
S
on aylarda çeşitli ne-
denlerle yükselen petrol
fiyatlarY, kaçYnYlmaz
olarak ülkemizi de
olumsuz etkiliyor. Bi-

rincil enerji tüketimimizde petro-
lün payY yaklaşYk yüzde 29’dur.
Tükettiğimiz petrolün yüzde
92’sini ithalatla karşYlayabiliyoruz.
Petrol fiyatlarYnYn artYşY, sadece
ham petrol ve petrol ürünleri fa-
turamYzY arttYrmakla kalmYyor,
aynY zamanda yüzde 98’ini ithal
ettiğimiz doğalgaz faturamYzY da
yükseltiyor. Doğalgaz ise, birincil
enerji tüketimimizin yüzde 33’ünü
oluşturuyor.

Petrol, petrol ürünleri, doğal-
gaz ve LPG faturamYz, toplam it-
halatYmYzYn dörtte birine erişti.

Fiyat artYşlarYna neden olan ge-
nel etkenlerin yanY sYra son dö-
nemde, özellikle Libya’da yaşanan
gelişmelerin etkisiyle, artYşYn bek-

lenmedik değerlere ulaşmasY, bü-
yük paniğe neden oluyor. Bu ge-
lişmelerin fiyatlar üzerindeki et-
kisinin ne boyuta varacağY ve ne
kadar süreceği de ayrY bir endişe
konusu… Petrol fiyatlarY, klasik
arz ve talep dengelerinin dYşYnda;
jeopolitik etkenler, spekülasyon-
lar, yatYrYmlarYn eksikliği, alternatif
yakYtlarYn varlYğY veya yokluğu,
üretici ülkelerdeki fiyat sübvan-
siyonlarY, vergi politikalarY, mev-
simsel etkenler, fYrtYna ya da ka-
sYrgalar, grev ya da lokavtlar gibi
çok sayYda ve farklY parametreden
etkilendiğinden, fiyat kestirimin-
de bulunmak kolay değil.

Petrol piyasaları
ve Libya Faktörü

Dünya birincil enerji tüketi-

minde petrolün payY yaklaşYk yüz-
de 35… Bu oranYyla, en çok kul-
lanYlan yakYt. Özellikle ulaştYrma
sektörünün başlYca yakYtY oldu-
ğundan, önümüzdeki yYllarda da
ilk sYrayY korumaya devam edeceği
öngörülüyor.

Halen dünyada günde yakla-
şYk 87 milyon varil petrol üretili-
yor ve hemen hemen aynY miktar
da tüketiliyor. Libya’nYn petrol
üretimi ise 1.6 milyon varil. Ça-
tYşmalarYn seyri ve şiddeti sürek-
li değişiyor ve bugün yapYlabile-
cek bir değerlendirme kYsa bir
süre içinde geçersiz kalabiliyor.
Buna karşYn genel durum itibarY ile
bakYlacak olursa; çatYşmalar so-
nucunda bu üretimin yarY yarYya
düştüğünü söyleyebiliriz (Kuveyt
Petrol BakanY el-Sabah). Piyasa-
lardan günde 800 bin varillik bir
azalmanYn, doğal olarak fiyatlarY
yukarY yönde etkilemesi kaçYnYl-
mazdYr. Ancak fiyatlar, piyasadan
çekilen miktarla orantYsYz olarak,
psikolojik faktör ve bunu körük-
leyen spekülasyonlarYn etkisiyle,
deyim yerindeyse çarpan etkisiy-
le artYyor. 1
Mart 2010’da
varili 77 dolar
olan Brent pet-
rolü, yaklaşYk
yüzde 50’lik
artYşla 10 Mart
2011’de 115
dolardan işlem
görüyordu.

Piyasalar ne
kadar hazırlıklı?

