
Cumhuriyet ENERJİ � 5 Haziran 2012 - 2911

Bahadır Selim DİLEK

2001’deki Afganistan operasyonu,
2003’te Irak’Tn işgali ve ardTndan
Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğraf-

yasTnT etkisi altTna “Arap Baharı” sa-
vaş rüzgârlarTnT da beraberinde getirdi.
Arap BaharT’nTn Şii ve Sünni ekseninin
kTrTlma noktasT olan Suriye’de de ken-
dini göstermesi, Ortadoğu’da tansiyonu
bir anda yükseltirken, AKP Hüküme-
ti’nin Esad rejimini devirip Müslüman
Kardeşleri iktidara taşTma hedefiyle kur-
guladTğT politika Türkiye’yi sTcak sava-
şTn olasT kapsama alanTna sokuverdi.

Gerek iç politika gerekse ekonomik
kaygTlarla Suriye’ye yönelik Libya ben-
zeri bir operasyona sTcak bakmayan Ba-
tTlT ülkeler, Türkiye’nin müdahalesi için
zemin oluşturmaya çalTşTrken, AKP Hü-
kümetinin  -Cumhuriyet tarihinde hiç
görülmemiş bir şekilde- Şam yönetimi
ile cepheleşme içine girmesi, kaygTlarT
üst noktaya taşTdT.

Suriye sTnTrTnda birkaç el ateş edilme-
sinin ardTndan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’Tn Suriye’ye müdahale için
kolektif savunmayT öngören NATO An-
laşmasT’nTn 5. Maddesi’ni gündeme ta-
şTmasT, bu kaygTlarTn çok da boş olma-
dTğTnT gösterdi.

İşte dTş politikada böyle bir tablo or-
tadayken hükümet, sessiz sedasTz “kriz

ve afet durumları için tutulması zo-
runlu olan petrol stoklarına ilişkin”
yeni yasa tasarTsT hazTrlandT. Yasa tasa-
rTsT kriz, afet ve savaş zamanlarTnda ül-
kenin acil ihtiyacTnT karşTlamasT için zo-
runlu olan, ancak yasanTn uygulanama-
masT nedeniyle denetlenemeyen ulusal
petrol stokunun yeniden düzenlenmesi-
ni öngörüyor.

Buna göre artTk Türkiye’nin gereksi-
niminin 90 günlüğüne karşTlTk gelen
ham petrol tüketimi stoklanacak. AyrT-
ca rafineri dTşTnda dağTtTm şirketlerinin

de stok tutmasT denetlenecek.

‘Stok Kanunu Tasarısı’
Birçok ülkenin savaş ya da kriz du-

rumlarTnda kullanTlmak üzere ülkeyi en
az 3 ay idare edecek petrol stoku bulun-
durmasTnT sağlayan düzenlemeleri bu-
lunuyor. Türkiye’de ise mevcut düzen-
lemeye karşTn stok uygulamasTna gerek
duyulmamTştT. DolayTsTyla Türkiye’nin
böyle bir petrol stoku bulunmuyordu.

TaslağTn hazTrlanmasTnTn zamanla-
masT dikkat çekti. Türkiye’nin bölge-
sinde savaş rüzgârlarT giderek güçlenir-
ken böyle bir kanun tasarTsTnTn hazTr-
lanmTş olmasT, “sıcak çatışmaya ha-
zırlık mı yapılıyor” sorusunu da bera-
berinde getirdi.

Artan petrol fiyatlarT da söz konusu
tasarTnTn hazTrlanmasT gerekçelerinden
bir tanesi…

Stoklar kriz durumunda kullanTlacak.
Yasada kriz durumuna ise savaş ve ola-
ğanüstü hal dTşTnda ham petrol fiyatlarT
istikrarsTzlTğT maddesi eklendi. Yani
ham petrol fiyatlarTndaki bahsedilen
150-200 dolar gibi aşTrT yükselme olasT-
lTğTna karşT Türkiye stoklarTnT kullana-
rak fatura hafifletebilecek.

Peki, bu ne anlama geliyor?
En yakTn ve olasT senaryo olarak bu

gerekçe bir anlamda, İsrail ya da
ABD’nin İran’a karşT bir operasyon dü-
zenlemesi durumunda, İran’Tn Hürmüz
BoğazT’nT kapatmasTyla büyük bir hTzla
tTrmanacak olan petrol fiyatlarT için ön-

lem olarak da görülebilir.
“Tamamlayıcı Petrol Stok Kanunu

Tasarısı Taslağı’na” göre, ulusal pet-
rol stokunun tamamlayTcT kTsmT için 5
yTllTk bir geçiş süreci olacak. Petrol sto-
kunu tutmayan şirketlere, tutmadTklarT
stok petrolün 3 katT ceza kesilecek.

