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Sunuş 
 

Enerji güvenliği, uluslararası ilişkiler gündeminde her zaman 

üst sıralarda yer almıştır. Ancak son yıllarda enerji sorunlarının 

ekonomik, ekolojik, jeopolitik ve teknolojik boyutlarıyla karma-

şık hale gelen yapısı konunun önemini daha da arttırmıştır. 

Özellikle Dünya nüfusunda meydana gelen artış, sera gazlarının 

salınımından kaynaklanan küresel iklimdeki kanıtlanmış deği-

şiklikler ve enerji kaynaklarının ömrünün sınırlı olması gibi ge-

lişmelerin orta vadede, bölgesel ve küresel karmaşaya yol açabi-

leceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede enerji güvenliğini 

sağlamaya yönelik sivil asker herkesin birlikte hareket etmesinin 

ve ortak çaba oluşturmasının gerekliliğine inanılmaktadır.  

 

Bu bakış açısıyla düzenlediğimiz sempozyumda uluslararası 

camianın konu ile ilgili değerli politikacı, bürokrat, yönetici ve 

akademisyenler bir araya getirildi. İki gün süren ve ayrıntılarına 

bu bildiri kitabında yer verilen görüşlerin küresel enerji güven-

liğinin iyileştirilmesine yönelik uluslararası işbirliğine katkıda 

bulunacağına içtenlikle inanıyor ve başta değerli konuşmacılar 

olmak üzere, bu başarılı organizasyonda emeği geçen herkese 

teşekkür ediyoruz. 
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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI  

ORGENERAL HASAN AKSAY’IN  

AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

Hava Orgeneral Hasan AKSAY 

Harp Akademileri Komutanı, Türkiye  

1947 yılında Ödemiş’te doğan Hava Orgeneral Hasan AKSAY, 1967 yılında 

Hava Harp Okulundan mezun olmuş, 1969 yılında uçuş eğitimini tamamlaya-

rak Türk Hava Kuvvetleri saflarına katılmıştır.  

1979 yılında Hava Harp Akademisine girmiş 1981 yılında Kurmay Subay 

olarak mezun olmuştur.  

Orgeneral Aksay, muhtelif görevlerde bulunduktan sonra 1989–1991 yılları 

arasında Kanada’da Askeri Ataşesi, İtalya’nın Ghedi Hava Üs’sünde ve Bos-

na–Hersek’te Barışı Koruma Harekâtı kapsamında 162’nci Hava Birlik Komu-

tanı olarak yurtdışı görevlerinde bulunmuştur.  

1994’te Tuğgeneral, 1998’de Tümgeneral, 2002’de Korgeneral rütbesine ve 

2007 yılında Orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Hasan Aksay, Harp Akademi-

leri Komutanlığı görevine atanmıştır.  

Hava Orgeneral Hasan Aksay 1974 Kıbrıs Barış Harekât gazisi olup, ayrıca 

olağanüstü hal bölgesinde bölücü unsurlarla yapılan mücadeledeki başarılı ça-

lışmaları nedeniyle Gnkur. Bşk.lığı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat ve 

TSK. Başarı Madalyaları ile taltif edilmiştir. Ayrıca NATO Madalyası sahibidir.  

Orgeneral Hasan Aksay, evli olup, iki çocuk sahibidir. 
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Sayın Bakanlar; Sayın Komutanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Saygıdeğer Silah Arkadaşlarım; Değerli konuklar,  

Harp Akademileri bünyesinde yer alan Stratejik Araştır-

malar Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu “Enerji Güvenliğine 

Ortak Çözüm Arayışları” konulu sempozyuma katıldığınız için 

hepinize teşekkür ederim. Harp Akademileri Komutanlığı’na 

hoş geldiniz. 

Bilindiği gibi, enerji güvenliği Dünya gündeminde en üst 

sırada yer alan öncelikli konulardan biridir. Enerji uluslararası 

ilişkilerde her zaman etkili olmuştur. Ancak hızla artan küresel 

enerji talebi* ve enerji güvenliğine ilişkin yükselen riskler nede-

niyle bu etki, günümüzde çok daha ezici bir hal almıştır.** Gü-

venli bir enerji geleceği doğrultusunda atılması gereken her 

adımda küresel düzeyde uluslararası iş birliği elzem görülmek-

tedir. Bu nedenle, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Dünya Enerji Konseyi (WEC), Pet-

rol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) gibi enerji güvenliği 

asli kuruluş görevleri arasında olan organizasyonların yanı sıra; 

Avrupa Birliği (AB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD), Kuzey Atlantik Paktı Organizasyonu (NATO), Birleş-

miş Milletler (BM) gibi ekonomik, siyasi ve askeri iş birliği ör-

gütlerinin gündeminde de merkeze oturmuştur [1–14].  

İki gün süreyle devam edecek olan bu sempozyum, ulusla-

rarası camianın konu ile ilgili değerli politikacı ve bürokratları 

ile söz konusu uluslararası siyasi, askeri, ekonomik ve enerji iş 

                                                 
* Enerji güvenliği görece olarak yeni bir terimdir ve 2004 yılında Dünya Enerji 

Ajansı [WEA] tarafından, çeşitli formlarda yeterli miktarda enerjinin erişile-

bilir maliyetle, kolaylıkla ulaşılabilir, çevre üzerinde kabul edilemez tersinir 

bir etki yaratmadan sürdürülebilir şekilde elde edilebilmesi şeklinde tanım-

lanmıştır. Enerji güvenliğinin üzerinde uluslar arası camiada fikir birliğine 

varılmış tek bir tanımı yoktur ve ülkelere göre algılamaları farklılık göster-

mekle bulunmakla, hem arz hem de talep güvenliğini kapsamaktadır[5]. 
** Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, mevcut politikalarla devam edildi-

ği takdirde, küresel enerji gereksiniminin 2030 yılına kadar % 50’den fazla 

artacağı, 2050 yılında ise iki-üç katına çıkacağı öngörülmekte, bu durumun 

sürdürülebilir olmadığı değerlendirilmektedir[6,9,10-13] 
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birliği organizasyonlarının saygıdeğer temsilcilerinin yanı sıra; 

üniversitelerden ve çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların-

dan yöneticileri ve yetkili uzmanları bir araya getirmiştir. Sem-

pozyumun ülkeler, kurum ve kuruluşlar arasında görüş alışve-

rişi sağlayarak küresel enerji güvenliğinin iyileştirilmesine yöne-

lik uluslararası iş birliğine katkıda bulunacağına içtenlikle ina-

nıyor ve öncelikle Harp Akademileri Komutanlığı adına böyle-

sine önemli bir konunun ele alındığı bu toplantıya ev sahipliği 

yapmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. 

Dünya ekonomik, ekolojik, jeopolitik ve teknolojik 

boyutları olan karmaşık enerji sorunlarıyla yüzleşmektedir. 

Ekonomik ve sosyal gelişmede hayati bir role sahip olan enerji, 

bu özelliği ile ülkelerin ulusal güvenliğini de önemli ölçüde 

etkilemektedir. İlk petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkelerde 

enerji bağımsızlığı, enerji politikalarının en önemli hedefi haline 

gelmiştir [1]. 90’lı yıllardan itibaren başta küresel ısınma olmak 

üzere ekosistemi tehdit eden enerji ile ilişkili çevre sorunlarının 

yarattığı risklerin farkına varılmasıyla, ekolojik faktörler de 

enerji politikalarını etkileyen hayati unsurlardan biri olarak 

belirmiştir. Bu dönemde, sürüdürülebilir gelişme kavramı 

ortaya atılmış, çevre güvenliğinin enerji seçeneklerine getirdiği 

kısıtlamalar nedeniyle enerji güvenliği sorunu daha da karmaşık 

bir hal almıştır. Açıktır ki, Dünya enerjide yeni bir döneme 

girmektedir. Dünya’nın, güvenli, erişilebilir maliyette ve 

sürdürülebilir enerji akışına gereksinimi bulunmaktadır. Bu 

nedenle, düşük karbon ekonomisine geçiş süreci başlatılmıştır 

ve yeni bir endüstriyel devrimin koşulları oluşturulmaktadır 

[12, 15–17]. Piebalgs’ın*** da bir konuşmasında ifade ettiği gibi, 

“Enerji arz güvenliğine tekil bir çözüm yoktur. Kolay bir çözüm 

de yoktur.” [17]. 

Önümüzdeki on yıllarda başta AB ülkeleri olmak üzere ge-

lişmiş ülkelerde alternatif enerji kaynaklarının payının önemli 

ölçüde artırılması planlanmaktadır [15–17]. Ancak, bu artışın 

küresel enerji gereksinimindeki artışı karşılamakta yeterli ola-

                                                 
*** Andris Piebalgs, Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi. 



 8 

mayacağı ve kısa ve orta vadede enerjide petrol ve doğal gaza 

bağımlılığın önemli ölçüde devam edeceği bilinmektedir. 2050 

yılında enerji talebinin %50’si hala fosil yakıtlı enerji kaynakla-

rından karşılanıyor olacaktır. Bu nedenle, enerjide dışa bağımlı-

lığın günümüzdeki anlamı hala petrol ve doğal gaza bağımlılık-

tır. Kısa ve orta vadede arz güvenliği için kesintisiz petrol ve 

doğal gaz akışının sağlanması zorunludur [9, 10–13, 18, 19]. 

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında dışa bağımlılığa yönelik 

risklerin idaresi için çeşitliliğin sağlanması en önemli unsurdur. 

Çeşitlilik, yakıt tiplerinin (enerji karışımının), yakıt kaynakları-

nın (arzı sağlayan ülke ve şirketlerin), teknoloji tiplerinin ve 

teknoloji kaynaklarının çeşitlendirilmesini kapsayan geniş bir 

kavramdır [20]. 

IEA’nın verileri, OPEC–dışı üretimin önümüzdeki on yıllık 

dönemde azalmaya başlayacağını ve OPEC’in Dünya petrol ar-

zındaki payının hızlı şekilde artacağını göstermektedir.**** Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika petrol ve doğal gaz kaynaklarının Dün-

ya’nın artan enerji gereksiniminin karşılanmasında kritik öneme 

sahip olacağı değerlendirilmektedir. OPEC petrol üretiminin üç-

te ikilik bölümü Orta Doğu Ülkeleri tarafından sağlanacaktır. Ek 

petrol ve doğal gaz ithalatının büyük bir kısmı, Orta Doğu’dan 

deniz yolu ile bir kaç farklı rotayla gerçekleştirilecektir [1–3, 6]. 

Yeterince istikrarlı olmayan bölgelerden güvenli olmayan 

yollarla enerji ithaline bağımlılığın hızla artması; bazı tedarikçi 

ülkelerdeki istikrarsız politik iklime bağlı fiyat oynamaları; Çin 

ve Hindistan gibi yükselen ekonomilerdeki hızlı talep artışının 

ek enerji arzını yutması, petrol ve doğal gaz kaynaklarının 

azalmaya başlamasına***** karşın yeni enerji yatırımların yetersiz-

                                                 
**** IEA’nın 2007 verilerine göre, OPEC’in konvansiyonel ve konvansiyonel ol-

mayan petrol üretimindeki payı günümüzde % 42 iken, bu oran OPEC Ül-

kelerinin gerekli yatırımı yapması kaydıyla 2030 yılında % 42’ye ulaşacak-

tır[10]. 
***** Aşağı yukarı 50 ülkede ham petrol üretimi en üst değerine ulaşmış bulun-

maktadır. Buna Dünya’nın en büyük sekiz üreticisi de dahildir. ABD 

1971’de, Kanada 1973’de, İran 1974’de, Endonezya 1977’de, Rusya 1987’de, 

İngiltere 1999’da, Norveç 2001’de ve Meksika 2002’de üretimde pik değerine 
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liği, küresel ısınmanın neden oluğu kısıtlamalar enerji güvenli-

ğine ilişkin belirsizliği ve kaygıları arttırmaktadır. Dünya ciddi 

enerji güvenliği sorunları ile karşı karşıyadır [1–3, 5, 6, 10, 15]. 

İçeriği farklı olmakla birlikte her iki tarafta da –talep tara-

fında enerji arzının, arz tarafında ise enerji talebinin sürekliliği 

ile ilgili– ciddi stratejik kaygıların doğduğu bilinmektedir. Son 

yıllarda, AB, ABD, Japonya, Çin ve Hindistan gibi büyük tüketi-

ci ülkeler petrol ithalatında bir kaç OPEC ülkesine artan bir şe-

kilde bağımlı hale gelmektedir. Üretici ülkeler ve geçiş ülkeleri 

arasındaki rekabetin yanı sıra, sınırlı olan aynı kaynaklara ba-

ğımlılığın artması en büyük ithalatı gerçekleştiren ülkeler ara-

sındaki rekabeti de giderek arttırmaktadır. Bu durum ülkeler 

arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, 

enerji konusu dış politika ve ulusal güvenlik politikalarının 

önemli bir parçası haline gelmiştir [2 , 6, 17, 18]. 

Enerji piyasalarının serbestleştirilmesi ve enternasyonalleş-

tirilmesi çabalarına rağmen, her ülke ve bölgesel ülke grubu ay-

nı zamanda enerjiyi stratejik bir meta olarak ele almaktadır [1]. 

Petrol ve doğal gaz gibi hammaddelerin sadece ekonomik mal-

lar olarak değerlendirildiği devir çoktan kapanmış gözükmek-

tedir. Enerji arzının stratejik sebeplerle kesilebildiğinde yakın 

zamanda Rusya–Ukrayna arasında doğan kriz örneğinde hepi-

miz şahit olduk. Enerji artık alenen kullanılan bir stratejik silah 

ve meşru bir güvenlik sorunudur. Bu nedenle enerjinin AB gibi, 

BM ve NATO gibi asli olarak en güç güvenlik sorunlarının üste-

sinden gelmek için kurulmuş olan uluslararası topluluk ve ör-

gütlerin merkez temalarından biri haline gemleş olması kimse 

için şaşırtıcı değildir. Soğuk Savaş sonrası dönemde, Enerji gü-

venliği NATO’nun yeni görevlerinden biri olarak belirmiş ve 

hâlihazırda sorumlu başka bir uluslararası organizasyon ya da 

kurumlaşmış yapı bulunmadığı için, NATO Avrupa–Atlantik 

                                                                                                          
ulaşmıştır. Bu durum Dünya Petrol piyasasını ve petrol fiyatlarını etkileyen 

önemli faktörlerden biridir. Küresel petrol üretimi tepe değerine ulaşması 

giderek daha büyük fiyat artışlarına ve güvenlik risklerine neden olacaktır 

[2]. 
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bölgesinin özellikle enerji kaynaklarının ve bunların iletim yol-

larının fiziksel güvenliğinin temel garantörü olarak anılmaya 

başlanmıştır [10, 14, 21, 22]. 

Enerji kaynaklarının dengesiz dağılımı nedeniyle günü-

müzde dışa bağımlılık ne yazık ki kaçınılmazdır. Bu nedenle, 

dışa bağımlılığın doğru bir şekilde idaresi çok önemli hale gel-

miştir [18]. Enerji ithal eden ülkeler enerji talebindeki artışa gem 

vurmak ve bağımlılığı azaltmak için çok daha etkili politikaları-

nı geliştirmeye çabalamaktadır. Çözüm yolu, enerji üretim ka-

pasitesinin, enerji verimliliğinin, çeşitliliğin ve şeffaflığın arttı-

rılması ve güvenli bir enerji ağının oluşturulması olarak sap-

tanmaktadır. Taraflar için karşılıklı faydalar sağlayan çözümler 

bulunması için üretici ve tüketici ülkeler arasındaki diyalog ge-

reksinimi devam etmektedir [6, 8]. 

