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SUNUfi

Tek bafl›na belirleyici olmasa da, ülkelerin kalk›nmas›nda bol ve ucuz enerji kaynaklar›n›n önemli bir rol
oynad›¤› bir gerçektir. Çeflitli enerji kaynaklar› içinde hiç bir enerji kayna¤› flimdiye kadar insano¤lunun
yaflam›na petrol kadar dahil olmam›flt›r. Gerçekten de petrol, vas›talar› ve makinalar› hareket ettirmede
›s› ve güç elde etmede kullan›lmas›n›n yan› s›ra, polyesterden plasti¤e, ilaç hammaddesinden makyaj
malzemelerine, tar›m ilaçlar›ndan bilgisayar çipine var›ncaya kadar günlük hayatta kulland›¤›m›z binlerce
üründe hammadde olarak kullan›lmaktad›r.

Dolay›s›yla petrol, hammadde ve do¤rudan enerji kayna¤› olmaktan baflka, ekonomik ve politik güç olarak
kullan›lan, u¤runa savafllar verilip kan ak›t›lan stratejik bir kaynakt›r.

Ekonomiye, sanayie, politik ve günlük yaflama bu kadar çok a¤›rl›¤›n› koymufl olan petrolün fiziki k›tl›¤›nda
veya afl›r› pahal›l›¤›nda insano¤lunun yaflam› felce u¤ramaktad›r. Geçmiflteki petrol krizleri enflasyonun
yükselmesine sebep oldu¤u gibi, beraberinde iflsizli¤i ve ekonomik krizleri getirmifl ve nihayet oluflturdu¤u
zincir reaksiyonlara ekonomik politikalar›n› uyduramayan ülkeleri geliflmekten al›koymufltur.
Petrol, yenilenemeyen bir enerji kayna¤›d›r ve bir gün tükenecektir. Yeryüzünde gerçekte ne kadar
ç›kar›labilir petrol oldu¤u sorusunun cevab› ise ancak petrolün fiziki olarak bitti¤i gün verilebilecektir. fiu
anda hala ne kadar petrol kald›¤› aç›k ve net olarak bilinmemektedir.

Asl›na bak›l›rsa petrol ekonomisinin gelece¤ini belirleyecek unsur, petrolün gerçekte ne zaman bitece¤i
de¤il, arz›n talebi ne zamandan itibaren karfl›layamayaca¤›d›r. Çünkü bu noktadan sonra arz talebi karfl›lamakta
yetersiz kalacak ve dolay›s›yla petrolün fiyat› e¤er talepte ciddi bir daralma olmaz ise bir daha inmemek
üzere artacakt›r.

2005 y›l› dünya günlük ortalama petrol talebi 84 milyon varil civar›nda gerçekleflmifltir. Ola¤anüstü bir
durum olmad›¤› sürece petrol talebi gelecek y›llarda daha da artacakt›r. Bugün, dünya petrol üretiminin
önemli bir bölümü 40 y›ldan önce keflfedilmifl petrol sahalar›ndan gelmekte olup, bu sahalar›n üretimi
yak›n bir zamanda düflüfle geçecektir. Yeni keflfedilen petrol sahalar›n›n boyutu da gittikçe azalmaktad›r.

Petrol piyasas›ndaki geliflmeler son zamanlarda yine petrolü daimi ana gündem maddesi haline getirmifltir.
Piyasaya ne oluyor sorusunun en k›sa ve net cevab› ise az bulup çok tüketiyor olmam›zd›r.

Her geçen gün biraz daha yaklaflt›¤›m›z dönüm noktas› geçildi¤i andan itibaren arz talebi karfl›layamayacak
ve ucuz petrol devri kapanacakt›r. Petrol ekonomisine ba¤›ml›l›k ve artan petrol fiyatlar› yeni ekonomik,
diplomatik, jeopolitik ve askeri dengelerin ortaya ç›kmas›na neden olacakt›r. Petrolün gelece¤inin tehlikede
oldu¤u ihtimalinin göz ard› edilmesi, gerek ülke ekonomileri gerekse dünya ekonomisi ve hatta insano¤lu
için çok ciddi sonuçlara yol açabilecektir.
MÜS‹AD olarak bizim bu çal›flmadaki amac›m›z, dünyadaki geliflmelere paralel olarak petrolün ve petrol
ekonomisinin gelece¤ini genifl bir yelpazede inceleyerek çok geç olmadan ülkemizde de bafllanmas› gereken
tart›flmalara bir zemin oluflturmakt›r.

Bu çal›flman›n ortaya ç›kmas›nda büyük eme¤i geçen, Dr. Sohbet Karbuz ve Doç. Dr. ‹brahim Öztürk’e,
de¤erlendirme ve katk›lar›n› esirgemeyen At›f Ketenci, Nusret Alemdaro¤lu ve Enerji Sektör Kurulu
yönetimine teflekkürlerimizi sunar›m.

Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD Genel Baflkan›
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ÖNSÖZ

Dünya Enerji Konseyi, Eylül 1999 oturumunda, medeniyetimizin bugünkü hayat standard›n› oluflturmada
oynad›¤› rol ve katk›s› nedeniyle yirminci yüzy›l› enerji ça¤› olarak ilan etmiflti. Petrolün enerji kaynaklar›
ve hayat›m›zdaki yeri bir çoklar›n›n 20. yüzy›l› petrol ça¤› olarak tan›mlamas›na neden olmufltu. Öyle ki,
enerji kaynaklar›ndan yaln›zca biri olmas›na karfl›n petrol, enerjiyle efl anlaml› olarak tutuldu ve petrol
krizleri bile enerji krizi olarak ifade edildi. Petrolün ekonomideki a¤›rl›¤› ise petrol ekonomisi tabirini
yayg›nlaflt›rd›.

Petrolün ve petrol ekonomisinin gelece¤i üzerindeki tart›flmalar›n dünya gündemine oturmas›, üç ana
nedenden ötürü nedense 11 Eylül 2001 tarihi sonras›na rastlamaktad›r.

Birincisi, Amerika’n›n, gaz koridoru konumuna sahip Afganistan’› ve dünyan›n önde gelen petrol rezervlerine
ev sahipli¤i yapan Irak’› iflgalidir. Amerikal›lara bol ve ucuz petrol vaadi flimdiye kadar bütün Amerikan
baflkanlar›n›n izledi¤i genel bir stratejidir. Ucuz petrolün art›k tehlike alt›na girmesi, Amerika’da Bush
yönetiminin Alaska do¤al koruma park›n›n petrol ve gaz üretimine aç›lmas› yönünde s›k›flt›r›lmas›na bile
neden olmaktad›r.

‹kincisi, bu alanda bir göz korkutma ve spekülatif hareketlerin olup olmad›¤› ile ilgilidir. 2004 y›l› bafl›ndan
itibaren Royal Dutch/Shell grubunun dört kere revizyon yapt›¤› çal›flman›n sonunda ispatlanm›fl petrol ve
gaz rezervlerini %23 (4.47 milyar varil eflde¤eri) oran›nda azaltm›flt›r. De¤iflen ekonomik flartlar, teknoloji
vs. gibi bir sürü nedenden dolay› flirketlerin afla¤› veya yukar› do¤ru revizyon yapmas› çok do¤al olmas›na
karfl›n, dünya petrol tarihinde bu kadar büyük bir revizyona rastlanmam›flt›. Bu revizyonlar her ne kadar
petrolün yok oldu¤u anlam›na gelmese de, bu kitapta üzerinde durmayaca¤›m›z flartlar nedeniyle,
ç›kar›lmas›n›n en az›ndan bugünkü flartlarda ekonomik olarak düflünülmedi¤ini göstermektedir. Üstelik,
Conophillip, 2005 bafl›nda 2004’te ilave ettikleri rezervlerin, ayn› y›l üretilen petrolün yaklafl›k %60-65’ini
karfl›layabildi¤ini aç›klam›flt›r. Hemen k›sa bir süre sonra da ABD’nin en büyük ikinci petrol flirketi olan
ChevronTexaco’nun bafl› Dave O’Reilly, 2004 rezerv üretim karfl›lama oran›n›n az oldu¤unu ve nihayet
Shell de, beklendi¤i gibi rezerv üretim karfl›lama oran›n›n %45-55 oldu¤unu beyan etmifltir. Bütün bu
geliflmeler, petrol dünyas›nda kolay petrolün art›k kalmad›¤›na dair iflaretlerin gelmeye bafllad›¤› konusunda
kuflkular›n uyanmas›na neden olmufltur.

2004 y›l›, petrol flirketlerinin tarihlerindeki en kârl› y›llar›ndan biri olmufltur ama flirketler kârlar›n›n önemli
bir bölümünü yeni petrol sahalar› keflfetmek yerine baflka alanlarda kullanmay› tercih ettiler. Mesela
ExxonMobil baflta olmak üzere baz› flirketler kendi hisselerini sat›n ald›, Chevron Texaco, Unocal flirketini
sat›n ald›, Conoco Phillips de Lukoil’de yat›r›m yapt›. Spekülatif hareketler tehlikenin bir boyutuna iflaret
ederken petrol piyasas›n›n az say›da flirketin ve ülkenin kontrolüne girme süreciyle de karfl› karfl›yay›z.
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Üçüncü olarak, Amerikan baflkan› Bush’un enerji dan›flman› ve dünyan›n en büyük enerji yat›r›m
bankerlerinden olan Matt Simmons’un, Suudi Arabistan petrol rezervlerinin tahmin edilenden çok daha
önce tükenece¤ini iddia etmesidir. Bu aç›klama, petrol dünyas› baflta olmak üzere ekonomi ve finans
çevrelerinde flok etkisi yaratm›flt›r. Etki öyle büyük oldu ki, dünyan›n en büyük petrol flirketi olan Saudi
Aramco, tarihinde ilk defa iki yetkilisini Washington’da bulunan Center for Strategic and International
Studies’de yap›lan, aralar›nda petrol flirket yetkilileri, CIA mensuplar›, gazeteci ordusu ve üst düzey
yetkililerin de haz›r bulundu¤u, “Arabistan’›n Petrol Kaynaklar›, Üretimi ve Rezervleri” konulu özel bir
toplant›ya göndermifltir. Simmons, çal›flmas›n›n arkas›n› getirmifl ve 2005 ortalar›nda Suudi Arabistan petrol
rezervleri konusundaki görüfllerini bir kitap haline getirmifltir.

Bütün bu geliflmelere paralel olarak, 2002 y›l› sonundan itibaren art›fl e¤iliminde olan petrol fiyatlar› 70
dolara kadar ç›km›flt›r. Petrol fiyatlar›n›n uluslararas› piyasalarda son 21 y›l›n en yüksek seviyelerine gelmesi
ve medyan›n da petrol ekonomisinin gelece¤ini mercek alt›na almas›, herkesin kafas›nda “Acaba petrol
gerçekten bitiyor mu?” sorusunun ciddi bir flekilde oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Günümüzde ilgili çevrelerde birçok senaryodan bahsedilmektedir. Bunlar›n aras›nda, OPEC’in üretim
kapasitesinin s›n›r›na yaklafl›ld›¤›ndan ve dolay›s›yla milletler aç›s›ndan pek uzun say›lamayacak 40-50 y›l
gibi bir süre zarf›nda yeterli düzeyde petrol üretilemeyece¤i hatta üretiminin azalaca¤›, konuflulan önemli
senaryolardand›r. Yine denebilir ki, rezervin olmas›, keflfedilmedikçe ve rantabl olarak kullan›lamad›kça
kendi bafl›na yeterli olmayabilir. Örne¤in, 2003 ve 2004 y›llar›nda dünyada dev petrol sahalar›n›n
keflfedilemedi¤i görülmektedir.

Peki 1999 y›l›nda, Amerikan petrol flirketi ARCO’nun baflkan› “Petrol ça¤›n›n son günlerine girmifl
bulunmaktay›z” demekle acaba ne kastetmiflti? Exxon Mobil “fiu andaki mevcut petrol üretiminin % 80’ini,
2015 y›l›na kadar keflfetmemiz gereken yeni petrol sahalar›yla karfl›lamam›z gerekir” demekle neyi iflaret
ediyordu? Chevron Texaco’nun reklamlar›nda belirtilen “Art›k ucuz petrol devrinin sonuna geliyoruz”
ifadesi ile ne söylenmek isteniyordu?

Acaba yeni bir petrol krizi mi geliyor? Piyasan›n bugünkü durumu geçici mi yoksa kal›c› m›? Yak›nda arz
talebi karfl›layamayacak m›? Fiyatlar hep yukar› do¤ru giderse etkileri neler olur? Yoksa petrol bitiyor mu?
Daha ne kadar petrol kald›? Acaba petrol ekonomisinin sonuna m› geliniyor? Ülkemizin durumu nedir?
K›sacas› bizi ilerde bekleyen nedir?

‹flte elinizde ki bu çal›flmada bütün bu sorulara cevap bulunmaya gayret edilecektir.

E n e r j i E k o n o m i s i v e P e t r o l ü n G e l e c e ¤ i



YÖNET‹C‹ ÖZET‹

Petrol Hayat›n Her Alan›ndad›r: Hiçbir enerji kayna¤› flimdiye kadar insano¤lunun yaflam›na petrol
kadar dahil olmam›flt›r. Petrolü ya hammadde ya da do¤rudan enerji kayna¤› olarak kullanmaktay›z.
Polyesterden plasti¤e, ilaç hammaddesinden makyaj malzemelerine, tar›mdan bilgisayar çipine var›ncaya
kadar günlük hayatta kulland›¤›m›z hemen her fleyin üretiminde petrol hammadde olarak kullan›lmaktad›r.
Bunun yan›nda ham petrolün rafinerilerde ifllenmesinden elde edilen petrol ürünleri de yak›lmak suretiyle
›s› yada güç elde etmede kullan›lmaktad›r.

Hâlâ Alternatifsiz ve K›tt›r: Petrolün alternatifi halen mevcut de¤ildir. Bu aflamada ancak, k›smi bir
ikameden söz etmek mümkündür. Bu ikameyi sa¤layabilecek kaynaklar›n kesintiye u¤ramadan, kolay, ucuz
ve yedek deste¤e ihtiyaç duymadan insano¤lunun enerji ihtiyac›n› tamamen karfl›lamas› ihtimali ise çok
azd›r. Alternatif enerji kaynaklar› ve teknoloji, ›s›tmada ve elektrik enerji üretiminde petrolün yerinin
k›smen doldurulmas›na imkan sa¤lasa da ulafl›m sektöründe global çapta bir ikame yak›n gelecekte
gözükmemektedir.

Arz› K›s›tl› Olsa Da Petrole Olan Talep Artmaya Devam Etmektedir: Halen dünyam›zda 12 günde
bir, 1 milyar varil petrol tüketmekteyiz. Bugün en iyi flartlarda tüketti¤imiz her iki varil bafl›na ancak bir
varil petrol keflfetmekteyiz ve ucuz petrol devri aç›kça sona erme yolundad›r.

Bugün dünya birincil enerji tüketiminde en büyük pay› %40’a yaklaflan pay ile petrol oluflturmaktad›r.
Halihaz›rda dünya günlük petrol üretimi olan 84 milyon varilin yar›s› ulafl›m sektöründe
tüketilmektedir. Ulafl›m sektöründe petrolü ikame edebilecek yak›t türleri s›n›rl› oldu¤u gibi, petrolü
tamamen ikame etmesi mümkün de¤ildir. En iyi alternatif olarak gösterilen hidrojenin bile 75 y›ldan önce
petrolü ikame etmesi düflünülmemektedir.

Petrol yenilenemeyen bir kaynakt›r (en az›ndan bat›l› bilim adamlar›na göre) ve bir gün bitecektir. Önemli
olan petrolün ne zaman bitece¤i de¤il, dünyadaki petrolün ne zaman yar›s›n› tüketmifl
olaca¤›m›zd›r. Çünkü o noktadan sonra, ki buna petrolün üretim zirvesi denmektedir, arz
artan talebi karfl›lamayacak, ucuz ve kolay petrol devri kapanacakt›r. Bugün yüksek gibi
görünen petrol fiyatlar› ise tarihe petrolün ucuz oldu¤u dönem olarak yer alacakt›r.

Gelece¤e Yönelik Projeksiyon: Petrol üretim zirvesine ne zaman gelece¤imiz konusunda iki farkl› görüfl
bulunmaktad›r. Bir tarafta, 2030 y›l›ndan önce olmayaca¤›n› iddia eden uluslararas› kurulufllar ve
ekonomistlerden oluflan iyimserler, di¤er yandan 2015’ten önce olaca¤›n› iddia eden jeologlar, mühendisler
ve jeofizikçilerden oluflan kötümserler.

8
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Biz ise iyimserin kötümseri ve kötümserin iyimseri aral›¤›n› benimseyerek global üretim
zirvesine 2015-2020 aras›nda gelece¤imizi düflünmekteyiz. Fakat yine de gerçekte dünyada ne
kadar petrol oldu¤unu ve petrol üretim zirvesine ne zaman gelindi¤ini ancak tarih ispatlayacakt›r.

2000 y›l›ndan itibaren dünyan›n en çok ticareti yap›lan jeostratejik ve politik bir ürün olan
petrolün piyasas›, bilinmeyen bir yöne sapm›fl durumdad›r. Piyasan›n yönünü belirlemede
arz ve talepten baflka dolar›n konumu ve de¤eri, k›ymetli metallerin de¤eri, türev piyasalar›
ve faiz oranlar› gibi di¤er etmenler ilerde flüphesiz daha belirgin rol oynayacakt›r.

Kan›m›zca 2009 y›l›na kadar normal flartlarda petrol fiyatlar›nda sürekli art›fl yaflanmayacakt›r. Fakat o
tarihten sonra devreye girecek yeni büyük üretim sahalar›n›n olmamas› ve o zamana kadar bulunacak
olanlar›n da 2014’ten önce üretime bafllamas›n›n zor olaca¤› kabul edilirse, muhtemelen 2015’te arz›n
talebi karfl›lamaya yetmemeye bafllayaca¤›n› tahmin etmekteyiz. Konvansiyonel olmayan petrolün devreye
girmesiyle toplam üretim bir süre girdili ç›kt›l› olarak yatay seyrini devam ettirdikten sonra fiyatlar›n sürekli
olarak yukar›ya do¤ru hareket etmesini beklemekteyiz.

Petrol Fiyatlar›n›n Yak›n-Orta Vadedeki Gelece¤i: Tüm bunlar göz önüne al›nd›¤›nda flöyle bir
senorya çizebiliriz: Yeni petrol projelerinin devreye girmesi ile petrol fiyatlar› yak›n bir zamanda 40 dolar
seviyesine inebilir ve ciddi bir jeopolitik kriz meydana gelmezse bu seviyesini bir süre koruyabilir. 2-3 y›l
içinde ç›kabilecek global bir finansal kriz ve hemen ard›ndaki ekonomik çöküntü nedeniyle fiyatlar o düflük
seviyede kalabilir. Fakat petrol üretim zirvesini geçtikten bir kaç y›l sonra petrol fiyatlar›n›n 200 dolar›
geçmesi pek hayal ürünü olmayabilecektir. fiu anda düflük olan alt›n-petrol oran›n›n da ileride 30 y›ll›k
ortalamas›na ulaflmas› ve dolay›s›yla alt›n fiyatlar›nda patlama olmas› son derece muhtemeldir.

Geliflmifl ülkeler ve uluslararas› organizasyonlar daha bundan bir kaç y›l öncesine kadar petrolün ekonomideki
öneminin art›k azald›¤›n› ve eskiden oldu¤u gibi petrol arz›ndaki floklar›n ekonomiyi fazla etkilemeyece¤ini
iddia etmekteydiler. Halbuki petrole olan talep gittikçe artmaktad›r. Önümüzdeki y›llarda talep art›fl›n›n
en çok geliflmekte olan ülkelerde olaca¤› tahmin edilse de, geliflmifl ülkelerin petrol ba¤›ml›l›¤›nda bir
azalma beklenmemektedir. Artan petrol fiyatlar› ise ekonomileri ve güncel hayat› do¤rudan etkileyecektir.

Yükselen Petrol Fiyatlar› Kimin Lehine? Peki artan petrol fiyatlar›ndan kim karl›, kim zararl› ç›kacakt›r.
Petrol fiyatlar›n›n yüksek olmas› asl›nda ABD’nin ve petrol ihraç eden ülkelerin ifline gelebilir. Fiyatlar
artt›kça daha önce ç›kar›lmas› ve üretilmesi ekonomik olmayan sahalarda faaliyet bafllayacak ve servis
flirketlerinden tutun da eme¤e kadar her alanda istihdam sa¤lanm›fl olunacak. Petrol kazançlar›n› do¤ru
yerde yat›r›m yaparak ekonomilerini çeflitlendirmeleri halinde petrol ihraç eden ülkeler de kazançl› duruma
gelebilir.

Petrol ithalat›na ba¤›ml› ve toplam enerji tüketiminin ço¤unu petrolün oluflturdu¤u geliflmekte olan ülkeler
en a¤›r darbeyi alacaklard›r. Hong Kong, Singapur gibi toplu ulafl›m›n yayg›n olarak kullan›ld›¤› ülkeler de
muhtemelen en az etkilenecek ülkeler olacaklard›r.

Petrole ba¤›ml› ülkeler, ihtiyaçlar›n› gidermek için petrol zengini ülkelere her türlü bask›y› sürdürecektir.
Suudi Arabistan, Sudan, Venezuela ve ‹ran bu ba¤lamda risk alt›ndad›r.

E n e r j i E k o n o m i s i v e P e t r o l ü n G e l e c e ¤ i
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Petrol ekonomisinin gelece¤inin tehlikede oldu¤u ihtimalinin göz ard› edilmesi, gerek ülke ekonomileri
gerekse dünya ekonomisi ve hatta insano¤lu için çok ciddi sonuçlara yol açacakt›r. B-Plan›na sahip olmayan
ülkelerin akibeti pek iç aç›c› olmayacakt›r.

Türkiye’nin Konumu kritik: %38’lik payla petrol toplam birincil enerji tüketimimizin en büyük
k›sm›n› oluflturmaktad›r. Türkiye, petrol kaynaklar› aç›s›ndan varl›kl› bir ülke olamam›fl ama bu k›t
kayna¤›n tüketiminde dünya ortalamalar›ndan da geri kalmam›flt›r. Gerek petrol arama enerji arz ve talep
yap›s›n›n çeflitlendirilmesinde ve gerekse enerji politikalar› üretiminde yap›s›na uygun optimal bileflimi
oluflturamam›fl, di¤er enerji kaynaklar›nda oldu¤u gibi petrolde de d›fla ba¤›ml› hale gelmifltir.

Hesaplara göre, Brent ham petrolünde meydana gelen 1 dolarl›k art›fl›n ithalat faturam›za getirdi¤i ek yük,
175 milyon dolar civar›ndad›r. Ham petrol fiyatlar›n›n petrol ürünlerine yans›mas› da dikkate al›nd›¤›nda,
toplamda petrol faturam›za eklenecek yük, 200 milyon dolar civar›nda olacakt›r.

Türkiye’nin Enerji Politikalar›n›n Yeniden Tayini: Bu flartlar alt›nda Türkiye’nin enerji politikalar›n›n
gözden geçirildi¤i ve yeni stratejilerin gelifltirildi¤i görülmektedir.

Bu ba¤lamda, ilerideki petrol güvenli¤i konusundaki çal›flmalar devam ettirilmelidir. Stratejinin
üç aya¤› olmal›d›r: Bir yandan arz› art›r›c› çal›flmalar devam ettirilmeli, öte yandan petrole
olan ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› yönünde alternatifleri art›r›c› kaynaklara yönelinmelidir. Üçüncü
olarak da enerji kullan›m›nda tasarruf ve verimlilik çal›flmalar› h›zland›r›lmal›d›r.

Bu meyanda Türkiye’de yap›lmas› gerekenleri flu bafll›klar alt›nda toplayabiliriz:

1-Artan Talep ve Petrol Fiyatlar›na Karfl›n Arz›n Artmas› ‹çin Arama Çal›flmalar› Da Art›r›lmal›d›r:
Arama ve bulma çal›flmalar› çok yüksek maliyet gerektirmesine ra¤men, ülkemizin kendi petrol kaynaklar›n›
gelifltirme ve üretme noktas›nda ciddi at›l›mlarda bulunmas› gerekmektedir. Ülkemizde petrol henüz yeterli
düzeyde aranmam›flt›r. Denizlerimizdeki aramalar ise yaln›zca bir kaç sene önce bafllam›flt›r. Petrol fiyatlar›n›n
artmas› sonucu petrol kuyusu açma maliyetinin kendini telafi edici nitelikte geliflmesi ve yabanc› flirketlerin
de Türkiye’ye yönelmifl olmas› f›rsat› iyi de¤erlendirilmelidir.

2- Mevcut petrol sahalar›nda verimin art›r›lmas› konusunda gerekli çal›flmalar yap›lmal› ve
daha önce ekonomik olmad›¤› gerekçesiyle terk edilen kuyular tekrar de¤erlendirilmelidir.
Bu kuyular›n neden bafllamadan “kadük” kald›¤› da incelenmelidir.

3- fiehirlerde Enerji Tasarrufu: fiehirlerde yap›laflma tekrar gündeme getirilmeli ve flehir çevrelerinde
oluflturulan uydu yerleflim merkezlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› s›n›rland›r›lmal›d›r. fiehir çevrelerindeki mevcut
uydu yerleflim merkezlerinin flehre olan ba¤lant›s› için karayolundan ziyade mümkün oldu¤u derecede
hafif metro, deniz ve demiryolu a¤›n›n gelifltirilmesine öncelik verilmelidir.

4- Konutlarda Enerji Tasarrufu: Konutlarda ve sanayi sektöründe enerji verimlili¤ini art›rmaya yönelik
programlar haz›rlanmal›d›r. Yeni yap›lan inflaatlarda enerji verimlili¤ine yönelik (örne¤in, ›s› yal›t›m›)
standartlar oluflturulmal› ve bu standartlara uymayan yap›laflmaya müsaade edilmemelidir.
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5- Karayolu Yerine Demiryolu: Karayolu a¤›n›n gelifltirilmesi için yap›lan çal›flmalar tekrar gözden
geçirilmeli ve mümkün oldu¤u kadar demiryolu yap›laflmas› sa¤lanmal›d›r. Demiryollar›n›n karayolunu
beslemesi yerine karayollar› demiryollar›n› beslemeli ve özellikle yük tafl›mac›l›¤›nda demiryolu özendirilmelidir.
Hatta bir ad›m daha ileri gidilerek uygun olan yerlerde mevcut karayolu demiryoluna dönüfltürülmelidir.

6- Asfalt Yol Yerine Beton Yol: Bilindi¤i üzere asfalt yol yap›m› petrol ve ürünlerine oldukça ba¤›ml›
ve pahal› bir faaliyet koludur. Oysa beton yol hem daha dayan›kl› hem de daha ucuzdur. Öte yandan
çimento sektörü Türkiye’nin mukayeseli üstünlüklerinin de oldu¤u bir sektördür ve çimento yerli girdilerle
üretilmektedir. Dolay›s› ile biran önce asfalt yap›m›ndan beton yol çal›flmalar›na geçmek isabetli olacakt›r.

7- Toplu Ulafl›m Zarureti: Bu ba¤lamda toplu tafl›ma araçlar›n›n ve bunlar›n ba¤lant› yerlerinin çok iyi
projelendirilerek gelifltirilmesi, toplu araç kullan›m›n›n baz› idari tedbirlerle zorunlu hale getirilirken, baz›
tedbirlerle özendirilmesi gerekmektedir. Yine araç trafi¤inin s›k›fl›kl›¤›n›n had afhada oldu¤u bilhassa
büyükflehirlerdeki yerlerin rahatlat›lmas›  acil önem arz eder.

8- Araçlarda Yak›t Tasarrufu: Karayollar› araçlar›nda benzin ve mazot tüketiminin en optimal
biçimde kullan›lmas›na yönelik olarak bilgilendirme, bilinçlendirme çal›flmalar› ve kampanyalar›
bafllat›lmal›d›r. Örne¤in, araçlar›n motor aksamlar›ndaki bozukluklar, ayars›zl›klar ve pislikler; lastiklerin
havalar›n›n az olmas›; kliman›n sürekli kullan›m›; gereksiz gaza ve frene basma; durufl ve kalk›fllar; arac›n
düflük viteste seyri;  s›k›fl›k trafikte motorun durdurulup çal›flt›r›lmas› yak›t tüketimini artt›rd›¤› gibi yak›t›n
verimli kullan›lmas›n› engellemektedir.

9-Sanayide Yeni Yönelifller Gere¤i: Türkiye’nin gerek enerji ba¤›ml›l›¤›, gerekse büyük ve genç nüfusu
ile genifl co¤rafyas› dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin uzun vadeli stratejik de¤ere haiz, mukayeseli ve rekabetçi
üstünlüklerinin tar›m ve tar›ma dayal› imalat sanayilerde olmaya devam edece¤i ifade edilebilir. Bu meyanda
enerji ba¤›ml›l›¤› yüksek sektörlerden, bir yandan teknolojiye, bilgi ve enformasyona dayal›,
öte yandan da emek yo¤un sektörlere daha çok a¤›rl›k veri lmesi gerekmektedir.

10-Tar›m›n Enerji Ba¤›ml›l›¤›n›n Azalt›lmas›: Türkiye’nin toplam petrol talebi ve tüketimi
içindeki pay› çok yüksek olmamakla beraber, tar›m sektöründe petrol ve ürünlerine olan
ba¤›ml›l›k, üreticinin üzerinde ciddi bir girdi maliyeti yükü oluflturmaktad›r. Tar›m araçlar›n›n
petrol kullan›m›na ilave olarak, tar›msal verimlili¤i art›rmak için kullan›lan gübre, ilaç ve çeflitli kimyasallarda
büyük bir petrol ba¤›ml›l›¤› söz konusudur. Bitkiler için mikro besleyici olarak kullan›larak tar›msal
ürün verimini art›rmada kullan›labilen bor madeninin tar›mda kullan›m› için sürdürülmekte
olan çal›flmalar artarak devam etmelidir. Yaklafl›k 250 civar›nda kullan›m alan› bulunan bor
ürünleri, dünyada tar›m alan›nda da yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bor’un, topra¤›n niteli¤i ve
bitkinin türüne göre uygun miktarda kullan›m› ile bitkilerin veriminde ve kalitesinde önemli art›fllar elde
edilebilmektedir. Dünya pazarlar›nda da bu amaçla üretilen ve çeflitli isimlerle sat›lan ürünler bulunmaktad›r.

11- Organik Tar›m: Konunun do¤rudan bir parças› olarak organik tar›m, Türkiye’nin kritik üstünlüklere
sahip oldu¤u alan olarak merkezi bir öneme sahiptir. Bu sektör, Türk tar›m sektörünün gelecek y›llarda
devlet deste¤i olmadan kendi ayaklar› üstünde durabilir hale gelmesinde son derece önemli oldu¤u gibi,
hem emek yo¤undur, hem de kimyasallar›n kullan›lmamas›n› gerektirdi¤i için petrol tasarrufu
sa¤lay›c›d›r. Ancak bunun için devletin etkin regüle edici veya düzenleyici rolü gerekmektedir.
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12- Enerji arz güvenli¤imizin art›r›lmas›na da katk›da bulunmas› nedeniyle, Türkiye’nin petrol ve
gaz koridoru olmas› yönündeki çal›flmalara h›z verilmelidir.

13- Elektrik üretiminde petrolün pay› mümkün oldu¤u kadar azalt›larak, yöresel olarak rüzgar
ve günefl, bölgesel olarak su, ve global olarak temiz kömür teknolojisi ve nükleer enerjiye
a¤›rl›k verilmelidir. Elektrik santrallerinin giderek artan bir flekilde do¤al gaza yönlendirilmesi
k›sa vadeli bir çözüm olmaktan ileriye geçmeyece¤i gibi, uzun vadede ülkemizi s›k›nt›ya
sokacakt›r.

14- Biyoyak›t Enerji: Tar›m art›klar›ndan ve art›k mahsulden biyoyak›t elde edilmesi konusunda gerekli
çal›flmalar gelifltirilmelidir. Bu her ne kadar global bir çözüm olmasa da, yerel ihtiyac›n giderilmesi ve
ülkemizin ithalat faturas›n›n azalt›lmas›na katk› sa¤layacakt›r. Bu konuda en iyi biyoyak›t konumunda olan
biyodizele öncelik verilmelidir. Halihaz›rda gerçekleflen biyodizel üretim, da¤›t›m ve sat›m›nda bir
bafl›bozukluk söz konusudur. Bir an önce biyodizelle ilgili yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r. Yerli girdilere
dayan›larak yap›lan biyodizel üretimi teflvik edilmeli ve düzenlenecek esaslar bunu dikkate almal›d›r.

15- Enerji Tar›m›na Yönelik Strateji Gere¤i: Biyo yak›t›n, yerli hammaddesi olmadan gerçeklefltirilmesi
anlams›zd›r. Örne¤in, Türkiye’de son y›llarda gelifltirilmeye çal›fl›lan “bio-dizel yak›t projesinin” ad› yerli,
ancak bunun soya olarak kullan›lan ham maddesi ise ithaldir. 2002 y›l›nda 95.000 ton olan soya üretiminin
2004 y›l›nda 10.000 ton civar›na kadar geriledi¤i tahmin edilmektedir. Bu ba¤lamda soya ithalat›ndan
vazgeçmek üzere, soya sektörüne özel ilgi gösterilmelidir. Befl sene içerisinde, Türkiye soya ithalat›n› iç
kaynaklardan karfl›layabilir hale gelebilir ve böylece 5 milyar dolar civar›nda y›ll›k kaynak tasarrufu sa¤layabilir.

Biyo yak›t›n elde edilmesinde soya fasulyesine ilave olarak, aspir, kanola, m›s›r, pamuk ve tatl› sorgun gibi
bir çok alternatif ürün gurubu söz konusudur. Bu konunun bir parças› olarak soya ve apir teflvik edilmektedir.
Bunlardan bilhassa yüksek verimlili¤i, kolay yetiflmesi, az su ve gübre gereksinimi gibi nedenlerle Türkiye’ye
çok uyumlu olan Tatl› Sorgun’un da en k›sa zamanda teflvik ve planlama listesine al›nmas› gerekmektedir.

16- Bor Madeni: Dünyan›n çok uzun y›llar ihtiyac›n› karfl›layacak zengin bor rezervlerimizin de¤erlendirilmesi
ve kullan›ma dönük sanayilerin gelifltirilmesinde aktif bir politika izlenmektedir ve bunun kararl›l›kla devam
ettirilmesi gerekir. Ancak bor sektöründe ileri düzeydeki kimyasallara yönelik olarak özel sektör yat›r›mlar›n›n
gelifltirilmesi gere¤i de anlafl›lmaktad›r. Türkiye önümüzdeki on y›l içindeki hedefini, “bor uç
ürünlerine yönelerek ülkemizi bir dünya merkezi haline getirmek, teknoloji ve üretimde
dünya liderli¤ine soyunmak” olarak belirlemelidir.

17- Rüzgâr ve Günefl Enerjisi: Ülkemiz için yap›lan mukayeseli analizler, Türkiye’nin bu iki konuda
dünyada ve Avrupada son derece önemli bir aktör olabilece¤ini ortaya koymaktad›r. Yenilenebilir enerji
yasas›n›n ç›kmas› ile beraber bu konuda ileri düzeyde hamlelerin yap›lmas› mümkün hale gelecektir.

18- Jeotermal Enerji: Türkiye jeotermal potansiyeli aç›s›ndan Avrupa'da birinci, dünyada yedinci s›rada
yer almaktad›r. Türkiye’nin jeotermal ›s› potansiyelinin 31.500 MW olmakla birlikte, ülkemiz jeotermal
potansiyelinin ancak yüzde 10’unun kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu meyanda, MTA bilhassa son dönemlerde
jeotermal aramalara büyük a¤›rl›k vermektedir.  Ancak bu enerjiye yönelik olarak, ça¤dafl bir yasal altyap›n›n
oluflturulmas› gerekmektedir.
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19-Hidrolik Enerji (Küçük Su Santrallar›): Türkiye Hidrolik Kaynaklar›n›n 2005 y›l› sonu itibariyle
%36’s›n› kullanmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak kamu taraf›ndan büyük nehirlerin de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r.
Oysa irili ufakl› 500’ün üzerinde yap›lacak santral etüdü yap›lm›fl olup, hayata geçirilmesi için gerekli olan
bürokratik engellerin kald›r›lmas› gerekmektedir. Bu konuda ç›kar›lan YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu)
kapsam›nda (Temmuz 2005) yönetmeliklerin ç›kar›larak, santral yap›lacak yerdeki yerel kurulufl ve mülki
amirliklerin yetkili k›l›nmas› sa¤lanmal›d›r.

20- Elektrik Enerjisi Üretiminde Yanl›fl Tercihler Düzeltilmelidir: Türkiye enerji üretiminde yanl›fl
bir flekilde, dünyan›n tuttu¤u yolun da tersine bir flekilde a¤›rl›kl› olarak do¤al gaz kullanmakta, enerji
üretimininin %42’si bu yolla sa¤lanmaktad›r. Türkiye’nin yerli su kaynaklar› gibi kömür maden potansiyeli
de çok yetersiz kullan›lmaktad›r. Örne¤in AB ve ABD elektrik üretiminde kömürü %50 den daha yüksek
bir oranda kullan›rken, Türkiye bu kaynaktan %20’ler oran›nda istifade etmektedir. Temiz kömür kullan›m
teknolojilerine  yat›r›m yapmak suretiyle Türkiye çevreyle uyumlu olacak flekilde bu süreci tekrar tersine
çevirmek ve do¤algaz ba¤›ml›l›¤›n› yerli katk›larla düflürmek zorundad›r.

21- Enerjide Hem AB’ye Uyum Hem De Öncülük Etme Gere¤i: Türkiye, enerjide AB’ye uyum
sa¤lamak zorunda kalacakt›r. Bu, uygulanmakta olan ‹MF esasl› ekonomi porgram›n›n ve Dünya Bankas›’n›n
da Türkiye’ye verdi¤i bir ev ödevidir. Ancak Türkiye çok zaman kaybetmifltir ve bu istekler biranda emri
vaki olarak karfl›m›zdad›r. Türkiye zihni ve toplumsal haz›rl›k olarak sürece haz›r de¤ildir. Teknik alt yap›da
da yetersizdir. Dolasy›s› ile bu flartlarda “apar topar” bir sözde uyum peflinde koflmaktansa, Türkiye öncelikli
olarak kendisine ait bir Enerji Stratejisini hayata geçirmeli, neyi nas›l yapca¤›na kendisi karar verebilmelidir.
Zira enerji konusunda AB de ciddi bir flekilde s›k›nt› içerisinde olup, bu konuda neler yap›lmas› gerekti¤ine
dair nihai do¤rular›n›, politikalar›n› ve araçlar›n› tespit edebilmifl de¤ildir. Do¤al olarak Türkiye, iyi haz›rlan›rsa
hem sahip oldu¤u enerji avantajlar›n› baflar›l› ve yap›c› bir müzakere kozu olarak kullanabilir, hem de
sürekli emir almak ve bedel ödemek yerine gelecekte birli¤in bu konudaki yap›lanmas›na da aktif olarak
katk›da bulunabilir.

22- Özellefltirme ve Özerklefltirme: Enerji sektöründe piyasa uyumunun gerçeklefltirilmesi için enerji
sektöründe yo¤un bir özellefltirme çabas› gündemdedir. Enerji sektörünün serbestlefltirilmesi, rekabete
aç›lmas›, etkinli¤inin ve verimlili¤inin art›r›lmas› esast›r. Nas›l olursa ve her ne pahas›na olursa olsun diye
özellefltirme yap›lmamal›d›r. Enerji sektörü stratejik bir sektördür. Bunun kabul edilmesi gerekir. Enerji
sektörü toplumla fazla iç içe olan bir sektördür. Gelir, istihdam ve toplumsal doku üzerindeki etkileri de
hesaba kat›larak bir çal›flma ile özellefltirme yap›lmal›d›r. Kalite ve verimlilik aç›s›ndan varl›kl› ve tecrübeli
flirketlerin sürece dahil edilmesi ne kadar gerekli ise, gerekti¤inde halka arz yöntemiyle topluma mal
edilmesi, eme¤in ve toplumun korunmas› öncelikleri de gözetilmeldir. Buna, yerine ve alt sektörüne göre
özerklefltirme yoluyla rekabete açma da dahildir.
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B‹R‹NC‹ BÖLÜM

TÜRK‹YE’N‹N ENERJ‹ EKONOM‹S‹ VE STRATEJ‹S‹

G‹R‹fi

Halen sanayileflme sürecinde temel girdilerin bafl›nda enerji gelmektedir. Hal böyle olunca, ekonomi
yaz›n›nda kalk›nman›n göstergelerinden birisi olarak, bir ülkede kullan›lan enerji miktar› ölçü olarak
kullan›lmaktad›r. 1970’lerden beri enerji sektöründe yaflanan krizlere karfl› al›nan bir dizi tedbir sayesinde
teknolojik geliflmeler h›zlanm›fl ve verimlilikte büyük art›fllar sa¤lanm›fl olsa da gelinen noktada, enerjiye
ve elbette bunun önemli bir bilefleni olan petrole olan ba¤›ml›l›k artmaya devam etmektedir.
Uzun süre aç›kça telaffuz etmeden sürdürmeye çal›flt›¤› ço¤u kez haks›z mücadelelerden sonra ABD
hükümeti de bundan sonraki ulusal stratejisini 2006 y›l›n›n bafl›nda “Enerjide Ba¤›ms›zl›k” olarak halk›na
ve dünyaya aç›klad›. Bundan sonra di¤er ülkelerin de bafll›ca sorunsallar›n›n bafl›nda bu konunun yer
tutaca¤› kuflkusuzdur.

Arzdaki art›fl oldukça sabit oranlarda devam ederken, son y›llarda bilhassa Çin baflta olmak üzere, Asya
ekonomilerindeki s›çrama nedeniyle talep art›fl› h›z kazanm›flt›r. Nitekim, 2004 y›l›nda dünya birincil enerji
kaynaklar›n›n tüketiminde yüzde 4,3'lük bir art›fl olmufl, 2005 y›l›nda da oran bunun k›smen alt›nda da olsa
yüksek seyretmeye devam etmifl, neticede 2004-2005’te kaydedilen talep art›fl›, 1984'ten bu yana kaydedilen
en yüksek art›fl oran›na tekabül etmektedir. Petrol tüketimindeki küresel art›fl ise % 3,4’lük bir oran ile
son 28 y›l›n en üst düzeyine ulaflm›flt›r.(1)

Ham petrol fiyatlar›ndaki art›fl bir yandan arz-talep dengesizli¤ini yans›t›rken, öte yandan tüketiciye yans›yan
fiyatlar›n farkl›laflmas›n› gerektiren baflka baz› girift mekanizmalar da devreye girmektedir.  Örne¤in, ham
petrol fiyatlar› ile bunun rafineri edilmifl hali olan benzin, mazot ve di¤er yan ürünlerin fiyatlar› aras›ndaki
makas aç›lmaktad›r. Burada devreye ham petrolün rafineri edilmesi, yani dam›t›lmas› süreci girdi¤inden,
petrol rezervleri ve ham petrol arz›na ilave olarak mevcut rafineri kapasitesi temel bir k›s›tlay›c› faktör
olarak belirginleflmektedir. Halen dünyada rafineri kapasitesinde bir s›n›r söz konusu oldu¤undan,
bu da petrol fiyatlar›n›n ham petrol arz›na, varolan talebe ve kaynak k›tl›¤›na nazaran
olabilece¤inden daha yüksek seyretmesine neden olmaktad›r. Buna bir de sektörün uluslararas›
siyasi çalkant›lara son derece aç›k oldu¤u, bu de¤erli ve k›t ürünün millerleraras›nda siyasal bir kald›raç
olarak kullan›lmas› e¤iliminin her zamankinden daha güçlü bir flekilde ortaya ç›kt›¤›, sektörde a¤›rl›kl› role
sahip çokuluslu flirketlerin ç›kar çat›flmalar› ve çeflitli düzeylerdeki spekülatif davran›fllar›n varl›¤› gibi kritik
hususlar›n ilave edilmesi gerekiyor.

1 BP St ti ti l R i f W ld E 2005
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Bu meyanda, 2005 y›l›nda petrol fiyatlar›ndaki hareketler ile 2006 y›l›n›n hemen bafl›nda
Rusya-Ukrayna aras›nda yaflanan do¤al gaz eksenli çekiflmeler, gelece¤e tönelik öncü göstergeler
olarak kay›tlara al›nmal›d›r. 2005 y›l›nda Venezuela, Irak ve ‹ran ile ABD aras›ndaki gerginlikler, çeflitli
ülkelerdeki petrol grevleri, Nijerya gibi ülkelerde petrol kuyu ve borular›na yönelik sabotaj eylemleri,
havalar›n afl›r› so¤uk gitmesi, ABD’yi vuran Katrina f›rt›nas› gibi do¤al afetler, baflta Çin olmak üzere Asya
ve di¤er yükselen piyasa ekonomilerindeki talep art›fllar› gibi bir çok nedene ba¤l› olarak petrol fiyatlar›
h›zla yükselmifl, y›l›n dokuzuncu ay›n›n sonunda varil bafl›na 71 $’düzeyini test etmifltir. Sonradan fiyatlar
k›smen gerilemekle birlikte bu da geçici olmufl, ‹ran-ABD-Bat› hat›ndaki siyasal gerilimlere paralel olarak
2006 y›l›n›n bafl›nda tekrar 70 dolar s›n›r›na dayanm›flt›r.

Aç›kt›r ki, burada bahsedilen süreç bütün yan etkileriyle beraber, son üç y›lda bir ç›k›fl yakalama sürecine
giren Türk ekonomisi üzerindeki etkisini hissettirmektedir.

Bu makalenin birinci k›sm›nda, enerji sektörüne yönelik olarak Türkiye ekonomisinin konumu tart›fl›lacakt›r.
‹kinci k›sm›nda, bu sektöre yönelik stratejilere ve bunlar›n de¤erlendirmesine yer verilecektir.

1- ENERJ‹ SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOM‹S‹NDEK‹ YER‹ VE MAL‹YET‹

Türkiye son y›llarda uygulanmakta olan ‹MF tan›ml› ekonomi program›n›n etkisi alt›nda dünya ile h›zl› bir
entegrasyon sürecine girmifltir. Bu ba¤lamda hem ihracat, hem de ithalat ba¤lam›nda d›fl ticaretin milli
gelirden ald›¤› pay % 30’lar›n üzerine ç›km›fl, d›fl ticaret hacmi ise milli gelirin %50’sini aflan bir orana
kavuflmufltur. Ayn› flekilde yabanc› sermaye hareketleri de hem portföy yat›r›mlar›, hem de do¤rudan
sermaye yat›r›mlar› anlam›nda büyük bir art›fl kaydetmifltir.

Söz konusu ivmenin sa¤l›kl› bir yönde geliflip devam etmesi için Türkiye’nin e¤itim, bilgi, ulafl›m gibi
alanlarda altyap›s›n› h›zla tamamlamas›, böylece katma de¤eri ve verimlili¤i art›rarak sanayi sektörünü
uluslararas› alanda rekabet edebilecek bir düzeye ç›kartmas› gerekmektedir. Çok geç kal›nm›fl olan yap›sal
dönüflümü biran önce sa¤layarak kalk›nma hedeflerini gerçeklefltirmesi, toplumsal refah› tabana yayarak
art›rmas› gerekmektedir.

Ancak yapmak istediklerimizin eldeki imkanlarla s›n›rl› oldu¤u da temel bir gerçektir. Bu ciddi k›s›tlamalardan
biri de enerji sektöründen gelmektedir. Bir yandan büyüme verileri yavafl yavafl sürdürülebilir niteli¤e
do¤ru yol al›rken, gittikçe olumsuzlaflan bir küresel konjonktüre giren enerjiye Türkiye’nin talebi h›zl› bir
flekilde artmaktad›r. Örne¤in, Türkiye’nin birincil enerji talebi, geçti¤imiz 45 y›lda 7.5 kat artarak yaklafl›k
11 milyon TEP (milyon ton petrol eflde¤eri)’ten 80 milyon TEP’e dayanm›flt›r. Önümüzdeki 15 y›lda ise
bunun 3 kat daha artarak 222 milyon TEP’e ç›kmas› beklenmektedir.

1.1. Enerji Ba¤›ml›l›¤›n›n Yönü ve Bileflimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› talep projeksiyonlar›na göre;

•Türkiye’nin genel enerji talebinin 2010 y›l›nda 126 milyon TEP’e, 2020 y›l›nda ise 222 milyon
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 TEP’e ulaflmas› beklenmektedir.
• 2005 y›l› sonu itibariyle 160 milyar kWh olarak gerçekleflen elektrik enerjisi talebinin 2010 ve

 2020 y›llar›nda s›ras›yla yüksek senaryoda 242 milyar kWh ve 499 milyar kWh, düflük senaryoda
ise 216 milyar kWh ve 406 kWh; ayn› y›llar için puant güç talebinin yüksek senaryoya göre
s›ras›yla 39.000 MW ve 79.000 MW civar›nda olmas› beklenmektedir. Görüldü¤ü üzere, iki
senaryoda da talebin boyutu yüksektir.

• Petrolde yerli üretimin tüketimi karfl›lama oran› son derece düflüktür. 2003 y›l› itibariyle bunun
 % 8 civar›na geriledi¤i hesaplanmaktad›r. Yeni keflifler yap›lmad›¤› taktirde, Türkiye’nin

    üretilebilir ham petrol rezervinin 41,2 milyon ton, do¤al gaz rezervinin ise 7,5 milyar m3 oldu¤u
tahmin edilmektedir. 2003 y›l›nda 30,7 milyon ton olan petrol tüketimi ve 21,4 milyar m3 olan
 do¤al gaz tüketimi dikkate al›nd›¤›nda bilinen rezervler, ham petrol için ancak 1,3 y›ll›k ve
 do¤al gaz için yaklafl›k 4 ayl›k tüketimi karfl›layacak düzeydedir.(2)

Yaflanmakta olan sürecin bir baflka niteli¤i de, artan enerji ihtiyac›n›n bilefliminin petrolün lehine de¤ifliyor
olmas›d›r. 1960 y›l›nda s›ras›yla biyomas, kömür ve petrol Türkiye’nin birincil enerji talebini olufltururken,
2003 y›l›nda bu yap› de¤iflmifl ve yaklafl›k %40’l›k a¤›rl›¤›yla petrol birinci s›raya yükselmifltir. Kömür ikinci
s›ray› korurken, do¤al gaz üçüncü s›raya yerleflmifltir. 2003 y›l›nda, türkiye’nin birincil enerji kaynaklar›
üretimi 23,8 TEP, genel enerji tüketimi ise 83,8 TEP olarak gerçekleflmifltir. Genel enerji tüketiminde %38
ile petrol en büyük pay› alm›fl olup, bunu %27 ile kömür, %23 ile do¤algaz, geri kalan %12’lik bölümü ise
hidrolik dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklar izlemifltir.(3)

Tablo-1 Türk Sanayisinde Ara Girdi Kullan›m Oranlar› (yüzde, %)

2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› verilerinden derlenmifltir

Gaz Üretim ve Da¤›t›m› 79.45

Kok f›r›n› ve rafine adilmifl petrol ürünleri imalat› 70.33

B.Y.S di¤er imalatlar 64.51

Ana Kimya Madde sentetik kauçuk ve plastik hammadde imalat› 43.01

Radyo, televizyon, haberleflme teçhizat› ve cihazlar› imalat› 42.87

Kimyasal gübre ve azotlu bilefliklerin imalat› 40.80

Z›ra-i kimyasal ürünler ile boya. Vernik vb. maddelerin imalat› 39.15

T›bbi aletler, hassas ve optik aletler ve saat imalat› 37.12

Hava ve uzay tafl›tlar› imalat› 36.61

Plastik ürünler imalat› 35.99

Demir-çelik d›fl›ndaki ana metal sanayii 34.72

E¤lence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili faaliyetler 34.11

Büro, muhasebe ve bilgi ifllem makinalar› imalat› 33.63

B.Y.S elektrikli makine ve cihazlar›n imalat› 33.62

Elektrik üretimi, iletimi ve da¤›t›m› 32.62

Demir-çelik ana sanayii 32.00

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı
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Türkiye ekonomisinin artan oranlarda küresel ekonomik sisteme entegre olmas›, ekonominin artan
oranlarda d›flsal faktörlerin etkisine aç›k hale gelmesine, k›saca ilave her bir d›flsal unsur ilave bir k›r›lganl›k
oluflturmaktad›r. Petrol de bunlardan en kritik olanlar›n bafl›nda gelmektedir. Sanayi Bakanl›¤›n›n sonuçlar›
Tablo-1’de özetlenen çal›flmas›na göre , Türkiye’de ithalat ba¤›ml›l›¤› en yüksek olan sektörler
içerisinde enerji sektörü % 80’lik bir pay ile baflta gelmektedir. Türkiye’nin do¤rudan enerji
faturas› 2004 y›l›nda sadece 14,4 milyar dolar iken 2005 y›l›nda bu rakam 21 milyar dolara ç›km›flt›r.

Tablodan görüldü¤ü üzere, ülke ihtiyac› olan petrol ve petrol ürünleri büyük ölçüde ithalatla karfl›lanmaktad›r.
Bu ithalat için ödenen döviz, uluslararas› petrol piyasalar›ndaki fiyat hareketlerine göre önemli rakamlara
ulaflmaktad›r. Türkiye gibi petrol ihtiyac›n›n % 90 seviyelerindeki k›sm›n› ithalatla karfl›lamak
zorunda olan ülkelerin ekonomilerinin bu fiyat art›fllar›ndan önemli ölçüde olumsuz yönde
etkilenmesi kaç›n›lmazd›r. Türkiye’nin birçok kategorideki üretim ve ihracat›n› sürükleyen bu sektörler
böylece büyük döviz kay›plar›na neden olmakta, ortaya ç›kan cari aç›ktan da her geçen y›l daha fazla pay
almaktad›r.

Tablo-2 Türkiye’nin Genel ‹thalat›nda Enerjinin Pay› (Milyar Dolar)

Kaynak: D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›.

1.2. Petrolün Artan Maliyeti

Nitekim 2004 y›l›na nazaran 2005 y›l›nda ithalattaki genel art›fl oran› % 19 oldu¤u halde, y›l›n ilk onbir ayl›k
döneminde mineral yak›t ve ya¤lar alt kategorisindeki art›fl oran› % 48,5; petrol ve ürünlerindeki art›fl oran›
% 45,1 ve petrol gaz› ve do¤al gazdaki art›fl oran› da % 61,4 olarak gerçekleflmifltir (Tablo-2). Neticede, 100
milyar dolar› aflan ilk 11 ayl›k ithalat tutar›n›n içinde do¤rudan ve dolayl› olarak enerji sektörünün (yaklafl›k
15 milyar dolarl›k kimyasallar da dahil edildi¤inde) pay›n›n 40 milyar dolar› devirdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) verilerine göre, Türkiye’nin son y›llardaki ham petrol faturas› Tablo-3’te
gösterilmektedir. Görüldü¤ü üzere 1996 y›l›ndaki faturas› sadece 3,4 milyar dolar olan petrol, 2005 y›l›
sonunda 8,6 milyar dolara s›çram›flt›r. Faturadaki bu art›fl hem artan petrol talebinden, hem de fiyatlardaki
yükseliflten kaynaklanmaktad›r. Gerçekten de 1999’da 10 ve 2000-2001 y›llar›nda 20 dolar civar›nda seyreden

O C A K - K A S I M
‹ T H A L A T 2004 % PAY 2005 % PAY % DE⁄.

