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015 y!l!na yine s!cak bir gündemle giriyoruz. Çünkü hem Türkiye’de hem d!"
dünyada hareketli bir y!l bizi bekliyor. #çeride seçim gündemi, d!"ar!da ise
dalgalanan enerji fiyatlar! ve de$i"en güç dengesi, en önemli ba"l!klar aras!nda.
Özellikle enerji aç!s!ndan Türkiye ve bölgesi için kritik geli"meler
ya"an!yor. Petrol fiyatlar!, geçen temmuz ay!ndan 2014 y!l sonuna kadar yüzde 40’a
varan oranda dü"tü. Fiyatlar!n 115 dolardan 60 dolar!n alt!na
inmesi, 6 ay gibi çok k!sa sürede gerçekle"ti. Tüm bu geli"meler,
uzmanlara göre bir “kriz”. Çünkü kimse öngöremedi.
Enerji uzmanlar! ve ekonomistler ise uyar!yor: Petrol
fiyatlar!n!n dü"mesi, Türkiye gibi enerji ithalatç!s! ülkeler için k!sa
vadede olumlu görünse de “her dü"ü"ün bir de ç!k!"! var”…
Zaten as!l konu da bu. Böylesine dalgal! bir dönemde,
Türkiye’yi neler bekliyor? Piyasalar ne yönde tav!r alacak? Yeni
dönemde enerji üretenlerle tüketenler aras!ndaki arz-talep
dengesi nas!l kurgulanacak?
Geni" Aç!’n!n Ocak 2015 say!s!nda, i"te bu kritik sorular!n yan!t!n! arad!k. Masan!n
etraf!nda yine konunun tüm taraflar! vard!. Kamu, özel sektör, akademik dünyan!n
temsilcileri bir araya gelerek mevcut durumu analiz ettiler. Hem beklentiler hem
at!lmas! gereken ad!mlar payla"!ld!.
Konuyla ilgili tüm taraflar!n ilgisini çekece$ini dü"ündü$ümüz doyurucu bir içerik
sizleri bekliyor.
#yi okumalar,
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ENERJ! EKSEN!NDE
TÜRK!YE VE DÜNYA
EKONOM!S!
2014 yılına özellikle ikinci yarıdan itibaren
enerji fiyatlarındaki dalgalanma damgasını
vurdu. Petrol fiyatları 6 ay gibi bir süre
zarfında 115 dolardan 60 doların altına
kadar geriledi. Bu durumun nedenlerine
dair yorumlar ise muhtelif. Bazı uzmanlara
göre sebep, arz-talep dengesi. Ama asıl
nedenin global enerji haritasındaki yeni
güç dengelerinden kaynaklandı!ını
dü"ünenler de var. Geni" Açı’nın bu
sayısında, hem Türkiye hem tüm dünya için
son derece kritik bir konu olan enerji
piyasasındaki son geli"meler tartı"ıldı.
Moderatörlü!ünü, #" Yatırım Ara"tırma
Direktörü Serhat Gürleyen ile Capital
Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin
Büyük’ün yaptı!ı toplantıya, TCMB #leti"im
ve Dı" #li"kiler Genel Müdürü Yusuf Soner
Ba"kaya, Sabancı Holding Ba"ekonomisti
Barbaros #neci, Global Resources
Partnership Yönetim Kurulu Ba"kanı
Mehmet Ö!ütçü ve Türk Hava Yolları
CFO’su Co"kun Kılıç katıldı. Toplantıda,
hem sıcak gündem tartı"ıldı hem gelece!e
dönük projeksiyonlar payla"ıldı.
4 / 2015

GA_ANA

12/27/14

4:11 PM

Page 5

2015 /

5

GA_ANA

12/27/14

4:11 PM

Page 6

Serhat Gürleyen Capital Dergisi ile !"
Yat#r#m’#n i"birli$iyle, 3 ayda bir düzenledi$imiz
Geni" Aç# toplant#m#za ho" geldiniz.
Toplant#m#z#n bu ak"amki konusu, “Enerji
Sektörü Ekseninde Türkiye ve Dünya
Ekonomisi” olarak belirlendi.
Yeni y#l#n ilk say#s# olmas# nedeniyle 2015’e
bak#" üzerine yo$unla"mak istiyoruz. Bildi$iniz
gibi hem Türkiye hem dünya penceresinden
bak#ld#$#nda hararetli bir ortamday#z. Bir yandan
petrol fiyatlar# dü"üyor, di$er yandan Rusya
kar#"#yor, petrol üreticisi ülkelerin durumlar#
ortada…
2015 y#l#nda bizi etkileyecek en önemli
konulardan biri, petrol fiyatlar#ndaki dü"ü"
olacak. Yat#r#mc#lar uzunca bir süre petrol
fiyatlar#ndaki dü"ü"ün arz kaynakl# m# yoksa
talep kaynakl# m# oldu$unu tart#"t#. Çünkü e$er
talep kaynakl#ysa bu durum gelece$e dönük
olumsuz mesajlar içeriyor demekti.
!lk turumuza uluslararas# enerji camias#n#n
yak#ndan tan#d#$#, de$erli bir konu$umuzla
ba"layal#m: Global Resources Partnership
Yönetim Kurulu Ba"kan# Mehmet Ö$ütçü.
Kendisi ayn# zamanda, enerji sektörü liderlerini
çat#s# alt#nda toplayan The Bosphorus Energy
Club’un da icra ba"kanl#$#n# yürütüyor.
Mehmet Bey, petrol fiyatlar#n#n ciddi
biçimde dü"tü$ü bu ortamda, siz mevcut resmi
nas#l yorumluyorsunuz?
Mehmet Ö!ütçü Öncelikle davet için
te"ekkürler. Müsaadenizle, önce bizleri de
do$rudan etkileme potansiyeli olan küresel
enerji sektöründeki oyun de$i"tirici geli"meleri
yans#tmak istiyorum. Bu büyük resmi görmeden,
sadece petrol fiyatlar#ndaki de$i"ime
odaklanmak de$erlendirmemizi eksik b#rak#r.
Önümüzdeki dönemde küresel enerji
sektörünü derinden etkileyecek baz# önemli
dinamikler var. Bunlar#n en önemlisi, dünyan#n
arz ve talep haritas#n#n temelden de$i"mi"
olmas#. Eskiden arz konusunda lider olan OPEC
ülkeleri ile eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne
bakmak yeterliydi. Özellikle petrol ve
do$algazda. Böylece nerede oldu$umuzu ve
nereye do$ru yol ald#$#m#z# bu co$rafyalar# esas
alarak görürdük.
Oysa son 3-5 y#l içinde geçmi" 50 y#lda
görmedi$imiz yo$unluk ve çapta de$i"imlerle
kar"# kar"#ya kald#k. Oyun da oyuncular da
oyunun kurallar# da de$i"ti.
Dünya petrol rezervlerinin yüzde 80’i hala
OPEC dünyas#nda olmakla birlikte üretiminde
OPEC ülkelerinin pay# toplamda azald#. Yüzde
6 / 2015

43’e dü"tü. ABD, Rusya ve di$er OPEC üyesi
olmayan ülkelerdeki üretim art#"#yla bu pay#n
daha da azalaca$#n# söylemek kehanet olmaz.
Eskiden do$algazda Rusya, petrolde Suudi
Arabistan at ba"# gidiyordu. Ama ABD muazzam
bir hamle yaparak "imdi hem petrol hem gazda
dünya birincisi olma yolunda. Kendi kendine
yeterlili$e çok yak#n. Do$algazda ba"ka
oyuncular da oyuna giriyor. Avustralya’n#n ilk
ihraç gaz molekülleri bu y#l sonuna kadar Çin’e
akmaya ba"l#yor. Avustralya, önümüzdeki 2 y#l
içinde dünyan#n en büyük s#v#la"t#r#lm#"
do$algaz üreticisi ve ihracatç#s# olarak Katar’#
taht#ndan indirecek.
Bu arada hiç hesapta olmayan kaya gaz#,
tight oil, heavy oil gibi “Petrol daha kaç y#l
gidecek” sorular#n# geçersiz k#lacak yeni
kaynaklar ço$almaya ba"lad#. Özellikle Kanada
bu alanda öne ç#k#yor. ABD ve Venezüella da
öyle. Daha Arktik bölgesindeki dünya toplam
petrol ve do$algaz rezervlerinin üçte biri
civar#ndaki rezervleri hesaba katmad#k bile. Ayn#
"ekilde zengin potansiyeli bulunan !ran, Irak,
Türkmenistan henüz tüm güçleriyle uluslararas#
piyasalara giremedi. Tabii ki bunlar ancak petrol
fiyatlar# belli bir seviyenin üzerindeyken
harekete geçirilebilecek kaynaklar.
Serhat Gürleyen O seviye nedir?
Mehmet Ö!ütçü Oyuncusuna göre de$i"ir.
Söz gelimi, Suudi Arabistan, fiyatlar#n 60 dolarda
istikrara kavu"aca$# dü"üncesinde. %ayet yukar#
do$ru hareketlenme olacaksa yeniden bunu
ancak 2015'in ikinci çeyre$inden sonra
bekleyebiliriz. Bence, 80-90 dolar aral#$# hem
üretici hem tüketici için önümüzdeki y#l sonuna
kadar en sa$l#kl# "erit.
Bizim yapt#$#m#z bir hesaba göre petrol
fiyatlar# 60 dolar#n alt#nda kalacak olursa dünya
arz#nda yüzde 7,5 civar#nda bir azalma meydana
gelecek. Baz# bölgelerde ç#karma maliyeti ucuz
oldu$u için (mesela Kuzey Irak’ta üretti$imiz
petrolün maliyeti 3 dolar# geçmiyor) böylesi
dü"ü" üretimi ciddi etkilemeyebilir. Ama
özellikle aç#k denizlerde ve yüksek de$erli
piyasalara giri"i s#n#rl# kara co$rafyalar#ndaki
üretimin maliyeti yüksek.
Nitekim, uluslararas# "irketlerin ço$u uzun
vadeli ve büyük çapl# petrol yat#r#mlar#n#
durdurma karar# ald#lar. Piyasa de$erleri azald#.
Son 1 y#lda, dünyan#n en büyük 60 petrol
"irketinin toplam de$erinden 265 milyar dolar
silindi gitti. Bu itibarla, ba"a ba" de$il ama kârl#
olabilmesi ve devam edebilmesi için fiyatlar#n
belli bir düzeyde (en az#ndan 80-90 dolar
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aral#$#nda) olmas# gerekiyor.
Co"kun K#l#ç Ama petrol fiyatlar# henüz
yeni dü"üyor. Petrol "irketleri neden bu kadar
zarar ediyor?
Mehmet Ö!ütçü Geçen Temmuz’dan bu
yana asl#nda yakla"#k yüzde 40’a yak#n bir dü"ü"
ya"ad#k. Bir yandan da ç#karma maliyetleri de
art#yor. Yeni üretim sahalar# bulmak art#k o
kadar kolay de$il. Siyasi istikrars#zl#klar, Rusya
ve !ran’a yönelik yapt#r#mlar, Libya’daki
karma"a, I%!D’in ilerleyi"i gibi etmenler de
etkisini gösteriyor. BP’de i"ten ç#karmalar
ba"lad#. BG hisse senetleri 14 pound’dan 8
pound civar#na geriledi. Önümüzdeki dönemde
baz# "irket birle"meleriyle yeni bir
konsolidasyon dalgas# bekleniyor.
Asl#nda petrol fiyatlar#ndaki keskin dü"ü" ve

ç#k#"lar#n tarihi perspektifine bakarsan#z bu
döngünün çok uzun sürmedi$ini görebilirsiniz.
1985-86’da, 1991-92’de, 2000-2001’de ve
özellikle 2007-2008’de petrol fiyatlar# yakla"#k 69 ayl#k bir dilimde ya yar# yar#ya dü"tü ya da
ç#kt#. Son ya"ad#$#m#z 6 y#l önceki fiyat krizinde
de 150 dolardan 75 dolar aral#$#na inmi"ti. %u
andaki dönemde ise petrol fiyat#n#n 115
dolardan 60’#n alt#na dü"mesi 6 ayda gerçekle"ti.
Yani çok sert bir dü"ü" oldu.
E$er yine geçmi"teki örneklere bakarsak, bu
tür keskin dü"ü"lerin ard#ndan h#zl# bir
yükselme ya"and#$#n# görüyoruz. Yani
önümüzdeki Temmuz’a kadar 80-85 dolara
ç#kmas# "a"#rt#c# olmaz. Daha sonra da 100
dolara do$ru tedricen irtifa kazanabilir.
Ke"ke petrol fiyatlar#, sadece basit bir arz-

SERHAT GÜRLEYEN
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talep dengesine dayansayd#. O zaman i"imiz
kolay olurdu. Ama i"in içinde jeopolitik hesaplar
da var. Döviz kurlar# manipülasyonu da var.
Hemen hemen tüm dünya petrol al#"veri"inde
para birimi olarak dolar kullan#l#yor. Bu nedenle
ülkeler yüksek oranlarda dolar rezervleri
bulundurmak zorunda. Petrol fiyatlar#yla üretim
maliyetleri aras#nda da do$ru orant# var. Üretim

ve da$#t#m sürecinde maliyetleri petrol fiyatlar#
do$rudan etkilemekte. Petrol fiyatlar#nda art#"
an#nda fiyatlara da yans#makta.
Suudi Arabistan, hem OPEC’deki di$er
üreticilere hem ABD, Rusya ve !ran’a meydan
okuyor. Son derece kararl#. Fiyatta kazan#m elde
etmektense piyasadaki pay#n# korumak istiyor.
Bu nedenle çok ciddi iskontolarla Çin’e,

MEHMET
Ö!ÜTÇÜ
8 / 2015
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Kore’ye, Japonya’ya, Hindistan’a petrol sat#yor.
Üretimi k#sma ça$r#lar#na kula$#n# t#k#yor.
Suudilerin amac#, kaya gaz# gibi yeni
türemekte olan kaynaklar#n üreticilerinin pazar
pay# kapmas#n# önlemek. !ran dünyadaki en
büyük rezervlere sahip ülkelerden biri. !ran’#n
yeniden piyasalara giri" imkân# do$mas# da
Riyad’# kayg#land#r#yor. Hem ticari hem siyasi
sebeplerle. E$er yapt#r#mlar kalkarsa, !ran
piyasalar# alt üst edebilir.
Ayn# "ekilde Irak’#n yan#lm#yorsam 3 milyon
varile yak#n üretimi var. Hedefi 2022’ye kadar 10
milyon varile ç#kmak. Ama bu, mevcut siyasi
ortam ve yat#r#m çekme güçlü$ü dikkate al#n#rsa
oldukça iyimser görünüyor. Tabii tüm bunlar
müesses piyasa dengelerini alt üst edecek
unsurlar.
Petrolün “yeni kral#” olarak Amerika’n#n
tahta ç#kmas#, köklü reformlarla birlikte PEMEX
(Petroleos Mexicanos - Meksika Petrolleri
%irketi) üretimde muazzam art#" sa$lanmas#,
Hugo Chavez sonras#nda Venezüella’n#n
canlanmas# ve Brezilya’n#n Santos havzas#
sayesinde dünya petrol arz# "i"meye ba"l#yor.
Oysa talep "imdilik ayn# h#z ve ölçüde artm#yor.
Çünkü dünyada talebi büyük oranda tetikleyen
Çin ve Hindistan -k#smi bir talep imhas#
nedeniyle- eskisi kadar petrol ithal etmiyor.
Gerçi iskontolu fiyatla Suudi Arabistan’dan ve
di$erlerinden büyük miktarda petrol al#yor. Ve
bunlar# kötü günler için stratejik rezerv olarak
depoluyor ama genel manzara arz#n bolla"#p
talebin azald#$# yolunda.
Serhat Gürleyen Petrol fiyatlar#ndaki
yükseli"i farkl# komplo teorileri ile izah edenler
de var.
Mehmet Ö!ütçü Do$rudur. Söyledi$im gibi
özellikle de Suudilerin bunu !ran’#n burnunu
sürtmek için yapt#$# ileri sürülüyor. Yine
Suudiler ve Körfez’deki müttefikleri, Amerika’da
kaya gaz#n#n t#rman#"a geçip ciddi biçimde pazar
pay# elde etmesini önlemek için fiyatlar#
dü"ürüyorlar yorumu da var. Petrol fiyat# 60
dolar#n alt#na dü"tükten sonra kaya gaz#n#
ç#karmak pek ekonomik de$il. Sadece birkaç
bölgede çok ucuza ç#kar#lan kaya gaz#
kaynaklar# var. Oralar 30-35 dolarda bile
ya"ayabilir. Washington’un da ekonomisine
petrol ihrac#na göbe$inden ba$l# Rusya’n#n
burnunu sürtmek istedi$i söyleniyor.
Serhat Gürleyen 60 dolar civar#nda ABD’de
devreden ç#kacak veya devreye girmeyecek
kaya gaz# büyüklü$ü, toplam dünya petrol
arz#n#n ne kadar#?