Türkiye eşşiz coğrafi konumuna ve bölgedeki siyasi 

gücüne bağlı olarak gerek sorunların gerekse çözümlerin tam da 

merkezinde yer almaktadır. Enerji arz güvenliğinin 

sağlanmasında dışa bağımlılığa yönelik risklerin idaresi için 

enerji kaynaklarının yanı sıra arzı sağlayan ülkelerin ve geçiş 

yollarının çeşitlendirilmesi de son derece önemlidir. İstikrarlı, 

güvenli, laik ve demokratik bir geçiş ülkesi olarak Türkiye, arzı 

sağlayan ülkelerin ve gerekse enerjinin bu ülkelerden iletim 

yollarının çeşitlendirilmesindeki mevcut ve potansiyel rolü ile, 

küresel enerji pazarı için Bölge’deki en önemli devlet 

aktörlerden biridir. Dünyanın petrol ve doğal gaz rezervlerinin 

yüzde yetmişinden fazlasına sahip olan bir bölgedeki ülkelerin 

çoğuna oldukça yakın bir konumda yer alan Türkiye, gerek 

Hazar ve Orta Doğu gerekse Rusya petrol ve doğal gazı için 

güvenli bir enerji ulaştırma yoludur. Bu enerji kaynaklarının 

orijininden AB piyasasına aktarılması ve Hazar, Orta Doğu ve 

Rusya’ya bağımlığın çeşitlendirme yoluyla dengelenmesiyle, 

gerek arzın sürekliliğine gerekse tedarikçi ülkeler arasında 

doğacak rekabetin makul fiyatlarla petrol ve doğal gaz teminine 

katkı sağlama potansiyeli, Türkiye’nin stratejik önemini arttıran 

en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Mevcut Bakü–

Tiflis–Ceyhan Petrol ve Mavi Akım Doğal Gaz boruhatlarının 
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yanısıra, AB’nin çeşitlendirme stratejilerinin en önemli 

projelerinden biri olan, Orta Doğu ve Hazar doğal gazını 

Türkiye üzerinden Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya 

yoluyla Merkezi Avrupa’ya ulaştırılması için planlanan 

Nabucco projesinde Türkiye’ye kilit rol biçilmiştir. Türkiye bu 

alandaki potansiyelini değerlendirerek hem kendi ulusal arz 

güvenliğinin hem de küresel arz güvenliğinin arttırılmasına 

katkıda bulunacak strateji ve politikaların uygulanmasına 

yönelik çabalarını sürdürmektedir [7, 18, 23, 24]. 

Jeopolitik olaylar petrol ve doğal gaz sektöründeki 

gelişmeleri büyük ölçüde etkilemektedir. Önümüzdeki birkaç 

on yıl için yeryüzündeki petrol ve doğal gaz rezervleri yeterli 

olduğundan kaynak problemi bulunmamakla birlikte, 

kaynakların akışının sağlanmasına ilişkin problemler söz 

konusu olabilir [20]. 

Sadece coğrafi konum ve teknik altyapıya sahip olmak, 

günümüzün karmaşık enerji ilişkilerinde yeterli değildir. Tüm 

bu avantajların jeopolitik koşulları göz önünde bulduran ayrın-

tılı stratejilerle ve proaktif siyasi politikalarla desteklenmesinin 

zorunluluğu açıktır [18]. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in, 

NATO’nun ve önde gelen tüm Avrupa ve Avrupa–Atlantik Ku-

rumlarının üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke ola-

rak, bölgesinde ve tüm dünyada dostluk ve iş birliğinin gelişti-

rilmesine yönelik barışçıl bir politika izlemektedir. Konumu ve 

bölge ülkeleriyle kültürel ve tarihsel bağları, Türkiye'yi; Avrupa, 

Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz bölgele-

rinin her birinin güvenliğinde anahtar bir oyuncu yapmaktadır 

[7, 18, 23, 24]. Kuruluşundan beri dış politikasını Büyük Önde-

rinin “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesiyle şekillendiren laik, 

demokratik, istikrarlı ve güçlü bir ülke olarak, Türkiye’nin taraf-

lar arasındaki dengenin sağlanmasında ve arz ve talep tarafının 

çıkarlarını dengeleyen barışçıl çözümlere ulaşılmasında önemli 

katkılar sağlayabileceği inancındayız. Barışçıl bir çözümün, ta-

raflar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve tarafların birbirinin 

sorunları, politika ve stratejileri hakkında yeterli bilgi sahibi ola-

rak birbirinin sesine kulak vermesiyle mümkün olacağı açıktır. 
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Bunun sağlanabilmesinin yolu olarak uluslararası bir yapının 

kurulması için çaba sarf etmenin zamanının geldiğine inanıyo-

ruz. Bu Sempozyumun bu doğrultularda küçük de olsa bir katkı 

sağlaması ise en büyük dileğimizdir.  

Değerli konutlar, asli görevi, yasalarımızın verdiği güçle 

ülkemizin savunulması ve uluslararası anlaşmaların verdiği im-

kanla bölgesel güvenliğe katkı sağlamak olan Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin neden enerji güvenliği ile ilgili bir sempozyum dü-

zenlediği akla gelebilir. Günümüzde, tehdidin mahiyetinde 

meydana gelen değişikliğe paralel olarak, güvenlik kavramının 

da içeriği değişmiş ve genişlemiştir. Bu bağlamda, güvenlikle il-

gili bir öngörüye ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Dünya 

nüfusunda meydana gelen artış, sera gazlarının salınımından 

kaynaklanan küresel iklimdeki kanıtlanmış değişiklikler ve 

enerji kaynaklarının ömrünün sınırlı olması gibi konuları dikka-

te aldığımızda orta vadede; sosyal, ekolojik ve ekonomik sıkıntı-

ların ulusal, bölgesel ve küresel karmaşaya yol açacağı görü-

şündeyiz. Nitekim bunların örneklerini değişik ölçeklerde de ol-

sa günümüzde yaşamaktayız. Şimdiden, bunlarla ilgili mücade-

le yöntemleri geliştirebilmek için sivil asker herkesin birlikte ha-

reket etmesinin ve ortak çaba oluşturmasının gerekliliğine ina-

nıyoruz. Bu sempozyumu düzenlerken güttüğümüz amaçlardan 

birisi de böyle bir iş birliğine dikkatleri çekmek olmuştur. 

Sayın Bakanlar; Sayın Komutanlarım, Değerli Katılımcılar, 

Saygıdeğer Silah Arkadaşlarım, değerli konuklar katılımlarınız 

için tekrar teşekkür ediyorum ve Sempozyumun verimli geçme-

sini diliyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
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1989’da Kara Harp Akademisi’ne girmiş ve 1991’de Kurmay Subay olarak me-

zun olmuştur. Çeşitli karargâh ve birlik komutanlığı görevlerinde bulunan Al-

bay Küçükşahin, 1992 ile 2002 arasında Atina Askerî Ataşeliği, Kara Ataşesi ve 

Silahlı Kuvvetler Ataşesi görevlerinde bulunmuştur. Albay Küçükşahin, 2004 
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dır. 
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Sayın Bakanım,  

Sayın Komutanım, 

Değerli Katılımcılar ve Misafirler 

Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tara-

fından koordine edilen “Enerji Güvenliğine Ortak Çözüm Ara-

yışları” konulu sempozyuma hoş geldiniz.  

Günümüzde, şirketlerin ve devletlerin artan nüfuslarına 

ve gelecekten beklentilerine paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli 

artmaktadır. Enerji, aynı zamanda modern insan için vazgeçil-

mez bir unsurdur. Artan enerji ihtiyacı, ülkelerin, menfaatleri-

nin kesiştiği ve üzerinde devlet politikalarının şekillendirildiği 

bir konu haline gelmiştir. 

 

Bununla birlikte bölgemiz, dünyadaki petrol ve doğal ga-

zın üretim sahalarının büyük bir bölümünü bünyesinde bulun-

durmakta ve söz konusu yakıtların dağıtım ağının en kritik hal-

kasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, bölgemizin enerji bağla-

mındaki önemi, oluşan hassasiyeti oranında artmaktadır. 
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Orta Asya, Hazar Havzası ve Orta Doğu’da üretilen petrol 

ve doğal gazın, Karadeniz ve Akdeniz Havzaları üzerinden Av-

rupa ve dünya pazarlarına aktarılması büyük önem arz etmek-

tedir. Çünkü, enerji güvenliğinin en önemli unsurları, enerjinin 

kesintisiz akışının sağlanması, kaynak çeşitliliğinin artırılması 

ve enerji kaynakları için alternatif taşıma güzergahlarının oluş-

turulmasıdır. Bunun bir sonucu olsa gerek ki, enerji güvenliği 

konusu, ülkelerin yayınlanan güvenlik strateji belgelerinde gü-

venlik riski olarak ifade edilmektedir. Ancak, bu risk, yönetile-

mediği takdirde, terör olgusunda olduğu gibi orta vadede tehdit 

seviyesine dönüşeceği değerlendirilmektedir. 

Bu kanaatler ve ülkemizin Asya ve Avrupa kıtaları arasın-

daki jeopolitik konumundan da cesaret alınarak sempozyumun 

konusu “enerji güvenliği” başlığı altında seçilmiştir. Sağlıklı bir 

yapılanma için iş birliğinin kaçınılmaz olduğu öngörümüzden 

hareketle, bu sempozyumda, enerji güvenliğine yönelik bir çö-

züm önerisi oluşturulması hedeflenmiştir.  

Bu amaca yönelik olarak, sempozyum üç oturum halinde 

düzenlenmiştir. 
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“Uluslararası Enerji Kuruluşları, AB ve NATO Perspekti-

finden Uluslararası Güvenlik, İstikrar ve İşbirliğinde Enerji Gü-

venliğinin Rolü” konulu birinci oturumda Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı’nın, Uluslararası Enerji Ajansı’nın, NATO’nun, 

bir özel sektör temsilcisi olarak SHELL’in ve bir dernek olarak 

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği’nin başkan veya 

temsilcileri bildirileriyle, konuya küresel bir bakış getirecekler-

dir. Bu oturumun amacı, enerjiye küresel olarak bakan, bu kap-

samda değerlendirmeler yapan ve politikalar üreten kuruluşla-

rın, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından, enerji güvenliğine 

ilişkin görüşlerini ve politikalarını ortaya koyabilmektir.  

Birinci oturumda ele alınacak olan küresel bakış perspekti-

finden sonra “Milli Enerji Stratejileri ve Geleceğe Yansımaları” 

konulu ikinci oturumda; Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgeleri-

ne yoğunlaşılacaktır. Bu oturumda Kafkaslar, Orta Asya, Orta 

Doğu, Balkanlar, Avrupa Birliği ve ABD’den enerji bakanları 

veya temsilcileri, kendi hükümetlerinin enerji politikalarını ak-

taracaklardır.  

“Enerji ve Güvenlik” konulu üçüncü ve son oturumda, 

ikinci oturumun bir uzantısı olarak Bulgaristan Enerji Bakanı 

ülkesinin milli enerji stratejilerine ilişkin görüşlerini açıklayacak. 
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Müteakiben, akademisyenlerin bakış açısından enerji güvenliği 

tartışılacaktır.  

 

Bu son oturumda ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 

(MIT), İngiltere Savunma Akademisi, İstanbul Teknik Üniversi-

tesi ve Harp Akademileri’nden akademisyenler ile Türk Deniz 

Kuvvetleri’nden bir amiral görüşlerini bizlerle paylaşacaklardır. 

Bu oturumun bütünleyici bir özelliği olacağını değerlendiriyo-

ruz. 
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Sempozyum esnasında sunulan bildiriler ve soru–cevap 

bölümlerinde yer alan görüşler Türkçe ve İngilizce olmak üzere 

iki kitapta toplanarak okuyucuların istifadesine sunulacaktır.  

Arz ederim.  
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BİRİNCİ OTURUM 
 

 

 

ULUSLARARASI ENERJİ KURULUŞLARI,  

AB VE NATO PERSPEKTİFİNDEN 

ULUSLARARASI GÜVENLİK,  

İSTİKRAR VE İŞBİRLİĞİNDE  

ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ROLÜ 

 

 

 

Oturum Başkanı: 

Dr.M.Hilmi GÜLER 

(Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) 
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FERENCE TOTH’UN KONUŞMASI 

 

 
 

Ference TOTH 

Üst Düzey Enerji Ekonomisti, Planlama ve Ekonomik Çalışmalar Birimi, 

Nükleer Enerji Bölümü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 

 

Ference Toth Avusturya’nın Viyana şehrinde bulunan Uluslararası Atom 

Enerjisi Ajansı’nın Nükleer Enerji Bölümünde yer alan Planlama ve Ekonomik 

Çalışmalar Biriminde üst düzey enerji ekonomisti olarak çalışmaktadır. Toth, 

Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Corvinus Üniversitesinde de doçent ola-

rak görev yapmaktadır.  

Ferenc Toth sosyo–ekonomik gelişim, kaynaklar, enerji, çevre yönetimi, ge-

lişim ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşim konularında politika analizleri; 

ekonomi ve çevreyle ilgili politika analizlerini ve karar alma süreçlerini destek-

leme metotları; toplumsal, ekonomik ve biojeofizik sistemlerinin matematiksel 

ve bilgisayar modellemeleri konularında araştırma yapmaktadır. Toth Ulusla-

rarası Atom Enerjisi Ajansı’nda küresel çevre değişikliğinin çeşitli yönlerini, 

sürdürülebilir enerji gelişimi, su ve enerji hatları, senaryoları ve nükleer tekno-

lojilerinin gelişimi ve kullanımıyla ilgili konuları ele alan çeşitli projeler üze-

rinde çalışmaktadır. 
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Sayın Bakan Hilmi Güler, bayanlar ve baylar,  

Bugün burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. 

Organizasyon komitesine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını 

bu önemli sempozyuma davet ettiğiniz için teşekkür etmek isti-

yorum.  

Bugün benim görevim, enerji güvenliği konusuna nükleer 

enerji açısından bakmak olacak. Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı’nın görevlerini kısaca anlattıktan sonra, şu anda enerji 

güvenliği konularının tartışıldığı daha geniş bir bağlamı ele ala-

cağım ve ardından nükleer enerjinin yapabileceği katkılar teme-

linde tedarik güvenliği konusuna değineceğim. Nükleer enerji 

konusunda konuşurken, nükleer enerjinin öteki faydalarını ve 

aynı zamanda bu enerji taşımacılığının çevresindeki endişeleri 

de ele almamız gerekecek. Konuşmamı temel mesajlarımızla 

noktalayacağım. 

 

Daha önceden Birleşmiş Milletlerin bir örgüt üzerine te-

meli atılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın ana görevi 

nükleer teknolojilerin güvenli, emniyet içinde ve barışçıl bir şe-

kilde kullanılmasını teşvik etmektir. Ajansının en iyi bilinen ça-

lışma alanı, hem nükleer enerji santrallerinin hem de yakıt dön-
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güsü tesislerinin emniyetinin ve güvenliğinin sağlanması alanı-

dır. Ajans, üye devletlerindeki örgütlerle birlikte çalışarak stan-

dartları geliştirmektedir. 

