğu 47,6

Diğer 0,8Asya Pasi�k 2,8

Afrika 7,5

Kuzey 
Amerika 13,3

Güney ve Orta 
Amerika 19,5

Rusya ve Türki 
Cumhuriyetler 8,5



Petrol Fiyatlarının Gelişimi

Son Dönemde Fiyatların Dalgalanma Sebepleri

Kaynak: ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), TSKB Ekonomik Araştırmalar

• Petrol üreticisi ülkelerin rezerv ve stok durumu ile üretimleri
• Petrol ihraç eden ülkelerin oluşturdukları (OPEC vb.) birliklerin üretimi   
 artırma/azaltma yönünde aldıkları kararlar
• Kaya petrolü üreticilerinin yeni yatırımlarının ve mevcut üretimlerinin seyri
• Petrol tüketicisi ülkeler başta olmak üzere küresel bazda ekonomik büyüme  
 oranlarının seyri
• Yeni petrol kuyularının bulunması ve işlenmesi için gerekli yatırım   
 maliyetlerinin seyri
• Petrol üreticisi ülkelerde siyasi gelişmeler ve ambargolar, ticaret savaşları ve  
 yasal düzenlemeler
• Başlıca petrol tüketim alanlarından olan ulaşımdaki elektrikli araçların artış hızı
• İklim değişikliği ve düşük karbon politikaları
• Petrokimya sektörünün büyüme hızı

• İran’a yaptırımlarda kapsam dışında kalan ülkeler   
 için mua�yetin Mayıs 2019 tarihinde sona ermesi 
• ABD ve Çin gibi ülkeler arasında başlayan ve başka   
 bölgelere yayılma potansiyeli taşıyan ticaret savaşları 
• Petrol üreticisi ülkelerdeki siyasi gelişmeler 
• Başlıca petrol tüketicisi ülkelerin orta vadeli büyüme  
 hızlarında yavaşlama beklentisi
• Arz fazlası ve ABD stoklarının durumu ile kaya   
 petrolü arzı gelişimi
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Türkiye petrol üretimi, dünya petrol üretiminin %0,1’i seviyesindedir.

Türkiye Petrol Verileri

%0,1
dünyada
Türkiye 
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Türkiye Ham Petrol Üre�mi ve İthala�

İthalat Üre�m

milyon ton

Türkiye’nin petrol kaynakları sınırlı olduğundan sektörde ithalat 
bağımlılığı yüksek seviyededir.

Ham petrol ithalatı, toplam petrol ithalatının %55’i iken; ithal 
edilen en önemli ikinci petrol ürünü, yurtiçi akaryakıt 
talebinin ağırlıklı kısmını oluşturan motorindir.

Toplam petrol ithalatındaki payları bakımından ilk üç ülke; 
İran | Rusya | Irak

Kaynak: EPDK Yıllık ve Aylık Petrol Sektörü Raporları, TSKB Ekonomik Araştırmalar

ekonomikarastirmalar@tskb.com.tr
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Kaynak: EPDK Yıllık ve Aylık Petrol Sektörü Raporları, TSKB Ekonomik Araştırmalar

2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
 
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi 
bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak 
güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya 
alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden �rmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına 
aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri 
sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım �yatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya 
�yatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri 
dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya 
da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle 
bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı 
hizmetleri de verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan �rmalara yatırım 
yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. 
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