1- TARIMSAL ÜRÜNLER 5.516 6,3 5.849 5,6 6
2- MADENC‹L‹K ÜRÜNLER‹ 17.928 20,6 25.066 24 39,8

 i- Maden cevherleri ve döküntüleri 3.221 3,7 3.515 3,4 9,1
ii- Mineral yak›tlar ve mineral ya¤lar 12.715 14,6 18.883 18,1 48,5

 Kömür 1.120 1,3 1.440 1,4 28,6
Petrol ve ürünleri 7.758 8,9 11.254 10,8 45,1
Petrol gazlar›, do¤al gaz 3.824 4,4 6.172 5,9 61,4
Elektrik enerjisi 14 0 16 0 16,4

3- SANAY‹ 60.124 69,1 69.734 66,7 16
Kimyasallar 12.804 14,7 14.936 14,3 16,6

4- D‹⁄ER ÜRÜNLER 3.498 4 3.878 3,7 10,9
T O P L A M 87.066 100 104.527 100 20,1
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ham petrol fiyatlar›, 2005 y›l›nda art›fl e¤ilimini sürdürdü¤ünden, ithal edilen petrolün ortalama fiyat›
Türkiye için 32 dolara ç›km›flt›r.

fiekil-1 Türkiye’nin Petrol Ba¤›ml›l›¤›ndaki Geliflmeler

fiekil-1’den takip edilece¤i üzere, esasen Türkiye’nin ham petrol talebinde büyük bir art›fl meydana
gelmemektedir. 1996 y›l› ile 2005 y›l›n›n ham petrol talebi aras›nda neredeyse hiçbir fark yoktur. Ancak
artan fiyatlar nedeniyledir ki petrol ithalat›n›n maliyeti 2000’de 4,2 milyar dolar iken 2003’te 4,7, 2004
y›l›nda 6 ve nihayet 2005 y›l›nda da 8,6 milyar dolara ç›km›flt›r. Buna göre Türkiye’nin petrol maliyeti 2004
y›l›nda, bir önceki y›la göre yüzde 27.5, 2002 y›l›na göre ise yüzde 49 art›fl göstermifltir. 2002-2005 y›llar›
aras›ndaki 3 y›lda ise Türkiye’nin yapt›¤› petrol ithalat›n›n maliyeti toplamda yaklafl›k 23,6 milyar dolar
olarak gerçekleflmifltir.

Öte yandan üretime nazaran Türkiye’nin rafineri kapasitesi ise daha yüksektir (Tablo-3).
Türkiye’nin bu konudaki tek kurumu olan Türkiye Petrol Rafineri Anonim fiirketi (TÜPRAfi)
son derece stratejik bir de¤ere sahip olup, yerli bir flirketin elinde kalmaya devam etmesi ve
kamusal regülasyona tabi tutulmas› gere¤i son derece aç›kt›r.

Türkiye'nin Petrol Ba¤›ml›l›¤›
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Tablo-3 Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri  (Ton)

Not: 2005 y›l› de¤erleri 11 ayl›k de¤erlerdir. Jet yak›t›n›n 1 076 865 m.tonu transit sat›flt›r.
Kaynak: Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, 2005 y›l› istatistikleri.

1.3. Petrol Fiyatlar›n›n Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Acaba petrol fiyatlar›ndaki bu art›fl›n ekonomi üzerindeki etkilerini nas›l okumak ve yorumlamak gerekir?
Genel anlamda petrol fiyat›nda meydana gelen art›fl, ticaret sapt›r›c› etkileri nedeniyle ithalatç› ülkelerden
ihracatç› ülkelere gelir transferiyle neticelenmektedir. Bu transferin büyüklü¤ü, petrolün milli gelir içindeki
pay› ile petrole olan ba¤›ml›l›k kat say›s›na göre de¤iflmektedir. Ham petrol ile petrolün ifllenerek benzin
elde edilmesi aras›ndaki ba¤›nt› da bu ba¤lamda önemlidir. Bu meyanda elektrik gibi petrolün alternatifi
olabilecek ürünlerin petrol veya benzinle üretilip üretilmedi¤i veya alternatif enerjilerin fiyat yükseliflinden
nas›l etkilenece¤i de son derece önemlidir. Do¤al olarak, petrol fiyatlar›ndaki art›fl ne denli büyür ve fiyat
art›fl› ne kadar sürerse, makro-ekonomi üzerindeki etki de o denli büyük olacakt›r.

Petrol fiyatlar›nda yaflanan art›fl sonucunda petrol ithalatç›s› olan Türkiye’de ödemeler dengesi kötüleflmektedir.
Nitekim, Türkiye’nin 2005 y›l›nda 22 milyar dolara ulaflan rekor düzeydeki ca¤› aç›¤›n›n 5 ila 7 milyar dolarl›k
k›sm› sadece bu etki nedeniyle ortaya ç›km›flt›r. Esnek döviz kuru rejiminin uyguland›¤› bir ortamda, kitabi
olarak bak›ld›¤›nda bu kadar yüksek bir cari aç›¤›n oluflmas› durumunda döviz kurlar›nda yukar› do¤ru bir
s›çrama yaflanmas› ve aç›¤› düzeltici etki yapmas› beklenir. Ancak kurda meydana gelecek böyle bir art›fl›n
sonucunda, ithal edilen petrol faturas›n›n büyüklü¤ü de dikkate al›nd›¤›nda ekonomide bir “ters arz
flokunun” yaflanmas›na, yani bir maliyet enflasyonunun ortaya ç›kmas›na neden olaca¤› bilinmektedir.

Dolay›s› ile Türkiye gibi petrol ba¤›ml›l›¤› yüksek ülkelerde hükümetlerin, uygulamaya koydu¤u birtak›m
politikalarla yukar›da sözü edilen olumsuz etkileri tümüyle ortadan kald›rmas› beklenemez. Bu genel

YILLAR
HAM
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ÜRET‹M‹
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HAM
PETROL

ELDE
ED‹LEN
ÜRÜN

ÜRÜN
‹THALATI

ÜRÜN
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S‹V‹L
TÜKET‹M

1990 3.716.546 20.061.974 23.778.520 22.981.348 22.169.052 2.168.471 2.075.379 21.722.131

1991 4.451.702 17.606.158 22.057.860 22.557.972 21.789.314 2.191.629 2.858.899 21.160.852

1992 4.280.952 19.315.644 23.596.596 23.317.118 22.696.562 2.267.696 2.052.993 22.855.583

1993 3.892.021 21.769.431 25.661.452 25.670.208 24.979.486 3.716.444 2.264.279 26.075.660

1994 3.686.668 21.198.132 24.884.800 24.971.276 24.205.677 2.654.578 2.124.135 24.758.035

1995 3.515.782 23.510.777 27.026.559 27.039.225 26.528.966 2.978.728 1.686.440 27.160.410

1996 3.499.635 22.915.914 26.415.549 26.458.592 25.454.526 5.094.274 1.630.949 28.280.496

1997 3.456.966 23.336.672 26.793.638 26.668.809 26.073.061 4.602.959 1.629.439 28.255.800

1998 3.223.622 23.735.420 26.959.042 27.133.588 26.654.816 5.022.724 2.326.769 28.125.519

1999 2.939.896 22.983.699 25.923.595 26.162.698 25.413.110 5.585.111 2.751.992 27.661.323

2000 2.749.105 21.671.150 24.420.255 24.204.552 23.646.710 8.622.152 1.550.983 29.889.979

2001 2.551.467 23.242.875 25.794.342 25.861.534 25.314.406 5.791.746 2.569.763 28.630.104

2002 2.441.534 23.661.811 26.103.345 26.119.220 25.345.335 7.534.685 3.029.979 29.334.226

2003 2.375.044 24.096.407 26.471.451 26.488.032 25.788.866 8.111.499 3.874.396 29.909.502

2004 2.275.530 23.830.052 26.105.582 25.986.559 25.374.642 9.715.103 3.824.246 30.627.656

2005 2.092.248 21.585.119 23.605.732 23.068.701 8.222.958 4.510.869 26.724.898 23 677 367
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do¤ruya ra¤men, 2004-2005 y›llar› boyunca uygulanm›fl olan disiplinli, kararl› ve genel olarak birbiriyle
uyumlu para ve maliye politikalar› sayesinde bu enflasyonist tehlikenin ortaya ç›kmad›¤› görülmüfltür.
Ancak “cari aç›¤a ra¤men kurun h›zl› bir art›fl ve düzeltme sürecine girmemifl olmas›”, baflta ihracat
sektörleri olmak üzere bir çok sektörün aleyhine olmakla beraber, en az›ndan petrol faturas›n›n olumsuz
etkisinin kontrol edilmesine yard›mc› olmas› nedeniyle Türkiye için bir flans oldu¤u ifade edilebilir. Bunda
sermaye hareketlerinin küresel konjonktürde Türkiye’nin lehine olmas› kritik unsur olmufltur. 2002 y›l›ndan
beri dolar›n de¤er kaybetmesi, Türkiye’de oldu¤u gibi baflta Japonya ve avro bölgesi olmak üzere, pek çok
ülke aç›s›ndan yükselen petrol fiyatlar›n›n yarataca¤› zarar› k›smen telafi edici olmufltur.

Buna ilave olarak, uluslararas› ortam›n baflka aç›dan da Türkiye’nin lehine oldu¤u görülmektedir. Örne¤in,
daha önceki y›llarda genel olarak bu tür d›fl floklar Türkiye ekonomisini enflasyonist bask›lar alt›na bulundu¤u
bir ortamda yakalam›fl iken, 2001 y›l›nda yaflanan derin krizden sonra, son fiyat art›fllar› nispeten ekonomide
at›l kapasitenin oldu¤u, toplam talebin kontrol alt›nda tutuldu¤u ve s›k› mali disiplinin devam etti¤i bir
ortamda gerçekleflmifltir. Bu durum esasen küresel anlamda da do¤rudur. Genel olarak küresel bir
enflasyonist bask›n›n olmad›¤› bir dönem söz konusudur. Birçok OECD ülkesinde tüketici fiyatlar› 2003
y›l›nda avro bölgesinde yüzde 2.3’ten yüzde 2’ye, ABD’de yüzde 2.4’ten yüzde 1.9’a gerilemifltir. Japonya’da
ise deflasyonist etki k›smen devam etmektedir.

Gerçekten de petrol fiyatlar›ndaki art›fl›n maliyetleri art›rmas›na ra¤men flirketlerin bunu fiyatlar›na
yans›tamad›klar› ve içsellefltirdikleri gerçe¤inden hareketle reel sektörün ciddi bir bedel ödedi¤i son derece
aç›kt›r. Bir baflka ifadeyle, toptan ve perakende pazarlarda yaflanmakta olan k›yas›ya rekabet nedeniyle
yükselen petrol fiyatlar›n›n, enflasyonu yukar› itmekten ziyade kârlar› düflürücü nitelikte geliflmifltir.

2- TÜRK‹YE’N‹N ENERJ‹ STRATEJ‹S‹

DPT taraf›ndan haz›rlanan Befl Y›ll›k Kalk›nma Planlar›’n›n tümünde enerji sektörü hakl› olarak önemli bir
yer tutmufl, her seferinde enerjinin çeflitli alt kalemlerine yönelik olarak arz ve talep projeksiyonlar› yap›lm›fl,
bu konuda yap›lmas› gerekenler çeflitli plan ve temenniler olarak ortaya konulmufl, ancak geldi¤imiz
aflamada 2000 y›l›na kadar bunlar ço¤unlukla lafta kalm›flt›r. 2000 y›l›ndan sonra enerji sektöründe belli
bir hareketlenme yaflanmakta, çeflitli düzeylerde piyasa uyumlu yasal düzenlemeler yap›lmakta ve etkinlik
çal›flmalar› art›r›lmaktad›r. Burada da dikkat çeken husus, Türkiye’nin hala dört bafl› mamur tutarl› bir
enerji stratejisinin olmad›¤› gerçe¤idir. 2000 y›l› sonras›nda AB zorlamas›n›n temel çekim gücünü oluflturdu¤u
gözlemlenmektedir. Dolay›s› ile Türkiye, zihnen ve alt yap› olarak haz›r olmad›¤› bir de¤iflim ve yeniden
yap›lanma, AB’ye uyum sürecine girmifl bulunmaktad›r. Bir çoklar›na göre, EPDK gibi kurumlar bir çeflit
“erken do¤um” olarak vucüt buldu ve do¤al bir sürecin sonucu olmad›¤› için de devlet mekanizmas›
içerisinde flöyle ya da böyle bir doku uyumsuzlu¤una neden olmaktad›r. (4) Bu durum, gerek çeflitli
süreçlerin çok bafll› gitmesi nedeniyle, gerekse kuruma yeterli düzeyde kalifiye eleman›n enjekte edilememifl
olmas› nedeniyle yaflanmaktad›r. Neticede burada amac›m›z, devletin çeflitli kademelerinde yaflanmakta
olan tedirginlikler, afl›r› flüpheci yaklafl›mlar, gel-gitler, deneme yan›lmalar, geriye ad›m atmalar ve en büyük
maliyet unsuru olarak zaman kay›plar›na iflaret etmektir.

Do¤al olarak Türkiye AB’ye uyum sa¤layacakt›r. Ancak Türkiye’nin neye evet, neye hay›r diyece¤inin belli
20

4 Elektrik Müdendisleri Odas›, ‹stanbul fiubesi, 11. Ulusal Kongre, Türkiye’de Enerji Politikalar› ve Özellefltirme Paneli, ‹stanbul, Ekim,2005.
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olmad›¤› bir ortamda uyum sa¤lamak, müktesebat› üstlenmek gibi ifadelerle ortaya ç›kan süreç bir belirsizili¤i
beraberinde getirmektedir. Hal böyle olunca örne¤in Türkiye, kurulufluna öncülük etti¤i AB Enerji
Toplulu¤u’nu hayata geçiren anlaflmay› imzalamaktan son anda sarf-› nazar ederek, Financial Times’a
“müzakere süreci bafllad›, ancak Türkiye ilk f›rsatta AB’ye s›rt›n› döndü” fleklinde haber olmufltur.  Türkiye
bir yandan buna öncülük edip desteklerken, di¤er taraftan Kyoto Protokolü’nün getirdi¤i çevre standartlar›,
hidrojen enerjisi ile ilgili olarak gerekli alt yap› çal›flmalar›n›n henüz tamamlanmam›fl olmas› ve Türkiye’nin
enerji ba¤›ml›l›¤›n› olabildi¤ince fazla alternatifle zenginlefltirmek çabalar›n›n önünü t›kayaca¤›, k›saca haz›r
olmad›¤›m›z gerekçesiyle bu anlaflmadan çekinmektedir.(5)

AB enerji konusunda bir cennet de¤il. Enerji de d›fla ba¤›ml›, gelecekte bu sorunu nas›l çözece¤ini döne
döne düflünen, do¤al olarak da bu konuda “en do¤ru” neticelere ulaflamam›fl olan bir durumdad›r. Dolay›s›
ile Türkiye’nin önündeki “AB’ye uyum süreci” sorunun çözümünde önemli bir tamamlay›c› cüz olup,
sorunun kal›c› olarak çözümü için tutarl› ve kapsaml› bir enerji stratejisinin gere¤i aç›kt›r. Belki AB’nin bu
konuda Türkiye’den daha iyi oldu¤u ve bu noktada kendisini Türkiye’den bir fleyler isteme noktas›nda
hissett i¤i tek alan, bizden daha iyi bir enerj i stratejisine sahip olmufl olmas›d›r. ( 6 )

Türkiye’nin enerji sektörüne yönelik stratejisinin temel unsurlar›, 31 May›s 2005 tarihli Resmi Gazetede
ilan edilerek yürürlü¤e sokulan ve 2006-2008 tarihleri aras›n› kapsayan Orta Vadeli Programda en aç›k
ifadesini bulmaktad›r.(7) Buna göre, Türkiye’nin stratejisi, bir yandan Türkiye’nin de¤iflen ve geliflen
ihtiyaçlar›n› yans›tmal› iken, di¤er yandan da küresel ölçekte enerji sektörüne yönelik olarak Türkiye’nin
de komflu oldu¤u genifl co¤rafyada olup bitenlere yönelik gerekli duruflu sergilemelidir.

Türkiye’nin enerji stratejisi yerel, bölgesel ve kürsel parametreler bar›nd›rmak durumundad›r.
Zira Türkiye,

•Hem co¤rafi hem de jeopolitik konumu nedeniyle Balkanlar, Ortado¤u ve Orta Asya’n›n aç›l›m
havzas›n›n üzerinde bulunmaktad›r.

•Balkanlar yönünde gittikçe al›c› olan geliflmifl piyasalar, Orta Do¤u ve Trans-Kafkasya ile Orta
Asya Yönünde gidildikçe ise üretici ve sat›c› piyasalar ortaya ç›kmaktad›r.

•Sözü edilen bu üç bölge çat›flma kültürü aç›s›ndan son derece çetrefilli bir yap›ya sahiptir.
•Ayr›ca sözü edilen bu bölgelerde enerji üretenler Müslüman, tüketmek ve kontrol etmek

isteyenler ise geliflmifl H›r›stiyan Bat›’d›r.

‹flte böyle bir hassas ortamda Türkiye’nin medeniyetler aras› katalizör olarak, bölgesel
çat›flmalar› önleyici olarak ve do¤unun enerji kaynaklar›n›n bat›ya aktar›lmas›nda bir köprü
olarak üstlenmesi gereken çok kritik bir rolü oldu¤unu ifade etmek gerçekçi bir yaklafl›md›r.
Türkiye, bütün bu faktörleri dikkate alarak ve özgüven içerisinde politika gelifltirmek
durumundad›r.

Konuyu enerji ba¤lam›na indirgemek gerekirse, co¤rafi konumun verdi¤i avantajla, Türkiye’yi
do¤u ve bat› aras›nda bir enerji koridoru ve bir enerji terminali yapmay› hedefleyen politika
do¤rultusunda, Hazar Bölgesi’nde üretilen hidrokarbonun dünya pazarlar›na istikrarl›, güvenilir,
ekonomik ve çevreye uyumlu güzergahlar üzerinden nakledilmesi için gelifltirilen projelere
öncelik verilmesi gere¤i kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bu yolla Türkiye’nin enerji ihtiyac›
ve güvenli¤i de k›smen garanti alt›na al›nm›fl olacakt›r.
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2.1 Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Temel Parametreleri

Türkiye’nin uzun dönem enerji stratejisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n unhesinde Devlet planlama
Teflkilat› (DPT), Hazine müsteflarl›¤›, Enerji piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK)’ n›n kat›l›m› ile
yap›lmaktad›r. Strateji tespit edilirken, enerji güvenilirli¤i aç›s›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤›n kabul edilebilir
düzeylerde tutulmas›n›n ve bu ba¤›ml›l›¤›n da mümkün oldu¤unca çeflitlendirilmifl kaynaklardan
temin edilmesi temel bir unsur olarak belirginleflmektedir. Bu ba¤lamda, hedef “enerjinin ekonomik
büyümeyi gerçeklefltirecek ve sosyal geliflme hamlelerini destekleyecek flekilde, zaman›nda, yeterli, güvenilir,
rekabet edilebilir fiyatlardan, çevresel etki de göz önüne al›narak sa¤lanmas›” olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu maksatla, “Türkiye’nin mukayeseli üstünlüklerinin harekete geçirilmesi esast›r” oldu¤unun da alt›
çizilmektedir. Gelifltirilen enerji talep projeksiyonuna göre ise, Türkiye’nin birincil enerji talebinin 2010
y›l›nda %29’unun, 2020 y›l›nda ise %30’unun yerli kaynaklardan  karfl›lanmas› hedeflenmektedir. Türkiye’nin
enerji stratejisinin niteli¤i k›saca afla¤›daki unsurlardan oluflmaktad›r:

•Enerji kullan›m›nda verimlili¤i ve tasarrufu art›rmak.
•Yeni teknolojilerle enerji üretimini çeflitlendirmek,
•‹nsan ve çevre sa¤l›¤›n› dikkate alarak alternatif enerji kaynaklar›n› da art›rmak suretiyle

sürdürülebilir enerji arz›n› sa¤lamak,
•Avrasya diye tabir edilebilecek ve daha çok Orta Asya-Kafkaslar ve Ortado¤u bölgesini içeren

do¤unun zengin enerji kaynaklar›n›n bat› piyasalar›na tafl›nmas› sürecinde bir köprü
 konumunda olmak.

•Bunu yaparken de ülkenin ihtiyaç duydu¤u enerjiyi temin etme yönünde Türkiye’yi bir “Enerji
 Koridoru” ve “Enerji Terminali” konumuna getirmek.

•Daha genel manada, küresel anlamda enerji ekseninde sürüp giden belirsizliklerin, çat›flmalar›n
 azalt›lmas›, enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› ve küresel enerji kaynaklar›n›n daha bar›flç›l bir flekilde
insanl›¤›n hizmetine sunulmas› yönünde katk›da bulunmak. (8)

Aç›kt›r ki, Türkiye’nin enerji stratejisi bundan böyle bir de AB normlar›n› ve vizyonunu da yans›tmak
durumundad›r. Yaklafl›k 65 milyar dolar tutar›nda bir büyüklü¤e sahip olan türk enerji sektöründe, yukar›da
özetlenen vizyonun hayata geçirilmesi ba¤lam›nda 2005 y›l› itibariyle temel bir tak›m düzenleme ve
uyuglamlara imza at›ld›. Önce 2005 y›l›n›n bafl›nda petrol ithalat› ve fiyatlar serbest b›rak›ld›. Ard›ndan
(sonradan 2006 flubat ay›n›n bafl›nda iptal edilecek olan) TÜPRAfi özellefltirilmesi ile akaryak›t sektörünün
serbestlefltirilmesi süreci büyük oranda tamamlanm›fl oldu. Ard›ndan Mart 2005’te LPG piyasas›n› düzenleyen
LPG Piyasa Kanunu yasalaflt›r›ld›. May›s ay›nda ise  Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi amaçl› Kullan›m›na
‹liflkin Kanun ç›kart›ld›. Halen ç›kart›lmak üzere son çal›flmalar› yap›lan Petro Kanunu Tasar›s›, Enerji
Verimlili¤i Kanunu Tasar›s› Tasla¤›, Jeotermal Kanunu üzerinde çal›flmalar devam etmektedir.

2.2 Enerji Sektöründe AB’ye Uyum Süreci

Türkiye, içinden geçti¤imiz dönemde bir yandan dünya ile, öte yandan da Avrupa Birli¤i normlar› ile
bütünleflmek suretiyle iktisadi geliflmesini sürdürmek istemektedir. Bunun art›k ayr›lmaz bir parças› haline
gelen bir husus da enerji sektörünün rekabete aç›lmas›d›r. Zira yeni piyasa yap›s›, enerji fiyatlar›n›n
tüketicilere dünya ile rekabet edilebilir seviyelerde yans›mas›n›n sa¤lanmas›n› ve piyasa
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faaliyeti ile do¤rudan iliflkisi olmayan maliyet unsurlar› ile çapraz sübvansiyonlar›n fiyatlara
dahil edilmemesini öngörmektedir.(9) Böylelikle, rekabetçi ve fleffaf bir piyasa yap›s› sa¤lanacak, çapraz
sübvansiyon ve bunun sonucu olan haks›z rekabet önlenerek yeni yat›r›mlara zemin haz›rlanacakt›r.

Bu maksatla Türkiye, Avrupa Birli¤i ‹stikrar Pakt›n›n da deste¤i ile oluflturulmaya çal›fl›lan Güneydo¤u
Avrupa Enerji Pazar› çal›flmalar›na aktif olarak kat›lmaktad›r. Bu kapsamda haz›rlanan ülkeleraras› Mutabakat
Zapt› 8 Aral›k 2003 tarihinde Yunanistan’da Türkiye’nin baflkanl›¤›nda toplanan Bölge Bakanlar› Toplant›s›nda
imzalanm›flt›r. Bu Mutabakat Zapt›na dayanarak, bölge ülkeleriyle Avrupa Toplulu¤u’nun taraf oldu¤u
uluslararas› bir anlaflma imzalanmas› ve böylelikle uluslarüstü bir enerji toplulu¤u oluflturma çal›flmalar›
sürdürülmektedir. Böylece toplulu¤a üye ülkelerin elektrik, do¤al gaz ve çevre konular›nda AB müktesebat›na
uyum sa¤lamalar› amaçlanmakta ve anlaflmaya taraf ülkeler aras›nda elektrik ve do¤al gaz ticaretinin
k›s›tlamaya tabi olmadan yap›lmas› hedeflenmektedir. Örne¤in, Tüprafl'›n özellefltirilmesi giriflimi, Enerji
Piyasas› Düzenleme Kurulu'nun oluflturulmas›, akaryak›t alan›nda fiyat serbestisinin sa¤lanmas› gibi
düzenlemelerle serbestleflme sürecinin bafllat›lm›fl olmas› bu alanda belli bir ivmenin kazan›ld›¤›n›
göstermektedir.

Aç›kças›, Türkiye enerji sektöründe, AB müzakere sürecinde verimlilik, çevre standartlar›,
serbestleflmenin tamamlanmas›, tam rekabet flartlar›n›n sa¤lanmas› ve toplumsal önceliklerin
muhafazas› konular›nda oldukça önemli ve a¤›r bir mevzuatla karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.
Bunun sadece mali k›sm› bile son derece a¤›rd›r. Enerji sektöründe AB standartlar›n›n eksiksiz olarak
yakalanmas› için 28 milyar avroluk bir kaynak yarat›lmas› gerekmektedir. AB'deki enerji iç pazar›na uyum
sa¤lanmas› için enerji sektörünün yeniden yap›lanmas›nda önceli¤in serbestleflme ve yabanc› yat›r›mlara
verilece¤i anlafl›lmaktad›r. Esasen bu durum ilerleme raporunda Türkiye’ye verilen bir vizyon ve ödev
olarak öne ç›kmaktad›r.(10)

Bu süreçte ihmal edilmemesi gereken en önemli hususlardan biri de toplumsal alana yöneliktir. Gerçekten
de enerji sektöründe AB’ye yum sürecinde rekabetçi enerji piyasalar›n›n ikamesi ile enerji arz güvenli¤inin
temini son derece gerekli iki konudur. Ancak, bunlar›n yan› s›ra, özellefltirmede sa¤lam bir ulusal
vizyonun kurulmufl olmas›, bilhassa fleffafl›ktan vazgeçilmemesi, liberalleflme sürecinde
tüketici haklar›n›n korunmas› ve serbestiye giden yoldaki uygulamalar›n sosyal ve ekonomik
alandaki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulabilmesi de gerekmektedir. Bu tespit bizi,
enerji stratejimizin zorunlu olarak sa¤lam bir toplumsal boyutunun olmas› gere¤ine
götürmektedir.

Öte yandan Türkiye'nin enerji alan›nda AB'ye uyumun önündeki en önemli iki engel, mevcut yüksek enerji
üretim maliyetleri ile reform çal›flmalar›n›n yavafl ilerlemesi olarak görülmektedir. Reformlar›n yavafl
ilerlemesinin önemli bir nedeni, bürokratik düzeyde gözlemlenen çok bafll›l›k olarak görülmektedir.
Örne¤in, elektrik da¤›t›m sektörü ile ilgili yap›lmas› gerekli özellefltirme çal›flmalar›, al›nan karara ra¤men
yavafl yürümektedir. Bunda da en önemli sebep, EPDK, Ö‹B, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Hazine,
TEDAfi ve DPT gibi bir çok bürokratik ve siyasi kuruluflun devrede olmas›d›r.

Maliyetler konusuna gelince, gerçekten de Türkiye'de 1 kilovat-saatlik enerjinin maliyeti, kömürde 3,43,
do¤al gazda 4,33 ve fuel oilde 4,22 sent gibi yüksek düzeylerde seyretmektedir. Bu maliyet rakamlar› AB
ülkelerindekinin yaklafl›k olarak 5-6 kat› düzeyine tekabül etmektedir. Bu konuda yap›lmas› gereken,
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elektrik üretiminde kaynaklar›n ço¤alt›lmas› ve verimlili¤in art›r›lmas› suretiyle üretim
maliyetlerin düflürülmesidir. Bunun en temel yöntemlerinden birisi, toplumsal bir uzlaflma
ile nükleer enerji konusundaki çal›flmalardan müflahhas neticelerin al›nmas›d›r. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n planlar›na göre Türkiye'de ilki 2012 y›l›nda iflletmeye aç›lmak üzere her biri 1500
megavat kurulum gücüne sahip 3 nükleer santralin aç›lmas› planlanmaktad›r. Türkiye'de kifli bafl›na 2
bin 122 kilovat/saat düzeyindeki enerji tüketiminin, 2020 y›l›na kadar AB'deki 6 bin 345
kilovat/saat düzeyine ç›kmas› için her y›l 4,5 milyar dolarl›k enerji yat›r›m›n›n yap›lmas›
gerekmektedir. Bütün tart›flmal› boyutlar›n› da gözden kaç›rmadan ifade etmek gerekirse, son tahlilde
Türkiye’nin di¤er bütün kalk›nm›fl ülkelerde oldu¤u gibi Nükleer Enerjiyi kullan›lmas› gere¤i vard›r.(11)

Çünkü yap›lan tahminlere göre, ülkenin bilinen bütün hidrolik ve termik kaynaklar› kullan›l›r hale gelse
bile mevcut kalk›nma h›z› ile 2010 y›l›ndan itibaren enerjide d›fla ba¤›ml›l›k yüksek boyutlara ulaflacakt›r.(12)

2.3 Enerji Sektöründe Piyasa Uyumu ve Özellefltirme

2000 y›l›ndan beri yap›lan çeflitli yasal ve kurumsal düzenlemeler arac›l›¤› ile enerji sektöründe bir yap›sal
dönüflüm amaçlanmakta idi. Araya giren 2001 krizi bu süreci önce kesintiye u¤ratsa da devreye ‹MF ve
Dünya Bankas› gibi kurumlar›n bask›lar›, maddi yad›m için ileri sürdükleri flartlar ve elbette AB uyum
sürecinin gerekleri girince süreç daha sonra oldukça h›zland›. Ancak daha önce de vurguland›¤› gibi “bir
fley yapmak hiç birfley yapmamaktan daha iyidir” fleklinde sürüp giden da¤›n›k ve birbiriyle uyumsuz
çal›flmalar›n son y›llarda bilhassa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n gayretleri ile toparlanmaya ve
kaybolan zamanlar›n telafi edilmeye çal›fl›ld›¤› görülmektedir. Bu ba¤lamda kurulan yasal ve kurumsal
zemine paralel olarak, 2002 y›l›ndan beri ekonomide süregelen iyileflmelere paralel olarak 2005 y›l›nda
özellefltirmelerde artan bir ivme yafland›. Bunlara enerji sektörü de dahildir. 2006 y›l› ve sonras›nda ise
baflta elektrik sektörü olmak üzere enerji sektöründe yasal düzenlemelerin devam etmesi ve dolu dizgin
bir özellefltirme furyas›n›n yaflanmas› beklenmektedir. Daha do¤rusu bu art›k Türkiye’nin bir taahhütü
olarak gerçeklefltirmek zorunda oldu¤umuz bir “ev ödevi” haline gelmifltir.

‹flte tam böyle bir beklenti içerisine girilen bir ortamda iken sektöre yönelik en büyük özellefltirme
uygulamas› olan TÜPRAfi özellefltirmesinin Dan›fltay’ca iptal edilmesi haberi geldi. Sadece bu ve sekteye
u¤rayan di¤er uygulamlar› da inceledi¤imizde karfl›m›za bir dizi sorun ve karmafla ç›kmaktad›r. Herfleyden
önce Türkiye’nin 21. yüy›lda nas›l bir devlet olmak istedi¤ine dair kafa kar›fl›kl›¤›ndan kurtulamad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, belki Atatürk’ten beri adeta resmi devlet politkas› olan “muas›r medeniyetler
seviyesine ç›kman›n” ve bunun temel arac› olarak görülen “AB üyeli¤inin” nas›l olaca¤›, bunun gereklerinin
neler oldu¤u, bunlar›n Türkiye için ne anlama geldi¤i, neye sahip ç›kmaya, nelerden taviz vermeye haz›r
oldu¤umuz, sahip ç›kmak istedi¤imiz kurum ve ideolojileri yaflatacak kaynaklara sahip olup olmad›¤›m›z
gibi çeflitli konular›n hâlâ aç›kta oldu¤u görülmektedir. Ancak Türkiye, bu flekilde “topu sürekli ayaklarda
dolaflt›r›rken” bir yandan ihtiyaçlar artt›, öte yandan mevcut uygulama ve kurumlar›n verimlili¤i düfltü,
neticede sistemi sürdürmenin mübadele maliyeti sürdürülemez bir flekilde art›nca Türkiye, 2001 y›l›nda
gelip bir duvara çarpt›. Türkiye, bu sürece de¤erli zamanlar›n› harcasa da, kürsel süreçler gelip Türkiye’yi
buldu ve flimdi bir karar vermeye zorlamaktad›r. Dolay›s› ile devlet ayg›t›na hükmeden karar mekanizmalar›n›n
oldu bitti ile devam etmek yerine Türk toplumu ile kat›l›mc› bir flekilde ne yapmak istedi¤ine dair kal›c›
stratejiler üretmesi gerekmektedir.
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Al›nmas› gereken ikinci ders, özellefltirme uygulamalar›nda akl› selimden, bilimsellikten, toplumsal faydadan
ve yasal zeminden taviz verilmemesi gere¤idir. Bu meyanda hükümetlerin özellefltirmelerde omurgas›z
davran›fllardan kaç›nmas›, kraldan fazla kralc› kesilmemesi gere¤i aç›kt›r. Ne yap›l›yorsa Türk toplumu için
yap›lmaktad›r. Her türlü çaba ve çal›flma meselenin as›l sahibine, yani topluma mal edilmelidir. Topluma
ra¤men toplumdan gizli olarak tenha köflelerde onun için hay›rl› ifller yapma iyi niyeti bir çok kez ahbap
çavufl iliflkilerine, verimsizliklere, kay›rmalara, k›saca bir vahfli kapitalizme dönüflmektedir. Devlet idaresi
ve amme kaynaklar›n›n kullan›m› söz konusu oldu¤unda, “bizim hakperest ve iyi çocuklar” sendromundan
ç›karak fleffaf ve denetlenebilir kurumsal yap›lar› ön plana ç›kartmak gere¤i vard›r. Unutmamak gerekir
ki, yabanc›larla fleçitli mahfillerde konuflulup ta Türk milleti ile paylafl›lamayacak hiç bir “bilgi” olamaz.

Üçüncü bir ders, özellefltirme uygulamlar›nda bir “yang›ndan mal kaç›rma” psikolojisine girilmemesi gere¤i
konusundad›r. Bir özellefltirme uygulamas›n›n tamamlanmas› için sadece yasalara uygunluk ve iyi para
verecek al›c›n›n bulunmas› yeterli de¤ildir. Toplumsal karfl›l›¤›n›n da yerine konulmas› esast›r.

Bu nedenle, enerji sektöründeki özellefltirmelerde dünyada yaflanan deneyimlerden bütüncül bir flekilde
yararlanma gere¤i vard›r. Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerde enerji sektörü özellefltirmelerinin nas›l bir
sonuç oluflturdu¤u dikkate al›nmal›d›r. Uygulamalar›n yaratt›¤› yayg›n iflsizlik ve elektrik fiyatlar›nda yaflanan
büyük art›fllar dikkate al›nmal›d›r. Yine AB özellefltirme deneyimlerinin içerdi¤i dersler tümüyle dikkate
al›nmal›d›r. Türkiye ekonomisi, do¤al olarak içine girdi¤i yap›sal dönüflüm sürecinde sürekli iflsizlik
üretmekte olup bu sürecin artarak devam etmesi kaç›n›lmaz gözükmektedir. Enerji sektöründe ortaya
ç›kacak iflsizlik sorunu nas›l çözülecektir? Özellefltirmeler bir rekabet ortam› yarat›p, sektördeki
konsantrasyonun düflmesine katk›da bulunacak m›d›r?

Yukar›da bahsedildi¤i gibi, bir yandan zaten ülkemizde yüksek olan enerji fiyatlar›, di¤er yandan da daha
flimdiden enerji k›s›t› ile karfl› karfl›ya olan AB’nin gerçekleri göz ününe al›narak düflünüldü¤ünde, acaba
AB ile bütünleflmenin bir gere¤i olarak Türkiye’nin Avrupa Elektrik Sistemi Birli¤i (UCTE)’ne üyeli¤i,
özellefltirmeler ve gerekli uyumun sa¤lanmas›ndan sonra ülkemizde elektrik fiyatlar›n›n gelece¤i ne olacakt›r?

Bilindi¤i gibi, özellefltirmelerde deneyim, uzmanl›k ve devralacak firman›n asgari mal varl›¤› gibi baz› k›staslar
konulmaktad›r. Asl›nda uzmanl›k ve maddi yeterlilik noktas›ndan bak›ld›¤›nda oldukça yararl› gözüken bu
k›staslar, yerli flirketlerin ön yeterlilik almas›n› bile oldukça zorlaflt›rmaktad›r. 2000’li y›llar›n bafl›nda Devletle
iflbirli¤ine giren özel sektörün geliflip büyümesi beklenirken, aradan geçen zaman zarf›nda yerli flirketlerin
tecrübesinin yok mertebesine indirilmesi ve sermaye birikimi yapma flanslar›n›n güdük kalm›fl olmas› son
derece baflar›s›z bir enerji sektörü yaklafl›m›na sahip oldu¤umuzun göstergesidir. Gerçekten de 2000’li
y›llarda özel sektörün devreye girerek örne¤in elektrik sektöründe arz› art›rmas› için çeflitli teflvikler verilmifl,
bir çeflit finansman yöntemi olarak görülen Yap-‹fllet-Devret modeli ile k›sa zamanda % 20’leri aflan oranda
arzda büyük art›fllar yaflanm›flt›r. Hatta “al ya da öde” modeli nedeniyle, kamu kurumlar› elektrik üretimine
ara vererek özel sektörün ürününü almak durumunda kalm›flt›. Aradan geçen zamanda bu yönlendirmenin
“yanl›fl” oldu¤u noktas›na gelinmifl olacak ki, bu süreçte yat›r›m yapm›fl flirketlerin çeflitli uyuglamlarla
motivasyonu k›r›lmaktad›r. Neticede yerli enerji sektöründe yerli sermayenin oluflmas› ve deneyimin
birikmesi böylece imkans›zlaflmaktad›r.

Enerji sektörüne tamamen saf piyasa öncelikleri aç›s›ndan m›, yoksa stratejik aç›dan da bakmak gerekirmi?
Türkiye enerjide % 80’lere varan oranda d›fla ba¤›ml› iken eldeki kamu kurulufllar›n›n yabanc› sat›nalmalara
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aç›lmas› uzun vadeli olarak nas›l bir güvenlik sorunu oluflturabilir?

Aç›kt›r ki, buraya kadar sorulan bir çok soru, enerji sektörü özellefltirmelerinde art›k topluma mal olmufl
bir stratejinin takip edilmesi gere¤ine iflaret etmektedir.

Özellefltirmerde üretim ve da¤›t›m sürçleri söz konusudur. Üretimde % 40’lara varan oranlarda özel kesim
varken, da¤›t›mda özel kesimin henüz olmad›¤› görülmektedir. Acaba bu flartlar alt›nda özellefltirmeye
hangi kesimden bafllamak gerekir? Özel sektör deneyimi ve tecrübesi bize, özellefltirmenin önce üretimden
bafllamas› gere¤ini sal›k veriyor. Ayr›ca da¤›t›m›n özellefltirilmesi durumunda kârl› yerler sat›ld›ktan sonra
kârs›z kurumlar›n nas›l olup ta ayakta kalaca¤› da bir muammad›r. Yeni yasalar gere¤i zarar eden kamu
kurulufllar›na hazineden sübvansiyon yap›lamayaca¤›na göre, esasen bunun rasyonel olmad›¤› da zaten
ortada, kârs›z da¤›t›m›n yap›laca¤› bu yerlerde hizmetlerin nas›l sürdürülece¤i belirsizdir. Uygulama sonunda
halka ve sanayiye nas›l yans›yacakt›r? E¤er bütün bunlar dikkate al›nmazsa, tüketici derneklerinin yarg›da
haklar›n› arama süreçlerinde yine iptaller ve zaman kay›plar›, prestij erozyonu olabilecektir.

Ayr›ca da¤›t›m flebekelerinin iflletme hakk›n›n devri flu aflamada yarg› sürecinde bulunmaktad›r. Yarg›
sürecine tak›lmas› ihtimalinin yüksek oldu¤u ifade edilen bir uygulama da “fiyat eflitleme mekanizmas›”
olarak ifade edilen ve k›saca elektrik kaça¤›n›n yüksek oldu¤u bölgelerin, elektrik kaça¤›n›n düflük oldu¤u
bölgelerden toplanan art›k ile sübvanse edilmesi anlam›na gelen, böylece yasalara uyan› dolayl› olarak
cezaland›ran, uymayanlar› ise do¤rudan ödüllendiren sistemdir.(13)

Bu k›s›tlamalar alt›nda 2006 y›l›ndaki özellefltirmeler için 4 adet Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) santrallerinin “Yap
‹fllet” (YI) statüsüne çevrilmesi için çal›flmalar yap›lmaktad›r.

2.4. Enerji Koridoru Olarak Türkiye

Yukar›da tart›fl›lan uyum sürecinde zorluklar›n üstesinden gelmek için Türkiye’nin AB’ye karfl› stratejik
olarak elini güçlendirmesi gerekmektedir. Uyum sa¤lanmas› gereken "a¤›r mevzuat"a karfl›n, Türkiye'nin
co¤rafi olarak ham petrol ve do¤algaz kaynaklar›na yak›nl›¤› görüflmeler sürecinde önemli bir avantaj teflkil
edebilir. Avrupa'n›n enerji köprüsü Türkiye, önümüzdeki 10 y›ll›k süre içerisinde tamamlanmas› planlanan
boru hatlar› devreye girdi¤inde AB'nin, özellikle do¤algaz için terminal konumuna gelebilecektir. Gerçekten
de Türkiye petrol ve gaz için transit ülke konumunu güçlendirmeyi planlamaktad›r. Yap›lan projeksiyonlara
göre, 2010 y›l›nda dünyada piyasalara sürülecek petrolün yüzde 7'si, yani her 18 varil petrolden
1 varili Türkiye'den geçecektir. Do¤algaz boru hatlar› ile AB'nin Rusya'n›n tekelinden kurtulma kayg›s›
da, Türkiye'nin geçifl ülkesi olarak önemini ve flans›n› art›ran bir baflka faktör olarak belirginleflmektedir.

Türkiye Nükleer Enerji konusunda kesin karar›n› vererek kalk›nm›fl ülkelerde oldu¤u gibi Nükleer Enerjiyi
kullanmal›d›r. Çünkü ülkenin bilinen bütün hidrolik, termik kaynaklar› kullan›l›r hale gelse bile mevcut
kalk›nma h›z› ile 2010 y›l›ndan itibaren enerjide d›fla ba¤›ml›l›k yüksek boyutlara ulaflacakt›r.

2.4.1- Bo¤azlar Yerine Hatlar: Bu iki hatt›n yan› s›ra Bo¤azlardan 130 milyon ton petrol, tankerlerle
tafl›nmaktad›r. Bu rakam›n da 150 milyon tona ç›kaca¤› ancak fiziki kapasite flartlar› ve güvenlik kayg›lar›
nedeniyle bunu da aflamayaca¤› bilinmektedir. Bu noktada, gerekli durumlarda fazla petrolün baypas boru
hatlar›ndan geçmesi gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bo¤azlar›n kapasitesinin s›n›rl› olmas›n› da dikkate ald›¤›m›zda,26
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enerji terminali olma çabas› ba¤lam›nda Samsun-Ceyhan ve Trans-Trakya hatlar›n›n ikisinin de birbirlerine
alternatif olarak sunulmadan hayata geçirilmesinin önemi artmaktad›r. Böylece Ceyhan dünya çap›nda bir
terminal olmakla kalmayacak, ayn› zamanda Türkiye uluslararas› petrol piyasas›n›n en önemli kavflaklar›ndan
birisi olabilecektir. Gerçekten de halen ifller durumda olan Kerkük-Yumurtal›k petrol boru hatt›ndan normal
koflullarda y›lda 70 milyon ton petrol tafl›nmaktad›r. 2010 y›l›nda Bakü-Ceyhan Petrol boru hatt›ndan da
50 milyon ton petrolün geçmesi programlanmaktad›r. Nitekim Samsun-Ceyhan ve Trans-Trakya gibi boru
hatlar›ndan 30 milyon tona yak›n bir petrol miktar› tafl›nacakt›r. Bu da 2010 y›l›nda Türkiye'den geçecek
petrol miktar›n›n toplamda 280-300 milyon tonu aflaca¤›n› göstermektedir.

Bütün bu rakamlara bak›ld›¤›nda 2010 y›l›nda, Irak, Hazar Denizi ve Rusya'da üretilen ve pazara sunulan
petrol arz›n›n anlaml› bir k›sm›n›n Türkiye üzerinden geçmesi gibi bir durum ortaya ç›kmaktad›r. Bo¤azlar
ve boru hatlar›ndan geçecek petrole iliflkin istatistiklere göre, 2010 y›l›nda dünya petrol arz›n›n yüzde 7'si
Türkiye üzerinden geçecektir.

2.4.2- Boru Hatlar›n›n Güvenli¤i: Kerkük-Yumurtal›k boru hatt›n›n bir y›lda 24 kez sald›r›lar ve sabotajlar
nedeniyle kapat›lmas› boru hatlar›n›n güvenli¤inin önemini göstermektedir. Ceyhan Liman›'n›n hizmete
girmesiyle beraber güvenlik konusu ön plana ç›kaca¤›ndan dolay› Türkiye boru hatlar›n›n güvenli¤i
konusunda da çal›flmalar yapmak durumundad›r. Bu ba¤lamda en zay›f halkalardan birisi olarak görülen
istikrars›zl›k bölgesi Kafkaslar’a yönelik olarak bölge ülkeleriyle beraber ortak tedbirler al›nmal›d›r. Ayn›
hassasiyet, Akdenizde tankerle yap›lan petrol tafl›mac›l›¤›na yönelik olarak da gösterilmelidir.

2.5. Petrol

Türkiye’nin genel olarak enerji güvenli¤i ve bu aç›¤›n istikrarl› kaynaklardan temin edilmesi gere¤i aç›k
olsa da flu aflamada enerji sektörüne yönelik olarak yaflanmakta olan en büyük k›r›lganl›k petrolden
kaynaklanmaktad›r. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› verilerine göre, ülkemizde bugüne kadar toplam
1177 adet arama kuyusu aç›lm›fl olup, bunlar›n adet olarak % 61’i Güneydo¤u Anadolu, %22’si Trakya
Bölgesinde, geri kalan %17’si ise di¤er bölgelerde yer almaktad›r. Öte yandan Türkiye’nin petrol arama
ve de¤erlendirme aç›s›ndan verimli bir flekilde de¤erlendirildi¤ini ifade etmenin zor oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Bunun belli bafll› nedenleri vard›r. Araman›n yüksek maliyeti bunlardan biri olarak gösterilmektedir.

2.5.1-Fiyatlar›n yükselmesiyle aramada art›k yüksek maliyet engeli geride kald›. Türkiye’nin
topraklar›nda ve karasular›nda petrol ve do¤algaz rezervlerinin oldu¤u tahmin edilmesine ra¤men, söz
konusu rezervlerin 'ekonomik' olmamas› nedeniyle petrol arama çal›flmalar›nda yeterince aktif olunamad›¤›
bilinmektedir. Örne¤in Suudi Arabistan'da 7 dolar olan petrol arama ç›kartma maliyetinin, Türkiye'deki
rezervlerde “kabul edilebilir asgari s›n›r olan” 10 dolar› geçmesi mevcut rezervlere ilgi gösterilmesine engel
oluyordu.(14) Ancak son iki y›lda petrol fiyatlar› 30 dolar›n üstüne, 2005 y›l› boyunca da 50 dolar›n üzerine
ç›kt›. OPEC’in tahminlerine göre bu geçici olarak petrolde düflüfller yaflansa da sürecin bundan sonra yukar›
do¤ru olaca¤› tahmin edilmektedir.

14 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klamalara göre, Güneydo¤u ve Karadeniz'de yap›lan çal›flmalarda gözle görülen bir art›fl oldu. Rize'nin 25 kilometre aç›¤›nda
Türkiye'nin ekonomik münhas›r bölgesinde petrol bulundu. BP ile TPAO'nun ortak çal›flmalar› çerçevesinde 4 bin 300 metre derinlikte önemli bir petrol rezervine rastland›.
Türkiye ve Gürcistan'›n ekonomik bölgesinde çal›flmalara a¤›rl›k veren BP, Türkiye'deki çal›flmalara 20 milyon dolar ay›rm›flt›r. Kuyu aç›lan bölgedeki rezervin 'ekonomik' oldu¤u
ö¤renildi. Petrolün bulundu¤u tabakan›n Kafkas sistemine dahil oldu¤u, bunun da rezerv aç›s›ndan 'umutlu' bir sinyal oldu¤u belirtildi. Çal›flmalar s›ras›nda ayn› bölgede do¤algaz
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Bu da petrol devlerinin tüm rezervleri de¤erlendirmesinin önünü açmaktad›r.(15) Maliyet unsurunun
engelleyici bir unsur olarak arkada kalmas›na ilave olarak, Türkiye’nin stratejik konumu ve
Rusya’n›n tekelinin k›r›lmas› aray›fl› Bat›l› flirketlerin ilgisinin Türkiye’ye çevrilmesine katk›
yapan di¤er unsurlar olabilir.

Di¤er taraftan, yeni Do¤al Gaz Piyasas› Kanunu kapsam›nda öngörülen yurtiçi do¤al gaz depolama
gereklili¤ine paralel olarak, TPAO, ülkemizin biri denizde, di¤eri karada olmak üzere toplam 1,6 milyar
m3 kapasiteli ilk yeralt› do¤al gaz depolama projesi olan Silivri Do¤al Gaz Depolama Tesisleri’ni 2005 y›l›nda
iflletmeye alm›flt›r. Ancak bunun etkin olarak hizmete sokulmas›nda acele edilmelidir. 2005 y›l›nda TPAO
taraf›ndan jeolojik ve jeofizik saha çal›flmalar› ile sondajlar›n yan› s›ra yaklafl›k 1,5 milyon ton (10,1 milyon
varil) ham petrol üretimi ve 431,6 milyon m3 do¤al gaz üretimi yap›lmas› programlanm›flt›r.

2.5.2-Petrolde Türkiye’nin Yurtd›fl›ndaki Faaliyetleri: Türkiye, yurtiçine yönelik olarak yeni petrol
ve gaz yataklar› bulmak için yo¤un bir çaba sarf ederken ve enerji hatlar› için geçifl yolu olmaya çal›fl›rken,
ayn› zamanda h›zla de¤iflen dünya konjonktürüne ayak uydurmaya çal›flarak önemli uluslararas› projelerde
pay sahibi olmaya çal›flmaktad›r. Petrol Ofisi’nin kaynaklar›ndan elde edilen bilgilere göre, bu kapsamda,

1- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden Azerbaycan’da; Azeri-Ç›ral›-Güneflli projesinde %6,75,
2- fiahdeniz projesinde %9,
3- Alov projesinde %10 payla faaliyetlerine devam etmektedir. Azeri-Ç›ral›-Güneflli projesinde

 Ekim 2004 sonu itibariyle kümülatif 24,1 milyon varil petrol sat›fl› ile kümülatif 634,1 milyon
 dolar brüt gelir sa¤lanm›flt›r.

4- TPAO’nun Kazakistan’da %49 payla ortak oldu¤u Kazaktürkmunay flirketi Ekim 2004 sonu
itibariyle kümülatif 1,7 milyon ton petrol üretmifl olup, ham petrol sat›fl›ndan kümülatif 247
 milyon dolar brüt gelir elde edilmifltir.

5- Türkmenistan’a yönelik ortakl›k giriflimlerine ise devam edilmektedir.
6- TPAO arac›l›¤› ile Türkiye’nin etkinli¤ini art›rmaya çal›flt›¤› bir baflka co¤rafya da Afrika’d›r. Bu

 meyanda Ortado¤u ve Afrika ülkelerinden Libya’da faaliyetlerini yürüten TPAO, Irak, Suriye
 ve ‹ran’da ise faaliyette bulunmak üzere temaslar›n› sürdürmektedir.

7- TPAO, h›zla büyüyen enerji pazar›n›n bir parças› olan tafl›mac›l›k sektöründe, Bakü-Tiflis-Ceyhan
 (BTC) Projesi’nde inflaat faz›nda %6,53,

8- Azerbaycan’›n Güney Hazar Denizi kesimindeki fiah Deniz sahas›nda üretilecek do¤al gaz›
 Türkiye-Gürcistan s›n›r›na getirmeyi amaçlayan Güney Kafkasya Do¤al Gaz Boru Hatt› (SCP)
 Projesi’nde ise %9 hisseye sahiptir.

2.5.3-Yeni Petrol Kanun Tasar›s›: Sektöre Giriflimcilik ve Sermaye Afl›s›: Bütün bu çabalara ve faaliyetlere
ra¤men, gerek petrole, gerekse elektrik enerjisine yönelik olarak yap›lmas› gereken bir çok çal›flma vard›r.
Türkiye’nin yerli katk›s›n›n art›r›lmas› ba¤lam›nda petrol ve elektrik enerjisi fleklinde iki temel alanda
ilerlemek gerekmektedir. Yerli kaynaklar olan kömüre ve hidrolik enerjiye gereken önemin
verilmesi gere¤i aç›kt›r. Bunun ayr›ca istihdam katk›s›n› da göz önünde tutmak gerekmektedir.
Bunun için yat›r›mc›lar için istikrarl› ve güvenli bir ortam›n yarat›lmas› ve Petrol Kanunundan günümüz
flartlar›na uymayan hükümlerinin ay›klanmas› gerekmektedir. 23.06.2004 tarihinde Meclise gönderilmifl
Yeni Petrol Kanunu Tasar›s›, Kas›m 2005’in bafl› itibariyle bir kez daha meclisin gündemine al›nm›fl, ancak
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15 Bu ba¤lamda TPAO, yurtiçinde arama yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›, risk paylafl›m›, bilgi teknolojisi ve yabanc› sermayenin ülkemize transferi amac›yla kara alanlar›n›n yan› s›ra denizlerde de
faaliyetlerde bulunmak üzere yabanc› petrol flirketleri ile “Ortak Petrol ve Do¤al Gaz Arama” anlaflmalar› yapmaktad›r. Bu kapsamda, kara alanlar›nda Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde
PERENCO (Fransa), MADISON OIL (ABD), Trakya Bölgesi’nde AMITY OIL (AVUSTRALYA) ile arama ve üretim, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde CHEVRON (ABD) ve Akdeniz Bölgesi’nde
EL-PASO (ABD) flirketleri ile ortak arama çal›flmalar› yürütülmektedir. Do¤u Karadeniz aç›k deniz alan›nda BP (‹ngiltere), Bat› Karadeniz’de MADISON OIL (ABD) flirketleri ile ortak faaliyetler
sürdürülmektedir. TPAO-BP Do¤u Karadeniz Deniz Alanlar› Projesi ile Hopa ve Artvin yap›lar›na yönelik lokasyon verme çal›flmalar› son aflamas›na gelmifl bulunmaktad›r. TPAO’nun
Karadeniz’de MADISON OIL ile ortak olarak yürüttü¤ü Bat› Karadeniz Deniz Alan› Projesinde, Akçakoca-Amasra aras›nda yer alan ortak ruhsatlarda Ayazl›-1 deniz kuyusu sondaj› gerçeklefltirilmifl
olup bu kuyu ile Karadeniz’de Türk sular›nda ilk ekonomik gaz keflfi yap›lm›flt›r Proje kapsam›nda 3B sismik veri toplama çal›flmalar› tamamlanm›fl olup yorumlama çal›flmalar›n›n sonucuna
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2005 y›l› sonunda bitirilerek yasalaflt›r›labilmifl de¤ildir. Türkiye’nin enerji stratejisinin bir parças› olan, AB
normlar›na göre haz›rlanan ve halen TBMM’de bulunan Petrol Kanunu Tasar›s›, ülke petrol kaynaklar›n›n
h›zl›, sürekli ve etkili bir flekilde aranmas›n› hedeflemektedir. Söz konusu tasar›ya göre, Türkiye 18 petrol
bölgesi yerine kara ve deniz olmak üzere 2 petrol bölgesine ayr›lmaktad›r.

Yasalaflmas› durumunda yeni petrol tasar›s›n›n en önemli ifllevi, giriflimcili¤in ve yabanc›
sermayenin etkin bir flekilde sektöre tafl›nmas› alan›nda ortaya ç›kacakt›r. Buna göre;

• Tasar› ile bir petrol bölgesinde en fazla 8 adet olan ruhsat say›s› s›n›rlanmas› kald›r›lmakta,
    böylece flirketler aras›ndaki ayr›cal›klar› kald›r›larak flirketlere gerek teknik, gerekse mali güçleri

oran›nda ruhsat alma imkan› sa¤lanmaktad›r. Bu ba¤lamda tasar›da petrol arama ruhsat›
müracaatlar›nda, ilk müracaattan itibaren 4 ifl günü olan baflvuru süresi, AB normlar› do¤rultusunda
 90 güne ç›kar›lmaktad›r.

