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1.Giriş 

ABD kaya gazı ve petrolü ile ilgili teknolojiyi geliştirip üretime başladıktan sonra önüne 

koyduğu hedef 2020 yılında petrol ve doğalgaz konusunda dışa bağımlılığını sıfırlamaktı. 

ABD enerji ajansının verilerine göre 2017 yılında ABD petrol tüketiminin % 77’sini ülke 

içinden üretmiş ve sadece %19’unu ithal etmiştir(Şekil1.). Aynı yıl içinde yine ABD net 

ihracatçı konuma geçerek dünya ham petrol ihracat gelirinin    %2,6sı olan 21,5 milyar $ gelir 

elde etmiştir. 
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Şekil 1. ABD ‘nin 2017 yılındaki  petrol üretimi ve ithalatı  

Bu pazarda Suudi Arabistan 2017 yılındaki   toplam ham petrol ihracatı gelirinin %16’sını ( 

133,6 milyar dolar) kasasına koymuştur.Bu ülkeyi 93 milyar dolarlık gelirle Rusya ,62 milyar 

dolarlık gelirle  Irak izlemiştir. 

ABD halen  ham petrol ihracatından gelir elde  eden ilk 15 ülke arasında 13 üncü sıradadır. 

ABD bu sıraya 2013 -2017 arasında petrol gelirini % 328 arttırarak oturmuştur. 

2017 yılı itibarıyla  ABD’nin 1982 ‘den bu yana enerji ithalatı en düşük seviyeye 

gerilemiştir.(Şeki 2)ABD 2012  yılından itibaren ithal ettiği petrolden daha fazla petrol 

üretmeye başlamış ve 2017 yılında net ihracatçı pozisyonunu yakalamıştır.  

 

Şekil 2. ABD’nin 1982 yılından bu yana enerji ithalatı. 

ABD  kaya gazı üretimine ağırlık verdikten sonra doğal gaz ithalatı da hızla azalmıştır.( Şekil 

2.) 
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Şekil3. ABD’nin yıllık  doğal gaz ithalatı  

 

Şekil 3 de görülen doğalgaz ithalatında olduğu gibi ABD’nin petrol ithalatı da 2005 yılından 

itibaren düşmeye başlamış ve 2017 yılında net petrol ithalatı 1967 yılından bu yana en düşük 

seviyeye gerilemiştir.Şekil4’te de görüldüğü gibi ABD’nin enerji kaynakları üretimindeki 

artışta  ince kaya petrolü en önemli rolü oynamıştır. Ancak ABD’de  üretim artarken 2005 

yılından itibaren petrol tüketiminde bir azalma eğilimi başlamıştır (Şekil 5). 

 

   Şekil4 ABD’nin Enerji Kaynakları üretimi ve projeksiyonu 
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Şekil 5 .1950’den itibaren ABD ‘nin net petrol ihracatı,ithalatı, üretimi ve tüketimi  

2.ABD’nin net ithalatçı ve ihracatçı olduğu son dönemlerde petrol fiyatları 

ABD’nin net petrol  ithalatçı pozisyonunun hızla arttığı 1985 -2005 yılları arasında ham 

petrolün varil başına fiyatının ortalama 23 $/varil olduğu dikkat çekmektedir. Petrol fiyatlarının 

artma eğilimi ABD ‘nin enerji bağımlılığını azaltmaya başladığı    (Şekil 5) dönem olan 2005 

yılından sonra başlamış ve varil başına 130 4’ı görmüştür. 

2005 yılından bu yana petrol fiyatının genel olarak oynak ,artış eğiliminde ve ortalama 70 $ 

seviyelerinde olduğu görülmektedir. (Şekil 6). Bu dönemde petrol fiyatı oldukça büyük 

salınımlar yapmış ve 2009 ve  2016 yıllarında   35 $/varil gibi çok düşük seviyelere 

gerilemiştir.Bu durum ABD’nin kaya gazı ve kaya petrolü üreticilerini çok zor durumda 

bırakmış ancak devlet destekleri ile üretime devam etmeleri sağlanmıştır 

https://www.eia.gov/energyexplained/images/charts/petroleum consumption_ production_imports_exports_net imports.png
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Şekil 6. Brent ham petrol fiyatları  

Ancak ABD ‘nin enerji bağımsızlığına hızla yaklaştığı ve net petrol ihracatçısı durumuna 

geldiği 2017 yılından sonra petrol fiyatı istikrarlı bir şekilde tırmanmaya başlamıştır. 2016 

yılında 35 $’a kadar düşen petrol fiyatı 2018 yılında varil başına 84 $’ı görmüştür. 

