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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 
 

Denizcilikteki Yeni Kurallar Petrol Pazarı için Yeni bir Dönem 

Getiriyor – Reuters 

Nisan ayında, haftalık makale özetimizde, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik 

Örgütü'nün gemi kaynaklı emisyonların azaltılması için küresel bir anlaşma 

imzaladığını paylaşmıştık. 2020'den itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kurallar OPEC 

petrol üreticilerinden yakıt satıcılarına ve nakliye şirketlerine endişe yaratıyor. 

Düzenlemeler, bitki örtüsü ve yaban hayata zarar veren asit yağmurunun bir bileşeni 

olan ve solunum hastalıklarına neden olduğu bilinen kükürt emisyonlarını kesecek. 

Ancak, uzmanlar, enerji ve nakliye endüstrilerinin bu değişim için hazırlıksız olduğuna 

inanıyor. Rafinerilerin daha temiz yakıtlar için yükselen talebi karşılamakta 

zorlanacağını vurgulayan analistler, bir yandan da çok az sayıda geminin kükürt 

emisyonlarını azaltmak için gerekli ekipman ile donatılmış olduğuna dikkat çekiyor. Bu, 

yeni kuralların uygulamaya konulması ile kaotik bir değişim süreci olacağını, buna bağlı 

olarak petrol piyasasında daha fazla dengesizlik oluşma riskini yanında getiriyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı Petrol Endüstrisi ve Pazar Birimi Yöneticisi Neil Atkinson, 

sektörün pürüzsüz bir geçiş süreci sağlanabilecek tarihin çoktan geride  savunuyor. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından hazırlanan kurallar, kükürt emisyonunu 

temizleyecek bir ekipmana sahip olmadığı sürece, mevcut %3,5’lik orana kıyasla, 

gemilerin kükürt oranı %0,5'ten daha yüksek bir yakıt kullanmasını yasaklayacak. 

Buna uymayan gemiler para cezasına çarptırılacak, sigortaları geçerliliğini kaybedecek 

ve denize “layık” olmadığı ilan edilerek denize açılmaları engellenecek. Küresel 

taşımacılık filosu, an itibari ile günde yaklaşık 4 milyon varil yüksek kükürtlü akaryakıt 

yakıtı tüketmekte. Ancak Norveç'in SEB Bankası tarafından hesaplanan ortalama 

piyasa tahminine göre, yeni düzenleme ile bu talebin yaklaşık 3 milyon varili bir anda 

yok olacak. 

Petrol Fiyatlarının Küresel Ekonomiye Etkisi Çok Daha Düşük – 

Bloomberg 

Petrolün varil başına 100 dolara geri dönmesi olasılıklar arasında, ancak Bloomberg 

Economics'in simülasyonlarına göre, 2011'de piyasalara aynı seviyede yaptığı etkiye 

kıyasla bu fiyatın küresel ekonomiye etkisi çok daha düşük olacak. Bir birim üretim için 

gerekli olan petrol miktarı, birçok gelişmiş ekonomide sanayi yapısındaki değişim ve 

enerji verimliliğindeki iyileşmeler ile yıllardır düşen bir grafik göstermekteydi. BE 

araştırmasına göre, eğer genel fiyatlar ve enerji kullanımı 2011 yılı seviyelerinde 

gerçekleşiyor olsaydı, 100 dolarlık petrol etkisi daha çok 79 dolar gibi hissedilirdi. 

 

https://www.reuters.com/article/us-shipping-fuel-sulphur/new-rules-on-ship-emissions-herald-sea-change-for-oil-market-idUSKCN1II0PP
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-15/oil-may-return-to-100-but-it-would-feel-different-chart
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UEA, Ham Petrol Fiyatlarının Talep Artışını Sınırlandıracağına Dair 

Uyarıyor – Financial Times 

Uluslararası Enerji Ajansı, bir yandan İran ve Venezüella'dan gelen potansiyel “çifte 

arz açığı”nın neden olacağı fiyat artışı öngörülerini paylaşırken, bir yandan da yükselen 

ham petrol fiyatlarının petrol talebindeki büyümeyi sınırlayacağı konusunda uyarıda da 

bulundu. Paris merkezli organizasyon, toplam günlük talep 99,2 milyon varil olacak 

şekilde, 2018 petrol tüketimi artışı varsayımını 1,5 milyon varilden 1,4 milyon varil 

seviyesine indirdi. UEA, aylık petrol piyasası raporunda, yılın ikinci yarısındaki talep 

artışında, yüksek petrol fiyatlarına atfedilebilecek bir yavaşlama beklediğini açıkladı. 

Rapor, 2017 yılı Haziran ayından bu yana ham petrol fiyatlarının yaklaşık %75 oranında 

arttığına dikkat çekerek, böyle büyük bir sıçramanın talep büyümesinde herhangi bir 

etki göstermemesini olağanüstü bir durum olarak değerlendirmektedir. Güçlü petrol 

talebi, OPEC ve Rusya'nın liderliğindeki arz kesintilerine ve bir dizi jeopolitik krizle aynı 

zamana denk gelerek, sene boyunca varil başına düşen fiyatı 80 dolara kadar çıkardı. 

UEA, son yıllarda, Hindistan örneğinde olduğu gibi, büyük tüketim ekonomilerindeki 

enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasının, yükselen fiyatların talepteki etkisini daha da 

güçlü bir şekilde hissettirebileceğini söyledi. ABD’nin üretimini arttırarak diğer 

yerlerdeki daha düşük üretimi telafi etmesi gerektiğini savunan UEA, her ne kadar 

2018’de güçlü bir ABD üretimi beklense de, sektörün etkisini sınırlandıran “lojistik 

kısıtlamalar” ile karşı karşıya olduğuna dair de uyarıyor. 

 

 

https://www.ft.com/content/6612e32a-58dc-11e8-bdb7-f6677d2e1ce8