1973-1974 petrol krizinden
ders çYkaran UluslararasY Enerji
AjansY (UEA), üye ülkelerine bir
yYl önce 90 günde tükettikleri ka-
dar petrol stoku bulundurma zo-
runluluğu getirdi. Bu stok, bir
kriz anYnda merkezi olarak piya-
salara söz konusu stoklardan pet-
rol arz edilmesini ve böylece hem
eksikliğin giderilebilmesini hem
de aşYrY fiyatlarYn “soğutulabil-
mesini” sağlamak için oluşturu-
luyor. Halen UEA’ya üye ülkele-
rin elinde sadece kamu kurumla-
rYndaki petrol stoklarY toplamY 1.6

milyar varil. UEA’nYn kriz yöne-
tim sistemine göre, uygun görü-
lecek miktarda petrolün ortak ha-
vuzdan piyasaya verilmesiyle, pi-
yasalarYn rahatlamasY hedeflen-
miş durumda. UEA verilerine
göre, sadece kamu petrol stokla-
rYndan verilecek günde 2 milyon
varil düzeyindeki petrol, 24 ay sü-
reyle yeterli oluyor. DolayYsYyla
Libya petrolünün belli bir süre pi-
yasalardan çekilmesi durumunda
bile, fiziki açYdan bunu karşYla-
yabilecek bir UEA kapasitesi
mevcut.

Bunun yanY sYra OPEC’in elin-
deki yedek kapasite de önceki
yYllara göre artarak günde 4.8
milyon varillik bir kapasiteye
erişmiş durumda… Daha basit
bir anlatYmla, çoğu Suudi Arabis-
tan’Yn elinde olan bu yedek kap-

asite, UEA ile
OPEC’in an-
laşmasY duru-
munda, piya-
salardan çeki-
len Libya pet-
rolünü rahatça
karşYlayabile-
cek bir diğer
kaynak. Sorun,
bu konuda ta-
raflarYn ne ka-

dar samimi olduklarY noktasYnda
düğümleniyor. FiyatlarYn yüksek
seyri, OPEC üyesi ülkelerin işine
geliyor. Ancak bunun da bir sYnY-
rY var. O sYnYr da talebin ciddi oran-
da daralmasY ve OPEC satYşlarYnYn
düşmesi… Her iki taraf da (OPEC
ve UEA-yani OECD ülkeleri) di-
ğerinin “fedakarlık” yapmasYnY
istiyor.

Sonuç olarak Libya üretiminin
belli bir süre devre dYşY kalmasY, fi-
ziki olarak karşYlanabilir durum-
dadYr ve fiyatlarYn aşYrY yüksel-
mesinin asYl nedeni, psikolojik
faktör ve spekülasyonla açYkla-

nabilir. Bugüne kadarki en büyük
üretim kaybYnYn İran İslam Dev-
rimi sYrasYnda gerçekleştiğini ve
KasYm 1978 ile Nisan 1979 ara-
sYnda günde 5.6 milyon varillik bir
“kayıp” olduğunu anYmsamakta
da kYyaslama açYsYndan yarar
var… Irak’Yn Kuveyt’i işgali sY-
rasYnda günde 4.3 milyon varillik,
İran-Irak SavaşY sYrasYnda ise 4.1
milyon varillik kayYp olmuştu.

Türkiye’de fiyat oluşumunun
bileşenleri

Türkiye, AB ülkelerinin tü-
münden daha pahalY benzin ve ma-
zot kullanan bir ülke konumun-
da… Bunun da temel nedeni, aşY-
rY vergiler ve vergiden vergi alYn-
masY uygulamasY… Kurşunsuz
benzindeki fiyatlarYn Euro/litre
cinsinden karşYlaştYrmasY ve ül-
kemizdeki fiyatYn fahişliği Grafik-
1’de açYkça görülmektedir.

PETROL FİYATLARININ ULUSLARARASI VE ULUSAL ETKENLER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMESİ

Çark yurttaşa değil
yurtdışına çalışıyor

Libya’daki son
gelişmeler petrol
fiyatlarını
yükseltiyor.
Uluslararası Enerji
Ajansı üyesi ülkelerin
zorunlu stokları ve
üretici ülkelerin
yedek kapasiteleri
kullanılarak Libya
benzeri krizlerin
dengelenebilmesi
olası. Ancak son bir
yılda petrol 77
dolardan 115 dolara
çıktı.
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Necdet PAMİR
Petrol Mühendisleri Odası
Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı



Aptal cesareti...

B
azY yazYlar vardYr ki yazYlasY değildir… Eller ne kalem tutmak
ister ne de tuşa basmak. Japonya’da deprem ve tsunami nede-
niyle ölenler, nükleer kaza sonucu radyasyona maruz kalmYş
olup ne yazYk ki artYk ölümü bünyelerinde taşYyanlar için duy-
duğum üzüntüyü belirtmekle başlamak istiyorum. Geride ka-

lanlar için baş sağlYğY ve metanet dilemekten başka bir şey gelmiyor el-
den.

