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Petrol Fiyatlarında Uzun Dönemli Çevrimler 

 Fatma Pınar Erdem  İbrahim Ünalmış 

 

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz on yılda yaşanan hızlı yükseliş ve Haziran 2014’ten itibaren devam 

eden düşüş eğilimi emtia fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimlerin tekrar tanımlanmasını gündeme 

getirmiştir. Bu amaçla, bu çalışmada ilk olarak petrol fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimler tespit edilmeye 

çalışılmış ve fiyatların hangi evrede olduğu tartışılmıştır. Bulgular, son 150 yılda petrol fiyatlarında üç uzun 

dönemli çevrimin bulunduğuna işaret etmekte ve 1990’ların ikinci yarısında başlayan son uzun dönemli çevrimin 

2013 yılından sonra düşüş evresine girdiğini ve 2018 yılına kadar devam edeceğini göstermektedir. Bu bağlamda, 

petrol fiyatlarının bir süre daha düşük seyretmesinin petrol ithal eden ülkelerin büyüme ve dış ticaret dengesi 

üzerinde olumlu, ihraç edenlerin büyüme ve petrol gelirleri üzerinde olumsuz etkilerinin olması beklenmektedir.  

 

Fast rise in oil prices in the last decade and downward trend since June 2014 have raised the 

issue of identifying long term cycles (super-cycles) in oil prices. To this aim, in this study firstly 

super-cycles in oil prices are identified and which phase of the cycles oil prices are in is investigated. Results 

indicate that in the last 150 years there are three identified super-cycles in oil prices. Latest super-cycle in oil 

prices, started in the second half of 1990s, has been in the contraction period since 2013 and is expected to last 

in 2018. As our results indicate, oil prices continue stay low, hence, low level of prices will support economic 

growth and reduce oil import bill in importing countries and dampen economic growth and reduce oil export 

revenue in exporting countries.   
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1.  Giriş 

2002 yılından itibaren hızlı yükselmeye başlayan ve 2008 ortalarında tepe noktasına 

ulaşan petrol fiyatları, küresel finansal kriz sonrasında düşse de, bu düşüş uzun soluklu 

olmamıştır. Kriz sonrasında hızlı toparlanan petrol fiyatlarındaki yükseliş 2014 yılının Haziran 

ayına kadar sürmüştür (Grafik 1). Uzun dönemli yükseliş eğilimi sonrasında petrol fiyatlarının 

düşüş eğilimine girmesi uzun dönemli çevrimlerin varlığı konusundaki tartışmaların tekrar 

başlamasına sebep olmuştur. Uzun dönemli çevrimlerin tanımlanması ve çevrimin hangi 

aşamasında bulunduğumuzun araştırılması önümüzdeki dönem fiyat hareketlerine ışık 

tutması nedeniyle hem politika yapıcılar hem de piyasa oyuncuları için önemlidir. Tüketimi ve 

üretimi doğrudan ve dolaylı yollardan etkileyen enerji fiyatlarının yönü, petrol ithal ve ihraç 

eden ülkelerin kamu maliyesi ve para politikalarının oluşturulması sürecinde göz önünde 

bulundurulan bir faktördür. Diğer taraftan, finansal bir varlık olarak alınıp satılan petrolün, 

gelecekteki beklenen fiyatı finansal piyasa oyuncuları için önem arz etmektedir.  

Radetzki (1974), Grilli ve Yang (1988), Cuddington (1992), Pindyck ve Rotemberg (1990) 

ile Reinhart ve Wickham’ın (1994) çalışmaları emtia fiyatlarındaki orta ve uzun dönemli 

eğilimleri araştıran ilk çalışmalardır. Son dönemde ise emtia fiyatlarında uzun dönem 

çevrimleri inceleyen çalışmalar artmıştır (Cuddington ve Jerrett (2008), Cuddington ve Zellou 

(2012), Erten ve Ocampo (2013) ve Jacks (2013)).1 Cuddington ve Jerrett (2008) Christiano-

Fitzgerald bant-geçiren filtre (band pass filtresi) yöntemi ile metal fiyatlarındaki uzun dönemli 

çevrimleri araştırmışlardır. Cuddington ve Zellou (2012) petrol fiyatlarındaki uzun dönemli 