• Halen yüzde 12.5 oran›nda al›nan devlet hissesi ise, denizlerdeki arama ve üretim ile küçük
sahalardaki üretimi teflvik etmek amac›yla üretim miktarlar›na, su derinli¤ine, petrol üretim
yöntemine ve üretilen petrolün kalitesine göre, % 1-12.5 aras›nda uygulanmak üzere de¤iflken
 hale getirilmektedir.

• Yine yeni tasar›yla arama yat›r›mlar› için ek ve yeni bir teflvik oluflturmak amac›yla arama
ruhsatlar›ndan Devlet Hakk› kald›r›l›rken, iflletme ruhsatlar›ndan devlet hakk› korunmaktad›r.

• Tasar›da, bugünkü uygulamada sadece yurtd›fl›ndan ithal edilen malzeme ve ekipman için
geçerli olan gümrük ve vergi muafiyetlerine ilave olarak, yurtiçinden temin edilen malzeme
ve ekipman›n da her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmas› öngörülüyor.

2.6. Do¤al Gaz

Do¤al Gaz, artan kullan›m alanlar› ile petrol gibi oldukça kritik bir enerji unsuru haline gelmifltir. Afla¤›da
vurgulanaca¤› üzere mevcut rezevlerin yo¤unlaflt›¤› bölgeler dikkate al›nd›¤›nda ise gaz›n geçti¤i güzergahlar›n
ve ticaret yapma flekillerinin son derece hassas geliflmelere gebe oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Örne¤in, 2006
y›l›n›n bafl›nda Avrupa ve Türkiye’nin bafll›ca gaz sa¤lay›c›s› konumunda olan Rusya ile Ukrayna aras›nda
yaflanan olumsuz sürtüflmeler, havalar›n afl›r› so¤uk gitmesi ve/veya iç tüketimin beklenmedik oranlarda
artmas› gibi bir çok nedene ba¤l› olarak borulardan iletilebilecek gaz miktar›n›n düflebilece¤i anlafl›lm›fl
oldu.

2.6.1. Do¤al Gazda E¤ilimler: D›fl ticaret müsteflarl›¤›n›n yapt›¤› araflt›rmalar, dünya do¤al gaz tüketiminin
h›zla art›fl sürecinde oldu¤unu göstermektedir.(16)  Do¤al gaz tüketiminin dünya enerji kaynaklar› tüketimi
içerisindeki pay› da yükselmektedir. 2020 y›l›na kadar do¤al gaz tüketiminin 167 trilyon kübik feet’e (tcf)
(1 kübik feet = 28,32cm3 1m3=35,3 kübik feet) (4,72 trilyon m3) ulaflmas› beklenmektedir. Talep ise
bütün dünyada h›zla artmaktad›r. Örne¤in, 1980 y›l›nda 53 tcf, 1990 y›l›nda 73 tcf olan tüketim, 2000 y›l›
itibar›yla 85 tcf (2,4 trilyon m3) seviyesine yükselmifltir. Zira dünyada do¤al gaz talebi Ortado¤u ve Afrika
d›fl›nda h›zla artma e¤ilimindedir. Asya’daki geliflmekte olan ülkeler ile Güney ve Orta Amerika’da yüksek
oranl› do¤al gaz talep art›fl› beklenmektedir. Ayr›ca, önümüzdeki dönemde geliflmekte olan ülkelerde de
h›zl› bir talep art›fl› öngörülmektedir. Talep art›fl›n›n arkas›nda do¤al gaz›n kullan›m alanlar›n›n yayg›nlaflmas›
gelmektedir.

16 D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› “Dünya Do¤al Gaz Rezervleri Tüketimi Ve Muhtemel Geliflmeler” http://www dtm gov tr/ead/ekonomi/sayi%2011/ddg htm
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Do¤al gaz, elektrik üretiminde giderek artan oranda kullan›lmaktad›r. 2020 y›l›na kadar, elektrik enerjisi
üretimi için kullan›lan do¤al gaz miktar›n›n toplam do¤al gaz tüketiminin %33’üne ulaflmas› beklenilmektedir.
Do¤al gaz, santrallerde ekonomik olarak türbünlerin etkinli¤ini sa¤lamas›n›n yan› s›ra çevre etkileri nedeniyle
de tercih edilmektedir. Do¤al gaz yak›ld›¤›nda, kömür ve petrole göre daha az sülfür dioksit, karbon dioksit
ve at›k aç›¤a ç›kmaktad›r.

Geliflmifl ülkelerde do¤al gaz y›ll›k tüketim art›fl›n›n di¤er yak›tlara göre yüksek oldu¤u görülmektedir.
2020 y›l›na kadar y›ll›k art›fl›n %2,1 oran›nda olmas› beklenmektedir. Geliflmekte olan ülkelerde de benzeri
geliflim izlenmektedir. 1997 y›l› itibar›yla geliflmekte olan ülkelerde do¤al gaz tüketiminin toplam enerji
kullan›m›ndaki pay›, dünya ortalamas› olan %22 oran›n›n alt›nda %14 oran›nda gerçekleflmifltir. Ancak
önümüzdeki dönemde bu ülkelerdeki y›ll›k gaz tüketiminin %5,6 oran›nda artaca¤› tahmin edilmektedir.
Bu ülkelerde do¤al gaz enerji üretiminin yan›s›ra ›s›tma ve endüstri yak›t› olarak kullan›lmaktad›r.

Öte yandan dünya do¤al gaz rezervleri son yirmi y›lda %100 oran›nda art›fl göstermifltir. 2000 y›l› sonu
itibar›yla dünya do¤al gaz rezervlerinin 5.304 tcf (150,2 trilyon m3) oldu¤u tahmin edilmektedir. Son yirmi
y›lda rezerv art›fllar› Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde, Ortado¤u, Güney ve Orta Amerika ile Asya Pasifik
bölgelerindeki ülkelerde görülmüfltür. En önemli art›fllar 33 tcf ile Afrika k›tas›nda Cezayir ve M›s›r’da ve
4 tcf ile Asya Pasifik bölgesinde görülmüfltür.

2.6.2- Do¤al Gaz Arz›n›n ‹stikrar› ve Geçifl Güzergah›: Yukar›daki veriler asl›nda, Türkiye’nin mevcut
flartlar alt›nda kendi gerçekleriyle örtüflmeyecek bir flekilde ve dünyadaki genel gidiflat›n tersine bir flekilde
bir do¤al gaz ba¤›ml›l›¤› içerisinde oldu¤umuz gerçe¤ine iflaret etmektedir.

Do¤al gaz arz›nda istikrar›n sa¤lanmas›na önemli ölçüde katk› sa¤layaca¤› düflünlen tedbirlerden biris de
depolamad›r. Bu ba¤lamda birisi Kuzey Marmara (Silivri) ve di¤eri de tuz Gölü’nün alt› olmak üzere iki
uzman depolama projesi mevcuttur. 2006 y›l›nda bitirilmesi planlanan birincisi 1.6 milyar meteküp hacminde
iken, 2006 y›l›nda yap›m›na bafllanacak olan ikincisi 4 milyar meteküp büyüklü¤ündedir. Tuz Gölü alt›na
yap›lacak depo için Dünya Bankas›ndan 325 milyon dolarl›k kredi onaylanm›fl olup, projenin hayata
geçirilmesinde Rus Do¤algaz fiirketi Gazprom ile Alman ve Frans›z flirketlerinin yak›ndan ilgilendi¤i
bilinmektedir.

Türkiye’nin Do¤al Gaz stratejisine yön vermek üzere 4646 say›l› Do¤lagaz piyasas› Kanunu hayata geçirilmifltir.
Bu kanun ile beraber BOTAfi’›n tekel konumu ortadan kald›r›lm›fl, do¤al gaz al›m ve sat›fl sözleflmelerinin
özel sektöre devrinin önü nihayet Kas›m 2005 tarihinde aç›lm›flt›r.

Türkiye için son derece önemli bir konu olmak üzere, dünyada do¤al gaz kaynaklar›n›n bölgesel da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda rezervlerin petrole göre daha genifl bir alanda da¤›ld›¤› görülmektedir. Ortado¤u Bölgesi
petrol rezervlerinin %65’ine sahip oldu¤u halde do¤al gaz rezervlerinin %35’üne sahip bulunmaktad›r.
S›n›rl› petrol rezervlerine sahip baz› bölgeler do¤al gaz kaynaklar›n›n daha büyük bir k›sm›na sahiptirler.
Orta do¤u, ‹ran, Rus, Orta Asya do¤al gaz› ve bu gaz›n ulaflmas› umulan bafll›ca piyasalar dikkate al›nd›¤›nda
do¤al gaz›n bu ülkeler için baflta iletimi olmak üzere bir çok alanda Türkiye’nin kiritik konumu daha da
belirginleflmektedir. Zaten bu konuda Boru Hatlar› ile Petrol Tafl›ma A.fi Genel Müdürlü¤ü (BOTAfi)’nun
çal›flmalar› devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› ve Botafl’›n verilerine göre, Ekim 2004
sonu itibariyle;30

E n e r j i E k o n o m i s i v e P e t r o l ü n G e l e c e ¤ i



31

1. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hatt› ile 4,2 milyon ton,
2. Ceyhan-K›r›kkale Ham Petrol Boru Hatt› ile 2,7 milyon ton,
3. Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatt› ile 1,1 milyon ton ve
4. fielmo-Batman Ham Petrol Boru Hatt› ile 89 bin ton tafl›ma yap›lm›flt›r.

2004 y›l› Ekim sonu itibariyle 3,4 milyar m3‘ü do¤al gaz eflde¤eri s›v›laflt›r›lm›fl do¤al gaz (LNG) olmak üzere
17,2 milyar m3 do¤al gaz ithalat› gerçeklefltirilerek sat›fla sunulmufltur. Bu miktar›n % 62’si elektrik, % 18‘i
konut, % 18’i sanayi, % 2’si gübre sektörlerinde kullan›lm›flt›r.

Halihaz›rda do¤al gaz al›m›na yönelik olarak toplam 6 ülke ile 8 ayr› do¤al gaz ve/veya LNG al›m ve sat›m
anlaflmas› imzalanm›fl durumdad›r. Bahse konu anlaflmalarla kontrata ba¤lanm›fl olan toplam arz miktar›
67.8 milyar m3/y›l olup, bu miktar›n 62.6 milyar m3/y›l› do¤al gaz, 5.2 milyar m3/y›l› ise s›v›laflt›r›lm›fl (LNG)
do¤al gazd›r. 1987 y›l›nda 500 milyon m3 ile bafllayarak 2003 y›l›nda 21,4 milyar m3’e ulaflan do¤al gaz
tüketiminin, 2005 y›l›nda 25 milyar metreküp olarak gerçekleflti¤i tahmin edilmektedir. Do¤al gaz tüketiminin
2005’te 25,7 milyar m3’e ve 2010’da ise yaklafl›k 42,6 milyar m3’e ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. Gelecekteki
talebin kafl›lanmas›na yönelik olarak;

1. Do¤algaz kullan›m›n› ülke çap›nda yayg›nlaflt›rmak amac›yla gerçeklefltirilen Güney Do¤al Gaz
 ‹letim Hatt›’n›n Sivas-Malatya, Malatya–Gaziantep, Gaziantep–Osmaniye–Adana-Mersin
 bölümlerinin yap›m çal›flmalar› yürütülmekte olup, proje 2005 y›l›nda hizmete al›nm›flt›r.

2. Konya-‹zmir Do¤al Gaz ‹letim Hatt› kapsam›ndaki Konya-Isparta ve Isparta-Nazilli bölümlerinin
de yap›m çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

3. Sanayi tesislerine do¤al gaz arz› sa¤lamak amac›yla, Bilecik-Kütahya-Uflak,‹zmir/Kemalpafla-
OSB-P›narbafl›-Torbal›-Turgutlu, ‹zmir/Alia¤a-Atatürk OSB, K›r›kkale-K›rflehir-Yozgat-Polatl›,

   Ere¤li-Aksaray-Ni¤de, Konya-Karaman, Manisa-Akhisar-Bal›kesir-Susurluk, Kayseri-Sivas, Samsun-
Çorum, Adapazar› Deprem Konutlar› ve Çorlu Dericiler OSB do¤al gaz da¤›t›m hatlar›n›n yap›m
çal›flmalar› tamamlanarak bu bölgelere gaz arz›na bafllanm›flt›r.

4. Do¤u Anadolu Do¤al Gaz Ana ‹letim Hatt›’ndan Erzincan yak›nlar›ndan al›nacak branflmanla
ilk aflamada, Gümüflhane, Bayburt, Trabzon ve Rize illerine do¤al gaz sa¤layacak olan Do¤u
Karadeniz Bölgesi Do¤al Gaz Boru Hatt›’n›n mühendislik ve ÇED çal›flmalar› tamamlanarak,

 yap›m ihalesine ç›k›lm›flt›r.

5. Karadeniz Ere¤li-Bart›n Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi ile Karadeniz Ere¤li’den al›nacak bir
branflmanla Zonguldak, Devrek ve Çaycuma üzerinden Bart›n’a uzat›larak güzergahtaki sanayi
tesislerine ve yerleflim birimlerine do¤al gaz arz› sa¤lanmas› öngörülmektedir. Bu kapsamda,
Samsun-Ankara hatt›ndan al›nacak ayr› bir branflman ile de Çank›r›, Kastamonu, Karabük ve

 Bolu illerimize do¤al gaz arz› sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

6. Yine ayn› düflünce çerçevesinde Edirne, Tekirda¤, K›rklareli, Gönen, Nevflehir, Amasya, Van
ve ‹zmir/Tire gibi yerleflim birimlerimizin do¤al gaz taleplerini karfl›layabilmek amac›yla infla

 ba¤lant› hatlar›n›n etüt ve mühendislik çal›flmalar›n›n ihalesi yap›l›p, montaj çal›flmalar›na 2005
y›l›nda bafllanm›flt›r.
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BOTAfi do¤al gaz›n kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak amac›yla bir taraftan ba¤lant› ve da¤›t›m hatlar› projelerini
h›zla yürütürken di¤er taraftan da Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu, Do¤al Gaz Piyasas› Yasas›n›n kendisine
yükledi¤i sorumluluk çerçevesinde flehir içi da¤›t›m projelerinin ihalelerini gerçeklefltirmektedir. Bu
kapsamda bugüne kadar konut ve sanayi sektörüne do¤al gaz arz› sa¤lanabilmesi için 33 ayr› paket halinde
yap›m ihaleleri Kurulca gerçeklefltirilmifl bulunmaktad›r.

BOTAfi taraf›ndan ithal edilen do¤al gaz›n tüketim noktalar›na ulaflt›r›lmas› için yaklafl›k 5000 km’lik
do¤al gaz iletim ve da¤›t›m hatt› infla ettirilmifl olup, halen yap›m çal›flmalar› sürdürülen ve planlanan
hatlar›n da tamamlanarak iflletmeye al›nmas›yla, yaklafl›k 10.000 km. uzunlu¤unda do¤al gaz iletim ve
da¤›t›m hatt› ile do¤al gaz kullan›m›n›n yurt çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas› hedefine ulafl›lm›fl olunacakt›r.

Türkiye’nin Do¤u-Bat› Enerji Koridoru olmas› amac›na yönelik politikalar› kapsam›nda BOTAfi çeflitli
uluslararas› projeler üzerinde çal›flmaktad›r. Bu çerçevede;

1. Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin ilk aflamas› olan Türkiye-Yunanistan Do¤al Gaz Boru Hatt›
Projesi’ne iliflkin Hükümetler aras› Anlaflma 23 fiubat 2003 tarihinde imzalanm›flt›r.

2. BOTAfi ve DEPA aras›nda Do¤al Gaz Al›m Sat›m Anlaflmas› da 23 Aral›k 2003 tarihinde imzalanm›fl
olup, Yunanistan’a yap›lacak gaz arz›n›n 2006 y›l›nda bafllamas› ve tafl›ma miktar›n›n plato

  periyotta 750 Milyon m3 olmas› öngörülmektedir. Projenin mühendislik ve ÇED çal›flmalar›n›n
  tutar›n›n % 50’sinin finansman› için AB TEN Fonundan hibe kredi sa¤lanm›fl olup, Mühendislik
ve ÇED çal›flmalar› 2003 y›l› sonu itibariyle tamamlanm›flt›r. Hatt›n inflaat ihalesine
 ç›k›lm›fl olup, de¤erlendirme çal›flmalar› sürdürülmektedir.

3. Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin bir sonraki aflamas›; Türkiye-Yunanistan Do¤al Gaz Boru
Hatt›’n›n, Adriyatik Denizi’nden geçecek bir hat ile ‹talya’ya uzat›lmas›d›r. Yunanistan-‹talya
 ba¤lant›s›n›n fizibilite çal›flmalar›na BOTAfi’›n kat›l›m›na da imkan veren anlaflma, 30 Eylül 2003
tarihinde BOTAfi, DEPA ve ED‹SON fiirketleri aras›nda imzalanm›flt›r. Projenin fizibilite
çal›flmas›n›n % 50’sinin finansman› AB TEN program›ndan hibe kredi olarak temin edilmifltir.
Hatt›n fizibilite çal›flmas› tamamlanm›fl ve 3 firma projenin sonraki aflamalar› için görüflmeler
yapmaktad›rlar. ‹talya’ya ilk gaz sevkiyat›n›n 2008 y›l›nda bafllamas› hedeflenmektedir.

4. Öte yandan, 2020’de AB do¤al gaz ihtiyac›n›n yaklafl›k % 70’inin ithalatla karfl›lanacak olmas›
Avrupa’ya gaz tafl›ma stratejisi kapsam›nda birden fazla aç›l›m üzerinde durulmas›n›
gerektirmektedir. Bu kapsamda gelifltirilen Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-
Avusturya Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi (Nabucco Projesi) üzerinde çal›flmalar sürdürülmektedir.
Türkiye’den Avrupa’ya aç›lan ikinci kap› niteli¤indeki bu güzergah, Bulgaristan’dan bafllay›p
Romanya, Macaristan güzergah›n› izleyerek Avusturya’ya ulaflacak ve Türkiye’nin AB bölgesine
 di¤er bir yönden giriflini sa¤layacakt›r.

Do¤al gaz arz kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi amac›yla gelifltirilen di¤er projeler ise M›s›r-Türkiye Do¤al
Gaz Boru Hatt› Projesidir. 17 Mart 2004 tarihinde Kahire’de yap›lan anlaflmaya göre M›s›r Do¤al Gaz fiirketi
EGAS ile BOTAfi aras›nda Türkiye’ye gaz ithalat› ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz iletimi hususlar›na
iliflkin Çerçeve Anlaflma imzalanm›flt›r. Irak-Türkiye Do¤al Gaz Projesi de üzerinde çal›fl›lan baflka bir aland›r.32
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2.7. Elektrik Sektöründe E¤ilimler

Türkiye’de elektrik kamu ve özel sektör taraf›ndan üretilmektedir. 2005 y›l› sonu itibariyle EÜAfi’›n elektrik
enerjisi üretimi 68 milyar kilovat saate ulaflm›flt›r. 2006’da bunun 72 milyar kilovat saate ç›kmas› hedefleniyor.
Özel sektörün pay› ise 5000 MW kurulu güce, 25 milyar kilovat saat enerji miktar›na ulaflm›flt›r. Görüldü¤ü
üzere kamu üretiminin büyük bölümü EÜAfi taraf›ndan gerçeklefltirilmekte olup, günümüzde özel sektör
üretiminin pay› ancak %20 mertebesine ulaflm›flt›r. Böylece, Yap ‹fllet(Y‹), Yap ‹fllet Devret (Y‹D) üretimlerini
de içermek üzere üretimin %80’i kamu kontrolündedir.

Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 38500 MW civar›nda olup, bunun % 63’ü Termik (26700 MW), %35’i
Hidrolik (13600MW) kaynakl›d›r. Elektrik üretiminde birincil kaynaklar kömür ve hidrolik olup tamamen
kullan›lmam›flt›r. Öte yandan kapasitenin tamam› kullan›lsa dahi (ki bunun hidrolikte 125 milyarkwh,
kömürde 115 milyar kwh oldu¤u tahmin edilmektedir) 2010 y›l›nda elektrik tüketimi karfl›lanamayacak
hale gelece¤inden, bu kaynaklar da yetersiz kalacakt›r.

Öte yandan Türkiye’nin elektrik tüketimi 2004 y›l›nda 149’milyar kwh, kifli bafl›na ise 2160 kwh olarak
gerçekleflmifltir. Ayr›ca dünya tüketim ortalamas› 2500kwh/kifli iken Avrupa ortalamas› ise 7500 kwh/kifli’dir.
Demek ki kalk›nma yolundaki Türkiye’nin elektrik tüketimi yetersizdir. Dolay›s› ile sektörde üretimin,
tüketimin, verimlili¤in ve d›fla ba¤›ml›l›¤›n azlat›lmas› gerekmektedir. Umumi olarak ele al›nd›¤›nda ise,
üretimde d›fla ba¤›ml›l›k oran› % 60’lar düzeyindedir.

Tablo-4  Türkiye Elektrik Sistemi Puant Güç ve Enerji Talebi

Puant Güç

Talebi (MW)

Art›fl Enerji Talebi

(GWh)

Art›fl

1995 14165 11,0 85552 10,0

1996 15231 7,5 94789 10,8

1997 16926 11,1 105517 11,3

1998 17799 5,2 114023 8,1

1999 18938 6,4 118485 3,9

2000 19390 2,4 128276 8,3

2001 19612 1,1 126871 -1,1

2002 21006 7,1 132553 4,5

2003 21729 3,4 141151 6,5

2004 23199 6,8 149239 5,7

2005 25100 7,0 160200 6,0
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Bu durum dikkate al›narak Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumu ve Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›’n›n kat›l›m› ile haz›rlanan ve elektrik sektörünün
liberalizasyonu ile yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin uygulama sürecini ortaya koyan “Elektrik Enerjisi
Sektörü Reformu ve Özellefltirme Strateji Belgesi” Yüksek Planlama Kurulunun 17.03.2004 tarih ve 2004/3
say›l› karar› ile kabul edilmifltir. Arz-talep projeksiyonu ile arz güvenli¤ine iliflkin bafll›ca hususlar›n da
belirtildi¤i söz konusu belgede, elektrik sektöründeki reformlara ve özellefltirmelere yönelik olarak belirlenen
stratejinin ana unsurlar› afla¤›daki flekildedir:

•Elektrik üretim ve da¤›t›m varl›klar›n›n etkin ve verimli bir flekilde iflletilmesi
suretiyle maliyetlerin düflürülmesi.

•Elektrik enerjisi arz güvenli¤inin sa¤lanmas› ve arz kalitesinin art ›r›lmas›,
•Da¤›t›m sektöründeki teknik kay›plar›n OECD ülkeleri ortalamalar›na indirilmesi ve

kaçaklar›n önlenmesi.
•Gerekli yenileme ve geniflleme yat›r›mlar›n›n kamu tüzel kiflilerine herhangi bir

yükümlü lük ge ti r i lmeden özel sektörc e yap› l a bi lme s in in sa ¤lanmas › .
 Elektrik enerjisi üretimi ve ticareti faaliyetlerinde oluflacak rekabet yoluyla ve hizmet kalitesinin
düzenlenmesiyle sa¤lanan faydan›n tüketicilere yans›t›lmas›d›r.(17)

Piyasan›n oluflturulmas›nda en önemli ad›mlar›ndan biri olan elektrik sektörünün özellefltirilmesine yönelik
haz›rl›k çal›flmalar›nda da önemli aflamalar kaydedilmifltir. Bu do¤rultuda, da¤›t›m bölgeleri 21 görev bölgesi
olarak yeniden belirlenmifltir. Söz konusu Belgeye göre, da¤›t›m tesislerinin özellefltirilmesine 2005 y›l›nda,
üretim tesislerinin özellefltirilmesine ise 2006 y›l›nda bafllanmas› hedeflenmifltir. Özellefltirmeler, Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan 4046 say›l› Kanun çerçevesinde yap›lacak olup, Enerji Bakanl›¤› kaynaklar›ndan
elde edilen bilgilere göre, özellefltirmenin h›zland›r›lmas› ve kolaylaflt›r›lmas› aç›s›ndan, ihtiyaç duyulmas›
halinde gerekli görülen yasal düzenlemelere iliflkin ilave çal›flmalar da yap›labilecektir.

Geçmiflte yap›lm›fl olan özellefltirme giriflimlerinden al›nan dersler do¤rultusunda özellefltirilecek da¤›t›m
ve üretim tesislerine iliflkin bilgilerin derlenmesi, yap›lacak yat›r›mlar›n hedef kay›p-kaçak oranlar›n›n ve
performans kriterlerinin belirlenmesi gibi tarife oluflumuna iliflkin çal›flmalar tamamlanm›flt›r. Oluflacak
piyasa yap›s› içerisinde, geçifl döneminde bölgeler aras›nda farkl› tarifelerin oluflmamas› için gerekli
düzenlemeler yap›lacak ve tedbir al›nacakt›r.

2.7.1. Elektrik Üretiminde Yerli Kaynaklar:

a) Madencilik: Türkiye, gerek maden çeflitlili¤i ve gerekse maden üretimi aç›s›ndan dünyada önemli bir
yere sahiptir. Türkiye’nin potansiyel maden enerji hammaddelerinin de¤eri 2,5 trilyon dolar olarak tahmin
edilmektedir. Halen dünyada tespit edilen yaklafl›k 90 maden çeflidinden 77’si Türkiye’de bulunmufl,
bunlardan 50 çeflidinde Türkiye’nin zengin, 27 maden çeflidinde ise fakir oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Zengin
oldu¤umuz madenler içerisinde bor, mermer, perlit, feldspat, sodyum sülfat, kaya tuzu, trona, kuvars
kumu, kömür baflta gelmektedir.

Sanayi Bakanl›¤›’n›n verilerine göre, özellikle bor madeni, endüstriyel hammaddeler, mermer gibi baz›
madenlerde Türkiye dünya ölçe¤inde rezerve sahiptir. Örne¤in, dünya bor rezervinin %72’si, mermer
rezervinin %40’›, endüstriyel hammadde rezervlerinin %2.5’i ve nihayet jeotermal potansiyelin ise %0.8’i34

17 DPT, 3.17.2004 tarihli ve 2004/3 say›l› YPK Karar›.
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ülkemizde bulunmaktad›r. Bunun d›fl›nda Türkiye, di¤er madenler bak›m›ndan da sanayi sektörü için
gerekli hammaddeleri karfl›layabilecek büyüklükte rezervlere sahiptir.

Buna ra¤men, madencili¤in gerek milli gelirden gerekse d›fl ticaretten ald›¤› pay oldukça yetersizdir. Bugüne
kadar madencilik ülkemizde a¤›rl›kl› olarak devlet taraf›ndan yürütülmüfltür. Örne¤in, bor üretiminin
tamam›, kömür üretiminin %85’i, bak›r cevheri üretiminin %60’›, krom cevheri üretiminin %35’i devlet
kurumlar› taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Bunun sonucu olarak, madencilikte uluslararas› güce
sahip özel sektör kurulufllar› oluflamam›fl, devlet kurumlar› da uluslararas› rekabete girmemifl
ve sonuç olarak da dünya pazarlar›ndaki sektörel dalgalanmalar ve uluslararas› flirketlerin
uygulad›klar› politikalar, ülkemiz madencili¤ini olumsuz yönde etkilemifl, zaman zaman
ortaya ç›kan krizler karfl›s›nda madencili¤imiz büyük sorunlar yaflam›flt›r.

Bu tablo bize, madencilik faaliyetlerine özel giriflimcinin çekilmesi gere¤ini göstermektedir. Ancak madencilik
sektörünün en baflta gelen sorunu sektörde yat›r›mlar›n risk tafl›mas›, yat›r›lan sermayenin geri dönüfl
sürecinin uzun olmas› ve aramalardan olumlu sonuç al›nmamas› durumunda da sermayenin geri dönüflünün
söz konusu olmamas›d›r. Buna bir de yasal alt yap›n›n yetersiz olmas› ile bürokratik iflgüzarl›klar ilave
edildi¤inde sektör genellikle yat›r›mc› için cazip olmam›flt›r.

Madencilik sektörüne ivme kazand›rman›n yolu, sektörle ilgili yap›lacak yasal düzenlemelerden geçmektedir.
2004 y›l›nda ç›kart›lan Madencilik Yasas› dektörün uzun y›llard›r mahrum oldu¤u madencilik stratejisi
eksikli¤ine k›smen çözüm getirmektedir ve bu haliyle bile sektöre önemli bir dinamizm kazand›rm›flt›r.
Sermaye, yatr›m ve teknoloji eksikli¤i nedeniyle geri kalan sektörün gelifltirilmesi yolunda at›lan bu ilk
ciddi ad›mdan sonra, AB uyum süreci de dikkate al›narak çal›flmalar›n derinlefltirilmesi gere¤i vard›r.

Yasal alt yap› eksikliklerinin giderilmesinin neticeleri görülmeye bafllanm›flt›r. Örne¤in, 1985 y›l›nda Maden
Kanunu kapsam›na al›nan mermer ihracat› sadece 3 milyon dolard›. Oysa mermer ihracat› 2003 ve 2004
y›llar›nda s›ras›yla 431 ve 626 milyon dolara ç›km›flt›r. 2005 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k milli gelir verileri bize,
madencilik sektöründeki canl›l›¤›n bütün ekonomik faaliyetlerin üzerinde gerçekleflti¤ini göstermektedir.
2004 y›l›n›n ilk 11 ay›nda 2,5 milyar dolar olarak gerçekleflen madencilik ürünleri ihracat›, 2005 y›l›n›n ayn›
döneminde % 16,6 olan genel ihracat performans›n›n çok üzerinde, % 24’lük bir art›fl kaydederek, 4 milyar
dolar s›n›r›n› yakalam›flt›r.(18)

Parça olarak ihraç etti¤imiz madenleri mamul veya zenginlefltirilmifl cevher olarak ihraç etmek
ve katma de¤erin ülkemizde kalmas›n› sa¤lamak madencilik politikalar›m›z›n öncelikleri
aras›nda yer almal›d›r. Bu kanun ile üretti¤i madeni yurt içinde ve kendi tesisinde iflleyip ek katma
de¤er sa¤layan ve bu tesislerde de¤erlendirilen maden miktar› için Devlet Hakk›n›n %50 daha az al›nmas›
öngörülerek sektörde cevher zenginlefltirme ve uç ürünlere yönelik yap›lacak yat›r›mlar teflvik edilmifltir.(19)

b) Bor Madeni: Dünyan›n çok uzun y›llar ihtiyac›n› karfl›layacak zengin bor rezervlerimizin
de¤erlendirilmesinde ve kullan›ma dönük sanayilerin gelifltirilmesinde aktif bir politika izlenmesi gerekmekte
olup, son y›llarda bu konuda hat›r› say›l›r ad›mlar at›lm›flt›r. Dünyadaki bor rezervlerinin %72’sine sahip
olan ülkemizde, bor cevheri, bor konsantresi, rafine bor ürünleri ve borik asit üretimleri önemli seviyelere
ulaflm›fl bulunmaktad›r. Eti Maden ‹flletmeleri taraf›nda sürdürülen faaliyetler sonucunda 2005 y›l›nda, 2002
y›l›na göre bor üretim miktar› % 106 oran›nda artarak 900 bin tona ç›km›flt›r. Maden geliri de 330 milyon
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dolara ulaflarak, dünyadaki bir milyardolar civar›ndaki pastadan son derece yüksek bir pay almaya bafllam›flt›r.
Yak›n gelcekte piyasan›n yar›s›na eflde¤er bir gelirin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu noktada, Türkiye
önümüzdeki on y›l içindeki hedefini, “bor uç ürünlerine yönelerek ülkemizi bir dünya merkezi
haline getirmek, teknoloji ve dünya liderli¤ine soyunmak” olarak tan›mlamaktad›r. Bu amaçla
BOREN olarak isimlendirilen Ulusal Bor Araflt›rma Enstitüsü kurulmufltur. Nitekim, 2003 y›l›nda kurulan
bu kurumdan ilk sevindirici haber de ulaflm›fl durumdad›r.

Bor madenine yönelik olarak sürdürülen olumlu at›l›mlar devam ederken, ileri düzeylerdeki bor kimyasallar›na
yönelik olarak özel sektör için verimli yat›r›m boflluklar›n›n oldu¤u ve ülkeye önemli miktarda döviz
kazand›rabilece¤i ifade edilmektedir. Örne¤in, sodyumborhidrür adl› kimyasal›n tonu yurt d›fl›nda 50.000
dolara sat›l›rken, Türkiye’nin bor sektöründe satt›¤› en pahal› ürününün tonunun sadece 400 dolar civar›nda
oldu¤u ifade edilmektedir.(20) Enerji Bakanl›¤› buna benzer flekilde yaklafl›k 8 kalem uç üründe özel sektöre
bir vizyon vermeye çal›flmaktad›r. Ancak halen bu konuda özel sektörün ilgisinin çekilebildi¤i söylenemez.

c) Linyit, Kömür, Hidrolik Kaynaklar: Yasal zeminde sürdürülen bu çal›flmalar bir yana, elektrik
üretiminde kullan›labilecek yerli kaynaklara da göz atmak gerekmektedir. Mukayeseli üstünlüklerimiz
aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda yerli kaynaklar›m›z olan linyit, kömür ve hidrolik enerji kaynaklar›na dikkat
edilmesi gerekti¤i anlafl›lmaktad›r. Linyitten elde edilecek elektrik enerjisi üretim potansiyeli
toplam 120 milyar kWh/y›l civar›nda olup, halen bunun 42 milyar kWh/y›ll›k (%35) k›sm›
de¤erlendirilmifl durumdad›r.

Bu potansiyelin kullan›lmas›nda yerli linyitlerin kalitesine uygun teknolojilerin yayg›nlaflt›r›lmas›na, entegre
(tümleflik) gazlaflt›rma-kombine çevrim teknolojilerinin gelifltirilmesine ve yeni kurulacak termik santrallerde
yüksek verim ve birim enerji bafl›na düflük emisyon elde edecek çevrim teknolojilerinin kullan›lmas›na
önem verilece¤i beyan edilmektedir.

d) Kömür: Ülkemiz kaynaklar›n›n uzunca bir süredir ihmal edildi¤i ve Cumhuriyetin 100. y›l›na kadar yerli
linyit, taflkömürü ve hidrolik potansiyelimizin tamam›n›n kullan›lmas›n› hedefleyen Enerji ve Tabbi Kaynaklar
Bakanl›¤›, Devlet Su ‹flleri, Türkiye Taflkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür ‹flletmesi,
Türkiye Petrolleri A.fi. ve Eti Maden gibi kurulufllar›n bulgular›n› birbirleriyle paylaflmas›n› esas alan bir
ortak Bilgi Bankas› uygulamas›n› harekete geçirmifltir. Böylece “sondaj bilgilerinin paylafl›m›” sayesinde
modern yöntemlerle bir kurumun bulgular›n›n di¤er bir kurum için veri teflkil edebilmesinin önü aç›lm›flt›r.
Bu nedenle, Türkiye’nin kömür potansiyelini daha do¤ru bir flekilde belirleyebilmek için, 2005 y›l›ndan
itibaren baflta MTA ve TK‹ olmak üzere Bakanl›k, ilgili kurulufllar arac›l›¤› ile bir kömür arama hamlesi
bafllatm›flt›r. 2005 y›l›nda 8 adet kömür sahas› özel sektöre aç›lm›fl olup, 2006 y›l›nda da 8 adet sahan›n da
santral yap›m› için özel sektöre aç›lmas› programa al›nm›flt›r.

36
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Tablo-5  Dünya ve Türkiye Elektrik Üretiminde Kaynak Da¤›l›m›

Kömürün çevre standartlar› aç›s›ndan ifade etti¤i bir tak›m mahzurlar vard›r. Ancak Avrupa bile geldi¤imiz
aflamada kömür kaynaklar›na tekrar geri dönmeyi düflünmektedir. Ayr›ca kömürün çevreyle uyumlu hale
getirilmesinin de teknolojileri art›k vard›r. Buna göre Türkiye’nin “Temiz Kömür Programlar›n›” gündeme
getirmesinin zaman› gelmifltir. Esas nokta fludur: Kömür, Türkiye’nin zengin kaynaklar›ndand›r ve yerli bir
kaynakt›r. Bir baflka gerçek ise elektrik enerjisi üretiminde do¤la gaz ile kömür aras›nda bir yar›fl olmad›¤›
gerçe¤idir. Gerçekten de kömürün halen % 40 olan dünya elektrik üretimindeki pay›n›n 2020 y›l›nda %50’yi
aflmas› beklenmektedir. Almanya ve ABD’de bu oran flimdiden %50’nin üzerindedir. Türkiye’de ise 1998
y›l›nda bu oran %40 civar›nda iken, 2004 y›l›nda %17-20 civarlar›na kadar gerilemifltir. Oysa elektrik
üretiminde do¤al gaz›n pay› dünyada % 17 iken, Türkiye’de %40’lar› bulmaktad›r. Bu oranlar do¤lagaz›n
üreticisi ülkelerde bile yoktur.(21)

Yerli varl›k olan kömür ile ithal ve pahal› olan do¤al gaz›n yer de¤ifltirmifl olmas› yine gelip bir enerji stratejisi
eksikli¤ine dayanmaktad›r.

Karaosmano¤lu’na göre, EÜAfi’a ait kömür santrallerinin toplam kurulu gücünün 2003 y›l›nda sadece %20’si
kullan›lmaktaym›fl.(22) Türkiye’de linyite dayal› üretim potansiyelinin y›ll›k 120 milyar kilovat saat enerjiye
denk gelmekte olup, bunun bügün yaln›zca %35’ine denk gelen 42 milyar kilovat saatlik bölümü
de¤erlendirilmektedir. Esasen Enerji Bakanl›¤›’n›n tespitlerine göre, ülkemizde bulunan 8.2 milyar ton
rezervli linyit kömürü düflük kalorili oldu¤undan sadece elektrik enerjisinde kullan›labilir durumdad›r.
Hem ülkenin her taraf›na da¤›lm›fl bir kaynak, hem de istihdam ve gelir yaratan yerli bir kaynak olarak
bunun de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

e) Hidrolik: Ayn› flekilde ekonomik olarak belirlenen 128 milyar kWh/y›ll›k Türkiye hidrolik enerji
potansiyelinin 45 milyar kWh/y›ll›k (%35) k›sm› iflletmede, 11 milyar kWh/y›ll›k k›sm› infla halinde olup,
teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyelinin yeniden belirlenmesine yönelik çal›flmalara devam
edilmektedir. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklar›na dayal› enerji üretim tesislerinin teflvik edilmesine
de son y›llarda a¤›rl›k verilmektedir.

f) Hidrojen: Birleflmifl Milletler S›nai Kalk›nma Teflkilat› (UNIDO) ile Türkiye aras›nda 21.10.2003 tarihinde
imzalanan Güvence Fonu Anlaflmas› ile, ‹stanbul’da Uluslararas› Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi
kurulmufltur. Merkezin kurulma amac›; geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›nda hidrojen teknolojilerinin
gelifltirilmesi ile ilgili bilgi iletiflimini sa¤lamak, hidrojen enerjisi ile çal›flan pilot tesisler kurmak, hidrojen
enerjisi konusunda AR-GE çal›flmalar› yapmak, k›sa ve uzun dönemli e¤itim vermek, bilimsel toplant›lar
düzenlemek, dan›flmanl›k hizmeti vermek ve hidrojen teknolojileri konusunda faaliyet gösteren kurumlarla
iflbirli¤i yapmakt›r. Merkezin çal›flma alanlar›; hidrojen enerjisi politikalar›n› belirlemek, hidrojen enerjisi
ekonomisi, çevre iliflkileri, üretim teknolojileri, depolama teknikleri, tafl›ma sistemleri, tafl›tlar üzerindeki
uygulamalar ve yak›t pilleridir. 37
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a- Dünyada Kaynak pay› (%)  b- Türkiye’de Kaynak Pay›
Kaynaklar Pay 1998 2000 2001 2002 2003 2004
Kömür 16,6 Yerli Kömür 39,7 31 29 23,3 21 16,6
Do¤algaz 6,1 ‹thal Kömür 0 1 1 1,5 2 6,1
Hidrolik 40,6 D.Gaz +LPG 14,9 35 40 40,8 44,5 40,6
Nükleer 30,7 Hidrolik 38,3 25 20 26 25,2 30,7
Petrol 5,9 Petrol 7 7,9 8,9 8,3 7,2 5,9
Di¤er 0,1 Di¤er 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



Bunlara ilaveten, yukar›da aç›klanan uzun vadeli enerji talep ve üretim planlamas› çal›flmalar› sonuçlar›
çerçevesinde, ülkemizin uzun vadeli enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda nükleer enerjiden yararlanmak ve
bu manada nükleer santral kurulmas›na yönelik çal›flmalara bafllanm›flt›r. Ancak bu konuda Türkiye’nin
alt yap›s› dikkate al›nd›¤›nda 2015 y›l›ndan önce somut bir üretimin bafllama ihtimali oldukça düflük
gözükmektedir.

2.7.2- Alternatif Kaynaklar› Art›rmak: Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan enerji üretiminin
teflviki ve desteklenmesi için ilgili tüm kamu kurulufl ve sivil toplum örgütlerinin kat›l›m› ile AB direktifleri
de dikkate al›narak haz›rlanan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n (YEK) Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçl› Kullan›m›na ‹liflkin Kanun Tasar›s›" TBBMM Genel Kurul’unda kabul edilmifltir. Bu kanun
ile, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, ekonomiye kazand›r›lmas›, kaynak çeflitlili¤inin
art›r›lmas›, emisyonlar›n azalt›lmas›, at›klar›n de¤erlendirilmesi, çevrenin korunmas› ve konuyla ilgili imalat
sektörünün gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede Dünya Bankas› taraf›ndan Hazine Müsteflarl›¤›’na
tahsis edilen toplam 200 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki kredi, Türkiye S›nai ve Kalk›nma Bankas› ve Türkiye
Kalk›nma Bankas› arac›l›¤›yla yat›r›mc›lara kulland›r›lmaktad›r.

a) Rüzgâr ve Günefl Enerjisi: Türkiye’de Enerji Bakanl›¤›’n›n uhdesinde sürdürülen çal›flmalarla rüzgar
de¤erleri, arazi yap›s› ve flebekeye ba¤lant› durumlar› dikkate al›narak gelifltirilmekte olan “Rüzgar Enerjisi
Potansiyeli Atlas› (REPA)” tüm Türkiye’yi kapsayacak flekilde tamamlanmak üzere gayret edilmektedir. Bu
projenin yan› s›ra k›rsal bölgelerde küçük ölçekli rüzgar potansiyellerinden yararlan›lmas› amac›yla, rüzgar
yat›r›mc›lar›na ölçüm ve fizibilite deste¤i sa¤lanmas›na, yerel yönetimlerle de yak›n iflbirli¤i kurmak suretiyle
h›z verilmektedir.

Bununla iliflkili olarak bakanl›k, günefl kollektörleri kalite testlerine, günefl gözlem istasyonlar›ndaki
ölçümlere, günefl ocaklar› ve so¤utma sistemleri ile ilgili AR-GE, fizibilite ve tan›t›m çal›flmalar›na devam
edilece¤ini vurgulamaktad›r. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)’in 2005 y›l› verilerine göre y›l›n ilk yar›s›nda
üretilen 77 milyar kWh elektrik üretiminin %42’do¤al gazla üretilirken, bu üretimde rüzgâr›n pay› sadece
0,03 olmufltur.Oysa rüzgâr aç›s›ndan Türkiye’nin potansiyeli oldukça yüksektir. Türkiye’nin 2010 y›l›na
kadar rüzgâr enerjisinden elde etti¤i pay›n toplam kurulu kapasitesinin %8’ine ulaflmas› hedeflenmektedir.
Bu hedefin tutmas› halinde sektörde 20.000 kifliye yeni ifl sahas›n›n aç›lmas› mümkün olacakt›r. Çevre ile
uyumlu olan ve oldukça ucuza mal edilen rüzgar enerjisinde bu sektörün her y›l %30 civar›nda büyümesi
beklenmekte olup, yat›r›mc› için cazip bir alan oluflturmaktad›r. Ancak bu alanda ilgili kanunun
ç›kart›labilmesinin bile çok “engellenmifl” oldu¤u dile getirilmekte ve bu hedef “iyimser” bulunmaktad›r.
Dikkat edilirse akla, Türkiye’nin flartlar›na ve dünyadaki trendlere ugun bir çok projede sürekli “görünmez
bir elin engellemesi” sorunuyla karfl› karfl›ya oldu¤umuz anlafl›l›yor. Demiryolu’nun karayoluna tercih
edilmesi, kömürün ve hidrojen enerjisinin do¤al gaza tercih edilmesi, bor madeninin gelifltirilmesi,
yenilenebilir enerjinin aktif hale getirilmesi denilince sürekli bir tak›m engellerden bahsediliyor. Art›k
Türkiye’de deste¤ini halktan ve gücünü yasalardan alan hükümetlerin bu flaibeli durumlara gö¤üs germesinin
zaman› gelmifltir.

b) Jeotermal Enerji: Önemli bir yenilenebilir enerji kayna¤› olan jeotermalde Türkiye’nin potansiyeli
dünyada yedincidir. Uygulamada ise Avrupa'da birinci s›rada yer almaktad›r. MTA’n›n çal›flmalar›na göre,
jeotermal ›s› potansiyeli 3500 MW olarak hesaplanan ülkemizde bu potansiyelin halen sadece yüzde 10’u
kullan›lmakta olup, potansiyelin tümüyle aktif hale getirilmesiyle 20 milyar dolarl›k bir kayna¤›n oluflturulaca¤›38
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tahmin ediliyor. Bir baflka ifadeyle, Türkiye’de y›ll›k 20 milyon ton petrol eflde¤eri jeotermal potansiyeli
mevcuttur. Türkiye’de son y›llarda bu konuda ortam›n hareketlendi¤i gözlemlenmektedir. 2005 y›l›nda
184.7 megavat termal enerji bulunmufltur. Türkiye’nin y›ll›k petrol üretiminin sadece 1.7 milyon ton oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda bunun son derece umut verici bir gelece¤e iflaret ett i¤i aç›kt›r.

Türkiye’nin jeotermal ›s› potansiyelinin 3500 MW oldu¤unu belirtilen Bakanl›k aç›klamas›nda, ülkemiz
jeotermal potansiyelinin, ancak yüzde 10’unun kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu meyanda MTA bilhassa son
dönemlerde jeotermal aramalara büyük a¤›rl›k vermektedir. Belirlenen sahalardaki kaynaklar›n % 5’i elektrik
enerjisi üretimine uygundur. Kaynaklar›n bulunup ortaya ç›kart›lmas›nda MTA’n›n %95 oran›nda baflar›
elde etti¤i ifade edilmektedir.

Türkiye’nin 400 farkl› yerinde jeotermal sondaj› yap›lmakta olup, 2 milyon ton petrole efl de¤er jeotermal
enerjinin kullan›ld›¤› ülkemizde, 12 yerleflim biriminde 71 bin konut jeotermal enerji ile ›s›t›lmakta, 635
bin hektar alanda sera ›s›tmas› ve 195 adet kapl›cada da termal turizm yap›lmaktad›r.

Türkiye’de jeotermal enerji çal›flmalar›n› yürüten MTA Genel Müdürlü¤ü’nün 40 y›ll›k süre içerisinde açt›¤›
toplam 156000 m. derinli¤indeki 392 adet kuyudaki ilk üretim de¤erlerine göre 2.750 MWt potansiyel
kullan›labilir hale getirilmifltir. Buna göre görünür termal kapasite  3.350 MWt potansiyel kullan›labilir hale
getirilmifltir. Bu güne kadar sürdürülen çal›flmalar sonucunda ülkemizde 170 adet sahan›n oldu¤u
belirlenmifltir. Bu sahalar›n 11 tanesi elektrik üretimine uygundur. Halen 20,54 MWe brüt kurulu güce
sahip Denizli-K›z›ldere santrali günümüzde net 12 MWe üretmektedir. Is›tma uygulamas›nda yararlan›labilecek
92 saha bulunmaktad›r. Giderek yayg›nlaflan uygulamada 11 adet sahada konut ›s›tmas› yap›lmaktad›r.

c) Biyoyak›tlar: AB ülkeleri çevrenin korunmas› ve ithalat ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› amac›yla, 2010 y›l›
için %5 oran›nda biyoyak›t kullan›m›n› hedeflemifltir. Esasen ABD baflta olmak üzere Kanada ve Çin de bu
konuda at›l›m içerisindedir. Burada tar›msal üretici ile kooperatifler el ele vermekte, bir çeflit sözleflmeli
enerji tar›m› ortaya ç›kmakta ve “getir tohumu, götür yak›t› (mazotu)’u” formülü belirginleflmektedir.

Ülkemizde de biyoyak›t kullan›m›, öncelikle tüketici tasarrufunu ve petrol ithalat›n›n azalt›lmas›n› sa¤layacak,
ikinci seviyede de ya¤l› tohum tar›m›n›n, imalat sanayinin ve temiz çevrenin geliflimine önemli katk›lar›
olacakt›r. Bu nedenle, çal›flmalar› tamamlansa da yasalaflmas› 2006’ya sarkan Enerji Verimlili¤i Yasas› Tasla¤›
kapsam›nda veya Petrol Piyasas› Kanununa yap›lacak ek düzenleme ile akaryak›t da¤›t›m flirketlerine,
biyoyak›tlar› %2 oran›nda harmanlama yükümlülü¤ünün getirilmesi yaklafl›m› son derece isabetli olacakt›r.
Daha flimdiden Türkiye 450 bin ton biyodizel üretimiyle Avrupa 3.lü¤ü mertebesine yükselmifltir.

Ancak burada dikkatle not edilmesi gereken husus, hammaddesi olmayan ve ithal edilen
girdilerle üretilen bir biyodizel üretiminin yüzünün astar›ndan pahal›ya mal olaca¤›, Türkiye’nin
ba¤›ml›l›¤›n› azaltmayaca¤›, Türk tar›m›na ve çiftçisine istihdam, gelir ve kaynak sa¤lamayaca¤›d›r.
Dolay›s› ile stratejik bir tar›m plan›na dayal› enerji tar›m› yap›lmadan biyodizel üretimi
yap›lamaz. Dolay›s› ile bu konunun bir “Enerji Tar›m›” yaklafl›m› kapsam›nda haketti¤i de¤er verilerek
ele al›nmas› gerekmektedir. Enerji tar›m›n›n ana fikri, yukar›daki unsurlara ilave olarak, verimsiz topraklarda,
uygunsuz iklim koflullar›nda, yeterince h›zl›, kolay ve ucuz üretilebilir olmas› ve enerji içeri¤inin yüksekli¤i
gibi unsurlara bina edilmesi gere¤i vard›r. Bu ba¤lamda bu¤day, koavak, salk›m, arpa, m›s›r, fleker pancar›,
kanola, soya, tatl› sorgun, miscanthus, yer elmas›, okaliptus, cynara, kozalakl›lar, aspir enerji bitkileri
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aras›nda baflta gelmektedir. Bunlardan m›s›r, bu¤day arpa bilinmektedir. Bunun d›fl›nda soya ve kanola,
devletin teflvik etti¤i di¤er iki önemli potansiyeli oluflturmaktad›r. Bu son iki kategori hemen hemen
Türkiye’nin her yerinde elveriflsiz flartlarda yetifltirilebilmekte ve önü aç›k bir sektör olmaktad›r. Ancak son
y›llarda “engellenen” bir baflka “yükselen” ve gelecek vaad eden, Türkiye’ye uygunlu¤u da bilimsel olarak
ispat edilen ürün, Tatl› Sorgun’dur.

Tablo- 6 Enerji Bitkileri Karfl›laflt›rmas›

Kaynak: Engin Türe, Global Enerji, Eylül 2005.

Tatl› sorgun daha az su, gübre ve verimsiz topraklara uygun bir bitkidir. TÜB‹TAK için projeyi yürüten ve
neticelendiren Prof. Engin Türe’ye göre, tatl› sorgun, di¤er tar›m bitkileriyle rekabet etmemek gibi özel
bir flansa da sahiptir. ‹kinci ürün olarak da kolayca ekilebilir durumdad›r. Çevreye ve insan sa¤l›¤›na (ki
bu bitki yenilmez) hiç bir zarar› olmayan bu bitki haftada 70 cm. boy atmakta, yani kolay yetiflmektedir de.

d) Tar›m›n Enerji Ba¤›ml›l›¤›n›n Azalt›lmas›: Tar›msal ürün verimini art›rmak amac›yla gelifltirilen
bor ürününün, pilot üretim tesisi Ortado¤u Üniversitesi, Kimya Mühendisli¤i Bölümü bünyesinde aç›ld›.
Buna göre tesisle, bor ürününün büyük kapasitede üretimi gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r. Yaklafl›k
250 civar›nda kullan›m alan› bulunan bor ürünleri, dünyada tar›m alan›nda da yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Bor’un, topra¤›n niteli¤i ve bitkinin türüne göre uygun miktarda kullan›m› ile bitkilerin veriminde ve
kalitesinde önemli art›fllar elde edilebilmektedir. Dünya pazarlar›nda da bu amaçla üretilen ve çeflitli
isimlerle sat›lan ürünler bulunuyor.

Ulusal Bor Araflt›rma Enstitüsü (BOEN) taraf›ndan; sera ortam›nda, ekim mevsimleri do¤rultusunda çeflitli
bölgelerimizde ve çeflitli tar›msal ürün üzerinde yap›lan çal›flmalarda olumlu sonuçlar al›nd›¤› aç›kland›.
Bitkiler için mikrobesleyici olarak kullan›lmak üzere ürünün üretilmesi aflamas›na gelindi. Ortado¤u
Üniversitesi, Kimya Mühendisli¤i Bölümü pilot tesisi, Türkiye’de bor ürünleri tüketimini art›rmak ve yeni
bor ürünlerinin gelifltirilmesi konusunda araflt›rma yapmak ve yapt›rmak üzere kurulan BOREN’in halen
yürütmekte oldu¤u ahflap koruma ve alev geciktirici nitelikte farkl› ürünler, borlu veya borsuz di¤er ürün
gelifltirme projelerinde de kullan›lmas› için çal›flmalar sürdürülmektedir.

40
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Tar›m Elementer Analiz Kül
Uçucu
Madde

Is›l
De¤er

At›klar C H N S % % kcal/kg
Bu¤day 44,62 5,89 0,39 0,102 7,57 79,57 3,950
M›s›r 43 5,55 0,62 0,142 9,6 77,54 3,953
Ayçiçe¤i 43,09 5,41 1,02 0,185 10,67 74,6 3,413
Pamuk Çekirde¤i 45,66 5,4 0,72 0,135 7,28 76,5 4,080
fieker Panca› 43,11 5,82 1,18 0,085 4,42 9,4 3,997
Tatl› Sorgun 44 6,2 0,15 0,06 1,8 77 4,100
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

PETROL BA⁄IMLILI⁄INDA
GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E DO⁄RU

2.1.Petrol Öncesi

‹nsano¤lunun enerjiye as›l ihtiyac›, avc›l›ktan yerleflik hayata geçti¤inde bafllad›. Tar›m, hayvanc›l›k ve basit
el sanatlar›yla geçen bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklar› temel enerji gereksinimini karfl›lamaktayd›.
Su ve rüzgar de¤irmenleri günlük hayat›n ihtiyac›n› karfl›lamaya yetiyordu.

Ortaça¤ bafllar›nda ‹ngiltere, ormanlar›n›n odun ihtiyac›ndan dolay› afl›r› tahribi ve odun fiyatlar›n›n gittikçe
artmas›yla kömür imalat sanayiinde suyu ve odunu, deniz tafl›mac›l›¤›nda rüzgar› ve kara tafl›mac›l›¤›nda
da hayvan gücünü ikame etti. Çünkü kömür daha fazla ›s› de¤erine sahipti. Kömürün ›s›tma yoluyla kok
kömürüne dönüfltürülmesi, demir cevheri yap›m›nda kömürü ideal bir enerji kayna¤› haline getirdi.