Mehmet Ö!ütçü Amerika, daha kaya gaz#
ihrac#na ba"lamad#.1970’lerde petrol ambargosu
nedeniyle fiyatlar f#rlay#nca ABD kendi
üretiminin ihrac#na yasak getirmi"ti. Halen buna
tek istisna Alaska Geçi"li boru hatt#. O da
günlük 67 bin varil petrol ihraç ediyor.
Önümüzdeki 12 y#lda ABD petrol ve do$algazda
yakla"#k 900 milyar dolar yat#r#m öngörüyor.
!hracata geni" çapl# izin ç#kmas#n#n ülke içindeki
fiyatlar# art#rmas#ndan, bu nedenle de yeniden
kazan#lan rekabet avantaj#n# azaltmas#ndan
endi"e ediliyor.
!çeride gaz fiyatlar# gerçekten çok ucuz.
MBTU de$eri yakla"#k 3,75-4 dolar aras#nda.
K#yaslama yapmak isterseniz bu fiyat Avrupa’da
üç, Japonya’da dört kat daha fazla. Dolay#s#yla
o gaz# LNG olarak dünya piyasalar#na vermeye
bir ba"larsa, hem iç hem de d#" dengeler alt üst
olacak. %ayet yüksek petrol fiyatlar# biraz daha
devam edebilseydi, ABD tam bir
“unconventional” devrim gerçekle"tirecekti. AB,
Japonya, Çin ve di$er BRIC ülkelerine k#yasla
çok büyük bir rekabet avantaj# elde edecekti.
Sedef Seçkin Büyük Peki tüm bu olup
bitenler de teknolojinin rolü nedir?
Mehmet Ö!ütçü Teknolojideki de$i"imler
etkisini genelde 15-20 y#la yay#lan bir dönemde
gösterirdi. Art#k o kadar h#zl# ilerliyor ki
kullan#lan teknolojiler sayesinde sadece fosil
yak#tlar#n de$il yenilenebilir enerji kaynaklar#n#n
da birim maliyetleri giderek dü"üyor. Hatta
Almanya’da elektrik üretimindeki yenilenebilir
enerjinin pay# bu y#l bir ara pik noktada yüzde
70’e ç#kt#. Normalde yüzde 30 civar#nda. Yak#n
gelecekte temiz enerjinin sübvansiyonlara
ba$#ml# olmadan büyümesinin onu aç#l#yor.
Teknolojide de$i"im beklenmedik mecrada
ya"an#yor. Sözgelimi umut ba$lanan hidrojen
teknolojisi sönüp giderken hiç beklenmedik
"ekilde kaya gaz#n#n önünü açan “fracking”
teknikleri geli"ti. Nükleerde de art#k dördüncü
ku"ak reaktörler kullan#l#yor.
Sedef Seçkin Büyük Haz#r yeri gelmi"ken,
nükleer enerjinin gelece$ini nas#l görüyorsunuz?
Mehmet Ö!ütçü Fuku"ima’dan sonra
“Nükleer art#k öldü, bu sektöre Rönesans bir
daha geri gelmez” deniyordu. Nitekim s#ca$#
s#ca$#na Japonya tedricen nükleerden ç#kma
karar# ald#. Onu Almanya izledi. Çin yava"lad#.
Merkel Almanya’s# hâlâ geri ad#m atm#yor ama
Japonya, Ba"bakan %inzo Abe’nin yönetiminde,
nükleeri tekrar canland#rma yönünde karar ald#.
!ngiltere de öyle. Fransa zaten elektri$inin yüzde
70’e yak#n#n# nükleerden elde ediyor. Bunlar#n
2015 /
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yenilenmesi zaman# geldi. Çin’de "u anda 17
adet nükleer santral var. 20 tane de yap#m
halinde. Ayr#ca, kendi geli"tirdikleri teknolojiyle
300’e yak#n küçük nükleer santral yapmak
istiyorlar.
Türkiye’ye gelirsek, uluslararas# piyasadaki
en önemli nükleer oyunculardan birisi olma
yolunday#z. %ayet eldeki (ikisi kararla"t#r#lm#",
üçüncüsünün haz#rl#$# yap#lan) projeler
gerçekle"irse… Burada en büyük s#k#nt#,
geli"tirme karar# ald#$#m#z bu projelerin
finansman#, at#k yönetimi ve i"letim emniyeti
konusunda kamuoyuna güven verilmesi. Bir de
tamamen d#"a ba$#ml# bu sektörde t#pk#
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savunma sanayiinde oldu$u gibi yerel katk# ve
teknoloji transferinin sa$lama ba$lanmas#.
“2023’e kadar Türkiye’nin enerji arz#ndaki
nükleer pay# yüzde 5 olacak” diyoruz. Dilerim
bunu ba"ar#r#z. Zira 1960’lardan beri pe"inde
ko"tu$umuz ama bir türlü
gerçekle"tiremedi$imiz bir hedef bu.
Kamuoyunu kazanmadan, onlar#n kayg#lar#n#
gidermeden ba"ar#l# olunmas# mümkün de$il.
Asl#nda kaynaklara ev sahipli$i yapan
ülkeler, konu"tu$umuz dönü"ümler ve güç
kaymas# nedeniyle zemin kazand#kça, bir
zamanlar#n “Seven Sisters” olarak bilinen
çokuluslu petrol "irketlerinin kar"#s#nda daha
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güvenli, bilinçli biçimde müzakere masas#na
oturuyorlar.
%imdi Exxon Mobil, BP, Chevron, Shell,
Total gibi dev "irketler yerini benim “Seven
Brothers” dedi$im Saudi Aramco, CNPC,
Petrobras, Petronas, SOCAR, KMG, Rosneft, Iran
National Oil Corporation gibi dünya
rezervlerinin yüzde 90’#na hükmeden "irketlere
b#rak#yorlar. %ayet aralar#nda kazanç ve riski
payla"an yeni tür ortakl#klar kurmazlarsa bu
düzen böyle gitmeyecek.
Art#k ulusal "irketler de bu i"in nas#l
yap#ld#$#n#, teknolojiyi ve piyasay# ö$rendiler.
Ço$unda egemen servet fonlar# oldu$u için
finansman s#k#nt#s# da olmuyor. Yönetimde de
ciddi ba"ar# sa$lad#lar. Yeni yükselen güçler
onlar. !ki grup aras#nda bir çat#"ma ya"anacak.
Yani dünyada geli"mekte olan ülkelerin a$#rl#$#
artt#kça, onlar#n "irketlerinin de a$#rl#$# ve gücü
artmaya ba"layacak.
Yusuf Soner Ba"kaya Yak#n zamanda
geli"mekte olan ülkelerden, finansal kriz
sonras#nda zorlanan Bat# "irketlerine bir talep
oldu. Çok ba"ar#l# biçimde de sat#n almalar
gerçekle"ti. Verdi$iniz örneklerden gidersek,
acaba bundan 50 y#l sonra, “7 Sisters to 7
Brothers’#, 7 karde"e 7 gelin olarak görür
müyüz? !ki grup aras#nda sat#n almalar,
ortakl#klar olabilir mi?
Mehmet Ö!ütçü Petrol fiyatlar#n#n dü"tü$ü
dönemlerde ulusal "irketlerin süngüsü de
dü"üyor. Onun için bence gelecek, iki taraf#n
ya$murlu günde de güne"li günde de i"leyecek
CO"KUN KILIÇ Türkiye’de asl#nda $öyle bir
düzleme ihtiyaç var: Yat#r#mc# aç#s#ndan e%er
çok dalgal# bir ortam varsa -bugün seçime
girece%imiz ortam gibi- TCMB burada kur, faiz,
fiyat istikrar# ve enflasyon aç#s#ndan bir
(guidance) hedef/vizibilite vermezse, seçime
kadar hiç kimse yat#r#m yapmaz. Hiçbir i$ adam#
büyük bir projeye girmez çünkü öngörülebilir
de%il. Türkiye enerji hub’# olmak istiyor. Enerji
koridoru olmak asl#nda Türkiye’ye önemli bir
politik istikrar getirecektir. Türkiye’deki istikrar
yabanc# sermaye yat#r#m# için nas#l önemliyse,
bu enerji hub’# meselesi de ayn# biçimde önemli.
Çünkü politik istikrar sa%lar. Politik istikrar
ard#ndan ekonomik istikrar getirir. Ekonomik
istikrar da $effafl#k, öngörülebilirlik, o da yat#r#m
ortam# demektir. Bizim dünyam#zdan
bak#ld#%#nda e%er TCMB bu yap#y#
dalgalanmayla de%il, ekonomik istikrar ve
vizibilite ile korumazsa enerji maliyetleri azalsa
bile yat#r#m olmaz.

“kazan-kazan” ortakl#klar geli"tirmesinde. Bu
baz# co$rafyalarda geli"meye ba"lad#.
Dilerim, her y#l 60 milyar dolar#n# enerji
ithalat#na harcayan Türkiye’de de kamu-özel
sektör ortakl#klar#yla bu tür enerji "ampiyonlar#
ç#kar. Halen tüm enerji "irketlerimize toplasan#z
bir tek Malezya’n#n Petronas’# kadar bile
büyüklü$e sahip de$iller.
Serhat Gürleyen %u anda gitti$imiz yola
bakarsak, bu geli"melerin galipleri de var.
Bundan fayda sa$layacak olanlar var. Bir de
elbette zarar edecek olan ülkeler var. Onlar da
enerjiyi üreten ülkeler. Fayda sa$layacak olanlar
ise bizim gibi tüketen ülkeler. Buradan konuyu
Türkiye eksenine ba$lamak istiyorum. Bu
geli"melerin bize etkisi neler olacak?
Mehmet Ö!ütçü Bence yarar-zarar hesab#
bu kadar basit de$il. Asl#nda petrol fiyatlar#ndaki
bu h#zl# ini"-ç#k#"lar san#ld#$# kadar Türkiye gibi
ülkelerin menfaatine de$il. “30 dolara dü"sün,
böylece cari aç#$#m#z azal#r” diye sevinmenin, el
ovu"turman#n anlam# yok. Çünkü 6 ay sonra
tekrar olmad#k rakamlara f#rlay#nca ekonomide
ciddi dengesizlik ve dalgalanma yarat#yor. Ayr#ca
ihracat yapt#$#m#z, petrol üreticisi olan ülkelerin
durumunun kötüle"mesi bizi de s#k#nt#ya
dü"ürecektir.
Türkiye’nin büyük enerji üreticisi ve
oyuncusu ülkelerle d#" ticareti, müteahhitlik,
yat#r#m, turizm, savunma sanayi ve di$er ili"kileri
de zarar görebilir. Örne$in, Rusya ile 33 milyar
dolar seviyesinde ticaretimiz var. Önümüzdeki
dönemde bunun 100 milyar dolar e"i$ine
yükseltilmesi bekleniyor. Irak da en önemli
ortaklar#m#z aras#nda. Azerbaycan, Türkiye’nin
en büyük do$rudan d#" yat#r#mc#s# olma
yolunda. !ran ile ekonomik ba$lar#m#z,
yapt#r#mlar gev"erse, inan#lmaz boyutlara
varacak.
Bu ülkelerde enerji fiyatlar#ndaki dü"ü"
nedeniyle gelirler azald#$#nda meydana gelecek
daralma ve çalkant#lar hiç kuskusuz bize de
yans#yacak. Sosyal patlamalar, jeopolitik
gerilimler, üretim dü"ü"leri de olumsuz
etkileyecek.
Serhat Gürleyen Te"ekkürler Mehmet Bey.
TCMB !leti"im ve D#" !li"kiler Genel Müdürü
Yusuf Soner Ba"kaya ile devam edelim. Petrol
fiyatlar#ndaki dü"ü"e bakt#$#n#zda hem merkez
bankac# hem iktisatç# kimli$inizde nas#l bir
manzara görüyorsunuz?
Yusuf Soner Ba"kaya Te"ekkürler. Ben
öncelikle Mehmet Bey’in petrol fiyatlar#ndaki
volatilite art#"#na ili"kin de$erlendirmelerine bir
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ekleme yaparak ba!lamak istiyorum. Asl"nda
petrol fiyatlar"nda son dönemde gözledi#imiz
volatilite, yat"r"m yaparken beklemenin opsiyon
de#erini art"r"yor. Bugün fiyatlar bir anda 30
dolara inse sevincimiz yersiz bir yere olabilir.
$öyle bir gerçek var: Yat"r"m harcamalar"
yapacaklar"n akl"nda “Petrol bundan sonra ya 20
dolara inerse, ya 60 dolara ç"karsa” gibi bir
dü!ünce olu!tu#u zaman, petrol fiyatlar"ndaki
dalgalanmalar"n reel ekonomiye olumsuz etkileri
de olabilir. Hele bu dü!ünce küresel iktisadi
konjonktürün yat"r"m dostu olup olmad"#"n"n
sorguland"#" bir dönemde olu!ursa...
Küresel ekonomiye tekrar dönersek, petrol
fiyatlar"nda gözlenen bu dü!ü! arz yönlü mü,
talep yönlü mü diye bakt"#"m"zda, !unu
söyleyebilirim: Metal fiyatlar"nda, özellikle
küresel ekonominin gidi!at"na ve talep
ko!ullar"na çok daha duyarl" olan endüstriyel
metal fiyatlar"na bakt"#"m"zda kayda de#er bir
dü!ü! görmüyoruz. Bu geli!meler “Petrol
fiyatlar"ndaki dü!ü!ün nedeni talep kaynakl"
de#il” gibi mevcut konjonktürde küresel
ekonomi aç"s"ndan ferahlat"c" bir resmi
yans"t"yor.
Bu tür analizlerde kullan"lan genel denge
modelleri çerçevesinde 40 dolarl"k kal"c" bir
petrol fiyat" dü!ü!ünün küresel büyümeye
etkisine bakt"#"m"z zaman, 2015 y"l"nda yakla!"k
0,5 yüzdelik puanl"k daha fazla bir büyüme
görüyoruz. 2016 ve 2017 büyümeleri ise petrol
fiyatlar"n"n dü!medi#i durumdaki baz senaryoya
göre s"ras"yla yakla!"k 0,8 ve 0,4 yüzdelik puan
daha fazla oluyor.
Serhat Gürleyen Burada enerji üreten
ülkelerden tüketenlere asl"nda bir gelir transferi
söz konusu. Bu hesaplar" yaparken, bu
transferin harcand"#"n" varsay"yorsunuz de#il mi?
Yusuf Soner Ba!kaya Etki bir ölçüde
bahsetti#iniz bu kanaldan kaynaklan"yor. Dü!en
petrol fiyatlar"yla dünya genelinde hane
halklar"n"n harcanabilir gelirinin artmas"
buradaki unsurlardan biri. Üretim ve yat"r"m
maliyetlerinin dü!mesi de büyümeyi destekleyen
unsurlar aras"nda. Ama !unu da belirtmekte
fayda var: Birçok kurumun ve uluslararas"
kurulu!un da yapt"#" bu tarz modelleme
analizlerinde, beklentileri veya finansal ak"mlar"
çok net biçimde analiz çerçevesine dahil etmek
mümkün olmayabiliyor. Örne#in bu modellerde
ülkeler aras"ndaki etkile!im daha çok d"! ticaret
kanal" üzerinden gerçekle!en bir hesaplamay"
içeriyor.
“Petrol fiyatlar"ndaki dü!ü!ünden küresel
12 / 2015

ekonominin elde etti#i kazan"m tüm ülke
gruplar" için benzer mi?” sorusuna gelirsek,
cevab"n ülkelerin petrolde net ihracatç" olup
olmad"#" veya ekonomilerinin petrole ne kadar
ba#"ml" oldu#u gibi parametrelere göre
de#i!ti#ini görüyoruz. Petrol dü!ü!ünden en çok
kazanan ülke Amerika Birle!ik Devletleri.
Amerika’da dü!en petrol fiyatlar" her ne kadar
kaya gaz" sektörü için olumsuz bir durumu
beraberinde getirse de ülke ekonomisinin genel
büyüme performans"na bakt"#"m"zda olumlu bir
görünüm kar!"m"za ç"k"yor.
Buna ek olarak petrol fiyatlar"n"n dü!mesinin
ABD için enflasyon üzerinde de olumlu etkileri
var. Her ne kadar harcanabilir gelir art"!",
enflasyondaki dü!ü! bask"s"n" bir miktar
dengelese de dü!en petrol fiyatlar"n"n enflasyon
için a!a#" yönlü riskleri beraberinde getirdi#i bir
gerçek.
Avrupa ekonomisinin büyümesi de genel
olarak dü!en petrol fiyatlar"ndan olumlu
etkilenecektir. ABD’ye nazaran daha az bir
enerji ba#"ml"l"#"na sahip olmas" nedeniyle,
dü!en petrol fiyatlar"n"n büyüme ve net ihracat
etkisi her ne kadar ABD kadar olmasa da, bu
bölgede de hat"r" say"l"r bir iyile!me olabilir.
Bununla birlikte dü!en petrol fiyatlar" Avrupa
ekonomisinde deflasyon riskinde bir art"!" da
beraberinde getirebilir. Fakat bölgede hane
halklar"n"n harcanabilir gelirlerindeki art"!
tüketime oradan da yat"r"ma dönü!ürse,
deflasyonist risklerin bir miktar
dengelenebilece#ini dü!ünüyorum.
Serhat Gürleyen Finansal piyasalar"n ilk
tepkisi, petrol fiyatlar"ndaki dü!ü!ün arz
kaynakl" oldu#u yönündeydi. Yeni teknolojilerin
devreye girmesi gibi nedenlerle...
Daha sonra zaman geçtikçe, Avrupa’dan,
Japonya’dan, Çin’den beklentilerin alt"nda
büyüme rakamlara gelince, petrol fiyatlar"ndaki
dü!ü!te talebin rolünün daha artt"#" görüldü. En
az"ndan piyasalarda bu yönde bir endi!enin
artt"#"n" gördük. Bu da küresel risk i!tah"n"
bozmaya ba!lad".
Yusuf Soner Ba!kaya Biraz önce ifade
etti#im gibi, benim de#erlendirmem, petrol
fiyatlar"ndaki geli!melerin arz yönlü faktörleri
yans"tt"#" yönünde. Petrol fiyatlar"ndaki
hareketlerin küresel ekonomiye etkisi aç"s"ndan
dikkate almam"z gereken bir di#er nokta bu
hareketlerin geli!mekte olan ülkelere etkisi. Bu
hareketlilikten kimin kazan"p kimin
kaybedece#inin yan"t", asl"nda biraz kimin ithalat
kimin ihracat yapt"#"yla ilgili. Geli!mekte olan
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ülkeler aras"ndan Türkiye ve Hindistan’"n bu
durumdan en fazla faydalanma potansiyeline
sahip ülkeler oldu#unu görüyoruz. Bunlar hem
d"! dengelenme hem enflasyonist bask"lar
aç"s"ndan olumlu etkilenecek ülkeler.
Çin’de ve Do#u Asya’da ise !öyle bir durum
var: Bu ülkeler petrol fiyatlar"n"n artt"#"
dönemlerde, uygulad"klar" sübvansiyonlarla, bu
art"!lar" tüketici fiyatlar"na yans"tmam"!lard".
Benzer bir !ekilde de, dü!en ham petrol fiyatlar"
sonras"nda bu ülkelerde tüketici fiyatlar"n"n çok
dü!medi#ini görüyoruz. Bu nedenle, bu
ülkelerde dü!en fiyatlar"n hane halk"
harcanabilir geliri taraf"nda çok fazla etkisi
olmayabilir.
Petrol dü!ü!ünden en olumsuz etkilenen
ülkelerin ba!"nda ise Rusya var. Rusya ve birçok
petrol ihracatç"s" ülke aç"s"ndan, dü!en ham
petrol fiyatlar" önemli bir makroekonomik risk.
Bu durumu Türkiye ekonomisi aç"s"ndan
de#erlendirdi#imizde, Rusya ve petrol ihracatç"s"
Ortado#u ülkelerinin olumsuz etkileniyor
olmas", petrol fiyatlar"ndaki dü!ü!ün Türkiye’nin
büyümesi üzerindeki olumlu etkileri bir miktar
s"n"rlayabilir.
Serhat Gürleyen Te!ekkürler. $imdi sözü
Sabanc" Holding Ba!ekonomisti Barbaros
%neci’ye vermek istiyorum. Sizin yorumlar"n"z
nas"l?

