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“PETROL VE GAZ ARAMACILIĞI”  

ANKET SONUÇLARI 
 

Enerji sektörü hakkında merak edilen birçok konuyu sizler için araştırıyoruz. Bu 

defa “Petrol ve Gaz Aramacılığı” konusunda 2 soruluk bir anket hazırladık. Anket 

sorularımız ve sonuçlarımız şöyle: 

 

1. Dünyada 2017 yılında petrol ve gaz aramacılığı için ortalama ne kadar 

yatırım yapılmıştır? 

 

Dünya Enerji Yatırımları 2018 Raporu, petrol ve gaz aramacılığı alanında dünyada 

ne kadar yatırım yapıldığı konusunda şu bilgilere yer verdi: 

Fosil yakıt tedariğine yapılan yatırımlar; kömür arzında ve sıvılaştırılmış 

doğalgazda (LNG) azalan harcamalar, upstream petrol ve doğal gazda makul bir 

artışı telafi ettiği için 2017 yılında 790 milyar ABD doları civarında sabit kaldı.  

Upstream yatırım 2017 yılında %4 artarak 450 milyar ABD dolarına yükseldi ve 

%20 oranında artacağı tahmin edilen ABD kaya gazı sektörü tarafından 

desteklenerek 2018’de %5 artışla 472 milyar ABD Doları (nominal olarak) olarak 

belirlendi. Alışılagelmiş petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırımlar azalmaya 

devam ediyor ve yeşil alan projelerinin toplam upstream yatırımı içindeki payının 

2018'de yaklaşık üçte bire, birkaç yılın en düşük seviyesine, düşmesi bekleniyor.  
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2. Gelecek 10 yılda, petrol ve gaz aramacılığını etkileyeceğini 

düşündüğünüz en önemli 3 faktör nedir? 

 

Petrol ve gaz aramacılığını etkileyen faktörler arasında en önemli 3’ünü sizlere 

sorduk. Petrol/gaz fiyatları, teknolojik gelişmeler ve finansman durumu başı 

çekerken, bunu, mali şartlar, arama süreçlerinin maliyeti ve yatırım için rekabet 

eden diğer projeler konuları izliyor. 
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