Thomas Newcomen’›n kömür madenlerinden su pompalamak amac›yla 1705’te gelifltirdi¤i ilk buhar
makinesi (23)Eighteenth Century Inventions, James Watt taraf›ndan 1769’da gelifltirilince kömürün kullan›m
alan› yayg›nlaflmaya bafllad›. Buhar makinesinin ulafl›m sektöründe kullan›lmas› üretilen mallar›n ucuz ve
h›zl› olarak uzak mesafelerdeki pazarlara ulaflmas›na neden oldu. ‹ngiltere’de bafllayan demiryolu tafl›mac›l›¤›
patlamas› daha sonra h›zla Avrupa ve Amerika k›tas›na yay›ld›.

1776’da Adam Smith Uluslar›n Refah› adl› kitab›yla serbest piyasa ekonomisinin derli toplu bir flekilde
teorik temellerini atm›flt›. Bir kaç y›l sonra da James Watt, 1765’te buldu¤u buhar makinesi icad›n›n patentini
ald›. Kömürün kullan›lmas›, görünmez elle birleflince uluslararas› ticari mübadele, uzmanlaflma ve kütlesel
üretimin önü aç›ld›. Böylece sanayi devrimi bafllad› ve ard›ndan da tüketim ekonomisinin önü aç›lm›fl oldu.

Bu arada gaz lambas›n›n bulunmas›na kadar balina ya¤› ayd›nlatmada kullan›lmaktayd› ama afl›r› balina av›
balinalar›n say›s›n› h›zla azalt›yordu ve dolay›s›yla balina ya¤› gittikçe pahal›lafl›yordu.

1838’de Frans›z Selligue, bitümlü flistlerden ve 1848’de James Young, kömürden gazya¤› elde etmeyi
baflard›lar. Böylece kömürden elde edilen ya¤la çal›flan ilk gaz lambalar› insano¤lunu ayd›nlatmaya bafllad›.

23 Eighteenth Century Inventions, http://inventors.about.com/library/inventors/bl1700s.htm



2.2. Ve Petrol

1859’da Amerika'n›n Titusville kasabas›nda ‘albay’ Drake, ilk ticari petrol kuyusunda ham petrol bulunca
kömürden elde edilen ya¤ zamanla yerini petrolden elden edilen ya¤a b›rakt› (24) ve gaz lambas› kullan›m›
co¤raf i s›n›rlar› aflt › . Böylece petrol günlük hayat›m›za ve ekonomiye dahi l oldu.

Her ne kadar modern petrol endüstrisinin bafllang›c› olarak 1859 y›l› referans olarak al›nsa da petrol çok
daha eski zamanlardan beri bilinmekteydi. Üç bin sene önce yaflam›fl olan Sümer Hükümdar› Adab'›n
‹stanbul müzesindeki heykelinin göz oyuklar›nda asfalt bulunmaktad›r. M.Ö. 450’lerde Yunan tarihçisi
Heredot Tunus, Babil ve Yunan adalar›nda petrol s›z›nt›lar›ndan bahsederdi.

Babil Kral› Nebufladnezzar, F›rat üzerinde infla ettirdi¤i köprüde ve Babil Kraliçesi Semiramis de, F›rat
alt›nda açt›rd›¤› tünelde zifti s›va malzemesi olarak kullanm›flt›. Evliya Çelebi de Van kalesi’nde neft ya¤›n›n
kayalardan s›zarak bir havza içerisinde birikti¤ini anlat›r.(25)

Petrol çok eskilerde s›va ya da yal›t›m malzemesi, ayd›nlatma ve savafllarda atefl topu olarak kullan›lm›flt›r.
K›z› lderil iler, petrolü savafl yaralar›n›n iyileflmesi için ilaç olarak da kullanm›fllard›r.

Do¤al gaz›n ilk kullan›m› ise M.Ö 900’de Çinliler taraf›ndan oldu. Bambu kam›fllar› kullanarak petrol ve
gaz arayan Çinliler gaz› yine bambu kam›fllarla ›s›tma ve ayd›nlatma bölgesine tafl›yordu. Çinlilerin do¤al
gaz yakarak ›s›tt›klar› deniz suyunun buharlaflmas›ndan tuz elde ettikleri söylenir. Kömürden elde edilen
gaz ilk defa 1807 de Londra’da caddelerin ayd›nlat›lmas› için kullan›lm›flt›r.
1880’lerde ticari olarak üretilmeye baflland›¤›nda elektri¤in ilk uygulamalar›ndan biri imalat sanayiinde
ayd›nlatma olmufltu. Elektrik motorlar›n›n gelifltirilmesi, kömür ve petrolü ayd›nlatma dahil bir çok alanda
ikame etti. Kömür santrallerinden elektrik elde edilmesiyle sanayiin kömür kaynaklar›na yak›n olma
ba¤›ml›l›¤› kalkt›,  sanayileflme yayg›nlaflt› ve nihayet elektrik evlere girdi.

‹çten yanmal› motor, 1900’lü y›llar›n bafllar›nda teknolojik geliflmede dönüm noktas› oldu. Petrol kullan›m›n›n
yayg›nlaflmas›yla imalat sanayiinde ve özellikle ulafl›m sektöründe kömür ikame olmaya bafllad›. K›sa sürede
yerleflim yerlerinin flekli ve yap›s› de¤iflmeye bafllad›.

Petrol, Ford’un T1 modeli gelifltirilene kadar gaz ya¤› ve makine ya¤› olarak kullan›lmaktayd›. Kuyulardan
ç›kan hafif petrol yani benzin pek de¤erli bir fley olarak görülmüyordu. Benzinin arabalarda kullan›lmaya
bafllamas› benzini aranan bir madde haline getirirken uça¤›n icad› da elde edilen benzinin yüksek oktanl›
olmas›n› gerektirdi. Midgley ve Boyd benzine az miktarda kurflunlu tetraetil ekledi¤inde oktan say›s›n›
artt›r›nca uçak motorlar›n›n geliflmesi h›zland›. Bu yöntem daha sonra ham petrolden nice ürünler elde
edilmesinde önemli bir atlama tafl› oluflturmufltur.

1930’larda uzun metrajl› boru teknolojisindeki geliflmeler, baz› imalat sanayi uygulamalar›nda ve ›s›tmada
do¤al gaz›n petrolle yar›flmas›n› sa¤lam›flt›r. K›sacas› enerji tarihi boyunca önce kat› yak›ttan s›v›ya sonra
gaza do¤ru bir geçifl yaflanm›flt›r. Bir enerji formundan di¤erine geçiflte birim hacim ve kütle bafl›na elde
edilen ›s›l de¤erin artmas› önemli rol oynad›ysa da geçiflte as›l neden enerji kayna¤›n›n tükenme tehlikesinden
ziyade fiyat olmufltur.
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24 American Petroleum Institute, All About Petroleum, http://apiec.api.org/filelibrary/AllAboutPetroleum.pdf
25 C.E. Taflman, (1949a), “Petrolün Tarihi”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Say› 39. http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/39_3.pdf
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Enerji tüketim tarihinin analizi, bize zamanla hidrojen içeri¤i yüksek yak›ta do¤ru geçiflin oldu¤unu
göstermektedir.(fiekil-2) Hidrojen yand›¤›nda su, karbon yand›¤›nda ise karbondioksit gaz› salar. Yak›tlar›n
hidrojen karbon oran› bunu daha aç›kça göstermektedir: Odundaki hidrojen karbon molekül oran› 0.1
iken, kömürde 1, petrolde 2 ve do¤al gazda 4’tür. (26)

fiekil 2:Dünya Enerji Tüketiminin Tarihsel Gelifliminde Enerji Kaynaklar›n›n Pay›

Sanayi devriminden bu yana insano¤lu taraf›ndan hidrokarbonlar›n enerji kayna¤› olarak kullan›m›, 1400
kat artm›flt›r. Fakat hiç bir enerji kayna¤› insano¤lunun yaflam›na petrol kadar dahil olamam›flt›r. Art›k
zamanla öyle bir hale gelindi ki modern insan tam anlam›yla petrol ba¤›ml›s› oldu. fiimdilerde petrol, 500
binden fazla ürünün üretiminde dolayl› ve dolays›z olarak kullan›lmaktad›r.

Tarladaki sebzenin üretilmesinden taba¤›m›zda yemek haline gelinceye kadar olan aflamalardan içti¤imiz
aspirinin yap›m›na kadar petrol art›k bizi istemesek dahi kendisine ba¤›ml› yapm›flt›r. En basit gerçek,
organik kimyasallar›n (kozmetik ürünleri, ilaçlar, plastik vs) %90’›n›n üretiminde petrolün hammadde
olarak kullan›lmas›d›r.

2.3. Bugünden Yar›na Bak›fl

Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n en son verilerine göre, 2003 y›l›nda fiekil-3’de gösterildi¤i gibi dünya birincil
enerji tüketimi-art›klar, çöpler ve odun gibi maddeleri de içermek üzere kullan›lan- biyomas dahil 10580
milyon ton petrol eflde¤eriydi (Mtpe). Bu miktar›n beflte dördü hemem hemen eflit oranlarda olmak üzere
›s› ve elektrik üretimi, sanayi, konut ve ulafl›m sektörlerinde kullan›lm›flt›r.
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26 “When Will Hydrogen Come?”, http://ourworld.compuserve.com/hompapes/tmodis/marl9 01.htm
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fiekil 3:2003 Y›l›nda Dünya Birincil Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Da¤›l›m›

fiekil-4’te gösterildi¤i gibi kömür, petrol ve gazdan oluflan fosil yak›tlar toplam birincil enerji tüketimin
%80’ini oluflturmaktad›r. En büyük paya sahip petrolün toplamdaki a¤›rl›¤› ise %34’tür. Biyomas hariç
tutuldu¤unda bu oran %40’a yaklaflmaktad›r.

fiekil 4:2003 Y›l› Dünya Birincil Enerji Tüketiminde Yak›tlar›n Da¤›l›m›

Is› ve elektrik üretiminde en çok kullan›lan yak›t %40’l›k payla kömür olurken, yayg›n kanaatin aksine
petrolün pay› ancak %7 olmufltur. Dolay›s›yla global çapta rüzgar, nükleer, solar vs. gibi enerji kaynaklar›n›n
petrole alternatif olarak gösterilmesi petrolün elektrik üretimindeki minimal pay›ndan ötürü bir anlam
tafl›mamaktad›r. (fiekil-5)
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fiekil 5: Dünya Elekrik ve Is› Üretiminde Kullan›lan Yak›t Da¤›l›m›, 2003

Sektörlere göre yak›t kullan›m›n›n da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda petrolün ulafl›m (%95), hammadde (%94) ve
tar›m sektörlerinde (%62) en çok kullan›lan yak›t cinsi oldu¤unu görmekteyiz.(fiekil-6)

fiekil 6:2003 Y›l›nda Sektörlere Göre Yak›t Kullam›n›n Da¤›l›m› (çevrim sektörü harici)

Di¤er bir deyiflle, e¤er petrole alternatif arayacak isek “Ulafl›m, tar›m ve hammadde sektörlerinde petrolü
nas›l ikame edebiliriz” sorusu üzerinde yo¤unlaflmak zorunday›z.

Zira halihaz›rda dünya günlük petrol üretimi olan 84 milyon varilin yar›s› ulafl›m sektöründe kullan›lmakta
iken, günlük yaflamda hemen hemen her ürünün üretilmesine hammadde olarak kullan›lan miktar toplam
petrol tüketiminin ancak %5’ini oluflturmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, petrolü ulafl›m a¤›rl›kl› olarak kullanmakla
bir nevi kimyasal cinayet ifllemekteyiz: (27)  (fiekil-7)
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27 ‹lk tan›m› yapan Lapp için bkz. R. Lapp, “The Chemical Century”, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol XXIX, No 7, Eylül 1973.



fiekil 7:2003 Y›l›nda Dünya Günlük Petrol Üretiminin Sektörlere Göre Da¤›l›m›

BP’nin haz›rlad›¤› Dünya Enerji ‹statistik Y›ll›¤›n›n 2005’deki verilerine göre, dünya birincil enerji tüketimi
2004 y›l›nda %4.3 artt›. Yani mutlak olarak tarihteki en büyük art›fl ve 1984’ten beri de kaydedilen en büyük
büyüme oran›. Art›fl›n büyük bir bölümü Çin’den kaynaklanm›flt›r. 2004 y›l›nda Çin’in enerji talebi bir
önceki y›la göre %15 art›fl göstermifltir. Dünya petrol tüketimi 2004’te günde 2.5 milyon varil (%3.4) artarak
1978’den beri kaydedilen en yüksek de¤erine ulaflm›flt›r. Bu art›fl›n üçte birinden biraz fazlas› yine Çin’den
kaynaklanm›flt›r.

Sanayi devriminde dünya nüfusunu 750 milyonla ifade ederken günümüzde 6 milyardan bahsediyoruz.
Birleflmifl Milletler’in tahminlerine göre önümüzdeki 50 y›l içinde nüfusumuza bir 3 milyar insan daha ilave
olacakt›r. Geçti¤imiz 4 y›lda ise dünya nüfusuna 350 milyon insan, yani yeni bir ABD daha eklendi. Dünya
Bankas› tahminlerine göre de önümüzdeki 50 y›l içinde en çok büyüyen bölgeler bugünün geliflmekte
olan bölgeleri olacakt›r. Yani nüfus artacak, ülkeler geliflecek ve gelifltikçe de daha fazla enerjiye özellikle
daha fazla petrole gereksinim duyacakt›r.

Amerikan Enerji Bakanl›¤›’na ba¤l› Enerji Bilgi Dairesi’nin Temmuz 2005 sonunda yay›nlad›¤› Uluslararas›
Enerji Görünümü 2005’e göre önümüzdeki 20 y›lda dünya petrol tüketiminin %50’den fazla artmas›
bekleniyor. Y›ll›k ortalama art›fl beklentisi ise %2’dir.

fiekil-8’den takip edilece¤i üzere, sektörel olarak en fazla enerji tüketiminin y›ll›k %2.1 ile ulafl›m ve sanayi
sektöründe olmas› tahmin ediliyor. Çal›flmaya göre, petrol en fazla kullan›lacak enerji kayna¤› olmaya
devam ederken fosil yak›tlar›n 2025 y›l›na kadar dünya enerji kullan›m›mda a¤›rl›klar›n› koruyaca¤› bekleniyor.
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fiekil 8: Dünya Enerji Kullan›m›n›n Enerji Türlerine Göre Geliflimi
Kaynak: Veriler yazar taraf›ndan, Energy Information Administration, 2005. International Energy Outlook , Temmuz 2005,
Energy ‹nformation Administration, Department of Energy gibi kuurm ve yay›nlardan derlenmifltir. .

Do¤al gaz›n ortalama y›ll›k %2.3’lük art›flla en fazla büyüme oran›na sahip olaca¤› beklenmekle beraber
(kömür %2 ve petrol %1.9) 2021 y›l›ndan sonra gaz›n kömürden daha fazla kullan›lacak enerji kayna¤›
olaca¤› tahmin edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n toplam enerji tüketimindeki pay› %8 oran›nda
sabit kal›rken daha önceki tahminlerde oldu¤u gibi nükleerin azalmas›n›n beklenmedi¤i de öngörülerde
yer almaktad›r. Nükleer enerji kapasitesinin 2025 y›l›nda bugünküyle k›yasland›¤›nda %17 artarak 433 GW’a
ç›kmas› tahmini nükleerin gündemden düflmeyece¤ini göstermektedir.

2004 y›l›nda dünyada günde ortalama 82.3 milyon varil (13 milyar litre) petrol tüketilmifltir. Sayg›n kurumlar
taraf›ndan yap›lan çal›flmalara göre, 2030 y›l›na do¤ru petrole olan talebin %50’den fazla artarak 120 milyon
varili aflaca¤› öngörülmektedir.(Tablo-7) Bu kurumlar her nedense bugünkü talebi karfl›lamakta zorlanan
arz›n nas›l olup da günde 40 milyon daha fazla artaca¤› konusuna pek aç›kl›k getirmemektedir.

Tablo 7:  Dünya Petrol Talebi Tahminleri (milyon varil/gün)
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Çünkü 40 milyon varil art›fl demek dünya petrol üretimine 4 tane daha Suudi Arabistan eklenmesi demektir.
Bu ise pek mümkün de¤ildir. fiüphesiz teknoloji mevcut yataklardan elde edilen petrol yüzdesini art›racak,
konvensiyonel olmayan ve derin denizlerde bulunan petrol üretimi de arza katk›da bulunacakt›r. Ama bu
katk› ne kadar önemlidir?

2.3.1. Türkiye’nin Petrol Ba¤›ml›l›¤›

1960 y›l›nda birincil enerji ihtiyac›m›z›n yaln›zca %10’unu ithal ederken bugün yaklafl›k %80’ini ithal
etmekteyiz. Yine 1960 y›l›nda sadece petrol (ki onun da %75’ini ithal edip geri kalan›n› kendi kaynaklar›m›zdan
karfl›lam›fl›z) ithal ederken bugün petrol ve gaz›n hemen hemen tamam›n›, kömürün ise yar›s›n› ithalat
yoluyla sa¤lamaktay›z. 2020 y›l›na iliflkin tahminler de bu durumun de¤iflmeyece¤ini göstermektedir.
Türkiye’nin birincil enerji talebi geçti¤imiz 45 y›lda 7.5 kat artarak yaklafl›k 11 milyon ton petrol eflde¤erinden
(Mtpe) 2003 y›l›nda 80 milyon petrol eflde¤erine dayanm›fl, 2004 y›l›nda ise 81 Mtpe’yi geçmifltir. Önümüzdeki
15 y›lda ise bunun 3 kat daha artarak 222 Mtpe’ye ç›kmas› beklenmektedir.

1960 y›l›nda s›ras›yla biyomas, kömür ve petrol Türkiye’nin birincil enerji talebini olufltururken 2003 y›l›nda
bu yap› de¤iflmifl ve yaklafl›k %40’l›k a¤›rl›¤›yla petrol birinci s›raya yükselmifltir. Kömür ikinci s›ray› korurken,
do¤al gaz üçüncü s›raya yerleflmifltir. (Tablo-8). 2004 y›l›nda da bu manzara de¤iflmemifltir.

Enerji Bakanl›¤› ve Uluslararas› Enerji Ajans›’na göre (Tablo-8) 2020 y›l›nda bu üçlünün birincil enerji
talebinde flu anda %85’ten fazla olan a¤›rl›¤›n› korumas›, ancak birinci s›raya yerleflecek kömürü s›ras›yla
petrol ve gaz›n takip etmesi beklenmektedir.

Tablo 8:  Türkiye Birincil Enerji Talebinin Yak›tlara Göre Geliflimi

Kaynak: Energy Balances of OECD Countries, IEA, 2005.
Turkey 2005 Review, IEA 2005
* 2004 y›l› MÜS‹AD tahminidir.
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Miktar (Mtpe) % Oran

1960 2003 2004* 2020 1960 2003 2004* 2020
Kömür 3.2 21.4 22.5 80.3 30% 27% 27% 36%
Petrol 1.5 29.8 30.0 60.9 14% 38% 37% 27%
Gaz 0.0 17.7 18.5 51.5 0% 22% 23% 23%
Hidro 0.1 3.0 4.0 3.9 1% 4% 5% 2%
Jeotermal 0.0 0.9 0.9 8.2 0% 1% 1% 4%

Günefl, rüzgar vs 0.0 0.4 0.5 9.4 0% 0% 1% 4%
Biyomas 5.9 5.8 5.5 4.8 55% 7% 7% 2%

Elektrik (ithalat) 0.0 0.0 0.0 1.6 0% 0% 0% 1%
Nükleer 0.0 0.0 0.0 1.6 0% 0% 0% 1%
Toplam 10.7 79.0 82.0 222.2 100% 100% 100% 100%



Petrol kullan›m›n›n sektörlere göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda ise (Tablo-9) ulafl›m sektörünün 1960 y›l›nda
%50, 2003 y›l›nda da %43 olan pay›yla öncülü¤ünü korudu¤unu görmekteyiz. Bu arada konut sektörünün
petrol kullan›m›nda %24 payla ikinci oldu¤u 1960 y›l›ndaki durum, 2003’e gelindi¤inde do¤al gaz›n
yayg›nlaflmas›yla de¤iflmifl petrolün konutlardaki kullan›m› azalm›fl ve ikincili¤i sanayie b›rakm›flt›r. 2004
y›l›nda da bu yap› korunmufltur.

Tar›m sektörünün pay› geçti¤imiz 45 y›la yak›n sürede %9 ile sabit kal›rken elektrik üretiminde ve hammadde
olarak kullan›lan petrol oranlar› %7’lik eflit paylarla rafinerilerde kullan›lan petrolün arkas›ndan son s›ralarda
kalm›fllard›r.

Tablo 9:   Türkiye’de Petrol ‹thalat› ve Kullan›m›n›n Sektörlere Göre Da¤›l›m›

(*) D‹E, Ocak-Nisan dönemini kapsar.

Ulafl›m, konut ve sanayi sektörlerinde kullan›lan petrol miktar› Türkiye’deki toplam petrol kullan›m›n›n
dörtte üçünü oluflturmaktad›r. 2020 y›l›na iliflkin tahminler bu üçlünün pay›n›n %80’e ç›karken, ulafl›m
sektörünün pay›n›n %55’e ulaflaca¤›n› göstermektedir.
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Sektörler ve Petrol
Ba¤›ml›l›¤›

1960 2003 Y›l

Petrol
ithalat›

(Milyon $)

Ortalama
Vavaril
fiyat› ($)

Elektrik üretimi
3% 7% 1999 2.755 12,9

Rafineri vs
6% 4% 2000 4.208 25,9

Sanayi
9% 21% 2001 3.878 22,7

Ulafl›m
50% 43% 2002 4.088 23,4

Tar›m
9% 9% 2003 4.777 26,9

Konut
24% 10% 2004 6.092 34,6

Hammadde
0% 7% 2005(*) 2.318 43,2

100% 100%



50

E n e r j i E k o n o m i s i v e P e t r o l ü n G e l e c e ¤ i

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PETROLÜN TEKN‹K B‹LG‹S‹

3.1.Petrol Nedir?

Geleneksel yaklafl›ma göre petrolün oluflumu yüzlerce milyon y›l içinde gerçekleflmifltir. Petrol kelimesi
Yunanca-Latince’de tafl/kaya anlam›na gelen “petra” ile ya¤ anlam›na gelen “oleum” kelimelerinin birlefliminden
oluflmufltur.

Petrol, eskiden deniz olan yerlerde hayvan ve bitki kal›nt›lar› gibi organik maddelerin üzerine zamanla yer
tabakalar›n›n y›¤›lmas›yla meydana gelen havas›z ortamda uygun ›s›, bas›nç ve bakterilerin de yard›m›yla
çürümesi sonucu milyonlarca y›l gibi bir süreçte meydana gelmifltir. Bu süreç içersinde yer kabu¤unun
hareket etmesi ile deniz alt›ndaki karalar yükselmifl ve k›talar oluflmufltur. Bu hareketler s›ras›nda bas›nç
alt›ndaki petrol, boflluklu (porous) ve geçirgen (permeable) ortamlara do¤ru göç etmifl ve yerin 2-4.5 km
alt›nda petrolün kaynak tafl› (kumlu, kireçli) ad› verilen yerde birikmifltir. Burada oluflan petrol zamanla
bas›nç nedeniyle yukar›ya do¤ru hareket ederek geçirgen olmayan uygun kapanlarda s›k›flm›flt›r (rezarvuar).(28)

Dolay›s›yla petrol, organik oluflumlardan meydana gelen kaynak tafl› tabir edilen kütlenin yeralt›na do¤ru
çökmesiyle oluflur. Yer alt›nda do¤al radyoaktivite ile bu kütle ›s›n›r. Bu kütlenin yeterli miktarda yeralt›na
do¤ru çökmesiyle beraber ›s›n›n da etkisiyle organik madde petrol haline gelir. E¤er bu kütle daha derine
do¤ru çökmüflse do¤al olarak daha fazla ›s›n›r ve do¤al gaz oluflur.

Pek derine çökemeyen kütlede ise daha tam k›vam›na gelmemifl petrol oluflur ki buna fleyl petrolu (shale
oil) ad› verilir. Klasik madencilik yöntemleriyle bu oluflum yeryüzüne ç›kar›l›r, kayalar parçalan›r ve daha
sonra ›s›t›larak petrol k›sm› ayr›l›r.

Petrol iki ana kategoride incelenebilir. Birincisi, konvensiyonel petrol denilen nispeten ç›kar›lmas› kolay
olan s›v› petrol, ikincisi de, konvensiyonel olmayan yani ç›kar›lmas› zor, maliyetli, asfalta yak›n veya kömüre
yap›fl›k bir katran tabakas›n› and›ran veya a¤›r petroldür.

Bunun yan›nda petrol, içerdi¤i sülfür oran›na göre hafif ve a¤›r petrol olmak üzere de ikiye ayr›l›r. ‹çerdi¤i
sülfür oran› %1’den az olan petrole tatl›, %1’den fazla olana ise ekfli petrol denilir. New York Emtia
Borsas›nda (NYMEX) sat›lan petrol, az sülfürlü bat› Texas petrolüdür (WTI). ‹ngiliz Uluslararas› Petrol
Borsas›nda sat›lan petrol, (Brent) WTI’ya yak›nd›r ama Dubai borsas› petrolü nispeten a¤›r ve yüksek
sülfürlü petroldür. Hafif petrolden a¤›rl›kl› olarak benzin, a¤›r petrolden de mazot elde edilir.

28 Rezervuar ifadesi Türkçede hazne, kaynak, yatak olarak da ifade edilir.
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3.2. Petrol Nas›l Al›n›r ve Bulunur?

Petrol jeologlar›n›n görevi, yeralt› tabakalar›n› inceleyerek petrolün içinde topland›¤› kapanlar› bulmakt›.
Petrol kapanlar›, birkaç yüz metre veya binlerce metre toprak alt›nda olabilir. ‹lk devirlerde jeologlar›n
yaln›zca fikri istenirken sonralar› bu fikirleri destekleyecek somut baz› veriler de istenmeye baflland›. Detayl›
haritalar, mikropaleontolojik etütlere dayanan yeralt› gravite, manyetik ve sismik çal›flmalar gibi jeofizik
incelemeler bunlardan baz›lar›d›r. Bu yöntemlerle suni depremler yarat›l›r ve ölçümler neticesinde petrolün
içinde bulunmas› ihtimali yüksek olan kapanlar ve yap›n›n flekli belirlenmeye çal›fl›l›r. Sismik çal›flmalar
jeolojik formasyonlar›n röntgeni olarak da tabir edilebilir. Jeofizik araflt›rmalar arama, sondaj ve saha
gelifltirme esnas›nda  kullan›l›rlar.

Sismik yöntemler yerin 6 kilometre alt›na kadar yerin fleklini verebilir. Potansiyel yataklar› tespit etmekle
kalmaz, yataklar›n jeolojik yap›s›n› gösterir. Fakat çok yumuflak veya çok sert kaya yap›s›n›n içindeki
oluflumu göstermede yeterli de¤ildir. Uydu yöntemi ise sismi¤in yapamad›¤›n› yaparak kayan›n içini
gösterebilir. Dolay›s›yla bugün petrol aramada en iyi yöntem uyduyla tarama yap›p potensiyel yerleri
belirlemek ve daha sonra oralarda sismik yöntem kullanmakt›r. Ayr›ca tuz yataklar›n›n, bir flemsiyenin
günefli önledi¤i gibi sismik çal›flmalar› devre d›fl›na sokmas› nedeniyle gelifltirlen yeni yöntemler gelecek
vaat etmektedir. Bu yöntemler sadece alt yap›y› de¤il hidrokarbon oluflumlar›n›n yerini göstermektedir.

K›sacas› petrol arama çal›flmalar› jeolojik harita al›m›, stratigrafi kesitlerinin ölçülmesi, yap›sal ve tektonik
araflt›rmalar, fasiyes araflt›rmalar›, geçirgenlik ve boflluk tayini, organik jeokimya, yeralt› haritalar›n›n yap›lmas›
gibi saha ve laboratuar araflt›rmalar›n› içerir. Fakat bugün mevcut olan hiç bir metod petrolün nerede
oldu¤unu göstermez. Bunu ö¤renmenin tek bir yolu vard›r; sondaj yapmak.

Bir petrol sahas›nda sondaj yap›lmadan önce sahada yap›lan jeolojik ve jeofizik çal›flmalar› sonucunda
toplanan bilgiler de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirmeler sonunda, rezervuar yap›s›na uygun flartlar›n bulunup
bulunmad›¤› tespit edilir. Bundan sonra yap›lacak ifl, nerede delinece¤ini belirlemektir.

Eski zamanlarda petrol yeryüzüne s›z›nt›yla ç›kmas› sonucu do¤rudan toplama yoluyla ya da s›z›nt› yerlerinde
maden ocaklar› gibi ocaklar aç›larak elde edilirdi. 1857’de Drake, kablolu sondaj aleti denen ve kablo ucuna
ba¤lanan bir delici ucun ivmeyle kuyuya girmesi esas›na dayanan bir tip darbeli sondaj yöntemiyle kuyusunu
açm›flt›. Bu yöntemle 21 metreye ancak iki y›lda inilmiflti. Drake ile bafllayan sondajc›l›k Teksas Spindletoz'da
Rotari sondaj yöntemi ile gelifltirildi.

Bir borunun ucuna tak›lan matkab›n boru ile birlikte çevirilmesi prenspine dayanan günümüzdeki sondaj
flekline rotari sondaj denir. Boru içerisinden kuyuya sondaj çamuru denilen özel bir s›v› verilerek sondaj
esnas›nda ç›kan k›r›nt›lar yüzeye getirilir. Bu arada matkab›n so¤utulmas› ve kuyu bas›nc›n›n kontrol
edilmesi sa¤lan›r. Derine do¤ru inildikçe matkap ve boru geniflli¤i küçültülür ve aradaki fark yani cidar
çimento ile sa¤lamlaflt›r›l›r.

Eskiden beri genelde kullan›lan delme yöntemi dikey delme idi. Daha sonralar› gelifltirilen yatay delme
yöntemi ise dikey delmenin ulaflamad›¤› yerlerde petrolü bulup ç›karmada son derece etkin bir yöntem
haline gelmifltir. Halen Teksas’da ç›kar›lan petrolün önemli bir k›sm› daha önceden delinmifl kuyular›n
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yatay delme yöntemi kullan›larak gerçeklefltirilmektedir.

Sondaj›n çeflitli aflamalar›nda örnekler al›narak incelenir. Amaç delinen formasyonun özellikleri baflta olmak
üzere bulundurdu¤u ak›flkan›n cinsi belirlenir. Arama ve saha gelifltirme aflamas›nda en fazla görev jeolog
ve jeofizikçilere düflmektedir. Bu nedenledirki bugün petrol flirketlerinde en çok tercih edilen kifliler yar›
jeofizikçi, yar› jeolog olan kiflilerdir.

3.3. Petrol Keflifleri ve Boyutlar›

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, eldeki veriler ne kadar iyi olursa olsun sondaj yapmadan petrol
bulunamaz. fiimdiye kadar dünyada milyonlarca sondaj yap›ld› ama bu sondajlar›n yar›s›ndan fazlas› petrol
veya gaza ulaflamad›. Petrol literatüründe bu tip kuyulara kuru kuyu ad› verilir.

Petrolü keflfetmek her fley demek de¤ildir. Önemli olan kârl› keflif yapmak, yani keflfedilmifl petrol sahas›nda
bulunan petrolün ç›kar›lmaya de¤mesidir. Dolay›s›yla keflfedilmifl sahadaki petrol miktar›n›n çok olmas›
arzulanan bir kofluldur. Çünkü büyük petrol sahalar›ndan yap›lacak günlük üretim çok olaca¤›ndan petrol
fiyatlar› düflük de olsa ç›karmaya de¤ecektir.

1945’te karl› bir petrol keflfi 51 delmeyi gerektirmiflti. Yani karl› saha keflfi 51’de birdi. ‹kinci dünya savafl›
sonras›nda delinen kuyularda genelde hem gaz hem de petrol arand›. Pazik (1976), 1965 y›l›nda petrol
veya gaz bulma olas›l›¤›n›n 64’te bir (%16) oldu¤unu söylemektedir. 1960’lar sonunda bu oran %43’e ç›kt›.
1970’lerde düfltü ve 70’li y›llar›n sonunda %30’a vard›. 1980’lerde bu oran korundu ama 1990’l› y›llarda
tekrar %23’e düfltü.

Petrol arama son derece maliyetli ve riskli bir ifl oldu¤undan aktif sondaj say›s› petrol endüstrisinin hayat
göstergesidir. Say›n›n yüksek olmas› petrol endüstrisinin gelece¤e olan güveninin bir göstergesi olarak
görülebilir. 1974’teki Arap ambargosu sonunda sondaj say›s› 1500’ün alt›ndayd›. Fiyatlar›n yavaflça artmas›yla
1979’da 2000’i aflt›. 1980 petrol floku fiyatlara tavan yapt›r›nca arama sondaj say›s› ikiye katland›. 2004’te
fiyatlar›n yukar›ya ç›kmas›yla birlikte faaliyet tekrar canland› ve 2005 y›l›nda ortalama 2500 sondaj gerçekleflti.

Dünya petrol kefliflerinin trendi miktar olarak gittikçe azalmaktad›r. 1960’larda yaklafl›k 365 milyar, 1970’lerde
275 milyar, 1980’lerde 150 milyar ve 1990’larda 75 milyar varil petrol keflfedildi.

fiekil 9’de görüldü¤ü gibi yeryüzünde keflfedilen petrol miktar› 1965 y›l›nda zirve yapm›fl ve o tarihten
sonra da bir azal›fl trendine girmifltir. Son 20 y›ld›r da buldu¤umuzdan fazlas›n› üretir hale gelmifliz.

Petrol camias›nda yeni dev petrol alanlar›n›n bulunmas› olas›l›¤› çok yüksek görülmemektedir. Bu nedenledir
ki, art›k flirketler aç›k denizlere yönelmifllerdir. Dünyada petrol olmas› muhtemel, halen arama yap›lmam›fl
bakir alan say›s› son derece k›s›tl› oldu¤undan, yap›lacak yeni kefliflerin boyutlar›n›n da son 20 y›ldaki trendi
zorlamayaca¤›na inan›lmaktad›r. Bu flu anlama gelmektedir: buldu¤umuzdan fazlas›n› üretmeye ileriki
y›llarda da devam edece¤iz.
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fiekil 9:  Dünya Petrol Alanlar› Kefliflerinin Zamana Göre Analizi (milyar varil)
(29)

Dünya petrol rezervleri miktar olarak büyüme kaydetmesine ra¤men bu büyümenin nedeni genellikle yeni
bulufllardan gelmemektedir. Art›fl, bilinen petrol sahalar›n›n yeniden de¤erlendirilmesi, teknolojik geliflmeden
dolay› sahalardan ç›kar›labilecek petrol miktar›nda yukar›ya do¤ru yap›lan revizyonlar ve petrol sahalar›nda
yeni aç›lan kuyulardan gelmektedir. Asl›na bak›l›rsa son 10 y›lda keflfedilen yeni petrol sahalar›ndaki petrol
miktar› 1990’lardan beri üretilen petrolü karfl›lamamaktad›r bile.

1999 ile 2003 aras›nda yeni keflfedilen petrol miktar› 62 milyar varil idi ve bu petrol ayn› dönemde üretilen
petrolün ancak %46’s›n› karfl›layabildi.  Afrika ve Asya’da rezervlerin üretimi karfl›lama oran› %7’den fazla
oldu. Yani ilave edilen rezervler ayn› dönemde üretilen petrolün %70’ten fazlas›n› karfl›layabildi. (30)

Di¤er bölgelerde ise bu oran %50’nin alt›nda kald›.

1999-2003 aras›nda 14 dev petrol sahas› keflfedildi. Bu 14 sahan›n (31) ekonomik olarak ç›kar›labilecek
toplam miktar› (24 milyar varil) ayn› dönemde dünya çap›nda yap›lm›fl bütün kefliflerin miktar›n›n üçte
ikisine karfl›l›k geliyordu. En büyük keflifleri Kazakistan’da bulunan Kashagan (7 milyar varil) ve ‹ran’da
bulunan Azedagan (5 milyar varil) petrol sahalar› oluflturdu. 2004 y›l›nda keflfedilen petrol miktar› ikinci
dünya savafl›n›n sonundan beri kaydedilen en düflük miktar olmufltur. 2005 y›l› ise 2004’ten pek farkl›
de¤ildi.

Petrol analistleri gelecekte bulunacak yeni dev sahalar›n say›s›n›n fazla olamayaca¤› konusunda hemfikirdirler.
fiimdiye kadar bulunmam›fl dev alanlar muhtemelen Irak, Libya, Sibirya ve Güney Çin Deniz’indedir. Yap›lan
son çal›flmalar, derin denizlerin önümüzdeki y›llarda büyük ama pahal› bir gelecek oluflturaca¤›n›
göstermektedir. 10 bin feet yani 3000 metre deniz alt›nda aramalarda en potansiyel bölgeler olarak Meksika
körfezi, Angola, Brezilya ve Nijerya aç›klar› gösterilmektedir. Buralardaki afl›r› bas›nç ve ›s› miktar› ise
teknolojinin s›n›rlar›n› zorlamaktad›r. Bu derinliklerde yap›lan aramalar›n, kuyu açma maliyeti
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29 Veriler, Colin Campbell’in ASPO 2005 toplant›s›ndaki bildirisinden al›nm›flt›r.
30 Alazard-Toux, (2005), New Oil and Gas, Panaroma, Frans›z Petrol Enstitüsü (IFP) Paris.
31 Bu 14 yeni keflfin 11’i karada, gerisi denizde gerçeklefltirilmifltir. Bunun da ço¤u derin denizlerdeydi.



50 ila 100 milyon dolar aras›nda de¤iflmektedir. Oysa karada aç›lan bir kuyunun maliyeti elli bin dolar
civar›ndad›r.

Baz›lar› petrol bulmaya yat›r›lan para ile yap›lan keflifler aras›nda do¤rudan bir iliflki oldu¤unu iddia
etmektedirler. Yani ne kadar yat›r›m o kadar petrol. Peki acaba bu kadar kuru delik bulan yat›r›mc› para
harcam›yor muydu ya da çok mu beceriksizdi?
Bugün en çok petrol aranan yerler, derin denizlerdir ve halen petrol keflif baflar› oran› %75’e bile
yaklaflamam›flt›r. Dolay›s›yla milyarlarca dolar harcayarak kuru delik açan bir yat›r›mc›n›n paras›n› bilerek
soka¤a atmas› son derece mant›ks›z oldu¤undan, “fazla yat›r›m demek fazla petrol bulmakt›r” sav› do¤ru
de¤ildir.

Yat›r›m›n petrol bulmay› kolaylaflt›raca¤›n› savunanlar›n yan›nda bir de teknolojinin petrolü rahatça bulaca¤›n›
iddia edenler vard›r. Üç ve dört boyutlu sismik arama yöntemleri petrol bulma baflar›s›na flüphesiz katk›da
bulunmufltur. Fakat bunlar›n petrol bulma baflar› oran›n› ne kadar artt›rd›¤› flüphe götürür.

Wood Mackenzie firmas›n›n 2005’te yay›nlad›¤› “Global Oil and Gas Risks and Rewards” çal›flmas›, petrol
keflif miktar›n›n 1990’lar›n bafl›ndan beri ortalama 3-5 milyar varil aras›nda kald›¤›n› belirtmektedir. Raporda
ayr›ca mevcut rezervlerin art›k ömürlerinin ikinci yar›s›na girdikleri ve petrol flirketlerinin derin denizlerde
petrol aramaya yöneldikleri belirtilmektedir.

Rezervlerin bol oldu¤u, arama, bulma ve üretim maliyetlerinin derin denizlere k›yasla çok düflük oldu¤u
Rusya ve Orta Do¤u’da yabanc› petrol flirketlerinin istenmemesi, bir anlamda büyük petrol flirketlerinin
varl›¤›n› bile uzun vadede tehlikeye düflürmektedir. Teknolojik geliflmeler petrol bulmay› kolaylaflt›racak
sav›n›n pek do¤ru olmad›¤›n› kan›tlayan belki en güzel örnek uluslararas› petrol flirketlerinin 1.5 milyar
dolar harcamalar›na karfl›n halen Brezilya’n›n derin denizlerinde petrol bulamam›fl olmalar›d›r.

Para ve teknoloji petrolün bulunmas›n› kolaylaflt›rabilir ve üretimi art›rmakta önemli rol oynayabilir ama
var olmayan petrolü bulamaz. Bu nedenledir ki her geçen y›l petrol flirketleri art›k eskilerde oldu¤u büyük
petrol sahalar› keflfi ümidini gittikçe yitirmektedir.

Ayr›ca, flimdiye kadar milyonlarca sondaj yapm›fl ve teknolojinin en son olanaklar› elinde olan petrol
flirketleri acaba kaç tane dev petrol sahas›n› gözden kaç›rm›fl olabilir?

3.3.1. Türkiye’deki Petrol Aramalar› ve Keflifleri

Türkiye’de petrol aramac›l›¤›n›n ayr›nt›l› tarihsel geliflimi Ediger (32) ve Yanmaz taraf›ndan ortaya konulmufltur.
Petrol konusunda flimdiye kadar gelmifl geçmifl hükümetlerin en hassas›, Atatürk dönemi hükümeti
olmufltur. Atatürk, petrolün önemini benimsemiflti. Onun zaman›ndaki aramalar›n ve çal›flmalar›n yo¤unlu¤u,
ç›kar›lan kanunlar ve kurulan kurulufllar bunun bir göstergesidir. Ne var ki bu böyle gitmedi. 1954 y›l›nda
6236 say›l› kanun Kuzeydo¤uda petrol aramay› engelledi, Özal ise masraf yapmaktan kaç›nd›.

54

E n e r j i E k o n o m i s i v e P e t r o l ü n G e l e c e ¤ i

32 V.fi. Ediger(2005), “Türkiye Petrol Potensiyelinin Tarihsel Geliflimi”, Petrol Dünyas›, Haziran, Say› 12; fi. Yanmaz (2004), “Türkiye’nin Petrol Maceras› I, II ve III”, internette
mevcut üç makale bkz., (Çevrimiçi) http://www.pete.metu.edu.tr/~emre/photogallery/petrol1.pdf



Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü (P‹GM) 2003 Y›l› Petrol Faaliyetleri adl› yay›nda belirtildi¤ine göre, 2003 y›l›
sonuna kadar geçen 50 y›lda ülkemizde %90’› yabanc› toplam 220 adet flirket arama-üretim faaliyetlerinde
bulunmufl olup, halen 20 yabanc›, 11 yerli toplam 31 petrol flirketi faaliyetine devam etmektedir.
(Tablo-10)

Yine P‹GM’nin belirtti¤ine göre, 1934 ila 2003 y›llar› aras›nda Türkiye’de 3075 adet sondaj yap›lm›flt›r. Bu
say› yüzölçümü Türkiye’den az olan Amerika’n›n Kaliforniya eyaletinde 2004 y›l›nda sap›lan sondaj say›s›ndan
azd›r. Bahsetti¤imiz 3075 adet sondajda toplam 6,043,853.21 metre delinmifltir. Yani kuyu bafl›na yaklafl›k
2000 metre.

Tablo 10:  1934-2003 Y›llar› Aras›nda Türkiye’de Aç›lan Kuyular›n Adet ve Metrajlar›

Kaynak: P‹GM,  2003 Y›l› Petrol Faaliyetleri, Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, Ankara, 2004.

Gerek P‹GM gerekse TPAO’da neden bir sondaj metraj “tak›nt›s›” oldu¤unu anlamak mümkün de¤ildir.
TPAO’ya göre: “1954-2003 aras›nda TPAO 2251 kuyuda toplam 4.5 milyon metre delmifltir. Bu Türkiye’nin
do¤udan bat›ya boyunun üç kat›d›r.” Santimi santimine y›llara göre metraj miktarlar› her tarafta verilmesine
karfl›n kaç adet keflif yap›lm›flt›r, baflar› oran› nedir, keflfedilen sahalardaki petrol ve gaz miktarlar› nedir
gibi as›l önemli konularda maalesef bilgi bulmak mümkün de¤ildir. En az›ndan bu çal›flman›n yazar›
görememifltir.

Türkiye’de 1980-1990 aras›nda sondaj yap›lan kuyularda baflar› oran› %25 olmufltur. 1983-1987 aras›nda
172 sondaj yap›lm›fl ama baflar› oran› yine ayn› kalm›flt›r. Türkiye’de 2003 y›l› sonuna kadar 103’ü petrol
olmak üzere 131 petrol ve gaz sahas› keflfedilmifltir. Delinen 1158 arama sondaj› ile bu rakam karfl›laflt›r›ld›¤›nda
karfl›m›za %11 gibi bir baflar› oran› ç›kmaktad›r.(33)

Keflif yapmak da asl›nda yaln›z bafl›na çok fazla bir fley ifade etmez. Türkiye’de en çok keflfin yap›ld›¤› 1990
y›l›nda bulunan toplam petrol miktar› ancak, bundan 60 sene önce, 1945’nin tek keflfi olan Raman petrol
sahas›nda bulunan kadard›r. Son 15 y›ld›r y›lda ortalama 4 keflif yap›lm›flt›r ancak bulunan petrol miktar›nda
halen bir artma gözlenmemifltir.

Türkiye’de 2003 y›l› sonuna kadar keflfedilen ekonomik petrol ve gaz miktar› 1.2 milyar varil civar›ndad›r.
Bu petrolü bulmak için  1158 arama sondaj› yap›lm›flt›r. Yani sondaj bafl›na bulunan ortalama petrol miktar›
yaln›zca 1000 varildir. TPAO, 2003’te toplam 24 kuyuda 38249 metre delmifl ama ancak 2 keflifte
bulunmufltur.(fiekil-10) Yine TPAO, 2004 y›l›nda rekor olarak nitelendirdi¤i 48 kuyu delmifl ama pek bir
fley bulamam›flt›r. Bu demek de¤ildir ki, aramalara son verilmesi laz›m. Tamam›yla hay›r! Tam tersine, 55
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Adet Metraj
Arama 1158 2,635,899.92
Tespit 484 1,000,918.71

Üretim 1322 2,263,609.57
Enjeksiyon 30 45,818.93
Jep. ‹nkisaf 81 97,606.08
Toplam 3075 6,043,853.21

33 Petroconsultants 1988 1991 istatistik verilerinden derlenmifltir



aramalar son h›z›yla devam etmelidir ama bilinçlice.

fiekil 10:Türkiye’de 1945-2003 Y›llar› Aras›nda Keflfedilen Petrol ve Gaz Sahalar›
Kaynak: Petroconsultants, 1988, 1991; USGS, 2000, P‹GM, 2004 ve Sohbet Karbuz’un flahsi veri bankas›

Acaba Türkiye’nin petrol ümidi mi yok, yoksa petrol var da biz mi bulam›yoruz? Ya da baz›lar›n›n dedi¤i
gibi biz mi bulmad›k!
Ülkemizde petrol ve gaz yo¤un olarak Güneydo¤u Anadolu ve Trakya’da aranm›flt›r. Çok eskilerde arama
faaliyetlerinde bulunulan bölgelerin yeni bilgiler ›fl›¤›nda ve teknolojinin olanaklar›n› kullanarak tekrar
de¤erlendirilmesinde flüphesiz çok fayda vard›r.

USGS’in Güney Do¤u Anadolu bölgesine iliflkin 1996 y›l› itibar›yla tahmini ise o bölgede %95 olas›l›kla 237
milyon, %50 olas›l›kla 707 milyon, %5 olas›l›kla 1400 milyon varil petrolün keflfedilmeyi bekledi¤i yönündeydi.
1996-2003 y›l› aras›nda yap›lan kefliflerde bulunan petrol miktar› ise yaklafl›k 35 milyon varildir. Yani, e¤er
USGS’ye inan›rsak sadece Güney Do¤u Anadolu bölgesinde Türkiye’nin kalan üretilebilir petrol kadar
petrolü keflfetmesi beklenmektedir.

Türkiye’de yeteri kadar petrol aranmad›¤›n›n en basit örneklerinden birisi de  PIGM’nin 2004 y›l›nda yapt›¤›
sondaj kuyular›n›n yerini gösteren haritas›yla Root, Attanasi ve Turner (1987) (34) de verilen 1982 y›l› itibar›yla
sondaj kuyular›n› gösteren haritalar› karfl›laflt›rmakt›r. Haritalar aras›nda pek büyük farkl›l›k gözlenmemektedir.
Çünkü geçmifl 22 y›lda, sondajlar genelde hep ayn› yerlerde yap›lm›flt›r.
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Ülkemizde eskiden ilkel metotlarla aç›lan kuyularda o zamanki flartlarda çok kereler petrol ve gaz emareleriyle
karfl›lafl›lmas›na ra¤men bu kuyular ekonomik ve verimli olmad›¤› gerekçeleriyle genelde terk edilmifltir.
O zamanki cari fiyatlarla varili bir dolar (2004 fiyatlar›yla 12-15 dolar) olan petrol fiyatlar› göz önüne
al›nd›¤›nda belki kuyular›n terk karar› anlaml› karfl›lanabilir. Ama bugünkü teknikler ve yöntemler uygulanarak
ve bugünkü fiyatlar alt›nda bu kuyular aç›lm›fl olsayd› acaba kaç tanesi terk edilebilirdi?
TPAO internet sitesinden edinilen bilgiye göre de Türkiye’de bütün zamanlar›n en derin kuyusu 3226
metredir. Türkiye topraklar›nda flimdiye kalan yap›lan sondajlar›n ortalama metraj› 2100 metredir. Petrol
genelde petrol penceresi olarak tabir edilen alanda bulunur. Petrol penceresi olarak kabul edilen aral›k
ise genelde 2200 ile 4400 metre aras›d›r. fiüphesiz bu derinlik ülkeden ülkeye, sahaya, saha yap›s›na, arazi
flartlar›na vs. gibi etmenlere göre farkl›l›klar gösterir ama flu bir gerçek ki Türkiye’de aç›lan kuyular›n
ortalama derinli¤i uluslararas› standartlar›n alt›ndad›r. Bir çok çetin jeolojik yap›ya sahip ülkemizde daha
derinlere inilmesinde fayda vard›r.

Bunu gerçeklefltirmek, flüphesiz bir maliyeti de beraberinde getirecektir. Fakat flunu belirtmekte fayda var
ki, TPAO 2004 y›l›nda arama ve gelifltirme yat›r›mlar› için yurtiçinde 147 milyon dolar harcarken yurtd›fl›nda
523 milyon dolar harcam›flt›r. (35) Yeterli mali kaynaklar olmamas› nedeniyle, ülkemizde arama ve gelifltirme
çal›flmalar›na gerekli önemin verilemedi¤i böyle stratejik bir konuda, TPAO’nun kaynaklar›n› en az›ndan
eflit oranda da¤›tmas›nda fayda görmekteyiz.

3.4. Petrol Üretimi Nereye Gidiyor?

Dünyadaki petrol sahalar›n›n içerdikleri ve ürettikleri petrol miktar›na göre analizi, bugünkü ve gelecekteki
petrol üretim yap›s› konusunda önemli bilgiler verecektir. Halihaz›rda dünyada 4000’den fazla petrol üretim
sahas› mevcuttur.(36) Dünya günlük petrol üretimi olan 84 milyon varil, bu sahalarda kurulu bir milyondan
fazla kuyudan ç›kar›lmaktad›r. Dünya petrol üretiminin yaklafl›k yar›s›, bu bir milyon kuyunun en fazla
yüzde beflinden gelmektedir.

Dev petrol sahas› ad› verilen ve günde 100 bin varilden fazla petrol üreten sahalar›n say›s› dünya çap›nda
130’u geçmemektedir.(37) Bu 130 petrol sahas›n›n en büyük 20’sinin (ortalama üretimi 500 bin varilden
fazla) günlük dünya petrol üretimine katk›s› %20’den fazlad›r. Belki bu verilen rakamlar pek flafl›rt›c›
gelmeyebilir ancak bahsetti¤imiz 20 petrol sahas›n›n ortalama yafl›n›n nerdeyse 70 olmas›, üzerinde
düflülmesi gereken bir konudur.(38) Düflünülmesi gereken bir di¤er konu da bu dev sahalar›n daha ne kadar
mevcut üretim düzeylerini sürdürebilecekleridir. En önemlisi de böyle büyük olup da henüz keflfedilmemifl
ne kadar petrol sahas› kald›¤›d›r.

Petroleum Review dergisinin Ocak 2004 say›s›nda yay›nlanan bir rapora göre, keflfedilen dev petrol
sahalar›n›n sonuncusu 2008’de üretime geçecektir. Derginin editörü Skrebowski’ye göre böyle bir mega
projenin devreye girmesi için gerekli süre ortalama 6 y›l oldu¤undan bugün bulunacak yeni bir büyük
sahan›n dünya petrol arz›na katk›s› ancak 2010’dan sonra olabilecektir.
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35 Türk Petrolleri Anonim Ortakl›¤› 2004 Y›l› Faaliyet Raporu. s. 106-107.
36 IHS Enerji’ye göre dünya çap›nda bilinen petrol sahalar›n›n %90’› halen üretimdedir.
37 Bunun yaklafl›k yar›s› OPEC üyelerinde bulunmaktad›r.
38 M.R. Simmons, (2002), “The World's Giant Oilfields: How Many Exist? How Much Do They Produce? How Fast Are They Declining?”,
Hubbert Center Newsletter 2002/1. January, s. 1-7.



2005 y›l› sonuna kadar dünya üretim kapasitesine, günde 3 milyon varil ekleyecek 18 mega proje devreye
girecektir. 2006 y›l›nda 11, 2007’de ve 2008’de de 3 yeni projeyle dünya günlük petrol üretim kapasitesine
5 milyon varil daha eklenecektir.

Di¤er yandan, dört y›ld›r dünya petrol arz› adl› bir rapor haz›rlayan(39) ‹ngiliz Douglas-Westwood flirketi
son yay›mlanan raporunda flu ana maddeler üzerinde durmaktad›r:
Talep h›zla artmakta ama rezervler ve keflifler azalmaktad›r.

Dünya petrol varl›¤› h›zla tüketilmektedir. 99 ülke petrol üretmektedir. Bunlar›n 52’si üretim zirvelerini
5 y›l› aflk›n bir süredir geçmifltir, 16 tanesi zirveye bir kaç y›lda ulaflacakt›r, geride kalan ve ço¤u OPEC üyesi
olan ülkeler ise zirve üretime 25 y›l sonra ulaflacaklard›r.
Yak›n bir zamanda geçici olarak arz patlamas› beklenmekle beraber, 2008’den sonra OPEC ülkelerine çok
ifl düflecektir.
Dünya zirve üretimine 2016 y›l›nda gelinmesi beklenmektedir.

Petrol sahalar›ndaki üretimin sürekli olarak azalmas› sahan›n tükenmeye bafllad›¤›na iflarettir. Dünya çap›nda
petrol üreten sahalar›n %25-33’ü üretim düflüflü yaflamaktad›r.

Genelde dört tip tükenme ya da üretim azalma nedeninden bahsedebiliriz:
Normal Tükenme; Bir petrol sahas›nda baz› kuyularda üretim düflerken di¤er kuyulardaki üretimin
azalmay› dengelemesi.

Bir Petrol Sahas›ndaki Tükenme; Bir petrol sahas›ndaki tükenmenin di¤er sahalardaki üretim art›fl›yla
karfl›lanmas›.

Bir Ülkenin Petrolünün Tükenmesi; Bir ülkedeki petrol üretimindeki düflüflün di¤er bir ülkedeki
art›flla karfl›lanmas›.

Nihayet Dünya Çap›nda Tükenme; Son 2 y›lda dünya günlük ortalama üretim düflüflü 1 milyon varil
civar›ndad›r.

Dünyadaki petrol kuyular›n›n y›ll›k ortalama üretim azalmas›, %5-8 civar›ndad›r. Bu da bir günde dünyada
üretilen petrolü rezervlere geri koyabilmek amac›yla günde en az 4.5 milyon varil petrolün keflfedilmesi
demektir. Keflifler bir yana son zamanlarda önemli petrol üreticilerinden bir çok olumsuz haberler
gelmektedir.

2004 y›l›nda ‹ngiltere, bir sürpriz yaparak y›ll›k petrol üretim azalma oran›n›n %10 oldu¤unu aç›klad›, ki
bu günde 230 bin varile karfl›l›k gelmektedir. Norveç’teki durumun da ‹ngiltere’den pek afla¤› olmad›¤›
tahmin edilmektedir. Bu arada Kuzey denizi petrol üretiminin 1999 y›l›nda zirve noktas›na ulaflt›¤›n› ve o
zamandan beri gittikçe azald›¤›n› hat›rlatmakta fayda vard›r.