Barbaros "neci Te!ekkürler. Bu konuda
!ahsi görü!lerimi belirteyim. Petrol fiyatlar"ndaki
dü!ü!ün Türkiye’ye etkisini genelde iki farkl"
kanalda de#erlendirmeliyiz. Birincisi global risk
i!tah" üzerinden. %kincisi ise dü!ü!ün
ekonomiye, enflasyona, faizlere, kurlara, cari
aç"#a, büyümeye, do#rudan etkileri üzerinden.
Petrol fiyatlar"nda dü!ü! sonuçta global risk
i!tah"n" yükseltecek mi? Dü!ürecek mi? Yükseli!
bizi olumlu etkiliyor, dü!ü! olumsuz. K"sa süre
öncesine kadar global piyasalarda !u görü!
FED’in para politikas"n" yava! ve olabildi#ince
geç s"k"la!t"raca#" yönündeydi. Herkes görüyor
ki FED’in ana hedefi ekonomide büyümeyi
sürdürülebilir k"lmak. Büyümenin ücret
art"!lar"n" da içine katacak biçimde geli!mesini
sa#lamak. Bunu ba!arabilirse, 2008’den bu yana
sürdürdü#ü ekonomide borçluluk seviyesini
küçültme mücadelesini kazanabilecek. Bu
sadece ABD ve FED’in sorunu de#il. Bugün
büyük ekonomilerin tümünde borçlar çok
yükseldi ve art"k büyümenin önünde bir engel
olu!turuyor. Bu borcu küçültmek için ekonomiyi
h"zland"rman"z laz"m. Ama bunu öyle bir
h"zland"rmal"s"n"z ki borç küçülebilsin. Peki
nas"l? Gelirlerin borçtan daha h"zl" artmas"n"
sa#layarak. Bunu yapman"n do#ru yolu,
verimlili#i ve rekabet gücünü art"rmakt"r. Bu yol
seçildi mi? Hay"r. Avrupa ve Japonya’da yap"sal

BARBAROS !NEC!
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dönü!üme önemli bir direnç var. ABD enerji
konusunda önemli bir at"l"m yapt". Finans
sektörünü güçlendirdi. Fakat bu büyüme
potansiyelini yeterli ölçüde yükseltmek için
yetersiz. O da önce kamuyu harcay"c" olarak
kulland". Kamu borçland", harcad". Özel
sektörün b"rakt"#" borçlulu#u kapamaya çal"!t".
Di#erleri gibi. Tabii kamu çok borçlu hale geldi.
O zaman tekrar özel sektörün borçlanmas"n"
sa#lamaya dönük politika izlemeye ba!lad"lar.
Hepsi. En güçlü ABD, %ngiltere. Ard"ndan
Japonya. Faizlerin s"f"ra inmi! olmas" bunu
sa#lam"yordu. Para arz"n" a!"r" art"rd"lar ve varl"k

14 / 2015

fiyatlar"n" yükselttiler. Banka ve tüketici
bilançolar"n" iyile!tirmeye çal"!t"lar. Borç almay"
ve vermeyi te!vik için. Bu süre boyunca yap"sal
dönü!üm yapmaya çal"!an fakat fazla
ilerleyemeyen Euro Bölgesi de son aylarda biraz
daha kontrollü !ekilde bu kervana kat"lma
sinyalleri vermeye ba!lad".
Bu sayede örne#in ABD’de ekonomide
çarklar h"zl" dönmeye ba!lad". %stihdam artt",
i!sizlik yava! yava! tam istihdama do#ru
yakla!"yor. Hedefe en yak"n ekonomi ABD ve
%ngiltere. FED Ba!kan" Yellen’in sürekli
vurgulad"#" “Ücret art"!"n"n h"zlanmas"n"
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bekliyorum” dedi#i konunun önemi i!te bu:
Ücret art"!" h"zlan"rsa gelir artacak ve
bahsetti#im borç küçülten büyüme olu!acak.
Bütün hedef yakalanacak.
Bu aç"dan bak"ld"#"nda bunu yapabilme
umudu olan tek ülke ABD’dir. Yani o pozitif
döngüyü kurabilecek tek ülke... Bir kez gelirler
artmaya ba!larsa, art"k tüketim, yat"r"m ve
istihdam art"!" daha da h"zlanacak. Kal"c" yüksek
büyüme sa#lanacak. Ancak bu, onlar"n bekledi#i
ama benim pek kat"lmad"#"m, ba!ar"l" olmas"n"
olas" görmedi#im bir görü!. Neden? Çünkü
varl"k fiyatlar" suni !i!irilen bu modelde kredi
art"!" h"zland"#"nda ve ücret ve gelirlerde art"!
h"zland"#"nda para politikas"n" s"k"la!t"rmak,
ekonomiyi yava!latmak zorundas"n"z. Aksi halde
enflasyon ve enflasyon beklentileri yükselir.
Piyasa faizleri yükselir. Varl"k fiyatlar" dü!meye
ba!lar ve bu büyümeyi yava!lat"r, durdurur. %!te
piyasalar"n korkusu bu. Gerçekle!irse global risk
i!tah" dü!er. Biz, olumsuz etkileniriz. Buna
kar!"l"k uzun zamand"r !öyle deniyordu: ABD
bu i!te acele etmeyecek, mümkün oldu#unca
yava! davranacak ve büyümenin istedi#i k"vama
gelmesini sa#layacak. Hatta bu öyle bile olabilir
ki, bu faiz art"!" y"lsonuna sarkabilir veya
2016’ya kalabilir. Bu global risk i!tah"n"
yükseltecek, bizi olumlu etkileyecek bir geli!me
olacakt"r.
%kinci konu, Avrupa Merkez Bankas", Çin
Merkez Bankas", Japonya Merkez Bankas", talep
zay"f oldu#u için paray" gev!etecekler. Hatta
FED’i telafi edecek ölçüde. Piyasalar böyle
bekliyor. Dolay"s"yla global piyasalarda merkez
bankalar"n"n finansal piyasalara deste#i eskisi
gibi devam edecek. Likidite bollu#u sürecek.
YUSUF SONER BA"KAYA 10 dolarl#k bir petrol fiyat#
dü$ü$ünün Türkiye’nin cari aç#%#na etkisi,
yakla$#k 0,5 yüzdelik puan düzeyinde.
Dolay#s#yla 100 dolarlardan 60 dolarlara kal#c# bir
dü$ü$ oldu%unda, do%rusal bir yakla$#mla, cari
denge de 2 yüzdelik puan bir iyile$me
beklenebilir. Enflasyonda ise yakla$#k 0,5
yüzdelik puanl#k bir dü$ü$e yol aç#yor. Fakat bu
hemen gerçekle$en bir iyile$me de%il, yakla$#k 2
y#ll#k bir süreye yay#lan bir iyile$me. Çünkü
fiyatlama davran#$lar#nda gecikmeler var.
Enflasyon üzerindeki bu etkinin yakla$#k yüzde
40’# ilk 6 ayda gerçekle$iyor. Etkinin yüzde 75’i
ise yakla$#k 12 ayl#k bir süre zarf#nda
gerçekle$iyor. Fiyatlardaki yüzde 10’luk bir
dü$ü$ün önümüzdeki 3 y#ll#k dönemde ise
Türkiye’nin büyümesini kümülatif olarak 0,5
yüzdelik puan art#rmas# beklenebilir.

Varl"k fiyatlar" yükselmeye, risk primleri dü!ük
kalmaya devam edecek. Genel beklenti bu. Bu
beklenti de gerçekle!irse risk i!tah" yüksek kal"r
ve biz olumlu etkileniriz.
Petrol fiyatlar"ndaki dü!ü!ün ba!lanmas"yla
birlikte, piyasalarda sorular sorulmaya ba!land".
Petrol fiyatlar"nda ya!anan bu dü!ü! yan"nda
dolarda ya!anan de#er art"!" bu beklentileri nas"l
etkileyecek? Genel e#ilim bu geli!melerin FED’in
faiz art"! tarihini ileri atmas"n" sa#layaca#"
!eklinde olu!tu. Baz" önemli iktisatç"lar “2015’te
faiz art"!" olmaz” !eklinde görü! belirttiler.
Aç"kças" benim görü!üm farkl". Petrol
fiyatlar"ndaki dü!ü! ABD’deki petrol sanayine
zarar verecektir. Burada birtak"m ödeme
güçlükleri ve sorunlar da ya!anabilir. Fakat FED’
in faiz art"!"n" ertelemesine ve gev!ek para
politikas"n" sürdürmesine katk" yapacak bu
geli!meler neticesinde net etkinin pozitif
olaca#"n" dü!ünüyorum. Bu durumun da
ekonomiyi ve dolar" güçlendirece#ini
dü!ünüyorum. Dü!ünebiliyor musunuz?
Ekonomi dü!en petrol fiyatlar"n"n katk"s"yla
daha da güçleniyor, ama para politikas" petrol
fiyatlar" ve dolardaki güçlenmenin enflasyona
olumlu etkisiyle sanki ekonomi çok a#"r
durgunluktaym"! gibi a!"r" gev!ek kal"yor.
Bu durum 2015 y"l" için en önemli potansiyel
risktir. Dünya ve bizim için. 2015’e do#ru
bakt"#"m"zda, y"l"n ortas"na do#ru bu faiz
konular" ABD ekonomisi güçlendikçe daha çok
alevlenecektir. Bu alevlenme risk i!tah"n"
dü!ürecektir. Borsalar"n dü!mesi, varl"k
fiyatlar"n"n dü!mesi tart"!may" so#utabilir ve faiz
art"! tarihi tekrar ötelenebilir. Sonuçta 2015 faiz
art"!"n"n ba!lad"#" bir y"l olmaktan da ç"kabilir.
Bu bir olas"l"k. Bedeli finansal piyasalarda
yüksek volatilite olacakt"r. Tedirgin sermaye
hareketleri olacakt"r. Daha önemlisi, bundan
sonra gelecek ad"m"n daha güçlü olacak
olmas"d"r. Çünkü faiz art"!" ertelendikçe daha
güçlenmi! bir ABD ekonomisi söz konusu
olacakt"r. FED para politikas"n" daha sert ve h"zl"
s"k"la!t"rmak, ekonomiyi frenlemek zorunda
kalacakt"r.
FED bu riski göze alabilecek mi? Dolay"s"yla
faiz art"!" ötelenir beklentisi o kadar sa#lam ve
kesin de#il. Ayr"ca 2015’te yumu!ak geçi!
varsayd"#"m"zda, bunun faturas"n"n 2016’da daha
sert bir hareket biçiminde olaca#"n" da
bilmeliyiz. Petrol fiyatlar"ndaki dü!ü!ü, olas"
etkilerini bu !ekilde de yorumlamal"y"z.
Peki Avrupa’da ne olur? Avrupa’da talep çok
zay"f. Deflasyonla mücadele ediyor. Petrol
2015 /
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fiyatlar"ndaki dü!ü! onun için olumlu bir !ok
çünkü üretici de#il. Çok büyük faydas" var.
Talebi olumlu etkiler. Ayr"ca, petrol
fiyatlar"ndaki dü!ü! var olan deflasyonist
art"rd"#" için para politikas"n" da gev!etmeye
zorluyor. O halde FED faiz art"!"n" geciktirir
diyenler Avrupa Merkez Bankas" da FED benzeri
agresif parasal geni!leme ba!latacak diye
dü!ünüyor. Nas"l FED’e dönük beklentinin
gerçekle!mesinin kesin olmad"#"n" ve yüksek
faturas" olaca#"n" görüyorsak, Avrupa’da da bu
tür bir parasal geni!lemeye çok istekli olmayan
kesimlerin bulundu#unu belirtmeliyiz.
Biliyorsunuz Avrupa’da 2008’den bu yana
parasal geni!leme de#il yap"sal reformlar fikri
öne ç"k"yor. Euro Bölgesinde Avrupa Merkez
Bankas" ve Almanya gibi güçlü üyeler kolayc"
çözümlere s"cak bakm"yor. Ancak ekonomi a!"r"
derecede kötü duruma dü!erse, deflasyon
mutlak risk haline gelmi!se bunu
uygulayacaklard"r. Ancak burada da ölçü
deflasyonu önlemek olacakt"r. Parasal geni!leme
ABD’de uygulanan"n aksine agresif, varl"k
fiyatlar"n" yükseltme amaçl" de#il, ancak
deflasyonu önleyecek ölçülerde uygulanacakt"r.
Dolay"s"yla Avrupa’da piyasalar bekledikleri
kadar bir parasal geni!leme görmeyebilirler. Bu
durum da ku!kusuz hayal k"r"kl"#" yarat"r ve
Euro’ya de#er kaybettirir.
Bir de görülmeyen senaryo, Avrupa’da
ekonominin beklenenin aksine güçlenmesidir.
$u ana kadar al"nan önlemler, Euro’da de#er
kayb", piyasa faizlerinde ya!anan dü!ü! ve son
olarak petrol fiyatlar"ndaki bu rekor dü!ü! Euro
Bölgesi’nde ekonominin yeniden canlanmas"na
neden olabilir. Bugün bu da piyasalar"n çok
beklemedi#i bir geli!me. Beklenenden az bir
parasal geni!leme yan"nda durgunluk
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beklenirken, Avrupa’n"n bir miktar toparlanmaya
ba!lamas" piyasalar için sürpriz olacakt"r. 2015’in
izlenmesi gereken konular"ndan biri budur.
Japonya’ya gelirsek, Ba!bakan Abe’nin
seçimleri kazanm"! olmas", yap"sal reformlar
konusunda ad"m atma ihtimalini art"ran bir
husus. Ayr"ca petrol fiyatlar"n"n dü!mesi Japon
Merkez Bankas"’n"n, asl"nda giderek zorla!m"!
olan parasal geni!lemeyi kolayla!t"ran bir unsur.
Yen’e de#er kaybettirdi#i zaman acaba borcu
parasalla!t"r"yor mu diye dü!ünebilirler. Çünkü
yüzde 40 bir devalüasyon oldu ve bütün
varl"klar bu kadar de#er kaybetti. Ekonomiyi
canland"rmak için bunun üzerine çok fazla
giderseniz, bir noktadan sonra faizleri
etkilemeye ba!lars"n"z. Ama enflasyonun
dü!mü! olmas", piyasalarda bu korkuyu azalt"r.
Dolay"s"yla gaza biraz daha basabilir. Bu da
önümüzdeki dönemde Japonya’n"n yap"sal
reformlar ve parasal geni!lemeyle birlikte
toparlanma !ans"n" art"ran ve Yen’in de biraz
daha de#er kaybetmesine imkan sa#layacak bir
geli!me. Burada da piyasalar"n bekledi#i kadar
güçlü bir parasal geni!leme
göremeyebilece#imiz anlam"na geliyor.
Çin ise olu!mu! kredi balonunu patlatmadan
söndürmeye çal"!"yor. Petrol fiyatlar"n"n dü!mesi
ku!kusuz Çin’i de olumlu etkiler ama onun as"l
sorunu içeride. Konut sektörü zay"f. Kredi ve
konut balonunu patlatmadan söndürmeye
çal"!"yor. D"! talep de zay"f. Dolay"s"yla Çini,
yava!latan çok !ey var. Ekonomide at"l kapasite
büyüyor. Bu nedenle Çin dünyaya deflasyon
ihraç etmeye de devam ediyor. Bu durumdaki
ekonominin aç"kças" piyasalar"n bekledi#i gibi
FED’i telafi edecek düzeyde bir parasal
geni!lemeye katk" sa#lamas"n" beklemiyorum.
Elbette petrol fiyatlar"nda dü!ü!ün do#rudan
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etkisi pozitif olacak. Tek ba!"na petrol fiyatlar"n"
dikkate al"rsak, di#er faktörler sabitken cari
aç"#"m"z dü!ecek. GSY%H’ya oran olarak yüzde
5’in alt" art"k mümkün. Enflasyon dü!ecek,
yüzde 7’nin alt" mümkün. Büyüme de olumlu
etkilenir fakat petrol üreticisi ticari
ortaklar"m"zda pazar küçülmesi bu etkiyi
törpüleyecektir. Ayr"ca bu olumlu etki ne kadar
sürecek? 6 ay sonra petrol fiyatlar" art"p 80
dolarlar seviyesine gelirse, o olumlu etki de bir
miktar azalacak.
Dolay"s"yla önümüzdeki döneme bakt"#"m"z
dünyada geli!mi! ekonomilerdeki sorunlardan
kaynaklanan risklerin devam etti#ini dikkate
almal"y"z. Petrol fiyatlar"nda dü!ü!ün üretici
geli!mekte olan ekonomilere etkisinin olumsuz
oldu#unu ve pazar"m"z" ve risk alg"s"n" olumsuz
etkileyece#ini dikkate almal"y"z. Petrol
fiyatlar"ndaki dü!ü! bizi olumlu etkilese de as"l
olumlu etkinin rekabet gücümüzü art"racak
yap"sal ad"mlarda yo#unla!arak
gerçekle!ebilece#ini unutmamal"y"z. Bu konuda
hükümetin att"#" ad"mlar var. Bu aç"dan çok
olumlu. Sonuçta bizim cari aç"#"m"z sadece
enerji meselemizden kaynaklanm"yor. Cari aç"k
sorunumuzu rekabet gücümüzü artt"rarak
çözebiliriz. %çeride daha çok tasarruf yaratarak,
bu tasarruflar" daha karl" yat"r"mlarda kullanarak,
enerjide verimlili#i art"rarak, daha ucuz enerji
kaynaklar" yaratarak, özetle ekonomide rekabet
gücünü art"rarak ve daha çok ihracat daha az
ithalat yaparak yaratabiliriz.
Sedef Seçkin Büyük Türkiye’nin özellikle
büyük oyuncularla olan d"! ticaretine bakarsak,
örne#in Rusya ile 33 milyar dolar seviyesinde.
%ran, Irak var. Bu ülkelerde enerji fiyatlar"ndaki
dü!ü! nedeniyle gelirler azald"#"nda, d"!
ticaretimize etkisi nas"l olacakt"r? Tüm bunlar