 

Ajansımızı sıklıkla gazete başlıklarına taşıyan bir başka 

konu, koruma ve gözetleme görevleridir. Ajansın görevi Nükle-

er Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Antlaşmasına ve antlaş-

manın Ek Protokollerine uyulmasını sağlamaktır. Ajansın daha 

az bilinen bir başka çalışma alanı ise bilim ve teknolojidir. Son 

olarak, Nükleer Enerji Bölümümüz üye devletlerde nükleer gü-

cün verimli ve emniyetli bir biçimde kullanılmasını sağlamakta-

dır. Benim çalışmakta olduğum Planlama ve Ekonomik Araş-

tırmalar Kısmı da bu bölümde yer almaktadır.  

Şimdi, enerji tedariki ve güvenliğiyle ilgili daha geniş bir 

bağlama bakalım. Nükleer enerji kullanımının ilk günlerine dö-

nüp baktığımızda, acaba neden nükleer gücü ilk sırada kulla-

namadık? 
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1950’ler ve 60’lar, özellikle savaş sonrası Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da, ekonomik büyümenin altın çağlarını yaşa-

dığı bir dönemdi. Hızla büyüyen ekonomiler, çok fazla enerjiye 

ihtiyaç duymakta ve birçok ülkede büyük enerji kaynağı açığı 

yaşanmaktaydı. Öteki ülkelerse ucuz olan veya güvenli olduğu-

nu düşündükleri ulusal enerji kaynaklarını tüketmekteydi. 

Enerji tedariki güvenliği ve çeşitlendirilmesi de, şaşırtıcı olacak 

belki ama, daha o günlerde bile gündemde olan bir konuydu. O 

yıllarda nükleer enerji temiz, emniyetli ve güvenilir bir enerji 

kaynağı olmayı başarmış görüntüsüne sahipti. Bu durum zaman 

içinde değişti; ancak nükleer enerji ekonominin öteki sektörle-

rinde olumlu yönde teknolojik etkileri tetikleyebileceği ileri bir 

teknoloji olduğu görüntüsüne kesinlikle sahipti. Bu unsurların 

sahip olduğu göreceli önem, ulusal koşullara bağlı olarak ülke-

den ülkeye değişmiştir. 
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Takdim konuşmasını yapan Sayın Bakanın söylediği gibi, 

bugün gündemimizde dünya çapında nükleer enerjinin yeniden 

düşünülmesine yol açabilecek benzer endişelerin yer aldığını 

görebiliriz. Gelişmekte olan birçok ülkede gelişme, yiyecek ve 

su güvenliği önde gelen konulardır. Tedarik güvenliği ve fosil 

yakıtlarının fiyatlarıyla ilgili endişe, hem gelişmekte olan ülkeler 

için hem de gelişmiş ülkeler için önemli bir konudur. İklim de-

ğişikliği ve rekabette ekonomik verimlilik şimdiye kadar geliş-

miş ülkelerin endişesi olurken; özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Asya’daki yerel ve bölgesel hava kirlilikleri giderek gündemde-

ki yerlerini almaya başlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, ge-

nel olarak küresel bir sorundur ve fosil yakıt dışındaki yakıt al-

ternatiflerinin hâlâ geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, benim üzerinde durmak istediğim ilk konu 

şudur: Birçok ülkede hızla büyüyen bir elektrik talebine ve aynı 

zamanda miktarı sınırlı fosil yakıtlarla ilgili endişelere yol aça-

cak çok sayıda unsur vardır; ihracat–ithalat dengesinin öteki 

ucunda, nükleer enerjiyi düşünen birçok ülke yer almaktadır, 

çünkü bu ülkeler burada petrol ve doğal gaz kaynaklarını ihraç 

etme, enerji güvenliğini ve çeşitlendirmesini sağlama ve çevrey-
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le ilgili endişelerdeki çoğalma konusunda giderek büyüyen bir 

fırsat görmektedir. 

 

Şimdi tedarik güvenliğine daha yakından bakacak olur-

sak, bunun hem uzun vadeli kullanılabilirlik ve fiyatlar açısın-

dan, hem de tedarik kesintisiyle ilgili kısa vadeli sıkıntılar açı-

sından son yıllarda dünya çapında büyümekte olan bir endişe 

olduğunu görürüz.  

Bugün herhangi bir ülkedeki güçlü bir enerji stratejisinin 

tedarik güvenliği, enerji verimliliği ve çevrenin korunması gibi 

bir dizi politika konusu ile aralarında çok önemli ticaretin, siner-

jinin ve çok karmaşık bağlantıların bulunduğu öteki konular 

arasında bir denge kurması gerekmektedir. Güçlü bir enerji stra-

tejisinin aynı zamanda gelecekteki koşullar, teknolojik seçenek-

ler, enerji fiyatları, siyasi durumlar ve çevreyle ilgili hedefler gi-

bi geniş bir kapsam altında değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Tedarik güvenliğinin kendisine dönecek olursak, ulusal 

koşullara bağlı olarak bu konuyla ilişkilendirilen birçok tanım 

ve hedef bulunmaktadır. Birçok ülkede, özellikle de gelişmekte 

olan ülkelerde, asıl vurgu yeterli tedarik, ihtiyaç, temel ihtiyaç-

lar ve gelişme hedefleri üzerindedir. 
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Genel olarak vurgulanan bir başka konu, tedarik verimli-

liği, ithal edilen temel enerji kaynağının toplam enerji tüketimi 

içindeki payıdır. Öteki endişe kaynakları tedarikin kesilmesine 

karşı veya fiyatların dalgalanmasına karşı korunma önemlerini 

içermektedir. Bazı ülkelerde ise fiziksel planlar ve altyapı güve-

nilirliği de kilit öneme sahip bir unsurdur. Enerji teknolojilerinin 

ve enerji kaynaklarının genel olarak çeşitlendirilmesi, tedarik 

güvenliğini güçlendirmede oynadığı rol için değil, ama, sadece 

kendi başına bir konu olarak kabul edilmektedir. 

 

Bazı bölgelerde, tedarikin güvenliği konusu komşu ülkele-

re yönelik olan veya komşu ülkelerden gelen tehdidin bir parça-

sı olarak da ortaya çıkmaktadır. Bazı ülkelerde, enerji piyasala-

rının işlemesinin tedarik güvenliğinde kilit öneme sahip bir un-

sur olduğuna vurgu yapılmaktadır. Son olarak, çevreye zarar 

vermeyen kaynakların ve teknolojilerin de altı çiziliyor.  

Şimdi, bu unsurların çoğu, “bir kişinin veya bir grubun 

tüketimi diğerlerinin tüketimini etkilemez ve aynı zamanda 

mahrum bırakılamaz” anlamına gelen ekonomistlerin kamu ma-

lı olarak adlandırdığı şeyin özelliklerine sahiptir. "Mahrum bı-

rakılamaz”, ürün ya da hizmet bir kez sağlandıktan sonra, hiç 

kimse bu ürünün veya hizmetin kullanımından mahrum bırakı-



 31 

lamaz anlamına gelmektedir. Kamu malı, en basit tarifiyle, piya-

salar tarafından yeterince tedarik edilmez; bu nedenle kamuda 

hükümet politikalarının bu malı karşılamasını gerektiren bir ih-

tiyaç doğar. Burada kullanılabilecek birçok araç vardır; bu araç-

lar vergilerden kotalara, asgari standartlara ve öteki araçlara 

kadar uzanan bir yelpazeye sahip olan günlük enerji politikala-

rında kullanılmaktadır. 

 

Tedarik güvenliğinin birçok yönü vardır. Bugün burada 

bunlardan kullanılabilirlik fiyatları ve fiyat değişkenliği üzerin-

de duracağız. 

Enerjinin kullanılabilirliği için kilit öneme sahip strateji, 

çeşitlendirmedir: Enerji kaynakları ve teknolojileri yelpazesi 

içindeki çeşitlendirme, yerel enerji kaynakları ile ithal edilen 

enerji kaynakları arasındaki çeşitlendirme, ayrıca ithal edilen 

enerjinin kaynaklarını ve rotalarını çeşitlendirmedir. Sayın Ba-

kan tarafından belirtilen Nabucco projesi Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin kaynaklara ulaşma yollarını çeşitlendirme yönünde-

ki bir girişimidir. 
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Acil durum stokları da önleme yönelik olan bir başka 

önemli tedbirdir. Avrupa Birliği ile Ekonomik İşbirliği ve Kal-

kınma Örgütü bu konuda benzer politikalara sahiptir. 

 

Bununla birlikte, çeşitlendirme başka ilave masrafları da 

içermektedir; çünkü bu, ülkeleri en az masraflı enerji portföyü 

olarak gördükleri yoldan saptıracaktır ve kamu politikalarının 
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bu masrafların özel bir kararın içine dahil edilmesini gerektire-

cektir.  

Enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin çeşitlendirilmesi 

ilk unsurdu. Nükleer enerji şu anda enerji sepetinin içinde yer 

almıyorsa, birçok ülke nükleer enerjiye sahip olsalardı bunun 

kendileri için ilave bir kaynak olacağını ve böylece çeşitlilik en-

deksini arttıracağını kabul etmektedir. 

 

Yerel enerji kaynaklarına karşı ithal edilen enerji kaynak-

larının kullanımındaki en uygun oranla ilgili ikilem, içinde ken-

di kendine yeterlilik ile ithalata bağımlılık arasındaki seçimleri 

barındırmaktadır.  

Uranyum ya da nükleer yakıt ithal edilse bile, nükleer 

enerji birçok ülkede yerel bir enerji kaynağı olarak kabul edil-

mektedir. Bunun nedeni nedir? Uranyum dünyanın siyasi ola-

rak istikrarlı birçok bölgesinde bulunmaktadır. Uranyum ihraç 

eden ülkeler örgütüyle ilgili ne bir fikir ne de bir kuruluş işareti 

mevcuttur. Rekabetçi yakıt piyasaları mevcuttur. Bir tedarikçi-

den memnun değilseniz, bir sonraki yakıt alımınızda başka bir 

tedarikçiyi tercih edebilirsiniz. 
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Bir sonraki nükleer yakıt yükünüzü stoklayabilmek müm-

kündür. Bazı ülkelerde bu yasalarda bile belirtilmiştir; yani kısa 

vadeli tedarik kesintisi riski bulunmamaktadır. Uluslararası 

Atom Enerjisi Ajansının son teklifi, uluslararası bir yakıt banka-

sının kurulması ve katılımcı ülkelere yeterli tedarik sunmak için 

tedarik garantilerinin oluşturulması yönünde çalışmaların ya-

pılmasıdır. 
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Bu slayt, 2006 tahminlerini ortaya koymaktadır. Sizin de 

görebileceğiniz gibi, enerji kaynakları beş kıtadaki çeşitli kay-

naklardan gelmektedir. Kazakistan, Avustralya, ABD, Kanada 

ve Güney Afrika ana tedarikçilerdir.  

 

Aynı zamanda, kaynaklar kıtalar üzerinde oldukça dağı-

nık bir şekilde yer almaktadır. Şu anda mevcut olduğu bildirilen 

kaynaklar arasında Kanada, Avustralya, Kazakistan, Nijerya, 

Rusya Federasyonu ve Namibya çok büyük kaynaklara sahiptir. 

Yakıt fiyatı seviyeleri bir sonraki konudur. Çeşitli yakıt 

kaynakları dikkate alındığında, fosil yakıtlar için birbiriyle re-

kabet halinde çok sayıda kullanım alanı ve bu yakıtları kullana-

bilecek çok ucuz teknolojiler mevcuttur. Bu nedenle, burada hız-

la büyüyen bir talep vardır. En azından göreceli olarak varil ba-

şına 20/30 dolar seviyesine kadar yükselen petrol fiyatları aynı 

kalacak ve uzun vadede yükselecektir. Uranyum içinse alterna-

tif bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Uranyum kaynakları 

boldur ve bu nedenle çoğu tahminde uranyumun fiyatının uzun 

vadede kilogram başına 130 dolar gibi düşük bir oranda kalaca-

ğı öngörülmektedir. 



 36 

 

Başka bir konu da dalgalanmadır. Temel enerji kaynakla-

rının fiyatı iki katına çıksaydı ne olurdu? Uranyum için, elektrik 

fiyatlarına kabaca %4 oranında bir yansıma olarak dönerdi. 

Kömür için, kömür fiyatlarının ikiye katlanması, kömürle üreti-

len elektrikte fiyatın %40 oranında artması anlamına gelecektir. 

Son olarak, doğal gaz içinse, doğal gaz kullanılarak üretilen 

elektriğin fiyatında %70'lik bir artış yaşanırdı. 
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Bu konuyu özetlemek gerekirse, nükleer enerji tedarik gü-

venliğinin birçok unsurunu enerji tedariki sepetine ekleyebilir; 

yeni kaynakların ve yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlayabi-

lir. Bu, düşük riskli bir yakıt tedarikidir, çünkü kaynaklar dün-

yanın dört bir tarafına dağılmış durumdadır ve çoğunlukla is-

tikrarlı bölgelerden gelmektedir. 

 

Zengin kaynak yelpazesi nedeniyle uzun vadede düşük 

fiyatların olumlu yanları bulunmaktadır; ayrıca yakıt masrafları 

elektrik fiyatının küçük bir bölümünü oluşturduğu için dalga-

lanma riski de düşüktür. Şu anda birçok ülkede bu saydığımız 

faydalar özel yatırımcılar tarafından görülmemektedir. Bu ne-

denle, nükleer enerji daha önce de söylediğim gibi yeterince te-

darik edilmeyen klasik bir kamu malıdır. 

Nükleer enerji konusunda tedarik güvenliği açısından ay-

nı faydalardan söz edecek olursak, aynı zamanda bazı başka ya-

rarları ve ayrıca endişeleri de ele almamız gerekecektir. 
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Yerel ve bölgesel hava kirliliği ve iklim değişikliğinden 

daha önce söz edildi. Bölgesel hava kirliliğinden sorumlu olan 

çok az miktarda hem sülfür hem de nitrojenoksit salınımları ve 

aynı zamanda küresel ısınmadan sorumlu esas sera gazı olan 

karbonmonoksit salınımı söz konusudur. 
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Bu tablo, çok sayıda tedarik teknolojisini karşılaştırmakta-

dır. Sağ tarafta, köşede aşağıya doğru olan çizgilerin gösterdiği 

gibi, hidro enerji ve rüzgar enerjisiyle birlikte, nükleer enerji bir 

yaşam döngüsü temelinde en düşük karbonmonoksit salınıma 

sahiptir. Üstelik bu, yakıtın zenginleştirilmesinden üretilen 

elektriğin kilowatt/saat başına dağıtılmasına kadar bütün süreç 

için geçerlidir.  

Nükleer enerjiden söz edilirken ele alınacak birçok endişe 

bulunmaktadır. Güvenlik, yani elektrik santrallerinin 

operasyonel güvenliği birinci öncelikli endişedir. Bu konuda çok 

iyi bir geçmiş mevcuttur ve giderek daha da iyiye gidilmektedir. 

Dünya, toplamda 13000 yıllık reaktör deneyimine sahiptir ve 

mühendislerimiz bir sonraki tasarım modelini ve bir sonraki ku-

şak enerji santrallerini nasıl geliştireceklerini öğrenmek için bu 

deneyimi kullanmıştır. 

 

Nükleer atık, önemli bir endişe kaynağıdır ve birçok insa-

nı nükleer enerji kullanımının iyi bir yol olup olmadığı konu-

sunda düşündüren bir konudur. Radyoaktif atıkların geçici ola-

rak depolanması için çeşitli stratejiler vardır ve radyoaktif atık-

ların jeolojik imkanlarla ortan kaldırılması en iyi çözüm olarak 

ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu, uranyum fiyatının küçük bir 
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bölümünü oluşturmaktadır: Bugün nükleer atık olarak kabul 

edilen bir şey aslında değerli bir kaynak haline dönüşebilir. 