Büyük ümitler ba¤lanan Meksika’n›n Cantarell dev petrol sahas›(40) Meksika ulusal petrol flirketi baflkan›n›n
aç›klamas›na göre, 2005/2006 y›l›nda zirve üretimine ulaflacakt›r. As›l beklenmeyen ise baflkan›n, düflüfl
oran›n›n y›ll›k %10’dan fazla olaca¤›n›n tahmin edildi¤ini söylemesidir. Bu da günde yaklafl›k 200 ila 30058
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milyon varil petrol kayb› demektir. Rusya enerji bakan›, Rus petrol üretiminin ancak %3.5 artabilece¤ini
aç›klarken son 5 y›ldaki ortalama art›fl olan %7’nin art›k pek makul görülmedi¤ini ifade etmifltir.

OPEC’de de durum çok farkl› de¤ildir. Endonezya art›k net petrol ithalatç›s› haline gelmifltir. Hemen hemen
di¤er bütün OPEC üyeleri maksimum kapasitede üretim yapmaktad›r. Suudi Arabistan’›n en büyük iki
petrol sahas› (Ghawar ve Safaniya) halen Suudi Arabistan petrol üretiminin %75’ini sa¤lamaktad›r. Yaln›zca
Ghawar, günde 5 milyon varil üretimle toplam üretimde %60 paya sahiptir. Fakat Suudi Arabistan petrol
rezervlerinin umuldu¤undan az oldu¤unu ve yak›nda üretimin düflece¤ini iddia eden bir çal›flma petrol
dünyas›nda bomba etkisi yaratm›flt›r.

Simmons yay›nlad›¤› kitab›nda(41) , Suudi Arabistan’›n en büyük 12 petrol sahas›n› detayl› olarak incelemekte
ve bunlar›n muhtemelen yak›nda zirve üretimlerine gelece¤ini iddia etmektedir. Simmons, üzerinde
yo¤unlaflt›¤› Ghawar petrol sahas›na günde 15-18 milyon varil su enjekte edildi¤ini ve dolay›s›yla Ghawar
sahas›n› çökme tehlikesi ile karfl› karfl›ya b›rakt›¤›n› iddia etmektedir. Bunun ne kadar do¤ru oldu¤u tart›fl›l›r
ama flunu belirtmek gerekir ki, ileride petrol üretimine en büyük katk›n›n OPEC ülkelerinden gelece¤ini
belirtmektedir. Peki bu katk› kaç y›l devam edebilir?

Jeolojik, teknik ve maliyet unsurlar› nedeniyle bir petrol yata¤›ndaki petrolün maalesef hepsini ç›karmak
mümkün de¤ildir. Bir petrol yata¤›na kuyu aç›ld›¤›nda yataktaki yüksek bas›nçtan kuyu kanal›ndaki alçak
bas›nca do¤ru do¤al bir ak›fl olur ve petrol yeryüzüne ç›kar. Büyük petrol sahalar›nda bu do¤al ak›fl uzun
y›llar sürebilir. Yataktaki petrol miktar› azald›kça yatak bas›nc› düfler ve petrolun do¤al yolla yeryüzüne
ç›kar›lmas› zorlafl›r. Böyle bir durumda yatak bas›nc› baz› suni yöntemlerle art›r›l›r ya da baflka bir kuyu
aç›l›r.

Gelifltirilmifl petrol ç›karma yöntemleri (improved oil recovery) denilen yöntemler gerçekte mevcut yataktaki
üretimi marjinal olarak artt›rmaktan baflka bir fley de¤ildir. Bunlar aras›nda en yayg›n olanlar› yata¤a su,
gaz, karbondioksit gaz› enjekte edip yatak içi bas›nc›n› art›rarak petrolün yukar›ya ç›k›fl›n› kolaylaflt›ran
yöntemlerdir. Hangi tekni¤in uygulanaca¤› yata¤›n yap›s›na göre de¤iflim gösterir.

Amerikan enerji bakanl›¤›na göre ABD’de flimdiye kadar 3.5 milyon kuyu aç›lm›flt›r ve flu anda petrol üreten
aktif 520 bin kuyu, do¤al gaz üreten ise 391 bin kuyu bulunmaktad›r. Aktif petrol kuyular›n›n günlük
ortalama üretim miktar› ise ortalama 10 varildir. Ama, dünya petrol rezervlerinin %2’sine, dünya petrol
üretiminin %8’ini elinde bulunduran ABD’deki bir petrol kuyusundan dünyadaki di¤er kuyulara ortalama
dört kat daha fazla petrol elde edilebilmektedir.(42)

3.4.1. Türkiye’de Petrol Üretimi

Ülkemizde ç›kar›lan petrol 1965 y›l›nda bir milyon tonu geçmifl, 1969-70 de 3.6 milyon ton civar›nda bir
zirve yapt›ktan sonra 1984 y›l›na kadar azalm›fl ama sonra tekrardan artarak, 1991’de 4.4 milyon tonla tarihi
zirvesini yapm›fl ve tekrar inifl trendine girmifltir. (fiekil-11) fiu anda üretilen petrol miktar› 40 y›l önce
üretilen miktarla ayn›d›r.
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fiekil 11:  Türkiye Petrol Üretimi (bin ton)

P‹GM’ye göre, 2003 y›l› sonu itibar›yla ülkemizde 576 milyon varil üretilebilir keflfedilmifl petrol kalm›flt›r.
Kalan rezervlerin yar›s›ndan biraz fazlas› TPAO’ya, kalan› ise yerli ve yabanc› flirketlere aittir.
PIGM’ye göre, mevcut petrol kaynaklar›m›z›n ancak %18’i üretilebilir olarak s›n›fland›r›lm›flt›r
(üretilebilir/rezervuardaki). Oysaki uluslararas› standart yaklafl›k %30’dur. Bu flu anlama gelmektedir:
Türkiye’deki uluslararas› standartlara göre rezervuardaki petrolün %30’u ç›kar›labilmekteyken ve hatta bu
oran geliflmifl ülkelerde %50’lere ç›karken, ülkemizdeki elde etme oran› bu seviyenin çok alt›nda kalmaktad›r.
Ülkemizde ç›kart›lan petrolün nispeten a¤›r petrol olmas› bunda bir rol oynasa bile yine de uluslararas›
standartlar›n alt›nda kalmaktad›r.

Tablo 11:  Türkiye Petrol Rezerv ve Üretim Miktarlar› (milyon varil)

   Kaynak: P‹GM, 2004.
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Toplam 6419.1 1139.6 845.1 576.0
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Türkiye genelini b›rak›p, flirketler baz›nda inceledi¤imizde (Tablo-11) ise TPAO aleyhine bir tablo ile karfl›
karfl›ya kalmaktay›z. TPAO’nun üretilebilir petrol miktar›n›n orjinal petrol miktar›na olan oran› (%15), di¤er
flirketlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda en düflük olan›. Di¤er flirketlerin ortalama oran› ise %25. Yani TPAO, di¤er
flirketlere göre kaynaklar›n› daha verimsiz kullanmakta. TPAO’nun verimini di¤er flirketler ortalamas›na
ç›kartmak demek, Türkiye’nin kalan petrol rezervini ikiye katlamak demektir.

3.5. Petrol Bitiyor mu?

“Petrol bitiyor mu?” sorusuna verilecek cevap, yeryüzünde daima ç›kar›lacak petrolün bulunaca¤›d›r. Hangi
maliyetle ve ne kadar olaca¤› ise karanl›kt›r. Ne kadar petrol kald›¤›n› anlayabilmek için önce bafllang›çta
ne kadar oldu¤unu bilmek gerekir.

Petrol kaynaklar›n› belirleme yöntemleri 70 y›ldan beri bilinmektedir. ‹lk aflama yataktaki mevcut toplam
petrol miktar›n› (original oil in place) tahmin etmektir. Daha sonra bunun ne kadar›n›n ekonomik ve teknik
olarak ç›kar›labilece¤inin tahmini yap›l›r. Petrol kuyudan akmaya bafllamadan önce yap›lan bütün tahminler
hacimsel tahminlerdir. Petrol akmaya bafllad›ktan bir süre sonra daha do¤ru tahminler yap›l›r.

Yataktaki petrolün hepsini ç›karmak en az›ndan teknik olarak mümkün olmad›¤›ndan nihai olarak
ç›kar›labilecek miktar hesaplamalar›na gidilir. Nihai miktar, elde etme faktörü (recovery factor) denen ve
yataktan yata¤a de¤iflen bir oran varsay›m›yla hesaplan›r. Genelde %35 olarak kabul edilmesine karfl›n
asl›nda a¤›r petrolde %5, hafif petrolde %80’lere varabilir.

Nihai olarak ç›kar›labilecek miktar ile flu ana kadar ç›kar›lan petrol miktar› aras›ndaki fark, bize kalan petrol
rezervini verir. Kalan petrol rezervi de kesin, mümkün (probable) ve muhtemel (possible) olarak tekrar
alt s›n›flara ayr›l›r. Kesinleflmifl petrol rezervi bugünkü teknik ve ekonomik flartlar alt›nda ç›kar›labilmesi
beklenen petrol miktar›d›r. Medyada gördü¤ümüz ve ne oldu¤u aç›kça belirtilmeyen rakamlar büyük bir
olas›l›kla kesinleflmifl petrol rezerv rakam›d›r.

Dünya petrol varl›¤› konusunda en çok sayg› gösterilen ve tan›nan çal›flma Amerikan ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
ba¤l› bulunan US Geological Survey (USGS)’in dünya petrol ve do¤al gaz de¤erlendirmesi çal›flmas›d›r.(43)

USGS 2000 y›l›nda yapt›¤› son çal›flmas›nda dünyan›n petrol varl›¤›n› (ortalama de¤er) 3.021 trilyon varil
olarak vermektedir.(44) Kabaca aç›klamak gerekirse bu 3 trilyon varilin yaklafl›k 1 trilyon varili flimdiye kadar
çoktan üretilmifl ve tüketilmifl durumdad›r. Geriye kalan 2 trilyonun henüz 1 trilyonu bulunmufl (ki buna
ispatlanm›fl rezervler denir), di¤er 1 trilyonu ise henüz bulunmay› beklemektedir.

USGS çal›flmas›ndaki en önemli kalem, 1995-2025 y›llar› aras›nda potensiyel olarak keflfedilece¤i tahmin
edilen petrol miktarlar›d›r. Monte Karlo simülasyon yöntemi kullan›larak hesaplanan bu de¤erler, petrol
piyasas›nda genelde iyimser tahmin olarak kabul görmektedir. fiimdiye kadar tek bir arama sondaj› bile
yap›lmam›fl Grönland k›tas›nda, 2025 y›l›na kadar ortalama olarak 49 milyar varil petrol bulunabilece¤ini
söylemesi bu iyimserli¤in bir örne¤idir. Di¤er yandan, asl›nda iyimser olmas› gereken yerlerde ise oldukça
kötümser tahminler yap›lm›flt›r.

Her ne kadar USGS son derece sayg›n bir kurulufl olsa da dünyan›n orijinal petrol varl›¤›n›n ne kadar
oldu¤u halen tam olarak bilinmemektedir. Fakat ortada dolaflan bir çok tahmin mevcuttur. Petrol üretim
zirvelerinde de bu tahminler esas al›nmaktad›r. fiimdiye kadar yap›lan yüzden fazla dünya petrol kaynak
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miktar› tahminin ortalamas› 2 trilyon varildir.(45) Afla¤›daki flekilde bu tahminlerin da¤›l›m› gösterilmektedir.(46)

Bu flekilde dikkat edilmesi gereken nokta 2 trilyon varilin  üzerindeki tahminlerin hemen hemen hepsinin
ekonomistler, Amerikan hükümet kaynaklar› veya uluslararas› organizasyonlar taraf›ndan yap›lm›fl olmas›d›r.

Dünya petrol varl›¤› tahminlerinde en çok tart›fl›lan konulardan birisi rezerv büyümesi olgusudur. Rezerv
büyümesi asl›nda daha önce bahsetmifl oldu¤umuz, yataktan nihai olarak ç›kar›lmas› beklenen petrol
miktar›nda yap›lan revizyondur. Bu revizyon iki flekilde olur; ya yatakta orjinal olarak bulunan petrol miktar›
teknolojik geliflim sayesinde daha sa¤l›kl› olarak yeniden tahmin edilmifltir (ki genelde yeni tahmin eski
tahminden fazlad›r), ya da yataktan ç›kar›labilecek petrol oran› yani elde etme faktörü art›r›lm›flt›r.

USGS, Amerika’daki yataklarda geçmiflte yap›lm›fl revizyonlara bakm›fl ve bir revize edilme katsay›s› elde
etmifltir. Sonra da Amerika’da bu oranda revize yap›lm›flsa ileride dünya çap›nda da bu oranda revize
yap›lmas›n› beklemek yanl›fl olmaz diyerek buldu¤u katsay›y› dünya geneline uyarlam›flt›r.

Yeni keflfedilen sahalarda rezerv büyümesi beklemek asl›na bak›l›rsa son derece normaldir ama en az 40
y›ld›r üretimde olan sahalarda böyle bir büyüme beklemek kan›m›zca hatal›d›r. Ayr›ca ABD teknolojik
olarak öteki yerlerden daha geliflmifl oldu¤undan ABD ortalamas›n› dünya geneline vurmak da hatal›d›r.

Özetlemek gerekirse, dünyada 2 ila 3 trilyon varil nihai olarak ç›kar›labilir petrol oldu¤u konusunda yayg›n
bir görüfl hakimdir. fiimdiye kadar yaklafl›k 1 trilyon varil zaten ç›kar›ld›¤›na göre geriye 1.5, hadi diyelim,
2 trilyon varil kalm›fl olmas› gerekir.

3.5.1.  Rezerv-Üretim Oran›n›n Anlams›zl›¤›

“Petrol ne zaman bitecek veya kaç y›l daha yetecek petrolümüz var?” sorular›na verilen en klasik cevap
flöyledir: “Dünyada halihaz›rda 1186,8 milyar petrol rezervi bulunmakta. Bugünkü üretim düzeyi korundu¤u
takdirde, bu düzey y›lda 29,3 milyar varile karfl›l›k gelmektedir, 40,5 y›ll›k petrolümüz kalm›flt›r.” Bu 40,5
rakam›na, mevcut rezervleri y›ll›k üretim miktar›na bölerek ulafl›yoruz. Acaba do¤ru bir fley mi yap›yoruz?
Hay›r!

Rezerv-üretim oran› kullan›larak petrolün kaç y›l daha yetece¤ini belirlemek do¤ru bir yöntem de¤ildir.
Çünkü rezerv-üretim oran› hiç bir fleyin göstergesi de¤ildir.

Birincisi, bu metot jeolojiyi tamamen göz ard› etmektedir.

‹kincisi, ispatlanm›fl rezervin statik bir rakam oldu¤unu ve ileride rezervlere hiç ekleme yap›lamayaca¤›n›
varsaymaktad›r. Rezervler normal flartlar alt›nda sabit kalmazlar. Normal flartlar diyoruz, çünkü OPEC rezerv
rakamlar› normal de¤ildir.

Üçüncüsü, üretimin bugünkü miktarda sabit kalaca¤›n› varsaymakta ki hiçbir petrol sahas›n›n üretimi tarih
boyunca sürekli sabit kalmam›flt›r ve kalmayacakt›r. Bir petrol sahas›nda aç›lan ilk kuyudan yap›lan üretim,
yatak bas›nc› azalana kadar sürekli art›fl gösterir. Yatak bas›nc› azald›¤›nda ya bas›nç suni yöntemlerle art›r›l›r
ya da sahada baflka bir kuyu aç›larak üretimin artmas› bir noktaya kadar devam ettirilir. O noktada üretim
bir müddet sabit tutulabilir fakat daha sonra sahadan yap›lan üretim azal›fl trendine girer.
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Ayr›ca, bir petrol sahas›ndaki petrolün yar›s› ç›kar›ld›ktan sonra üretime ayn› flekilde devam etmek teorik
olarak mümkün olsa da sahan›n tahribat›na ve nihayet çökmesine neden olabilir. Oman’da bulunan Yibal
petrol alan› bunu ispat etmektedir. ‹laveten, üretimi belirleyen ekonomik, politik faktörler tamamen göz
ard› edilmektedir.

E¤er rezerv üretim oran› kullan›lacaksa esas olarak Cavallo’da(47) oldu¤u gibi yaln›zca ispatlanm›fl rezervler
de¤il, toplam ç›kar›labilir petrol varl›¤› esas al›nmal›d›r. Üretim zirvesini belirlemede kullan›lan di¤er
yöntemler Green, Hopson ve Li’nin raporunda(48)detayl› olarak verilmektedir.

Petrol fiyatlar›, jeolojik, politik, savafl, terör, ekonomik ve di¤er nedenlerden ötürü de petrol üretimi sabit
kalamaz. Dolay›s›yla, bugünkü flartlar alt›nda dünyan›n 40,5 y›ll›k petrolü kald› demek, 41. y›lda dünyada
hiç petrol kalmayacak demektir ki, mant›k al›r hiç bir taraf› yoktur. Ayr›ca, global olarak birdenbire petrolün
sonuna gelmek de anlams›zd›r. Çünkü her bir ülkenin reserv/üretim oran› farkl›d›r.

Rezerv-Üretim oran›n› kullanarak daha ne kadar petrolümüz kald›¤›n› belirlemeye çal›flmak do¤ru olmad›¤›na
göre, acaba baflka alternatifler mevcut mudur?

3.5.2. Petrol Rezerv Rakamlar› Ne Kadar Do¤ru?

Irak’›n 115 milyar petrol rezervi varoldu¤unu s›k s›k duymufluzdur. Bu rakam nereden gelmifl, kayna¤›
nedir diye nedense hiç kimse merak etmez. Rezeverlere iliflkin rakamlar› sanki de¤iflmez, kesin bir
büyüklükmüfl gibi hemen kabul ederiz. Çünkü biliriz ki rakam› veren sayg› duyulan bir kurum, kurulufl
veya kiflidir. Dolay›s›yla söylenene güvenir ve inan›r›z. Do¤ru mu yap›yoruz? Hay›r!

Öncelikle, petrol rezervleri hakk›nda verilen rakamlar›n kayna¤›n› incelemek gerekir. Dünya petrol
rezervlerini ücretsiz olarak yay›mlayan kurum veya kurulufl say›s› iki elin parmaklar›n› geçmez:

Eski ad›yla British Petroleum, yeni ad›yla Beyond Petrolum yani BP,

‹talyan petrol flirketi ENI,

Petrol piyasas›nda en çok sözü geçen dergi olan Oil and Gas Journal,

Yine petrol piyasas› dergilerinden World Oil,

World Oil ve Oil and Gas Journal dergilerinin rezerv rakamlar›n› kendi web sitesinde geç de olsa yay›nlayan
Amerikan Enerji Bakanl›¤›n›n kolu Enerji Enformasyon Dairesi,

Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Birli¤i – OPEC,

Dünya Enerji Konseyi – WEC.

Bahsedilen kaynaklardaki rakamlar›n üç afla¤› befl yukar› birbirine benzer olmas› flafl›lacak bir durum de¤idir.
Bir çoklar›m›z tam tersine, kaynaklar aras›nda konsensus olmas›n›n rakamlar› daha da güvenilir hale
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getirece¤ini düflünecektir. Yine hay›r! Niye hay›r oldu¤unu anlamak için bu kaynaklardaki OPEC petrol
rezerv rakamlar›na daha yak›ndan bakmak gerekir.

Tablo 12: 2003 Y›l› Sonu ‹tibar› ile Petrol Rezervleri (milyar varil)

Kaynaklar: OPEC Annual Statistical Bulletin 2003, ENI World Oil and Gas Review 2004, Oil and Gas Journal, Aral›k 2004,
BP Statistics Review of World Energy 2005, WEC Survey of Energy Resources 2004.

Görüldü¤ü gibi rakamlar aras›nda çok fazla farkl›l›k yoktur. Dolay›s›yla, bu kaynaklardan herhangi birini
gönül rahatl›¤›yla kullanabiliriz. Bu benzerlik yaln›zca 2003 y›l› için de¤il geçmifl y›llar için de geçerlidir.
2004 y›l› için de ayn›d›r ve 2005 y›l›nda da benzer olacakt›r. 2003 y›l›n› seçmemizin tek nedeni bütün
kaynaklar aras›nda karfl›laflt›rma yapma arzusuydu. Çünkü Dünya Enerji Konseyi (WEC) nin en son rezerv
rakamlar› 2003 y›l›na aitti.

Dünya petrol rezervlerinin tarihi geliflimine bakt›¤›m›zda (fiekil-12) 1980’li y›llar›n sonuna do¤ru ve 2004
y›l›nda ciddi bir art›fl görmekteyiz. 2004’teki art›fl›n nedeni Kanada’n›n katran kumlar›n›n konvensiyonel
petrol rezervlerine eklenmesidir.
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OPEC ENI OGJ BP
World
Oil WEC

Cezayir 11.800 11.314 11.314 11.800 14.000 12.894
Endonezya 4.722 4.700 4.700 4.700 5.500 5.100
‹ran 133.250 125.800 125.800 133.300 105.000 99.060
Irak 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Kuveyt 99.000 99.000 96.500 99.000 99.375 95.500
Libya 39.126 36.000 36.000 39.100 30.500 36.000
Nijerya 35.255 25.000 25.000 35.300 33.000 31.506
Katar 15.207 15.207 15.207 15.200 27.352 15.207
S. Arabistan 262.730 261.900 261.900 262.700 261.775 262.790
B. Arap Emir. 97.800 97.800 96.200 97.800 66.230 97.800

Venezuela 77.226 77.800 77.800 77.200 52.450 77.306
OPEC 891.116 869.521 869.521 891.100 810.182 848.163
Dünya 1137.550 1100.047 1265.812 1188.300 1050.691 1098.638



Kaynak: Oil and Gas Journal verileri

fiekil 12:  Dünya Petrol Rezervlerinin Tarihsel Geliflimi

Bu grafi¤e bakanlar “1980’li y›llar›n sonlar›na do¤ru OPEC ülkelerinde keflfedilen petrol sahalar›n›n art›fl›
ve büyüklü¤ü nedeniyle dünya petrol rezervleri art›fl trendine girmifltir” diye yoruma bafllarlar.

Oysa Tablo-13, 1980-2004 aras› önemli baz› OPEC ülkelerinin petrol rezervlerini göstermektedir. Bir
gözümüz tabloda di¤er gözümüz metinde olarak bu ülkelerin rezervlerindeki art›fla bakal›m. 1980 y›l›nda
Kuveyt’in deklare etti¤i petrol rezervi 65 milyar varildi. 1980’e kadar üretilen petrol miktar› ise 20.28 varildi.
Rezervle üretimin toplam› olan 85.28 milyar varil ise bize Kuveyt’te keflfedilen toplam petrol rakam›n› verir.
Bu rakam›n önemli bir k›sm›n› 1938 y›l›nda keflfedilen meflhur Burgan oluflturmaktad›r.

1984’e kadar olan toplam üretim 21.53 milyar varildi. Ayn› y›l herhangi bir petrol sahas› keflfedilmedi¤inden
olsa gerek, Kuveyt 1984 y›l› rezerv rakam›n› 64 milyar varil olarak aç›klad›. Yani 1984 rakam›ndan 1984 y›l›
üretim rakam›n› ç›kartarak kalan rezerv rakam›n› belirledi.

1985 y›l›nda rezervler birdenbire 90 milyar varile yükseltildi. Bu art›fla önceleri pek anlam verilemedi. Fakat
Irak bu art›fl›n nedeninin OPEC’in petrol rezervlerine göre belirlenen üretim kotas›ndan Kuveyt’in fazla
pay almak arzusu olabilece¤ini söylediyse de pek taraftar toplayamad›. Ne var ki, 1987’de Kuveyt rezervine
iki milyar varil ekleyerek komflular›n›n tolerans›n› zorlad›. Bunun üzerine Abu Dabi dayanamay›p, kendi
petrol rezervlerinin de bir sene önce söyledi¤i gibi 31 milyar varil de¤il de Kuveyt’inkiyle ayn› oldu¤unu
iddia etti.
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Tablo 13:  OPEC Üyesi Ülkelerin Beyan Ettikleri Petrol Rezervleri (Milyar varil)

Kaynak: Campbell, C.J. ”Just How Much Oil Does the Middle East Really Have, Does it Matter?”, Oil and Gas Journal, 4
Nisan 2005, ve Oil and Gas Journal, 19 Aral›k 2005.

Bafltan beri diflini s›kan ve nihayet Kuveyt ve Abu Dabi’nin yapt›¤›na kay›ts›z kalamayan Irak ise rezervinin
100 milyar varil oldu¤unu aç›klad›. Bir önceki y›l beyan etti¤i 47 milyar varili ikiye katlay›p 100’e yuvarlad›
iflin aç›kças›. ‹ran’da bofl durmad› tabiki. Irak kadar abartmad› ama 49 milyar varilden 93 milyar varile
ç›karak, biraz mütevazi bir hava sergilemeye çal›flt›. Bu arada okyanusun öteki ucunda olan Venezuela’da
25 milyar varillik rezervini ikiye katlad› ama 50 yerine 56 milyar oldu¤unu söyledi ve neden olarak da
konvensiyonel olmayan petrolü de rezervine ekledi¤ini beyan etti. Suudi Arabistan bu geliflmelere ancak
iki sene seyirci kalabildi ve nihayet 1990’da rezervini 170 milyar varilden 258 milyar varile ç›kard›.

Baz› analistlere göre, OPEC ülkeleri kalan rezervler yerine o zamana kadar bulduklar› petrolü rapor etmeye
bafllam›fl oldular. Bu nedenledir ki, o y›llardan beri bu ülkelerin rezervlerinde tabloda da dikkatinizi çekmifl
oldu¤u gibi pek bir de¤ifliklik yaflanmam›flt›r.
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Abu Dabi ‹ran Irak Kuveyt S. Arab. Venezuela
1980 28 58 31 65 163 18

1981 29 58 30 66 165 18

1982 31 57 30 65 164 20

1983 31 55 41 64 162 22

1984 30 51 43 64 166 25

1985 31 49 45 90 169 26

1986 30 48 44 90 169 26

1987 31 49 47 92 167 25

1988 92 93 100 92 167 56

1989 92 93 100 92 170 58

1990 92 93 100 92 258 59

1991 92 93 100 95 259 59

1992 92 93 100 94 259 63

1993 92 93 100 94 259 63

1994 92 89 100 94 259 65

1995 92 88 100 94 259 65

1996 92 93 112 94 259 65

1997 92 93 113 94 259 72

1998 92 90 113 94 259 73

1999 92 90 113 94 261 73

2000 92 90 113 94 261 77

2001 92 90 113 94 261 78

2002 92 90 113 94 259 78

2003 92 126 115 97 259 78

2004 92 126 115 99 259 77

2005 92 132 115 101 264 80
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Asl›nda bu flu anlama gelir: Her y›l ancak üretilen petrol miktar› kadar yeni petrol keflfedilmifltir, ne az ne
de fazla. Bu kadar önemli ülkede, seneler boyunca yaln›zca üretimden kaybedilen rezervi karfl›layacak
kadar petrol keflfedilmesine insan›n inanas› gelmemektedir.

Dolay›s›yla gerek iç gerek d›fl bas›nda olsun halen bu rakamlar›n sorgulanmadan kullan›lmas›na flafl›rmamak
mümkün de¤il. ‹leride ayr›nt›l› olarak de¤inece¤imiz petrol üretim zirvesi ekolünün önde gelen isimlerinden
Dr. Colin Campbell bu çarp›kl›¤› y›llard›r ifade etmekte ve bahseti¤imiz kaynaklardaki rezerv rakamlar›n›
politik rezervler olarak adland›rmaktayd› ancak pek taraftar bulamam›flt›. Peki güvenilebilecek baflka bir
kaynak yok mu? Var(d›)! Ülkelere göre petrol sahalar› baz›nda rezerv ve üretim rakamlar›n› veren çok güçlü
iki kurulufl bulunmaktad›r.

IHS Energy
WoodMackenzie

Bu iki kurulufl, petrol sahalar› baz›nda son derece ayr›nt›l› bilgileri içeren veri bankas›na sahiptir. IHS Enerji,
örne¤in, her y›l kendi veri bankas›ndaki bilgileri de¤erlendirerek dünya petrol üretiminde son 10 y›ldaki
geliflmeleri içeren 50 sayfal›k bir rapor haz›rlamaktad›r. Bu 50 sayfal›k raporun fiyat› 5000 dolard›r. Veri
bankas›n›n tamam›n› almaya kalkmak demek milyon dolardan bahsetmek demektir. Dolay›s›yla müflterileri
s›n›rl› kalmaktad›r: Büyük petrol flirketleri, baz› geliflmifl ülkelerin kurumlar› ve de CIA!

Bahsetti¤imiz iki kurum en çok güvenilir kaynaklard› demifltik. Art›k güvenilirliklerini yitirdiklerini Jean
Laherrere’den ö¤reniyoruz. Laherrere, az önce ad›n› zikretti¤imiz petrol üretim zirvesi ekolünün en önde
gelen ilk 5 isminden biridir ve Colin Campbell’le birlikte 1990’l› y›llarda IHS Energy’de çal›flm›flt›r. Daha
geçen y›la kadar IHS Energy rezerv ve üretim rakamlar›n› en güvenilir teknik rezerv rakamlar› olarak
tan›mlayan Laherrere, art›k bu görüflünü de¤ifltirmifltir. Laherrere, bu kurumlar›n ilerideki potensiyel
müflterileri memnun etme yolunu benimsediklerinden dolay› art›k politik veriye do¤ru kayd›klar›n›
bildirmektedir.(49)

Buraya kadar bahsettiklerimiz bize piyasada mevcut OPEC rezerv verilerinin art›k politiklefltirildi¤ini ve
güvenilir olmad›¤›n› göstermektedir. Peki di¤er ülkeler için de durum böyle midir? Hay›r! Baz› geliflmifl
ülkeler son derece mükemmel ve düzenli olarak petrol ve gaz sahalar›n›n rezerv ve üretim rakamlar›n› ay
baz›nda vermektedir. ‹ngiltere, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerin son derece aç›k ve net
tan›mlarla oluflturduklar› saha baz›nda rezerv ve üretim rakamlar›n›, internette ücretsiz olarak kullan›ma
sunmalar› takdire de¤er bir tutumdur.

Öte yandan, bu konuda çözüm önerileri gelmiyor da de¤il. En çok yandafl toplayan öneri, Amerika’n›n ve
belkide dünyan›n en büyük enerji yat›r›m bankeri olan Matthew Simmons’tan gelmifltir. Matt Simmons
ayn› zamanda George Bush’un enerji dan›flman› olarak görev yapm›flt›r ve Suudi Arabistan’›n petrol
rezervlerinin bitmek üzere oldu¤unu kan›tlamay› amaçlayan çal›flmalar›yla ün salm›flt›r. Halihaz›rda
Uluslararas› Enerji Ajans›, G8 ve IMF baflta olmak üzere bir çok kurum, kurulufl ve devlet adam›n›n
destekledi¤i petrol rezervlerinde saydaml›k konusunun fikir babas› da Simmons’tur.

Simmons, petrol üreten her ülkenin önemli petrol sahalar›n›n rezerv, üretim ve orjinal petrol miktarlar›n›n
üçüncü flah›slar taraf›ndan onaylanarak kamuoyuna sunulmas›n› istemektedir. ‹lk bak›flta mant›kl› bir
istekmifl gibi gözükse de özellikle Arabistan ve Rusya’dan sert tepkiyle karfl›lanm›flt›r. Rusya devlet baflkan›
Putin, petrol rezervlerinin bir devlet s›rr› ve Rus mal› oldu¤unu beyan etmekle kalmam›fl bununla ilgili
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2004 y›l›nda bir kanunu yürürlü¤e bile sokmufltur. Birdenbire patlak veren bu saydaml›k furyas›, alt›nda
yatan gerçek nedenler aç›klanmad›¤›, dahas› yaln›zca petrolle s›n›rland›¤› sürece bir yere varmayacakt›r.(50)

Özet olarak, halen dünyada ne kadar petrol kald›¤›n› net olarak bilmiyoruz. Bilemeyece¤iz
de! Çünkü dünyada gerçekte ne kadar petrol oldu¤u ancak ve ancak son petrol damlas› da
üretildikten sonra bilebilece¤iz. Dahas›, petrol rezervleri bir yana daha dünyada kesin olarak
ne kadar petrol üretildi¤ini bile bilmiyoruz. Özellikle OPEC ülkeleri ve eski Sovyetler Birli¤i
ülkelerinin ço¤u için gösterilen rakamlar tahmin ve varsay›mdan öteye geçmemektedir.

Dolay›s›yla, bu flartlar alt›nda petrolün ne zaman bitece¤i tahminden ileriye geçememektedir.
Fakat ortada baz› gerçekler var ki, bize tahminde yol gösterebilir. O da flu: Her geçen y›l global
petrol talebi art›yor ve her geçen y›l buldu¤umuzdan fazlas›n› tüketiyoruz. Böyle giderse yak›n
bir gelecekte bu gerçek fiyatlara yans›yacakt›r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PETROL F‹YATLARI VE PETROLE ALTERNAT‹FLER

Arz, talep, jeopolitik ve ekonomik nedenlerden ötürü 1973’lere kadar ortalama nominal 2 dolarl›k yirminci
yüzy›l›n sonunda ise 20 dolarl›k petrol devri kapand›. Önümüzdeki 5 y›l içinde de 50 dolarl›k petrol devri
kapanm›fl olacakt›r. Belki ileride 100 dolarl›k petrole ucuz petrol diyece¤iz. Kimbilir?

4.1. 2000 Öncesi

Petrolün ilk ticari üretiminin yap›ld›¤› 1859 y›lndan sonraki 20 y›l süre içinde petrol fiyatlar› arz-talep
denegelerindeki de¤iflimlerden dolay› oldukça inifl ç›k›fllara sahne oldu. Amerikan petrol üretiminin zirve
yapt›¤› 1970 y›l›na kadar geçen 90 senede fiyatlar, 10-30 dolar band› aras›nda seyretti.

1. Arap-‹srail savafl›n›n bafllad›¤› 5 Ekim 1973’ten iki hafta sonra OPEC ‹srail’i destekleyen Amerika ve
Hollanda’ya karfl› petrol ambargosu bafllatt› ve hemen ard›ndan da petrol üretiminde k›s›tlamaya gitti.
Petrol arz›nda meydana gelen 4 milyon varillik aç›k Arap olmayan ülkelerdeki üretim art›fllar›yla
karfl›lanmaya çal›fl›ld› ama baflar›lamad›. Ambargonun sona erdi¤i 18 mart 1974’e gelindi¤inde fiyatlar

 neredeyse dörde katlanarak 11.65 dolara ulaflt›.

1974 ile 1978 aras›nda petrol fiyat›, 12-14 dolar aras›nda kald›. Enflasyondan ar›nd›r›ld›¤›nda bu dönemdeki
fiyat neredeyse sabit kald›. ‹ran devrimi Kas›m 1978 ile Haziran 1979 aras›nda piyasadan 2 milyon
civar›nda petrolün çekilmesine yol açt› ve fiyatlar yukar›ya do¤ru hareket etmeye bafllad›.1980’de ‹ran-
Irak savafl› her iki ülkenin toplam üretiminde günde 3 milyar varilden fazla azalmas›na neden oldu.
Gerek ‹ran devrimi gerekse ‹ran-Irak savafl›, fiyatlar›n 1978’teki de¤eri olan 14 dolardan 1981’de 35
 dolara ç›kmas›na neden oldu.

 1982’den 1985’e OPEC fiyatlarda istikrar sa¤lanmas› amac›yla üretim kotas› uygulamas› koydu. Bu y›llarda
Suudi Arabistan petrol fiyatlar›ndaki hareketlili¤i azaltmak için “swing producer” diye tabir edilen
dengeleyici üretici rolünü oynuyordu. Ne varki öteki OPEC üyesi ülkelerin belirlenen orandan fazla
üretmeleri yani aldatmalar› Suudi Arabistan’› bezdirdi ve A¤ustos 1985’de petrol fiyat›n› spot piyasa
 fiyat›na ba¤lad› ve 1986 bafl›nda da Arabistan üretimini günde 2 milyon varilden 5 milyon varile ç›kard›.
Nihayetinde petrol fiyatlar›nda büyük çöküfl yafland› ve petrol 10 dolara düfltü. Düflen petrol fiyatlar›

    öncelikle petrol ç›karma ve üretme maliyeti varil bafl›na 14 dolar olan Kuzey denizindeki üretimi sekteye
 u¤ratt›.



 1989-1990’da ABD deki 574 bin petrol kuyusundan 136 bini art›k ekonomik olmad›¤› düflüncesiyle ge
çici veya daimi olarak kapat›ld›. Petrol sektörünü besleyen bir çok yan kuruluflta bundan nasibini ald›.
Petrole olan alternatiflerin gelifltirilmesine de böylece balta vurulmufl olundu.

2. Irak’›n 2 A¤ustos 1990’da Kuveyt’i iflgali, Ocak 1991’de ABD’nin Irak’a ilk hava sald›r›s›n›n bafllatmas›
fiyatlar› yine yukar›ya tafl›d›.

3. Savafltan sonra petrol fiyatlar› 1994’e kadar yavaflça düflmeye bafllad›. Enflasyondan ar›nd›r›ld›¤›nda
1973’ten sonraki en düflük petrol fiyatlar›na ulafl›ld›. Ekonominin canlanmas› ve Asya kaplanlar›n›n
t›rman›fl› petrol fiyatlar›n›n tekrar canlanmas›na neden oldu. Tâki 1997’de Asya krizine kadar.

fiekil 13:  Petrol Fiyatlar›n›n Tarihsel Geliflimi, BP, 2005.

OPEC Aral›k 1997’de stratejik bir hata yapt› ve Asya ekonomilerinin krize girdi¤i bir dönemde üretim
kotalar›n›n %10 art›r›lmas› karar›n› ald› ve üretimi 28 milyon varile yaklaflt›rd›. Talepteki daralma ve üretim
art›fl› birleflti¤inde fiyatlar 10 dolara kadar düfltü. Hata yapt›¤›n› anlayan OPEC Mart 1999’da üretimini 4.3
milyon varil yani dünya üretiminin %6’s› kadar k›s›nca fiyatlar yine yükselmeye bafllad›. Bu arada Asya
ekonomilerinin toparlanmas› da talebi artt›rd›.

4.2. 2000 Sonras›

4. 2000-2002 y›llar› aras›nda petrol piyasas›ndaki beklenti OPEC üretim k›s›nt›s›n›n OPEC d›fl› ülkeler
  taraf›ndan rahatça karfl›lanabilece¤i do¤rultusundayd›. Bu düflüncenin arkas›ndaki beklenti ise OPEC’in

at›l kapasitesinin ileriki y›llarda artaca¤› idi. Bu beklentinin yanl›fl oldu¤u 2003 y›l›nda anlafl›ld›. Talep
beklenmedik oranda artt› ve OPEC beklenen kapasite art›r›m›n› gerçeklefltiremedi. Tam tersine, ABD’nin

 Irak’› iflgali nedeniyle global üretim kapasitesi sekteye u¤rad›.70
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fiekil 14:  Ocak 1985-Aral›k 2005 Ayl›k Cari Spot Petrol Fiyatlar› (dolar/varil)

Haziran 2004’ten beri petrol fiyatlar›n›n 40 dolar›n üzerinde kalmas› hatta 70 dolara ç›kmas› ve art›fl trendinin
yüksek volatilite ile birleflmesi petrolü medya gündeminden inmeyen bir konu haline getirdi ve acaba yeni
bir petrol krizi mi geliyor endiflesini gelifltirmeye bafllad›.

5. Konvensiyonel ekonomik teoriye göre, fiyatlar arz ile talebin çak›flt›¤› noktada belirlenir. Talebin h›zla
artt›¤› bir ortamda fiyatlar›n yükselmesi beklenir. Çin ve ABD’nin bafl› çekti¤i dünya petrol talebi,
2003’de %2.5, 2004’te % 3.7, 2005’te de %1.5 artarak günde 84 milyon varile dayand›.

Arz cephesinde özellikle OPEC’in üretim kapasitenin, ki Suudi Arabistan bu kapasitede en önemli paya
sahip, bir milyon varilin alt›na düflmesi ve meydana gelebilecek herhangi bir krizde piyasaya yeterli
petrolün verilemeyece¤i endiflesi ön plana ç›kan konu oldu. Irak boru hatlar›n›n ve petrol kuyular›n›n
sabotaj›, Suudi Arabistan’da petrol kurumlar›na yap›lan sald›r›lar, Nijerya’daki politik gerilim ve petrol
tesislerine yap›lan sald›r›lar, Norveç ve Venezuela’daki grevler, at›l tanker kapasitesinin kalmamas›,

 Meksika körfezindeki tayfunlar, Rusya’daki Yukos olay›, Amerikan rafineri kapasitesinin %97’lere varmas›,
Amerikan stratejik petrol rezervinin üst kapasite s›n›r›na kadar doldurulmas› gibi hadise ve olaylar arz

 cephesindeki en önemli konular oldu.

  Bunlara ek olarak, her ne kadar petrol stoklar›n›n y›llard›r en düflük seviyelerde oldu¤u ileri sürüldüyse
de güncellefltirilmifl rakamlar bunu do¤rulamad›. Asl›na bak›l›rsa dünya petrol piyasas›n›n Amerikan

    endüstri stoklar›na kilitlenmifl olmas› dahalen anlafl›lamam›fl bir olgudur. ABD’de stoklar› düzenli olarak
    aç›klayan iki kurum vard›r; Amerikan Petrol Enstitüsü ve Amerikan Enerji Enformasyon Dairesi. Birisinin

art›fl gösterdi¤inde di¤erinin azal›fl göstermesi oldukça kan›ksanm›fl bir durum asl›nda, ancak iki rapor
 aral›¤›nda fiyatlar sürekli hareketlilik gösterir.

Petrol istatistiklerinin, özellikle OECD üyesi olmayan ülkelerde fazla güvenilir olmay›fl› ve arz-talep
rakamlar›n›n sürekli olarak (bazen önemli boyutlarda) revize edilmesi, durumu iyice kar›flt›rmaktad›r.
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Örne¤in, OPEC’in kendisi de dahil olmak üzere kesin olarak ne kadar petrol üretti¤i gerçekte
 bilinmemektedir.

6. Ekopolitik ve jeopolitik kayg›lar da piyasadaki gerginli¤i hep yüksek düzeyde tutmufltur; Rusya’da Putin’in
 uluslararas› petrol flirketlerinin manevra alan›n› k›s›tlamas›, Çin’in dünyaya aç›larak kendine yeni enerji
 müttefikleri aramas›, Venezuela’n›n Güney Amerika’da ABD karfl›t› bir blok oluflturma çabas› ve ‹ran’›n
nükleer silah bulundurdu¤u gerekçesi ile yak›nda bölgenin ›s›naca¤› beklentileri, bu arada gittikçe
geliflen ‹ran-Venezuela-Çin iliflkileri, Kral Fahd’›n ölümü sonras› Suudi Arabistan’›n belirsizli¤i, ‹ran’daki
yeni hükümet ve nükleer bunal›m ve Sudan’daki iç savafl bu kayg›lar›n en önemlileridir. Pratikte bunlar›n
hiçbiri piyasada önemli fiziki bir k›s›tlamaya neden olmasa da bir çoklar›na göre risk primi ad› alt›nda

 fiyatlara 7 ila 14 dolar aras›nda bir fliflirme getirdi.

OPEC üyesi ülkelerin petrol bakanlar›n›n ve OPEC genel sekreterinin her f›rsatta demeçler vermeleri
    de piyasay› hep tetikte tutmaya yetti. Amerikan yanl›lar›n›n yapt›klar› aç›klamalar›n Chavez liderli¤indeki

  di¤er grubun yapt›¤› aç›klamalarla uyuflmamas› da piyasadaki havan›n sürekli olarak de¤iflmesine sebep
 oldu.

7. Bunlar yetmiyormufl gibi, bir de jeolojik nedenlerden ötürü petrol arz›n›n yak›nda talebi karfl›lamas›n›n
mümkün olamayaca¤› gündeme geldi. Petrol üretim zirvesi ekolü ad› verilen bir grup, 2005 ila 2010
 y›llar› aras›nda dünya petrol üretiminde zirve noktas›na gelinecegini ve o noktadan sonra petrol üretiminin
azalaca¤›n› savunmaktad›r. Royal Ducth/Shell grubunun geçti¤imiz y›l ispatlanm›fl rezervlerini %31
azaltmas› ve bir çok firman›n benzer revizyonlarda bulunmas›, büyük petrol flirketlerinin ürettikleri
petrolün yerine yenisini koymada son dört y›ld›r zorluk çekmeleri de petrol bitiyor mu endiflelerini
 do¤urmaya yetti ve piyasaya aynen yans›d›. Bu savlara dayanarak baz› kurumlar, çok yak›n bir zamanda
petrol fiyat lar›n›n 100, 180 ve hatta 360 dolara ç›kaca¤›n› savunmaya bile bafllad›.

‹statistikler, arz›n talebi karfl›layamad›¤› için fiyatlar›n yükseldi¤i iddias›n› do¤rulam›yordu. Tam tersine,
arz›n talepten fazla oldu¤unu gösteriyordu. Dolay›s›yla klasik kuram yetersiz kald› ve di¤er nedenler
 ortaya sürülmeye baflland›.

Art›k öyle bir seviyeye gelindi ki hava durumu beklentileri bile piyasay› etkilemeye bafllad›. “Fiyatlar
ç›kt›, çünkü havan›n so¤uk olmas› bekleniyor, fiyatlar indi, çünkü hava beklendi¤i gibi so¤uk olmad›”
gibi gerekçeler bile kan›ksanmaya baflland›. Ayn› durum, petrol stoklar› için de geçerlidir. Bu durum
karfl›s›nda ne yapaca¤›n› flafl›ran OPEC, fiyat band› uygulamas›n› 30 Ocak 2005’te kald›rd›.

ABD Merkez Bankas›(51) Baflkan› Greenspan, hazine müsteflar› Snow, Uluslararas› Enerji Ajans›’n›n bafl›
Mandil ve Avrupa Merkez bankas› yetkilileri, fiyatlardaki geliflmeleri mant›ks›z bir coflku olarak
nitelendirmekle beraber bir kriz beklentisinin yersiz oldu¤unu ama kriz riskinin halen mevcut oldu¤unu
 çeflitli kereler dile getirdiler.

8. Ama her nedense spekülatörlerin petrol fiyatlar›n›n artmas›ndaki rolü hep geri planda tutulmakta veya
tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. Halbuki vadeli ifllemler piyasas›ndaki hareketlilik, spekülatörlerin öneminin
küçümsenemeyece¤ini göstermektedir. 2004 y›l›nda NYMEX’teki ortalama günlük kontrat say›s› 150,000;
Londra’daki IPE petrol borsas›nda ise 75,000 idi. Her bir kontrat 1000 varile tekabül eder.72
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    Yani yaln›zca bu iki borsada günde ortalama 225 milyon ka¤›t varil el de¤ifltirmifltir. Dünya günlük petrol
üretiminin yaklafl›k üç kat›! 2005 y›l› ise yap›lan aç›klamalara göre tarihi rekor oldu. IPE’de el de¤ifltiren

 petrolün fiziki teslimi olmamas›na karfl›n, NYMEX’te en fazla yüzde biri fiziki olarak teslim ediliyor. Spot
 piyasa fiyat› ise vadeli piyasa (futures) fiyat›n› takip ediyor.

Spekülatörlerin kim oldu¤u konusunda nedense flimdiye kadar pek yorum yap›lmam›flt›r. Bu konuya
biz biraz aç›kl›k getirelim. Yat›r›m fonlar›, Amerikan emeklilik ve sigorta fonlar› flimdiye kadar belli bafll›
spekülatörler olarak zikredildi ancak baz› önemli isimler genelde verilmedi. Örne¤in, Goldman Sachs,
Barclay, Morgan Stanley, ABN Amro, Citigroup. Bunlar yaln›zca ka¤›t varil al›p satm›yorlar. Amerika’da

     yeni ç›kan uygulamalara göre uygun görülen bankalar fiziki olarak petrol al›p satabilmekteler. Amerikan
borsas›n›n teknoloji stoklar› fiyaskosundan sonra pek fazla kazanç getirmemesi, yukar›da sayd›¤›m›z
kurulufllar› petrol piyasas›na çekti. Petrolün dünyan›n en çok ticareti yap›lan ürün oldu¤u göz önüne

 al›nd›¤›nda biriken sermayenin ve kâr›n yine uluslararas› ticareti yap›lan bir mala kaymas› kaç›n›lmazd›.

9. Dolar›n de¤er kayb› da bir di¤er neden olarak gösterilebilir son zamanlardaki art›fllarda. Kas›m 2002’den
    beri avro, dolar karfl›s›nda daha de¤erli duruma gelmifltir. Bu yüzden avro cinsinden bak›ld›¤›nda fiyatlar

dolarda oldu¤u kadar fazla art›fl kaydetmedi. Dolay›s›yla art›k petrol fiyatlar›n›n analizinde avro-dolar
 paritesini de göz önünde tutmak gerekir.

fiekil 15:  Ocak 2000’den ‹tibaren Petrol Fiyatlar› ve Avro Dolar Paritesi

4.3. Fiyatlar Nereye Gidiyor?

Tarih, “Petrol fiyatlar› nereye gidecek?” sorusuna verilen cevaplar›n ço¤u kez yanl›fl oldu¤una tan›kt›r.
Örne¤in, 6 Mart 1999 say›l› the Economist dergisi* “drowning in oil” bafll›kla petrol fiyatlar›n› kapak konusu
yapm›flt›. ‹çindeki makaleler, o s›ralarda 10 dolar olan petrol fiyatlar›n›n 5 dolara kadar inece¤eni iddia
ediyordu. Dört gün sonra OPEC üretimini k›st› ve fiyatlar %25 artt›. Aral›k 1999’da petrol fiyat› 25 dolar
olmufltu.
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* Bu ünlü dergi, 2002 ve sonras›nda Türkiye ekonomisi konusundaki projeksiyon ve beklentilerinde büyük yan›lg›lar içinde olmufltur. Öyle anlafl›l›yor ki, derginin bir ünü de
“kaliteli isabetsizliklerinden” kaynaklan›yor(!)



Haziran 2005 sonunda Cambridge Energy Research Associate’in baflkan› Daniel Yergin, kapasite-talep aral›¤›
yeni kefliflerin devreye girmesiyle 6-7.5 milyon varil aç›laca¤›ndan fiyatlar›n 2008 civar›nda 40 dolar›n alt›na
inece¤ini iddia etmifltir.

Di¤er yandan, flimdiye kadar petrol fiyatlar›na iliflkin yapt›¤› tahminlerde yüksek baflar› oran›yla tan›nan
Boone Pickens, Haziran 2005 sonunda fiyatlar›n nereye do¤ru gitti¤ini bilmedi¤ini ama gidiflin yaln›zca
yukar›ya do¤ru olaca¤›n› ifade etmiflti. Bu düflüncesinin alt›nda da petrol üretiminde yak›nda zirve noktas›na
varaca¤›m›z yatmaktayd›.

Frans›z yat›r›m bankas› Ix›s-CIB ise 2015 y›l› petrol fiyat tahminini varil bafl› 380 dolar olarak vermekte ve
bu tahminin alt›nda yine petrol üretim zirvesini göstermifltir. Halbuki son dönemlerdeki fiyat art›fllar›nda
pek üzerinde durulmayan bir önemli nokta daha var. Petrol fiyatlar›nda referans olarak gösterilen WTI ve
Brent hafif ve sulfür miktar› çok az olan petrollerdir. Avrupa ve Amerika’daki rafineriler bu tip hafif petrolleri
iflleyen ve ç›kt›s›n›n en büyük bölümü benzin olan rafinerilerdir.

Benzin talebinin gittikçe artt›¤› bir ortamda hafif ve tatl› petrol üretiminin azalmas› bu tip petrolle daha
a¤›r olan bir petrolün fiyat› aras›ndaki aral›¤› açm›flt›r. Nispeten a¤›r bir petrol olan Meksikan Maya petrolü
ile WTI aras›ndaki fiyat fark› bu nedenledir ki 17 dolar seviyesine ç›km›flt›r.

A¤›r petrolü iflleyip hafif petrol ürünleri üretebilecek rafineri say›s› ise oldukça azd›r. K›sacas› talebin hafif
petrol yönünde oldu¤u ama arz›n a¤›r petrole do¤ru yöneldi¤i bir ortamda hafif petrol fiyat›n›n artmas›na
pek de flafl›rmamak gerekir.
Dolay›s›yla, ileride en kazançl› ç›kacaklar hafif petrol üreticileri ile a¤›r petrolden hafif ürünler elde edebilen
rafineriler olacakt›r.

4.4 Ham Petrole Alternatifler

Petrol genelde konvensiyonel ve konvensiyonel olmayan olmak üzere iki türe ayr›l›r. S›v› halde olan
konvensiyonel petrolün ç›kart›lmas› ucuz ve kolayd›r. Konvensiyonel olmayan petrol genelde petrol
flistinden, a¤›r petrolden, petrol kumlar›ndan, çok derin denizlerdeki petrolden, kömür ve gazdan elde
edilen petrollerden oluflmaktad›r. (Rusya’n›n da konvensiyonel olmayan kaynaklara sahip oldu¤u bilinmesine
karfl›n kantitatif bir miktar tahmini bulunmamaktad›r).

Kanada ve Venezuela konvensiyonel olmayan petrolün dünya çap›nda %90 varl›¤›na sahiptir. Bunlar›n
yan›nda ultra derin sularda olan petrol ile do¤al gazdan ve kömürden kimyasal prosesle elde edilen ham
petrol de konvensiyonel olmayan s›n›fa girer.
Konvensiyonel petrolün yerini alabilecek alternatifler çok olmakla beraber maliyeti ve miktar› önemlilik
arz eder. Konvensiyonel olmayan petrol deyince genelde flu kalemler ifade edilir.

A¤›r petrol (Heavy Oil, 10-17 API)
Çok a¤›r petrol (extra heavy oil, less than 10 API)
Petrol kumlar› (oil, tar sands)
Petrol flisti (oil shale, immature source rock)
Biyoyak›tlar (biofuels)74
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Gazdan petrol etme (gas to liquids)
Kömür ar›tmas› (coal liquefaction)
Hidrojen
Derin denizlerdeki petrol (deep water, 500 metreden fazla, polar)

A¤›r petrol üretiminin öncüsü olan Venezuela’n›n günlük sentetik petrol üretimi 500 bin varildir. Üretimin
önümüzdeki 5 sene içersinde günde bir milyon varile ç›kar›lmas› amaçlanmaktad›r. Venezuela’n›n baz›
yerlerinde a¤›r petrol konvensiyonel metotlarla üretilirken genelde madencilik yöntemleriyle ç›kar›lmaktad›r.
Do¤al olarak üretim maliyetleri klasik petrole göre oldukça fazlad›r.

Petrol kumlar› üretiminde en büyük söze sahip Syncrude flirketi, kuruldu¤u 1978’ten beri 1.5 milyar ton
petrol kumu kazd›. Keops piramidi, Çin seddi, Süveyfl kanal› ve dünyan›n en büyük on baraj›n›n toplam›ndan
fazla! Kanada’da bulunan Alberta katran kumlar›n›n bugünkü flartlar alt›nda 300 milyar varil ekonomik
olarak üretilebilir miktara sahip oldu¤u tahmin edilmektedir.(52) Yani Suudi Arabistan’›n petrol rezervlerinden
fazla. Fakat genelde kabul edilen rakam 175 milyar varildir.

Bugün katran kumlar›ndan elde edilen petrol miktar› günde bir milyon varil civar›ndad›r. En iyimser Kanada
kaynakl› tahmin bu üretimin önümüzdeki 10 y›l içinde 2.5 milyon varile, 2030 y›l›nda da ancak günde 5
milyon varile ç›kaca¤›n› belirtmektedir. Bir varil sentetik petrol elde etmek için iki ton katran kumunu
ifllemek gerekir. Suncor Energy ve ‹mperial oil gibi büyük üreticiler flimdiden 38 milyar dolar yat›r›m
yapmay› düflünüyorlar.

