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DOSYA NO : 79 

Samet GÖYDENİZ | UGSAM Araştırmacısı | TEMMUZ 2020 

 

OPEC, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ VE EKSİ(-) PETROL İLİŞKİSİ 

Petrol tarih boyunca farklı şekilleriyle günümüze kadar sürekli kullanılagelmiştir. Petrol ürünleri açısından 
baktığımızda büyük bir çeşitlilik görülüyor. Mesela MÖ 4000 yıllarında Babil’de kule yapımında petrolün bir 
ürünü olan asfalt kullanılmıştır. Buna ek olarak antik İran tabletlerinde petrolün sağlık ve aydınlatma 
alanlarında kullanıldığı ifade ediliyor.  

Özellikle 1878 yılında Karl Benz tarafından keşfedilen benzinle çalışan içten yanmalı motorun ortaya çıktığı 
19. yüzyıldan beri petrol, dünyada stratejik bir maden olarak görülüyor. Bunu takip eden sivil havacılığın 
yaygınlaşması ve özellikle plastik yapımı ve organik kimyada da petrol kullanılagelmektedir. Bu açıdan 
petrol günümüze kadar atılan siyasi ve ekonomik adımların sebebi olurken aynı zamanda ülke sınırlarının 
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değişmesine muktedir bir maden olmuştur. Bilindiği gibi yakın günlerde petrol fiyatlarının eksiye düştüğü 
yönündeki bir haber muhtemelen dünyadaki her insanın gündemine girdi. 

Şimdi akaryakıt istasyonuna gidince; üstüne bize para mı ödeyecekler? İşte araştırmamızda bunu 
anlatmaya çalışacağız. Öncelikle petrol fiyatının nasıl hareket ettiğini ve petrol piyasalarını anlamak için 
dünyada bir kartel görevi gören OPEC örgütünü ve petrol piyasasındaki etkisini anlamamız gerekiyor.  

Resim 1 : OPEC Üyeleri 

 

Kaynak : OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 

OPEC 1960 yılında İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından Batıdaki petrol ithalatını 
kontrol eden çok uluslu şirketler ve 1950’lerde yabancı petrol fiyatlarını düşüren ABD Hükümetine yanıt 
vermek için kurulmuştur. Bunun sebebi orjinal beş olarak da bilinen bu ülkelerin ekonomilerinin o dönemde 
oldukça petrol ihracatına dayalı olmasıdır. 

Daha sonra günümüze kadar yukarıdaki dünya haritasında da görüldüğü gibi Cezayir, Angola, Ekvator Ginesi, 
Gabon, İran,  Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Venezuela olmak üzere 13 tane ülkenin bulunduğu büyük bir örgüt halini almıştır. 

 OPEC bugün üye ülkelerin temsilcileriyle toplanarak petrol üretim seviyeleri ve fiyatlarını koordine eder. 
Özellikle OPEC kurucuları yüksek petrol fiyatları belirlemekle kalmayarak uluslararası petrol şirketleri 
imtiyazlarının millileştirilmesiyle kendi rezervlerinin büyük bir kısmında kontrol sağladı. Bu açıdan OPEC 
dünya petrol piyasasında fiyatların belirlenmesinde önemli siyasi ve ekonomik bir kuvvet olarak bulunuyor. 
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Resim 2 : Büyük Petrol Üreticisi Ülkeler 

 

Kaynak : U.S. Energy Information Administration 

Yukarıdaki resim ABD Enerji Bakanlığının kaynaklarından elde edilmiştir. Resimde turuncu olan ülkeler OPEC 
üyesi ülkelerin günlük varil başına petrol üretimini gösterirken gri ülkeler OPEC üyesi olmayan ülkelerin 
günlük üretimlerini göstermektedir. Grafiğe göre ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda yer 
almaktadır.  OPEC’in en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan ise ikinci sırada yer almaktadır.  Aslında burada 
üçüncü sırada yer alan Rusya petrol piyasalarında önemli bir güç olarak görülmektedir. Genel olarak OPEC 
dünyada toplam petrol üretiminin % 40’ına yakın olarak üretim gerçekleştirmektedir. Ancak OPEC dışı 
ülkelerin tamamı OPEC’ten oransal olarak daha fazla üretime sahiptir. Buna ek olarak OPEC’in kuruluş 
felsefesi açısından önemli bir karşıtlık barındıran ABD, kaya gazı sayesinde dünyanın en büyük petrol 
üreticisi olarak konumundadır. Peki durum böyle olmasına rağmen OPEC neden petrol piyasasında bir kartel 
görevi görebilmektedir? 
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Kaynak : OPEC 