Nükleer silahların yaygınlaşması gerçek bir risktir. Nükleer si-

lahların yaygınlaşması riskini azaltmak için birçok çaba har-

canmakta; hem teknolojik hem de politik kurumsal tedbirler 

alınmaktadır. Nükleer ekonomi hem keskin bir şekilde hem de 

öteki enerji kaynaklarıyla bağlantılı bir şekilde son 20 yıldır sü-

rekli gelişmektedir. Aslında, bu unsurların dördünde de iyileş-

meler görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, kısa bir süre ön-

ce yapılan bir araştırma, Kuzey Amerika’da, Batı Avrupa’da ve 

Doğu Avrupa’da birçok ülkenin kamu kabul edilebilirliğinde bir 

iyileşme olduğunu göstermektedir. 

 

Bu üçüncü nokta, tedarik güvenliği ile öteki faydaların bir 

sonucu olarak ve nükleer enerji konusundaki endişelerin 

gidirilmesinin bir sonucu olarak, şu anda nükleer enerjiye sahip 

olmayan 60'dan fazla ülkenin nükleer enerji kullanımını hayata 

geçirmekle ilgilenmektedir ve 12 ülke de bu işi ciddi bir biçimde 

ele almakta; kendi ulusal nükleer enerji programlarını oluştur-

mak için atılacak ilk adımları incelemektedir. Herhangi bir ül-

kede, akla gelen sorular şunlardır: nükleer enerji ekonomik açı-

dan verimli olacak mıdır yoksa olmayacak mıdır? Nükleer ener-
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jiye ne kadar ihtiyaç duyulacaktır? Nükleer enerjiye ne zaman 

ihtiyaç duyulacaktır? Enerji planlamasına ve ulusal enerji strate-

jilerine ihtiyaç duyulduğu çok açıktır. Bu nedenle, konuyla ilgi-

lenen üye devletlerimize sunduğumuz yardımımız, aynı za-

manda enerji planlama araçlarını, modellerini ve ülkelerin uy-

gulamalarındaki kapasite inşalarını da içermektedir.  

Özetlemek gerekirse, ana mesajlarımız şunlardır: enerji 

tedariki güvenliğinin birçok yönleri ve birçok hedefleri bulun-

maktadır. Gördüğümüz kadarıyla, nükleer enerji tedarik güven-

liğini güçlendirebilecek bazı özelliklere sahiptir. 

 

Ancak nükleer enerjinin küresel boyutta düşünülmesi için 

birçok başka neden bulunmaktadır. Bu nedenler hızla büyüyen 

talepten yerel kaynaklardan yoksunluğa, fosil yakıtlarının itha-

lat fiyatlarıyla ilgili endişelere, özellikle gelişmekte olan ülkeler-

deki mevcut bütçe dengelerine, rekabetçiliğe, iklim değişikliğine 

ve sürdürülebilirliğe kadar uzanmaktadır. 
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Güvenlik son yıllarda kilit öneme sahip bir konu olarak 

ortaya çıkmıştır. Ancak çevremizde enerjiyle, ekonomiyle ve 

çevreyle ilgili başka birçok konu ve sorun daha bulunmaktadır. 

Nükleer enerji, kesinlikle bütün bu enerji sorunlarına karşı mu-

cizevi bir çözüm değildir ama biz bunun çözümün bir parçası 

olacağına inanmaktayız. Nükleer enerjinin nerede, ne kadar ve 

hangi koşullar altında kullanılacağı ulusal koşullara ve öncelik-

lere bağlıdır ve bu, bağımsız devletlerin kendi kararlarına bağlı 

olacaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu alandaki gö-

revi, bu konularda bilgiye dayalı kararlar vermelerini sağlamak 

amacıyla ilgilenen üye devletlere destek, araç ve kapasite inşası 

sağlamaktır.  

Teşekkür ederim.  
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BÜYÜKELÇİ RICHARD JONES’UN KONUŞMASI 

 

 
 

Büyükelçi Richard JONES 

Direktör Yardımcısı, Uluslararası Enerji Ajansı 

 

1950 doğumlu olan Uluslararası Enerji Ajansı Direktör Yardımcısı Richard 

H. Jones, Orta Doğu siyasetinden ticari müzakerelere ve güvenliğe kadar çeşit-

li alanlarda siyaset ve diplomasi deneyimine sahiptir ve dört farklı ülkede 

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.  

Büyükelçi Jones, diplomatik kariyeri boyunca, büyük bir siyaset deneyimi 

kazanmış; uluslararası petrol şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirmiş; Bakü–

Tiflis–Ceyhan boru hattı için irtibat noktası olarak görev yapmış; petrol konu-

sundaki siyasi hareketlerdeki gelişmeler konusunda analizler ve raporlar ha-

zırlamıştır.  

Büyükelçi Jones, Wisconsin Üniversitesi’nden İş Yönetimi/İstatistik Bölü-

münde doktora yapmıştır. Arapça, Fransızca, Rusça ve Almanca bilen Büyü-

kelçi Jones, evli ve dört çocuk sahibidir. 
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Hanımefendiler, Beyefendiler,  

Öncelikle bugün burada sizler karşısında konuşma fırsatı-

nı bana verdiği için Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Sayın Gülere teşekkür ederim. Ayrıca bu sempozyuma ev sahip-

liği yaptıkları için Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Ha-

san Aksay’a da teşekkür ediyorum. Burada sadece Uluslararası 

Enerji Ajansı üye ülkeleri dışındaki ülkeleri de burada görmek-

ten memnuniyet duyuyorum. Tedarik engellenmeleri ve enerji 

güvenliği için gelecekte daha kapsamlı bir şekilde hazırlanmak 

için, Uluslararası Enerji Ajansı’nın üyesi olmayan ülkelerle aktif 

bir diyalog içinde olmak giderek daha da önem kazanmaktadır.  

Benden bugün enerji güvenliğine Uluslararası Enerji Ajan-

sının bakışı hakkında konuşmam istendi.  

Acil durumlara hazırlık için koşulların sıkı olduğu petrol 

piyasalarına sahip olmanın sonuçları üzerine odaklanacağım ve 

tedarik engellemeleriyle başa çıkmak için kamunun stoklara sa-

hip olmasının yararlılığına işaret edeceğim. Konuşmamın sonu-

na doğru son dönemlerde yaşanan doğal gaz kesintilerine ve 

boru hatlarının Ocak 2009'daki değerlerine de değineceğim.  

Ama öncelikle Uluslararası Enerji Ajansı’nı size kısaca ta-

nıtarak ve aynı zamanda önümüzdeki on yıllar için Uluslararası 

Enerji Ajansı'nın enerji konusundaki tahminlerini kısaca anlata-

rak, bütün bunları bir bağlam içine oturmama izin verin.  

Uluslararası Enerji Ajansı, sahip olduğu 28 Üye Devlete 

vatandaşları için güvenilir, uygun fiyatlı ve temiz enerji sağlama 

çabalarında yardımcı olmak için enerji politikaları konusunda 

danışmanlık yapmaktadır. Ajans, 1973–74 petrol krizi sırasında 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye devletler tara-

fından kurulmuştur. 
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın başlangıçtaki rolü, petrol te-

darikindeki acil durumlara tepki vermek için tedbirlerin koor-

dinasyonunu sağlamakla sınırlıydı. Ancak enerji piyasaları de-

ğiştikçe, Uluslararası Enerji Ajansı da değişti: Ajansın görev ala-

nı artık dengeli enerji politikaları oluşturmanın üç önemli unsu-

runu (enerji güvenliğini, ekonomik gelişmeyi ve çevrenin ko-

runmasını) kapsayacak şekilde genişledi.  

Aynı zamanda, “enerji güvenliği” kavramı giderek geniş-

lemektedir: Geçmişte sadece petrol tedarikinin kesilmesine veri-

lecek cevaplarla ilgileniyor olabilirdik; ama şimdi doğal gaz gü-

venliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliği ve istik-

rarlı elektrik piyasalarının oluşmasını sağlama konularını ele 

alacağımız geçerli görev alanlarımız olarak görmekteyiz. Enerji 

güvenliği aynı zamanda giderek artan bir oradan iklim değişik-

liği konusuyla bağlantılı olarak görülmektedir. 

Enerji güvenliği, küresel enerji piyasası beklentilerinin da-

ha geniş bir kapsamı içinde ele alınmalıdır. Bu, özellikle içinde 

bulunduğumuzun durumun altını çizmek için önem taşımakta-

dır; çünkü bugün petrol piyasaları daha rahatlamış gibi görü-

nüyorken, bizim analizlerimiz önümüzdeki birkaç yıl içinde ve 

hatta uzun vadede bunun tekrar değişeceğini göstermektedir. 
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İçinde bulunduğumuz mali kriz gibi bir zamanda sadece yakın 

geleceğe odaklanmak çok kolaydır. Ancak enerji politikası için, 

özellikle de enerji güvenliği için, daha uzun vadeli bir bakış açı-

sını benimsememiz gerekmektedir. 

 

Bu grafik, en son “Referans” veya “işler her zamanki gibi” 

senaryolarımızdaki 2030’da dünyanın ana enerji talebini gös-

termektedir. Grafik, 2006’dan 2030’a kadar talebin %45 artacağı-

na ve yıllık ortalama artış hızının %1.6 olacağına işaret etmekte-

dir.  

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi olmayan ül-

keler, 2006 ile 2030 arasındaki küresel enerji talebi artışının 

%87’sinden sorumlu olacaktır (Çin en fazla büyüme oranına sa-

hiptir). Fosil yakıtları bugün ile 2030 arasındaki enerji talebi ge-

nel artışının yaklaşık %80’ini oluşturacaktır. Enerji birleşiminin 

giderek artan önemli bir parçası haline gelen kömür, petrolden 

sonra en önemli ikinci enerji kaynağı haline gelmektedir.  

Bütün bunlar, mevcut enerji eğilimlerimizin (çevresel açı-

dan, ekonomik açıdan ve tedarik güvenliği açısından) sürdürü-

lemez olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Bu senaryo bizi sade-

ce uzun vadede atmosferdeki karbon monoksit gazının 
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salınımının sürdürülemez bir seviyeye çıkacağını göstermekle 

kalmamaktadır. Artan talep aynı zamanda yatırıma daha büyük 

bir ihtiyaç duyulmasını, fiyatların yükselmesini ve sınırlı sayı-

daki üreticiye (OPEC ülkelerine) daha fazla bağımlı olunmasını 

ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, Uluslararası Enerji Ajansının 

bütün hükümetlere güçlendirilmiş bir enerji güvenliğine katkıda 

bulunurken karbon salınımındaki büyümeyi azaltacak daha te-

miz ve daha etkili teknolojilere geçmeleri çağrısında bulunması 

şaşırtıcı değildir. 

 

Tedarik açısından bakıldığında, fosil yakıttan enerji üreti-

mindeki çok büyük artışın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör-

gütü üyesi olmayan ülkelerden gelmesi beklenmektedir. Bu du-

rum, 1980’lerden beri süren eğilimlerle büyük ölçüde uyum 

içindedir.  

Petrol ve doğal gaz örneğinde, artan üretim büyümesinde 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi olmayan ülkelerin 

payı, geçmişte olduğundan daha da büyüktür; bu arada Eko-

nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkelerdeki temel ge-

leneksel üretim havzaları (özellikle Kuzey Amerika kıyıları ve 

Kuzey Denizi’ndeki üretim havzaları) bir düşüş içindedir.  
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi olmayan 

kaynak açısından zengin ülkelerin çoğunda, petrol ve doğal gaz 

üretimi ulusal şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ne-

denle, bu ülkelerin dünya üretimindeki payları (ve upstream 

endüstrisindeki önemleri) kaçınılmaz bir şekilde ve belirgin bir 

oranda artacaktır.  

Bu eğilimler aynı zamanda bir tedarik kesilmesi duru-

mundan kaynaklanan bir fiyat şokuna karşı olan hassasiyetimiz-

le ilgili endişeleri artırmaktadır. Bu, özellikle şu durumda geçer-

lidir: petrol ithalatının büyümekte olan payının Ortadoğu’dan, 

Arap Körfezindeki Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere hassas 

deniz geçiş rotalarından gelmesi beklenmektedir. Bu konuya bi-

razdan tekrar değineceğim. Ancak öncelikle yine büyük önem 

taşıyan talep modellerini hızlı bir şekilde gözden geçirelim. 

 

World Economic Outlook’un (Dünya Ekonomik Görünü-

mü’nün) 2008 “işler her zamanki gibi” senaryosu, (biyo–yakıtlar 

hariç) petrol için küresel temel talepteki büyümenin 2030’a ka-

dar ortalama olarak her yıl %1 gibi bir ortalamayla büyüyeceği-

ni ve 2007'deki günlük 85 milyon varil seviyesinden 2030'da 

günlük 106 milyon varil seviyesine yükseleceğini işaret etmek-

tedir. Mevcut gerilemenin önemli olduğunu düşünsek de, bu-
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nun 22 yıl içinde bu temel eğilimi fazla değiştirmeyeceğini bek-

lemekteyiz (Bunu bekleseydik, muhtemelen enerji tedarikinden 

daha büyük endişelere sahip olurduk). 

• Bu senaryoda, dünya petrol talebindeki tahmin edilen ar-

tışın tamamı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

üyesi olmayan ülkelerden gelmektedir: Bu artışın beşte 

dördü Çin, Hindistan ve Ortadoğu’dan kaynaklanmak-

tadır (Ortadoğu kendi başına büyük bir tüketim merkezi 

haline gelmektedir).  

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerinin pet-

rol talebi, büyük oranda taşınmayan petrol için azalmak-

ta olan talep yüzünden biraz azalacaktır. Bu, 2015 yılına 

gelindiğinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

üyesi olmayan ülkelerin petrol tüketimindeki talep payı-

nın, Örgüt üyesi olan devletlerin talep yapısını geride bı-

rakacağı anlamına gelmektedir.  

• Hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu senaryo için ener-

ji tedariki altyapısında gerek duyulan yatırım çok bü-

yüktür. 2007’den 2030’a kadar olan dönemde bu yatırım 

miktarının, 26.3 trilyon dolar olacağı tahmin edilmekte-

dir. Elektrik üretimi bunun yarısını oluşturmaktadır. 

Petrol ve doğal gaz ise, bu miktarın geri kalanının nere-

deyse tamamını kapsamaktadır.  

• Belki de daha önemli olan konu, bu toplam rakamın 

%63’üne (16.2 trilyon dolara) Ekonomik İşbirliği ve Kal-

kınma Örgütü üyesi olmayan ülkelerde ihtiyaç duyula-

cak olmasıdır. Lehman Brothers’ın yer almadığı ve AIG 

ile Citibank’ın yaşam destek ünitesine bağlı olduğu bir 

dünyada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi 

olmayan devletler böyle bir sermayeyi nasıl bulacaktır? 

Üzerinde bulunduğumuz mevcut yolun sürdürülemez 

olduğuna inanmamızın bir nedeni de budur. 

Bu slayt, gelecekte enerji güvenliğinin sağlamada, başarılı 

olmak istiyorsak hepimizin birlikte çalışmamız gerektiğinin al-
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tını çizmektedir. Bu, Uluslararası Enerji Ajansına üye olmayan 

ülkeleri de içermelidir. Uluslararası Enerji Ajansında son yıllar-

da üye olmayan ülkelerle diyalogumuzu arttırmamızın nedeni 

de budur. Örneğin, bugün artık üyemiz olmayan ülkeleri de dü-

zenli olarak gerçekleştirdiğimiz Acil Tepki Egzersizlerimize da-

vet ediyoruz. 2008 yılının haziran ayındaki son egzersizimizde 

üye olmayan ülkelerin geniş ve verimli bir katılımı gerçekleşti. 