Türkiye’nin d"! ticaretini makro düzeyde nas"l
etkiler?
Barbaros "neci Böyle bir durumla
kar!"la!t"#"n"zda, yani enerji üreten ülkelere mal
satamad"#"n"zda, bir ba!ka pazara girmeniz için
rekabetçi olman"z gerekiyor. Yine i! dönüyor
dola!"yor bir rekabet gücü konusuna geliyor.
Di#er ekonomilere göre daha verimli olmak,
daha rekabetçi olmak çok önem kazan"yor.
Talebin giderek zay"flad"#" bir dünyada rekabet
etmek de zor. Çünkü at"l kapasitenin çok fazla
oldu#u bir dünyada ya!"yoruz. Bugün Çin’de
büyümenin yava!lad"#"n" görüyoruz. O
kapasiteler, geçmi!te gerçekle!en o çok h"zl"
büyüme oranlar"na göre yap"lm"!t". Zaten o
yüzden Çin deflasyon ihraç ediyor. Aç"kças"
Türkiye için de böyle bir ortamda rekabet
etmek, güçlenmek, daha yüksek büyüme
h"zlar"n" bugün olmasa da yar"n sa#lamak için
daha çok çal"!mal"y"z. Yap"sal reformlar"
h"zland"rmal"y"z.
Yusuf Soner Ba!kaya Türkiye’nin
bahsetti#iniz ülkelere ihracat"n"n gelir
esnekli#inin yüksek olmad"#"n" görüyoruz.
Dolay"s"yla bu ülkelerin gelirlerinde çok fazla bir
dü!ü! olmad"#" sürece, ihracatta fazla bir etki
görmeyebiliriz.
Serhat Gürleyen Te!ekkürler. $imdi Türk
Hava Yollar" CFO’su Co!kun K"l"ç’a dönmek
istiyorum. %ktisatç"lar"n de#erlendirmelerini
dinledik. Ama bir de gerçek hayat var. THY, bu
kadar çalkant"n"n oldu#u bir ortamda, hem
Türkiye’nin hem dünyan"n büyüme h"z"n"n çok
üzerinde büyüyen ba!ar"l" bir !irket. Siz bu
ortamda önünüzü nas"l görüyorsunuz?
Co!kun K#l#ç Te!ekkürler. Bu de#erli
makro perspektifleri dinledi#im için çok
memnun oldum. Ben 2006 y"l"nda Türk Hava
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Yollar"’na girdim. O dönemdeki tecrübelerimiz,
akaryak"t"n üretim maliyeti içinde çok önemli bir
girdi oldu#u bir yerde, akaryak"t fiyat"ndaki
dalgalanmalar"n çok kritik oldu#unu ve bu
dalgalanmalar"n bizi çok yordu#unu gösterdi.
Asl"nda enerjinin Türkiye bütçesindeki ve
cari aç"ktaki etkisiyle, THY’nin bütçesinde ve
nakit ak"!"ndaki etkisini kar!"la!t"rd"#"m"zda
birbirine çok benzer oldu#unu görüyoruz.
THY hem büyüyen hem büyürken de
ö#renen bir organizasyon. Rakiplerimizle kar!"
kar!"ya gelip onlara dokunmaya ba!lad"#"m"zda,
korkunç bir rekabet bask"s" hissetmeye ba!lad"k.
Onlar"n, birtak"m ya!anm"! tecrübelerin etkisiyle,
dalgalanmalara kar!" ba#"!"kl"klar"n"
güçlendirecek çe!itli araçlar geli!tirdiklerini, bu
araçlar" pratik hayatlar"na koyduklar"n" görmeye
ba!lad"k. Tabii bunun birçok yönü var. Bir
tarafta maliyet, verimlilik ve üretim. Di#er tarafta
da finansal yönü var. Finansal yönünde de
günün sonunda !irketlerin uzun vadeli
projeksiyonlar"n" yaparken, tüm bu maliyet ve
verimlilikle birlikte gelecekte üretebilece#i nakdi
dikkate almas" gerekiyor.
2008 y"l"nda ba!kanl"#"n" yapt"#"m hazine ve
risk yönetimi komisyonunu kurduk.
Organizasyonda daha önce olmayan finansal
risk yönetimi müdürlü#ünü olu!turduk. Tüm
dünyadaki modelleri çal"!arak risk yönetim
stratejilerini geli!tirdik. Bunlar" da kademeli
olarak hayata geçirdik. 2008 y"l"nda ham petrol
148-150 dolard". 2009’a geldi#imizde ise korkunç
bir h"zla 40 dolara dü!mü!tü. Asl"nda bu insan
vücuduna çok benziyor. Çok h"zl" ko!arken
aniden durursan"z, kalp krizi geçirme olas"l"#"n"z
çok yükselir. Çünkü kendinizi o stres
seviyesinde kar!" kar!"ya b"rakt"#"n"z !ey, büyük
bir !ok. $irketlerde de ayn" durum söz konusu.
Biz 2008-2009 döneminde !unu ö#rendik:
Asl"nda riskten korunma yani hedge, bütün
dalgalanmalar" minimize edecek, volatiliteyi
ortadan kald"racak tecrübe edilmi! politikalar"n
hayata geçirilmesidir.
Küçük bir anekdot aktaray"m: Master’"
ABD’de finans üzerine yapt"m. Çok ba!ar"l" bir
yat"r"m hocam"z vard" ve yakla!"k 2 milyar dolar
civar"nda fon yönetiyordu. “Bu vadeli i!lemler
borsas" nas"l bir !ey?” diye sorduk. O, “Bir nevi
kumarhane. Ama burada oynayanlar de#il her
zaman kumarhane sahibi kazan"r” demi!ti. New
York’ta borsalar" geziyorduk. Birisi call opsiyonu
sat"yor, birisi put opsiyonu sat"yor... “Ne
yap"yorsunuz burada?” diye sorduk. “Al"c"yla
sat"c"y" birle!tiriyoruz” dediler. “Peki neyin al"m18 / 2015

sat"m"n" birle!tiriyorsunuz?” dedik. “Ne varsa”
dediler. “Yeter ki bir al"c" ve bir sat"c" olsun”. Bu
yap"n"n özündeki dinamikleri bu yönüyle
anlamak, korunman"n prensiplerini ve
uygulamalar"n" olu!turabilmek için çok önemli...
Hazine ve risk yönetimi komisyonunda
bizim önceliklendirdi#imiz ilk !ey, riske kar!"
tabi bir profil ortaya koymak. E#er tabi bir
koruman"z varsa, yani diyelim ki döviz
cinsinden bir yükümlülü#ünüz var, o döviz
cinsinden yükümlülü#ü ayn" döviz cinsinden bir
getiriyle kar!"layabiliyorsan"z, yani dolara dolar,
Euro’ya Euro yapabiliyorsan"z, kontratlar"n"z"
yönetirken bu tabi konfigürasyonu
olu!turuyorsan"z, de#i!imi tabi olarak
yönetebiliyorsunuz demektir. Konunun ne
oldu#unun hiç önemi yok. E#er ekmek
üretiyorsan"z, unun kaç para oldu#unun çok
önemi yoktur çünkü o fiyat herkes için ayn"d"r
ve insanlar"n temel tüketim kalemlerinden
birisidir.
Günün sonunda !irket olarak ihtiyac"m"z
olan nakdi bulmak zorunday"z. Onu nereden
bulaca#"z, ya tabi operasyonun kendisinden ya
da finansman kabiliyetini kullanarak.
Asl"nda insanlar" ba#layan !ey, özellikle
enerjiye kar!" talebin esnekli#inin olmad"#" bir
ortamda, bu a!"r" de#i!kenlik. Fiyat"n 150 dolar
da olabilece#ini de gördük, 40 dolar
olabilece#ini de gördük. Biz !irket olarak bunu
her ay hazine ve risk yönetim komisyonunda
önümüze al"yoruz ve var olan gerçekler
üzerinden konu!uyoruz. Asl"nda enerji üreten
ülkelerin kendi bütçelerinin ba!a ba!a
gelebilmesi için ne kadarl"k bir akaryak"t fiyat"na
ihtiyaçlar" oldu#u, petrol fiyatlar"n"n geli!imini
anlamak için kritik bir tespit. Dünya petrol
üretiminin yüzde 50’sine sahip olanlar"n
bütçelerinde ba!a ba! noktas" !u anda 97 dolar
civar"nda. Burada bir tek Suudi Arabistan’"n
pozisyonu çok iyi.
Cari aç"k anlam"nda ise ba!a ba! fiyat" 69
dolarlar civar"nda. Çünkü bunlar ba!ka bir !ey
üretmiyor.
Bu bize !unu söylüyor: Uzun vadeli anlamda
arz-talep kaynakl" dengeler kendi içinde
birtak"m yank"lar yaratsa da k"sa vadede finansal
piyasada beklentiler al"n"p sat"l"yor ama orta
vadede fiyatlama nihayetinde o dönemin
ortalamalar"nda gerçekle!mektedir. Piyasaya
Toplant#ya, Capital Dergisi ad#na Yay#n
Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük kat#ld#.
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bakt!"!m!zda biz her ay düzenli olarak 2008’de
geli#tirdi"imiz bir politika çerçevesinde türev
ürünlerden olu#an kontratlar sat!n al!yoruz. Bu
model zaman içinde hep geçmi# testleri
yap!larak ve iyile#tirilerek geli#tirildi.
Bizim aç!m!zdan kötü olan nedir? H!zl! bir
dalgalanma. Temmuz ay!ndaki bütçe
toplant!lar!m!za götüreyim sizi. O toplant!lara
onlarca raporla haz!rlan!r geliriz. Ancak o
dönemde uluslararas! otorite say!labilecek
kurumlar!n petrol fiyat!n!n 60 dolara dü#ece"ini
öngören 1 tane raporu yoktur... Sadece bizde
de"il, hiçbir #irketin raporunda yoktur. Bu bize
asl!nda risk yönetim arac!n!n yeterince
çe#itlendirilmi# ve esnek olmas! gerekti"ini
söylemektedir. O nedenle THY olarak biz 24
ayl!k bir perspektifle hedge ediyoruz. Bunu hem
dalgalanmay! ortadan kald!rmak için hem de
rekabet etkisini ortadan kald!rmak için yapmak
zorunday!z, çünkü rakiplerimiz yap!yor.
Bugün itibar!yla forward kontratlara
bakt!"!n!zda Türkiye’de ve uluslararas! piyasada
kur ve akaryak!t fiyat!n!n yönünün ne olaca"!n!
da söyleyebilirsiniz. Forward kontratlarda bugün
herkes inan!lmaz biçimde pozisyon al!yor.
Piyasa fiyat! a#a"! do"ru gidiyor, ba"lanan
kontratlar yukar! do"ru gidiyor. Yani fiyat 50
dolardayken bugün gidin 1 y!l sonras! için
kontrat ba"lamaya çal!#!n, 75-80 dolarl!k fiyat
seviyeleriyle kar#!la#!rs!n!z. Yani finansal
piyasadaki al!c! ve sat!c!y! belirleyen, arz-talep
dengesinin d!#!nda, gelece"e dönük spekülatif
beklentileri yöneten hedge fonlar. Ald!klar!
pozisyonlarla fiyatlarda a#a"! ve yukar! yönlü
büyük ve keskin dalgalanmalar olu#turuyorlar.

Bu fonlar, büyük paralar ve hacimlerle piyasan!n
yönünü belirliyor. Bunu biz 2008’in sonunda test
ettik. Fiyatlar çok h!zl! bir yükseli#le 40
dolarlardan tekrar 110 dolarlara oturdu.
Mehmet Ö!ütçü Enerjinin THY’nin girdileri
içindeki pay!, yüzdesi nedir? Bu dalgalanmalar!
bir #ekilde ürün fiyatlar!na yans!tabiliyor
musunuz, yoksa stabil tutmak zorunda m!
kal!yorsunuz?
Co"kun K#l#ç Piyasada fiyat! belirleyen as!l
nokta, uluslararas! rekabet. Hindistan’dan New
York’a bir uçu# sat!yorsan!z, onun fiyat!n! pazar,
yani rakipleriniz belirler. Rakibiniz kaçtan
sat!yorsa piyasa fiyat! odur. Yani bilet fiyatlar!na
yans!may! piyasa #artlar! belirliyor, ancak h!z!n!
dü#en veya artan fiyat seviyesinin bulundu"u
noktadaki frekans! belirliyor.
Akaryak!t!n fiili a"!rl!"!na gelirsek, bu y!l için
akaryak!t!n toplam giderdeki pay! yüzde 38,
yakla#!k 4 milyar dolarl!k bir bütçeye denk
geliyor. Bu çok ciddi bir rakam ve ciddi bir
yüzde bu nedenle de de"i#imin büyük
dalgalanmalar yaratmadan yönetilmesi
gerekmektedir.
Di"er yandan girdi fiyatlar!ndaki
dalgalanmalar, ticari rekabette de etkiler
yaratmaktad!r. Yahudilerin bir sözü vard!r.
“Denenmi# denenmez” derler. Biz bu hikayeyi
2008’de gördük, test ettik, ya#ad!k. O günlerde
THY’nin geni# gövdesi yoktu. Yani uzun uçu#lar
yapma yetene"i di"erleri kadar yüksek de"ildi.
Bu da premium yolcudan ald!"! pay! minimize
ediyordu. Ama özellikle akaryak!t!n yükseldi"i
dönemde, insanlar fiyata duyarl! hale geldi"inde,
THY rekabetçi bir avantaj elde etti. $imdiki gibi
akaryak!t fiyatlar!n!n dü#tü"ü dönemlerde ise
herkes uçabilir hale geldi"i için piyasada arz
fazlas! oluyor. Ama talep ayn! paralelde
yükselmiyor.
Fakat bizim bir ba#ka dünyam!z daha var.
THY, 8 milyar dolarla Türkiye’nin en büyük
ihracatç!s!. Hep ham petrolün fiyat etkisini
konu#uyoruz ancak ham petrol tüketilemez.
Arada rafineriler var. Bizim için as!l belirleyici
olan rafinerilerin üretebilme yetene"i ve buna
ba"l! olarak jet yak!t fiyatlar!n!n hangi seviyede
olaca"!d!r. Bugün jet yak!t!yla alakal! piyasada
kontrat bulamazs!n!z. Son derece spekülatiftir.
Ton ba#!na jet yak!t! / ton ba#!na ham petrol
çarpan!n! sürekli takip ediyoruz, 8’lerde olan bu
çarpan #u günlerde 10’a ç!kt!. Çünkü ham petrol
arz! ile jet yak!t! üretimi ayn! paralelde ayn!
iktisadi ko#ullara sahip de"il.
THY’ye geri dönecek olursak, finansal
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piyasan!n petrol fiyatlar!n!n olu#mas!nda çok
belirleyici oldu"unu net biçimde söyleyebilirim.
Bildi"iniz gibi enerji, dolar cinsinden
fiyatlan!yor. Bu da asl!nda ABD’ye bir emisyon
yetene"i veriyor. ABD bu emisyonu art!rd!"!nda
-parite etkisini d!#ar!da b!rakarak söylüyorumenerji üzerinden fiyatland!"! için d!#ar!da
yarat!lan bu emisyon etkisini hiçbir zaman kendi
iç dünyas!nda hissetmiyor. Peki faturay! kime
kesti? Euro/dolar paritesinde Euro’yu pahal! hale
getirerek Avrupa’ya kesti. Bunun etkisini bir
ad!m sonra görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz?
Çünkü Avrupa’ya ihracat yap!yoruz. Orada bir
kriz olu#tu. Peki biz bunu neyle ikame ediyoruz?
Ancak alternatif pazarlara, Afrika, Ortado"u,
Orta Asya eksenine yönelerek, buralara uçarak.
Euro/dolar paritesine bakt!"!m!zda seyrimiz
1,50’lerden ba#lad!, 1,20’lere geldi ve paralel
biçimde ham petrol fiyat! dü#tü. Biz buradan
#unu ö"rendik: Sadece akaryak!t! hedge etmek
yeterli de"il. Pariteyi de hedge etmek gerekiyor.
Ama her ikisinde kullan!lan tool’lar (araçlar)
farkl! olmak zorunda.
Peki korunma oran! (hedge rasyosu) ne
olmal!? Biz hedge’i neden yap!yoruz? Asl!nda
hedge, Tüpra#’a gidip “Bana gelecek y!l jet
yak!t!n! sabit fiyattan kaçtan vereceksin?”
demektir. Çünkü bir fark! yok. Özellikle hedge
yapt!"!m!z enstrümanlara ve hedge ürünlerinin
sunanlara bakt!"!m!zda, arkas!nda petrol

üretenler oldu"unu görürüz.
Bugün Türk Hava Yollar!, bir #ey daha
ö"rendi. Bu kadar h!zl! dalgalanmalar varsa, bir
ortalama fiyat seviyesini yakalamak gerekiyor.
24 ayl!k süre bu ortalamay! veriyor. Ama hedef
ne? Akaryak!t fiyat! art!yorsa, art!#!n yüzde 50’si
bilete gider. Bilet fiyat! da o kadar artar.
Azal!yorsa da bilet fiyat! o kadar azal!r. Bu #u
demektir: Önünüzdeki dönemde hedge
pozisyonunu yüzde 50’de b!rak!rsan!z, yüzde
50’sini de ya art!# ya da dü#ü# #eklinde
pazarlama ile yönetmek gerekiyor.
Bugün dü#en enerji fiyatlar!, Türkiye’ye
ödedi"i enerji maliyeti aç!s!ndan pozitif bir etki
yaratacakt!r. Ayn! Türk Hava Yollar! gibi. Ama
Türk Hava Yollar!’n!n burada bir rekabet
avantaj! yaratay!m bak!#! yok. Rekabet
dezavantaj! olmas!n anlay!#!m!z var. Amac!m!z
#u: Üretirken yak!t fiyatlar! pazarlamaya
yeterince zaman verebilsin, pazarlamadaki
ki#ilerin fiyatlamay! yaparken yeterince nefesleri
olabilsin.
Biraz önce Türkiye’ye nas!l bir etkisi olur
diye konu#tuk. E"er Türk Hava Yollar!’n! örnek
al!rsan!z, akaryak!t fiyatlar! bu kadar h!zl!
dalgalan!yorsa, ihracatç! fiyatlamada s!k!nt!
ya#ar. Özellikle ihracat yapt!"!m!z bölgelerin
zorlu"u ve onlar!n asl!nda ham petrol üzerine
gelirlerinin oldu"unu dü#ünürsek, o anlamda
asl!nda Türkiye’yi bu dalgalanmalar!n oldu"u
s!ralarda çok da kolay bir dönem beklemiyor.
Hele bir de 2015 y!l! özelinde konu#acak
olursak... Biliyorsunuz seçim var. Seçim
döneminde özellikle finansal piyasalarda çok
büyük hareketler oluyor. Bu hareketlilik
özellikle paradan para kazanabilecek hedge
fonlar için çok ciddi f!rsatlar yarat!yor. Bu
spekülasyonu yaratmak için de çok büyük
MEHMET Ö!ÜTÇÜ Dünyada petrol s"k"nt"s" yok.
Sadece “ucuz petrol” kalmad". Fiyat dü#üyor
ama arz" art"rmak, kapasiteyi güçlendirmek
istiyorsan"z zorlu co$rafyalara gideceksiniz.
Mevcut dü#ü#ün önü al"nmaz ve daha devam
ederse, orta ve uzun vadede arzda ciddi s"k"nt"
ortaya ç"karacak. Oysa talep art"#" durmad".
Özellikle Asya-Pasifik ekonomilerinde hep kuzey
istikametinde yükseliyor. Toplam talep yüzy"l"n
ortas"na do$ru iki kat"na ç"kacak. Asl"nda petrol
fiyatlar"ndaki bu h"zl" ini#-ç"k"#lar san"ld"$" kadar
Türkiye gibi ülkelerin menfaatine de$il. “30
dolara dü#sün, böylece cari aç"$"m"z azal"r” diye
sevinmenin anlam" yok. Çünkü 6 ay sonra tekrar
f"rlay"nca ekonomide ciddi dengesizlik ve
dalgalanma yarat"yor.
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ataklar yapma ihtimalleri var. Bu yine asl!nda
çok daha uzun nefesli olabilecek bir nakit
yönetimini ve nakit pozisyonlamas!n!
gerektiriyor
Di"er taraftan özellikle arz ve stok ili#kisine
de"inmek istiyorum. Arz!n dü#ürülmesi
beklentisine OPEC reaksiyon vermedi, talebin
belirli bir seviyede oldu"unu göz önüne
ald!"!m!zda stoklar art!yor. Yani bir anlamda
herkes stok pozisyonu al!yor veya stoklama
yetene"i olmayanlar kontratlarla stoklama
benzeri pozisyon al!yorlar. Yani dü#en fiyatlarda
maliyet avantaj! elde etmek için e"er stoklama
yetene"iniz varsa bunu f!rsata çevirmek
istersiniz. E"er arz kaynakl! bir bask! varsa, bu
talep esnekli"inin olmad!"! bir ortamda çok
daha sert yukar! yönlü bir fiyat #okunu da
beraberinde getirebilecektir. Tekrar Yahudilerin
o sözünü referans vermek istiyorum: Denenmi#
denenmez.
Serhat Gürleyen THY’nin bu
deneyimlerinden ç!karacaklar!m!z, böyle
ortamlarda hedge yaparak veya stokunuzu
art!rarak dalgalanmalara, olas! bir türbülansa
kar#! daha haz!rl!kl! olmak. 2008 krizinde belki
bunu yapt!"!n!z için THY fazla sallanmadan
rotas!na devam etti. Bu dönemde de yine benzer
bir yakla#!m izliyorsunuz.
Co"kun K#l#ç Bu hegde politikas!yla çok
alakal!. Asl!nda bu kriz yönetmektir ve bana
göre bu bir krizdir. Yani 110 dolardan 50 dolara
gelmesi bir krizdir. Çünkü bu kadar k!sa vadeli
bir dü#ü#ü hiç kimse pozisyonlayamaz. Böyle
dönemlerde e"er #irketin operasyonunu
yönetecek nakit girdiniz güven alt!na
al!nmam!#sa, operasyonu sürdürmek için
yeterince nefesiniz olmuyor. E"er spekülatif
yakla#m!#san!z, o zaman tam tersine o nakdiniz
sizi korumaya yetmiyor. O anlamda ben #unu
tekrar ediyorum. Biz hiçbir #ekilde ki#isel
görü#ü, spekülatif görü#ü yap!n!n içine dahil
etmedik, etmeyiz de. Tabi korunma varsa onu
seçer, hava yollar!n!n hiçbiri hedge etmezse, biz
de hedge etmeyiz. Ama benim rakibim böyle bir
pozisyon al!yorsa, rekabetçi gücümü korumak
ad!na onlardan ayr!#am!yorum.
Serhat Gürleyen Hedge oranlar! halka aç!k
bilgi mi?
Co"kun K#l#ç Evet. Bunu kurla da birlikte
dü#ünmek gerekiyor. Çünkü #u anda Türk Hava
Yollar!’n!n korunmas! özellikle Euro’da. Euro
gelirlerinin çok yüksek oldu"u bir ortam
nedeniyle, bugünkü piyasaya göre yüksek,
seviyede korunma oran!m!z var. Akaryak!tta ise