çevrimleri diğer emtia fiyatlarındaki çevrimler ile karşılaştırmışlardır. Erten ve Ocampo (2013) 

emtia fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimlerin uzunluğunu ve büyüklüğünü tanımlamaya 

çalışmışlardır. Petrol fiyatlarındaki uzun dönem çevrimlerini inceleyen çalışmalarda ilk uzun 

dönemli çevrim 1861-1884 yılları arasında tespit edilmektedir, ikinci uzun dönemli çevrimin 

ise OPEC’in kurulması sonrasında 1966 yılı civarında başladığı ve 1996 yılı sonrasında 

tamamlandığı görülmektedir. 2  Son dönemdeki bu çalışmalar, son uzun dönemli çevrimin 

başlamasını BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ekonomik 

performanslarının 2000 yılı sonrasında güçlenmesi ile açıklamışlardır.3  

Bu çalışmada, 2014 yılı Haziran ayında petrol fiyatlarının düşüş eğilimine geçmesi ile 

birlikte petrol fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimler yeniden değerlendirilmiştir. Çalışmada 

çevrim analizlerinde en sık kullanılan iki yöntem olan Hodrik-Prescott (HP) filtresi ve band-

                                                 
1
 Emtia fiyatlarındaki uzun dönemli çevrim analizlerinde Kuznets (1940) ve Kondratiev’in (1925) ekonomideki uzun dönem 

çevrim tanımlaması temel alınmıştır. 
2  

Bakınız Cuddington ve Zellou (2012), Jacks (2013). 
3
 Bakınız Radetzki (2006), Cuddington ve Zellou (2012), Erten ve Ocampo (2013). 
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pass filtresi kullanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde iki yöntem sonucunda ortaya çıkan 

uzun dönemli çevrimler incelenmiş; ikinci bölümde ise petrol fiyatlarındaki çevrimler ile diğer 

emtia ürünleri fiyatlarındaki çevrimler karşılaştırılmıştır. Son bölümde sonuçlar 

değerlendirilmiştir.  

    Grafik 1. Brent Petrolü Fiyat 

(ABD Doları, Cari Fiyatlar) 
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Kaynak: Bloomberg  

2. Veri Seti ve Yöntem 

Literatürde emtia fiyatlarında, büyüme çevrimlerine benzer olarak, kısa dönemli çevrimler 

2 ila 8 yıl; orta dönemli çevrimler 8 ila 20 yıl; “super-cycle” olarak adlandırılan uzun dönemli 

çevrimler ise 20 ila 70 yıl arasındaki hareketler olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma bağlı 

kalarak petrol fiyatlarındaki çevrimlerin tespitinde ilk olarak çevrim analizlerinde en sık 

kullanılan yöntem olan HP filtresi kullanılmıştır. HP filtresinin eksikliklerinden biri sonuçların 

düzeltme parametresine oldukça duyarlı olmasıdır. İkinci olarak da frekans aralığını 

seçmemize imkân sağlayan band-pass filtresi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan band-pass 

filtresi Christiano ve Fitzgerald (2003) tarafından geliştirilmiştir. Bu filtreleme yöntemi, 

çevrimin ayrıştırılmasında belirli bir pencere aralığı ve değişik frekanslar tanımlamaya izin 

vermektedir.4  

Uzun dönemli çevrimlerin ayrıştırılmasında petrol fiyatları için 2015 yılı BP Küresel Enerji 

İstatistik Raporu’ndan (BP Statistical Review of World Energy Historical Data), diğer emtia 

                                                 
4
 Çalışmada evrelerdeki kaymanın önlenmesi amacıyla simetrik filtre kullanılmıştır. 
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fiyatları için ise Dünya Bankası veri setinden yararlanılmıştır. Petrol fiyatları serisi, 1861’den 

2014 yılına kadar reel olarak temin edilmiştir.5 Tarihi petrol fiyatları serisi 1861’den 1944 

yılına kadar ortalama ABD ham petrol fiyatları; 1945’ten 1983 yılına kadar Hafif Arap petrol 

fiyatları (Arabian Light) ve 1984 sonrası ise Brent petrol fiyatları ile oluşturulmuştur (Grafik 2). 

Dünya Bankası’ndan alınan tarım ürünleri ve bakır fiyatları endeksi ise 1960 yılından 

başlamaktadır.  