Yukarıdaki grafik OPEC resmi sayfasından alınmıştır. Grafik OPEC ve OPEC dışı ülkelerin ve tek OPEC 
bünyesinde bulunan ülkelerin 2018 yılına göre rezerv miktarı ve oranlarını göstermektedir. Grafik üzerinden 
doğru bir okuma yapılırsa OPEC ülkeleri içerisinde rezerv bakımından en büyük ülkesi Venezuela olmasına 
rağmen önceki grafikte de yer aldığı gibi günlük en çok üretim yapan Suudi Arabistan OPEC içindeki en etkili 
ülke konumundadır. Diğer bir açıdan bakıldığında OPEC ülkeleri dünyadaki petrol rezervlerinin yaklaşık 
%80’ine sahip gözükmektedir. Bu petrol piyasaları açısından stratejik bir durumdur. Çünkü rezerv kelime 
olarak yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş, biriktirilmiş maden demektir. 
Peki bu neyi ifade etmektedir? OPEC dünya petrol rezervlerinin %80’ini elinde bulundurduğu için 
sürdürülebilir petrol üretimine sahip petrol üretirken en düşük maliyetle üretim yapabilen üreticiler 
konumunda bulunmaktadır. Buna ek olarak ABD son yıllarda dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna 
gelirken OPEC tarafı da boş durmamıştır. OPEC üretimi ve fiyatı koordine etmek için Rusya ve diğer büyük 
ihracatçı ülkelerle ortaklık kurmuştur. OPEC+ olarak adlandırılan bu koalisyon şuan hali hazırda hem en 
büyük rezervlere sahip hem de uzlaşmaya varmaları halinde arz-talep dinamikleriyle petrol üretimini ve 
fiyatını başka faktörlerden bağımsız olarak belirleyen büyük bir kartel görevi görmektedir. 
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Grafik 1 : Petrol Fiyatları 

 

Kaynak : Wikipedia 

Yukarıdaki grafik 1861-2014 yılları arasındaki petrol fiyatlarının seyrini göstermektedir. Özellikle OPEC 
örgütünün dünya sahnesinde olmadığı petrol piyasalarını belirlemedeki en büyük otoritenin ABD olduğu 
yıllarda petrol fiyatları daha az dalgalı bir seyir izlemiştir. Grafikteki yukarı yönlü ok petrol piyasalarında 
OPEC etkisinin nasıl cereyan ettiğini ifade etmektedir. 

1973 yılında Filistin’e yönelik baskılarından dolayı Mısır ve Suriye İsrail’e sürpriz bir saldırı başlattı. Bunun 
üzerine ABD İsrail’e 2,2 milyar dolarlık askeri yardım paketi ile karşılık vermiştir. Bunu takip eden süreçte 
yönetimi Suud ve Arap ülkeleri elinde olan OPEC bu tarihte sahneye çıktı. OPEC ABD’ye karşı petrol 
ambargosunda bulunarak petrol üretiminde büyük bir azaltmaya gitti. Bundan dolayı o dönemde ABD 
ekonomisi %6 daraldı. Bu sürecin sonunda OPEC kurulduğu tarihin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra 
petrol piyasasında ABD’ye karşı güçlü bir otorite olarak yer almaya başladı.  

Yukarıdaki grafikte gösterilen siyah ok bu kısıtlama sonucu olarak neredeyse fiyatların 2 kat kadar arttığı 
petrol piyasasındaki sıçramayı göstermektedir.  Grafiğe dikkatli bakıldığında 1861 yılından bu yana en büyük 
sıçramanın 1973-1979 aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Bu açıdan OPEC krizi piyasalarda I. ve II. Dünya 
Savaş’ından bile daha büyük etki yaratmıştır. Bu da OPEC örgütünün petrol piyasasındaki kartel etkisinin 
nasıl sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi OPEC+‘ın oluşmasıyla Rusya ve diğer büyük petrol ihracatçılarını yanına 
çeken OPEC 2017 yılından beri bu otoritelerle toplantılar yapıp uzlaşarak petrol fiyatlarının 50-70 dolar 
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bandında kalmasını sağladı. Fakat dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de Aralık ayında koronavirüs 
salgınının görülmesinden dolayı Çin ekonomisi büyük oranda faaliyet durdurdu. Bunun üzerine petrole olan 
talep azalarak devam etti ve petrol fiyatları aşağıya doğru hareket etmeye başladı. 