özellikle dü#en piyasada çok koruyucu bir bant
aral!"!nda, kendisine rahat nefes ald!rabilecek
rekabetçi bir alanda yer al!yor. Ortalama 12 ayl!k
bütçemizde yüzde 37 hedge rasyomuz var.
Rakiplerimizin neredeyse yar!s! kadar. Hedge
kaynakl! dü#ündü"ünüzde onlara kar#! çok
avantajl! görünüyoruz. Ama 6 ay sonra bu
olmayacak çünkü fiyat dü#ecek. Satt!"!m!z
ürünün fiyat! dü#ecek yani. Bunu biliyoruz. Türk
Hava Yollar!’n!n gücü, üretti"i hizmetin
fiyatlamas!ndan de"il verimlili"inden geliyor.
Pazar pay!n! da o verimlilik sayesinde devaml!
art!rabiliyor. $unu da net söyleyebilirim: Petrol
fiyatlar!n!n bu seviyelerde olmas!, özellikle eski
teknolojili, verimsiz uçaklar! ekonomik olarak
kullan!labilir hale getiriyor. Bu da piyasada arz
fazlas!na do"ru giden bir nokta olu#turuyor. Bir
arz fazlas! olacakt!r ve talebin olmad!"! bir
ortamda arz fazlal!"! daha ciddi bir rekabeti
beraberinde getirecektir.
Serhat Gürleyen Bu asl!nda uçak filosu
yeni olan, enerji verimlili"i daha fazla olan,
bunun için yat!r!m yapm!# olan #irketler için iyi
bir haber de"il.
Co"kun K#l#ç Evet, ama filonun ortalama
yak!t tüketimini dü#ündü"ünüzde, verimlilik ve
hedge pozisyonuyla birlikte de"erlendirildi"inde
paçalda sürdürülebilir bir denge kuruluyor. Bir
noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Asl!nda
Türk Hava Yollar!, jet yak!t!n!n yar!s!n!
Türkiye’den yar!s!n! da yurtd!#!ndan al!yor. Ham
petrolle jet yak!t üretimini ve fiyat ve arz
seviyelerini birbirinden ayr!#t!rmak gerekiyor.
Üreticinin, rafinerinin stoku ayn! paralelde
gitmiyor. Enerjinin talep esnekli"i yok. Biz bu
enerjiyi her durumda tüketece"iz. Fiyat! ne
olursa olsun.
Serhat Gürleyen Genel olarak ifade
edersek, petrol fiyatlar!ndaki dü#ü# arz kaynakl!
ise rafineriler bu ortamda marjlar!n!
koruyabiliyorlar. Ama e"er talep kaynakl! bir
dü#ü#ten bahsediyorsak, o zaman zincirin talep
taraf!na daha yak!n olan rafineriler de bundan
etkilenebiliyor. Bazen arza daha gecikmeli
yans!yabiliyor. Bu durum sadece petrol için
de"il, genelde birçok ba#ka emtia için de
geçerli.
%lk turu bu noktada kapatmak istiyorum. %lk
turda daha çok dünyay! ve global geli#meleri
konu#tuk. %kinci turda biraz da Türkiye’yi ve
Türkiye’ye etkilerini gündeme alal!m.
Öncelikle k!saca, kavramsal bir çerçeve
çizmek istiyorum. Biz enerji fiyatlar!ndaki
dü#ü#ü, hane halk!n!n enerji d!#!nda
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harcayabilece"i alanlardaki gelir art!#! olarak
görüyoruz. $irketlerin de belki maliyetlerinde bir
azalma olarak görebiliriz. Dolayl!s!yla soru, hane
halk!n!n elde etti"i bu gelir art!#!yla ne
yapaca"!... Bunu harcamakta m! kullanacak
yoksa tasarruf art!rmakta m! kullanacak?
Keza ayn! #ekilde #irketler maliyetlerindeki
art!#! pazar ko#ullar!na ba"l! olarak nihai
fiyatlar!na m! yans!tacaklar, yoksa yat!r!mlar!n!
art!rmak için ileride elde ettikleri kar! art!rmak
için yat!r!mlar!nda m! kullanacaklar?
Türkiye’de ne olmas!n! bekliyoruz? Kabaca
büyük #ehirler için bakt!"!m!zda benzin
fiyatlar!ndaki dü#ü# ortalama bir otomobil
kullan!c!s!na, ayl!k 100-150 TL gibi, enerji
d!#!ndaki alanlara harcayabilece"i veya tasarruf
edebilece"i bir gelir art!#! sa"l!yor. Bu rakam
Anadolu’da daha küçük. Ama bakt!"!m!zda
maa#lara oran! çok da fazla de"i#miyor. Yüzde
2-4’lük bir etki var. Böyle bir perspektiften yola
ç!karak Türkiye’ye bakabiliriz.
$imdiye kadar ilk turda i#in hep güzel
taraf!ndan bahsettik. Ama bir de i#in karanl!k
taraf! var. Çünkü petrol üreticileri ayn! zamanda
bizim ihracat pazarlar!m!z. Rusya, Irak en büyük
d!# pazarlar!m!z. Irak ve Suriye’de iç sava# var.
Ortado"u’ya ula#makta zorlan!yoruz ve
yolumuzu daha fazla uzatmak zorunda
kal!yoruz. Böyle bir resimde, gelirden çok fiyata
çok ba"!ml! olan, fiyat hassasiyeti olan ürünler
sat!yoruz. Dolay!s!yla ikinci turda, resmin
Türkiye için hem ayd!nl!k hem karanl!k taraf!na
de"inen yorumlar rica ediyorum. Sözü yine
Mehmet Ö"ütçü’ye verelim.
Mehmet Ö!ütçü Türkiye son derece iddial!
hedefleri olan bir ülke. 2023’e kadar dünya
liginde ilk 10’a girmek istiyor. Gerçi, bu gidi#le
çok zor ama bu tür hedefler koymak istikamet
duygusu verilmesi bak!m!ndan çok önemli. Hem
büyümek hem rekabet liginde üst kümeye
s!çramak için enerjide elveri#li fiyatlar elde
etmek gerekiyor. Türkiye gibi petrolde yüzde
93, do"algazda yüzde 98 d!#a ba"!ml! bir ülke
için fosil yak!t fiyatlar!ndaki istikrar,
sürdürülebilir ikmal hayati önemde. Bu,
“yumu#ak karn!m!z”. Dolay!s!yla, sadece
ekonomik de"il ayn! zamanda ulusal
güvenli"imiz için de istikrarl! piyasalar #art.
Fiyat konusunda zaman!nda her nedense
ciddi beceriksizlik sergilemi#iz. Uzun vadeli “al
ya da öde” kontratlar! belimizi büküyor. Petrole
endeksli gaz fiyatlar! dü#mesine ra"men hala
Rusya’ya, %ran’a muazzam – Avrupa’dan daha
yüksek - rakamlar ödüyoruz. Petrolde de
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yeterince iskonto ald!"!m!z söylenemez.
Di"er bir husus da #u: Petrol fiyatlar!na
taban yapt!"! düzeyde de"erlendiriyoruz. Belki
birkaç gün ya da bir hafta 60 dolar düzeyinde
seyretmesi kayda de"er ama as!l önemlisi y!ll!k
ortalamas!. O yüzden bu ani dü#ü#leri hemen
tüketiciye yans!tal!m gibi bir çaban!n olmamas!
gerekiyor. Bu önemli bir husus.
Bu tart!#mada, fark!nday!m, biz çok fazla
petrole tak!ld!k kald!k. Oysa toplam enerjide
petrolün pay! 5’te 1 düzeyinde. En fazla
kullan!ld!"! alanlar ula#!m sektörü. Havac!l!kta,
karada, ayr!ca petrokimya sanayinde. Bu
alanlarda yava# yava# do"algaz ve yak!t hücresi
dahil yeni alternatifler ç!kmaya ba#lad!. H!zl!
olmayacak belki bu teknolojik yenilenme süreci
ama petrole alternatif bulma çabalar! hep
sürecek.
Örne"in hala pazar pay! dü#ük olsa da
hibrid, elektrikli araçlar gibi. ABD art!k
ekonomisini gaza dönü#türmeye ba#lad!. Ucuz
gaz büyük bir rekabet gücü sa"lad!"! için. GE,
#imdi “Boeing uçaklar! nas!l gazla çal!#t!rabiliriz”
diye dü#ünüyor. Kömürün, yenilenebilir
enerjinin yerine do"algaz artan ölçüde elektrik
üretiminde de kullan!lacak. Ucuz Amerikan,
Kolombiya ve Endonezya kömürü nedeniyle
baz! ülkeler yeniden kömüre dönüyorlar.
Co"kun K#l#ç $u anda Katar uçaklarda
kullan!l!yor.
Mehmet Ö!ütçü Biliyorsunuz, bundan 10
y!l önce do"algaz bir geçi# yak!t! olarak
görülüyordu. Petrol ile yenilenebilir enerji
aras!ndaki geçi#i kolayla#t!racak bir yak!t. Oysa
#imdi do"algaz için “alt!n ça"!n” ba#lad!"!
müjdeleniyor. Kaya gaz!n!n, kömürden üretilen
gaz!n yayg!n kullan!m!, yeni konvansiyonel gaz
kaynaklar!n!n ke#fedilmesiyle dünyadaki gaz
bollu"u ve bunun neticesinde de do"algaz!n
enerji denklemindeki pay!n!n h!zla yükselmesi
dikkate de"er bir geli#me.
Türkiye’de bir ara elektrik üretiminde
do"algaz!n pay! yüzde 50’ye kadar ç!km!#t!.
$imdi yüzde 44’e geriledi. 2023’e kadar da
yüzde 35’e indirilmesi planlan!yor. Çin’de #u
anda yüzde 3,5 -4 civar!nda do"algaz!n pay!.
Onlar!n da hedefi önümüzdeki dönemde 2030’a
kadar dörde katlamak. O zaman bile yüzde 1415 olacak. Yani, görülebilir gelece"imiz hala
kömür, petrol ve do"algazdan olu#an fosil
yak!tlarda.
Co"kun K#l#ç Rezerv anlam!nda
bak!ld!"!nda do"algaz!n pozisyonu nedir?
Mehmet Ö!ütçü En az 200 y!ll!k rezervlerin
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oldu"u söyleniyor. Dünyam!zda, petrolden daha
fazla yetecek gaz var. Yeni kaya gaz! ke#ifleriyle
birlikte bu süre daha da artacak. Do"u
Akdeniz’de ç!kan gaz #u anda %srail’in 250 y!ll!k
ihtiyac!n! kar#!layacak durumda. Bundan 5 y!l
öncesinde Tel Aviv göbe"inden M!s!r gaz!na
ba"l!yd!.
San!ld!"!n!n aksine kaya gaz!nda dünyada
bir numara Amerika de"il. Bir numara Çin, onu
Arjantin izliyor, sonra ABD geliyor. Ama Çin ve
Arjantin’de daha ciddi anlamda üretim
ba#lamad!. Amerika’da farkl! bir durum söz
konusu. Yerin alt!ndaki kaynaklar özel mülkiyet.
Arazi kiminse kaynaklar da onun. %nsanlar,
“Benim arazimde bir #ey ç!ksa” diye dua ediyor.
Ama Fransa’da bir #ey ç!ksa bile kapat!yorlar.
Çünkü üzerindeki mülk sahibine bir faydas!
olmuyor, kamuya ait say!l!yor. Çin’de de öyle.
Topra"!n alt! devlete ait. Ukrayna ve Polonya’da
da iyi kaya gaz! rezervleri var ama bir türlü
üretime dönü#türülemiyor.
Dünya enerji denkleminde do"algaz!n pay!,
özellikle elektrik üretimi, ula#t!rma ve
petrokimya sektörlerinde, giderek daha da
artacak. Kömürden yüzde 45 daha az karbon
sal!m! ç!kard!"!ndan do"algaz!n büyümesi iklim
de"i#ikli"i hedefleri bak!m!ndan da iyi bir haber.
Önümüzdeki 15 y!l zarf!nda petrol, kömür ve
CO%KUN KILIÇ

do"algaz!n paylar! ortalama yüzde 25-26
band!nda olacak. Kaya gaz!, Rusya gibi
geleneksel üreticilerin hakim pozisyonunu
sarst!"!ndan, oyun de"i#tirici olmaya devam
edecek. LNG ile boru hatt! gaz! da ayn! fiyat
düzeyine do"ru yakla#!yor. Eskiden boru hatt!
uzunlu"u 3 bin km’yi geçti"inde LNG ekonomik
olabilirdi. Bölgesel fiyatlardan petrol gibi küresel
fiyatlara geçi# daha çok zaman alacak.
Co"kun K#l#ç Neden do"algaz fiyat!n!
sabitlemek zorunday!z?
Mehmet Ö!ütçü Do"algazda oynak spot
piyasa fiyatlar! ancak geçici arz-talep
dengesizli"inde ba#vurulacak bir yöntem. Uzun
vadeli boru hatt! (pipeline) ya da LNG
al!mlar!nda fiyat istikrar! özellikle üretici/sat!c!
bak!m!ndan önemli. Al!m taraf!n! garanti alt!na
al!p al!m sözle#mesi imzalad!ktan sonra yat!r!ma
gidiyor. Yoksa bankalar yat!r!m için size 5 kuru#
vermez.
$u anda %srail’in ya#ad!"! s!k!nt! bu. Aç!k
denizdeki Leviathan do"algaz sahas! için
güvenilir bir al!c! ç!k!p “$u fiyattan her y!l 10
milyar metreküp al!r!m” desin, o zaman nihai
yat!r!m karar! al!n!r ve üretim yönünde
çal!#malar h!zlan!r. Kürt Bölgesel Hükümeti
Ankara ile gaz sat!# anla#mas!n! imzalad!. Bu
nedenle gaz üretimi için yat!r!mda s!k!nt!
çekmeyecek.
Üstelik LNG fiyatlar! da neredeyse boru hatt!
fiyatlar!na yakla#maya, yani ucuzlamaya ba#lad!.
Çünkü dedi"im gibi Katar gibi geleneksel
üreticiler s!k!nt!da. Sürekli yeni rakipler ç!k!yor.
Avustralya ç!kt!. Mozambik, Angola, Tanzanya
yolda. Türkmenistan’! saymad!m bile.
Do"algazda dünyan!n en büyük ikinci rezervine
sahip %ran bir aç!lsa… Türkmenistan ise dünya
gaz rezervlerinde dördüncü büyük ülke. Yani
gelecekte piyasada çok fazla gaz olacak.
Sedef Seçkin Büyük Do"algazda Rusya ile
ya#anan son geli#meleri, özellikle de “Türk
Ak!m!” önerisini nas!l de"erlendiriyorsunuz?
Mehmet Ö!ütçü Rusya, Putin’in son Ankara
ziyaretinde, zaten ölmü# oldu"u halde vefat!
resmen ilan edilmemi# olan Güney Ak!m'dan
vazgeçip yeni bir boru hatt! önerdi. Bu 63 milyar
metreküplük hatt!n maliyeti, mevcut Mavi Ak!ma
paralel gidece"inden daha hesapl! görünüyor.
Bu yeni öneri, AB ve ABD bask!s! alt!nda sürekli
fikir de"i#tiren Bulgaristan! da cezaland!r!yor.
Özellikle Türk-Yunan s!n!r!nda bir gaz hub’!
kurulmas! bunun bariz i#areti. Bu, ayn! zamanda
Rusya'n!n AB'ye yeni bir meydan okumas!
olarak da görülebilir.
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Putin’in bu önerisine tam da hem AB
ülkeleri hem de Türkiye Rusya'ya ba"!ml!"!n!
azaltmaya çal!#!rken yakaland!k. $imdi bu
durumda acele etmeden Ankara'n!n hem ucuz
gaz tedarikini sürdürmesi, hem Rusya ile mevcut
2020'ye kadar 100 milyar dolara t!rmanacak
ticaret hacmini ve 50 milyar dolarl!k taahhüt
i#lerini sekteye u"ratmamas! hem de Bat! ile
ili#kilerini “Rusya m!, Bat! m!?” ikilemine
indirgemeden yürütmesi gerekiyor. Kolay bir
denklem de"il.
Ankara'n!n naif hareket etmeyece"ini, bu
durumu f!rsatç! olmayan a"!rba#l!l!k, ulusal
menfaat, güvenlik ve ekonomik diplomasi
terazisinde dikkatle tartaca"!n! söylemek yanl!#
olmaz. Nitekim imzalanan metinler sadece niyet
beyan!.
Putin'in önerdi"i yüzde 6’l!k fiyat indirimi
bence sadece pazarl!kta taksimetrenin aç!l!#!.
The Bosphorus Energy Club’!n son toplant!s!nda
Gazprom yöneticisi yüzde 15’i telaffuz etti.
Petrole endeksli fiyat düzeninde bu rakam da
yetersiz bence. Ankara, “Türk Ak!m!”na imza
atmadan önce fiyat müzakeresini “Kayseri ya da
Kapal! Çars! usulü pazarl!k” yetene"ini
kullanarak yapmak, sonuçland!rmak zorunda.
Hiç acelemiz yok bu konuda. Acelesi olan
Moskova.
Rusya, Türkiye’nin bu konudaki zaaf!n! ve
tutkusunu çok iyi biliyor. Hub deyince
gözlerimiz parl!yor, gülüyor. Onun için
Ankara’da “Ben sizi hub yapaca"!m” mesaj!n!
verdi. Daha önce üçüncü ülkelere ihraç izni bile
vermeyen Gazprom neden “U dönü#ü” yaparak
bu konuma geldi? Bunu iyi tahlil etmek,
Rusya’n!n stratejisini uzun vadeli bir perspektifle
okumak gerekiyor.
Ba#kas!n!n enerjisiyle hub olmak ne derece
mümkün iyi tartmak laz!m. Asl!na bak!l!rsa
Türkiye’de gerçek manada hub olman!n ne
anlama geldi"i de bence çok iyi bilinmiyor.
Öncelikle sürdürülebilir arz!n gelmesi #art. Arzla
talebi do"ru istikametlere göndermek
bak!m!ndan, fiyat!n, serbest piyasa ko#ullar!nda
olu#mas! da önemli.
Türkiye’nin, “Ben Erzurum’da ya da
Samsun’a boru hatt! indi"inde gaz! ucuza
alay!m, sonra Edirne’de daha pahal!ya
Avrupal!ya satay!m” türü perakendecilik
yapmas!na imkan verilece"ini sanm!yorum.
Ayr!ca, enerji ticaretinin finansman! için etkin bir
enerji borsas!/finansman altyap!s! da
olu#turulmal!. Ke#ke bir bankam!z sadece bu
i#e yo"unla#sa. Bence bu i# çok iyi para
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kazand!r!r.
Dahas!, bu hub olma i#i “Vana benim
elimde, kapat!rsam görürsün gününü” tarz! bir
kabaday!l!"a hiç gelmiyor. Böyle bir yakla#!m!n
hissedilmesi bile üreticiyi de tüketiciyi de
ürkütür. “Aman yeni bir Ukrayna m! yarat!yoruz”
endi#esi has!l olur. Burada “yumu#ak güç”
olarak güven uyand!rmak, aç!kl!k ve #effafl!k
önemli. Hukuki ve kurumsal altyap!n!n çok
sa"lam olmas! da ba#ka bir gereklilik. D!#
politikada çok dengeli ve hassas olmak önemli.
En önemli #ey: Güven, güven, güven... Aksi
halde hiç kimse “Gel benim hub’!m ol” demez.
Hele hele Ruslar, Ukrayna’da ya#ad!klar!ndan
sonra hiç yana#maz. %ran da Azerbaycan da
%srail de öyle.
Bizim bu konudaki politikam!z net olmal!:
Sadece üzerinden gaz!n akaca"! transit ülke
olmak istemiyoruz. Topraklar! üzerinden
kuzeyden güneye, do"udan bat!ya boru hatlar!
geçmesi mütevaz! transit ücreti d!#!nda bize
önemli bir katk! sa"lam!yor. Buna mukabil
getirdi"i siyasi, çevresel ve toplumsal riskleri çok
daha fazla. Di"er önemli bir husus da bu tür
enerji ticareti i#leri, ortam #effaf de"ilse, ülkede
yolsuzlu"u, rü#veti, yozla#may!, organize suç
örgütlerini de art!r!yor. Belki de en büyük yarar!,
ülkede siyasi istikrar!, dolay!s!yla da ekonomik
istikrar! güçlendiriyor olmas!. %ç ve d!#
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oyuncular!n ortak menfaati nedeniyle…
Sedef Seçkin Büyük Rusya’n!n önerisi
konusunda ana kayg!n!z ne?
Mehmet Ö!ütçü Benim kayg!m, Rusya’n!n
istedi"ini elde edebilmek için “fiyat havucu”nu
ba#lang!çta ak!ll!ca kullanmas!, ama proje
tamamland!ktan sonra tekrar bizi s!k!#t!rmaya
ba#layacak olmas!. Bu nedenle, “yamal! bohça”
usulü de olsa, %ran, Azeri, Kürt, Do"u Akdeniz
ve LNG gaz kaynaklar! Rus gaz!na tahakküm
imkan! sa"lamayacak #ekilde Türk gaz
piyasas!nda yerini bulmal!d!r. Fazlas! AB
pazarlar!na sat!lmal!d!r.
Rusya aç!s!ndan en büyük risk, Türk-Yunan
s!n!r!nda toplanacak 50 milyar metreküplük gaz!
satmada ticari ba#ar! sa"lanamamas! olur.
TANAP, TAP ve Nabucco West, Rus gaz!n!n en
ciddi rakipleri olmaya devam edecek. E"er
Ruslarla bu anla#ma olursa Azerbaycan’dan
gelen Güney gaz koridoru sekteye u"rar m!?
Hükümet o konuda rahatlat!c! demeçler veriyor.
“Zaten $ahdeniz’de yüzde 19 ile en büyük ikinci
orta"!z, TANAP’da da pay!m!z yüzde 30’a ç!kt!.
Kendimizi topu"umuzdan vurur muyuz hiç”
diyor. Ama Ruslar!n niyeti o. Onu biliyoruz.
Ruslar bunu 1990’lar!n ba#!nda da yapm!#t!
hat!rlarsan!z. Türkmenistan’dan gaz gelecekti, bir
anda Mavi Ak!m ç!kt! ve di"er seçene"i öldürdü.
Azerbaycan, 2018'den itibaren 16 milyar,
2030'a kadar da 30-35 milyar metreküp gaz
sevkiyat! yapabilecek durumda. %ran, Kürt ve
Türkmen gaz!yla 2030'a kadar Türkiye'nin
Avrupa s!n!r!na 50-60 milyar metreküp ihracat
gaz! gönderilmesi mümkün.
Rusya'n!n ayn! s!n!rda daha erken a#amada
50 milyar metreküplük bir hub yaratmas! gazgaz rekabetini art!r!r, di"erlerinin önünü
kesebilir. $ayet Rus gaz! di"er kaynaklar! piyasa
d!#!na itme sonucunu do"urmayacaksa ve
AB'nin bugünkü 200 milyar metreküplük
ihtiyac!n!n yakla#!k yar!s!n!n (ya da 2040’daki
400 milyar metreküplük ihtiyac!n!n dörtte
BARBAROS &NEC& 2015’te global risk i#tah"n"
besleyecek parasal geni#leme faktörü, bence
piyasalar"n bekledi$i ölçüde gev#ek
olmayacak. Bugüne göre finansal ko#ullar"n
s"k"la#t"$"n" görece$iz. Ayr"ca petrol üreticisi
ekonomilerde zorluklar olacak. Rusya’da oldu$u
gibi. Büyüme zorluklar", finansal zorluklar. Bunlar
da global risk i#tah"n", özellikle de geli#mekte
olan ekonomilere dönük risk i#tah"n" olumsuz
etkileyecek. Aç"kças" bu Türkiye ekonomisi
aç"s"ndan dikkate al"nmas" gerekli bir risk.