“Ölüm adın kalleş olsun!” demiş ozan… Oysa ölüm bir sonuçtur. Bu
korkunç sona neden olanlarYn anYlan kalleşlikteki paylarYna ne diyeceğiz
peki?

Bu satYrlarYn yazYldYğY tarihte TAEK’in 7 No’lu duyurusu yapYlmakta
idi.

“Japonya’daki 11 Mart 2011 Tarihinde Meydana Gelen Deprem
ve Sonrasında Oluşan Tsunami Sonrasında Nükleer Güç
Santrallerinin Durumu (No:7)

Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği
bilgilere göre, Fukushima nükleer güç santrallerindeki son gelişmeler
aşağıda özetlenmiştir:

• 16 Mart saat 05:45’de (yerel saat) Fukushima Dai-ichi nükleer
güç santralinin 4. ünitesinin reaktör binasında bir yangın gözlenmiş
ancak 06:15’te yapılan gözlemde yangın görülmemiştir. Aynı ünitede
15 Mart 2011’de 2 saat kadar süren bir yangın meydana gelmişti.

• Fukushima Dai-ichi nükleer güç santralinin 5. ünitesinin reaktör
korunda su seviyesinde azalma olmuştur. Bu üniteye su sağlanmasY için 6.
ünitede çalYşYr durumda bulunan bir dizel jeneratörün kullanYlmasY
planlanmaktadYr.

• Fukushima Dai-ichi nükleer güç santralının etrafında 20 km
çapındaki bölgede tahliye işlemleri başarılı şekilde tamamlanmıştır. 30
km çapındaki alanda yaşayan halka binaların içinde kalmaları
önerilmiştir. Tahliye merkezlerine iyod tabletleri dağıtılmış olmakla
beraber henüz bunların kullanılmasına yönelik karar verilmemiştir.

• 15 Mart 2011 tarihinde Japon Hükümeti, çevresel izleme ve
radyasyonun insan sağlYğY üzerindeki etkileri konusunda yerel uzmanlara
yardYmcY olmak üzere UluslararasY Atom Enerjisi AjansY’ndan uzmanlar
gönderilmesini talep etmiştir. Ajans bu konudaki çalYşmalarYnY
sürdürmektedir. Kamuoyuna saygY ile duyurulur.”

Ne kadar basit, durağan, insandan uzak ve duygusuz değil mi?
YapYlan bu duyurudan sonra reaktördeki sYzYntY nedeniyle soğutma

çalYşmalarY durduruluyor, insanlar geri çekiliyor. Helikopter ile (taşYma su
ve değirmen misali) yapYlan birkaç girişim sonrasY bu da başarYsYz oluyor
ve reaktör kaderine terk ediliyor. ArdYndan, Japon İmparatoru Akihito
yaptYğY açYklamada; “ülkesinin karşı karşıya olduğu nükleer krizle ilgili
olarak ‘derin endişe’ duyduğunu ve halkı için dua ettiğini” söylüyor.

Çernobil’i Rusya’nYn köhne teknolojisine bağlayYp, deprem ülkesi
Japonya’yY referans gösterenlere son sözü İmparator Akihito söylüyor:

“İşimiz Allaha kaldı, dua edelim!”
Ya diğer İmparatorlar...
Sarkozy, Merkel, Putin ve diğerleri…
Onlar tepkileri sönümlendirmek, konuyu ne kadar ciddiye aldYklarYnY

göstermek için geçici kapatmalar, yeniden kontrollar, G-20 gözden
geçirme toplantYsY gibi sözüm ona girişimlerde bulundular. Görünürde bir
hayli ciddi idiler. Kapitalist dünyanYn bekasY için bildiklerini okuyacak
olduklarY aşikar olmasYna rağmen tehlikenin de farkYnda olduklarY
görünüyordu. En azYndan meseleyi “tüp gaz” seviyesine indirmemişlerdi.