Son olarak 5 Mart 2020 tarihinde OPEC ve Rusya acil toplantı yaparak petrol fiyatlarını tekrar eski haline 
getirmek istediler. Fakat OPEC ve Rusya’nın anlaşamaması üzerine OPEC’in ana aktörü Suudi Arabistan 
radikal bir kararla vanaları açıp arz artışına giderek son 20 yılın en büyük fiyat düşüşüne yol açmıştır. Bunun 
üzerine Amerikan Başkanı Donald Trump bu durumdan memnun olduklarını ve bu işin ABD petrolü olan kaya  
gazı (WTI) şirketlerine yarayacağını ifade etti. Petrol düşmeye devam ederek tarihinin en ucuz fiyatlarını 
gördü. Vadeli işlemler piyasasında 1 varil petrol 1 kasa domatesten daha ucuz fiyata alıcıya çıkar bir duruma 
geldi. Tam da bu tarihlerde ABD dahil olmak üzere tüm dünya koronavirüs pandemisiyle sarsılmaya başladı 
ve tüm dünyada petrolde muazzam bir talep gerilemesi başlamış oldu. Fakat taraflar hala uzlaşmaya 
varamadıkları için üretim kesintisiz devam ediyordu. Bu petrol tarihinde ilk defa görülen bir olaydı. Tabiki 
üretilen petrol tüketilemediği için depo edilmeye başladı ve fiyatlarda aşağıya doğru seyir devam etti. 
Bunun üzerine OPEC+ üyeleri durumun böyle gitmeyeceğine karar vererek Nisan ayının ikinci haftası 
fiyatları eski durumuna getirebilmek için günde 10 milyon varil üretim kısıtlamasına gittiler. 

Grafik 2 : Brent Petrol Fiyatı 

 

Kaynak : Hürriyet Bigpara 

Yukarıdaki grafik Brent petrolün Şubat ve Mayıs ayları arasındaki fiyatlarını göstermek için elde edilmiştir. 
Dünyada yaygın olarak görülen üç petrol çeşidi vardır. Bunlar Brent petrol, Ham petrol (WTI) olarak 
adlandırılan ABD petrolü ve Umman petrolüdür. Fakat Brent petrol taşınmasının kolay olması sebebiyle 
dünya petrol piyasasının üçte ikisinin fiyatlandırılmasında kullanıldığı için en etkili petrol çeşididir.  
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Grafiğe göre OPEC+ restleşmesinin gerçekleştiği 5 mart tarihinden beri petrol fiyatları neredeyse sürekli bir 
düşüş yaşamıştır. 20 Nisan  tarihine gelindiğinde petrol fiyatlarında ters yönlü bir hareket başlamış ve 
fiyatlar artmış gözükmektedir. Bunun sebebi OPEC+ ülkelerinin arz kısıtlamasında anlaşmasıdır. Peki Donald 
Trump’ın ifade ettiği gibi Rus-Suud restleşmesi ABD petrolüne mi yaramıştır? 

Grafik 3 : Ham Petrol (WTI) Fiyatı 

 

Kaynak : tradingview.com 

Yukarıdaki grafik ABD ham petrolün (WTI) aylara göre fiyatlarındaki seyrini göstermektedir. Grafiğe 
bakılacak olursa Mart ayından bu yana Brent petrol gibi ham petrol fiyatlarında da düşüş meydana 
gelmiştir. Fakat hem Brent petrol grafiğinde hem de ham petrol grafiğinde görülüyor ki petrol fiyatları 
hiçbir zaman eksiye düşmedi. Ve bu restleşmede, ABD ya da başka bir ülke, herhangi bir kazananı olmadığı 
gözükmektedir. Peki petrolün satışındaki fiyat eksiye düşmediyse bu eksiye düşen fiyat neyin fiyatıydı?  

Bunu doğru anlayabilmek için türev piyasalarının ne olduğuna değinmemiz gerekmektedir. Türev piyasalar 
ileri bir vade için fiyatı ve şartları önceden belirlenmiş oluşan türev ürünlerin alım ve satım işlemlerinin 
gerçekleştiği piyasalardır. Diğer bir ifadeyle varsayalım ki tarlamıza buğday ektik ve bu buğdayı daha 
mahsul topraktayken mahsul çıktığı zaman belirtilen şartlar ve fiyatta ileri bir tarihte bir başkasına 
satıyoruz. Ve bunun sonucunda bir senet gibi bir kâğıdı daha mahsul topraktayken karşılıklı olarak alıcı ve 
satıcı olarak imzalıyoruz. İşte türev piyasalar bu kontratların alınıp satıldığı ikincil piyasalardır. Türev 
piyasalar diğer bir adıyla vadeli işlemler piyasası olarak da adlandırılır. Peki bu piyasalar neden var ve kim 
neden bu piyasalarda işlem yapmaktadır? Bu piyasalar genelde sigortalama amacıyla çalışmaktadır.  
Mesela bir havayolu şirketi veya bir akaryakıt şirketi sürekli petrole ihtiyaç duyduğu için bugünden 2 ay 
sonra teslimatı gerçekleşecek bir petrol kontratını satın alabilir. Çünkü sürekli petrole ve türevlerine ihtiyaç 
duymaktadır. Bu vadeli piyasalarda en yaygın olan işlem lerfutures, forward, options ve swap işlemleridir. 
İşte petrolde fiyatı eksiye düşen şey WTI ham petrolünün vadeli diğer bir ifadeyle future kontratıdır. 
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Grafik 4 : Ham petrol (WTI) Vadelileri 