birinin) Türkiye üzerinden gönderilmesi
mümkün olacaksa “Türk Ak!m!” yüksek katma
de"er yaratacak #ekilde devreye sokulabilir.
Gaz!n esas al!c!s! AB ülkeleri siyasi ya da ticari
nedenlerle buna yana#m!yorlarsa zaten
Türkiye’nin yapaca"! fazla bir #ey yok. Kendi
gaz talebimiz belli.
Do"u Akdeniz'de hat!r! say!l!r do"algaz
kaynaklar! ke#fedildi. Bu sahalar! geli#tirmek
için gerekli finansman henüz bulunamad!. $u
anda en cazip pazar Türkiye ve onun üzerinden
AB ülkeleri. Türkiye, Do"u Akdeniz'de oyun
kurucu olma #ans!n! k!sa vadeli siyasi ihtilaflara
feda etmemeli. Ayn! #ekilde Irak’!n kuzeyinden
2018 ba#!ndan itibaren gelecek Kürt gaz! da
denklemimizde önemli bir yere sahip olmal!.
Kuzey Irak ile Ba"dat yönetimi petrol
gelirleri konusunda uzla#t!. Bu anla#ma
öncesinde Kürt petrolünün ihracat! mümkün
hale gelmi#ti. Rafineri ve tüccarlar!n Ba"dat'!n
kara listesine girmekten çekindi"i dönemde bile
Kürt petrolü ciddi iskonto sayesinde kendisine
%srail, Macaristan, Singapur gibi pazarlar
bulmakta zorluk çekmedi. Bu anla#mayla hem
ödemeler biraz aç!l!yor hem ihracat kolayla#!yor.
2014 sonuna kadar mevcut günlük ihracat 500
bin varilden 700 bine ç!kabilecek. Fiili ihracat da
halihaz!rdaki günlük 300 bin varilden y!l
sonunda 400, 2015'in ilk çeyre"inde de 500 bine
ula#acak.
Serhat Gürleyen Petroldeki fiyat indirimleri
fiyatlara direkt yans!yor ama bildi"im kadar!yla
do"algazda gecikmeli oluyor. Orada vade fark!
var. 6 ayla 1 y!l aras!nda de"i#en uzun vadeli
kontratlar var piyasada.
Mehmet Ö!ütçü Evet, gaz fiyatlar! resmi
olarak aç!klanm!yor ama hepimiz 3 a#a"! 5
yukar! biliyoruz. Bu alanda son y!llarda fiyat
oyununu de"i#tirecek birkaç geli#me oldu. En
önemlisi, Azerbaycan’dan gaz almaya ba#lam!#
olmam!z. BTE hatt! halen i#liyor. $ah Deniz – 2
sahas!ndan da 2018 ba#!ndan itibaren 16 milyar
metreküp gelecek. 6’s! bize, 10’u Avrupa’ya.
Bunun fiyat! %ran ve Rusya’dan ald!"!m!zdan çok
daha ucuz. Di"er önemli geli#me de Irak’!n
kuzeyinden ç!karaca"!m!z gaz. Bunun fiyat! da 7
dolar!n alt!nda görünüyor. Azeri gaz!ndan daha
ucuz. Tabii bu durumda ortal!k kar!#acak, e"er
bunlar kar#!la#t!rma fiyat! olursa.
Rusya, bu oyun de"i#tirici dinamiklerden
pek ho#nut de"il. Onun aç!s!ndan gaz ihrac! ve
pazarlar!n!n korunmas! bir ulusal güvenlik
meselesi. Bu nedenle Hazar Geçi#li Boru
Hatt!’na geçi# vermiyor. En büyük pazar!
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Almanya, ikincisi Türkiye. Dolar baz!nda
bakarsan!z ise Gazprom’un en büyük piyasas!
Türkiye.
Dolay!s!yla Rusya, Türkiye’yi kolay kolay ne
Azerbaycan’a, ne "ran’a, ne de ileride Kürtler’e,
"sraillilere b!rakma niyetinde. Putin’in Ankara
ziyaretinde patlatt!#! “Türk Ak!m!” bombas!
asl!nda bu rekabetin önünün al!nmas!yla da
alakal!.
Çevremizdeki ülkeler aç!s!ndan gaz pazar!,
transit ülkesi ve hub’! olarak gerçek bir cazibe
merkeziyiz. En yüksek fiyat ödeyenlerin ba$!nda
geliyoruz. Rusya, “Ne kadar gaz istersen
göndereyim” diyor. "ran yapt!r!mlar kalkt!ktan
sonra “30 milyar metreküp de ben göndereyim”
mesaj!n! iletiyor. Azerbaycan, “2023’e kadar 16’y!
35 milyar metreküpe kadar ç!kart!r!m” teklifinde
bulunuyor. Türkmenler “Hazar’!n üzerinden
geçirebilirsem ben de 30 milyar gönderirim”
haberini ula$t!r!yor. Kürtler ve "srailliler de “Bizi
unutmay!n, iyi fiyattan biz de göndeririz”
diyorlar. K!br!s’!, Cezayir’i, Katar’! daha
saymad!m bile.
Yeni geli$meler !$!#!nda bu gaz oyunu art!k
Türkiye aç!s!ndan kritik bir mesele. Piyasay!
görülebilir gelecekte sat!c!lar de#il al!c!lar
belirleyecek. Türkiye’nin eli güçlü. O yüzden
“Türk Ak!m!” konusunda hükümete tavsiyem $u:
Acele etmeyin. Önce fiyat! iyi müzakere edip
sa#lama ba#lay!n. Çünkü seçeneklerimiz var.
Ruslar ise bir an evvel i$i garantiye almak
istiyorlar. Türkiye’nin geçmi$te yapt!#! hatay!
tekrar etmemesi gerekiyor.
Unutmay!n, Putin doktoras!n! Saint
Petersburg Üniversitesi’nde do#algaz! silah
olarak kullanma üzerine yapt!. Kar$!s!na ayn!
çapta liderler, ekipler ç!karmam!z gerekiyor.
Sedef Seçkin Büyük Bu geli$melere Bat! ne
diyor?
Mehmet Ö!ütçü Amerikal!lar, tabii ki hem
Avrupa’n!n hem Türkiye’nin Rusya’ya olan
ba#!ml!l!#!n!n artmas!ndan kayg!l!. “Sadece
do#algazda de#il nükleerde de ba#land!n!z.
"lave 63 milyar metreküpü de sizin üzerinizde
geçirip gelirse o zaman kaynaklar!n ve
güzergâhlar!n çe$itlili#i ilkesine dayanan enerji
ikmal güvenli#ini çöpe atm!$ olursunuz” diye
bak!yorlar.
Onlar!n amac! Rus olmayan bir hatt! Türkiye
üzerinden geçirip Rusya’ya kar$! bir pazarl!k
gücü yaratmakt!. Ayr!ca kaya gaz!n! ihraç
edecekleri pazarlarda Rus rekabeti istemiyor da
olabilirler. Dahas! Putin’in ba$latt!#! bu yeni
giri$im, Rusya’ya kar$! yapt!r!mlar!n
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yo#unla$t!r!ld!#! bir döneme denk geliyor. Tabii
burada as!l belirleyici husus, Türkiye’nin stratejik
menfaatinin ne oldu#udur.
Türkiye’nin, enerji arz ba#!ml!l!#!n! azaltma
arzusu bakidir ama s!rf Brüksel ya da
Washington istedi diye kuzeyindeki büyük
kom$usu Rusya’y! bir kenara itmesi de
dü$ünülemez. Bugün Rusya ile 33 milyar dolar
olan, 2023’e kadar da 100 milyar dolar olmas!
beklenen bir ticaret hacmi söz konusu. Daha
müteahhitlik hizmetlerini, 3 milyon Rus turisti ve
di#er zengin içerikli boyutlar! konu$mad!k bile.
D!$ politika ve güvenlikte de bizim aç!m!zdan
çok önemli bir ülke. Ama çok dikkatli de olmak
laz!m. Bir bütün olarak bakarsak bence
do#algaz konusunda Türkiye’nin önünde e$ine
az rastlan!r bir f!rsat var.
Ayn! zamanda hem Rusya, hem Avrupa hem
ABD hem de bölgemizdeki di#er do#algaz
üreticileriyle çal!$mak, yat!r!mc!lar!, büyük
bölgesel ve uluslararas! enerji $irketleriyle
“kazan-kazan” ortakl!klar kurmak, siyasi ve ticari
riskleri ustaca yönetmek, gerekli finansman!
sa#lamada yarat!c! formüller geli$tirmek
gerekiyor. Bu çok zorlu bir i$. Dantel gibi
i$lenmesi gereken bir enerji yönetimine ihtiyaç
var.
Serhat Gürleyen Türkiye’nin orta vadede
enerji arz!n! yarat!rken yenilenebilir enerjinin
pay!n! art!rmas! mümkün mü?
Mehmet Ö!ütçü Hedef bu. Yerel
kaynaklar!n! enerji dengesindeki pay!n!n
artt!r!lmas!na çal!$!l!yor. Hedef, elektrik
üretiminde temiz enerjinin pay!n!n yüzde 30’a
ç!kart!lmas!. Mevcut dü$ük petrol fiyat! ortam!
ne yaz!k ki bu çabaya pek yard!mc! olmayacak
gibi. Zira yenilenebilir alanda yat!r!m yapman!n
cazibesini azalt!yor. Dünyada da böyle. Bu i$i
rüzgarda sadece Almanya becerdi. Böylesine
büyük ihracat geliri olan, rahatl!kla sübvanse
edebilecek gücü olan bir ekonomi. Ayr!ca
rekabet gücü sadece enerji girdisine ba#l! de#il.
Ne "ngilizler ne Frans!zlar ne de Güneydo#u
Avrupa ülkeleri bu konuda ba$ar!l! olabildi.
Avrupa Birli#i biliyorsunuz masa ba$!nda
çok cicili bicili hedefler koyuyor ama
uygulamada gerçekten hayli uzakta kal!yorlar.
2020’ye kadar enerji hedefi 20-20-20’ydi. Enerji
verimlili#ini yüzde 20 art!racak, yenilenebilirin
pay! yüzde 20 olacak ve CO2 emisyonlar! yüzde
20 dü$ecekti. Bunlar!n tutturulmasa zor
görünüyor.
Almanya’n!n d!$!nda Çin’de de yenilenebilir
enerjiye büyük a#!rl!k veriliyor. Muazzam bir

GA_ANA

12/27/14

4:16 PM

Page 27

yat!r!m var. Bu alana dünyada en fazla yat!r!m
yapan ülke Çin.
Petrole gitmeyen ve ortada kalan yat!r!mlar!n
bir k!sm! ister istemez yenilenebilir enerjiye
kayacak. %u anda maliyeti yüksek de olsa,
sübvanse ediliyor da olsa. Gelece#imiz, temiz ve
ak!ll! enerji. Bundan ku$ku duymuyorum.
"$in bir de çevre boyutu da var. Gelecek
nesillere b!rakaca#!m!z gezegenimizin ekolojik
dengesini koruma hedefi de her zaman
kafam!z!n içinde olmal!.
Çevre lobisinden $ikayet çok gündeme
geliyor. “Ne desek çevreciler kar$! ç!k!yor, peki
bu ülke ihtiyac! olan enerjiyi nas!l üretecek o
zaman?” diyorlar. Bu do#a sadece bizim için
de#il. Gelecek ku$aklar için de var. Sonuçta her
enerji kayna#! mutlaka de#i$en $iddette do#aya
tahribat veriyor ama önemli olan bunu asgaride
tutmak.
Dünyada yükselen bir “enerji demokrasisi”
hareketi var. Enerji, menfaatler, ihtiyaçlar,
insanlar, gezegenimizin gelece#i ve mevcut
do#a aras!nda do#ru dengeyi kurmay!
hedefleyen bir hareket. Her $eyi
yapabileceklerini dü$ünen komünist parti
politbüro üyeleri bile Çin’de bu kavrama boyun
e#meye ba$lad!lar. Gideni geri getirmek 10 y!llar
al!yor. Elimizdekine sahip ç!kal!m. Gerekirse
ithalat faturas! arts!n. Bak!n Japonya’ya, Kore’ye.
Serhat Gürleyen %imdi Merkez
Bankas!’ndan Soner Bey’e tekrar dönelim.
Türkiye ve enerji ekseninde yorumlar!n!z neler?
Co"kun K#l#ç Ben de söz Soner Bey’e
YUSUF SONER
BA!KAYA