Ayrıca, şu anda mayıs ayında yapılmak üzere özellikle Tayland 

için bir egzersiz gerçekleştirmeyi planlamaktayız; Çin ve Hin-

distan için de benzer egzersizler planlamaya başlıyoruz. 

Enerji güvenliği, sadece talep artışını karşılamak için yatı-

rım yapma ihtiyacıyla ilgili bir konu değildir.  

Bu slayt, “işler her zamanki gibi” senaryosunda bugün ile 

2030 yılları arasında öngörülen petrol tedarikinin farklı kaynak-

lar arasında bölünmesinin nasıl gerçekleşeceği konusundaki 

tahminlerimizi göstermektedir. Koyu mavi bölüm, mevcut ol-

gun alanlardan elde edilen ve üretimi müthiş bir hızla azalmak-

ta olan petrolü göstermektedir. 

Açık mavi ve kırmızı alanlar sırasıyla henüz geliştirilme-

miş ve henüz keşfedilmemiş alanlardan elde edilecek petrolü 

göstermektedir. Bu, aynı zamanda olgun alanlardan gelen ve 

azalmakta olan üretimi dengelemek için yatırım da yapmamız 

gerektiğinin altını çizmektedir. 

Aslında, azalmakta olan üretim yüzünden, ihtiyaç duyu-

lan genel büyümeyi karşılamak için gerekli olan ilave üretim 

(sol okla gösterilmektedir), mevcut üretim seviyelerinin 2030’a 

kadar sürdürülmesini sağlamak için gerekli olan ilave üretimi 

(sağ okla gösterilmektedir) açık farkla geride bırakmaktadır. As-

lında, sadece dünya üretiminin mevcut seviyesini korumak için 

bile 2030’a kadar günde 45 milyon varil ilave üretim gerekli ola-

caktır.  

Üretimdeki düşüşü telafi etmek ve büyüyen talebi karşı-

lamak istiyorsak, günlük 60 milyon varilin üzerindeki büyük 
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ilave üretime veya Suudi Arabistan’daki mevcut üretimin yedi 

katı üretime ihtiyaç duyulacaktır.  

 

22 yıl içinde Suudi Arabistan’ın yedi katı üretimi bulabile-

ceğimizi ve geliştirebileceğimizi kim düşünüyor? “İşler her za-

manki gibi” senaryomuz, tedarik güvenliği açısından muhteme-

len sürdürülemez bir senaryodur!  

Şimdi petrol güvenliğini daha yakından ele alalım. 

Düzgün şekilde işleyen bir dünya piyasasında, bir petrol 

tedariki kesintisi durumunda, dünyanın çeşitli yerlerindeki bü-

yük üreticiler arz–talep dengesini yeniden dengelemeye yar-

dımcı olmak için üretimlerini kısa sürede arttıracaktır. Tabii ki, 

bunu yapabilmeleri için büyük üreticilerin yedek bir kapasiteye 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Giderek artan bir oranda OPEC ye-

dek kapasitesiyle eş anlamlı olarak görülmeye başlayan küresel 

yedek kapasitenin piyasa güvenliği için önemli bir gösterge ha-

line gelmesinin nedeni de budur. Ne yazık ki, geçmiş yıllarda 

OPEC yedek kapasitesi çok düşük seviyedeydi. Bu durum, kü-

resel petrol talebindeki keskin düşüş nedeniyle son aylarda be-

lirgin bir şekilde değişmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın Ni-

san ayı Petrol Piyasası Raporu'nda OPEC’in mevcut yedek ka-
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pasitesinin günde 5.5 milyon varil olduğunu hesapladık (Mart 

ayı Petrol Piyasası Raporu’muzda bu yedek kapasite günde 5.2 

milyon varildi). 

 

Ancak bugünün nispeten rahat olan piyasası, gönül rahat-

lığı içine düşmemiz için bir mazeret olamaz. Yedek kapasitenin 

sürekli yüksek seviyede seyredeceğini düşünmemeliyiz. Çünkü 

böyle bir şey olmayacaktır.  

Geçtiğimiz Aralık ayında, Orta Vadeli Petrol Piyasası Ra-

poru şunu göstermiştir: Biz bir önceki dönemle karşılaştırıldı-

ğında 2013’e kadar daha yavaş bir talep büyümesi beklerken, 

2009–2010’dan sonraki sabit ekonomik iyileşme talepteki büyü-

menin 2013 yılına kadar yıllık olarak ortalama günde bir milyon 

varile kadar ulaşmasını sağlayabilir. Bu hız oranında, özellikle 

de upstream yatırımlar düşük fiyatlardan ve mali krizden olum-

suz bir şekilde etkilenirse, mevcut küresel yedek kapasiteyi 

eritmek uzun sürmeyecektir. Bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde 

ciddi bir tedarik kesilmesi yaşanırsa, piyasanın muhtemelen 

stratejik rezervleri herhangi bir üreticinin yapabileceğinden da-

ha hızlı bir şekilde ve daha güvenilir bir şekilde rahatlama geti-

rebilecek olan Uluslararası Enerji Ajansı’na dönmek zorunda ka-

lacağı anlamına gelmektedir. 
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Önümüzdeki birkaç yıl içinde karşı karşıya gelebileceği-

miz yedek kapasite türlerinin etkilerine bir göz atalım. Örneğin 

günde iki–üç milyon varil civarındaki küresel yedek kapasite, 

Nijerya, Irak veya İran gibi büyük bir OPEC üreticisinin ciddi 

bir tedarik kesintisine gitmesinin, öteki OPEC ülkelerinin üreti-

mi bu kesintinin miktarı kadar artırmaya istekli olmasına ve hat-

ta attırmasına rağmen bile, sistemdeki büyük yedek kapasiteyi 

ele geçireceğini göstermektedir.  

Bu gibi ülkelerden kötü haberler geldiğinde piyasaların 

endişelenmesinin nedeni budur. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 

Ortadoğu gibi değişken bölgelerde bulunan petrol üreticisi ülke-

leri yakından izlemesinin nedeni de budur. 

 

Tabii ki petrol tedarikindeki risklerin tek kaynağı üretimin 

kesilmesi değildir. Ortadoğu’dan tüketici ülkelere uzanan uzun 

transit hat rotaları da hassas bir noktadır. Bir sonraki 

slaytımızda da bunu görmekteyiz.  

Ortadoğu’dan çıkan petrolün piyasalara ulaşması için, 

önemli tıkanma noktalarından geçmek zorundadır. Petrol, önce-

likle Hürmüz Boğazı’ndan transit geçmelidir. Daha sonra, Av-

rupa'ya ulaşmak için, Bab al–Mandeb ve Süveyş Kanalını geç-
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mesi; Asya’ya ulaşmak içinse Malaca Boğazlarını geçmesi ge-

rekmektedir. Son aylarda, Somalili korsanların eylemleri (gün-

lük gazetelerde sürekli yer alan haberler) böyle kritik öneme sa-

hip tıkanma noktalarına yönelik tehditlerin sadece teoride ol-

madığını canlı bir biçimde göstermektedir.  

 

“İşler her zamanki gibi” senaryomuzda, Hürmüz Boğa-

zından geçen petrol miktarı 2006’daki günlük 17 milyon varil 

seviyesinden 2030’da günlük 24 milyon varil seviyesine yükse-

lecektir. Bu durum 2007’de küresel petrol talebinin %21'inin 

karşılanması oranının 2030’da %23 seviyesine çıkacağını gös-

termektedir. Bu petrolün önemli bir bölümü aynı zamanda Ma-

laca Boğazlarından geçecektir: Bu, 2030’da günlük 18 milyon va-

rile veya küresel talebin %16.7’sine denk gelecektir. Malaca Bo-

ğazları, aynı zamanda güvenlik riskleri yüzünden de iyi tanın-

maktadır; bu risklerin nedeni jeopolitik unsurlar veya korsanlık 

olduğu gibi, dar geçiş yollarından birçok geminin geçmesiyle il-

gili unsurlar da olabilir. 

Bu nedenle petrol tüketen bütün ülkeler, büyük tedarik 

kesintileri için hazırlıklı olmak zorundadır.  
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Bu duruma bir tepki olarak, Uluslararası Enerji Ajansı ke-

sinti simülasyonu egzersizlerinde düzenli olarak denemelerini 

yaptığımız hızlı karar alma süreçlerini ortaya koymuştur. Ancak 

petrol piyasaları için daha da önemli ve daha da görünür olan 

şey, Uluslararası Enerji Ajansı'nın acil durumlarda piyasaya su-

nulmaya hazır durumda olan stratejik stoklarıdır. Grafik, Ulus-

lararası Enerji Ajansı stoklarının zaman içinde nasıl geliştiğini 

göstermektedir. Endüstri stokları sabit görünmektedir; ancak 

kamu stokları neredeyse iki katına çıkmıştır. Bugün artık 1.5 

milyar varil seviyesindedir; bu çok büyük bir miktardır. Kamu 

stokları gayet görünür durumdadır ve ülkelerimizin acil durum-

lara hazırlığı konusunda iç rahatlatıcı bir unsurdur.  

 

Bunlar, sadece Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkelerdeki 

stoklardır. Çin, Hindistan ve Tayland gibi öteki ülkeler de bu-

gün artık stratejik stoklar kurmaya başlamaktadır. Gelecekteki 

bir kriz sırasında bu stoklar koordinasyon içinde kullanılabilir-

se, bu eylemlerimizin piyasa üzerindeki etkilerini belirgin bir 

oranda artıracaktır. Bizim bakış açımıza göre böyle bir şey, çok 

yakın bir gelecekte gerçekleşemez. Daha önce de belirttiğim gi-

bi, bu ülkelerden biri hızlı bir şekilde en önemli petrol tüketicisi 

ülkeler arasında yer almaktadır. 
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Bu son grafik, Uluslararası Enerji Ajansı’nın üye devletle-

rimizin kamu stoklarıyla neler yapabileceğini göstermektedir. 

Ajans, 90 günlük net petrol ithalatının stoklanmasını gerektir-

mektedir. Bu, bütün ithalat dursa bile üç ay boyunca hayatta ka-

labilecek olacağımız anlamına gelmektedir.  

 

Ancak bütün ithalatın kesilmesi pek olası değildir. Bu ne-

denle, aslında ayakta kalabileceğimiz süre daha uzundur. Sade-

ce kamu stoklarındaki 1.5 milyar varile bakarsanız, ne yapabili-

riz? Katrina gibi bir durumda gelecekteki bir tedarik kesintisini 

ele alalım. Uluslararası Enerji Ajansı, Katrina sırasında piyasaya 

günde iki milyon varil sunmuştur ve bunu sadece kamu stokla-

rıyla yapmıştır. Yani 24 ay boyunca ayakta kalabilirdik. Günde 

dört milyon varillik daha büyük bir kesinti durumundaysa (Ör-

neğin Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi veya İran’ın mevcut üretim 

miktarını kesmesi durumundaysa), bir yıl boyunca ayakta kala-

biliriz. Özellikle nihai kullanıcı kısıtlamalarını da içeren öteki 

araçların ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın protokollerinde bu-

lunduğunu dikkate alırsanız, bu, nispeten rahat bir durumdur. 

Uluslararası Enerji Ajansına üye ülkeler petroldeki acil du-

rumlara gayet hazırlıklıdır. Ancak bu, kısa bir süre önce Rusya 

ile Ukrayna arasında yaşanan olayda olduğu gibi, doğal gaz ke-
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sintileri için geçerli değildir. Aslında, Ajans birkaç yıldır doğal 

gaz için acil durum politikalarını araştırmaktadır. Doğal gaz 

stokları, kesintileri telafi etmek için rahat bir ortam oluşturabil-

mektedir. Ancak doğal gaz stokları oluşturmak, petrol stokları 

oluşturmaktan daha masraflıdır. Bu nedenle, bu yıl ekim ayında 

Paris’te düzenlenecek Bakanlar düzeyindeki Uluslararası Enerji 

Ajansı toplantısında sunulacak olan başka bir dizi seçeneği de-

ğerlendirmekteyiz. 

 

Doğal gazdaki güvensizlikle ilgili yaşadığımız son dene-

yimden aldığımız derslerden bazılarını sizlere anlatmama izin 

verin:  

Ocak 2009’da, Avrupa aşırı soğuk havalarla birleşen teda-

rik kesintisiyle birlikte en kötü tedarik krizini yaşamıştır.  

Toplamda beş milyon metre küplük doğal gaz tedarik edi-

lememiştir. Batı Avrupalı tüketicilerin çoğu herhangi bir deği-

şikliğin farkına varmamalarına rağmen, Doğu Avrupa’daki, 

özellikle Bulgaristan’daki ve öteki Güneydoğu Avrupa ülkele-

rindeki bazı ev kullanıcıları doğal gaz tüketimlerini azaltmak 

zorunda kaldı.  

Bu tedarik kesintisiyle ilgili iki önemli nokta vardır:  
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• Tedarik tepkilerinin göreceli önemi, 

•  Bu tedbirlerin ne kadar çabuk uygulamaya konulacağı. 

Bu kriz, tedarik kesintilerine verilen çeşitli tepkilerin öne-

mini gözler önüne sermektedir. Burada, özellikle stoklama kilit 

öneme sahiptir ama kaynak rotalarının ve kaynakların çeşitlen-

dirilmesi de, tıpkı piyasanın tepkileri gibi, önemli bir rol oyna-

mıştır.  

* Depolama, birçok ülkenin talebi karşılamasına yardım 

etmede kilit öneme sahipti. İtalya elde edilemeyen tedarik için 

bir milyon metreküpten fazla doğal gazı stoklarından karşıla-

mıştır. Almanya ve Avustralya ise komşularına tedarik sağla-

mak için stoklarını kullanmıştır.  

* Almanya, Türkiye ve Polonya, alternatif rotalar (Yamal 

ve Mavi Akım) aracılığıyla Rusya’dan ilave doğal gaz tedariki 

sağlamıştır ve bu tedbirleri hemen uygulamaya koymuştur.  

* Dış tedarikçilerden LNG alımı, Güneydoğu Avrupa'daki 

bazı piyasalara (Türkiye ve Yunanistan’a) tedarik sağlamak için 

kullanılmıştır. Bu tedbirlerin uygulanmaya konulması sade bir-

kaç gün almıştır.  

* Piyasa tepkileri Batı Avrupa'da hızlı bir şekilde gelişmiş-

tir: İstisnai doğal gaz tedariki Birleşik Krallık’tan anakıta Avru-

pa’sına aktarılırken, Hollanda’dan Birleşik Krallık’a aktarılan 

normal doğal gaz seviyesinde bir düşüş yaşanmış ve bu da Bir-

leşik Krallık stoklarında daha hızlı bir düşüşe neden olmuştur. 

Bu kısa sürede gerçekleşmiş ve daha fazla doğal gazın Rus do-

ğal gazı tedarikinin azalmasından etkilenen Fransa ve Almanya 

gibi Batı Avrupa piyasalarına ulaşmasını sağlamıştır.  

Ancak bununla birlikte, benzer tedbirlerin Doğu Avru-

pa’da alınması günler ve hatta haftalar sürmüştür; bunun ne-

denlerinden biri de daha az gelişmiş durumdaki boru hattı bağ-

lantılarıdır. Genel olarak bakıldığında, yaşanan olay, tedarik ke-

sintileri karşısındaki ilk ve en önemli savunma tedbirinin, piya-

sa koşullarının değişmesine günler içinde değil de tercihen saat-

ler içinde yani çok hızlı tepki verebilen, arz–talep temelleri üze-
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rine oturtulmuş ve iyi işleyen bir piyasa olduğunun altını çiz-

miştir.  