Kanada’n›n katran kumlar›n›n gelecekteki petrol arz›nda önemli bir katk›da bulunmas› beklenmesine karfl›n
Kanada’n›n çevre korumas›na verdi¤i önem ve bu kumlardan petrol üretmedeki verim oran› genellikle göz
ard› edilmektedir. Her fleyden önce bu proje büyük miktarda enerji girdisi gerektirmektedir. Atmosfere
verilen zarar klasik petrol üretme yöntemlerine göre çok daha fazlad›r. fiunu da belirtmek gerekir ki, katran
kumlar›ndan elde edilen her bir varil petrol için 2.5 varil su harcanmaktad›r.(53)

Shale oil, flistten elde edilen petroldür. Petrol flisti organik madde içeren kireçtafl› olarak tan›mlanabilir.
Kireç tafl›, kil ve kalsiyum karbonat kar›fl›m›d›r ve genelde bitki art›klar›ndan dönüflen ve kerojen ad› verilen
organik madde ise daha henüz tam k›vam›na gelememifl petrol içerir. fieylden elde edilecek petrol, gereken
su miktar› ve ortaya hacimsel olarak ç›kacak ola¤anüstü art›k nedeniyle b›rak›n konvensiyonel petrolü
ikame etmeyi yüzde katk›s› bile en az›ndan önümüzdeki 15-20 y›l süresince önemsiz olacakt›r. Bir ton
fleylden yaklafl›k 45 litre sentetik petrol elde edilmektedir. Di¤er bir tahmin bir ton shale oil’den ancak
100 kg. ham petrol elde edilebilece¤i yönündedir. Yani ancak %10 verim. Ama bunun yan›nda yeryüzünde
bulundu¤u miktarlar büyük rakamlarla ifade edilmektedir. (yaklafl›k 400 milyar ton petrol eflde¤eri veya
2.8 trilyon varil).

Biyoyak›tlar: ‹kinci dünya savafl› s›ras›nda petrolün k›t oldu¤u yerlerde petrolün yerini tutabilecek muadili
yak›tlar gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›. Bunlardan en önemlisi Japonlar›n pirinçten benzin üretmesidir.

Etil Alkol ve Metil Alkol (Etanol ve metanol) gibi ürünler içten yanmal› motorlar›n icad›ndan beri kullan›la
gelmifltir. Bunlar benzine kar›flt›r›ld›¤›nda ortaya ç›kan ürüne asl›nda Gasohol denilir. 1970’lerden beri
Brezilya’da halen uygulanan bu yöntem bir çoklar› taraf›ndan ham petrole rakip bile gösterilmifltir. Gasohol
benzine nazaran daha yüksek oktana sahiptir, daha yavafl ve tamamen yanar.

52 Bu tahmin katran kumlar›ndan sentetik petrol elde etmede dünyan›n en büyük flirketi olan  Syncrude  Canada Ltd. taraf›ndan yap›lmaktad›r.  http://www.syncrude.com/
53 Ayr›nt›l› bilgi için Jay Hanson’un web sitesine bak›n›z http //www dieoff com/



Etanol genellikle patates, m›s›r, fleker kam›fl›, bu¤day gibi tar›m ürünlerinin distilasyonu ve fermantasyonu
ile elde edilir. S›cak havada benzine oranla daha fazla buharlaflt›¤›ndan s›cak klimada kullan›ld›¤›nda asl›nda
ozon tabakas›na zararl›d›r.

Metanol, fosil ve yenilenibilir enerji kaynaklar›ndan elde edilebilen ve benzine kar›flt›r›ld›¤›nda oktan
miktar›n› (yani benzin kalitesini) art›ran bir yak›t tipi olmas›na karfl›n en çok MTBE (methyl tertiary butyl
ether) katk› maddesinin üretiminde kullan›l›r. Do¤rudan kullan›labildi¤i gibi benzin kar›fl›m› olarak da
kullan›l›r. Örne¤in, M85, %85 metanol ve %15 benzindir. Sanayi, tar›m art›klar› ve çöp gibi biyomastan elde
edilen metanolün litresi yaklafl›k 20 cent’e mal olmaktad›r.

Biyoyak›tlar, oldukça ra¤bet görmesine karfl›n konvensiyonel petrolün yerini doldurmas› gibi bir olas›l›¤›
yoktur. 1970’li y›llar›n ortalar›ndan beri Brezilya benzin ithalat›n› azaltmak için etanol üzerinde çal›flmaktad›r.
Etanol, Brazilya’da fleker kam›fl›n›n ar›t›lmas› ile elde edilmektedir. Halen Brezilya benzine %40 oran›nda
etanol kar›flt›rmaktad›r. Fakat dünya bezin üretiminde etanolün pay› %2’yi geçmemektedir.

M›s›rdan elde edilen etanolle karfl›laflt›r›ld›¤›nda fleker kam›fl›ndan elde edilen etanol daha verimsizdir
(yetifltirilmesi, tafl›nmas› ve ar›t›lmas› göze al›nd›¤›nda). Brezilya halen y›lda ortalama 19 milyar litre fleker
kam›fl› etanolü üretmektedir. (litresi 15 cent’ten). 2004 y›l›nda ABD’de 13 milyar litreye yak›n etanol üretildi.

Etanolün petrolden üretilen benzinin yerini almas› demek, bir anlamda bütün dünya tar›m alan›n›n enerji
tar›m›na çevrilmesi demektir. Bu yüzden etanolün global çapta bir çözüm olarak düflünülmesi mant›kl›
de¤ildir.

Gasohol’a en yak›n alternatif hayvansal ve bitkisel ya¤lardan veya bu tip ya¤lar›n art›klar›ndan elde edilebilen
biyodizeldir. Biyodizel petrolden elde edilen dizele göre daha yüksek güç, yak›t ekonomisi ve az motor
afl›nmas› sa¤lar. Sülfür oran› yok denecek kadar az ve ortaya ç›kard›¤› karbondioksit petrolden elde edilen
mazota göre çok daha az oldu¤undan ABD’de kullan›m› yayg›nlaflmaktad›r. Avrupa Birli¤inde, biyodizel’in
toplam yak›t tüketiminde pay›n›n bu sene sonunda %2 olaca¤› beklenmektedir. ABD’de biyodizelde temel
girdi olarak soya ya¤› veya m›s›r kullan›lmaktad›r. Biyodizel’in motorine harmanlanma oran› ise genelde
%5’i geçmemektedir.

Do¤al gaz petrolü k›smen ikame edebilir. En rahat ikame yerlerinin bafl›nda elektrik üretimi gelmektedir.
Bunu sanayi hammaddesi ve konut ›s›tmas› takip etmektedir. Ulafl›mda petrolün alternatifi s›k›flt›r›lm›fl
do¤al gaz ve gazdan s›v› teknolojisidir (GTL). Fakat bunlar›n kullan›m› global bazda marjinaldir. Do¤al
gaz›n, kömür ve petrola k›yasla çok daha temiz bir yak›t olmas› en büyük avantajd›r ve do¤al gaz kaynaklar›
yeryüzünde petrolde oldu¤u gibi yaln›zca belli bölgelerde yo¤unlaflmam›flt›r. Fakat maliyeti petrole göre
daha fazlad›r.

Do¤al gaz›n en büyük sorunu flimdilik tafl›ma maliyetidir. Gaz›n tafl›ma maliyeti petrole göre 7 kat daha
fazlad›r.(54) Petrol tankerlerle kolayca tafl›nabilmesine ra¤men gaz, s›v›laflt›rma tesisleri ve boru hatlar›n›
gerektirir. Her ne kadar gaz›n tafl›ma maliyeti S›v› Do¤al Gaz (LNG) ile düflse de 3000-4000 km’lik ulafl›mda
boru hatlar› ekonomikli¤ini korumaktad›r. Bu maliyetler do¤al olarak uzun vadeli kontratlar› gündeme
getirmifl ve petrolde oldu¤u gibi spot piyasas› henüz pek geliflmemifltir. ‹leriki y›llarda kontrat sürelerinin76
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bugünkü ortalama de¤eri olan 20-25 y›ldan 5-10 y›la düflece¤i tahmin edilse de gaz›n tamamen spottan
sat›lmas› ileriki y›llarda mümkün gözükmemektedir. Önünüzdeki on y›lda LNG art›fl h›z›n›n %10 civar›nda
olaca¤› tahmin edilmektedir. Fakat gaz›n flu anda oldu¤u gibi önümüzdeki y›llarda da en önemli problemi
gaz fiyatlar›n›n petrol fiyatlar›na endekslenmesidir. E¤er ileriki y›llarda bu link kopar ve gaz fiyatlar› elektrik
fiyatlar›na endekslenirse gaz›n daha da yayg›nlaflmas› mümkündür.

Kömür, eski bir enerji kayna¤› olmas›na ra¤men, bollu¤u ve ucuzlu¤u nedeniyle halen gündemden
düflmemifltir. Gelifltirilen temiz kömür teknolojileri çevreye zarar› azaltmakta ve elektrik üretiminde gazla
olan rekabeti korumaktad›r. Yüzlerce y›l daha yetecek kömür varl›¤› bulunmaktad›r ve dünyadaki en büyük
kömür yataklar› Amerika, Çin ve Rusya’dad›r. Kömürden petrol elde etmek mümkündür ve 1840 y›llar›nda
Almanya’da gelifltirilen bu yöntem günümüzde halen uygulanmaktad›r. Bu yöntem, ikinci dünya savafl›nda
Almanlar taraf›ndan uygulanm›flt›r ve flu anda en önemli üretim Güney Afrika’da yap›lmaktad›r. Kömürün
s›v›laflt›r›lmas› yöntemi ad› verilen yöntemin (coal liquefaction) amac› %5-6 hidrojen içeren kömürü %12-
14 hidrojen içeren s›v› forma sokmakt›r. Bu da ya karbon miktar›n›n azalt›lmas› ya da hidrojen miktar›n›n
azalt›lmas› ile sa¤lan›r.

4.4.1 Hidrojen: Hidrojen bir alternatif olarak gösterilmesine karfl›n bir çok nokta gözden kaç›r›lmakta
ve mucize çözümmüfl gibi tan›t›lmaktad›r. Her fleyden önce hidrojen bir enerji kayna¤› de¤ildir, enerji
tafl›y›c›s›d›r. Nükleer teknoloji ile üretilen hidrojen haricinde halen üretilen hidrojen asl›nda fosil yak›t
bazl›d›r ve üretilmesinde sera gaz emisyonu ortaya ç›karmaktad›r. Son bir kaç y›ld›r önemli ilerlemeler
kaydedilmesine karfl›n hidrojenin petrolün yerini doldurmas› 75 y›ldan önce mümkün de¤ildir. ‹flin as›l
problemli taraf› ise mevcut petrol rezervlerinin 75 y›l daha talebi karfl›lamas›n›n mümkün olmamas›d›r.

Ulafl›m sektöründe petrolün yerini tutabilecek alternatiflerin genelde üç tip dezavantaj› vard›r: maliyet,
çevre ve al›nan enerjinin verilen enerjiden fazla olmas›. Petrole alternatif olarak gösterilen nükleer, rüzgar
vs. gibi di¤er enerji kaynaklar› ise ulafl›m sektöründe bir alternatif olmaktan ç›kmaktad›r. Bunlar ancak
elektrik üretiminde ve ›s›tmada petrolü ikame edebilir. Oysaki do¤al gaz ve nükleer elektrik üretiminde
ve ›s›tmada petrolün yerini tamamen doldurabilir ve bu konuda oldukça önemli ilerlemeler halen
kaydedilmektedir. Konumuz d›fl›nda kald›¤›ndan bu enerji kaynaklar›na girmeyece¤iz ama çok k›sa bir
yorum yapmakta fayda görmekteyiz.

4.4.2. Rüzgar: Rüzgar bölgesel bir araçt›r. Rüzgar›n kuvvetli oldu¤u kuzey Avrupa, hidroelektri¤e alternatif
haline gelebilir. Bir alternatif olarak kalmakla birlikte çözüm de¤ildir çünkü rüzgar›n esmedi¤i zamanlarda
kay›p elektrik ihtiyac›n›n baflka yollarla karfl›lanmas›n› gerektirir. Gürültüsü, görüntüsü ve kufllara verdi¤i
zarar gittikçe gündeme gelmektedir.

4.4.3 Metan: Bunlar, buz gibi gözüken kat› bir maddedir ama ateflle temas etti¤inde yanar. Eridi¤i zaman
yan›c› gaz ortaya ç›kard›¤› için yanan buz olarak da adland›r›l›r. Su molekülleri aras›nda bir kafeste s›k›flm›fl
metan gaz› suyun donma noktas›na yak›n s›cakl›kta yüksek bas›nç alt›nda suyla temas etti¤inde metan
haline gelir. Bugünkü teknoloji ile bu oluflumlar›n yeryüzünde tam olarak nerelerde mevcut olduklar› pek
bilinmemektedir. Ortalama 40 trilyon metre küp ç›kar›labilir bilinen metan hidrat oldu¤u tahmin edilmesine
karfl›n, halen pratik olarak ç›kar›labilmifl bir miktar bulunmamaktad›r ama ABD bu konuda yo¤un çal›flma
yapmaktad›r.



4.4.4. Nükleer Enerji: Fosil yak›tlar› bugün kald›r›p onlardan sa¤lanan enerjiyi nükleerden elde etmeye
kalksak, 10000 adet büyük nükleer santral kurmam›z gerekir. Termonükleer füzyon, günefl enerjisi ile
nükleer teknolojinin birleflti¤i bir çözümdür ve gelecek vaat etmektedir. Çevreciler her ne kadar nükleere
karfl› ç›ksalar da, her geçen y›l gittikçe artan elektrik talebini hiç bir enerji kayna¤›n›n nükleer olmaks›z›n
karfl›lanmas›n›n mümkün olmad›¤›n› kabullenmektedirler.
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM

PETROLÜN ÜRET‹M Z‹RVES‹

Bir çok uzman daha ilk bulundu¤u günden itibaren petrolün yak›nda tükenece¤i kehanetinde bulunmufltu.
Bu kehanetlerin hiçbirisi bu güne kadar do¤ru ç›kmad›. Her fleyden önce halen dünyada ne kadar petrol
kald›¤›n› kesin olarak bilmiyoruz. Ortada dolaflan rakamlar ise tahminden öteye geçememektedir. Daha
keflfedilmemifl petrol kaynaklar›n›n miktar› da sadece tahminden ibarettir.

Buna ra¤men petrolün ne zaman bitece¤ini hep merak etmiflizdir. Y›llard›r, “30 y›ll›k petrolümüz kald›”
gibi hurafeler duyagelmiflizdir. Aradan 30 y›l geçti ve bu sefer 40 y›ll›k petrolümüz kald› deniliyor. Peki
gerçek ne?

Petrol, yenilenemeyen bir enerji kayna¤›d›r ve 19. yüzy›lda bafllayan petrol serüveni bir gün
sona erecektir. As›l önemli olan petrolün ne zaman bitece¤i de¤il, petrol arz›n›n ne zamandan
itibaren talebi karfl›lamaya yetmeyece¤idir. Çünkü bu noktadan itibaren ba¤›ml›s› oldu¤umuz
petrol gittikçe k›tlaflan bir kaynak haline gelecek ve dolay›s›yla fiyat› bugünlerde tahmin
edemeyece¤imiz seviyelere ulaflabilecektir. ‹flte bu noktaya petrolün üretim zirvesi veya
‹ngilizce literatürde bilinen ad›yla “Peak Oil” denir.

5.1. Hubbert E¤risi

Petrolün üretim zirvesi terimini ilk ortaya atan M. King Hubbert (1903-1989)’tir.(55) Hubbert, emekli olana
kadar Houston’daki Shell araflt›rma laboratuar›n›n müdürü olarak çal›flm›fl, 1976’ta emekli olduktan sonra
da USGS’de k›demli jeofizikçi olarak çal›flm›flt›r.

Bir petrol kuyusunda üretim önceleri üstel olarak artar ve daha sonra plato yani yatay üretime geçilir. Suni
bas›nç yaratma yöntemleri zamanla verimi art›rmada etkisini kaybeder ve nihayet kuyudan yap›lan üretim
üstel olarak düfler. Her bir kuyunun üretim e¤risi toplu olarak ele al›nd›¤›nda sahan›n üretim e¤risi elde
edilir. Bir petrol sahas›n›n üretim e¤risi ise çan e¤risini and›r›r. (fiekil-16) ‹flte Hubbert e¤risinin bafllang›ç
varsay›m› budur.

Hubbert’in Çan E¤risine hipotezine göre petrol kuyular›nda oldu¤u gibi bir petrol sahas›nda da üretime
baflland›ktan sonra önce h›zl› bir art›fl yaflan›r sonra zirve üretimine gelinir, zirveden sonra k›sa bir platonun
ard›ndan düflüfl bafllar ve asimptotik olarak s›f›r üretime yaklafl›l›r. E¤ri alt›ndaki alan yada di¤er bir deyiflle
e¤rinin integrali ise toplam üretim miktar›n› verir.

55 Bak›n›z, M. King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies: http://hubbert.mines.edu/. Ayr›ca Hubbert Webliography
http://quasar.physik.unibas.ch/~fisker/401/oil/hubbweba.html



fiekil 16:  Petrol Kuyusu ve Petrol Sahas›n›n Üretim Profili

Hubbert, petrol üretim zirvesinin aynas›n›n petrol keflif zirvesi oldu¤unu iddia etmifltir. Yani, petrol
sahalar›n›n keflfinin izledi¤i e¤ri ile sahadan yap›lacak üretimin çizece¤i e¤rinin ayn› yap›da olaca¤›n› var
saym›flt›r.(56)

Amerikan petrol sahalar›n›n y›llara göre kefliflerini izledikten sonra bunlar›n 1930 y›l›nda zirve yapan çan
e¤risine benzer bir görünüm arz etti¤ini fark eden Hubbert, kefliflerle üretim e¤rilerini üst üste koydu¤unda
her iki e¤rinin zirve noktalar›n›n 40 y›l ara ile çak›flt›¤›n› görmüfltür.

Buradan hareketle Hubbert, flu hipotezi ortaya atm›flt›r: Bir petrol yata¤›ndan yap›lan üretim, yataktaki
petrol miktar›n›n yar›s› ç›kar›ld›ktan sonra azalmaya bafllar. Azalma bafllad›¤› andan itibaren de talebin
karfl›lanmas› mümkün olmayacak.

Hubbert, birikimli petrol kefliflerinin s›f›r noktas›ndan bafllayarak (büyük petrol sahalar›n› bulmak kolay
oldu¤undan) üstel olarak artaca¤›n› ama belli bir noktadan sonra art›k büyük sahalar›n kalmayaca¤›n› ve
kalan petrol sahalar›n›n nispeten daha az petrol içerece¤ini varsayd›.(57)  Dolay›s›yla zamanla bu üstel yap›
her ne kadar bir çok petrol sahas› keflfedilse de içerdikleri petrol miktar› az olaca¤›ndan bir doyum noktas›na
ulaflacak ve bir tarihte keflifler bitecekti. ‹flte petrol üretim zirvesi ad› verilen o tarihi belirleyebilmek için
Hubbert lojistik e¤rilere baflvurdu.

Birikimli petrol kefliflerini veren bu “S” fleklindeki e¤rinin en üst noktadaki de¤er bize toplam petrol
varl›¤›n› verecektir. Birikimli petrol üretim e¤risi, birikimli keflif e¤risine benzer yap›da oldu¤undan söz
konusu iki e¤ri aras›ndaki her hangi bir nokta bize ispatlanm›fl petrol rezervini yani kalan petrol miktar›n›
verecektir. Kalan petrol anlam›na gelen bu e¤rinin yap›s› da çan e¤risini and›racakt›r

Hubbert, üretim zirve noktas›n›n ne zaman olabilece¤ini tahmin etmek için ABD’nin 48 eyaletine ait keflif
ve üretim miktarlar›n› incelemeye bafllad›. Amac› yaln›zca zirve noktas›n›n tarihini de¤il, miktar›n› da
belirlemekti. Önce 1954’e kadar verileri bir grafi¤e döktü. O zamana kadar ABD’de ç›kar›labilir nihai petrol
rakam›n› belirleyebilmek için yap›lm›fl çal›flmalar› da inceleyerek kendisine bir de¤er aral›¤› belirledi: 150-
200 milyar varil. Hubbert, bu de¤er aral›¤›na teorisini uygulayarak 150 milyar varil hipotezi alt›nda zirveye
1960 y›l›nda 2.8 milyar varil ile, 200 milyar varil hipotezi alt›nda ise 1971 y›l›nda 3 milyar varil ile ulafl›laca¤›
sonucuna vard›. ‹flte bu teoriyi kullanan Hubbert, Amerika'n›n (48 eyaletinde) petrol üretiminin 1970 y›l›nda
zirve noktas›na gelece¤ini Amerikan Petrol Enstitüsü  Petrol Rezervleri komitesinin 1956’daki toplant›s›nda
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56 M.K. Hubbert, (1962), Energy Resources: A Report to the Committee on Natural Resources, National Academy of Sciences-National Research Council,  Publication 1000-D, Aral›k.
57 Hubbert e¤risi konusundaki en net ve aç›k metinlerden birisi George Pazik’in Fishing Facts adl› bal›kç›l›k dergisinin 1976 y›l› Kas›m say›s›ndaki editörlük yaz›s›d›r.
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ortaya att›.(58) O s›ralarda Hubbert Shell’de çal›fl›yordu ve Shell’deki patronu Hubbert’i konuflmas›n›
yapmamas› için son dakikaya kadar ikna etmeye u¤rafl›yordu.(59) Fakat o kimseyi dinlemedi ve bildirisini
sundu.

Hubbert’in ortaya att›¤› teoriyi hiç kimse dikkate almad› ve onu afl›r› kötümser olmakla suçlad›, ta ki
Amerika'n›n petrol üretiminin gerçekten 1970 y›l›nda üretim zirvesine geldi¤inin fark›na var›lmas›na kadar.
O tarihten bu yanad›r Amerika'n›n petrol üretimi her geçen y›l gittikçe düflmektedir. Hubbert’in orijinal
modelinin ne kadar bilimsel oldu¤u tart›flma götürür ama tarihe Hubbert e¤risi olarak geçen bu prensip
önemlidir ve petrol üretim zirvesi çal›flmalar›n›n temelini oluflturur. Hubbert ve onun takipçileri daha
sonra dünya petrol üretim zirvesine ne zaman gelinece¤i üzerinde yo¤unlaflt›lar.

fiekil 17: Gerçekleflen ABD Petrol Üretimi ve Hubbert E¤risi (milyar varil/gün)

Bütün bunlar dönüp dolafl›p kilit bir soruya geliyor: Dünya petrol üretim zirvesine ne zaman gelinecek?

58 Production Division, Southern District of the American Petroleum Institute, 7-10 Mart 1956, San Antonio, Texas.
59 Hubbert’in meslektafl› ve arkadafl› olan M. Grenon’un yazara anlatt›klar›.



Kaynak: Karbuz, S. (2004). Oil Statistics as an Invisible Political Weapon, 22 Temmuz.

fiekil 18: Dünya konvansiyonel ham petrol üretim zirvesi ve sonras› (milyar varil/gün)

Hubbert e¤risinin de¤iflik versiyonlar›, flimdiye kadar son derece yo¤un olarak kullan›lmakla beraber halen
en iyi yöntemdir denilememektedir. Bunun temel nedeni de kullan›lan yöntemlerde yap›lan varsay›mlard›r.

Yap›lmas› gereken varsay›mlar›n bafl›nda, dünyan›n ne kadar petrolü oldu¤u ve bunun ne kadar›n›n
yeryüzüne ç›kar›labilece¤i gelmektedir. Bu konuda yap›lm›fl 170’ten fazla çal›flman›n sonuçlar›, bize, toplam
dünya petrol varl›¤›n›n 2-3 trilyon varil civar›nda oldu¤unu göstermifltir. Yap›lan çal›flmalar›n büyük
ço¤unlu¤u, bu aral›k aras›nda bir de¤eri çal›flma esas› olarak almaktad›r.

Di¤er varsay›mlar; zirve noktas›na gelifl süresine kadar beklenen üretim art›fl oran›, zirve esnas›nda ne
olaca¤›, ve zirveden sonraki düflüflün miktar›d›r. E¤er zirvenin bir süre yatay seyir yapmas› bekleniyorsa,
bu sürenin ne kadar olaca¤› da varsay›mlar aras›nda yer almal›d›r. ‹flte petrol üretim zirvesinin tarihini
belirlemek amac›yla yap›lan çal›flmalar›n farkl›l›klar›n›n temelinde bu varsay›mlar yatmaktad›r.(60)

Genelde bu varsay›mlar alt›nda petrolün gelece¤ini analiz edenler, kötümserler ve iyimserler olarak ikiye
ayr›lmaktad›r.

5.2. Kötümserler ve ‹yimserler Ekolü

5.2.1. Kötümserler Ekolü: Kötümserler ekolünün liderleri genelde petrol sektörünün içinde yaflam›fl,
kuyu açm›fl, ömrünü petrole vermifl teknik insanlard›r ve dünya petrol üretim zirvesine çok yak›nda
gelinece¤ini savunmaktad›rlar. Bu grup, Hubbert e¤risinin gelifltirilmifl bir çok versiyonunu dünya petrol
üretimini modellemede kullanmaktad›r. Kulland›klar› “çok yak›nda” terimi, 2005 ile 2015 y›llar› aras›nda
de¤iflmektedir.
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60 Yap›lan zirve tahminlerinin listesi için bak›n›z. S. Andrews, ve R. Udall (2003), Oil Prophets: Looking at World Oil Studies Over Time. ASPO Paris konferans›nda
 sunulan tebli¤.  Ayr›ca bak›n›z, http://www.oildepletion.org/roger/Key_topics/Past_forecasts/past_forecasts1.htm
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Bu grubun en popüler iki lideri, Colin Campbel ve Jean Laherrere’dir.(61) Oxford jeoloji mezunu olan
Campbell, Texaco, BP ve Amoco gibi büyük petrol flirketlerinde 30 y›l çal›flm›flt›r. Laherrere’de Frans›z
Total flirketinde senelerce çal›flm›fl ve arama grup müdürlü¤ü yapm›flt›r.

Bu ikilinin Petroconsultant flirketinde (flimdi IHS Energy) çal›flt›klar› 1995 y›l›nda haz›rlam›fl olduklar› World
Oil Supply 1930-2050 adl› çal›flmas›, 32000 dolara sat›lmaktayd›. Bu çal›flma, petrol üretim zirvesine 2000
y›l›nda gelinece¤ini belirtiyordu (Hubbert’de 2000 y›l›n› zirve y›l› olarak belirlemiflti). ‹kilinin 1998’de
Scientific American dergisinde yazd›¤› bir makale(62) karamsarlar ekolünün temel yap›tlar›ndan biridir.
Makalenin en önemli yönü petrolün bitmeyece¤i ama art›k bol ve ucuz petrol devrini kapatmak üzere
oldu¤umuzu belirtmesidir.

Campbell, 2003 y›l›nda Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)’› kurdu.(63) Dernek her ay
düzenli olarak petrol zirvesi konusunda geliflmeleri içeren ve genelde her say›s›nda bir ülkenin detayl›
analizinin yap›ld›¤› bir dergi ç›karmaktad›r.(64) Bu derne¤e göre, dünyan›n petrol rezervleri 2 trilyon varilden
biraz fazlad›r ve flimdiye kadar bunun 1 trilyon varili üretilmifltir. Petrol zirve tarihi ise yaklafl›k 2008 olarak
verilmektedir. Bu tahmin konvensiyonel petrol için geçerlidir. Konvensiyel olmayan, do¤al gaz s›v›lar›,
derin sulardaki petrol, ve kaya madencili¤inden elde edilen petrol türlerini vs. eklendi¤inde zirvenin ancak
bir kaç y›l ötelenece¤ini iddia etmektedirler.

Grubun üçüncü temel kiflisi Princeton Üniversitesi profesörü olan ve Hubbert ile Shell’de beraber çal›flm›fl
Kenneth Deffeyes’tir. Çok popüler olan kitab›nda(65) üretim zirvesinin 2003 ila 2008 y›llar› aras›nda olaca¤›n›
söylemesine karfl›n daha sonralar› tahminini 2005 y›l› flükran günü olarak de¤ifltirmifltir.(66) Deffeyes, petrol
üretim zirvesine geldi¤imize ikna oldu¤u için çal›flmalar›n› art›k zirveden sonra ne olaca¤› üzerine
yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Kaynak: Campbell, 2005a.

fiekil 19: ASPO’nun Bölgelere ve Yak›tlara Göre Üretim Zirveleri

61 Campbell (2004, 2003, 1997) ve Laherrere (2001). Bu ikilinin yüzlerce makalesi bulunmas›na karfl›n burada yaln›zca bize göre en önemli olanlar› verilmifltir.
62 C.J. Campbell ve J.H. Laherrère (1998), "The End of Cheap Oil", Scientific American 278 (March). s. 78-83. http://www.hubbertpeak.com/sciam983.htm
63 ASPO web sitesi: http://peakoil.net/. Ayni amaçlar› tafl›yan bir baflka dernek ise 2001 y›l›nda kurulmufltu: Oil Depletion Analysis Centre (ODAC): http://www.odac-info.org/.
64 ASPO Newsletter arflivi http://www.asponews.org/
65 K.S. Deffeyes, (2001), Hubbert's Peak: The Impending World Oil Shortage. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
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Çok aktif olmamakla birlikte halen a¤›r toplar aras›nda yer alan önemli iki di¤er isim Ivanhoe ve Youngquist’tir.
Ivanhoe, Occidental petrol flirketinde çal›flm›fl olup halen Novum Corporation’da aktif olarak görev
almaktad›r. Colorado madencilik okulunda M. King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies’in
kurucusudur ve 2014 y›l›n› zirve olarak vermektedir.

Youngquist, yine öncülerden olan Richard Duncan ile beraber petrol arz›n›n gelecekteki seyri hakk›nda
birçok senaryolar gelifltirmifltir. Bu ikili, 42 ülkenin üretim profilini ayr› ayr› inceleyerek Hubbert e¤risine
uygulam›fllar ve dünya petrol üretim zirvesine 2007 y›l›nda gelinece¤i sonucuna varm›fllard›r.

Duncan, daha sonra modelde güncellefltirmeler yapm›flt›r. En son yapt›¤› çal›flmada dünya petrol üretiminin
%98.7’sine sahip 45 ülkeyi Hubbert e¤risine göre modellemifl ve nihai ç›kar›labilir petrol miktar›n›n 3.3
trilyon varil olarak varsay›lmas›n›n üretim zirvesini ancak 3 y›l öteleyece¤i sonucuna varm›flt›r. Duncan(2001
ve 2004)’a göre zirve sonras› y›ll›k üretim azal›fl› %1.3-%2.8 aras›ndad›r.

Karamsarlar›n önde gelenlerine daha öncede bahsetti¤imiz dünyan›n en büyük enerji yat›r›m bankeri olan
Matthew Simmons’da kat›lm›flt›r. George Bush ve Dick Cheney’e olan yak›nl›¤›yla tan›nan Simmons özellikle
Suudi Arabistan üzerine yo¤unlaflm›fl ve Arabistan’›n petrolünün giderek tükendi¤ini ortaya atmakla
dikkatleri üzerinde toplam›flt›r. Simmons kesin bir tarih vermemekte fakat çok yak›nda tabirini
kullanmaktad›r.(67)

5.2.2. ‹yimserler Ekolü: ‹yimserler, genelde tarihin tekerrür etti¤ini ve geçmiflte oldu¤u gibi flu an
yap›lan erken uyar›lar›n da yanl›fl olaca¤›n› savunmaktad›rlar. Klasik örnekleri ise flunlard›r: 1874'te Pensilvanya
eyaletinin jeolojisti, Amerika'n›n gece lambalar›nda kullan›lmak üzere en fazla 4 y›ll›k petrolün kald›¤›n›
söylemiflti. 1939 da Amerikan ‹çiflleri Bakanl›¤› 1952 y›l›nda dünya petrol arz›n›n tamamen tükenmifl
olaca¤›n› iddia ediyordu. Bununla kalmay›p Amerika’n›n en sayg›n kurumlar›ndan olan USGS, 1919 y›l›nda
petrolün 9 y›ll›k ömrünün kald›¤›n› söylemiflti ama 1920 y›l›nda petrol bollu¤u yafland›. Yine ayn› kurum
1920 y›l›nda dünyan›n toplam ç›kar›labilir petrol varl›¤›n›n 60 milyar varil oldu¤unu belirlemiflti ama bu
rakam 1950’de 600 milyar ve 2000'de de 2 trilyon varile çekildi (medyan ortalamas›).

Afl›r› iyimserlerden olan ekonomist Prof. Peter Odell, son kitab›nda petrolün azalmas›n› bir yana b›rak›n,
dünyan›n petrol kaynaklar›n›n flu ana kadar yaln›zca %15'inin tüketildi¤ini ve kalan %85’ine dokunulmad›¤›n›
ifade etmektedir. Fakat talep büyümesi nedeniyle petrol zirvesinin 2050 y›l› civar›nda yaflanaca¤›n› iddia
etmektedir.(68)

Her ne kadar iyimserlerden say›lmasa da petrolün gelece¤i konusunda önde gelen otoritelerden biri olan
Albert A. Bartlett dünyada ekonomik olarak ç›kar›labilir petrol varl›¤›n›n 2 trilyon varil oldu¤u varsay›m›nda
zirvenin içinde bulundu¤umuz y›lda gerçekleflmesi gerekti¤ini, 3 trilyon varil oldu¤u varsay›m›nda ise
zirveye 2019 y›l›nda gelinebilece¤ini iddia etmektedir.

Amerikan enerji bakanl›¤›n›n istatistik kolu olan EIA’n›n (Energy Information Administration) yapt›¤› en
son çal›flmada(69) zirve üretimine dünya nihai petrol varl›¤›n›n 3 trilyon varil oldu¤u varsay›ld›¤›nda 2037
y›l›nda gelinece¤i göstermektedir. Nihai ç›kar›labilir petrol miktar› 3.9 trilyon varil varsay›ld›¤›nda zirveye
2047’de, 2.25 trilyon varsay›ld›¤›nda ise 2026 y›l›nda gelinecektir denmektedir.
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67 Simmons, 2005.
68 P. Odell, (2004), Why carbon Fuels Will Dominate: The 21st Century’s Global Energy Economy, Multi-Science.
69 Alb t A B tl tt’i i il il ili l k htt // h bb t k /b tl tt/
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Haziran 2005’te EIA baflkan›n›n yapt›¤› bir konuflma, konvensiyonel petrol için bu rakamlar› afla¤› yukar›
onaylarken konvensiyonel olmayan petrolün dahil edilmesi halinde zirveye 2050’den önce gelinmeyece¤ini
ifade ederek son derece pembe bir tablo sunmufltur.

Yapt›¤› tahminlerde EIA’dan pek farkl› bir tablo çizmeyen Uluslararas› Enerji Ajans› ise zirve üretimine
2030’dan önce gelinmeyece¤ini iddia etmektedir.

Ekonomist Michael Lynch, iyimserlerin en ileri gelen savunucusu ve kötümserleri en çok elefltiren kiflidir.(70)

Lynch, yapt›¤› çal›flmalarda petrolün bir gün tükenece¤ini kabul etmekle birlikte kötümserlerin ekonomik
flartlar›n petrol arz›nda önem tafl›mad›¤› sav›na fliddetle karfl› ç›kmaktad›r.

‹yimserlerin ekonomist olan di¤er bir a¤›r topu Adelman’d›r.(71) Adelman iyimserlerin en iyimseri olarak
da nitelendirilebilir. Odell gibi petrol üretim zirvesine gelinecek noktay› jeolojinin de¤il ekonomik flartlar
ve teknoloji belirleyecektir sav›na kilitlenmifltir. Adelman bunlara ilaveten petrol kaynaklar›n›n s›n›rs›z
oldu¤unu ve talebin daima kendi petrolünü yarataca¤›n› iddia etmektedir.

“The Prize” adl› petrolün hikayesini anlatan kitab›yla Pulitzer ödülü alm›fl olan Cambridge Energy Research
Associates’in baflkan› Daniel Yergin, Haziran 2005 sonunda yapt›¤› bir aç›klamada zirve üretim noktas›na
2020 y›l›ndan önce gelinmeyece¤ini, 2020’den sonra bir süre plato üretimin devam edece¤ini aç›klam›flt›r.
Daha önceleri bir tarih vermekten kaç›nan ama son derece iyimser oldu¤u bilinen Yergin’in bu aç›klamas›n›n
ard›nda 2005-2010 aras›nda dünya çap›nda petrol üretim kapasitesine yap›lacak eklemeler yatmaktad›r.

Peki kim hakl›? Bir tarafta petrolün içinde yaflam›fl, kuyu açm›fl, ömrünü petrole vermifl karamsarlar, di¤er
yanda ço¤unlu¤unu ekonomistlerin ve akademisyenlerin oluflturdu¤u iyimserler. Asl›nda, Nasrettin hocan›n
dedi¤i gibi her iki taraf da bir bak›ma hakl›d›r. Ya da en az›ndan hakl› olduklar› taraflar vard›r. Bu görüfllerin
hangi konularda ne kadar hakl› veya haks›z oldu¤unu anlamak için önce savunduklar› tezlere ayr›nt›l› olarak
bakmak ve gerekmektedir.

5.3. Karamsar ve ‹yimser Ekollerinin Kriti¤i

Karamsarlar›n kriti¤ini yapman›n en do¤ru ve iyi yolu karamsar modellerin temelini teflkil eden Hubbert
e¤risine bakmakt›r.

Her fleyden önce Hubbert'in en büyük yan›lg›s›, Amerikan petrol kuyu yap›s›n› petrol yata¤›na genellenmesi
ve bu toplam sistemin dünya çap›nda ayn› olaca¤›n› varsaymas›d›r. Ayr›ca Hubbert modeli, Amerika gibi
serbest piyasa koflullar›nda üretilen petrole daha iyi uymaktad›r.

Politik faktörler, savafl, do¤al afetler gibi beklenmeyen faktörler veya ekonomik krizler üretimi etkileyece¤inden
Hubbert e¤risini kullanmak do¤ru olmayabilir. Hubbert e¤risi ile yap›lan gelece¤e iliflkin üretim tahmini
ancak uzun vade için geçerlidir. Hubbert, zirve zaman›n› do¤ru tahmin etmifl ama zirve üretim miktar›nda
yan›lm›flt›r.(72)

Hubbert ve onun takipçilerinin petrol üretimindeki tek önemli faktörün jeoloji oldu¤una kilitlenmeleri
en zay›f yönlerini oluflturmaktad›r. Halbuki piyasa flartlar› önemli bir etkendir.(73) Örne¤in, petrol fiyatlar›

70 M. C. Lynch., “Crying Wolf: Warnings about oil supply” http://sepwww.stanford.edu/sep/jon/world-oil.dir/lynch/worldoil.html
     M.C. Lynch, “The New Pessimism about Petroleum Resources: Debunking the Hubbert Model (and Hubbert Modelers)”, http://www.energyseer.com/NewPessimism.pdf
71 M.A. Adelman, (2004), “The Real Oil Problem”, Regulation, Vol. 27, No.1, Spring.
72 J. H Laherrère, “The Hubbert Curve : Its Strengths And Weaknesses” http://dieoff.org/page191.htm  ,
73 A. Cavallo, (2005), “Hubbert’s Model: Uses, Meanings, and Limits – 2”, Oil and Gas Journal, 13 Haziran.



düflük oldu¤unda petrol flirketlerinin milyarlarca dolar yat›rarak yeni petrol alanlar› keflfine ç›kmalar›n› ve
ucuz petrol üretmek için yar›flmalar›n› beklemek bir hata olur.

Di¤er yandan, Hubbert e¤risinin zirve noktas›na kadar üstel olarak büyümesi asl›nda bir petrol yata¤›ndaki
ilk üretim için oldukça normaldir. Fakat zirve üretiminden sonra Hubbert’in varsayd›¤› gibi düflüflün yine
üstel olmas› yerine Magoon’un(74) savundu¤u ve bizim de kat›ld›¤›m›z zirve üretim civar›nda bir plato olarak
adland›r›lan hafif iniflli ç›k›fll› bir üretim gerçekleflmesi daha mant›kl› gözükmektedir. Bu yatay aflamadan
sonra üretimin üstel olarak düflmesi normal olabilir.

Di¤er önemli bir nokta da daha önce birden fazla zirvenin olmas› olas›l›¤›d›r. Pazar flartlar› veya politik
nedenlerle üretim bir kaç sene art arda düflebilir ama bu daha sonraki y›llarda yeni bir üretim zirvesine
gelinmeyece¤i anlam›na gelmez. Di¤er bir deyiflle, birden fazla üretim zirvesi yaflamak mümkündür. Her
ne kadar gerek Hubbert, gerekse Hubbert’çiler birden fazla zirvenin olmas›n›n mümkün oldu¤unu
belirtseler de Hubbert e¤risinin bu durumda geçersiz oldu¤unu kabullenmemektedirler.

Daha öncede belirtti¤imiz gibi petrol rezervleri ve kaynaklar› konusunda maalesef çok ciddi, inand›r›c› ve
herkesin kullanabilece¤i bir veri kayna¤› bulunmamaktad›r. Campbell ve Laherrere, IHS Energy olarak
bilinen dünyan›n hemen hemen bütün petrol havzalar›na iliflkin üretim, rezerv gibi bütün teknik bilgileri
içeren ve son derece pahal› olan bir veri taban›n› kullanmaktad›rlar. Bu ikili bir zamanlar bu firmada
çal›flt›klar›ndan IHS veri taban›n› çal›flmalar›nda kullanmakta ama bu verilerden yola ç›karak kurduklar›
modellerin geçerlili¤i di¤er araflt›rmac›lar taraf›ndan test edilememektedir. En çok kullan›lan veri kaynaklar›
olan USGS ve BP Statistical Review rakamlar› ise yanl›fll›klarla doludur.

‹yimserlerle kötümserler aras›ndaki önemli tart›flma konular›ndan bir di¤eri de rezerv büyümesi ve bunun
petrol rezerv büyüklü¤üne etkisidir. Yataktaki petrol miktar› verisi konusunda iki yol vard›r. Ya IHS Energy
gibi bir veri taban›na sahipsinizdir ya da bu yataktaki rezervi baflka yollarla tahmin edersiniz.

Baflka yollarla tahminde en yayg›n kullan›lan yöntem y›llara göre üretimi kümülatif üretimle grafik üzerinde
göstermekle bafllar. Yatak boyutunu belirledikten sonra kümülatif bulufllar› “cumulative wildcat” (arama
sondaj›) karfl›s›nda grafik olarak gösterirsiniz. Sonra da buradan bir asimptot elde etmeye çal›fl›rs›n›z.  Bu
asimptot size URR denilen (Ultimate Recovarable Resources) yani mevcut flartlarda nihai olarak ç›kar›lmas›
mümkün olan petrol miktar›n› verir. Bu yönteme Creaming Curve denir.

Daha ne kadar petrol keflfedilece¤i ise keflif e¤risinin “creaming curve” yard›m›yla ekstrapole edilmesiyle
oluflturulan hiperbolik e¤ri ile tahmin edilir. Son aflamada kümülatif bulufllar y›llara göre grafike edilir ve
kümülatif üretimle özdeflleflebilecek flekilde kayd›r›l›r. Kümülatif buluflla kümülatif üretimin zirve noktalar›
aras›ndaki süre ise varsay›m olarak al›n›r. Bu yüzdendir ki gerek kötümserler gerekse iyimserler yüzlerce
grafikle istatistiki korelasyon aray›fl› içindedirler.

K›sacas› iyimserlerle karamsarlar›n mücadelesi,(75) asl›nda jeolojiye karfl› teknoloji ve ekonominin
mücadelesinden baflka yöne nedense çekilememifltir. Karamsarlar her ne kadar teknolojiye güvenmeseler
de tarih göstermifltir ki, teknoloji insanlar›n daha önceden hayal bile edemeyecekleri bulufllar› gerçeklefltirmifl
ve insano¤lunun yaflam›na sunmufltur. Bu yüzden, recovery rate denen petrol alan›ndan elde edilebilir
petrol miktar›n›n ileriki y›llarda artaca¤›n› düflünmek son derece makuldür.
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74 Les B. Magoon,  (2000), “Are We Running Out of Oil?”, Oil & Gas Journal (3 Nisan). s. 27.
75 R.W. Bentley, (2002), "Global Oil & Gas Depletion: An Overview", Energy Policy 30. Mart, s. 189-205 ve B. Williams, (2003), “Special Report: Debate Over Peak Oil Issue
Boiling Over, With Major Implications For Industry, Society”, Oil and Gas Journal, 14 Temmuz.
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5.4. Petrol Üretim Zirvesi Sonras›

Söylentiye göre, satranç oyunu Fars kral›na orjinal bir hediye sunmufl olmak amac›yla bir matematikçi
taraf›ndan icat edilmifltir. Oyunu çok be¤enen kral matematikçiye, “dile benden ne dilersen” deyince
matematikçi bu¤day talebinde bulunmufl. Ancak satranç tahtas›n›n birinci karesine bir bu¤day koymakla
bafllay›p, kalan her bir karesine önceki kareye konulan bu¤day›n iki kat›n›n konulmas› flart›yla. Yani birinci
kareye bir bu¤day tanesi, ikinci kareye 2, üçüncü kareye 4, dördüncü kareye 8 vs. gibi ikinin katlar›.
Kral derhal ambardan bir çuval bu¤day getirilmesi ister ve bafllan›r karelere bu¤day yerlefltirilmeye.

Fakat k›sa bir sürede anlafl›l›r ki son kareye 2263 ve satranç tahtas›na da toplamda 2264-1 bu¤day koymak
gerekmektedir. Peki bu ne kadar bu¤day eder? ‹nsanl›k tarihi boyunca üretilmifl bu¤day›n misilleri kadar!

Bu hikayeyi üstel büyümenin nereye varaca¤›n› göstermek için aktard›k. K›t kaynaklar›n tüketimi de
genellikle üstel olarak büyümektedir. Dolay›s›yla mevcut k›t kaynaklar›n daha ne kadar süre yetece¤ini
bilmek insanl›¤›n gelece¤i aç›s›ndan önemlidir.

Eldeki herhangi bir miktar›n her y›l sabit bir oranda büyümesi üstel büyüme olarak tan›mlan›r ve bafllang›çtaki
miktar›n belirli bir sürede ikinin katlar› oran›nda büyümesini gerektirir. Dolay›s›yla ikiye katlanma süresi
büyüme oran›n›n bir fonksiyonudur. (ikiye katlanma süresi=70/büyüme oran›). Örne¤in, y›ll›k %7 sabit
faizle bankaya yat›raca¤›n›z para 10 y›l sonra ikiye katlan›r. Sonraki her on y›lda ise ikinin katlar› olarak
büyür ki buna ikinin üssünün gücü denir.

Üstel büyümenin önemli özelli¤i, her ikiye katlanmada var›lan miktar›n daha önceki aflamalarda elde edilen
miktarlar›n toplam›ndan büyük olmas›d›r. Mesela satranç tahtas›n›n dördüncü karesine koyulacak bu¤day
miktar› önceki üç kareye koyulmufl bu¤daydan fazlad›r.

Politikac›lar›n ve ekonomistlerin, kaynaklar›n kullan›m› hakk›nda “Bugünkü büyüme oran›n›n devam
edece¤i varsayarsak” diye bafllayan ve sonucunun ne olaca¤›n› görmezlikten gelen aç›klamalar› üstel
büyümenin nereye varaca¤›n› göz ard› etti¤i için son derece yan›lt›c›d›r.
Üstel olarak artan nüfus ve enerji kullan›m› nereye kadar devam edebilir?

5.4.1. ‹yimser ve Kötümser Görüfller: Petrolün üretim zirvesi sonunda nelerin olaca¤› konusundaki
görüfller ikiye ayr›lmaktad›r. ‹yimserler pani¤e kap›lman›n yersiz oldu¤unu, kötümserler ise petrol
ekonomisinin kesinlikle sonunun gelece¤ini ve insanl›¤›, gerekli haz›rl›klara flimdiden bafllanmad›¤› takdirde,
karanl›k günlerin bekledi¤ini savunmaktad›rlar.

a) ‹yimserler: ‹yimserlerin genel görüflü flöyle özetlenebilir; petrol fiyatlar› yükseldi¤inde talep düfler,
talep düflünce fiyatlar›n da düflmesi beklenir. E¤er fiyatlar düflmezse alternatifler gelifltirilir. Teknoloji daima
alternatiflerin gelifltirilmesinde temel rolü oynayacakt›r.

‹yimserlerin en iyimseri, petrol üretiminde zirve noktas›na hiçbir zaman gelemeyece¤imizi çünkü petrolün
tüketilemeyen, di¤er bir deyiflle kendini yenileyen s›n›rs›z bir kaynak oldu¤unu iddia etmektedir. Bu sonuca
nas›l m› geliyorlar? Petrolün genel olarak bilindi¤i gibi fosil bazl› yani organik bir enerji kayna¤› olmad›¤›n›,
inorganik oldu¤unu iddia ederek.



Rusya-Ukrayna derin inorganik petrol orijin teorisi olarak bilinen bir görüfle göre yerin 15 kilometre kadar
alt›nda s›cak biyosferde yaflam›n› sürdüren ve hidrokarbonla beslenen bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler
4.5 milyar y›l önce dünyan›n oluflmas› s›ras›nda meydana gelmifltir. Amerika Luisiana aç›klar›nda bulunan
Eugene petrol sahas›n›n tükenmifl oldu¤u zannedilirken tekrar üretimde büyük art›fllar yaflamas› ve dünyan›n
büyük petrol sahalar›n›n 50 y›ldan fazla süredir halen ayn› flekilde üretimlerini devam ettirebilmesinin
nedeni bu teoriye göre sahan›n yerin derinliklerinden s›zan petrol ile kendini yenilemesidir.
1951 y›l›nda Ruslar taraf›ndan ortaya at›lan görüfle göre Rusya’daki petrolün menflei ve Rusya’da derin
kuyular›n aç›lmas›n›n nedeni de budur. Bat› ülkelerinden pek ra¤bet görmeyen bu teorinin en tan›nm›fl
ismi bir astronot olan Thomas Gold’dur.(76) Halen tam olarak ispatlanamamas›na karfl›n, petrolün organik
veya inorganik oldu¤u konusundaki teoriler tart›flma konusudur.(77)

Di¤er iyimserler, pani¤e kap›lman›n gereksiz oldu¤unu, bol ve ucuz petrolün mevcut uygarl›¤›m›z›n hayat
kayna¤› olmaya devam edece¤ini ve ileride muhtemel bir daralman›n (e¤er oldu¤u takdirde) talepten,
çevre kirlenmesinden veya insanlar›n tüketim tercihini de¤ifltirmelerinden kaynaklanaca¤›n› savunmaktad›rlar.
Arzda meydana gelebilecek bir daralman›n ise ancak ve ancak ekonomik koflullar, uluslararas›, bölgesel,
ulusal politik flartlar nedeniyle veya petrol ithal eden önemli bir ülke veya ülkeler grubunu içeren bir savafl
durumunda oluflabilece¤ini iddia etmektedirler.

Yine bu gruba göre teknoloji flimdiye kadar oldu¤u gibi gelecekte de insano¤lunun imdad›na yetiflecek
ve flu anda ç›kar›lmas› mümkün olmayan petrol, yeni teknolojik bulufllar sayesinde ucuz olarak üretilebilecektir.
Yani arz-talep dengesini sa¤layan görünmez el teknoloji ile birleflecektir.

Örne¤in, Uluslararas› Enerji Ajans› ve Amerikan Enerji ‹nformasyon Dairesi yat›r›m, teknoloji ve alternatiflerin
gelifltirilmesi nedeniyle petrol ekonomisinin gelece¤inde bir tehlike görmemektedir.

Di¤er yandan, Odell ve Adelman gibi ekonomistler(78) ve ConocoPhillips yönetim kurulu baflkan›(79) gibi
kiflileri de içeren iyimserler grubu petrole ba¤›ml›l›¤›n devam edece¤ini ve endiflelenecek hiç bir fley
olmad›¤› görüflündedirler.
‹yimser senaryolar ayr›ca petrol ekonomisinden sonra gaz ekonomisine ve oradan da hidrojen ekonomisine
geçilece¤ini ve bu geçifller aras›nda her hangi bir kriz veya s›k›nt› yaflanmayaca¤›n› da iddia etmektedir.

‹yimserlerin biraz kötümseri, petrol üretim zirvesine var›ld›¤›nda konvensiyonel olmayan petrol üretiminin
konvensiyonel petroldeki azalmay› ikame edece¤ini ve zirve üretim miktar›n›n bir plato fleklinde bir müddet
devam edece¤ini savunmaktad›r. Bu plato üretim sürecince artan petrol fiyatlar› ve teknolojinin gelifltirdi¤i
alternatifler sayesinde insanlar›n petrol tüketim al›flkanl›klar›n› zamanla de¤ifltirece¤i ve fakat üretimdeki
düflüflün etkisinin hissedilmeyece¤ini öngörmektedirler. Yani Araplar›n dedi¤i gibi, tafl devri, tafl bitti diye
kapanmad›¤›na göre petrol devri de petrol bitti diye kapanmayacakt›r.

‹yimserlerin daha kötümseri, plato fleklinde gerçekleflmesi beklenen petrol üretim zirvesi süresince,
insanl›¤›n alternatifleri gelifltirmekte geç kalaca¤›n› ve nihayet plato zirve sonras›ndaki düflüflle beraber
insanl›¤› zor günlerin bekledi¤ini savunmaktad›r.
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76  T. Gold, (1999), The Deep Hot Biosphere, Springer Verlag.
77  Ayr›nt› için bak›n›z, http://www.museletter.com/archive/150b.html  http://www.gasresources.net/energy_resources.htm
78 Odell, (2004) ve Adelman, (2004).
79 Nisan 2004’te teknolojik geliflmeler sayesinde fosil yak›tlar bitmeden alternatiflerinin gelifltirilece¤ini ve daha 100 y›ll›k petrolümüz oldu¤unu belirtmifltir.
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b) Kötümserler: Fosil bazl› yak›ta dayal› uygarl›klar›n bir gün çökece¤i sav› y›llard›r gündemdedir ve
petrolün ilk ticari keflfinden beri bu senaryolar sürekli yap›la gelmifltir.

Roma Klubü’nün büyümenin s›n›rlar› isimli meflhur çal›flmas›, kaynaklar›n afl›r› h›zl› bir oranda tüketilmesi,
insanl›¤› karanl›k bir sona götürecektir sonucuna varm›flt›.

Çal›flma do¤al kaynaklar›n kullan›m›na genel olarak bakm›fl ama petrole a¤›rl›k vermemiflti. Aç›¤› kapayan
Richard Duncan(80) oldu. Institute on Energy and Man’in kurucusu olan Duncan dünya kifli bafl›na enerji
tüketiminin 1977 y›l›ndan beri düflmeye bafllad›¤›n› ve bu gidiflle 2025 y›l›ndan sonra insanl›¤›n tekrar tafl
devrine geri dönece¤ini öne sürmüfltür. Duncan’›n bu görüflü Olduvai George diye literatürde bilinmektedir.(81)

Colorado Üniversitesi profesörlerinden Albert Bertlett de, 1969 y›l›ndan beri üstel büyümenin gücü ve
tehlikesini konu olan bildirisini 1540 kereden fazla sunarak nüfusun büyümesi ve do¤al kaynaklar›n
tüketiminin sürekli devam edemeyece¤ini göstermeye çal›flmaktad›r.

Emekli bir jeolojist olan Walter Lewellyn Youngquist, halen dan›flman olarak çal›flmakta ayn› zamanda da
Oregon Üniversitesinde ders vermektedir. 1997’de yay›mlanan Geodestinies: The Inevitable Control of
Earth Resources over Nations and Individuals adl› kitab›, petrol, ekonomi, politika, din ve kültür iliflkilerini
petrolün üretim zirvesi çerçevesinde incelemesi nedeniyle, bu konudaki literatürün bafl yap›tlar›ndand›r.
Kitapta ayr›ca flimdilerde kurtar›c› gibi görülen baz› konvesiyonel olmayan petrolün (özellikle petrol fleylleri)
niye petrol arz›nda çok önemli bir paya ulaflamayaca¤› anlat›lmaktad›r.