    Grafik 2. Reel Petrol Fiyatları  

  (ABD Doları, 2014 Yılı Fiyatlarıyla) 

 
Kaynak: BP Küresel Enerji İstatistik Raporu 

3.  Sonuçlar 

3.1. Petrol Fiyatlarındaki Uzun Dönem Çevrimler 

Grafik 3’te HP filtresi uygulaması sonucunda petrol fiyatlarında ortaya çıkan uzun dönemli 

çevrimler sunulmuştur.6 Grafik 4’te ise band-pass filtresi kullanılarak ayrıştırılan uzun dönemli 

çevrimler gösterilmiştir. 7  İki filtreleme yönteminin sonuçları birbirini destekler niteliktedir. 

Grafiklerde uzun dönemli çevrimler dikkate alındığında temel olarak üç tane uzun dönemli 

çevrim gözlenmektedir. 8  İlk uzun dönemli çevrim 1861’de başlamakta ve tepe noktasını 

1867’de yakalayarak 1882 yılı civarında tamamlanmaktadır. Bu çevrimin, petrolün ticarete 

                                                 
5
 BP Küresel Enerji İstatistik Raporu’nda sunulan petrol fiyatı serisi 2014 yılı ABD doları baz alınarak reelleştirilmiştir. 2015 yılı 

fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki yıllık artış oranı ile oluşturulmuştur. 
6
 Literatürde yaygın olarak kullanılan çift yönlü standart HP filtresi uygulanmış ve Backus ve Kehoe’nin (1992) çalışmasında 

yıllık veri için önerdiği üzere düzgünleştirme parametresi (smoothing parameter) 100 olarak kabul edilmiştir.  
7
 Christiano ve Fitzgerald (2003) tarafından geliştirilen filtre başlangıç ve son kesim uzunlukları değiştirilerek kullanılmıştır. 

Çevrim dönemleri 20 ile 70 yıl olarak seçilmiştir. 
8
 Bulgular, Cuddington ve Zellou (2012) ve Jacks (2013) çalışmaları ile örtüşmektedir. 
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konu olması ile başladığı ve ABD ve Avrupa’da yeni başlayan endüstrileşme dönemi ile 

devam ettiği kabul edilmektedir.9 1892-1909 yılları ile 1912-1929 yılları arasında da dalga 

boyları küçük iki çevrim dikkati çekmektedir. 1892 yılında başlayan çevrimde ABD’deki 

üretimin düşmesi ve Rusya’nın petrol ihracatının azalması fiyatların artmasında etkili 

olmuştur. Fiyatların düşüş eğilimine girmesi ise ABD’de Texas eyaletinde petrol üretiminin 

başlamasının sonucudur.10  1912 yılında başlayan diğer çevrimin gelişmesinde ise Birinci 

Dünya Savaşı’nın etkili olduğu düşünülmektedir.  

    Grafik 3. Petrol Fiyatlarındaki Uzun Dönemli Çevrimler: HP Filtresi 

 
 

1885-1966 dönemi ise petrol arzının büyük petrol şirketleri tarafından kontrol edilmesi 

sonucu fiyat hareketlerinde sabit bir seyrin izlendiği dönemdir.11 Cuddington ve Zellu (2012), 

bu dönemi yorumlamanın fiyat kontrolleri ile ABD ve Avrupa ekonomileri açısından petrolün 

daha az önemli olması nedenleriyle zor olduğunu belirtmişlerdir. İkinci uzun dönem çevrim 

olarak adlandıracağımız dönem ise 1967-1969 yılları civarında başlamakta ve 1996-1998 

civarında tamamlanmaktadır. İkinci uzun dönemli çevrim, OPEC’in kurulması sonrasında 

başlamıştır. Bu dönemde 1960’larda Japonya’nın hızlı büyümesinin de etkili olduğu 

literatürde belirtilmektedir.12  Diğer taraftan, 1960’larda hızla endüstrileşmeye başlayan ve 

Asya Kaplanları olarak bilinen Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan ekonomilerinin 

de bu çevrimdeki etkisi önemlidir.  

