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Türkiye Basen Haritası

•23 adet basen mevcuttur

•GDA ve Trakya en çok 

•Adana+İskenderun ise ikinci sırada en

çok aranmış basenlerdir.

TPAO

• 1887’de Sultan II. Abdülhamit , Ahmet Necati

Efendiye İskenderun Çengen havalisinde

petrol imtiyazı vermiştir.

• İngiliz- Alman Firması 10 sığ sondaj yapmış

ve birkaçında gaz emaresine rastlanmıştır.

• 1897 yılında Sadrazam Halil Rıfat

Paşa’ya Tekirdağ Mürefte dolayında

arama ve işletme imtiyazı verilmiştir.

• 1898 yılında Trakya’da ilk sondaj

Romanyadan getirilen işçiler ve

techizat yardımı ile gerçekleştirilmiştir.

• Şarköyde 82m de ve Müreftede 74m

de petrol emaresine rastlanılmıştır.

• 1901-1902 de Mürefte bucağına bağlı

Hora derede açılan kuyuda 89m

derinlikte 2 ton ham petrol üretilmiştir.

Bu kuyudan toplam 1 yılda 47 ton

(310varil) petrol üretilmiştir.

1934 yılında MTA Baspirin-1 

kuyusunu açmıştır. 

Türkiye’de petrol ile ilgili çalışmalar 1800 lerde

başlamıştır.

1926 da petrol arama ve üretim Türkiye Cumhuriyeti 

yetkisine geçmiştir.

1954 de TPAO Türkiye Cumhuriyeti adına petrol 

aramak için kurulmuştur.



Bağdad
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1901 Yılında Yapılan Petrol Rezervi Çalışması
• 22 Ekim 1901'de Sultan II. Abdülhamid'e sundular.

• .Petrol havzasını dolaşan Paul, Siirt tarafında ve Dicle

Nehri kıyısında zengin petrol rezervlerinin bulunduğunu

belirtiyor. Dicle Nehri kıyısındaki noktalarda yeterli

araştırmayı yükselen sulardan dolayı yapamadıklarını da

raporuna ilave eden Paul, nehrin kıyısı dışında, Dicle'nin

kıyı şeridi boyunca uzayıp giden yüksek dağlarda da

petrol bulunduğunu kaydetmiş. Yine de o dönemin teknik

imkanları açısından 900 metre yükseklikteki bu dağlardan

petrolün çıkarılması ve nakliyatının zor olacağını

eklemeyi unutmamış raporuna

• Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamı ve Doğu

Anadolu'nun bir kısmını kapsayan petrol haritasında

Diyarbakır, Mardin, Bismil, Hazro Çayı etrafı, Sinan,

Batman Çayı etrafı, Dicle bölgesi, Midyat, Bedran, Tulan,

Siirt, Botan Çayı etrafı, Habur, Fındık, Cizre, Habur Çayı

etrafı, Bitlis Çayı kıyısı ve Hakkâri (Çölemerik)'de önemli

petrol yataklarının bulunduğu kaydediliyor.

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışmalarını

tamamlayan heyet daha sonra bugün Irak sınırları içinde

kalan merkezlerde petrol taramasına devam ediyor.

Kerkük, Babagürgür, Zaho, Süleymaniye, Bağdat, Musul

ve Altınköprü'deki petrol noktaları kilometre ve yerleşim

yerlerine göre yön tayini yapılarak kayıt altına alınıyor.

Raporda Kerkük ve şehre 15 kilometre uzaklıktaki

Babagürgür bölgesinde yoğun miktarda petrol rezervinin

bulunduğu belirtiliyor. Babagürgür bölgesinin II.

Abdülhamid'in şahsî malı olduğu, ve bu topraklarda

Türkiye'deki Nefçi ve Doğramacı ailesinin pay sahibi

olduğu biliniyor.

• "Dicle ve Fırat nehirleri havzasında zengin ve mühim

petroller bulunuyor. Bunların işletilmesi ve pazarlanması

için Bağdat'a uzanan bir tren yolu lâzım. 1889'da

inşaatına başlanan ve 1902'de biten demiryolu petrolün

Anadolu'ya taşınmasını sağlayacaktır. Bunun için ana

hatta sadece birkaç ilave ek hattın yapılması yeterlidir."
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Sultan II Abdülhamit’in Petrol Haritası


