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RUSYA'NIN ‘OYUN DEĞİŞTİRİCİ’ VOSTOK 

PETROL PROJESİNİ KİM FİNANSE EDECEK? * 

 

Rusya, Kuzey Kutbu petrol ve gaz gelişimini, ABD'nin kaya petrolü ve gaz sektörünü 

yaklaşık 20 yıl önce gördüğü şekilde görüyor ve bu, dünyanın hidrokarbon 

piyasalarındaki güç dengesini değiştirecek kadar önemli olan oyun değiştirici bir fırsattır. 

Devlet petrol devi Rosneft tarafından yürütülen Vostok Petrol projesi, birkaç büyük 

petrol ve gaz sahasının keşfini ve geliştirilmesini birleştiren bu Arktik hedeflerin temel 

taşıdır. Rosneft şu anda Vostok Petrol projesinde yer almak için çeşitli yatırımcı 

gruplarıyla görüşüyor ve hangi gruplar çıkar sağlamayı başarırsa, önümüzdeki yıllarda 

petrol ve gaz endüstrisindeki jeopolitik denge hakkında çok şey söyleyebilecek bir 

konuma gelecek.  

Moskova ve Londra'daki birkaç üst düzey petrol ve gaz endüstrisi kaynağına göre 

Rosneft'in Vostok Petrol projesinin 6,2 milyar ton (53 milyar varil) petrol rezervine sahip 

olduğu tahminleri gerçekçi görünüyor. 

Tam kapasitede, proje yılda 100 milyon tona (845 milyon varil) kadar petrol üretecek 

ve bu da günde 2 milyon varilin biraz üzerine denk geliyor. Rusya'nın şu anda göreli 

olarak en az 11 milyon varil/gün üretim kapasitesi göz önüne alındığında, Vostok Petrol 

projesinden elde edilen bu ek üretim, günlük ortalama ham petrol üretimini 13 ila 14 

milyon varil arasına getirecektir. Bu, önümüzdeki beş yıl için ABD için mevcut üst limit 

tahminleriyle aynı seviyede ve Suudi Arabistan'ın 1973'ten düne kadar günde 8.162 

milyon varil olan gerçek ham petrol üretiminin çok üzerinde olacak.  

Son zamanlarda, Rosneft CEO'su Igor Sechin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 

Vostok Petrol projesinin resmi olarak başladığını belirterek, "Arama çalışmaları zaman 

çizelgemize uygun olarak devam ediyor. 770 kilometrelik petrol boru hattı ve liman için 

tasarım çalışmaları tamamlandı.” dedi. Bu bağlamda, Sechin Putin'e planın Sibirya'nın 

Taymyr yarımadasında iki havaalanı ve 15 sanayi kasabası de dahil olmak üzere toplam 

135 milyar ABD doları yatırımı temsil eden bir 'yeni petrol ve gaz eyaleti' yaratacağına 

söz verdi.  

Çin'in Rusya'nın Kuzey Kutbu arama ve geliştirme çabalarına yaptığı yatırımın sadece 

gaz (ve bunun sonucunda ortaya çıkan LNG) projelerine değil, aynı zamanda petrol 

projelerine de odaklanması çok muhtemeldir. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının 

kalıntılarına rağmen (2014'te Kırım'ı ilhak etmesi ve daha sonra İngiltere'de eski GRU 

albay Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı zehirlemesi sonucu) – birçok uluslararası petrol 

şirketi, Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere, Rus petrol ve gaz projelerinde halen faaliyet 
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göstermektedir. Royal Dutch Shell'in Gazprom Neft Gydan projelerindeki hissesinin yanı 

sıra, Japon Mitsui ve Japan Oil Gas and Metals National Corporation'ın Novatek'in Arctic 

LNG 2 projesinde hissesi olması, belki de petrol işinin mümkün olduğunda kendi yoluna 

gittiğinin en açık sinyali. 

Vostok Petrol projesindeki yüzde 10 hisse, 2020 yılında uluslararası tüccar Trafigura 

tarafından zaten satın alındı ve Rosneft ve Vitol başkanlığındaki bir konsorsiyum, Vostok 

Oil projesindeki yüzde 5 hissenin satışı için bir anlaşma mektubu imzaladı. 
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