BaşbakanY, Tatlıses’in “Delikanlı tarzınızı seviyorum” mesajY bir
hayli etkilemiş olmalY ki delikanlYlYk yapmaktaydY;

“Riskleri göze alır, yapar geçeriz. Biz delikanlıyız, bize bir şey
olmaz.”

DelikanlYnYn memleketinde, Kuran kursu binalarYnda ölen çocuklar,
Ostim’de Davutpaşa’da, maden ocaklarYnda, Afşin-Elbistan/Çöllolar’da
ölen işçiler hep birer ucuz risk unsurlarYdYr. DelikanlYya göre,
“Madencinin kaderinde ölüm vardır.”

Hastanelerdeki bebeklerin, Kuran kursu binalarYnda ölen çocuklarYn
kaderlerinde de…

DelikanlYnYn memleketinde, eğitim parayladYr, sağlYk parayla…
DelikanlYnYn memleketinde hava parayladYr, su parayla…
DelikanlYnYn memleketinde insan hayatY ucuzdur, neredeyse bedava...
DelikanlY büyük düşünür, ne radyasyondan korkar ne de tüpgazdan.
DelikanlY cesurdur, cesurdur, cesur...

Kemal ULUSALER
EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi
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Kurşunsuz benzindeki vergi
oranlarY bakYmYndan AB ülkele-
rinden açYk ara önde olan ülkemiz,
mazotta da İngiltere ile yarYş-
maktadYr! (Grafik-2)

Kurşunsuz benzinde tüketici-
ye yansYyan fiyatlarda, petrolün it-
hal bedeli, rafinerinin proses ma-
liyeti ve karY ile EPDK payYnY içe-
ren rafineri çYkYş fiyatY, toplam fi-
yatYn yaklaşYk yüzde 25’idir. Nav-
lun binde 3, akaryakYt dağYtYm
şirketi payY yüzde 4.8, bayi payY da
yine yüzde 4.8’dir. Vergilerin
payY ise yüzde 65.1’dir. Burada da
klasik “Aaa, canbaza bak” oyu-
nu oynayan AKP, artYşlarYn asYl ne-
deni olarak uluslararasY piyasala-
rY ve diğer aktörleri (rafineri, da-
ğYtYm şirketi, bayi) işaret etmek-
tedir. İşaret parmağY ile yanlYş he-
defi işaret ederken, geri kalan
parmaklarYn çoğunun kendini işa-
ret ettiğini gözden kaçYrmaya ça-
lYşarak…

Benzin fiyatY aşYrY vergi nede-
niyle aşYrY artYnca, benzin talebi dü-
şüyor. Elde kalan benzin ise dört-
te bir fiyatla yurtdYşYna satYlYyor.
Burada önemli miktarda kayYp
var. Oysa tüketiciye daha ucuz
benzin verilse (vergiyi düşüre-
rek) bu kayYp olmayacak. Öte
yandan mazottaki yüksek vergi de

benzer olumsuzluklarYn yanY sYra
kaçak üretimi (10 numara yağdan,
“merdiven altı” üretimle mazot
eldesi) teşvik ediyor. Burada da
ayrY bir gelir kaybY söz konusu...
AyrYca bu yasadYşY üretimin ya-
rattYğY tehlike ve haksYz rekabet de
cabasY…

Oysa benzin ve mazottaki ver-
gileri ciddi oranda düşürüp, otogaz
vergisini yukarY çekerek, hem
aynY toplam vergi değerine eriş-
mek mümkün, hem de kamunun
milyarlarca dolar kaybYnYn önüne
geçilebilir. Daha adil ve dengeli bir

vergi düzeniyle ekonominin daha
sağlYklY ve sürdürülebilir gelişimi
sağlanabilir. Üretilen benzin yurt-
taşYmYza dört küsur, yurtdYşYna
bir liraya satYlmamYş olur. Mil-
yarlarca lira kaybYmYz önlenir.
“Yurttaşına değil, yurtdışına
çalışan bu çarkı” durdurmak zor
değil. Elinizi tutan kim? �
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Grafik -1

Türkiye’debenzinin
satışfiyatınınyüzde
65.1’ivergi.Pahalılık
nedeniyeartanbenzin
dörttebirfiyatına
dışarıyasatılıyor.Vergi
dengelemesiylekayıpları
önlemek,“Yurttaşına
değil,yurtdışınaçalışan
buçarkı”durdurmakzor
değil.