                                                 
9
 Bakınız Hamilton (2011).  

10
 Bakınız Hamilton (2011). 

11
 Söz konusu dönemde büyük petrol şirketlerinin petrol piyasasındaki etkinliğini Federal Ticaret Komisyonu için 1952 tarihinde 

hazırlanan rapor özetlemektedir (https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/Petroleum/ftc7.htm).   
12

  Bakınız Cuddington ve Zellu (2012). 
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İçinde bulunduğumuz son uzun dönemli çevrim ise 1998 yılında başlamıştır. Bu çevrimin, 

yükselen piyasa ekonomilerinde, özellikle Çin’de, talebin artması, şehirleşme ve 

endüstrileşme oranlarının yükselmesi ile başladığı düşünülmektedir.13 Çevrimin gelişmesinde 

küreselleşmenin hızlanması, küresel konjonktürün olumlu seyri, küresel likiditenin 

yükselmesi, bilgi teknolojisinin gelişmesi ile ülkeler arasındaki iş birliğinin artması ve emtia 

ürünlerinin finansallaşması etkili olmuştur.14 2008 küresel finansal krizi sürecinde diğer varlık 

fiyatları ile birlikte petrol fiyatları da hızla düşmüştür. 2008 sonrasında hızla toparlanan petrol 

fiyatları, 2014 yılının ikinci yarısına kadar yükselmeye devam etmiştir. Her ne kadar küresel 

kriz petrol fiyatlarında bir kırılmaya sebep olsa da ayrıştırılan son uzun dönemli çevrim, petrol 

fiyatlarının 2012-2013 yılları itibarıyla yükseliş döneminde olduğunu göstermektedir.15 

    Grafik 4. Petrol Fiyatlarındaki Uzun Dönemli Çevrimler: Band-Pass Filtresi 

 
 

Petrol fiyatları için yapılan filtreleme analizi sonrasında elde edilen bulgular 1861 yılından 

bu yana üç tane uzun dönemli çevrimin varlığını desteklemektedir. Önceki uzun dönemli 

çevrimleri incelediğimizde çevrimlerin genelde 20-30 yıl civarında tamamlandığı 

görülmektedir.16 Bu çerçevede, bulgular son uzun dönemli çevrimin 2018 yılına kadar devam 

edeceğine, dolayısıyla petrol fiyatlarının bir süre daha düşük seviyelerde kalacağına işaret 

etmektedir. Son fiyat çevriminin 2013 yılı sonrasında daralma dönemine girmesinde, Erten ve 

Ocampo’nun (2013) da belirttiği gibi, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin 

                                                 
13

 Rogers (2004), Heap (2005), Radetzki (2006), Cuddington ve Zellou (2012), Ertan ve Ocampo (2013) gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin hızlı büyüme dönemleri ile son dönem çevrimini ilişkilendirmişlerdir.  
14

 Bakınız Farooki (2009) ve Pollin ve Heintz (2011). 
15

 Son uzun dönemli çevrimin dönüm noktası filtreleme yöntemi ile başlangıç ve son kesim uzunluğuna duyarlı olsa da tüm 
yöntemler en geç 2013’te çevrimin aşağı yönlü döndüğünü göstermektedir. 
16

 Bu tespit, Jacks’in (2013) çalışmasındaki uzun dönemli çevrim uzunlukları ile örtüşmektedir.  
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yavaşlamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, 2004-2008 yılları arasında sürekli 

artan petrol fiyatları petrol üretimi yatırımlarını artırarak; orta ve uzun vadede arzı arttırmıştır. 

İş çevrimlerinin daralma evresine girmesi ile arz fazlasının bir arada yaşanması fiyatları hızlı 

bir şekilde düşürmektedir.  

3.2. Petrol ve Diğer Emtia Fiyatları Arasındaki İlişki 

 Geçtiğimiz 20 yılda emtia ürünlerinin finansal varlık olarak ticareti yaygınlaşmış ve bu 

nedenle emtia fiyatları finansal piyasa dinamiklerinden doğrudan etkilenir hale gelmiştir.17 

Emtia ürünlerinin finansallaşmasının bu ürünlerin uzun dönemli fiyat çevrimlerine nasıl 

yansıdığı hususunda literatür henüz oluşmaktadır. İlgili literatüre katkı amacıyla bu bölümde 

finansallaşmanın yaşandığı dönemde petrol, bakır ve tarım ürünleri fiyatları çevrimlerinin 

davranışında değişiklik olup olmadığı incelenmektedir. Tarım ve metal fiyatlarına ilişkin tarihi 

veriye ulaşılamadığından çevrimler 1960 yılından başlayarak tespit edilmiştir. Grafik 5’te 

petrol, tarım ve bakır fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimler sunulmuştur.  