Şirketler, Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü (PİGM) izin verirse petrol stokla-
rTnT satabilecek. Stoklarda standartlara
uygun yakTt tutmayanlara ise 100 bin li-
ra ceza verilecek.

Petrol PiyasasT Kanunu gereği, Türki-
ye’nin asgari 90 günlük ihtiyacTna cevap
verecek petrol ve LPG stoku tutmasT ge-
rekiyor. Ulusal stok için, rafineri, akar-
yakTt ve LPG dağTtTcT lisansT sahipleri-
nin ikmal ettiği günlük ortalama ürün
miktarTnTn minimum 20 katTnT kendi de-
polarTnda veya lisanslT depolama tesis-
lerinde topluca veya statülerine göre ay-
rT ayrT bulundurma yükümlülüğü bulu-
nuyor. Ulusal stokun tamamlayTcT kTsmT
ise Komisyon tarafTndan tutulacak.

Türkiye’nin tuttuğu stok miktarTn yak-
laşTk 55-60 milyon varil düzeyinde bu-
lunuyor. Bugüne kadar stok sadece
TÜPRAŞ rafinerilerinde tutuluyordu.
TaslağTn yasalaşmasT ile petrol stok de-
netimleri etkinleşecek ve dağTtTm şir-
ketlerine de yayTlacak. 

Stok için kurulacak DanTşma Kuru-
mu, Enerji BakanlTğT müsteşarT başkan-
lTğTnda, EPDK BaşkanT, İçişleri, Savun-
ma, DTş İşleri Temsilcileri ile TOBB
bünyesinde oluşturulan LPG ve Petrol
sektör meclis başkanlarT katTlacak.

Yasa 2003 yılında çıkmıştı
Türkiye, 1974 yTlTnda kurucu üye ol-

duğu UluslararasT Enerji AjansT’nTn
(UEA) getirdiği yükümlülükler uyarTn-
ca, bir önceki yTl net ithalatTnTn 90 gün-
lük kTsmTna denk gelen miktarda stok
bulundurmak zorunda. 2003 yTlTna kadar
Türkiye bu zorunluluğu görmezden gel-
di. Irak’Tn işgali sonrasTnda petrol piya-
salarTndaki dalgalanma AKP Hüküme-
tini bu konuda düzenleme yapmaya yö-
neltti.

2003 yTlTnda çTkarTlan Petrol PiyasasT
Kanunu ile savaş, sel, doğal afet gibi kriz
durumlarTnda ihtiyacT karşTlamak için
asgari 90 günlük akaryakTt, LPG ve fu-
el-oil stoku tutulmasT zorunlu hale geti-
rildi. Sistemin yönetimi ve sekretaryasT
için Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlT-
ğT müsteşarT yetkili kTlTnmTştT. Stokun
20 günlük kTsmTnT özel şirketler, “ta-
mamlayıcı” kTsmTnT ise rafineri şirketi-
nin tutmasT gerekiyordu. 

Kanun, “tamamlayıcı” miktar için
gerekli mali kaynağT sağlamak üzere, ra-
fineri şirketi Tüpraş’Tn sattTğT ve ülkeye
gümrüklerden giren petrol ürünlerinden
“gelir payı” alTnmasTnT mecburi hale ge-
tirdi. Ancak daha sonra aradan geçen 9
yTllTk süre içerisinde ulusal stok oluştu-
rulmamasT sebebiyle toplanan paralarTn
bankada faizde tutulduğu ortaya çTktT.

Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar, İran’ın
ABD ve İsrail ile savaş öncesi pozisyonunda
bulunması petrol fiyatlarını kritikleştiriyor.
Türkiye’nin İran’a konulan petrol
ambargosuna katılıp katılmayacağı henüz
netleşmedi. Ama olası çatışmada fırlayacak
petrol fiyatlarını göz önünde bulunduran
hükümet, 90 günlük stok zorunluluğu için
yasa çıkarmayı planlıyor.

Türkiye, enerji stoku için yasa çıkarıyor

Sıcak savaş sinyali