Yine klasiklerden say›labilecek Beyond Oil adl› kitab›n ana yazar› Kaufman, enerjinin ve özellikle petrolün
hayat standard›na nas›l yans›d›¤›n› analiz etmifl ve petrol sonras› yaflamda hayat standard›n›n nereye do¤ru
gidece¤ini Amerikan toplumunu örnek alarak tasvir etmifltir. Kendisini kötümser olarak tan›mlamayan
Kaufman, bu de¤iflimin petrol üretim zirvesi geçildikten sonra Amerika’da zaten yaflanmaya baflland›¤›n›
iddia etmifltir. Söylediklerinin ço¤u petrol krizinin yarataca¤› ekonomik bunal›m sonras› için geçerli olsa
da asl›nda globalizasyonun hayat standard›na etkisini tan›mlam›flt›r.

Kötümserler, petrol üretim zirvesi sonras›ndan en az etkilenmede çare olarak benimsedikleri alanlara göre
flu alt kollara, dolay›s›yla farkl› görüfllere ayr›lmaktad›r: Yenilenebilir enerji kaynaklar›, nükleer, temiz kömür
teknolojisi kullanarak kömüre yönelim, do¤al gaz, ve görünmeyen enerji kayna¤› olarak ifade edilen enerji
tasarrufu. Genelde para ve teknolojinin jeolojiye yenik düflece¤ini savunan kötümserlere göre konvensiyonel
olmayan petrol üretimi de asla artan talebi karfl›layamayacakt›r.

Bir grup kötümser ise, afl›r› petrol fiyatlar›n›n tar›m kesimine a¤›r darbe indirece¤ini ve tar›m ürünlerinin
insanl›¤›n ihtiyac›n› karfl›layamayaca¤›n› ve dolay›s›yla dünya çap›nda k›tl›k bafl gösterece¤ini ve ç›kacak
savafllarla birlikte ileride dünya nüfusunun 500 milyona inebilece¤ini bile öngörmektedir.(82) Nükleer enerji
savunucusu Deffeyes’e(83) göre petrol üretim zirvesi afl›ld›ktan sonra ortaya ç›kacak krizler 1930’lardaki
buhrandan çok daha ciddi sorunlar do¤uracak ve tam anlam›yla bir kaos ortam› yaratacakt›r.

80 R.C. Duncan, (1996), The Olduvai Theory: Sliding Towards a Post-Industrial Stone Age, http://dieoff.com/page125.htm
81 The Olduvai Theory of Industrial Civilization, http://www.hubbertpeak.com/duncan/Olduvai.htm
82 Bu konuda son iki y›lda internette aç›lan web sitesi say›s› patlama göstermifltir. ‹çerdi¤i dökümantosyonlar›n yo¤unlu¤u bak›m›ndan flu siteleri önerebiliriz: www.die-off.com,
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/  http://www.drydipstick.com/  ve http://www.oilcrash.com/
83 Deffeyes, 2005.
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Hiç bir fley yap›lmad›¤› yani bugünkü gidifl devam ettirildi¤i taktirde tafl devrine dönülece¤ini, açl›k ve
anarflinin hakim olaca¤› bir dünyay› düflünmenin pek uçuk bir durum say›lamayaca¤›n› iddia etmektedir.

Petrol ekonomisinin gelece¤ini kötümser bir gözlükle tart›flan iki önemli yay›n David Goodstein’in Out
of Gas ve Richard Heinberg’in The Party’s Over adl› eserleridir. Her iki yazarda Hubbert e¤risine göre
çal›flmalar›n› flekillendirmekte ve özellikle Heinberg 20. yüzy›ldaki tar›m mucizesinin petrol tükenmesiyle
birlikte bitece¤ini, “die-off” denen katastrofik bir çöküflün yaflanaca¤›n›, kaynak savafllar›n›n körüklenece¤ini
ve neticede 2 ila 4 milyar insan›n can›na mal olaca¤›n› kurgulamaktad›r.

Kaliforniya Teknik Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Goodstein, fosil yak›tlar olmadan nas›l yaflayabilece¤ine
bir çözüm bulunamad›¤› takdirde uygarl›¤›m›z›n varl›¤›n› sürdürebilmesinin mümkün olmayaca¤›n› iddia
etmektedir. Ayr›ca Goodstein, petrol üretim zirvesine 2010 veya 2020 y›l›nda gelinmesinin pek önemli
olmad›¤›n› çünkü alternatifleri gelifltirmek için yeterli zaman›n olmayaca¤›n› belirtmektedir.

Di¤er yandan Roberts’in The End of Oil: On the Edge of a Perilous New World adl› çal›flmas›, petrol
ekonomisinin gelece¤ini incelerken petrolün alternatiflerini de¤erlendirmekte ve gelecekte insano¤lunu
pek parlak günlerin beklemedi¤ini sergilemektedir.

Petrol üretim zirvesinin vuraca¤› en önemli yerlerden birisi flehir yak›nlar›ndaki yerleflik yerlerdir. Son 60
y›ld›r nüfus patlamas›n›n yafland›¤› Amerikan rüyas› tabir edilen küçük ve modern yerleflim mekanlar›n›n
21. yüzy›l›n ortalar›na gelinmeden ortadan kalkaca¤› tahmin ediliyor. 2004 y›l›nda Post Carbon Institute
taraf›ndan haz›rlanan 78 dakikal›k “The End of Suburbia” adl› bir film bu çöküflün nas›l olaca¤›n›
göstermektedir.

Kunstler’e(84) göre, bu banliyöler umutsuz yaflam yerlerine dönüflecek ve tar›m Amerika’n›n en önemli
sektörü haline gelecek. Kitab›n›n son sayfalar›nda Kunstler, petrol üretim zirvesinin hiç olmazsa beraber
yaflaman›n zorunlulu¤una, gereklili¤ine ve faydas›na inan›laca¤›n› belirtiyor. Bu birlikteli¤in nihayet çok
geç dahi olsa Amerikan insan›n› bireysel ve materyalistik havas›ndan kopart›p insanl›k ve komfluluk iliflkilerini
gelifltirmeye yönelik bir seviyeye getirece¤ine inan›yor.

Kunstler’in görüfllerine kat›lan önemli bir isim Lundberg Letters adl› eskiden petrol piyasas›n›n bafl tac›
olan bir araflt›rma servisinin bafl› Jan Lundberg’dir. Petrol piyasas›n› b›rakan Lundberg, petrol ekonomisinin
sonu geldi¤inde insano¤lunun insanca yaflamay› ö¤renece¤ine inanmas› nedeniyle çal›flmalar›n› art›k bu
konuda yapmaktad›r.(85) Do¤aya dönüflün bafllayaca¤›na ve insanlar›n yeniden paylaflmay› ö¤renece¤ine
ikna oldu¤undan halen do¤ada nas›l yaflan›r konusunda bir eylem grubu oluflturmaktad›r.

Gittikçe yayg›nlaflan bir fikir de küçük gruplar halinde birlikte yaflay›p kendi yedi¤ini, kendi enerjisini
üreten ve d›fla ba¤›ml›l›klar›n› en aza indirmeyi amaçlayan yeni petrol sonras› cemiyetler kurma fikridir.(86)

Petrol üretim zirvesinin getirece¤i kaostan mümkün oldu¤u kadar az etkilenmeyi hedefleyen baz› gruplar
yaflam biçimlerini flimdiden de¤ifltirmeye bafllad›lar bile. Bu gruplar›n amac›, detayl› ev dizayn›ndan tutun
ekolojik, biyolojik, icab›nda kendi para birimi bile olan küçük topluluklar kurarak, petrole ba¤›ml› olmayan
yeni bir hayat biçimi gelifltirmek ve uygulamakt›r.(87)

84 J.H. Kunstler, (2005), The Long Emergency: Surviving the Converging Catastrophes of the 21st Century, Atlantic Monthly Press.
85 Lundberg’in sitesi http://www.culturechange.org/index.html
86 Bak›n›z örne¤in Post Carbon Institute:  www.postcarbon.org
87 Bu gruplardan flu an için en tan›nm›fl› Community Solutions adl› kurumdur. Bak›n›z kurumun web sitesi http://www.communitysolution.org/.
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ALTINCI BÖLÜM

PETROLÜN SEKTÖREL ETK‹ ANAL‹Z‹ VE TÜRK‹YE

‹yimserler ve kötümser gruplar›n petrol üretim zirvesi sonras›ndaki beklentilerini inceledikten sonra bu
bölümde petrolün damgas›n› vurdu¤u ekonomi, ulafl›m ve tar›m sektörlerinde yo¤unlaflarak arzda sürekli
bir azalman›n bu sektörlere etkilerini irdeleyece¤iz.  Her bir sektör incelemesinde Türkiye’nin durumu
da tart›fl›lacakt›r.

6.1. Ekonomi

Ekonomik teori, arz talebi karfl›layamad›¤›nda fiyatlar›n yükselece¤ini söyler. Bu fiyat art›fl› e¤er zaman
içinde süreklili¤ini korursa gelir esnekli¤ine ve ikame özelli¤ine ba¤l› olarak talebin azalmas› ve nihayet
fiyatlar›n yine denge düzeyine gelmesi beklenir. Maalesef petrol için bu temel ekonomik teori geçerli
de¤ildir. Çünkü dünya pazarlar›nda en çok sat›lan, en stratejik ve en politik ürün olan petrolü di¤er ürünlerle
ayn› gruba koymak do¤ru de¤ildir.

Petrol fiyatlar› ne kadar artsa da ekonomi, sanayi, ulafl›m ve k›saca her fley dolayl› ya da dolays›z olarak ona
ba¤l› oldu¤undan talepte k›sa dönemli adapte süreci haricinde bir de¤iflme pek yaflanmam›flt›r. Petrol
krizleri bu nedenle enflasyonun yükselmesine sebep oldu¤u gibi beraberinde iflsizli¤i ve ekonomik krizleri
getirmifl ve nihayet oluflturdu¤u zincir reaksiyonlara ekonomik politikalar›n› uyduramayan ülkeleri
geliflmekten al› koymufltur. Petrol fiyat art›fl› ile ekonomik büyüme aras›ndaki ters orant› özellikle petrol
krizleri s›ras›nda kendisini oldukça belli ettirmifltir



fiekil 20:   Dünya GSMH Art›fl Oran› ve Petrol Fiyatlar›

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme aras›ndaki iliflki yo¤un olarak enerji ve ekonomi literatüründe
incelenmifltir.(88)   1945-1973 aras› dünya ucuz petrole yöneldi ve bu süre aral›¤›nda GSMH ikiye katland›.
1945 ile 1973 aras›nda petrol talebindeki art›fl dünya GSMH art›fl›ndan fazlayd› ama 1973-2004 aras› bu
durum de¤iflti ve dünya y›ll›k petrol talep art›fl› dünya GSMH art›fl›n›n gerisinde kald›.

Peki son y›llarda artan petrol fiyatlar› ekonomiyi nas›l etkiledi? Dünya Bankas›, IMF, OECD ve hat›r› say›l›r
bir çok kurum, petrol fiyatlar›nda 10 dolarl›k bir art›fl›n ekonomik büyümeden 0.5 puan at›lmas›na neden
olaca¤›n› belirtmesine karfl›n, 1998 sonunda 10 dolar olan petrol fiyat›, 60 dolar seviyesine geldi ama dünya
ekonomisi 2004’te son 30 y›l›n en yüksek büyüme h›z› olan %5.1 mertebesine eriflti. 2004 y›l›nda ülkemiz
ekonomisi de rekor bir büyüme kaydetti.

Avrupa Merkez Bankas› baflkan› Claude Trichet, yüksek petrol fiyatlar›n›n global ekonomik büyümeye bir
engel oluflturdu¤unu ve enflasyonu yukar›ya do¤ru zorlad›¤›n› beyan ettiyse de gerek büyümenin gerekse
enflasyonun halen kontrol alt›nda oldu¤unu aç›klad›. fiimdilerde ise, bu kurulufllar›n uzman kadrolar›
petrol fiyatlar›n›n belli bir düzeye kadar (genellikle 80 dolar telaffuz edilmektedir) ekonomik büyümeye
etkisinin fazla olmayaca¤›n› ama belli bir düzeyden sonra  hissedilebilir bir etki yarataca¤›n› daha da önemlisi
etkinin petrol fiyat›n›n art›fl h›z›na ba¤l› olaca¤›na dikkat çekmektedirler.

Neden beklendi¤i gibi ekonomik bir kriz olmad›? Çünkü petrol fiyatlar›ndaki art›fl bir flekilde di¤er kalemlere
yans›d› ve yans›d›¤› kalemlerde talep daralmas› meydana gelmedi¤i için petrol fiyat art›fllar› GSMH’da azal›fla
neden olmad›. Zengin ülkelerde talepte daralma meydana gelmedi¤i gibi hammadde fiyatlar›n›n artmas›yla
gelirini hammadde ihracat›ndan karfl›layan bir çok geliflmekte olan ülke rekor büyüme oranlar› kaydetti.
Biraz daha detaya inmekle bu konuyu aç›klamak mümkündür.
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88 V. Smil, (2003), Energy at Crossrooas: Global Perspectives and Uncertainties, The MIT Press.
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Merkez bankalar›n›n petrol fiyat art›fl zamanlar›nda izledi¤i faiz politikas› da son derece önem arz etmektedir.
Asl›na bak›l›rsa, 1970’lerdeki petrol floklar›n›n ekonomik krize dönüflmesinin en önemli etmenlerinden
biri, Amerikan merkez bankas›n›n faiz art›r›m›n› gere¤inden h›zl› gerçeklefltirmesiydi. 2004 y›l›ndan itibaren
de FED, petrol fiyatlar›n›n enflasyona olan olumsuz etkisinin henüz hissedilmedi¤i gerekçesiyle faizleri
kademeli olarak yukar› çeker bir politika izlemektedir. Bunun da temel nedeni, petrole olan talepte bir
daralman›n yaflanmamas› ve tüketimin ayn› h›z›yla devam etmesidir. Çünkü talepte daralma olmad›¤›ndan
maliyetler fiyatlara yans›t›ld›, Çin’in yapt›¤› gibi kar marjlar› azalt›ld› veya kur politikas›nda oynamalar yap›ld›.

Di¤er yandan, 15 y›l kadar önce dünyan›n ekonomik yap›s›nda önemli bir de¤ifliklik yafland›. Demir perdenin
nispeten geliflmifl ülkeleri sosyalizmi terk etti, Çin ve Hindistan globalizasyon trenine atlad› ve sonuçta 3
milyara yak›n insan global ticaret sistemine dahil oldu. 30 y›l kadar önce Deng Xiaoping, Çin’i merkezi
planlamadan piyasa kapitalizmine dönüfltürdü.(89) Bu süreç içerisinde her ne kadar geliflmekte olan ülkelerde
yaflanan finansal krizler global etki yaratt›ysa da global ekonomi yeni bir yap›ya bürünmeye bafllad›.

Klasik olarak, ABD borç al›p harcad› ve Çin borç al›p yat›r›m yapt›. Amerikan tüketicisi ve Çin yat›r›mc›s›
“motorsiklet ekonomi” diye adland›r›lan bir sisteme dönüfltürdü dünyay›.  Buna göre, motosikletin yak›t›
dolar, sürücüsü ise ABD merkez bankas›(90)   baflkan›yd›. Gaza basmak gerekti¤inde depoya dolar pompaland›.

Çin’in ekonomisi ihracata yöneliktir. ‹hracattan kazan›lan para ile yat›r›m yap›lmakta ve yeni ifl sahalar›
aç›larak istihdam yarat›lmaktad›r. Bu arada daha fazla ihracat daha fazla hammadde girdisi gerektirmekte
ve dünyan›n geri kalan ülkeleri sanki Çin’e hammade sa¤lama bölgeleri haline gelmektedir. Motorsiklet
ekonomisinin sürdürülebilmesi için iki koflul gereklidir; ABD ticaret aç›¤›n›n sürdürülebilmesi ve Çin’e
olan do¤al kaynak ak›fl›. Ülkeler yapt›klar› ticaretten kazand›klar› paray› ABD’ de k›ymetli ka¤›tlar almakla
yine ABD’ye pompalamakta ve pompalanan bu para ABD tüketicisinin tüketim h›z›n› artt›rmakta, tüketim
artt›kça ithalat artmakta ve bu döngü devam etmektedir. 2004 y›l› sonu itibar›yla global rezervler 3.7 trilyon
dolard›. Üst s›radaki 7 Asya ülkesi merkez bankalar› bunun 2.3 trilyon dolar›na sahipti. 2000 y›l›ndan beri
gittikçe hareketlenen bu döngü motorsikletin motorunu art›k ›s›tmaya bafllad›.

Kifli bafl› gelirle, kifli bafl›na petrol tüketimi aras›nda s›k› bir iliflki oldu¤u eskiden beri bilinmektedir. 2004
y›l›nda y›ll›k kifli bafl›na petrol tüketiminin dünya ortalamas› 4.7 varildi (14.8 OECD ve 2.4 OECD d›fl›).
Geliflmekte olan ülkelerdeki kifli bafl›na petrol tüketiminin geliflmifl ülkelerdeki kifli bafl› tüketiminin yar›s›
düzeyine ç›kmas› demek, dünya petrol talebinin yaklafl›k ikiye katlanmas› demektir. Yani günde 154 milyon
varil. Günde bu kadar petrol üretmek b›rak›n ekonomik flartlar› jeolojik koflullarda mümkün de¤ildir.

Ayr›ca, petrol fiyatlar› halen reel bazda 1980’deki seviyesine ulaflmam›flt›r. Petrol fiyatlar›ndaki art›fllar›n
1973 ve 1980 krizleri gibi ekonomiye a¤›r darbe indirmemesinin nedeni olarak, global ekonominin daha
az enerji yo¤un bir yap› arz etmesi gösterilmektedir. Yani petrol tüketiminin GSMH’ya oran›n›n azalmas›
böyle alg›lanm›flt›r. Bunun ne kadar do¤ru olup olmad›¤› tart›fl›labilir ama flu bir gerçek ki, geçmiflteki
petrol krizlerinin hepsi politik ba¤laml› da olsa petrol arz›nda geçici bir s›k›nt›dan kaynaklanm›flt›. Arzda
yaflanan bu geçici daralma ekonomiyi bir kaç seneli¤ine vurmufltu.

Peki arzda sürekli bir daralma yaflan›rsa sonuçlar› ne olabilir? ‹lk akla gelen yan›t, maliyet art›fllar›n›n
enflasyonu h›zland›rmas› ve bunun faizleri tetikleyerek büyümeyi k›s›tlamas›d›r. Bunun yan›nda, Türkiye
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89 Ayr›nt› için bak›n›z, The Economist, 26 Mart 2005.
90 Asl›nda ABD’de merkez bankas› yoktur. Federal Rezerv System denilen olgu federal diye tabir edilen 12 özel bankadan oluflmaktad›r.



gibi geliflmekte olan ülkelerde borçlanma maliyetlerinin yükselmesidir. Bütün bunlar›n bilefliminin ortaya
ç›kard›¤› sonuç ise ekonomik krizdir.

Ülkelerin bu a¤›r koflullara ayak uydurabilmeleri ve ayakta kalabilmeleri flimdiden bu olas›l›klar› ne kadar
düflünüp, uzun vadede nas›l politikalar izleyeceklerine ba¤l› olacakt›r. ‹zlanda hidrojen ekonomisine
geçmeyi kendisine hedef edinmifl durumda, Amerika’da hidrojen ekonomisine ve temiz kömür teknolojilerine
büyük yat›r›mlar yap›lmakta, Avrupa Birli¤i yenilenebilir enerji kaynaklar›na a¤›rl›¤›n› vermifl durumdad›r.

6.2. Türkiye’nin Durumu

Ülkemizde, 2001 krizi sonras›nda cari aç›k her y›l daha da h›zlanarak artmaktad›r. Buna ra¤men, ülkeye
giren yo¤un sermaye nedeniyle, TL afl›r› de¤erlenmeye ve ekonomik gerçeklerden kopmaya devam
etmektedir. Ancak afl›r› de¤erli TL, petrol fiyatlar›n›n afl›r› yükseldi¤i bir dönemde, bütçe disiplininin
muhafazas› ve enflasyonla mücadele konusunda ifle yaramaktad›r. Öte yandan nerdeyse %70’lere varan
ÖTV ve KDV nedeniyle, Avrupa’n›n en pahal› benzininin sat›ld›¤› ülkemizde, vergi indirimi bütçe disiplinini
zorlayacak ama di¤er yandan fiyat art›fllar›n›n tüketiciye yans›t›lmas›, enflasyona yans›yarak talepte daralmaya
ve vergi gelirinde azalmaya neden olabilecektir. Bütün bunlar, enflasyonu düflürmeye endekslenmifl
politikalar›n manevra alan›n› daraltaca¤› gibi petrol fiyatlar›n›n giderek artt›¤› bir ortamda ekonomiyi
darbo¤aza sürükleyebilecektir.

Bilindi¤i gibi, son üç y›ld›r geliflmifl ülkeler, gevflek para ve bütçe politikas› izledi¤inden faizler düflük
düzeylerde kalm›fl ve likidite artm›flt›r. fiu ana kadar petrol fiyatlar›ndaki art›fl kendini global ekonomik
anlamda hissettirmediyse de art›fl›n 100 dolar civar›na ç›kmas›  merkez bankalar›n› çok daha h›zl› faiz
art›r›mlar›na yönlendirebilecek ve bu ani hareket global ekonomiyi sarsabilecektir.

Ülkemiz petrol aç›s›ndan en az›ndan bugünkü flartlarda pek zengin olmad›¤›ndan ötürü petrol ihtiyac›m›z
ithalatla karfl›lanmaktad›r. Uluslararas› Enerji Ajans› verilerine göre, 1971 y›l›nda ham petrol ihtiyac›m›z›n
yaklafl›k %40’›n› kendi kaynaklar›m›zdan karfl›larken %60’›n› ithal etmifliz. Bu durum, 2003 y›l›nda daha da
kötüleflmifl ve artan talep nedeniyle ham petrol ihtiyac›m›z›n %91’ini ithalatla temin etme noktas›na gelmifliz.

fiekil-21 Türkiye’ nin Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Üretim ve ‹thalat›
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Petrol ürünleri ithalat› da pek iç aç›c› bir görüntü sergilememektedir. 1971 y›l›nda petrol ürünleri ihtiyac›m›z›n
%93’ünü ham petrolü kendi rafinelerimizde ifllemek suretiyle karfl›larken, 2003 y›l›nda bu oran %74’e
düflmüfltür. Di¤er bir deyiflle ülkemiz petrol ürünleri ihtiyac›n›n %26’s›n› ithal eder duruma gelmifltir.

2002 y›l›nda 5.1 milyar dolar olan toplam petrol faturam›z, 2004 y›l›na gelindi¤inde %60 artarak 8 milyar
dolara yaklaflm›flt›r. Toplam petrol faturam›z›n dörtte biri ham petrolden kaynaklanmaktad›r. Petrol ve
petrol ürünleri ithalat›n›n GSY‹H’daki oran› 2004 y›l›nda %2.5 olmufltur.

Ülkemizin varil bafl›na ortalama ithalat maliyeti ile Brent ham petrolü aras›ndaki fark› gözetip, 2005 y›l›nda
24 milyar ton ham petrol ithalat beklentisine dayanarak yapt›¤›m›z hesap, bize ithalat faturam›z›n 8.5 milyar
dolara ç›kaca¤›n› göstermektedir. Petrol ürünleri net ithalat›n› da hesaba katt›¤›m›zda, 2005 y›l›nda toplam
petrol ithalat›m›z›n 10.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleflece¤ini tahmin etmekteyiz.
Hesaplar›m›za göre Brent ham petrolünde meydana gelecek 1 dolarl›k art›fl›n ithalat faturam›za getirece¤i
ek yük, 175 milyon dolar civar›ndad›r. Ham petrol fiyatlar›n›n petrol ürünlerine yans›mas› da dikkate
al›nd›¤›nda toplamda petrol faturam›za eklenecek yük, 200 milyon dolar civar›nda olacakt›r. En iyimser
tahminlere göre bile Türkiye’nin petrol faturas›n›n önümüzdeki 15 y›l içinde 220 milyar dolar olmas›
beklenmektedir

6.3- Ulafl›m

Bugün dünyada günlük olarak üretilen 84 milyon varil petrolün yaklafl›k yar›s›  ulafl›m sektöründe
tüketilmektedir.

fiekil 22:  Dünya Petrol Tüketiminin Sektörlere Göre Da¤›l›m›

IMF verilerine göre, 2004 y›l›nda dünyada 751 milyon araç bulunmaktayd›. Bu rakam›n 2010 y›l›nda 939
milyona, 2020’de 1255 milyona ve 2030’da 1660 milyona ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. Yani gelecek 25
y›lda dünyadaki araç say›s› 2.2 kat artacakt›r.
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ABD’de benzin fiyatlar› 2 dolar› (yani litresi 53 cent) geçti¤inde halkta alarm zilleri çalmaktad›r. Dünyan›n
geri kalan›nda litre bafl›na 1 dolardan fazla ödeyen insanlar›n ABD’li tüketicileri bir bak›ma sübvanse etti¤ini
söylemek pek yanl›fl olmaz herhalde. Bu arada ABD’deki benzin fiyatlar›n›n en az›ndan Avrupa fiyatlar›
seviyesine gelmesini beklemek de hayale yak›n bir düflüncedir. Çünkü Amerikan politikas›nda, benzin
fiyatlar›n›n seçime olan etkisini unutmamak gerekir. Benzin fiyat›n› Avrupa standard›na getirece¤iz, yani
iki kat›na ç›karaca¤›z diyen bir baflkan aday›n›n seçimleri kazanma olas›l›¤› yoktur.

National Geographic dergisi, ucuz petrolün sonunu Haziran 2004 say›s›n›n kapak konusu yapm›flt›. Yaz›da,
tarladan taba¤a var›ncaya kadar ortalama bir yiyece¤in ABD’de 2100 km. yol kat etti¤i belirtilmektedir.
Baflka bir araflt›rmaya göre, 26 ithal organik ürünün ‹ngiltere’de raflara var›ncaya kadar kat etti¤i yol 241
bin km’dir.(91) Dünyan›n di¤er taraflar›nda da durum bundan pek farkl› de¤ildir. Çünkü tar›m ve g›da
ürünleri genelde kara ve hava yolu ile tafl›nmaktad›r.

Ulafl›m sektöründe petrolün rolünü azaltmay› hedefleyen geliflmeler mevcut tabiki. Yak›t pilleri ile çal›flan
araçlardan tutun hibrid ve alkolle iflleyen araçlara kadar bir çok alternatif halen uygulanmakta ve
gelifltirilmektedir. Volvo, mesela, global petrol üretiminin önümüzdeki 10 y›l içinde zirve noktas›na
ulaflaca¤›n› beyan etmekle beraber petrol kullan›m›n›n gerek güvenlik, gerek fiyat, gerekse piyasada
bulunabilmesi nedenlerinden dolay› uzun vadede sürdürülemeyece¤ini ifade etmektedir. Volvo, kuyudan
tekerle¤e ad› verilen enerji verimlili¤i konusunda yapt›¤› çal›flmada, LPG’ye yak›n özellikleri olan
Dimethylether’i (DME) gelece¤in yak›t› olarak görmektedir.(92)   DME ile çal›flan ilk kamyonun tan›t›m› 18
May›s 2005’te Stokholm’da yapm›flt›.

Halihaz›rda yak›t pilleri ile çal›flan araçlar›n maliyetlerinin, normal yak›tla (egzotik olmayan) çal›flan araçlara
k›yasla fiyat› oldukça yüksek oldu¤u gibi, gerekli altyap›n›n gelifltirilmesi için de en az›ndan 50 y›ll›k bir
süreye ihtiyaç duyulmaktad›r.

Birleflmifl Milletler’in “World Population Prospects: The 2004 Revision” tahminlerine göre, 2005 y›l›nda 7.3
milyar olmas› beklenen dünya nüfusunun,  2050 y›l›nda 10.1 milyara ç›kmas› tahmin edilmektedir. Her ne
kadar bu nüfus art›fl›, genelde geliflmekte olan ülkelerde görülecek ve bu ülkelerin ileriki y›llarda refah›
artacaksa da flimdiden bu insanlar›n araç tercihlerini yeni gelifltirilmifl olanlar yönünde yapaca¤›n› varsaymak
do¤ru de¤ildir.

Petrol fiyatlar›n›n 2030 y›l›na do¤ru afl›r› derecede artmas› beklentisi, IMF ve di¤er uluslararas› kurulufllar
taraf›ndan öngörülmese de bize göre bir gerçektir. Petrol fiyatlar›n›n afl›r› düzeyde artmas› nedeniyle ortaya
ç›kacak ekonomik daralma kifli bafl› gelirde kendisini gösterecektir. Araba alabilen insan say›s› azalacak,
uçakla seyahat çok daha pahal› bir hale gelecek ve dolay›s›yla yük tafl›mac›l›¤› da etkilenecektir. Ayr›ca uzak
tatil beldelerinde geçimini turizmden sa¤layan insanlar do¤rudan etkilenecekler aras›ndad›r.

Bu arada savunma sektörünü de unutmamak gerekir. Bugünün büyük hava ve deniz filolar›na sahip ülkeler,
mevcut filolar›n› aktif halde tutmak için çok daha fazla yak›t harcamas› yapmak durumunda kalacakt›r. Kara
z›rhl› birliklerini de bunun içine katabiliriz. ‹kinci dünya savafl› s›ras›nda Almanlar›n Kuzey Afrika’da zay›f
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91 DETR (2001), The draft UK climate change programme, HMSO, Londra.
92 R. Willkrans, (2005), Volvo: Future Fuels for Commercial Vehicles, ASPO May›s 2005 konferans›nda sunulan bildiri.
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duruma düflmelerinin en büyük nedeni tanklar› yürütecek petrole sahip olmamalar›yd›.
ABD’nin s›n›r ötesi harekatlar›nda daha fazla faaliyet göstermesi de ancak petrol kaynaklar›na ulaflabilme
serbestisi ve rahatl›¤›yla mümkün olacakt›r. O nedenledir ki, ABD’nin Irak, Venezuela ve ‹ran’a kilitlenmesine
pek flafl›rmamak gerekir.

6.4- Ulafl›m Sektörüne Yönelik olarak Türkiye’nin Durumu

Ülkemizde 1960 y›l›nda kömür ve petrol ulafl›m sektöründe nerdeyse yar› yar›ya paya sahipken 2003 y›l›na
gelindi¤inde bu durum tamamen de¤iflmifl ve %99’luk payla petrol, ulafl›m sektöründe en çok kullan›lan
yak›t haline gelmifltir. Bunda tabiki demiryollar›nda elektrifikasyona yeterince gidilmemesi, demiryollar›na
gereken önemin verilmemesi, modern lokomotiflerin kömürü ortadan kald›rmas› ve yük ve yolcu
tafl›mac›l›¤›nda 1940 sonras› karayoluna önem verilmesi bafll›ca rolü oynam›flt›r. Üç taraf› denizlerle çevrili
ülkemizde, yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›nda bütün a¤›rl›k karayollar›na kalm›flt›r. Demiryolunun yük
tafl›mac›l›¤›ndaki oran› bile son y›llarda azalma göstermektedir.

Tablo 14:  Türkiye’de Ulaflt›rma Sistemlerine Göre Yolcu ve Yük Tafl›malar›

Kaynak: D‹E Ulaflt›rma ‹statistikleri ve TCDD ‹statistik Y›ll›¤› 2000-2004.

Ulafl›m sektöründe petrolün ikamesi yak›n gelecekte mümkün görülmedi¤inden, fiyatlarda meydana
gelebilecek sürekli bir art›fl›n ilk vuraca¤› yer, bireysel ve yük tafl›mac›l›klar› olacakt›r.

Arabayla ifllerine gidip gelmek zorunda olan özellikle orta gelirli kiflilerin benzine ay›racaklar› ödenek
artacak ve bu art›fl harcanabilir gelirlerinde ciddi azalmalara neden olabilecektir. Gerekli alt yap› haz›rl›klar›n›n
zaman›nda yap›lamamas› halinde ise özellikle büyük flehirlerimizde zaten  problemli olan toplu tafl›mac›l›k
krize u¤rayacakt›r.

Afl›r› artan yak›t fiyatlar›n› biletlere yans›tmak zorunda kalacak olan havayollar› flirketleri de yolcu say›s›nda
meydana gelecek düflüflten dolay› zor günler yaflayabilecektir. Di¤er yandan TCDD flehirleraras› tafl›mac›l›kta
demiryolu a¤›n›n her tarafa uzanmamas› nedeniyle artan talebi karfl›layamayacak ve çözüm olmaktan
ç›kabilecektir. Ayr›ca üç taraf› denizlerle çevreli olmas›na ra¤men deniz tafl›mac›l›¤›nda flu an bile yetersiz
kalan ülkemiz artan talebe cevap veremeyecektir.

Görüldü¤ü gibi, gerekli önlemler al›nmad›¤› ve haz›rl›klar yap›lmad›¤› taktirde a¤›rl›k yine karayollar›nda
kalmaya devam edebilecektir. Tafl›mac›l›k fiyatlar› artaca¤›ndan, tarladaki üründen mobilyaya kadar evimize
giren bir çok ürünün do¤al olarak fiyat› artabilecektir. Bu art›fllar, etkisini enflasyonda hissettirebilecek ve
zincirleme bir reaksiyonla ülkemizi ekonomisini tehdit alt›na sokabilecektir.
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Yo l c u Yük
1983 2003 1983 2003

K a rayo l u 95 .6% 95 .7% 83 .3% 91 .8%
D e m i r y o l u 3 . 5 % 2 . 7 % 1 0 . 8 % 4 . 7 %
Denizyo lu 0 . 1 % 0 . 0 % 5 . 8 % 3 . 3 %
Havayo l u 0 . 8 % 1 . 6 % 0 . 1 % 0 . 2 %



Uluslararas› literatürde pek üstünde durulmamas›na ra¤men, petrol fiyatlar›n›n kendisini bariz olarak
hissettirece¤i bir di¤er alan da savunma sanayisidir. Kara, hava ve deniz kuvvetlerimizde hareket eden her
arac›n  ülkemize olan maliyeti artacakt›r. ‹leride daha da stratejik bir konuma sahip olaca¤›n› tahmin
etti¤imiz ülkemizin savunma sanayinde yak›t k›s›nt›s›na gitmesini beklemek de yanl›fl olacakt›r.

6.5. Demiryollar›

Türk demiryolu tarihi, 1856 y›l›nda ilk demiryolu hatt› olan 130 km'lik ‹zmir - Ayd›n hatt› için bir ‹ngiliz
flirketine verilen imtiyazla bafllar. Sultan II. Abdülhamid hat›ralar›nda flunlar› ifade ediyor; "Bütün kuvvetimle.
Anadolu Demiryollar›n›n inflas›na h›z verdim. Bu yolun gayesi Mezopotamya ve Ba¤dat'›, Anadolu'ya
baglamak, ‹ran Körfezine, kadar ulaflmakt›r. Alman yard›m› sayesinde bu baflar›lm›flt›r. Eskiden tarlalarda
çürüyen hububat flimdi iyi sürüm bulmaktad›r, madenlerimiz dünya piyasasina arzedilmektedir. Anadolu
için iyi bir istikbal haz›rlanm›flt›r. ‹mparatorlu¤umuz dahilindeki demiryollar›n›n inflat› mevzuunda büyük
devletler aras›ndaki rekabet çok garip ve flüphe davet edicidir. Her ne kadar büyük devletler itiraf etmek
istemiyorlarsa da bu demiryollar›n›n ehemmiyeti yaln›zca iktisadi de¤il ayn› zamanda siyasidir."(93)

Demiryollar›na verilen önem, Atatürk zaman›nda artmakla beraber daha sonra karanl›k kaderine terk
edilmifltir. Atatürk flöyle demiflti: “Demiryollar› bir ülkeyi uygarl›k ve refah ›fl›klar› ile ayd›nlatan kutsal bir
meflaledir. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan bafllayarak önemle üzerinde durdu¤um demiryollar› inflaat politikam›z
amaçlar›na ulaflmak için durmadan baflar› ile uygulanmaktad›r.” (94)

1923-1940 aras›nda yani 17 y›lda örülen ana demiryolu hatt› nerdeyse ikiye katlanm›flken 1940 sonras›nda
geçen 65 sene zarf›nda ancak %15 ilave yap›labilmifltir. fiunu da belirtmekte enerji tüketimi aç›s›ndan fayda
var ki halihaz›rda demiryollar› hatlar›n›n %80’i elektriksiz, geri kalan› ise elektrikli hatlardan oluflmaktad›r.

Tablo 15:  Demiryollar›na ‹liflkin Genel ‹statistikler

Kaynak: TCDD (2005). TCDD ‹statistik Y›ll›¤› 2000-2004.
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Anahat
Toplam

Hat
Yolcu
say›s›

Yük
miktar›

Y›l (km) (km) (bin) (bin ton)
1923 3756 3756 - -
1930 5632 5632 5453 1973
1940 7381 7381 30326 6585
1950 7671 7671 53130 8681
1960 7895 7895 96798 14248
1970 7895 7895 104041 14899
1980 8397 10144 113937 11872
1990 8429 10389 139089 13848
2000 8671 10922 85343 18980
2004 8697 10984 76756 14500

93 http://www.tcdd.gov.tr/genel/tarihce.htm
94 Atatürk’ün TBMM V. Dönem 3. Yasama Y›l›n› Aç›fl Konuflmas›, 1 Kas›m 1937 http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/5d3yy.htm
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6.6. Havayollar›:

Havayollar›nda gittikçe artan bir ilerleme kaydedilmifl ama uçak ve aç›lan hat say›s› artmas›na ra¤men
tafl›nan yolcu say›s›nda ciddi bir art›fl kaydedilmemifltir. Ucuz fiyat politikas› izleyen düflük maliyetli charter
hava flirketlerinin devreye girmesi bunda etkin rol oynam›flt›r.

Türk Hava Yollar›’n›n Skylife dergisinin A¤ustos 2005 say›s›nda “hem d›fl ve iç hatlarda artan yolcu say›s›n›
karfl›lamak, hem de aç›lacak yeni hatlar› desteklemek ve filoyu yenilemek amac›yla” 59 yeni uçak al›naca¤›
belirtilmektedir. Avrupa’n›n en büyük ve en genç filolar›ndan biri olarak övünülen THY ileride muhtemelen
en çok zarar eden firmalar›n da bafl›nda gelecektir. Tafl›nan yolcu say›s›n›n 2000 y›l›ndan beri azald›¤› bir
ortamda bu karar›n ne kadar do¤ru oldu¤u flüphe götürür.

Tablo 16:  THY Uçak ve Tafl›nan Yolcu Say›s›

Kaynak: THY Faaliyet Raporlar› ve D‹E  ‹statistik ve Göstergelerinden derlenmifltir.

Di¤er yandan, Türk Hava Yollar› Genel Müdürü Temel Kotil, Uluslararas› Hidrojen Enerji Kongresi ve
Fuar›nda yapt›¤› bir aç›klamada THY’nin Türkiye’nin en çok yak›t tüketen kurumu olarak dünyan›n alternatif
yak›t aray›fllar›n› desteklediklerini ve THY’nin hidrojene geçifl için gerekli çal›flmalar› yapaca¤›n› ifade etmiflti.

6.7. Karayollar›

1950 sonras› Türkiye’si karayolu a¤›rl›kl› bir dönemi tecrübe etmifltir. Cumhuriyet Türkiye’sine Osmanl›
‹mparatorlu¤u'ndan 4000 km’si iyi durumda olan 18335 km. yol a¤› miras kalm›flt›.

Karayolu 1950 y›l›na kadar uygulanan ulafl›m politikalar›nda demiryolunu besleyecek, bütünleyecek bir
sistem olarak görülmüfl ancak Marshall yard›m›yla demiryollar› adeta yok say›larak karayolu yap›m›na
bafllanm›flt›r.
1950-1990 aras› Türkiye’de yap›lan toplam karayolu uzunlu¤u dört kat artm›flt›r.
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Uçak Say›s› Tafl›nan Yolcu

1940 8 739

1950 33 86,331

1960 31 305,963

1970 17 1,095,191

1980 21 1,590,416

1990 35 4,574,497

2000 73 12,030,747

2004 79 11,991,000



Tablo 17:  Karayollar› ‹statistikleri

Kaynak: Karayollar› Genel Müdürlü¤ü www.kgm.gov.tr ve DPT www.dpt.gov.tr

Karayollar› a¤› genifllerken Türkiye’deki araç say›s›nda da önemli art›fllar meydana gelmifltir. Otomobil
say›s› son 30 y›lda 13 kat, minibüs say›s› 8 kat ve otobüs say›s› 6 kat artm›flt›r.

Tablo 18:  Türkiye’deki Kara Tafl›tlar› Say›s›n›n Geliflimi (bin adet)

Kaynak: DIE D‹E web sitesindeki ‹statistik ve Göstergelerden derlenmifltir.

Bunun do¤al bir sonucu olarak, 1960 y›l›nda 643 bin ton olan karayolu tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan petrol
miktar›, 43 y›l içersinde 10 milyon tona varm›flt›r. 1960’l› y›llar›n ortalar›na do¤ru benzin daha fazla kullan›lan
yak›t olmas›na ra¤men, bu durum daha sonra tersine dönmüfl ve 1996’da LPG’nin kullan›lmaya bafllamas›na
kadar yaklafl›k %40 benzin %60 dizel oran› korunmufltur. O y›ldan sonra benzinin oran› azalarak LPG’ye
kaym›fl ve bugünkü %10 LPG, %60 dizel ve %30 benzin oranlar›na gelinmifltir.

6.8. Tar›m

Petrol yenir mi? Yenmez tabiki. Ama dolayl› olarak yenir. Market veya bakkaldan al›fl verifl yaparken acaba
kaç›m›z sat›n ald›¤›m›z bu ürünün ne aflamalar kaydettikten sonra bu rafa geldi¤ini düflünmüfltür? Muhtemelen
pek az›m›z.

Denizde ve karada yetiflen her türlü g›da maddesinin midemize inene kadar geçirdi¤i aflamalarda e¤er
petrol bir flekilde devreye giriyorsa petrolü yiyoruz diyebiliriz. Örne¤in, tarlada kullan›lan gübre, amonyak
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Otoyollar Devlet ve ‹l yollar› Köy yollar› Toplam

1950 47,080 41,735 88,815

1960 61,542 47,500 109,042

1970 59,453 162,055 221,508

1980 24 60,761 172,103 232,888

1990 286 59,128 308,597 368,011

2000 1,774 61,090 293,855 356,719

2003 1,891 61,500 291,217 354,608

Otomobil Minibüs Otobüs

1975 403.5 40.6 23.8

1980 742.2 64.7 32.8
1985 983.4 87.9 47.1

1990 1649.9 125.4 63.7

1995 3058.5 173.1 90.2

2000 4422.2 235.9 118.4

2004 5400.7 319.0 152.4
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bazl›d›r ve do¤al gazdan üretilir, tar›m ilaçlar› ise petrolden. Art›k modern tar›m, petrolü yiyece¤e dönüfltüren
bir sektör haline gelmifltir. Dünya gübre üretimi 1950’lerden beri dramatik bir flekilde artm›flt›r. fiu anda
Çin, 40 milyon tondan fazla tüketimiyle dünyan›n en büyük gübre kullan›c›s›d›r. (95)

fiimflekli bir ya¤mur sonras› tarlalar nas›l daha yeflil görünür? Bu olay, flimfle¤in oluflturdu¤u nitrojenin
ya¤murla topra¤a düflmesi sonucu olur. Ak›ll› insano¤lu flimfle¤in yapt›¤›n› gübreyi keflfederek yapm›flt›r.

Dünya kifli bafl› tah›l üretimi, 1980 y›l›ndan beri düflmesine ra¤men mahsül art›fl›n›n sürekli olarak devam
etmesinin en büyük nedeni, tar›mda gübre kullan›m›d›r. Bugün hemem hemen büyük tar›m üreticisi olan
bütün geliflmifl ülkelerde kullan›lan gübre hidrokarbon esasl› gübrelerdir. Malthus’un tahmin etti¤i açl›k,
tar›m devrimi nedeniyle ertelendi ama gerçekte tehlike halen devam etmektedir.

‹nsanl›k tarihi boyunca üç tip tar›m ürünü güncelli¤ini yitirmemifltir: Avrupa a¤›rl›kl› bu¤day, Asya a¤›rl›kl›
pirinç ve Güney Amerika a¤›rl›kl› m›s›r. Bunlardan bu¤day ve dolay›s›yla Avrupa zamanla daha bir a¤›rl›k
kazand›. 2000 y›l›nda dünya tar›m ürünleri ihracat›n›n dörtte üçü Avrupa’dayd›. 1960’lar dünya ekilebilir
tar›m alan›n›n zirveye ulaflt›¤› bir dönemdi. Neticede hububat üretimi azalmad›, tam tersine üçe katland›.(96)

1960’tan beri dünya nüfusu ikiye katland› ve azalan ekilebilir alana ra¤men halen üretim rahatça talebi
karfl›lamaktad›r. Çok basit bir nedenden dolay›; yeflil devrim, yani karbon ve nitrojenin, di¤er bir deyiflle
petrol ve gaz›n tar›mda kullan›lmas›. ‹nsano¤lunun dünya sera gazlar›na belkide en büyük katk›s› iflte bu
nitrojen gübrelerdir.

Tar›mda petrol a¤›rl›kl› mekanizasyon, sulama, böcek ilaçlar›n›n kullan›m› ve gübre bunlar›n en önemlileriydi.
Asl›nda ekilebilir alan miktar› azald›¤›ndan beri petrol yemekteyiz. Tabir yerinde ise yedi¤imiz her bir
kaloride en az bir kaç kalori petrol yatmaktad›r.

Amerikan g›da iflleme sanayisi, üretti¤i bir birim g›da kalorisi bafl›na 10 kalori enerji kullanmaktad›r. Buna
ulafl›m dahil de¤ildir. (97) Asl›nda tar›mda enerji girdi ç›kt› oran›, sanayi devrimi öncesinde bire yüz civar›nda
iken bu oran zaman›m›zda günümüz g›da sisteminde bire bir haline gelmifltir.

Modern tar›m›n ne kadar enerji yo¤un bir sektör oldu¤unu göstermede kullan›lan en klasik örnek, bir
kilogram nitrojen gübrenin üretilmesi için 1.4 ila 1.8 litre aras›nda dizel yak›t kullan›lmas›d›r. (98) Do¤al gaz
da cabas›. Amerikan Gübre Enstitüsü’ne (99) göre 30 Haziran 2001 ile 30 Haziran 2002 aras›nda ABD’de 10
milyon ton gübre üretilmifltir. 1.4 litre dizel hesab›yla bu 96 milyon varile yani 15 milyar litre dizele karfl›l›k
gelmektedir.
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 95 D. Murray, (2005), Oil and Food: A Rising Security Challenge, Earth Policy ‹nstitute, http://www.earth-policy.org/Updates/2005/Update48.htm
96 Dünya hububat üretiminin 1950’deki de¤eri 631 milyon tondan 2004 y›l›nda 2029 milyon tona ulaflm›flt›r. Bu art›fl›n %80’i nüfus art›fl›ndan kaynakland›ysa
     da kalan %20’si dünya nüfusunun bir k›sm›n›n daha fazla  yemek yeme al›flkanl›¤›na sahip olmas›yla aç›klanmaktad›r.
97 R. Manning, (2004), “The Oil We Eat: Following the Food Chain Back to Iraq – Essay”, Harper’s Magazine, fiubat.
98 Eating Fossil Fuels, http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/100303_eating_oil.html
99 Amerikan Gübre Enstitüsü, http://www.tfi.org



fiekil 23:   Dünya Hububat Üretimi ve Gübre Kullan›m› (milyon ton)

Petrolün g›da sektöründeki rolünü inceleyen en önemli yap›tlardan birisi, 1978 y›l›nda yay›nlanan “Petrolü
Yemek” isimli bir çal›flmayd›.(100) Kitab›n amac›, sanayileflmifl ülkelerin tar›m sektöründe ve g›da arz›nda
fosil yak›tlar›n yerini ve önemini araflt›rmakt›. Fosil yak›tlar›n tar›m sektöründe tar›m ilaçlar› ve gübre baflta
olmak üzere di¤er kullan›m yönlerini inceleyen yap›t, tar›m›n çevre kirlenmesine katk›s›n› incelemesi
bak›m›ndan önemlidir.

Küreselleflme ve ucuz petrol nedeniyle, tarlalarda yetifltirilen sebze ve meyve, taba¤›m›za varana kadar
daha fazla yol kat etmeye bafllad›. Frigolu uçaklar ve kamyonlarla yap›lan tafl›ma, demiryolu ve gemilerle
yap›lan tafl›madan çok daha fazla olmas›na karfl›n, turfanda ve taze ürün art›k rahatça elde edilen yiyecek
haline geldi.  Özellikle de sanayileflmifl ülkelerde. ABD’de örne¤in, tarladan taba¤a var›ncaya kadar geçen
seyahat boyunca harcanan enerjinin %21’i tar›m ürününün üretilmesinde, %14’ ü tafl›nmas›nda, %16’s›
ifllenmesinde, %7’si paketlemede, %4’ü perakende sat›fl›nda, %7’si restoranda ve %32’si buzdolab› ve
yemek haz›rlamada harcanmaktad›r.

Yap›lan üretimin verimlili¤ini, üretilen ton bafl›na harcanan enerji olarak ölçmek mümkündür. Buna göre
dolayl› enerji kullan›m› tarlada ürünün yetifltirilmesi için gereken tar›m ilaçlar› ve gübre gibi girdileri,
dolays›z enerji kullan›m› ise tarlada kullan›lan araç, gereç ve makinalar için kullan›lan enerjiyi içerir.

Bu flekilde yap›lan bir çal›flma da ‹ngiltere’de organik tar›m üretiminde kilogram bafl›na ortalama %42’lik
verim al›nabildi¤i gösterilmifltir.(101) Bunun temel nedeni ise gübre kullan›m›n›n neredeyse s›f›ra indirilmesi
ve tar›m ilaçlar›n›n az kullan›m›d›r. Ulafl›m için harcanan enerji buna dahil edilmemifltir. Dünya hububat
ekilebilir alan› 1950’deki 590 milyon hektardan 1981’deki tarihi rekoru olan 730 milyon varile ç›km›fl fakat
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100 B.M. Green, (1978), Eating Oil - Energy Use in Food Production, Westview Press, Boulder.
101 Energy use in organic farming systems, ADAS Consulting for MAFF, Project OF0182, DEFRA, London, 2001.
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daha sonra azalarak 2004’te 670 milyon hektara kadar düflmüfltür.  Kifli bafl› hububat alan› da 1950-2000
y›llar› aras›nda yar›ya inmifltir. Dünya nüfusu artarken tah›l alan› düflmekte. Petrol k›s›t› nedeniyle, gübre
ve böcek ilac› üretimi de daralarak verim düflerse acaba bu kadar insan nas›l beslenecek?
Dünya kifli bafl› tah›l üretimi, 1984 y›l›nda zirve noktas›na ulaflm›flt›r. Tar›m sektöründe bir enerji devrimi
yap›lmad›¤› müddetçe petrol üretim zirvesi g›da zirvesini ve o da nüfus zirvesini getirecektir. Kifli bafl›na
üretimlere bak›ld›¤›nda tah›l ve petrol üretim zirvesi zaten yaflanm›flt›r. Fakat petrol ve g›dada mutlak
zirveye henüz ulafl›lmam›flt›r. Petrolün giderek tükenmesi ve fiyatlar›n sürekli olarak artmas› nedeniyle,
mevcut tar›m ve g›da sistemi uzun ve orta vadede sürdürülemez bir hale gelecektir. Çünkü yeflil devrim,
asl›nda sürdürülemez tar›m üzerine kurulmufltur. (102)
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YED‹NC‹ BÖLÜM

PETROLÜN JEOPOL‹T‹K ETK‹ ANAL‹Z‹

Petrol üretim zirvesine yaklaflt›kça petrolün jeopoliti¤i gittikçe önemini art›ran bir biçimde ülkelerin
geleceklerine yans›yacakt›r. ‹flte bu nedenledir ki, artan petrol talebinin nerden ve nas›l güvenli ve ucuz
olarak karfl›lanaca¤› sorusu bir çok ülkenin gerek aç›k gerekse gizli gündemine girmifltir. Dünya petrol
kaynaklar›n›n ve dolay›s›yla dünya petrol arz›n›n önemli bir bölümünün ‹slam ülkelerinde ve geliflmekte
olan ülkelerde yo¤unlaflmas› ve son y›llarda Amerika’n›n izledi¤i tav›r, dünyay› petrol savafllar› m› bekliyor
düflüncesini gelifltirmifltir. Asl›nda dünya nüfusunun yaln›zca %5’ini oluflturmas›na ra¤men dünya petrol
tüketiminde %25’e sahip olmas› Amerika’n›n tavr›n› anlamaya yard›mc› olmaktad›r.

Birinci Dünya fiavafl›na kadar dünya petrol jeopolitikas›nda at koflturanlar genelde ‹ngilizler, Almanlar,
Hollandall›lar ve Amerikal›lard›. 1850 ile 1900 y›llar› aras›nda Orta Asya ve ‹ran Körfezi, ‹ngiltere ile Çar
Rusya’s›n›n petrol oyun alan›yd›. 1930’lardan günümüze yaklaflt›kça bu oyun alan› Afrika k›tas›n›n kat›lmas›
ile genifllemifl ve Amerika ve Çin bu oyuna yeni oyuncular olarak dahil olmufllard›r. 1948’te kurulan ‹srail’de
gizli oyuncu statüsünü elde etmifltir.

Daha birinci dünya savafl› bitmeden ‹ngiltere önceli¤inde bir çok ülke Orta Do¤u’nun paylafl›m›n› yapm›flt›
bile. Bu paylafl›m yap›lmadan önce ‹ngiliz subay› T. E. Lawrence, Hicaz emiri olan fierif Hüseyin ile birlikte
Araplar› Osmanl›lara karfl› k›flk›rt›p daha önce keflifleri zaten yap›lm›fl olan bölgelerde bir kaç devlet kurarak
bat›n›n kontrolü alt›na sokmak için u¤rafl veriyordu. Türkiye haricinde s›n›rlar› cetvelle çizilmifl olan bu
bölgede herkes arzusuna kavuflmufltu. Örne¤in, fierif Hüseyin’in o¤ullar› Suriye, Irak ve Ürdün’e kral
yap›lm›flt›.

Hitler, Romanya’n›n petrol bölgelerini ele geçirerek yak›t konusunu güvence almak istiyordu. 1939 ve 1940
y›llar›nda Alman Generali Rommel, Kuzey Afrika’n›n  bat›s›ndan Süveyfl kanal›na kadar olan bölgeyi almay›
hedefliyordu. Japonlar, bu arada Royal Dutch Shell’in Güney Do¤u Asya’daki petrol sahalar›n› ele geçirmiflti.
Temmuz 1941’de ABD baflkan› Roosevelt Japonya’ya petrol sevkiyat›na ambargo koydu. Kas›m 1941’te
Japonya, diplomatik kanallarla Amerika’ya bir bildiri göndererek bu ambargonun Japon ekonomik hayat›n›
ciddi s›k›nt›ya soktu¤unu ve derhal kald›r›lmas› gerekti¤ini aksi takdirde Amerikan tesislerini vuraca¤›n›
ima etti. Amerika bu bildiriyi ciddiye almad› ve iki hafta sonra Pearl Harbor bombaland›.

Vietnam savafl› sonras› büyük petrol rezervlerinin bulundu¤una inan›lan güney Çin denizinde yap›lan
aramalarda, Amerikan flirketleri haricindeki hiç bir petrol flirketinin do¤ru dürüst bir keflif yapamad›klar›
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bir tesadüf de¤ildir. Örne¤in, savafl sonras›nda baflkan olacak Hoover’›n Güney Çin denizindeki petrol
kaynaklar› kitab› Standard Oil flirketinin Vietnam politikas›na zemin oluflturmufltu.(103)

ABD üç strateji izlemektedir: Finansal, diplomatik ve her ikisi de tutmazsa, askeri.
Amerika’n›n petrol üretici ülkelerle iliflkilerine bakt›¤›m›zda, Amerikan d›fl politikas›n›n CIA’y› nas›l
kulland›¤›na bir çok örnek görmek mümkündür. En güzel örnek ise 1953’te ‹ran kral› Muhammed
Mosadegh’in petrolü devletlefltirdikten sonra CIA çal›flmalar› neticesinde devrilmesidir. Gürcistan, K›rg›zistan
ve Ukrayna’da da CIA parma¤›n› göz ard› etmemek gerekir.(104)

1980’de Jimmy Carter’›n ‹ran körfezinden petrol ak›fl›n›n devam etmesi için “gerekirse askeri güç kullan›r›z”
demesi, ABD politikas›n› zaten özetlemektedir. Belki bunu gerçeklefltirebilmek amac›yla olacak ki ABD
halen 600 milyar dolarl›k savunma harcamas› ile dünyan›n öteki ülkelerinin toplam harcamas›n› geçmektedir.