gelmi$ken ona bir $ey sormak istiyorum.
Türkiye’yi de bir $irket gibi dü$ündü#ümüzde,
Türkiye’nin bilançosunun içinde enerji
maliyetlerinin a#!rl!#! nedir? Mesela enerji
fiyatlar!n!n ucuzluyor olmas!n!n getirece#i
rahatlaman!n rakamsal boyutu nedir? Gelece#e
dönük öngörünüz nedir?
Yusuf Soner Ba"kaya Bir perspektif
vermesi aç!s!ndan, petrol fiyatlar!n!n ortalama
100 dolar oldu#u dönemin rakamlar!n!
kullanarak bakacak olursak, enerji ithalat!m!z
yakla$!k 50 milyar dolar civar!nda. Milli gelirimiz
ise 800 milyar dolar!n bir miktar üzerinde. Yani
Türkiye’nin enerji ithalat!n!n milli gelire oran!
yüzde 6’n!n biraz üzerinde, hat!r! say!l!r bir
orandan söz ediyoruz. %imdiki fiyatlara göre
bak!nca bu oran yüzde 4’lere do#ru iniyor.
10 dolarl!k bir petrol fiyat! dü$ü$ünün
Türkiye’nin cari aç!#!na etkisi, yakla$!k 0,5
yüzdelik puan düzeyinde. Dolay!s!yla 100
dolarlardan 60 dolarlara kal!c! bir dü$ü$
oldu#unda, do#rusal bir yakla$!mla, cari denge
de 2 yüzdelik puan bir iyile$me beklenebilir.
Ama bunlar!n hepsini tasarruf edersek ve dü$ü$
kal!c! olursa... Tabii bu genel denge etkilerini
k!smen göz ard! eden bir yakla$!m. Çünkü
örne#in bu esnada ülkenin risk primi iyile$ir ve
bu da iktisadi faaliyette bir canlanmay!
beraberinde getirirse, petrol fiyatlar!n!n d!$
dengeye olan olumlu etkisi bir miktar daha az
olabilir.
Fakat d!$ denge aç!s!ndan $unu da
belirtmekte fayda var. Türkiye’de enerji
piyasas!ndaki fiyatlama mekanizmas! ve maktu
vergiler uluslararas! ham petrol fiyatlar!n!n
tüketici fiyatlar!na ve hane halk! harcanabilir
gelirlerine etkisini s!n!rlayabilir. Dolay!s!yla
fiyatlardaki dü$ü$ün hane halk!n!n ekstra
harcamalar!n! beraberinde getirmesi ve hane
halk! tasarrufu aç!s!ndan bir risk olu$turmas!
beklenmeyebilir.
Serhat Gürleyen Peki bu dü$ü$ün
enflasyon tahminlerine etkisi konusunda nas!l
bir hesaplaman!z var?
Yusuf Soner Ba"kaya Petrol fiyatlar!ndaki
yakla$!k 10 dolarl!k bir dü$ü$, enflasyonda
yakla$!k 0,5 yüzdelik puanl!k bir dü$ü$e yol
aç!yor. Fakat bu hemen gerçekle$en bir iyile$me
de#il, yakla$!k 2 y!ll!k bir süreye yay!lan bir
iyile$me. Çünkü fiyatlama davran!$lar!nda
gecikmeler var.
Barbaros $neci Yüzde 75’lik ilk etki ne
kadar örne#in?
Yusuf Soner Ba"kaya Enflasyon üzerindeki
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bu etkinin yakla$!k yüzde 40’! ilk 6 ayda
gerçekle$iyor. Etkinin yüzde 75’i ise yakla$!k 12
ayl!k bir süre zarf!nda gerçekle$iyor.
Co"kun K#l#ç Merkez Bankas!’n!n bugün
uygulad!#! politika, örne#in kamudaki enerji
sat!n almalar!n!n TCMB üzerinden kote edilmesi,
acaba kur dengesi ve fiyat istikrar! için mi
al!nm!$ bir tedbir? Bunun gibi al!nm!$ ba$ka
tedbirler var m!? Yoksa anl!k bir refleks mi?
Yusuf Soner Ba"kaya Genel olarak 20092010 y!llar!nda bu yana çokça konu$ulan
konular aras!nda, merkez bankac!l!#!n!n yeni
normalde nas!l yap!laca#!n!n da yer ald!#!n!
görüyoruz. Kriz sonras!nda fiyat istikrar!n!n
ötesinde finansal piyasalardaki istikrar!n
gözetilmesi de merkez bankalar!n!n amaçlar!
aras!nda yer almaya ba$lad!. Merkez
bankalar!n!n politikalar!n! bu çerçeveden de
de#erlendirmek gerekir. Bu uygulamay! da,
finansal piyasalardaki istikrar!n sa#lanmas! ve
oynakl!#!n azalt!lmas! anlam!nda
de#erlendirebilirsiniz.
Co"kun K#l#ç Her ne kadar akaryak!t fiyat!
a$a#! do#ru gitse de bunu finanse edece#imiz
k!s!m, yani gelir, ihracat kompozisyonumuz,
e#er Euro ba#!ml!ysa, bu durumda asl!nda
Euro/dolar paritesi nedeniyle de elde etti#iniz
ihracat geliri her daim azal!yor. Bir de oradan
darbe yemi$ oluyoruz. Böyle bak!l!nca, enerji
fiyatlar! evet dü$üyor ama Türkiye’nin ihracat
kompozisyonu cari ödemeler dengesine
bakt!#!m!zda bunu destekliyor mu
cevaplamam!z gereken bir husus da budur.
Yusuf Soner Ba"kaya Yap!lan analizler
Türkiye’nin Euro bölgesine yapt!#! ihracat!n fiyat
esnekli#inin dü$ük oldu#unu gösteriyor. Ayr!ca
ihracat!m!z aç!s!ndan Türkiye’de $öyle olumlu
bir durum var: Türkiye’de oldukça dinamik ve
esnek bir ihracat sektörüne sahibiz. Paritelerdeki
hareketlerde bile ihracatç!m!z pazarlar!nda
de#i$im yapma esnekli#ini gösterebiliyorlar. Bu
da Türkiye ekonomisinin d!$sal $oklara kar$!
duyarl!l!#!n! azaltan ve dayan!kl!l!#!n! art!ran bir
durum.
Serhat Gürleyen Euro/dolar paritesinin
d!$!nda, mallar!n fiyatlar! arz-taleple de
belirleniyor. Petrolün fiyat! dolar baz!nda
ölçülmesine ra#men, dolar çok de#er
kazand!#!nda fiyat dü$ebiliyor. Ayn! durum Euro
için de geçerli. Örne#in havac!l!kta THY uçak
al!yor. Euro çok de#er kazan!rsa, Airbus
rekabetçi olmak için Boeing’e göre fiyat k!rmak
durumunda kalabilir. Bu tarz dinamikler de
etkili.
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Barbaros $neci Ben burada söze girmek
istiyorum. Toplam ihracat!m!z!n milli gelire oran!
diye bakarsak, orada bir yükseli$ var m!?
Diyelim ki, Avrupa pazar!nda bir sorun var.
"hracatç!m!z hemen Ortado#u veya Kuzey
Afrika’ya yöneliyor. Toplamda kompozisyon
de#i$iyor ama milli gelire oranda belirgin bir
art!$ olmad!#!n! dü$ünüyorum. Bence marjinal
art!$lar var.
Yusuf Soner Ba"kaya 1990’lar!n sonundan
itibaren bakt!#!m!zda Türkiye’nin mal ve hizmet
ihracat!nda önemli bir art!$ var. Hatta mal
ihracat! olarak bakt!#!m!zda, bu art!$ daha da
fazla. Bu yükseli$te son y!llarda bir yava$lama
olabilir. Ama $unu da kesinlikle göz ard!
etmemek gerekiyor. Dünya ekonomisi küresel
kriz sonras! dönemde, benzeri daha önce pek
görülmemi$ bir durgunlukla kar$! kar$!ya. Bu
durum Türkiye’nin ihracat!n! ister istemez
etkiliyor.
Serhat Gürleyen Tabii bu bakt!#!n!z
noktaya göre de de#i$ir ama asl!nda $u do#ru:
Küreselle$me sayesinde, mal ve hizmetlerin h!zl!
hareket etmesi nedeniyle ihracat daha h!zl!
art!yor. Küresel kriz sonras!nda uluslararas!
MEHMET
Ö"ÜTÇÜ
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ticaret art!k küresel büyümeye göre daha dü$ük
h!zda artt!#! için, bu art!$ da azald!. K!smen
al!nan d!$ ticaret önlemlerinin de etkisi var.
Barbaros $neci Ama herhalde ihracat!n pay!
yüzde 20 ise di#erleri yüzde 80. Tabii ki
ihracat!n da etkisi olacakt!r. Onun iç dinamik
etkisini sorgulamak laz!m. Ne kadar revize
olabilir? Dedi#imiz bu güven meselesi veya
d!$ar!daki risk alg!lamas! önemli. Örne#in son
zamanlarda bizim risk primimizde bir yükseli$
var. Oysa cari aç!#!m!z! azaltacak geli$meler
oldu. Peki neden risk primi yükseldi? Çünkü
d!$ar!daki hava iyi de#il. Bu geli$me
konu$mam!m ba$!nda yapt!#!m tespitleri
do#ruluyor.
Sadece içerideki dinamikleri dü$ündü#ünüz
zaman, d!$ar!dan etkilenen unsurlar var. Risk
priminin yükselmesi gibi, tüketici güvenin
zay!flamas! gibi, piyasalarda artan volatilite gibi,
d!$ piyasalara dönük artan belirsizlik gibi…
Örne#in son zamanlarda i$sizlikteki bir art!$ var.
Bu durum tüketici güvenini k!sa vadede
olumsuz etkileyecektir. K!sa vadede bunun
negatif etkisi olabilir.
Serhat Gürleyen Büyüme k!sm!na hiç
de#inmedik. Petrol fiyatlar!ndaki dü$ü$ün
büyüme üzerine etkisi nas!l olacak?
Yusuf Soner Ba"kaya Fiyatlardaki yüzde
10’luk bir dü$ü$ün önümüzdeki 3 y!ll!k
dönemde Türkiye’nin büyümesini kümülatif
olarak 0,5 yüzdelik puan art!rmas! beklenebilir.
Bu etkide her ne kadar ABD’deki kadar olmasa
da hane halk! harcanabilir gelirinin artmas!,
üretim ve yat!r!m maliyetlerinin azalmas! ve
petrol fiyatlar!ndaki dü$ü$le birlikte Türkiye’ye
yönelik risk alg!s!n!n ve beklentilerin
iyile$mesinden bahsedilebilir.
Mehmet Ö!ütçü Ben ba$ka bir hususa
dikkat çekmek istiyorum. Enerjiden konu$urken
çok çe$itli oyuncular, payda$lar oldu#unu göz
ard! etmeyelim. Bunlar!n hepsi çok farkl!
aç!lardan etkileniyor. Enerjiyi tüketenler var,
üretenler var. Yüksek fiyat üreticinin i$ine
geliyor, ama tüketiciler dü$ük fiyat ve
sübvansiyon istiyorlar. Enerjinin finansman!n!
yapanlar, yat!r!m!n! üstlenenler var. Tüccarlar
var vergi yükünün azalt!lmas! isteyen. Enerji
verimlili#iyle u#ra$anlar var. Enerji piyasas!n!n
düzenleyicisi var. Mahkemeler var. Bir sonraki
seçimi de kazanmak isteyen siyasi otorite var.
Yani enerji masas!n!n etraf!nda onlarca farkl!
payda$ var. Her biri de farkl! menfaat
penceresinden bak!yor. O yüzden kimin
aç!s!ndan bakt!#!n!z çok önemli.

Serhat Gürleyen Bu nedenle herkesin
yapt!#! yorumlar da farkl!la$!yor.
Barbaros $neci Para politikas! aç!s!ndan
petrol fiyatlar!n!n dü$mesi, faizlerin dü$mesini
gerektiren bir durum mu? Para politikas! bu
durumda nas!l bir seyir izler? Bu konu da
önemli.
Yusuf Soner Ba"kaya Sorunuza Merkez
Bankas!’nda çal!$an bir iktisatç! oldu#umu ve
politika karar! al!c! pozisyonunda olmad!#!m!
ifade ederek, Para Politikas! Kurulu’nun son
karar!ndaki ileti$ime at!fta bulunarak cevap
vermek istiyorum.
“Ba$ta petrol olmak üzere dü$en emtia
fiyatlar!n!n önümüzdeki y!l için enflasyonda
öngörülen dü$ü$ sürecini destekleyece#i
de#erlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul,
mevcut para politikas! duru$u alt!nda
enflasyonun 2015 y!l!nda enflasyon raporunda
belirtilen görünümle uyumlu bir dü$ü$
sergileyece#ini öngörmektedir. Enflasyon
beklentileri, fiyatlama davran!$lar! ve enflasyonu
etkileyen di#er unsurlar yak!ndan izlenecek ve
enflasyon görünümünde belirgin bir iyile$me
sa#lanana kadar getiri e#risini yataya yak!n
tutmak suretiyle para politikas!ndaki s!k! duru$
sürdürülecektir.”
Serhat Gürleyen Te$ekkürler. Son
turumuzda konu$mac!lar!m!z!n eklemek
istedikleri ba$l!klar! k!saca alabiliriz.
Co"kun K#l#ç Türk Hava Yollar! 2015’ten
2021’e kadar Türkiye’nin en büyük yat!r!mc!s!.
Bu yat!r!mlar! da sabitlenmi$ durumda. Bu kadar
belirsiz ve dalgal! bir dönemde böyle. Türkiye
büyümesini nereden finanse edecek diye
konu$tuk. Nereden finanse etmesi gerekir ve
MB’nin buradaki rolü nedir diye bakarsak, Türk
Hava Yollar! büyümesini kendi operasyonuyla
finanse etmeye çal!$!yor. O da yurtd!$!na
yapt!#!m!z ihracatt!r. Türkiye’nin kendi
manzaras! da bundan çok farkl! de#il. Bugüne
kadar Türkiye’de iç talep kaynakl! bir büyüme
gördük. "n$aat sektörü çok lider konumdayd!.
Ba$at unsur olarak götürüyordu ama art!k o
kadar da de#il. Çünkü bunun da uzun vadeli
olarak finansman! gerekiyor. E#er siz bunu iç
tasarruflarla finanse edemiyorsan!z, d!$
kaynaklarla finanse etmelisiniz.
ABD Merkez Bankas! olsan!z, emisyon
yapabilme yetene#iniz olur, piyasadan tahvil
al!rs!n!z. Çünkü dünyada enerjiyi öyle
fiyatlayacak siyasi, askeri ve ekonomik gücünüz
vard!r. Onun üzerine de istihdam! art!racak
tedbirler koyabilirsiniz. Türkiye’de ise önce
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finansman! garanti alt!na almak gerekiyor. Bu da
bir istikrar gerektiriyor. E#er iç talep o kadar
yeterli de#ilse, e#er uzun vadeli bir finansman!
yat!r!mc!n!n önüne seremiyorsa Türkiye’nin
elinde ne var?
Euro/dolar paritesini konu$uyoruz. "hracat
kompozisyonumuza bakal!m, Euro ba#!ml!s!y!z.
Ne kadar esnek olursa olsun, ne kadar farkl!
pazarlara yönelirsek yönelelim, sonuçta ya
Avrupa’ya satacaks!n!z ya enerji üreten bölgeye
satacaks!n!z. Buradaki tek avantaj!m!z, asl!nda
d!$ kaynakl! finansman yetene#imiz. Avrupa
Merkez Bankas!’n!n yapaca#! Euro bölgesindeki
tahvil al!mlar! ve oradaki parasal geni$lemeyle
birlikte Türkiye ihracatç!s!na dü$ecek pay.
Özetle, Merkez Bankas! bahsetti#im vizibiliteyi
bize verdi#i müddetçe önümüzü görebiliriz.
Ben tekrar Türk Hava Yollar! ve Türkiye
odakl! $unu vurgulamak isterim: Bugün enerji
üreten bölgelere, bütçe dengeleri itibar!yla
bak!ld!#!nda Suudi Arabistan bile enerji ba#!ml!.
Çünkü elektri#ini ve suyunu petrolle üretiyor.
Enteresan bir $ey. Bunlar!n her birine
bakt!#!m!zda 97 dolarl!k ba$a ba$ maliyeti varsa,
burada ihracata dayal! olarak ya stoktan yiyecek
ya da bunu bir $ekilde finanse edecek. O zaman
iç talebini (ithalat!n!) k!sacak, o zaman da biz
ihracattan belli bir vadede vurgun yiyece#iz
SERHAT GÜRLEYEN
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demektir. Ekonomik istikrar, merkez bankas!
politikas!n!n $effafl!#! ve cari aç!#!n uzun vadeli
finansman!, bu anlamda bizim gibi yat!r!m
yapan $irketler ya da Türkiye’nin ihracat!n!
destekleyecek $irketler için kritik faktörler.
Mehmet Ö!ütçü Son söz olarak ben $unu
söylemek istiyorum: Türkiye’de art!k enerji
politikalar!n!n hükümetten hükümete
de#i$meyen, siyaset üstü ortak bir stratejiye
dönü$mesi gerekiyor. Çünkü bunun iktidar!,
muhalefeti yok. Hepimiz ayn! gemideyiz. Ve
enerji bir iktidar döneminin ötesinde uzun
zaman, istikrar gerektiren bir sektör. Ayr!ca,
çevre, vergi, rekabet, finansman, d!$ politika,
güvenlik, ticaret, yat!r!m boyutlar!n! dikkate alan
entegre bir enerji yönetimi gerektiriyor. "nsan
sermayesinin yeti$tirilmesi de kritik önemi haiz.
Enerjinin yat!r!m maliyeti özellikle bizim
gibi enerji yoksulu bir ülke için çok yüksek.
Yerli bankalar!n ve yerli finansörlerin de bunu
tek ba$lar!na kar$!lama imkan! yok. Uluslararas!
fonlar!n, yat!r!mc!lar!n cezbedilmesi elzem.
Bugün ile 2035 aras!nda, ola#an senaryo
gere#ince mevcut kapasitelerin yenilenmesi,
artan talebe uygun yat!r!m yap!lmas! için
dünyada 2035’e kadar yakla$!k 48 trilyon dolar
gerekiyor. Bu rakam Türkiye için önümüzdeki
10 y!lda 120 milyar dolar. Yani y!lda 12 milyar
dolar.
Çözüm olarak The Bosphorus Energy Club’ta
ortaya att!#!m!z öneri, 25 milyar dolarl!k bir
enerji fonu yarat!lmas!. Devletin mütevaz!
ölçüde bir çekirdek fon katk!s!yla ate$leyece#i,
uluslararas! fonlar!n kat!lmas!yla büyütülecek,
hatta s!n!r ötesi projelerde de kullan!labilecek,
yönetimi $effaf, profesyonel bir fon. Mevcut
enerji tesislerinin yaratt!#! nakit ak!m! ve karl!l!#!
da bu fona yans!t!labilir. Projelere IFC ve EBRD
gibi yüzde 15-25 hisseyle kat!l!r, yat!r!m ayakta
durur hale gelince hissesini sat!p ç!kar. Çekirdek
fonunu ba$ka projeye aktar!r.
Serhat Gürleyen Asl!nda Türkiye’deki
bankac!l!k sektörünü bu anlamda
az!msayamay!z. Altyap! projelerinde ve yap-i$letdevret’lerde finansman!n büyük k!sm!n! Türk
bankalar! sa#l!yor. Hatta yabanc! bir kurum alsa
bile o yabanc! kurum, Türk bankas!ndan daha
ucuza kredi al!p i$i yapabiliyor. Ama tabii 120
milyar dolar çok büyük rakam. Yani
Türkiye’deki bankac!l!k sektörünün toplam
aktifleri milli gelirin biraz üzerinde. Bu
bahsetti#iniz 120 milyar dolarl!k rakam çok
büyük. Bankalar!n verdi#i toplam kredilerin
yüzde 20-25’ine tekabül eder. Ama kesinlikle
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hakl!s!n!z. Bir $ekilde Türkiye’nin bu enerji
yat!r!mlar!n!n riskini daha alt!nda fiyatlanmas!n!
sa#layacak bir mekanizma kurmak laz!m.
Yusuf Soner Ba"kaya Son söz olarak ben
$u hususlar! tekrar ifade etmek isterim: Enerji
fiyatlar!ndaki hareketler gerçekten son dönemin
en çarp!c! geli$melerinden biri. Örne#in Haziran
ay!nda hiç kimse petrol fiyatlar!n!n mevcut
seviyelerinden bahsetmiyordu. Hatta 27
Kas!m’daki OPEC toplant!s!ndan önce bile kimse
$u anki seviyeleri dile getirmiyordu. O yüzden
çok dinamik bir piyasadan bahsediyoruz. Petrol
fiyatlar!nda gözlenen bu dü$ü$ küresel iktisadi
faaliyet bak!m!ndan olumlu bir geli$me. Hem
enflasyon hem d!$ dengelenme hem de iktisadi
faaliyet aç!s!ndan de#erlendirdi#imizde de
Türkiye ekonomisinin bu durumdan en fazla
faydalanacak ülkeler aras!nda oldu#unu
söylemek mümkün.
Barbaros $neci Ben de genel olarak enerji
fiyatlar!n!n dü$mesini pozitif olarak
de#erlendiriyor ve büyük bir f!rsat olarak
görüyorum. Ancak tabii ki bizim yine de tasarruf
e#ilimini yükseltmemiz laz!m. Bu da ne demek?
Daha karl! $irketler, daha dengeli bir kamu
bütçesi ve hane halk!n!n da daha fazla tasarruf
etmesidir. Bunun d!$!nda ayr!ca d!$ar!da
görüyoruz ki dünyada bir durgunluk riski, bir
büyümeme sorunu var. Yüksek borçluluk büyük
ekonomilerin büyümelerini frenliyor. Her gün
deflasyon riski konu$ulur hale geldi. Bu sorunu
a$mak için 2008’den bu yana uygulanan
yöntemler de zay!f. Yüksek borçlulu#un yaratt!#!
sorunlar daha fazla borçlanma te$vik edilerek
çözülmeye çal!$!yor. Çare merkez bankalar!nda
aran!yor. Oysa bu gerçek çözüm de#il ve bir
faturas! olacak. Bunun da getirdi#i bir belirsizlik
var. Büyük ekonomiler bu borç sorununu
gerçekten a$abilecekler mi? A$amazlarsa bunun
finansal piyasalara etkisi ne olacak? Bu noktalar
da kafalarda soru i$aretleri hala var. Özellikle
2015 ve 2016 y!llar!nda tüm bu belirsizlik de
varl!#!n! sürdürecek. Buna da dikkat etmek
laz!m.
Çünkü bunlar hem sermaye ak!mlar!
bak!m!ndan hem pazarlardaki büyüme aç!s!nda
bizim için çok önemli olacak. Bu nedenle 2015
ve 2016 y!llar! dikkatli davranmam!z! gerektiren
y!llar olmaya devam edecek diye dü$ünüyorum.
Co"kun K#l#ç Ben de son söz olarak birkaç
$ey eklemek istiyorum. Türkiye’nin ya$
ortalamas! 28-30 civar!nda. Avrupa ile
k!yaslad!#!m!zda çok genç bir nüfus. Çok ciddi
anlamda da e#itimli bir nüfusumuz var. Asl!nda