Koridorun temel stratejik ve ekonomik fonksiyonu, Hazar 

Denizi enerji kaynağı üreticileri için uluslararası piyasalara fark-

lı rotalar üzerinden ulaşma yolu açmasıdır. Ancak bu koridor 

bunun yanı sıra başka ekonomik ve siyasi hedeflerin gerçekleşti-

rilmesine de katkıda bulunmuştur.  

 

Koridorun belkemiği, 2006’dan bu yana değeri 45 milyon 

dolardan daha fazla olan 75 milyon tondan fazla petrol taşıyan 

mevcut Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattıdır. Elde edilen gelirler 

hem üreticilerin hem de transit geçiş ülkelerinin yararına olur-

ken, boru hattı petrol tüketicileri için ilave güvenlik de sağla-

maktadır. Türkiye için Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattı (Irak’tan 

çıkacak olan Kerkük–Ceyhan hattıyla ve yapılması düşünülen 

Samsun–Ceyhan hattıyla birlikte), Ceyhan’ı önemli bir petrol ti-

careti merkezi haline getirmesi nedeniyle fazladan bir fayda da 

sağlamaktadır.  

Koşullar uygun olursa ve müzakereler olumlu sonuçlanır-

sa, Türkiye aynı zamanda Nabucco boru hattı gibi ilave bir alt-

yapıya yapılacak yatırımları da kendi topraklarına çekecektir. 
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Bu durum, doğal gaz akışlarında önemli bir artışı getirecek; 

Türkiye’nin ekonomisine, doğal gaz tedariki güvenliğine ve 

hem upstream hem de downstream ortaklarına katkı sağlaya-

caktır. 

 

Uzun vadede, doğal gaz güvenliği sadece tedarik zinciri 

(upstream), konvansiyonel doğal gaz ve LNG (midstream) ve 

boru hatları ve terminaller (downstream) boyunca büyük ölçek-

teki yatırımlarla gerçekleştirilebilecektir. Bu yatırımların gerçek-

leştirilmesini sağlamak amacıyla, örneğin tekellerin rekabetçilik 

üzerindeki olumsuz etkilerini engelleme gibi konularda yardım-

cı olmak için uygun hükümet politikalarına ve iyi işleyen piya-

salara sahip olmak zorundayız. 

Önümüzdeki yıllarda, önemli bir büyüklüğe sahip yeni sı-

vılaştırma kapasitesinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu grafik halen faaliyette olan veya inşaat halinde olan kapasite-

leri göstermektedir. 2008 yılındaki mevcut sıvılaştırma çıktısı 

240 milyon metreküp iken, 2013 yılına kadar 120 milyon metre-

küpten fazla yeni kapasitenin faaliyete geçmesini beklemekte-

yiz. Bunu şununla karşılaştırabiliriz: 2008 yılında dünyanın do-

ğal gaz talebi yaklaşık 3000 milyon metreküptür ve Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyelerinin talebi 1500 milyon met-



 61 

reküptür. Ancak, 2013 yılından sonrası için yeni kapasitelerle il-

gili olarak birçok belirsizlik bulunmaktadır. Son birkaç yıl içinde 

çok az sayıda nihai yatırım kararı alınmıştır. Büyük ölçekteki 

yatırım yoğunluğuna sahip projeler, mevcut ekonomik krizden 

olumsuz yönde etkilenecektir. Ancak 2015 yılında yeni terminal-

lerin işlediğini görmemiz için bu kararların bu yıl ya da önü-

müzdeki yıl alınması gerekmektedir.  

Aynı şey, doğal gaz üretimi/dağıtımı zincirinin öteki bö-

lümleri için de söylenebilir. Doğal gaz üretimi ister LNG olarak 

satılsın, ister boru hatlarıyla iletilerek satılsın, üretici ülkelerde 

büyük yatırımlar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İran ve 

Nijerya gibi sorunlu üreticiler, mali krizin ağırlaştığını ve ülke-

lerindeki doğal gaz yatırımlarını baltalayan önceden mevcut be-

lirsizliklerin güçlendiğini düşünebilmektedir. 

Tabii ki, gelecekteki talep ve ithalat gereksinimleriyle ilgili 

büyük belirsizlikler de bulunmaktadır: Bu, sadece mevcut krizin 

uzunluğuyla değil; aynı zamanda gelecekteki talep biçimleriyle 

de ilgilidir. Artan enerji etkinliği ve düşük karbon salınımı tek-

nolojilerinin yaygınlaşması sayesinde, doğal gaz talebindeki bü-

yüme, eskisinden daha mı az olacaktır? Yoksa kömürden vazge-

çilerek elektrik enerjisi üretim tesislerinde doğal gaza (ister daha 

temiz olması nedeniyle olsun ister doğal gazla çalışan elektrik 

santrallerinin kömürle çalışan elektrik santrallerinden daha ça-

buk inşa edilmesi nedeniyle olsun) daha fazla talep gösterilmesi 

sayesinde doğal gaz talebi hızlı bir şekilde yeniden mi katlana-

caktır? 

Hükümetlerin gerekli yatırımı teşvik etmeye yardımcı ol-

mak için belirsizlikleri azaltabilmesinin bir yolu, istikrarlı bir 

düzenleme çerçevesi uygulamalarıdır. Hükümetler onay süreç-

lerinin verimlilik düzeyini ne kadar çok artırırsa ve çeşitli ülke-

lerden geçen boru hatlarıyla ilgili kuralları ne kadar çok homo-

jen hale getirirse, üreticilerin yatırım yapmaları o kadar kolay 

olacaktır.  

Bununla birlikte, bu amaca ulaşmak için başka bir yol yok-

tur. Mevcut mali durum büyük ölçekli ve uzun vadeli projeleri 
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artık her zamankinden daha hassas bir duruma getirmiştir. Bu-

rada giderek büyüyen bir tehlike bulunmaktadır. Şirketler önce-

liklerini yeniden değerlendirir, bazı projelerin üzerinde yoğun-

laşıp öteki projeleri ertelerken, arz ile talep arasında dengesizlik-

ler yaşanacaktır. Doğal gazla çalışan yeni bir elektrik santralini 

inşa etmek sadece birkaç yıl alırken, LNG tesislerini inşa etmek 

ve geliştirilecek yeni alanlar bulmak uzun yıllar alabilmektedir. 

Son olarak birkaç gözlemle sözlerimi noktalamama izin 

verin. Mevcut mali kriz birçoğumuzun sadece kısa vadeye ve şu 

andaki piyasanın ‘rahatlamış’ doğasına odaklanmamıza yol açı-

yor olabilir. World Economic Outlook (Dünya Ekonomik Görü-

nümü) ve Orta Vadeli Petrol Piyasası tahminlerimize göre, ge-

lişmekte olan ülkelerdeki petrol talebi hâlâ yükselme çizgisini 

takip etmektedir ve sera gazının atmosferik yoğunlaşmasını 

milyonda 450 partikülerde sabitleyebilsek bile, talep 2030’da 

günde 90 milyon varile ulaşacaktır. 

 

Aynı zamanda, yeraltında bu talebi karşılayacak kadar 

petrol bulunurken, ülkelerin ve şirketlerin yeraltındaki bu pet-

rolü zamanında üretmeye yetecek kadar yatırımda bulunup bu-

lunmayacağı konusunda büyük bir soru işareti ortada dolaş-

maktadır. Mevcut mali krizin projeleri geciktirdiği veya dur-
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durduğu şimdiden görülmektedir. Biz şu anda bu etkinin boyu-

tunu incelemekte ve bu ilkbaharın ilerleyen günlerinde daha iyi 

bir fikri ortaya koymayı umut etmekteyiz.  

Yatırımdaki gecikmeler, uzun vadede petrol tedariki gü-

venliği için kesinlikle kötü haber anlamına gelmektedir. Ulusla-

rarası Enerji Ajansı’nın görüşüne göre, gelecekteki üretime yapı-

lacak yatırım bugün olduğu gibi hayati önem taşımaya devam 

edecektir. Bu nedenle, rahatlamakta olan bir piyasanın ‘yeni’ 

veya mevcut gerçekliği bizi orta vadeden uzun vadeye kadar 

olan yatırımlar üzerine odaklanmaktan caydırmamalıdır.  

Yetersiz yatırım gibi yapısal sorunların üstesinden gelme-

mize rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı olarak her zaman için 

üye ülkelerimizin petrol tedarikini etkileyen acil durumlar sıra-

sında piyasalara ilave petrol ve ilave ürünler sunmak için hazır 

olacağız. Ocak ayında da gördüğümüz gibi, doğal gaz stokları, 

kesintileri telafi etmek için bir rahatlık sağlayabilir; ama doğal 

gaz stoku bulundurmak masraflıdır.  

Gelecekteki ‘yeni piyasa gerçekliği’nin bir başka parçası, 

Uluslararası Enerji Ajansı üyesi olmayan tüketici ülkelerin gide-

rek artan önemi olacaktır. Bu açıdan, Ajans üyesi olmayan kilit 

öneme sahip tüketicilerle enerji güvenliklerini artırmak ve acil 

durumlara karşı olan hazırlıklarını güçlendirmek için çalışmaya 

devam edeceğiz. Bunu yaparak, Uluslararası Enerji Ajansı üye 

devletlerinin güvenliğini de güçlendirmiş olacağız.  

Teşekkür ederim. 
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MEHMET KAZANCI’NIN KONUŞMASI 

“Türk Enerji Sektörü Perspektifinden  

Enerji Güvenliğinin Değerlendirilmesi” 

 

 
 

Mehmet KAZANCI 

Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Başkanı, Türkiye 

 

Mehmet Kazancı, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Elektrik alanındaki eği-

timini tamamladıktan sonra, aile şirketi Elektrik Motor Fabrikası ‘Watt Elekt-

romekanik A.Ş.’de üretim bölümünde göreve başladı. Daha sonra AKSA Jene-

ratör Üretim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1995 

yılında AKSA Enerji Üretim A.Ş.’ yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gö-

revini üstlendi. 2004 yılından itibaren, Türkiye’deki şehirlerin doğalgaza ka-

vuşturulması projesi kapsamında, pek çok yöreye doğal gaz dağıtımını sağla-

yan dağıtım şirketlerini oluşturdu. 

Kazancı hâlihazırda, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50’ye yakın şir-

keti bünyesinde barındıran Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanıdır. 2005 yı-

lından itibaren Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Başkanlığı görevini de 

sürdürmektedir. 
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Mehmet Kazancı evli olup 5 çocuk babasıdır. 

 

Sayın Bakanlarım, Değerli komutanlarım, Türk ve Dünya 

Silahlı Kuvvetlerine komutan yetiştiren gurur kayağımız Harp 

Akademilerinin değerli genç kurmay subayları, değerli konuk-

lar hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

21. yy.ın en önemli konularından biri olan enerji güvenliği 

ile ilgili düzenlenen uluslararası sempozyumun dünyada ener-

jiye yön veren büyük örgütlerin, enerji bakanlarının ve enerji 

konusunda söz sahibi akademisyenlerin katılımıyla, bir enerji 

zirvesine dönüştüğünü görüyorum. Buradan çıkacak sonuçların 

sadece ülkemiz için değil dünya için de önemli gelişmelere fırsat 

yaratacağına inanıyorum.  

Her biri alanında uzman olan değerli konuşmacıların ener-

ji konusunda çok şey söyleyeceklerini dikkate alarak konuşma-

mı doğalgaz konusunda yoğunlaştıracağım. Konuşmamı şu baş-

lıklar altında özetlemek isterim: Tarihçe ve doğalgaz pazarı, do-

ğal gaz temini, pazar girişimi, arz güvenliği, sonuç ve öneriler. 

 

 



 67 

Doğalgazdaki kilometre taşlarını ekranda görmektesiniz. 

Bunlar içinde önemli gördüğüm tarihleri sizlere vurgulamak is-

tiyorum. 1986’da ülkemiz Sovyetler Birliği ile gaz antlaşmasını 

imzalıyor. 1988’de Ankara’da konutta ve ticari alanda ilk doğal-

gazımız kullanılmaya başlanıyor. 1990’da 397 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile iletim, satış, ithalat yetkisi BOTAŞ’a 

veriliyor. 2001’de doğalgaz piyasası kanununun kabul edilme-

siyle piyasa özelleşmeye başlıyor. 2008 yılı sonu itibarıyla 61 il-

de doğalgaz kullanımı arz edilmiş oluyor.  

Doğalgazın önemini birincil enerji tüketimin kaynaklarına 

göre, dağıtım tablosunu ortaya koyarak göstermek istiyoruz. Bu 

tablodan da anlaşılacağı üzere, doğalgazın dünyada kullanımı, 

birincil enerjide %25 oranında olmaktadır. Türkiye’de 1987’den 

bu güne kadarki arz tüketimini gösteren tabloyu ekranda gör-

mektesiniz. 

 

Bu tabloda 1987’de yarım milyar metre küple başlayan tü-

ketim serüvenimiz 1998'de on milyar metre küpe, 2008’de yirmi 

milyar metre küpe çıkmıştır. Ve bu çıkışı hiçbir ülkede gözle-

menin mümkün olduğunu zannetmiyorum. 
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Çevre dostu olarak tanımlayacağımız doğalgaz ülkemize 

büyük yararlar sağladığı kadar, sanayi sektörüne de büyük ya-

rarlar sağlamıştır. Bilindiği üzere doğalgaz birincil enerji kay-

naklarının %85 ini teşkil eden fosil yakıtlar içinde en az karbon-

dioksit üreten yakıttır. Böylece kullanıldığı yerlerde, özellikle 

şehirlerde hava kirliliğinin büyük ölçüde azalmasına en önemli 

etken olmuştur. Bu vesileyle doğalgaz kullanımından önce An-

kara’daki hava kirliliğini özellikle hatırlatmak istiyorum. 

İnsanlar nefes alamaz duruma gelmişti. Londra’da 

1950’lerde yaşanan toplu ölüm olasılıklarından sıkça söz edil-

mekteydi. Bu gün şehirlerimiz tertemiz havayı teneffüs ediyor-

sa, bunda doğalgazın faydası yadsınamaz. Ayrıca doğalgaz; 

yüksek ısıl değeri, kolay ulaşımı ve fiyatının diğer alternatif ya-

kıtlara göre ucuz olması nedeniyle ekonomiye büyük katkılar 

sağlamıştır. Doğalgaz sektörü binlerce kişiye istihdam yaratmış, 

yan sanayi oluşumu ile yeni iş imkanlarına kavuşulmasına ne-

den olmuştur. Bir diğer taraftan teminine ilişkin, doğalgaz sant-

rallerine ulaşmak artık çok kolay oldu. Enerji ekipmanları do-

ğalgaz ağı güçlendiği için doğalgaz santrallerinin de kurulumu 

çok kolaylaştı. Hızlı kurulması doğalgaz santrallerinin ülkemiz-

de de tercih edilmesine neden oldu. 
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Bu çerçevede 2008 sonu itibari ile Türkiye’de doğalgazın 

sektörel dağılımına bakarsak, enerji sektöründe doğalgazın %6 

olarak tüketildiğini görüyoruz. Tablodan da izleyebileceğiniz 

gibi evsel tüketim ve sanayide % 22’ler seviyesindedir. 