1970 y›l›ndan itibaren Amerikan petrol üretiminin düflmesi ile birlikte enerji ba¤›ms›zl›¤› dile getirilmeye
baflland›. Richard Nixon Amerika’n›n enerji ba¤›ms›zl›¤›n› söz veren ilk baflkand›. Carter, Clinton, Baba ve
o¤ul Bush ise bunun savunucular›ndand›r. ABD bugün, dünyada üretilen her dört varilden birini
tüketen tek ülkedir ve petrol ihtiyac›n›n yaklafl›k %55’ini ithal etmektedir. Bu rakam›n
önümüzdeki 20 y›l içinde %70’e ç›kmas› beklenmektedir. Dolay›s›yla, ABD’nin iki kolay çözümü
vard›r: Ya petrol ihtiyac›n› k›sacak yada askeri yolla petrolünü temin edecektir. Bunlardan ilki ucuz petrole
al›flm›fl Amerikan yaflam biçimine, ikincisi de Amerikan anayasas›na ayk›r›d›r. Yani özgür Amerika 21. yüzy›lda
örnek ülke olmaktan gittikçe kopmaya bafllamaktad›r.

Afganistan ve Irak’›n iflgali ABD nin petrol ve gaz güvenli¤ini sa¤lama (boru hatlar›, rafineriler, limanlar ve
tanker geçifl hatlar› gibi) ve bölge üzerinde stratejik hakimiyet kurma, ‹ngiliz ve Amerikan flirketlerine
yat›r›m ve kazanç yolu açma ve petrol ihraç eden ülkelerin petrolü avro ile satma arzusunu cayd›rmaktan
kaynaklanmaktad›r.

Orta Asya bölgesinde aktif olan Amerikan Unocal ve Halliburton flirketlerinin Afganistan’›n iflgalindeki
rolleri de yads›namaz. Hat›rlatmakta fayda var ki, Amerikan Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney Halliburton’un
CEO’suydu, Afgan savafl›ndan sonra Afganistan Devlet Baflkan› olan Hamid Karzai de Unocal’un bafl
dan›flman›yd›.

Bir çok gözlemciye göre, Irak ve Afganistan’›n iflgali 11 Eylül 2001’den çok önce planlanm›flt›. Dick Cheney’in,
1999 da Londra Petrol Enstitüsü’nde yapt›¤› konuflma, Baker Enstitüsü’nün 2001’deki stratejik enerji
politikas› raporu, Project for A New American Century, American Enterprise Institute, Middle East Media
Research Institute, Hudson Institute gibi neo-konservatiflerin destekledi¤i kurumlar›n amaçlar› ve raporlar›
muhtemelen bunun bir ›spat›d›r. May›s 2001 tarihli Cheney Energy Task Force da Irak ve Suudi Arabistan’›n
petrol alanlar›n› mercek alt›na alm›flt›.

ABD halen 120’den fazla ülkede askeri varl›¤›n› sürdürmekte ve 46’tan fazla ülkede askeri üs bulundurmaktad›r.
Bu üslerin petrol alanlar›na yak›nl›¤›, “Pentagon’un global petrol koruma servisi görevini de mi üstlendi?”
sorusunu do¤urmaktad›r. Amerika’n›n dünya çap›nda 720’den fazla askeri üssünün olmas› ve bu üslerin
geçen seneden beri yer de¤ifltirme çal›flmalar› sonucunda gittikçe petrol zengini ülkeler ve petrol geçifl

103 Bak›n›z M.D. Smith (2001), “Black Gold Hot Gold: The Rise of Fascism in the American Energy Business”,
      http://www.brojon.org/frontpage/bj050701-3.html 17 May›s 2001 ve R. Blair (2005), “The Price of Oil”, http://www.energybulletin.net/957.html,  7 Temmuz 2004.
104  M.T. Klare,  (2005), “Imperial Reach”, The Nation, 12 Nisan.
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noktalar›nda (tanker ve boru hatt›) yeniden konuflland›r›lmas› kaç›n›lmazd›r. Yeniden yap›land›rma
çal›flmalar› sonucunda, Almanya ve Güney Kore’deki birliklerin ço¤unun Hazar, Bat› Afrika ve Do¤u
Avrupa’ya kayd›r›lmas›na hiç flafl›rmamak gerekir.
Di¤er yandan, Bahreyn’de üstlenen Amerikan 5. Filosu, Hürmüz Bo¤az› ve ‹ran körfezi k›y›lar›nda petrol
tankerlerinin seyrini dikkatle takip etmektedir. Malezya, Filipinler, Vietnam ve Çin’in üzerinde hak iddia
etti¤i güney Çin denizi, ki zengin petrol yataklar›na sahiptir, Amerikan deniz filosunun gözünü ay›rmad›¤›
bir di¤er kritik yerdir.

Pentagon’un Gürcistan, Kolombiya ve Azerbeycan’daki politikalar› askeri üs kurma etraf›nda geliflirken
‹ran, Sudan ve Suriye için politik bask› görünümünü almakta, Venezuela ve Suudi Arabistan’da da iç
ayaklanma bafllatma yönünde geliflmektedir. Venezuela’da Chavez’i düflürmeye yönelik CIA operasyonlar›
pek baflar› gösterememiflti ama Suudi Arabistan’›n do¤u ve bat› olarak ikiye bölünmesi ihtimali, kral Abdullah
Bin Abdüllaziz’in ve takipçisi Prens Sultan’›n belki de ne kadar yaflayaca¤›na ba¤l›d›r.

Petrol kaynaklar›n› güvence alt›na almak, yaln›zca petrol kuyular›n› ve boru hatlar›n› korumakla
yetmez, rakip olan di¤er ülkerle mücadeleyi de gerektirir. Rusya mesela, bir taraftan Avrupa ve
Asya’ya gaz satma ve boru hatlar› projelerine konsantre olurken, di¤er taraftan Hazar bölgesinde kaybetmeye
bafllad›¤› etkisini yeniden kazanmaya çal›flmaktad›r. Di¤er yandan, Çin ve Rusya, enerji, ticaret ve savunma
alan›nda stratejik iflbirli¤ini güçlendirmektedir. Bu arada Güney Çin denizinde Çin ve Japonya karasular›
aras›nda Çin’in Chunxiao gaz sahas›nda çal›flmas› iki ülke aras›nda politik kriz yaratm›flt›.(105)

‹ran’›n nükleer faaliyetlerine iliflkin uluslararas› gerginli¤in yafland›¤› s›rada Haziran 2005 seçimlerini
tutuculu¤u ile tan›nan Ahmadinejad’›n kazanmas› petrol jeopoliti¤inde gerginli¤i daha da t›rmand›rm›flt›r.

Son zamanlarda dünya politi¤inde yaflananlar, bulundu¤umuz yüzy›lda petrolün stratejik bir ürün olarak
daha fazla boy gösterece¤inin ve yeni bir jeopolitik dönemin art›k bafllam›fl oldu¤unun bir göstergesidir.
Petrolün ve petrol ekonomisinin gelece¤i, günümüzdeki jeopolitik santranç tahtas› üzerindeki hamlelerin
ileride nas›l yap›laca¤›na ba¤l›d›r. Petrol ekonomisine ba¤l› yap›lar›n› devam ettirmek isteyen ülkeler, petrol
ihtiyaçlar›n› gidermek için petrol zengini ülkelere her türlü bask›y› sürdürecektir.

Bu nedenledir ki, Pentagon, Amerikan d›fl politikas› ve petrol flirketleri üçgeninde paran›n izledi¤i yönü
takip etmek kim, neyi, ne için, kimin ad›na ne menfaatle yap›yor sorular›na ›fl›k tutaca¤› için önemlidir.

7.1. Türkiye’nin Durumu

Ülkemiz, petrol aç›s›ndan pek zengin olmad›¤›ndan ötürü petrol ihtiyac›m›z› ithalatla
karfl›lamaktay›z. Dolay›s›yla enerji politikalar›m›z›n yeniden gözden geçirilmesi ve yeni
stratejilerin gelifltirilmesi gerekmektedir. Art›k çok geç olmadan bir yandan ilerideki petrol
güvenli¤imiz konusunda çal›flmalara bafllamal›, petrol kaynaklar›n› gelifltirme ve üretme
noktas›nda ciddi at›l›mlarda bulunmal›, di¤er yandan da petrole olan ba¤›ml›l›¤›m›z› azaltman›n
çarelerini bulmaya ve bu konularda gereken politikalar› oluflturmaya bafllamal›y›z.

Di¤er yandan, güney ve do¤u s›n›rlar›m›zda ileriki y›llarda s›cak hareketlerin yaflanmas›
olas›l›¤› yüksek oldu¤undan Silahl› Kuvvetlerimize de enerji güvenli¤imizi sa¤lamas›nda en
az›ndan stratejik planlama aç›s›ndan önemli görevler düflmektedir.

105   Ayr›nt› için bak›n›z, The Economist, 26 Mart 2005.
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 7.2. Dolar›n Gelece¤i

Global finansal krizlerden en az etkilenen ülkelerin bafl›nda ABD’nin gelmesinin en temel nedeni, uluslararas›
finansal yap› içersinde sahip oldu¤u dolar avantaj›d›r. Yani ABD’nin dolar hegemonyas›.

1945 y›l›ndan beri ABD dünya ekonomisinin lokomotifi oldu. Bunda ABD dolar›n›n uluslararas› rezerv
birimi olmas› çok büyük rol oynam›flt›r. Petrolün ve uluslararas› piyasalarda sat›lan bir çok ürünün para
birimidir.  Bu ürünleri almak için di¤er ülkelerin dolara sahip olmas› gerekir.

‹kinci dünya savafl› sonras›nda Bretton Woods konferans›, ABD dolar›n› alt›na sabitlemifl ve dolay›s›yla
dolar› ululararas› ticarette referans para birimi yapm›flt›r. Di¤er bütün para birimleri de dolara endekslenmiflti.
ABD alt›n rezervlerinin bütçe ve cari aç›klar nedeniyle h›zla erimesi, 15 A¤ustos 1971’de Amerikan baflkan›
Richard Nixon’un dolar› alt›n standard›ndan ay›rmas›na sebep oldu. Uluslararas› para rezerv birimi olarak
da kabul gören dolar, böylece asl›nda bir ka¤›t parças›ndan ileri gitmeyen de¤eriyle tarihi hegemonyas›na
bafllam›fl oldu.

Uluslararas› ticarette rekabeti art›rma ve karfl›laflt›rmal› avantaj yaratma fikri daha sonra dolara sabitlenen
döviz kurlar›n›n serbest hareketine yön verdi. Son y›llarda gözlemledi¤imiz, Çin gibi kendi ülke para birimini
dolar›n alt›nda tutup ihracat›n› art›ran ülkeler, sa¤lad›klar› dolar gelirini, genelde yurt içinde de¤erlendirmeyip
döviz kuruna yap›lacak herhangi bir müdahaleden korunmak için Amerikan de¤erli ka¤›tlar›na yat›rd›lar.
Böylece dünya ticareti, bir yanda fiziki mal üretip satan, di¤er yanda dolar bas›p ve bast›¤› dolar› yine baflka
bir ka¤›t karfl›l›¤›nda geri alan bir oyuna dönüfltü.

Gerçekte, karfl›laflt›rmal› avantaj denilen olgu, ülkelerin döviz kurlar›n› devalüe edip daha fazla mal satmaya
yönelen bir durum haline geldi. Merkez bankalar›, kendi para birimlerine müdahale etmek için dolar
tutmaya mecbur kald›. Fazla olan dolar ise yine dolar bazl› olan Amerikan hazine bonolar› ve di¤er de¤erli
ka¤›tlar› almada kullan›lmaya baflland›.

ABD’nin güçlü dolar politikas› kendi lehinde tabi ki. Çünkü güçlü dolar, ithal mallar›n›n fiyatlar›n› düflük
tutmakta. Amerikan merkez bankas› baflkan› Alan Greenspan’›n finansal hegemonya dedi¤i tam anlam›yla
budur asl›nda. Bu tip bir globalizasyonun Amerikan ekonomisine yans›mas› ise do¤al olarak borçlanmakt›r.
Fakat karfl›l›¤› olmayan bir borçlanma bu. Buna dolar›n görünmeyen gücü de denilebilir. Çünkü normal
flartlarda para birimi dolar olmayan herhangi bir ülke, bu kadar ticari aç›k ve borçlanma alt›nda s›f›r› tüketirdi.

1970’li y›llarda petrol ihraç eden ülkeler, petrol gelirlerinden elde ettikleri dolarlar› ne yapacaklar›n› pek
bilmediklerinden paralar›n› en iyi de¤erlendirme amac› olarak gördükleri çok uluslu bankalara ve Amerikan
de¤erli ka¤›tlar›na yat›rd›lar. Bu paralar daha sonra üçüncü dünya ülkelerine borç olarak verildi ve borç
bata¤› global çapta bafllam›fl oldu.
Alt›nla desteklenmeyen dolar asl›nda ABD’nin ne ticari gücüyle ne de ekonomisinin üretkenli¤iyle
destekleniyor. 2004 ABD ticaret ve bütçe aç›klar› s›ras›yla 666 ve 412 milyar dolard›. fiu anda dolar›
destekleyen belki de en önemli güç Amerikan askeri gücüdür.

1999 Ocak ay›nda Avro’nun yeni para birimi olarak dünya piyasas›na girmesi dolar ile avro aras›nda gizli
bir rekabetin bafllamas›na neden oldu. O zamana kadar önemli hiç bir rakibi olmayan dolar, Avrupa Birli¤i
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gibi kendi ekonomisine ve nüfusuna eflde¤er alternatif karfl›s›nda hegemonyas›n› korumak için Pentagon
dahil tüm Amerikan birimlerini de¤iflik stratejiler aramaya zorlad›. Özellikle de 2000’den sonra.

7.2.1. Petrolü Avro ile Satma Teflebbüsleri: 2000’e kadar bütün OPEC ülkeleri petrolü dolarla sat›yordu.
Eylül 2000 OPEC zirvesinde Venezuela devlet baflkan› Hugo Chavez OPEC’in dolardan uzaklaflmas›n› ve
mümkün oldu¤u yerde bart›r (ayni) ticarete yönelmesini tavsiye etmiflti. Dinleyen olmad›, bir kifli d›fl›nda:
Saddam Hüseyin.

Saddam Hüseyin, Irak’›n Birleflmifl Milletler g›da için petrol fonunda bulunan ve Frans›z BNP Paribas
bankas›n›n New York flubesinde yatan milyarlarca dolar› (baz›lar›na göre 10 milyar dolar) 6 Kas›m 2000’de
avroya çevirdi. Saddam Hüseyin “Ben düflman›m›n paras›n› kullanmam” diyordu. 20 Mart 2003’te ABD
Irak’a girdi. Akabinde Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi Resolution 1483 Irak Kalk›nma Fonunu kurdu
ve 22 May›s 2003 tarihinde Irak’›n petrol sat›fllar› yine dolarla yap›lmaya baflland›.

OPEC genel sekreteri Alvaro Silva Nisan 2002’de petrolün avro ile sat›lmas› üzerinde OPEC üyeleriyle
görüflmelerde bulunduklar›n› ifade etmiflti. Ama buna muvaffak olamad›.
Nisan 2003’te Endonezya devlet baflkan yard›mc›s› Hamzah Haz, dolar›n spekülatif hareketlerinden
korunmak amac›yla avro ile petrol satman›n daha etkin bir çözüm oluflturabilece¤ini aç›klad›.

Malezya devlet baflkan› Mahathir Muhammed, Haziran 2003’te dolar›n enerji fiyatland›rmas›ndaki rolünün
 tekrar gözden geçirilmesinin art›k zaman› geldi¤ini söyledi. Mohamed’in bu ç›k›fl› sert tepkilerle karfl›land›.
Amerikan Enerji ‹nformasyon Dairesi baflkan› Guy Caruso dolar›n flimdiye kadar alternatifi olabilecek para
birimlerinin hiç bir zaman b›rak›n rakip olmay› dolar›n yayg›n kullan›lmas›na ve gücüne bile yaklaflamad›¤›n›
ve sonuçta hep dolar›n galip geldi¤ini ifade etti. Amerika’n›n bu ç›k›fl›, Avrupa Birli¤i Enerji Komisyonu
baflkan› Loyola de Palacio’yu biraz tedirgin etmifl olacak ki Palacio verdi¤i bir demeçte “Gelecekte avro
uluslararas› piyasalarda ve dolay›s›yla petrol piyasas›nda hak etti¤i yeri alacakt›r” dedi.

2003 yaz›nda ‹ran, petrol ödemeleri için avro talep etmeye bafllad›. Fiyatland›rman›n dolar üzerinden
olmas›na ra¤men ödemelerin avro ile olmas› arzusunu ilk defa gündeme getirmifl oldu.

A¤ustos 2003’te Avrupa Birli¤i Komisyon baflkan› Romano Prodi, yak›nda Rusya’dan yap›lan petrol ve gaz
ihracat›n›n avro ile ödenmesinin mümkün olabilece¤ini belirtti. Viladimir Putin’in buna cevab› ise olumlu
yöndeydi.

Avro-dolar savafl› k›z›fl›rken 26 May›s 2004 tarihinde Loyola de Palacio, “e¤er petrol fiyatlar› dolardan baflka
bir para birimiyle sat›lacaksa tüketici ülkelerin a¤›rl›¤›na göre bir para sepeti oluflturulmas› ve petrolün
para biriminin bu para sepetine göre belirlenmesinin daha do¤ru oldu¤u” fikrini ortaya att›.
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fiekil 24:   Petrol Fiyatlar› ve Avro-Dolar Paritesi

Bu görüfllerin alt›nda akla uygun mant›ki nedenler yatmaktad›r. AB ile ticaret yapan ülkelerin yap›s›na
bakt›¤›m›zda, özellikle kuzey Afrika ülkelerinin d›fl ticaretinin %70’den fazlas›n›n AB ile oldu¤unu görüyoruz.
Rusya’n›n pay› %50, OPEC ülkelerinin ise %60’ta fazlad›r. Orta Do¤u ülkeleri ihracat›n›n %50’ye yak›n› Uzak
Do¤u ile olmas›na ra¤men en fazla ithalat› Bat› Avrupadan yapmaktad›r. Dolay›sla Kuzey Afrika, Rusya ve
Orta Do¤u ülkelerinin AB ile ticaretinde avro kullanmas› herkesin avantaj›na olabilir.

“Gelecekte ne olabilir?” sorusu ise halen kar›fl›k. Öncelikle, Avrupa finans piyasas›ndaki entegrasyonun
yo¤unlaflmas› gerekir. Bunun için gerekli bir flart ise Avrupa finans piyasas›n›n kalesi olan ‹ngiltere’nin
avroya s›cak bakmas›d›r. Vadeli ifllemler piyasalar›ndaki dolar yo¤unlu¤unu da göz ard› etmemek gerekir.
‹ngiltere ve Norveç petrol ihraç eden ülkeler aras›ndaki yerini art›k b›rakmak zorunda kalaca¤›ndan, dolarla
petrol satmak yerine yak›nda avro ile petrol almak konumuna gelecekler. Nitekim ‹ngiltere, 2004 y›l›nda
net do¤al gaz ithalatç›s› durumuna gelmifltir. Bu iki ülkenin avroya geçmesi avronun uluslararas› konumunu
güçlendirecektir.

Petrol, dünya uluslararas› mal ticaretinin %10’unu oluflturmaktad›r. Bu pek önemli bir kalem gibi
gözükmeyebilir ama dünyada en çok ticareti yap›lan ürün olmas› ve bu ticaretten  kazan›lan dolar›n tekrar
ABD’ye dönmesi, petrolün dolar üzerindeki rolünün küçümsenmemesi gerekti¤ini göstermektedir.

Bütün bu konularda Orta do¤u ülkelerinin ve özellikle Suudi Arabistan’›n ileride kesin olarak nas›l bir tav›r
izleyece¤i hala aç›k de¤ildir. Birleflik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan, dolar taraftar› olarak
bilinmektedirler. 2004’ten beri dolar baz›nda artmas›na karfl›n avro baz›nda o kadar fazla ç›k›fl göstermeyen
petrol, ihracatç› ülkeleri de tedirgin etmeye bafllam›flt›. Dolarla ihraç edip avro ile ithalat yapmak dolar›n
de¤er kaybetti¤i bir süreçte pek mant›kl› de¤ildi. Fakat dolar hep güvenoyu alm›flt› ve almaya devam
ediyordu. 1.39’lara kadar ç›kan avro-dolar paritesi 1.20’lere kadar inince Araplar›n tedirginli¤i k›sa bir
süreli¤ine rafa kald›r›ld›.

Petrolün dolarla sat›lmas›, dolar›n taht›n› sarsmas›na belki do¤rudan etki yapmaz ama merkez bankalar›n›n
dolar rezervlerini avro lehine döndürmeye ön ayak olabilir. ‹flte bu gerçekleflti¤i anda dolar serbest düflüfle
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geçip Amerikan ekonomisini uçurumun kenar›na getirebilir. Yani Amerika’n›n korktu¤u ve bugüne kadar
hep lehine cereyan eden “finansal terörizm”.

fiu ana kadar olan geliflmeler öyle gösteriyor ki, avro henüz uluslararas› döviz rezervlerinde ciddi bir paya
sahip olamam›flt›r. IMF’nin Nisan 2005’te yay›mlad›¤›  y›ll›k raporuna göre Amerikan dolar›  halen global
döviz rezervlerinde %70’e yak›n paya sahipti. Buna ra¤men, e¤er Asya krizinde oldu¤u gibi bir ülkenin
bafllatt›¤› hareket h›zla di¤erlerine yay›l›rsa, dolar› Amerikan askeri gücü bile kurtarmaya yetmeyecektir.

Pentagon, dolar›n hegemonyas›n› tehlikeye sokabilecek geliflmeleri ve ülkeleri durdurmak için elinden
geleni yapmaktad›r. Irak avro ile petrol satmaya kalkm›flt›. Venezuela halen bir çok Latin Amerika ülkesiyle
petrol ihracat›n› bart›r anlaflmas›yla yap›yor ve Amerika Chavez’i indirmek için her yolu denemifltir. ‹ran
Asya’daki müflterilerini ve di¤er ülkeleri petrolü avro ile satmaya teflvik ediyor ve Amerika’n›n nefesi
ensesinde.

Fakat ‹ran’›n Mart 2006 da Bandar Abbas’ta açmay› planlad›¤› ve dünyada petrolün avro ile sat›laca¤› ilk
borsa, gerçeklefltirildi¤i takdirde avro-dolar ve petrol politikas›nda flüphesiz yeni bir ç›¤›r açacakt›r.
Dolar-petrol-asker üçgeni hiç flüphe yok ki ileriki y›llarda daha çok konuflulacak bir konu olacakt›r.

7.2.2. Alt›n-Petrol ‹liflkisi: Siyah alt›n olan petrol ile sar› alt›n aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Aradaki fark,
kuflkusuz sadece renk de¤ildir. Alt›n, çok eskilerden beri yat›r›m arac› olarak kullan›la gelmifltir. Özellikle
de savafl ve kriz zamanlar›nda. Bunun bir nedeni de alt›n›n dünyan›n her taraf›nda geçerli olmas›d›r.
Petrol ile alt›n fiyatlar›n›n son 35 y›ldaki seyri her ikisi aras›nda kuvvetli bir ba¤ oldu¤unu göstermektedir.(106)

fiekil 25:   Sabit Fiyatlarla Alt›n ve Petrol Fiyatlar›

Bu iliflkinin son derece basit bir nedeni vard›r: ‹nsanlar›n ekonomik zorluklardan en az etkilenmek amac›yla
paralar›n›n de¤er yitirmesini alt›n almak yoluyla önlemeye çal›flmas›. Ka¤›t paradan önce alt›n para vard›
ve dolar›n de¤eri y›llarca alt›na sabitlenmiflti.

106 Bak›n›z www.safehaven.com/article-1866.htm
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1975 y›l›nda OPEC resmen petrol fiyatlar›n›n dolarla sat›fl›n› kabul etmeden çok önceleri, 1933’te Suudi
Arabistan kral› ‹bn Suud petrolle ilgili ödemelerin alt›nla yap›lmas›n› çünkü alt›n›n ‹slami para birimi
oldu¤unu söylüyordu. Bugün bile alt›n hala en sa¤lam yat›r›m araçlar›ndan biri olarak görülmektedir.

1971 y›l›nda Nixon’un alt›n standard›n› kald›rmas›na kadar alt›n ile petrol aras›nda pek bir iliflki yoktu.
Fakat o tarihten sonra alt›n fiyatlar› petrol fiyatlar›n› geriden takibe bafllam›flt›r. 1973 ve 1979 petrol floklar›nda
h›zla artan petrol fiyatlar› k›sa bir süre sonra alt›n› yan›na çekmifltir.

Son 35 y›ld›r sar› alt›n›n bir ons’u ortalama 16 varil civar›nda petrole karfl›l›k geliyordu. Birinci petrol
krizinden sonra dünya ekonomisi toparlanmaya çal›fl›rken, 1974’te y›l›nda alt›n petrol oran› tarihinin en
düflük seviyelerinden birisi olan 8.45’e gelmiflti. (fiekil-26) Di¤er bir deyiflle bir ons alt›n ancak 8.45 varil
petrol sat›n alabiliyordu. ‹kinci petrol krizinin ard›ndan 1979’da tarihinin en düflük seviyesi olan 6.4’e
ulaflm›flt›. Ama petrol fiyatlar›n›n 60 dolar›n üstünde seyretti¤i Haziran 2005 sonunda alt›n petrol oran›
7.9’la tarihi zirveye yaklaflt›.

fiekil 26:    Alt›n Petrol Oran› (Ayl›k)

Bu ne demektir? Finans analistleri ve de özellikle borsac›lar uzun vadede fiyat hareketlerinin çeflitli kereler
ortalama de¤ere do¤ru yönelmesini öngörür. Ortalama de¤er olan 16 varile dönmek demek ise, 65 dolarl›k
petrol döneminde asl ›nda alt ›n›n ons’unun 1000 dolar civar›nda olmas› demektir.

Petrol fiyat›n›n daha da yukar›ya ç›kt›¤› bir zamanda alt›n-petrol oran›n›n ortalama de¤ere do¤ru yönelmesi
demek ise alt›n fiyat›n›n çok daha artmas› anlam›na gelir. Petrol fiyat› düflse bile alt›n-petrol oran›n yine
ortalama de¤ere yönelmesi her halukarda alt›n›n fiyat›n›n artmas› anlam›na gelmektedir.
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SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Her Alanda Kullan›l›yor:

Hiçbir enerji kayna¤› flimdiye kadar insano¤lunun yaflam›na petrol kadar dahil olmam›flt›r. Petrolü ya
hammadde ya da do¤rudan enerji kayna¤› olarak kullanmaktay›z. Polyesterden plasti¤e, ilaç hammaddesinden
makyaj malzemelerine, tar›mdan bilgisayar çipine var›ncaya kadar günlük hayatta kulland›¤›m›z hemen her
fleyin üretiminde petrol hammadde olarak kullan›lmaktad›r. Bunun yan›nda ham petrolün rafinerilerde
ifllenmesinden elde edilen petrol ürünleri de yak›lmak suretiyle ›s› yada güç elde etmede kullan›lmaktad›r.

Alternatifsiz:

Petrolün alternatifi halen mevcut de¤ildir. Bu aflamada ancak, k›smi bir ikameden söz etmek mümkündür.
Bu ikameyi sa¤layabilecek kaynaklar›n kesintiye u¤ramadan, kolay, ucuz ve yedek deste¤e ihtiyaç duymadan
insano¤lunun enerji ihtiyac›n› tamamen karfl›lamas› ihtimali ise çok azd›r. Alternatif enerji kaynaklar› ve
teknoloji, ›s›tmada ve elektrik enerji üretiminde petrolün yerinin k›smen doldurulmas›na imkan sa¤lasa
da ulafl›m sektöründe global çapta bir ikame yak›n gelecekte gözükmemektedir.

Azalan Arz:

Yap›lan tahminler, dünya petrol talebinin önümüzdeki 20-25 y›l içinde %50 artaca¤› yönündedir. Bu talebin
karfl›lanabilmesi için dünya petrol üretiminin de %50 oran›nda yani 40 milyon varil artarak 120 milyon
varile ç›kmas› gerekir. Bugün dünya petrolünün %50’si 130 dev petrol sahas›ndan ç›kar›lmaktad›r. Bu 130
petrol sahas›n›n yar›s›n›n ortalama yafl› 40, %95’inin ortalama yafl› ise 25’tir. Halihaz›rda dünya petrol
sahalar›n›n y›ll›k tükenme oran› ise %5 civar›ndad›r. Üretimi bu sahalarda olmas› gerekti¤inden fazla art›rmak
demek, petrol sahas›n›n gelece¤ini tehlikeye sokmak demektir. Dolay›s›yla dünya petrol arz›na yap›lacak
ilave, asl›nda sadece 40 milyon varil de¤ildir. Y›ll›k global tükenme oran›n› %1 varsaysak bile 2030 y›l›nda
yap›lmas› gereken toplam ilave, 60 milyon varile karfl›l›k gelmektedir. Günlük 60 milyon varil art›fl sa¤lamak
demek, dünya petrol arz›na alt› tane yeni Suudi Arabistan eklemek anlam›na gelir. Bu, adeta Taksim
meydan›nda fil aramak gibidir, muhal bir fleydir.
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fiüphesiz dünya çap›nda halen keflfedilmeyi bekleyen petrol sahalar› mevcuttur. Bat› Afrika, Meksika Körfezi,
Güney Çin Denizi gibi derin sular ve Sibirya gibi y›l›n alt› ay› hava flartlar›n›n zorlad›¤› so¤uk yerlerde arama,
bulma, üretme ve iflletme maaliyetleri oldukça yüksektir. Bunun yan›nda Irak, ‹ran ve Libya gibi halen
yeteri kadar araflt›rma yap›lmam›fl az miktarda kolay yerlerin say›s› da h›zla azalmaktad›r.
Nitekim Orta Do¤u d›fl›nda son 45 y›ldan beri ancak dört adet (Rusya, Çin, Alaska ve Meksika) süper dev
petrol sahas› keflfedilmifltir. Di¤er keflfedilen petrol sahalar›n›n boyutu ise y›ldan y›la küçülmektedir.

Uluslararas› petrol flirketleri, giderek çetin çevre flartlar›na sahip bölgelere ve derinlere inmek yoluyla
aktivitelerini sürdürmektedirler. Mevcut sahalarda kapasite art›r›m›, yaln›zca bir kaç ülkede mümkündür
ve büyük yat›r›mlar› gerektirmektedir. fiu anda dünya çap›nda petrol ve gaz arayan 2500 sondaj makinas›
faaliyette bulunmaktad›r. Fakat büyük petrol flirketlerinin arama ve bulma maliyeti artt›¤› gibi yaln›zca
operasyon maaliyeti 2004 y›l›nda varil bafl›na 1999’dan beri %33 art›fl kaydederek bugünkü 13.75 dolar
s›n›r›na dayanm›flt›r.(107)

Mevcut ispatlanm›fl petrol rezervlerinin do¤rulu¤u flüphe uyand›r›c›d›r. Konvansiyonel olmayan katran
kumlar›, fleyl, a¤›r petrol gibi petrol tiplerinin varil bafl›na ortalama üretim maliyeti 25 dolar› buldu¤u gibi
konvansiyonel petrol gibi büyük miktarlarda üretilmesi, teknoloji ne kadar da geliflse aç›¤› kapatmaya
yetmeyecektir. ‹lerdeki teknolojik geliflmeler flüphesiz mevcut petrol yataklar›ndan daha fazla petrol
ç›kar›lmas›na imkan sa¤layacakt›r ama teknoloji var olmayan petrolü bulamayacakt›r.

Artan Talep:

Halen dünyam›zda 12 günde bir 1 milyar varil petrol tüketmekteyiz. Bugün en iyi flartlarda tüketti¤imiz
her iki varil bafl›na ancak bir varil petrol keflfetmekteyiz ve ucuz petrol devri aç›kça sona erme yolundad›r.

Bugün dünya birincil enerji tüketiminde en büyük pay› %40’a yaklaflan pay ile petrol oluflturmaktad›r.
Halihaz›rda dünya günlük petrol üretimi olan 84 milyon varilin yar›s› ulafl›m sektöründe
tüketilmektedir. Ulafl›m sektöründe petrolü ikame edebilecek yak›t türleri s›n›rl› oldu¤u gibi petrolü
tamamen ikame etmesi mümkün de¤ildir. En iyi alternatif olarak gösterilen hidrojenin bile 75 y›ldan önce
petrolü ikame etmesi düflünülmemektedir.

Petrol yenilenemeyen bir kaynakt›r (en az›ndan bat›l› bilim adamlar›na göre) ve bir gün bitecektir. Önemli
olan petrolün ne zaman bitece¤i de¤il, dünyadaki petrolün ne zaman yar›s›n› tüketmifl
olaca¤›m›zd›r. Çünkü o noktadan sonra, ki buna petrolün üretim zirvesi denmektedir, arz
artan talebi karfl›lamayacak, ucuz ve kolay petrol devri kapanacakt›r. Bugün yüksek gibi
görünen petrol fiyatlar› ise tarihte petrolün ucuz oldu¤u dönem olarak yer alacakt›r.

Gelece¤e Yönelik Projeksiyon:

Petrol üretim zirvesine ne zaman gelece¤imiz konusunda iki farkl› görüfl bulunmaktad›r. Bir tarafta 2030
y›l›ndan önce olmayaca¤›n› iddia eden uluslararas› kurulufllar ve ekonomistlerden oluflan iyimserler, di¤er
yandan 2015’ten önce olaca¤›n› iddia eden jeologlar, mühendisler ve jeofizikçilerden oluflan kötümserler.

Biz ise iyimserin kötümseri ve kötümserin iyimseri aral›¤›n› benimseyerek global üretim

107   Business Week (2005), “Is There Plenty of Oil?”, 11 Temmuz.
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zirvesine 2015-2020 aras›nda gelece¤imizi düflünmekteyiz. Fakat yine de gerçekte dünyada ne
kadar petrol oldu¤unu ve petrol üretim zirvesine ne zaman gelindi¤ini ancak tarih ispatlayacakt›r.

2000 y›l›ndan itibaren dünyan›n en çok ticareti yap›lan jeostratejik ve politik bir ürün olan
petrolün piyasas›, bilinmeyen bir yöne sapm›fl durumdad›r. Piyasan›n yönünü belirlemede
arz ve talepten baflka dolar›n konumu ve de¤eri, k›ymetli metallerin de¤eri, türev piyasalar›
ve faiz oranlar› gibi di¤er etmenler ilerde flüphesiz daha belirgin rol oynayacakt›r.

Kan›m›zca 2009 y›l›na kadar normal flartlarda petrol fiyatlar›nda sürekli art›fl yaflanmayacakt›r. Fakat o
tarihten sonra devreye girecek yeni büyük üretim sahalar›n›n olmamas› ve o zamana kadar bulunacak
olanlar›n da 2014’ten önce üretime bafllamas›n›n zor olaca¤› kabul edilirse, muhtemelen 2015’te arz›n
talebi karfl›lamaya yetmemeye bafllayaca¤›n› tahmin etmekteyiz. Konvansiyonel olmayan petrolün devreye
girmesiyle toplam üretim bir süre girdili ç›kt›l› olarak yatay seyrini devam ettirdikten sonra fiyatlar›n sürekli
olarak yukar›ya do¤ru hareket etmesini beklemekteyiz.

Petrol Fiyatlar›n›n Yak›n-Orta Vadedeki Gelece¤i:

Tüm bunlar göz önüne al›nd›¤›nda flöyle bir senorya çizebiliriz: Yeni petrol projelerinin devreye girmesi
ile petrol fiyatlar› yak›n bir zamanda 40 dolar seviyesine inebilir ve ciddi bir jeopolitik kriz meydana gelmezse
bu seviyesini bir süre koruyabilir. 2-3 y›l içinde ç›kabilecek global bir finansal kriz ve hemen ard›ndaki
ekonomik çöküntü nedeniyle fiyatlar o düflük seviyede kalabilir. Fakat petrol üretim zirvesini geçtikten
bir kaç y›l sonra petrol fiyatlar›n›n 200 dolar› geçmesi pek hayal ürünü olmayabilecektir. fiu anda düflük
olan alt›n petrol oran›n›n da ileride 30 y›ll›k ortalamas›na ulaflmas› ve dolay›s›yla alt›n fiyatlar›nda patlama
olmas› son derece muhtemeldir.

Geliflmifl ülkeler ve uluslararas› organizasyonlar daha bundan bir kaç y›l öncesine kadar petrolün ekonomideki
öneminin art›k azald›¤›n› ve eskiden oldu¤u gibi petrol arz›ndaki floklar›n ekonomiyi fazla etkilemeyece¤ini
iddia etmekteydiler. Halbuki petrole olan talep gittikçe artmaktad›r. Önümüzdeki y›llarda talep art›fl›n›n
en çok geliflmekte olan ülkelerde olaca¤› tahmin edilse de, geliflmifl ülkelerin petrol ba¤›ml›l›¤›nda bir
azalma beklenmemektedir. Artan petrol fiyatlar› ise ekonomileri ve güncel hayat› do¤rudan etkileyecektir.

Yükselen Petrol Fiyatlar› Kimin Lehine?

Peki artan petrol fiyatlar›ndan kim karl›, kim zararl› ç›kacakt›r. Petrol fiyatlar›n›n yüksek olmas› asl›nda
ABD’nin ve petrol ihraç eden ülkelerin ifline gelebilir. Fiyatlar artt›kça daha önce ç›kar›lmas› ve üretilmesi
ekonomik olmayan sahalarda faaliyet bafllayacak ve servis flirketlerinden tutun da eme¤e kadar her alanda
istihdam sa¤lanm›fl olunacak. Petrol kazançlar›n› do¤ru yerde yat›r›m yaparak ekonomilerini çeflitlendirmeleri
halinde petrol ihraç eden ülkeler de kazançl› duruma gelebilir.

Petrol ithalat›na ba¤›ml› ve toplam enerji tüketiminin ço¤unu petrolün oluflturdu¤u geliflmekte olan ülkeler
en a¤›r darbeyi alacaklard›r. Hong Kong, Singapur gibi toplu ulafl›m›n yayg›n olarak kullan›ld›¤› ülkeler de
muhtemelen en az etkilenecek ülkeler olacaklard›r.
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Petrole ba¤›ml› ülkeler ihtiyaçlar›n› gidermek için petrol zengini ülkelere her türlü bask›y› sürdürecektir.
Suudi Arabistan, Sudan, Venezuela ve ‹ran bu ba¤lamda risk alt›ndad›r

Petrol ekonomisinin gelece¤inin tehlikede oldu¤u ihtimalinin göz ard› edilmesi, gerek ülke ekonomileri
gerekse dünya ekonomisi ve hatta insano¤lu için çok ciddi sonuçlara yol açacakt›r. B-Plan›na sahip olmayan
ülkelerin akibeti pek iç aç›c› olmayacakt›r.

Türkiye’nin Konumu:

Ülkemizin petrol tüketimi aç›s›ndan bugün itibar›yla durumu da pek iç aç›c› gözükmemektedir. %38’lik
payla petrol, toplam birincil enerji tüketimimizin en büyük k›sm›n› oluflturmaktad›r. Türkiye, petrol
kaynaklar› aç›s›ndan varl›kl› bir ülke olamam›fl ama bu k›t kayna¤›n tüketiminde dünya ortalamalar›ndan
da geri kalmam›flt›r. Gerek petrol arama, enerji arz ve talep yap›s›n›n çeflitlendirilmesinde ve gerekse enerji
politikalar› üretiminde yap›s›na uygun optimal bileflimi oluflturamad›¤› gibi di¤er enerji kaynaklar›nda da
oldu¤u gibi, petrolde de d›fla ba¤›ml› hale gelmifltir.

fiunu da belirtmek gerekir ki, ilk ticari kömür üretimi ABD’de 1748’de yap›l›rken Türkiye’de ise 1848’de,
ilk ticari petrol üretimi Amerika’da 1859’da, Türkiye’de ise 1948’de bafllam›flt›r. Yani, Türkiye enerji üretimine
90-100 y›l geride bafllam›flt›r.
Hesaplar›m›za göre, Brent ham petrolünde meydana gelecek 1 dolarl›k art›fl›n ithalat faturam›za getirece¤i
ek yük 175 milyon dolar civar›ndad›r. Ham petrol fiyatlar›n›n petrol ürünlerine yans›mas› da dikkate
al›nd›¤›nda toplamda petrol faturam›za eklenecek yük 200 milyon dolar civar›nda olacakt›r.

Enerji Politikalar›n›n Yeniden Tayini:

Bu flartlar alt›nda Türkiye’nin enerji politikalar›n›n yeniden gözden geçirilmesi ve yeni stratejilerin gelifltirilmesi
gerekmektedir. Art›k çok geç olmadan bir yandan ilerideki petrol güvenli¤i konusundaki çal›flmalara
bafllan›lmal›, bir yandan da petrole olan ba¤›ml›l›¤› azaltman›n çarelerini bulmaya ve bu konularda gereken
politikalar›n oluflturulmaya bafllan›lmas› gerekir. Çünkü uzun vadeli enerji politikalar›n›n olmad›¤› ülkeler,
ileride petrol üretim zirvesinin etkilerinden en a¤›r darbe alacak ülkeler olacakt›r.

Bu meyanda, Türkiye’de yap›lmas› gerekenleri flu bafll›klar alt›nda toplayabiliriz:

1-  Türkiye Enerji konusunda Milli Enerji fiuras› yaparak yeni stratejiler ortaya koymal›d›r.
Kalk›nma yolundaki Türkiye, artan oranlarda petrol ba¤›ml›s› olmaktad›r. Dolay›s›yla
enerji politikalar›m›z›n yeniden gözden geçirilmesi ve yeni stratejilerin gelifltirilmesi
gerekmektedir. Enerji politikam›za uzun vadeli petrol politikas› eklenmelidir.

2-   Elektrik üretimi konusunda alternatif enerji kaynaklar›n›n harekete geçirilmesi için 17 May›s 2005
tarihinde ç›kar›lan 5346 say›l› YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu) kapsam›nda ilgili yönetmeliklerin bir
an önce ç›kar›larak ifllerlik kazand›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.

3-    EÜAfi, E‹E, EPDK, DS‹ çal›flmalar› kapsam›nda projelendirilen HES (Hidro Elektrik Santalleri) yap›nlar›
için gerekli düzenlemeler bir an önce ç›kar›lmal›d›r. Bu kapsamda 463 adet HES projesi mevcut olup

      y›ll›k elektrik üretim miktar› 90 milyar kwh civar›ndad›r.
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4-   Türkiye’nin enerji talebine iliflkin haz›rlanan seneryolardan düflük ölçekli olan›na göre 2010 y›l›nda 216,
2020 y›l›nda 406 milyar kwh elektri¤e ihtiyaç olacakt›r. Oysa bugün bilinen tüm kaynaklar (Hidrolik,
Kömür, Rüzgar, Günefl, Bioenerji vb.) kullan›lsa dahi tüketimi karfl›lamayacakt›r. Bu nedenle, ülkemizin
nükleer enerjiyi hayata geçirmesi gerekmektedir. Dünyada öncelikli olarak geliflmifl ülklerde olmak
üzere 442 adet nükleer santral olup, dünya enerji üretiminin %17’sini karfl›lamaktad›r. Bu de¤er Fransa’da
ülke elektrik  tüketiminin %76’s› kadard›r.

5-  Arama ve bulma çal›flmalar› çok yüksek maliyet gerektirmesine ra¤men, ülkemizin kendi
petrol kaynaklar›n› gelifltirme ve üretme noktas›nda ciddi at›l›mlarda bulunmas›
gerekmektedir. Ülkemizde aç›lan kuyular›n %80’i Güney Do¤u Anadolu’da, %15’i Trakya bölgesinde
ve ancak %5’i di¤er bölgelerdedir. Ülkemizde petrol henüz yeterli düzeyde aranmam›flt›r. Denizlerimizdeki
aramalar ise yaln›zca bir kaç sene önce bafllam›flt›r. TPAO’nun d›fl ülkelerde arama ve gelifltirme projeleri
için harcad›¤› para uzun vadede asl›nda Türkiye’nin kayb›d›r. Çünkü kendi topraklar›m›zdaki petrol
gibi stratejik bir kayna¤› ç›kararak ithalat ba¤›ml›l›¤›m›z›, ülkemizin petrol ithalat faturas›n› ve bunlar›n
vatandafla olan yükünü azaltaca¤›m›za baflka yerlerde ticari kar aray›fllar›na girmek TPAO’dan baflka
kimseye yaramayabilecektir.

Alternatif Kaynaklar, Verimlilik ve Tasaruf:

Önce Tasarruf: Türkiye, enerjisini etkin kullanmak zorundad›r. Enerji teknolojileri politikam›z›n birinci
hedefi enerjinin etkin kullan›lmas› teknolojilerine egemen olmak olarak belirlenmelidir. TÜB‹TAK’›n
tespitleriyle ifade etmek gerekirse, bunun için;

"Enerji Verimlili¤i Yasas›"n›n bir an önce ç›kar›lmas› gereklidir. Enerji etkin kullan›m teknolojilerinin
ve tasarruf önlemlerinin ülke düzeyinde tan›t›lmas›, bu yöndeki çal›flmalar›n koordine edilmesi ve kurulufllar›n
enerji tüketimlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için ulusal bir merkeze ihtiyaç vard›r. Elektrik ‹flleri Etüt
‹daresi Genel Müdürlü¤ü bünyesindeki Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi, bu amaca uygun biçimde gerekli
yetkilerle donat›larak yeniden yap›land›r›lmal›d›r.

Sektörler baz›nda enerji verimlili¤i yüksek ve çevreye duyarl› teknolojilerin belirlenmesi ve bunlar›n tan›t›m›
ve yayg›nlaflt›r›lmas› için, TÜB‹TAK'›n koordinasyonunda, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi'nin sekreterli¤inde
ve konu ile ilgili tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin kat›l›m›yla Enerji Verimlili¤i ve Tasarrufu
Teknolojileri Üst Kurulu oluflturulmal›d›r.(108)

Alternatiflere ve Verimlilik Ekonomisine Yönelmek: Türkiye topraklar›nda flimdiye kadar yap›lan
sondajlar›n ortalama metraj› 2100 metredir. Petrol genelde petrol penceresi olarak tabir edilen alanda
bulunur. Petrol penceresi olarak kabul edilen aral›k ise genelde 2200 ile 4400 metre aras›d›r. fiüphesiz bu
derinlik ülkeden ülkeye, sahaya, yap›s›na, arazi flartlar› gibi etmenlere göre farkl›l›klar gösterir. Ancak flu
bir gerçek ki Türkiye’de aç›lan kuyular›n ortalama derinli¤i uluslararas› standartlar›n alt›ndad›r. Birçok çetin
jeolojik yap›ya sahip ülkemizde daha derinlere inmekte fayda vard›r.

108   TÜB‹TAK, Enerji Teknolojileri Politikas›, Çal›flma Grubu Raporu, 1998, http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/platform/enerji/sonuc.html
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Mevcut petrol sahalar›nda verimin art›r›lmas› konusunda gerekli çal›flmalar yap›lmal› ve daha önce ekonomik
olmad›¤› gerekçesiyle terk edilen kuyular tekrar de¤erlendirilmelidir. Bu kuyular›n neden bafllamadan
“kadük” kald›¤› incelenmelidir.
Karayollar› araçlar›nda benzin ve mazot tüketiminin en optimal biçimde kullan›lmas›na yönelik olarak
bilgilendirme, bilinçlendirme çal›flmalar› ve kampanyalar› bafllat›lmal›d›r. Örne¤in, araçlar›n motor
aksamlar›ndaki bozukluklar, ayars›zl›klar ve pislikler; lastiklerin havalar›n›n az olmas›; kliman›n sürekli
kullan›m›; gereksiz gaza ve frene basma; durufl ve kalk›fllar; arac›n düflük viteste seyri;  s›k›fl›k trafikte
motorun durdurulup çal›flt›r›lmas› yak›t tüketimini artt›rd›¤› gibi yak›t›n verimli kullan›lmas›n› engellemektedir.

Bilindi¤i üzere asfalt yol yap›m› petrol ve ürünlerine oldukça ba¤›ml› ve pahal› bir faaliyet koludur. Oysa
beton yol hem daha dayan›kl› hem de daha ucuzdur. Öte yandan çimento sektörü Türkiye’nin mukayeseli
üstünlüklerinin de oldu¤u bir sektördür ve çimento yerli girdilerle üretilmektedir. Dolay›s› ile biran önce
asfalt yap›m›ndan beton yol çal›flmalar›na geçmek isabetli olacakt›r.

Organik Tar›m:

Türkiye’nin gerek enerji ba¤›ml›l›¤›, gerekse büyük ve genç nüfusu ile genifl co¤rafyas› dikkate al›nd›¤›nda,
Türkiye’nin uzun vadeli stratejik de¤ere haiz, mukayeseli ve rekabetçi üstünlüklerinin tar›m ve tar›ma dayal›
imalat sanayilerde olmya devam edece¤i ifade edilebilir. Bu meyanda enerji ba¤›ml›l›¤› yüksek sektörlerden,
teknolojiye, bilgi ve enformasyona dayal›, emek yo¤un sektörlere daha çok a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir.
 Konunun do¤rudan bir parças› olan ekolojik veya organik tar›m Türkiye’nin kritik üstünlüklere sahip
oldu¤u alan olarak merkezi bir öneme sahiptir.  Türk tar›m sektörü, gelecek y›llarda devletin maddi deste¤i
olmadan kendi ayaklar› üstünde durabilir hale getirilebilir. Ancak bunun için devletin etkin regüle edici
veya düzenleyici rolü gerekmektedir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan GAP’›n bir an önce devreye sokularak sulu tar›ma geçilmesi
gerekmektedir. Halihaz›rda GAP bölgesinde sulama alan›nda gerçekleflme oran› %15 bile de¤ildir. Örne¤in,
Ad›yaman, Diyarbak›r, Gaziantep, Mardin, Siirt ve Urfa illerimizi kapsayan GAP projesi, kuru tar›mdan sulu
tar›ma geçmede ve hidroelektrik santrallerinin hayata geçirilmesi konusunda çok önemli bir projedir.

Enerji arz güvenli¤imizin art›r›lmas›na da katk›da bulunmas› nedeniyle, Türkiye’nin petrol ve gaz koridoru
olmas› yönündeki çal›flmalara h›z verilmelidir.

Elektrik üretiminde petrolün pay› mümkün oldu¤u kadar azalt›larak yöresel olarak rüzgar
ve günefl, bölgesel olarak su ve global olarak temiz kömür teknolojisi ve nükleer enerjiye
a¤›rl›k verilmelidir. Elektrik santrallerinin giderek artan bir flekilde do¤al gaza yönlendirilmesi
k›sa vadeli bir çözüm olmaktan ileriye geçmeyece¤i gibi uzun vadede ülkemizi s›k›nt›ya
sokacakt›r.

Biyoyak›t Enerji:

Tar›m art›klar›ndan ve art›k mahsulden biyoyak›t elde edilmesi konusunda gerekli çal›flmalar
bafllat›lmal›d›r. Bu her ne kadar global bir çözüm olmasa da yerel ihtiyac›n giderilmesi ve ülkemizin
ithalat faturas›n›n azalt›lmas›na katk› sa¤layacakt›r. Bu konuda en iyi biyoyak›t konumunda olan biyodizele
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öncelik verilmelidir. Halihaz›rda gerçekleflen biyodizel üretim, da¤›t›m ve sat›m›nda bir bafl›bozukluk söz
konusudur. Bir an önce biyodizelle ilgili idari, teknik, hukuki, mali ve politik düzenlemeler ve mevzuatlar
gerçeklefltirilmelidir. Yerli girdilere dayan›larak yap›lan biyodizel üretimi teflvik edilmeli ve düzenlenecek
esaslar bunu dikkate almal›d›r.

Biyoyak›t Enerjide Soya Fasulyesi, Aspir, Kanola, M›s›r, Pamuk ve Tatl› Sorgun:

Bu konunun bir parças› olarak soya fasulyesinin gündeme getirilmesi gerekir. Zira soya, insan›m›z›n kaliteli
beslenmesi için sahip oldu¤u ileri düzeydeki protein de¤erinin yan›s›ra soya ya¤›, küspe ve bio-dizel yak›t
olarak da kullan›labilen stratejik bir bitkidir. Halen soya’n›n % 80’i küspe olarak kullan›lmaktad›r. Bir çok
tar›msal üründe planlamas›zl›k nedeniyle fazlal›k varken, soya üretiminde büyük bir aç›k vard›r. fiu s›ralar
y›lda 1 milyon 500 bin ton soya aç›¤› bulunmaktad›r. Bu aç›k gelecekte daha da büyüyecektir. Türkiye’de
son y›llarda gelifltirilmeye çal›fl›lan “bio-dizel yak›t projesinin” ad› yerli, ancak bunun soya olarak kullan›lan
ham maddesi ise ithaldir. 2002 y›l›nda 95 000 ton olan soya üretiminin 2004 y›l›nda 10 000 ton civar›na
kadar geriledi¤i tahmin edilmektedir. Bu ba¤lamda soya ithalat›ndan vazgeçmek üzere, soya sektörüne
özel ilgi gösterilmelidir. Befl sene içerisinde Türkiye, soya ithalat›n› iç kaynaklardan karfl›layabilir hale
gelebilir ve böylece en az 5 milyar dolarl›k y›ll›k kaynak tasarrufu sa¤layabilir.

fiehirlerde Enerji Tasarrufu:

fiehirlerde yap›laflma tekrar gündeme getirilmeli ve flehir çevrelerinde oluflturulan uydu yerleflim merkezlerinin
yayg›nlaflt›r›lmas› k›s›tland›r›lmal›d›r. fiehir çevrelerindeki mevcut uydu yerleflim merkezlerinin flehre olan
ba¤lant›s› için karayolundan ziyade mümkün oldu¤u derecede hafif metro, deniz ve demiryolu a¤›n›n
gelifltirilmesine öncelik verilmelidir.

Konutlarda ve sanayi sektöründe enerji verimlili¤ini art›rmaya yönelik programlar haz›rlanmal›d›r. Yeni
yap›lan inflaatlarda enerji verimlili¤ine yönelik (örne¤in, ›s› yal›t›m›) standartlar oluflturulmal› ve bu
standartlara uymayan yap›laflmaya müsade edilmemelidir.

Karayolu a¤›n›n gelifltirilmesi için yap›lan çal›flmalar tekrar gözden geçirilmeli ve mümkün
oldu¤u kadar demiryolu yap›laflmas› sa¤lanmal›d›r. Demiryollar›n›n karayolunu beslemesi yerine,
karayollar› demiryollar›n› beslemeli ve özellikle yük tafl›mac›l›¤›nda demiryolu özendirilmelidir. Hatta bir
ad›m daha ileri gidilerek, uygun olan yerlerde mevcut karayolu demiryoluna dönüfltürülmelidir.

Özellikle büyük flehirlerimizde toplu tafl›man›n yayg›nlaflt›r›lmas› için gerekli yat›r›mlara öncelik verilmelidir.
Örne¤in, ‹stanbul’da iki yaka aras›ndaki deniz ulafl›m›n›n ba¤lant› say›s›n›n art›r›lmas› köprü yo¤unlu¤unu
azaltaca¤› gibi büyük ölçüde yak›t tasarrufu da sa¤layacakt›r.

Petrolün bir gün tükenece¤i, nedense politik düzlemde konuflulmad›¤› gibi medyada da pek
ald›r›fl edilmemektedir. Tüketiciler konuflmaktan kaçar, çünkü fiyatlar›n artmas›ndan korkar;
politikac›lar konuflmaz, çünkü bu bir anlamda politik intihar demektir; üreticiler konuflmaz,
çünkü alternatiflerin gelifltirilmesinden korkar; medya konuflmaz çünkü petrol lobisinden ve
reklam giderlerinin azalmas›ndan korkar; petrol flirketleri konuflmaz, çünkü geleceklerinin
tehlike alt›nda oldu¤u kabullenmekten korkarlar; mühendisler pek konuflmaz, çünkü
teknolojinin harikalar yarataca¤›n› beklerler.
Peki bu konu ne zaman konuflulacak?
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