 

Şekil 7. Son 5 yılda Brent ham petrol fiyatındaki değişme  

 

3.Petrol fiyatlarının  değişimi 

Son 10 yılda petrol fiyatlarındaki  büyük oynaklık ve genel artış eğilimi  uzmanlar tarafından  

arz talep ilişkisinden daha çok piyasanın manuple edilmesinin sonucu şeklinde 

yorumlanmıştır.Bu da gözlerin Petrol ihraç eden ülkeler Örgütü (OPEC)’e çevrilmesine neden 

olmuştur.  

Dünyada kanıtlanmış petrol rezervlerinin  %81 ‘i OPEC üyesi ülkelerde yer almaktadır. (Şekil 

8).  
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Şekil 8 .OPEC ülkeleri petrol rezervleri  

Şekil 9’da verilen 2016 yılı petrol gelirlerine bakıldığında OPEC ülkeleri arasında Suudi 

Arabistan’ın çok açık bir şekilde önde olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 9. OPEC Ülkelerinin 2016 yılında petrol ihracatı gelirleri  içindeki payları  

 

4.Bu Gelişmelerin ABD -RUSYA ve ÇİN için anlamı ne ?  

 Bu durumda petrol üretiminin hızı ve piyasa dengeleri açısından alınacak olan kararlarda 

Suudi Arabistan çok ağırlıklı bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır.  Petrol piyasasının geleceğinde 

Suudi Arabistan’ın oynayacağı rol ABD,Rusya ve Çin’i doğrudan etkileyecek bir rol olacaktır.  

Çünkü ABD 2017 yılından itibaren net petrol ihracatçısı olma yoluna girmiş olup gerek petrol 

gerekse doğalgaz dışsatımında petrol fiyatlarının artmasından çok olumlu bir şekilde 

etkilenecektir. 
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Diğer taraftan ,Ekonomi ve dış politika olarak Rusya’nın petrol ve doğalgaz fiyatlarına tam 

bağımlı bir ülke olduğu 2 yıl önce Başkan Putin’in ağzından 120 $’ın altındaki petrol fiyatının 

ülkesini çok zora sokacağı açıklamasıyla tescillenmişti. 

Çin ise enerji açlığı içinde bulunan ve petrol ve doğalgaz  net ithalatçısı bir ülke olup ekonomisi  

petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan büyük oranda etkilenmektedir. Önümüzdeki dönemde 

de petrol fiyatlarının artış trendinin sürmesi ABD ve Rusya’nın işine geldiği kadar Çin’i 

rahatsız edecektir.  

5.ABD ve SUUDİ ARABİSTAN İşbirliği  

Bu artışın sürmesinin manüple edilmesinde ise başrol oyuncusu Suudi Arabistan olacaktır. 

2017 yılı petrol geliri 134 milyar $ olan ve dünyanın en fazla petrol ihraç eden ülkesi olma 

özelliği ile  OPEC içinde büyük bir ağırlığı bulunan Suudi Arabistan, geçmişte bu gibi hamleler 

yapmıştı. 

Şimdi ABD ve  Suudi Arabistan işbirliğinin gizli gündem maddelerinden biri bu konu olacaktır. 

Suudi Arabistan’ın bu planı uygulama ihtiyacı duyması ABD’nin bu ülke üzerinde artmakta 

olan hakimiyeti  ile doğru orantılı olarak  artacaktır.  

Petrol piyasasının 2017 yılındaki 6.büyük ihracatçısı ve halen yasaklı oyuncusu olan İran için 

bugün ABD tarafından yapılan açıklama dünya enerji satrancının önemli bir hamlesi olmuştur. 

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, 17 Ekim 2018 tarihinde  yaptığı açıklamada “ 5 

Kasım’da devreye girecek ikinci yaptırım paketinde İran petrolüne odaklanacağız ,hedefimiz 

İran’dan petrol alan ülkelerin bunu en kısa zamanda tamamıyla sıfırlamasını sağlamak” 

demiştir. 

Enerji bağımsızlığına doğru giden ve hatta net petrol ihracatçısı pozisyonunu kazanan ABD’nin  

Dünya Enerji denklemini yeniden kurma çabaları dikkat çekmektedir. Günümüzde yaşanan 

çeşitli olaylar nedeniyle  ABD ve Suudi Arabistan arasındaki  ilişkinin arttığı bir dönemden 

geçiyor olmamız hiç te şaşırtıcı değildir.Petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi bu yeni enerji 

oyununu doğru okuduğumuzu ortaya koyacaktır.  

 