 

Türkiye’nin doğalgaz temin kaynaklarına gelince, doğal-

gaz ihtiyacının çok büyük bölümünü ülkemiz ithal yoluyla kar-
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şılamaktadır. İlki 1986 yılında olmak üzere çeşitli temin anlaş-

maları imzalanmıştır. Doğalgaz Rusya Federasyonu, İran ve 

Azerbaycan’dan boru hattı ile gelmektedir. LNG ise Cezayir ve 

Nijerya’dan temin edilmektedir. 

 

Ayrıca Mısır, Irak, Türkmenistan’la yapılmış anlaşmaları-

mızda mevcuttur. Yerli gazın teminine yönelik çalışmalarda Ka-

radeniz’de büyük yoğunluk gözükmektedir. Türkiye’de 

1970’lerde başlayan doğalgaz üretimine ilaveten, 2007 yılında 

Akçakoca’da da üretim başlamıştır. 

Türkiye’nin doğalgaz ithalatına ilişkin anlaşma tablolarını 

ekranda görmektesiniz. Türkiye 30 milyar metre küpü Rus-

ya’dan olmak üzere toplam 50 milyar metre küplük bir anlaşma 

kapasitesine sahiptir. Geçtiğimiz yıl BOTAŞ dört milyar metre 

küplük bir anlaşmasını özel sektöre devrederek, özel sektörün 

bu sektöre girmesi sağlamıştır.  

Türkiye’ye doğalgaz sağlayan hatlar ile alım terminali ha-

ritasını görmektesiniz. Bu haritaya baktığımızda, Türkiye kendi 

ihtiyacı olan doğalgazı üç ülkeden, dört ayrı boru hattı ile temin 

etmektedir. Ayrıca iki ayrı ülkeden de mevcut iki terminale 

LNG alınmaktadır. Bu şekilde Türkiye altı noktadan giriş yap-
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mak üzere, arz kaynaklarını çeşitlendirmiştir. Anlaşma gereği 

yatırımlar yapılırsa Mısır, Türkmenistan, Irak’tan da gaz tedari-

ki başlayacaktır. 

 

Türkiye’de doğalgazın özel sektöre açılmasının sebebi ma-

lumunuz, 2001 yılındaki doğalgaz piyasa kanunudur. 2001 yı-

lında beş ilde doğalgaz kullanılırken, 2008 yılında bu rakam 63’e 

ulaşmıştır. Bir buçuk milyon konut müşterisi, çok sayıda sanayi 

ve ticari müşteriye ulaşılmıştır. Bu bağlamda özel sektör 2000 ki-

lometre çelik, 15.000 kilometre polietilen hattı inşa etmiştir. Yak-

laşık özel sektörün bu konuda harcadığı para iki milyar dolara 

yakındır. Diğer taraftan son beş yılda BOTAŞ’ın yaptıklarını da 

göz ardı edemeyiz. 
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BOTAŞ mevcut hatlarını beş yılda 2.5 katına çıkartmıştır. 

Bu hatlarla özel sektörün yaptığı yatırımlarla yeni istihdam sa-

hası açılmış, sanayi ucuz enerji kaynağına kavuşmuştur.  

 

Ekranda gördüğünüz haritada bir tek mavi renkli kalan 

yer, İstanbul doğalgaz dağıtımıdır. Diğer kırmızı renkte gördü-

ğünüz yerlerin tamamı özel sektör eli ile dağıtımı yapılmakta-
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dır. Beyaz renkli görmüş olduğunuz yerler ise ihale sürecinde-

dir. Yakında onlarda ihale edilerek doğalgaz dağıtımı oralara da 

gerçekleşecektir. Doğalgazın özel sektöre açılmasının neticesi 

olarak kaydedilen gelişmeleri somut verilerle ifade etmek istiyo-

rum. 

 

Sektörel elektrik tüketim alanında 2003 yılında, doğalgaz 

13.5 milyar metre küp olarak kullanılıyordu. Doğalgazın toplam 

paydaki yeri %65’di. Elektrik tüketiminde kullanılan gaza bak-

tığımız zaman, 2008 yılında toplam tüketim elektrikte 20 milyar 

metre küpe çıkmış olmasına rağmen toplam tüketimdeki yeri 

%56 ya düşmüştür. 

En çarpıcı değişim konut tüketiminde gerçekleşmiştir. Ek-

randa da görüyorsunuz, 2003 yılına kadar dört milyar metre 

küp konutta tüketilen gaz, özelleşme sonrasında yapılan yatı-

rımlarla iki katına çıkarak sekiz milyar metre küpe ulaşmıştır. 
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Türkiye’de doğalgaz kullanımının artması kesintisiz bir 

şekilde teminini de beraberinde getirmektedir. Çünkü 63 il de 

ısınma amaçlı kullanılmakta, sanayide yoğun bir şekilde buhar 

üretimi ve işlenmesinde kullanılmasının yanı sıra, elektrik üre-

timinin yarısından fazlası doğalgaz tarafından sağlanmaktadır. 
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Bu nedenle doğalgaz artık vazgeçilmez bir enerji kaynağı 

hüviyetindedir. Artık doğalgazı kesintisiz olarak temin etmemiz 

şarttır. Ekranda gördüğünüz gibi doğalgaz arzındaki problem-

lerden kaynaklanabilecek soğuk ve karanlık döngüsü, geçtiği-

miz yıllarda enerji bakanlığının basiretli yönetimi ile problemsiz 

olarak geçilmiştir. Ancak arz dengesi daha büyük boyutlarda 

bozulursa bu döngüye girmek kaçınılmaz olacaktır. Soğuk ka-

ranlık döngüsüne girmemek için proje safhasındaki ulusal ve 

uluslararası boru hatlarının tamamlanması gerekmektedir. 

Yeni yeraltı ve yerüstü depolama tesislerinin, enerji termi-

nallerinin, LNG terminallerinin inşa edilmesinin gerektiğini dü-

şünmekteyiz. Hiç problemsiz üretim kaynakları dahil olmak 

üzere yurt içi ve yurt dışında bu yatırımların gerçekleştirilme-

sinde kamu ve özel sektörün yapacağı iş birliği süreci kısaltacağı 

gibi daha da ekonomik hale getireceğine inanıyoruz. Kullanıldı-

ğı her ülke için doğalgaz kesintisiz temin edilmesi gereken bir 

yakıttır. 

 

Bu gerçekten yola çıkarak Türkiye’nin sadece kendisi için 

değil Avrupa için de nedenli önemli bir geçiş noktası olduğu 

hususuma temas etmek istiyorum. 
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Türkiye doğalgaz rezervlerinin önemli bir yoğunluğunun 

olduğu bölgededir. Çok stratejik bir bölgedeyiz. Her ne kadar 

kendisi gaz üretimi bakımından yetersiz de olsa doğalgaz kay-

naklarını tüketiciye ulaştırılması açısından fevkalade önemli bir 

bölgedeyiz. Avrupa’nın doğalgaz tüketimi hızla artmaktadır. Bi-

raz önce de konuşmacılar bunların altını çizdiler. Buna mukabil 

arz kaynaklarının bir kısmında üretim düşüşleri beklendiği de 

bir gerçektir. Artan talebin mevcut kaynaklardan karşılanması-

nın mümkün olmadığı bir gerçektir. Bu yüzden yeni kaynaklara 

ihtiyaç duyulmaktadır. İşte burada Türkiye’nin önemi bir kere 

daha ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan doğalgaz kaynaklarının ve güzergâhlarını 

çeşitlendirilmesi kadar enerji çeşitlendirmesi de önemlidir. Biraz 

önce ifade ettiğim gibi Türkiye elektrikte de ciddi bir gaz tüke-

timi yapmaktadır. Bu oranları makul seviyeye indirmemiz şart-

tır. 
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Bunun için yenilenebilir enerjiyle, yerli kaynaklara özellik-

le linyite, önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Yalnız biraz 

önce de ifade ettiler; Türkiye’nin her ne kadar yenilenebilirliğe 

önem de verse mutlaka ve mutlaka nükleer santraller kurmak 

zorunluluğu vardır. 
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Enerjiyi bir bütün olarak ele aldığımızda Türkiye’nin sade-

ce doğalgaz değil elektrik enerjisi üretiminde de köprü ülke ol-

duğunu görmekteyiz. Doğalgaz temini için belirttiğimiz tüm ge-

rekçeler elektrik temini için de geçerlidir. Bugün için Türki-

ye’nin elektrik iletim şebekesi komşu ülkelerinden bağımsız ça-

lışmaktadır. Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olan ülkemiz için 

doğalgazda düşündüğümüz gibi, elektrik iletiminde de Avrupa 

ile entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

Ekranda, gördüğünüz haritadan da anlaşılacağı üzere 

2020’li yıllarda ülkemiz iş tüketiminin 76 milyar metre küp civa-

rında olacağı düşünülmektedir. Bunlara ilave olarak muhtelif 

hatlardan da 120 ila 170 milyar metre küp gaz girişi olacağını 

bizler tahmin ediyoruz. Rusya hattından 14 milyar metre küp, 

Rusya mavi akımdan 16 ila 32 milyar metre küp, Azerbaycan, 

Kazakistan ve Türkmenistan’dan 30 ila 40 milyar metre küp, 

İran’dan 10 ila 20 metre küp Mısır ve Irak’tan 34 ila 48 metre 

küp, LNG deyse 12 milyar metre küp, yerli üretimin dört milyar 

metre küp seviyelerinde olacağını düşünüyoruz. 

 

İç tüketim çıktıktan sonra transit gaz kapasitemizin 50 ile 

100 milyar metre küp arasında olacağını düşünmekteyiz. 
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Bu miktar ve kaynak çeşitliliğiyle Türkiye’de bir doğalgaz 

borsası kurulması artık kaçınılmaz olacaktır. 

 

Konuşmamın sonunda şu sonuçları özetlemek istiyorum. 

Türkiye mevcut konumu ve yarınlarda oluşacak kaynak çeşitli-

liği ile doğalgaz borsası kurulması için en uygun ülkedir. Türki-

ye üzerinden oluşturulacak doğalgaz iletim hatlarıyla Avrupa 



 80 

arz güvenliği büyük ölçüde teminat altına alacaktır. Arz güven-

liği için pasif durumda olan kontratların, aktif hale getirilip ça-

lıştırılması lazımdır. Ulusal arz güvenliği için yeraltı ve yerüstü 

depoları mutlaka kısa zamanda özel sektörle de olsa bitirilmeli-

dir.  

Bu sempozyumun arz güvenliğine katkı sağlamasını dilerim. 

Beni dinlemek için göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı teşek-

kür eder, saygılarımı sunarım. 
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Öncelikle saygıdeğer ev sahibi Türk Harp Akademilerine 

bu çok güncel etkinliği düzenlediği için teşekkür ederim. Türki-

ye’nin kültürel ve tarihi zenginliğini ve stratejik önemini yansı-

tan bu harikulade yerde olmaktan çok memnunum. Bu oturum-

da ünlü konuşmacılar, uluslararası güvenlik ve istikrar için 

enerji güvenliğinin önemi üzerine bakış açılarını sundular.  

Enerji güvenliği, arz eden ülke, tüketici ülke ve geçiş ülkesi 

olarak hepimizi birden bağlamakta. 

Bu sabah benim rolüm size, enerji alt yapılarıyla ilgili ko-

nulara özel bir vurguyla, NATO’nun enerji güvenliğine yakla-

şımını sunmaktır. 

Bugün, toplantımız Hazar Denizi ve Karadeniz arasındaki 

kavşaklarda ana aktörler arasında köprü oluşturan bir bölgede 

yer almaktadır. Bu, enerji kaynaklarının Hazar havzasından Av-

rupa tüketim piyasalarına getirildiği çok hayati bir alandır. Gü-

neydoğu Koridoru, özellikle son günlerde öne çıkan Nabucco 

projesi, bütün paydaşlara doğrudan faydalı güzergâhları daha 

da çeşitlendirmeye katkıda bulunabilir. Özellikle, son enerji kri-

zi ile ustaca denk getirilen Sofya’daki “Enerji Zirvesi”nn sonuç-

ları, geçen hafta sonunda güzergâh ve arzın çeşitlendirilmesinin 

ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.  

Ve şimdi, NATO’ya gelelim. NATO, sadece askeri örgüt 

değil, bir siyasi ve güvenlik örgütüdür. Ve enerji güvenliği, Ni-

san 2008’de Bükreş’te Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından 

alınan karara göre NATO’nun ilgilendiği bir konudur. 

Karşı karşıya olduğumuz bu konu, terörizm ve kitle imha 

silahlarının artması gibi yeni tehditlerin bir parçasıdır. Bu liste, 

örneğin açık denizlerdeki korsan faaliyetleri, başarısız devletle-

rin güvenlik riskleri ve iklim değişikliği gibi sorunlarla gelişme-

ye devam etmektedir. 

Muhakkak ki bu sorunların hepsi askeri nitelikte, ya da 

NATO mukabelesini gerektirecek değildir. Fakat NATO’dan her 

zamankinden daha sık yardım istenebilir. 
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Buna ilave olarak, NATO gündeminde ekonomik krizin 

etkisi var. NATO, iktisadi bir örgüt değildir. Ancak ekonomiye 

ilişkin sorunların bariz güvenlik sonuçları olabilir ve enerji alanı 

bu sonuçlardan çok hassas bir tanesidir. Bu nedenle, farklı ülke-

lerde krizin potansiyel istikrar bozucu etkilerini yakından takip 

etmek zorundayız. Sermaye daralması, düşük enerji fiyatlarıyla 

birleştiğinde, enerji ağlarının karşılıklı bağlantısı kadar enerji çe-

şitliliğini de önemli ölçüde geciktirebilir. 

Enerjiyle ilgili son gelişmeler, ekonomik zafiyet ile vatan-

daşların yaşamı ve politik istikrar üzerindeki etkileri arasındaki 

bağlantıyı göstermiştir. Özellikle, birkaç ay önce Rusya ve Uk-

rayna krizi, açık denizlerdeki korsanlık faaliyetleri ve bu faali-

yetlerin enerji deniz yollarının güvenliği üzerindeki etkileri ile 

tecrübe edilen doğal gaz akışının kesintiye uğramasından bah-

setmek istiyorum. 

Devlet ve Hükümet Başkanları, Strasburg / Kehl Zirve-

si’nde, enerji ağlarının karşılıklı bağlantısı yanında istikrarlı ve 

güvenli enerji arzı, güzergâhların, enerji arz edenlerin ve enerji 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi sorunlarının kritik önemini ko-

rumakta olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Ve NATO’nun ener-

ji güvenliğindeki yetkisinin, geniş güvenlik ırmağının bir parça-

sı olduğu, İttifak tarafından 2006’da Riga’da kararlaştırılmıştır. 

Peki, NATO’nun Enerji Güvenliğine katkıda bulunma ye-

terliliği nedir? 

NATO’nun karşılaştırmalı üstünlüğünü yansıtan 

NATO’nun mandası, enerji güvenliğine ilişkin mevcut ulusal ve 

uluslararası çabalara değer katmaya izin vermektedir. Bu karşı-

laştırmalı üstünlükler, NATO’yu, aşağıdaki faaliyetler vasıtasıy-

la Enerji Güvenliği alanına angaje olan ilgili bir oyuncu haline 

getirir: 

- Bilgi ve istihbarat birleştirme ve paylaşımı, 

- İstikrar projelendirme, 

- Gelişen uluslararası ve bölgesel iş birliği, 
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- Sonuç yönetimini destekleme ve 

- Kritik enerji alt yapısının korunmasını destekleme. 