 

Yukarıdaki grafik ham petrolün (WTI) diğer bir ifadeyle ABD petrolünün vadeli (future) kontrat fiyatının 1985-
2020 yılları arasındaki değerlerini göstermek için elde edilmiştir. Grafiğe dikkatlice bakılacak olursa 2020 
yılında tarihinde ilk kez WTI vadeli kontratlarının eksi 40 seviyesine düştüğü gözlemlenmektedir.  Eksiye 
düşen petrolün kendi fiyatı değil vadeli kontratının fiyatıdır. Peki vadeli kontratlar neden eksiye düşmüştür? 
21 Nisan 2020 WTI Mayıs  ayı vadeli kontratının son işlem tarihiydi. Eğer firmalar bu kontratı ellerinde 
tutsalardı petrolü Mayıs ayında teslim alacaklardı. Fakat koronavirüs pandemisi dolayısıyla ekonomilerin 
kepenk kapatması ve petrol talebinin azalmasıyla petrol rafineri şirketlerinde hızlı bir şekilde depolanır hale 
gelmiştir. Şuan depoların tamamı dolu olduğu için şirketler vadeli kontratları satmaya başladılar. Bundan 
dolayı fiyat -40’a düştü. Bu durumda petrol üreticileri şirketlere ek depolama için üstüne para vermek 
zorunda kalmıştır. Bu durumdayken petrol üretimini durdurmanın maliyetinin yüksek olması ve petrol 
kuyusunun kapatılamamasından dolayı firmalar şuan bu duruma razı olmak zorunda görünmektedir. 

SONUÇ 

1973 petrol krizinden beri OPEC petrol piyasasında bir kartel görevi üstlenmektedir. Özellikle ABD’nin 
kayagazı ile petrol üretiminde dünya birinciliğine ulaşmasına karşı bir hamle olarak Rusya ve büyük petrol 
ihracatçılarıyla OPEC arasında bir koalisyon olan OPEC+ oluştuğundan beri hem rezerv hem de üretim 
açısından OPEC‘in kartel etkisi daha da artmış gözükmektedir. Mart ayındaki Suud-Rus restleşmesi petrolün 
satış fiyatını yarıdan fazla düşürmüştür. Ve koronavirüs pandemisi piyasalarda şok etkisi yaratmış 
durumdayken talebin azalmasına rağmen restleşme sonucu arzın artması bir taraftan depoları doldururken 
bir taraftan fiyatların daha aşağı seviyelere inmesine sebep olmuştur.   
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Bunun üzerine Nisan’ın 2. haftası OPEC+ üyeleri petrol üretiminde kısıtlamaya gitmişlerdir. Fakat üretimdeki 
düşüş Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşecektir. Bu durumda arz kısıtlaması sadece depoların yavaş 
dolmasını sağlayacaktır. 

Aslında petrol fiyatlarındaki temel düşme ve WTI vadeli kontratlarının eksiye düşmesinin ana sebebi 
koronavirüs (covid-19) pandemisinin tetiklediği dünya ekonomilerindeki daralma ve petrole olan talebin 
azalmasıdır. COVID-19 pandemisine piyasaları toparlayacak ve normale döndürecek kesin bir çare 
bulunmadıkça bu sorun çözülecek gibi görünmemektedir.  Ekonomideki ve insan yaşamındaki göstergeler 
bu hastalığın uzun sürmesi durumunda Ortaçağ karavebasından daha kötü izler bırakacağını ifade 
etmektedir.  Hele ki dünya Ortaçağdan daha fazla birbiriye etkileşim halinde olan küreselleşmenin 
çarkındayken… 

Sonuç olarak petrolün ne ABD ne de OPEC bir kazananının olacağı gözükmemektedir. Sadece bu şartlarda 
Rusya ile OPEC koordinasyonu devam ettikçe OPEC ülkelerinin eli ABD’ye göre daha güçlü gözükmektedir.  
Ayrıca OPEC yakın tarihte bir petrol karteli olarak hüküm sürmeye devam edecektir. En azından yenilenebilir 
enerjinin petrolü enerji piyasasında devre dışı bırakacağı tarihe kadar… 

 

 

 