öyle ya da böyle insan kayna#!na yat!r!m
yap!yoruz. Biz Türk Hava Yollar! olarak da
kendi i$e al!mlar!m!zda bunu ciddi olarak
gözlemliyoruz.
Türkiye’nin elindeki tek kaynak insan
kayna#!. "nsan kayna#!n! verimli kullanabilecek
alanlar da Türkiye’nin en büyük potansiyeli. Bu
da asl!nda servis sektörünü i$aret ediyor. Biz
Türkiye olarak bugüne kadar servis sektörlerine,
yani hizmet odakl! sektörlere de#il a#!r ve core
sektörlere odakland!k. "n$aat, çimento, demir
çelik gibi... Çünkü büyüme iç talep kaynakl!
geliyordu. Ama uzun vadeli büyüme sa#layacak
bir yap! servis sektörlerinden gelecek.
Mehmet Bey’in biraz önce bahsetti#i konu
çok kritik. "stikrar. Enerjide özellikle uzun vadeli
bir politikada ortak payda$lar!n bir araya
getirildi#i, alternatif ve inovatif finansman
modellerinin olu$turuldu#u bir sistem kurulmal!.
Örne#in sadece gelecekteki projelerin
finansman!n! de#il mevcut projelerin
finansman!n! da içine alarak büyümeyi
sürükleyen bir yap! olabilir.
Biliyorsunuz THY, birçok global yat!r!mc!n!n
i$tah!n! çekiyor. Hissedarlar!m!z!n yüzde 65’i
tüm dünyadan yabanc! yat!r!mc!lar. Bu $u
demek: Ekonomik, politik ve hukuki anlamda
$effaf, istikrar! olan bir ülke olu$turursak, bu
çerçeveyle tüm dünyaya bu yat!r!m ortam!n!
sunarsak Türkiye cazip bir hale gelecektir.
Bizim tasarruf oranlar!n! kendi kendimize
art!rabilmemiz mümkün de#il. Ama yabanc!larda
çok ciddi anlamda potansiyel var. "stikrarl! ve
$effaf bir ortam olu$turabilirsek bu yat!r!m
i$tah!n! art!racakt!r, yat!r!mc!y! çekecektir.
Yabanc! sermayeyi veya yurtd!$!na servis ihraç
edebilecek modelleri destekleyecek, sadece
Euro bölgesine ba#l! olmayan bir model
kurulmal!. Biz bunu Türk Hava Yollar!’n!n hat
açt!#! bölgelerde bizzat ya$ad!k. Afrika’ya
ihracat!m!z çok ciddi anlamda artt!. Çünkü art!k
direkt bir ba#lant!, uçu$ var. Brezilya, Amerika
ya da Uzakdo#u’da, dokundu#umuz her yerde
bir $ekilde ihracat!n ye$erdi#ini görüyoruz.
Topyekun bakarsak, akaryak!t fiyat!n!n
dü$mesine ne gereksiz yere sevinelim, ne de
“enerji ba#!ml!y!z, bitece#iz” diye çok karamsar
bir tablo içine girip ümitsizli#e kap!lal!m. Ölçülü
olal!m. "stikrar! ve $effafl!#! isteyerek ve hesap
ederek, olabildi#ince uzun vadeli vizibiliteyi
koyabilelim ki sa#l!kl! bir yat!r!m iklimi
olu$abilsin.
Serhat Gürleyen Tüm kat!l!mc!lar!m!z! çok
te$ekkür ediyoruz.
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t#r#m Uluslarar
!ANT MANUKYAN / !" Ya

as# Piyasalar Müdürü

PETROL:
S!YAH-BEYAZ VE GR!

P

etrol fiyatlar!nda ya"anan hareket,
ister sadece grafiklere bakarak i"lem
yapan bir trader olsun, isterse uzun
vadeli tahminler yürütmek için
modeller kuran bir ekonomist olsun, herkes
aç!s!ndan büyük önem ta"!yor.
Önce hareketin sebebini belirlemeye
çal!"al!m. Global ekonominin 2009’dan sonra
toparlanma içinde oldu#unu biliyoruz. Ancak
gerek Çin gibi h!zl! geli"en genç ekonomiler,
gerekse Euro bölgesi gibi olgunla"m!"
ekonomiler daha önceki 10 y!ll!k ortalamas!n!n
çok daha alt!nda seviyelerde dengelenmi"
görünüyor. Ve hatta Çin’de bir dengelenme
olmad!#!n! da söyleyebiliriz. Yani talep
taraf!nda net bir gerileme söz konusu. Bunu
IEA verilerinde de görebiliyoruz.
Öte yandan Ortado#u ve Libya’da ya"anan
jeopolitik gerginlikler kal!c!, daha do#rusu
petrol yataklar!n! tehdit eder durumda olmad!#!
için fiyatlar! yukar! itemiyor. Ancak ABD’de
ya"anan devrim, piyasaya y!llar itibar!yla
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günlük 1 milyon varilden daha fazla arz
getirebiliyor. OPEC’in bu art!"a k!s!nt!yla cevap
vermemesi neticesinde, arz kanad!nda da
fiyatlar! yukar! itecek bir sorun olmad!#!n!
söyleyebiliriz.
Peki bu iki etken aras!nda hangisi daha
bask!n olabilir? Bunun için basit regresyon
modellerine ba"vurabiliriz. Global
yava"laman!n etkisini ilk gösterdi#i emtia bak!r
olmu"tu. Bak!r ayn! zamanda Çin’de olan biteni
de en iyi yans!tan emtia. Finansal olarak ise
yava"lama veya korkuyu en iyi fiyatlad!#!m!z
unsur ABD 10 y!ll!klar!.
Elbette petrolü dolar baz!nda fiyatlad!#!m!z!
dü"ünürsek dolar. Petrol fiyatlar!nda haftal!k
log (ln) de#i"imini bak!r, dolar ve 10 y!ll!klarda
de#i"imle 2007-14 yani krizin ba"lad!#! tarihten
bu yana regresyonlad!#!m!zda fiyatta ya"anan
dü"ü"ün yüzde 43’ünün bu 3 unsurla
aç!klanabildi#ini görüyoruz. Yani “talep”
indikatörleri. Ancak ciddi bir k!sm! da arz
fazlas!ndan geliyor.
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ba"l!yor olabilir. Artan faizler ve sabit kalan
K!sa vade ne gösteriyor?
FED bilançosu. BOJ, ECB gibi merkez
Bir de k!sa vadede bu durum de#i"ebilir mi
bankalar!n!n likidite veriyor olmas! veya SNB,
diye bakal!m. Genelde OPEC ama özelde Suudi
PBOC gibi merkez bankalar!n!n absolut bazda
Arabistan ve Körfez ülkeleri, "ayet ABD’yi
FED’den daha agresif gitmesi bir "ey
mü"teri olarak tutmak istiyorsa son y!llarda
de#i"tirmez. Libor faizleri veya ülkeler baz!nda
ya"anan teknolojik devrimin önüne geçmeli.
borçlanmada benchmark ABD faizleridir.
Nitekim Prens bin Valid, 2011 y!l!nda yapt!#!
Yükselmeye ba"layan faizlerin özellikle
bir aç!klamada petrolde çok büyük yükseli"ler
stoklanabilir emtialar üzerine a"a#! yönlü 4
istemediklerini ve 100 dolar civar!nda
yoldan etkisi oldu#u kabul edilir:
dengelenmesi gerekti#ini söylemi"ti.
✓ Yar!n! beklemek yerine bugünden üretim
$u anda ABD’nin OPEC’ten ithalat! son 10
yap!lmas!na te"vik,
y!llar!n en dü"ük seviyesinde. Kaya petrolü
✓ Stok ta"!may!
üretimin ortalama maliyeti
zorla"t!rmas!,
üzerinde pek çok
“Global ekonominin 2009’dan sonra
✓ Finansal piyasalarda
spekülasyon var. Ancak
toparlanma içinde oldu!unu biliyoruz. spekülasyonun ba"ka
görünen o ki Bakken ve
Ancak gerek Çin gibi h"zl" geli#en genç ürünlere kaymas!,
Eagle Ford gibi nispeten
✓ Kuvvetlenen dolar,
daha verimli bölgelerde bile ekonomiler, gerekse Euro bölgesi gibi
Bu geli"menin hiç
60-65 dolar alt!nda rakamlar olgunla#m"# ekonomiler daha önceki 10
fiyatlanmad!#!n! söylemek
üreticileri zorlar hale
y"ll"k ortalamas"n"n çok daha alt"nda
hata olur ancak tamamen
geliyor. Tabii fiyatlar!n
seviyelerde dengelenmi# görünüyor.” fiyatland!#!n! da
birkaç gün bu seviyeye
sanm!yorum. Özetlersek,
gelmesi üretimi
arz!n k!s!larak gerilemeye devam eden taleple
dü"ürmeyecektir. Pek çok "irket/giri"imci
dengelenmesi ve yeni FED politikalar!n!n
birle"me & sat!n alma beklentisiyle bir süre
fiyatlanmas! bir süre daha petrol fiyatlar!n!
daha faaliyetini sürdürecektir. Yani OPEC’in
bask! alt!nda b!rakacakt!r. Çok daha teknik bir
gerçek hedefi ABD üreticileri ise petrol fiyatlar!
konu olmas! nedeniyle artan verimlilik sonucu
2015’te de dü"ük kalacak demektir. Net bir
azalan talebe ise hiç de#inmiyorum. 10 y!l
süre vermemiz zor.
önce elektrik motorlu Tesla dedi#imizde çok az
$irketlerin yat!r!mlar!nda dü"ü"ler olmaya
insana bir "ey ifade ediyordu. Bugün ise
ba"lad!#!n! görüyoruz. Ayn! zamanda söz
dünyan!n pek çok bölgesinde sokaklarda
konusu "irketlerin fonlama piyasalar!nda
elektrikli veya hibrid araçlar görebiliyoruz. Ta"
zorlanmaya ba"lad!#!n! da junk bono enerji
devri ta"lar bitti#i için sona ermedi#i gibi petrol
endekslerinde ya"anan dü"ü"lerden anl!yoruz.
devri de petrol bitti#inden de#il teknoloji
Yani OPEC, ABD kaya petrolü üreticilerini
de#i"ti#inden sona erecektir.
zorlamaya ba"lad!.
Arz ve ABD konusunu tart!"!rken hatal!
Gerilemenin etkileri nas!l olacak?
olarak seslendirilen bir konuya da aç!kl!k
Gelelim ikinci noktaya… Bu gerileme
getirmek istiyorum. ABD’nin üretici
temelde iyi mi yoksa kötü mü? Deflasyona
s!ralamas!nda Rusya ve daha önemlisi Suudi
neden olacak m!, yoksa toparlanmay!
Arabistan’!n önüne geçti#i do#ru olsa da baz!
destekleyecek mi? Cevap kime göre olmal!?
kaynaklarda belirtildi#i gibi petrol ihracat!,
Yüksek petrol fiyatlar! tüketici ülkelerden
petrol ithalat!n! a"m!" de#il. ABD, petrol
(hane halk!ndan) üretici ülkelere (devlet
ürünlerinde örne#in rafineri ç!k!"l! “gas oil”de
fonlar!na) ak!yordu. Ve bu fonlar gelirlerini
önemli bir oyuncu olsa da petrolde net ithalatç!
a#!rl!kl! olarak sermaye piyasalar!nda
olmay! sürdürüyor.
de#erlendiriyordu. Örne#in Norveç’in fonu tüm
dünya hisselerinin yüzde 1,3’üne sahip. IEA
Yeni dönemde neler olabilir?
Buraya kadar olan bölümde arz ve talebi
OPEC ülkelerinde gelir kayb!n! 300 milyar
dolara yak!n hesapl!yor. Hat!rlayanlar olacakt!r,
ekonomi üzerinden ve üreticilerin düz
mant!#!yla inceledik. 2015’te oyuna ba"ka birisi
bu paran!n ad! da Petrodolard!. $imdi ister
Norveç ve Suudi Arabistan gibi zengin fonlar!
de dahil olacak. Geride kalan 7 y!l boyunca
olsun, isterse Rusya ve Venezüella gibi gelirleri
dü"en faizler ve artan likiditeden bahsettik.
bütçe hesaplar!n!n alt!nda kalanlar olsun,
$imdi ise çok agresif olmasa da yeni bir dönem
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zay!f bir performans gösterecek.
üretici ülkeler zorlan!yor. Öte yandan IEA
yapt!#! ara"t!rmada ABD’lik hane halk!n!n ayn!
Daha dü"ük miktarlarda i"sizlik aç!s!ndan
miktarda benzin kullanmalar! durumunda y!lda
da negatif diyebiliriz. Bu noktada bir kritik
550 dolar tasarruf edece#ini söylüyor. Bu
nokta da merkez bankalar!n!n tepkisi. Çekirdek
tüketime gidecek bir miktar (asl!nda borç
enflasyonu takip eden FED fiyatlarda
ödemesine de gidebilir ancak özellikle ABD’de
gerilemeye müdahale etme taraftar! de#il.
tüketim ihtimali daha
Do#ru bir karar zira para
yüksek). Yani ekonomiyi
politikas!yla petrolün
“Gerilemenin büyümeye etkisi iki yönlü
destekliyor. Ancak bu
olacakt"r. Y"l"n ilk yar"s"nda tüketim kalemi yönünü de#i"tirmek zor.
destek ülkeler baz!nda
ECB ise man"et
üzerinden ABD büyümesine kuvvetli bir
de#i"iyor. ABD gibi
enflasyondan sorumlu
destek verecek. Ancak özellikle son 2 y"lda oldu#undan bask!
benzin üzerine verginin
az oldu#u bölgelerde
hissediyor. Ancak
gördü!ümüz ve asl"nda zaten zay"f olan
yüksek, AB ve Türkiye
yat"r"mlar kalemi y"l"n ikinci yar"s"nda enerji yapabilecekleri s!n!rl!.
gibi verginin yüksek
Dahas! "ayet Avrupal!
yat"r"mlar"ndan mahrum kal"nca büyüme
oldu#u bölgelerde dü"ük
tüketici dü"ük benzinden
daha zay"f bir performans gösterecek.”
olacak.
gelen ek nakdi harcarsa
ECB’yi mutlu bile
Büyümeye etkisi
edebilir. Finans piyasalar! aç!s!ndan dü"en
Gerilemenin büyümeye etkisi ise iki yönlü
petrol de#il, h!zl! dü"en petrol sorun yarat!yor.
olacakt!r. Y!l!n ilk yar!s!nda tüketim kalemi
Zira yukar!da da belirtti#im gibi asl!nda
üzerinden ABD büyümesine kuvvetli bir destek
tüketiciler aç!s!ndan bir “vergi” indiriminden
verecek. Ancak özellikle son 2 y!lda
bahsediyoruz. Bu her zaman canland!r!c!d!r.
gördü#ümüz ve asl!nda zaten zay!f olan
Ancak "irketlerin ve daha önemlisi ülkelerin
yat!r!mlar kalemi y!l!n ikinci yar!s!nda enerji
kendilerini koruyabilmesi aç!s!ndan
yat!r!mlar!ndan mahrum kal!nca büyüme daha
öngörülemez sertlikte hareketlerden ziyade,
tahmin edilebilir yükseli" veya dü"ü"ler söz
konusu olmal!d!r.
Bu sat!rlar yaz!ld!#! s!rada piyasalar!n
Venezüella defaultuna kesin gözle bakt!#!n!
söyleyebiliriz. Ancak ülkenin ve ihraç etti#i
bonolar!n büyüklü#ü kendi ba"!nda finansal
sistemi tehdit edemeyece#ini gösteriyor.
Tehlikeli olan ise Venezüella dü"tükten sonra
“Acaba s!rada kim var?” sorusunun sorulmas!
olur. Zira spekülatif sald!r!lar korkuyla
birle"ti#inde, temel veriler önemini
kaybedebilir.
Petrolde görülen gerileme sadece
ekonomik etkileri olan bir fiyat hareketi de
de#il. Arap bahar!n!n g!da fiyatlar!nda görülen
yükseli"le tetiklendi#ini dü"ünürsek, sosyal
harcamalar! bak!m!ndan petrol gelirine muhtaç
pek çok ülkede huzursuzluklar ba" gösterebilir.
Nitekim Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi çok
dü"ük maliyete sahip olan birkaç ülke d!"!nda
pek çok üretici ülke bütçe olu"tururken
kulland!#! rakam!n alt!nda fiyatlardan petrol
satmak durumunda kal!yor.
Özetle, enflasyon yaratmas! için 150
dolarda petrol fiyatlar! görmektense 60 dolarda
görmeyi tercih ederim. Ancak fiyatlar!n daha
dü"ük frekanslarda dalgalanmas! ve talep de#il
arz nedeniyle dü"mesi kayd!yla.
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