    Grafik 5. Petrol, Tarım ve Bakır Fiyatlarında Uzun Dönemli Çevrimler: Band-Pass Filtresi 

 
 

Uzun dönemli çevrimler incelendiğinde 1998 yılından sonra diğer emtia ürünlerindeki 

uzun dönemli çevrimlerin petrol fiyatları ile beraber hareket ettiği gözlenmektedir. 1998 

yılı öncesinde güçlü ortak bir hareket izlenmemektedir. Bakır fiyatlarında ilk uzun dönemli 

çevrimin 1960 yılında başladığı ve 1980’lerin ortasında tamamlandığı görülmektedir. 

Tarım fiyatlarında ise 1970 yılında başlayan çevrim 1991 yılında tamamlanmıştır. Her üç 

                                                 
17

 Bakınız Cheng ve Xiong (2014). 



 

 

Sayı: 2016 – 12 / 12 Nisan 2016 

 
Ekonomi Notları                   8 

 

emtia fiyatındaki son çevrim, başlangıç tarihleri farklılaşsa da 1990’ların ikinci yarısından 

itibaren birlikte ilerlemektedir. Fiyat çevrimlerinin ortak hareketinin kaynağı olarak 

gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu emtia talebi de gösterilebilir. Fakat talep artışının 

özellikle 2000’lerin ilk yarısında yaşanması ortak fiyat hareketlerinde emtia ürünlerinin 

finansallaşmasının da etkili olabileceğini düşündürmektedir. Bulgular, Cuddington ve 

Jerret (2008), Cuddington ve Zellou (2012) ile Erten ve Ocampo (2013) çalışmaları ile 

örtüşmektedir. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz on yılda yaşanan yükseliş ve Haziran 2014’ten itibaren 

gerçekleşen düşüş fiyatlardaki uzun dönemli çevrimlerin incelenmesini gündeme getirmiştir. 

Çalışmada ilk olarak petrol fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimlerin ayrıştırılması amaçlanmış; 

ikinci olarak da petrol ile diğer emtia fiyatlarındaki uzun dönemli çevrimlerin ortak hareketi 

incelenmiştir.  

Bulgular, petrol fiyatlarında 150 yıllık dönemde 3 tane uzun dönemli çevrimin oluştuğuna 

işaret etmektedir. Petrol fiyatlarındaki son uzun dönemli çevrim 1998 yılında başlamış ve 

2013 yılına kadar yükseliş evresine devam etmiştir. Ayrıca, 2014 yılının ikinci yarısında petrol 

fiyatlarının düşmeye başlaması uzun dönemli çevrim bulguları ile örtüşmektedir. Bulgular son 

uzun dönemli çevrimin 2018 yılına kadar devam edeceğine, dolayısıyla petrol fiyatlarının bir 

süre daha düşük seviyelerde kalacağına işaret etmektedir. Diğer taraftan, petrol fiyatları ve 

diğer emtia fiyatlarının 1990’ların ikinci yarısından itibaren beraber hareket etmeye 

başladıkları gözlenmiştir. Bu ortak hareketin temel nedeni yükselen piyasa ekonomilerindeki 

talebin yükselmesi olsa da emtia ürünlerinin finansallaşmasının da bu gelişmelerde etkili 

olduğu düşünülmektedir.   

Petrol fiyatlarının kalıcı olarak düşmesinin petrol ithal eden ülkelerin büyüme ve dış 

ticaret dengesi üzerinde olumlu, petrol ihraç eden ülkelerin üzerinde ise olumsuz sonuçları 

olduğu bilinmektedir. Çalışmanın sonuçları düşük petrol fiyatlarının bir süre daha devam 

edeceğine işaret emektedir. Bu bağlamda, petrol ithal eden ülkelerde düşük petrol fiyatlarına 

bağlı olarak ekonomik büyümede ılımlı canlanma ve dış ticaret dengesinde iyileşme, petrol 

ihraç eden ülkelerde ise düşük ya da negatif ekonomik büyüme ile düşük petrol gelirleri 

beklenmektedir.  
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