Az önce bahsedilen alanlarla ilgili birkaç şey söylemek is-

tiyorum: 

Bilgi ve istihbarat birleştirme ve paylaşımı konusunda, İtti-

fak içinde ulusal tecrübe ve değere dayalı bir ulusal durum çe-

şitliliği vardır. Enerjiye gelince, İttifak bu konuda ulusal tecrübe 

ve değerlendirmelere dayalı mükemmel bir danışma forumu-

dur. NATO, bir bütün olarak İttifakın zayıflıklarının genel ana-

lizine yer veren birçok kaynaktan hızlı bir bilgi füzyonu sağlar. 

Terörizm ve korsanlık ile olası bağlantılar, radar ekranına gelir 

ve ülkelerin yardımı ile yakın olarak izlenir.  

İstikrar projelendirme, NATO’nun güçlü ortaklık ağının 

kilit hedeflerinden bir tanesidir. Avrupa Atlantik Ortaklık Kon-

seyi, Akdeniz Diyaloğu ülkeleri ve İstanbul İşbirliği Girişimi ül-

keleri ile yıllardır geliştirilmektedir. Politik diyalog ve iş birliği 

faaliyetleri, enerji güvenliği sorunlarını da içerir. İstikrar proje-

lendirme, enerji güvenliğinden kaynaklanan risklerle karşı kar-

şıya olan İttifakı ve Ortakları daha iyi hazırlamayı amaçlar. 

Savunma reformu, savunma kurumu kurma ve sivil acil 

durum planlama gibi faaliyetler, bilgi değişimini ve en iyi uygu-

lamaları desteklemiştir. Bu faaliyetler gitgide ortaklık faaliyetle-

ri içine dâhil olmuştur.  

Enerji Güvenliği alanında da uluslararası ve bölgesel iş bir-

liği çok umut vericidir. İş birliği potansiyeli önemlidir ve farklı 

kademelerde yapılabilir. Teknolojik süreç ve enerji sektörü ara-

sındaki güçlü ilişki göz önünde bulundurulduğunda, NATO za-

ten bu alanda geliştirilebilecek bir güce ve aktif Bilim Programı-

na, diyalogu kolaylaştırma ve özellikle de NATO Ekonomi Ko-

mitesinin çalışmaları sayesinde, kendi aramızda ve ortak ülke-

lerle karşılıklı bağımlılığa dayandırma yeteneğine sahiptir.  

Ortaklarla diyaloga gelince, Avrupa Atlantik Ortaklık 

Konseyi içinde Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan veya Türkme-

nistan gibi ana gaz ve petrol üreticisi ülkelerle iş birliğinden 
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bahsetmek istiyorum. Ayrıca bu çerçevede, Ukrayna ve Gürcis-

tan gibi ana geçiş ülkeleriyle diyalog ve iş birliği içindeyiz ki bu, 

enerji alt yapıları konusunun önemi göz önüne alındığında, el-

bette özel bir önem arz etmektedir. 

Önümüzdeki aylarda faaliyetlerimizin somut örnekleri 

şunlar olacaktır: 

Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi nezareti altında Haziran 

ayında Kazakistan’da diğer güncel konular arasında enerji gü-

venliğinin gündemde olacağı üst düzey bir toplantı yapılacaktır 

ve halen Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi nezareti altındaki 

ülkeler, yaklaşık iki yıl önce Bakü’de icra edilen seminerin de-

vamı olarak Azerbaycan’da enerji güvenliğini tartışacaklardır. 

Körfez gölgesindeki İstanbul İşbirliği Girişimi ülkeleri gibi 

enerji için de çok önemli olan ortak ülkelerle diyalogu özellikle 

seminerler yoluyla geliştiriyoruz. Böyle bir faaliyet ilk kez geçen 

yıl Kasım ortasında Körfez bölgesindeki Doha’da gerçekleşmiş-

tir.  

Ayrıca NATO’nun faaliyetleri içinde sonuç yönetimini 

desteklemenin öneminden bahsetmek istiyorum. NATO, sivil 

acil durum planlamasında büyük bir tecrübe kazanmıştır. Geniş 

bir acil durumla başa çıkabilmek için mekanizmalar düzenledik 

ve davet edilebilen ve tavsiye sunabilen bir uzman ağına sahi-

biz. Bu şemsiye altında Avrupa Atlantik Afet Mukabele Koordi-

nasyon Merkezi – bazılarınız bu yapıya aşina olabilir– afet kur-

tarma veya sonuç yönetimi çabalarının koordinasyonundan so-

rumludur. Merkez, afet kurtarma çabaları konusunda bilgi pay-

laşımı için odak noktası olarak görev yapar. ABD’deki Katrina 

Fırtınası, 2005’teki Pakistan depremi sonrasında, büyük afetler-

de destek sağlama konusunu tecrübe etmiştir. Diğer yandan, 

tecrübemizi olay bazında diğer ülkelerin, BM’nin veya diğer 

uluslararası örgütlerin hizmetine sunabiliriz. 

Son olarak, kritik enerji alt yapısının korunmasına destek 

verilmektedir. NATO, istek üzerine, İttifakın kritik enerji alt ya-

pısının korunmasını destekleyebilir ve bu alt yapıya ilişkin 
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önemli riskler üzerine tavsiye sunabilir. Örneğin, bu, ulusal ile-

tişim ve istihbarat ağlarına veya hava ve deniz devriyelerine 

destek olarak görünebilir. 

Bu aşamada, burada NATO’nun enerji güvenliğindeki faa-

liyetlerinin danışma, iş birliği ve destekle ilgili olduğunun altını 

çizmek istiyorum. Ancak diğer yandan, bazı NATO operasyon-

larının, dolaylı bir sonuç olarak, enerji güvenliği ile ilgili olabile-

cek önleyici veya caydırıcı etkisini unutmamalıyız. Akdeniz’de 

terörizmle mücadele amaçlı Active Endeavour veya Somali açık-

larında korsan faaliyetlere karşı, uluslararası toplumun ticari 

deniz yollarının ve uluslararası deniz taşımacılığının güvenliği-

ni artırma çabalarına yardımcı olma amaçlı Allied Provider ve 

Allied Protector operasyonlarından biraz bahsetmek istiyorum. 

Bu operasyonlar, İttifakın, açık denizlerde güvenlik ve uluslara-

rası hukuku, dolaylı olarak da hayati önemdeki enerji kaynakla-

rı için geçiş hakkının korunmasını desteklemek amacıyla askeri 

varlığını kullanma yeteneğini göstermiştir.  

Sonuç olarak birkaç genel fikrimi beyan etmek istiyorum. 

Bugünün güvenlik ortamında, coğrafyanın artık güvenli 

olmadığı, mesafenin caydırıcı olmadığı ve izolasyonun geçerli 

bir politik seçenek olmadığı, dolayısıyla etkin uluslararası ve 

bölgesel iş birliğinin zorunlu olduğu açıktır. 

NATO, 60 yıllık güvenlik danışmanlığı ve egemen devlet-

ler arasında askeri iş birliği gibi değerli bir şeyler sunmaktadır. 

Bu, çok taraflı güvenlik konularında bir tecrübedir ki paylaşma 

ve kullanmayı arzu ettiğimiz bir tecrübe de enerji güvenliği so-

runları üzerinedir. 

Bir yıldan fazla bir süredir bu alandaki yetkimizi uygulu-

yoruz ve bunun Strasbourg/Kehl’de Devlet ve Hükümet Baş-

kanları tarafından desteklenmesiyle bunu yapmaya devam ede-

ceğiz. 

Bu sunumu, İttifakın değerlerini, ilkelerini ve amaçlarını 

bir kez daha teyit eden ve yeni bir Stratejik Konsept geliştirme 
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sürecinin hazırlığının bir parçası olan İttifakın Güvenliği Dekla-

rasyonundan bir alıntıyla bitirmek istiyorum:  

“Günümüzde, üye devletlerimiz ve dünya, dağıtım ve si-

ber saldırılar anlamında terörizm, kitle imha silahlarının yayıl-

ması gibi yeni, artan şekilde küresel tehditlerle karşı karşıyadır. 

Güçsüz ve başarısız devletlerden yayılan istikrarsızlık yanında, 

enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi diğer sorunlar İttifak ve 

uluslararası güvenlik üzerinde olumsuz bir etki yaratabilirler. 

Güvenliğimiz, artan bir şekilde diğer bölgelerin güvenliğine 

bağlıdır.” 

Teşekkürler. 
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ROXANNE DECYK’IN KONUŞMASI 

“Özel Sektör Perspektifinden  

Enerji Güvenliğinin Değerlendirilmesi” 

 

 

 

Roxanne DECYK 

Kurumsal İlişkiler Direktörü, Shell 

 

Roxanne Decyk, kariyerine ABD’deki büyük bir hukuk firmasında avukat 

olarak başlamış; reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında çalışmıştır. Decyk, 

1991 ile 1997 arasında Amoco Oil Corporation’da Ticari Yakıtlar Başkan Yar-

dımcılığı, Polimer Üst Düzey Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuş; 

strateji, planlama ve ekonomi alanlarında yöneticilik yapmıştır. 

Çok sayıda sanayi ve toplum örgütünde faal olarak görev alan Roxanne 

Decyk, hem ABD’de hem de İngiltere’de birçok şirkette yürütme dışı işlerden 

sorumlu direktör olarak çalışmıştır. Deyck, şu anda tazminat komitesine baş-

kanlık yaptığı Snap–On Inc. yürütme dışı işlerden sorumlu direktör olarak gö-

rev yapmaktadır. Decyk, şirket yönetimi alanında doktora eğitimi yaptığı 

Oxford Üniversitesi’nden sonra Shell’e katılmıştır. Decyk Temmuz 2005’te 

Royal Dutch Shell plc’de Şirket İşleri Direktörü olarak atanmış; Ekim 2007’de 

Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve Nisan 2009’da da Şirket İşleri ve Sürdürülebi-

lir Gelişim Direktörü görevine getirilmiştir. 
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Sayın Bakanlar, Ekselansları, Bayanlar ve Baylar, 

Burada olmaktan ve küresel enerji güvenliği konusunda 

özel sektör perspektifini sunma fırsatına sahip olmaktan onur 

duymaktayım. 

Bugün amacım, enerji dünyasında karşı karşıya olduğu-

muz sorunları tartışmak ve tutarlı bir yanıt için sanayi ve hü-

kümetleri de içeren muhtemel unsurları ortaya koymaktır. 

İstanbul’da toplanmamız da çok yerinde; Türkiye yüzyıl-

lardır kıtalar ve kültürler arasında bir köprü olmuştur. Ayrıca, 

yakında Hazar ve Orta Doğu’daki üretici ülkeleri Avrupa’daki 

tüketici pazarlara bağlayan önemli bir enerji köprüsü olacaktır. 

Shell’in Türkiye’deki varlığı 85 yıl önceye gider. Ve bugün 

Türkiye bizim ticaret akışımız için kilit bir büyüme piyasasıdır. 

Enerji Güvenliği 

Enerji güvenliğine dönersek, Shell için enerji güvenliği, 

enerji sektörlerindeki geniş yatırımları haklı gösterme gereğini 

duyan hem tüketici ülkeler için arz güvenliğini hem de üretici 

ülkeler için talep güvenliğini içerir.  

Enerji güvenliği, ayrıca, sürdürülebilir olmalıdır. Gelecek 

nesiller en azından bugün bizim yararlandığımız seçenekler ka-

dar çok seçeneğe sahip olmadırlılar.  

Enerji güvenliği tüm tarafları ve çok uzun yıllar sürecek 

çalışmaları kapsayan bir gerçektir. 

Sanayi, hükümet, sivil toplum örgütleri ve tüketici olarak 

her birimize görev düşmekte.  

Şirketler ve hükümetlerin rolü üzerine odaklanmadan ön-

ce bizim çalışmalarımıza bir göz atalım. 

Bizim uzun vadeli sorunlarımız değişmeden kalmaktadır: 

Daha fazla enerji üretmemiz ve daha az karbondioksit salmamız 

gerekmekte, ki bu, bugün dünyadaki ekonomik durgunlukla 

daha da zor hale gelen bir görevdir. 
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Üç Acı Gerçek 

Uzun vadeli sorunlar, üç temel gerçekle tanımlanabilir. 

Birinci gerçek, artan dünya nüfusu ve gelişmekte olan ül-

kelerde artan refah seviyesi nedeniyle enerji talebinin bu yüzyı-

lın ilk yarısında iki katına çıkacak olmasıdır. 

Bu arada, birçok üretim sahası düşüşe geçmiş durumda. 

Bu düşüşü dengelemek için, yeni projelerde hatta gelen her üç 

varil için iki varil gerekli. 

İkinci gerçek, olası tüm kaynaklardan enerji üretsek dahi 

bu ekstra enerjiyi arz etmenin çok zor olacağıdır.  

Üçüncü gerçek ise, enerji kullanımının artmasıyla karbon-

dioksit salımının da artacağıdır. 

Ekonomik durgunluk bu acı gerçeklerin “zorluklarını” 

enerji talebini baskılayarak ve karbondioksit salımını hafiflete-

rek geçici olarak maskeler. Ancak, bu zorluklar ekonomi düzel-

diğinde ve enerji talebi arttığında büyük bir şiddetle geri döne-

cektir. 

Ekonomik Durgunluğun Etkisi 

Buna karşılık, ekonomi iyileştiğinde hatta ilave malzeme 

getirebilsin diye enerji şirketlerinin yeni projelere yatırım taah-

hüdünde bulunmalarını bekleyebilirsiniz. Ne var ki durgunlu-

ğun etkisi bunu zorlaştırmaktadır.  

Petrol talebi geçen yıla göre %3 azalmıştır. Petrol fiyatı 

2004’teki seviyesine düşmüştür; ancak maliyetler hâlâ o zaman-

kinin iki katı. Kârlar baskılanıyor ve bazı şirketler zarar etmekte. 

Kredinin zor bulunması nedeniyle küçük ve orta ölçekli oyun-

cular parasız kalmışlardır. Birçok planlı yatırım ertelenmiştir. 

Sizin de geçen bir iki ay içinde fark etmiş olabileceğiniz gibi, 

duyurulan yeni büyük yatırımlar yok. 

Barclays’ Capital tarafından 350 kaynağa yakın şirket üze-

rinde yapılan araştırmaya göre, yatırımlar 2009 yılında %12 dü-

şecek. Diğer sanayi gözlemcileri bu tahmini çok iyimser bulu-
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yorlar. Yatırımlar böyle büyük ölçüde düşerse, yeni ve ciddi bir 

arz krizi sadece an meselesi olacaktır. 

Sanayinin Katkısı 

Peki, bizim tepkimiz ne olmalıdır? 

Bir kere, bizim birlikte çalışmamız gerekir. Ne sanayi ne de 

hükümet bu problemleri tek başına çözebilir.  

Ancak hepimiz kendi gücümüzü ortaya koyarsak, belirle-

nen yolu takip etmek için yeterli beyin gücü ve sermayeyi sefer-

ber etmeyi başarabiliriz. 

Sanırım aşağıda saydıklarım uluslararası petrol şirketleri-

nin yapabileceği katkılardır: 

- Dünyanın hidrokarbon kaynaklarının çoğuna ulaşmak, 

- Fosil yakıtların karbondioksit yoğunluğunu azaltmak, 

- Enerji karışımını genişletmek. 

Hidrokarbon Kaynaklar 

Öncelikle hidrokarbonlara göz atalım. 

Senaryo çalışmalarımız, petrol ve doğal gazın gelecek on 

yıllarda dünyanın enerji karışımının aslan payını oluşturacağını 

göstermektedir. Fakat hidrokarbonların sınırlı olduğunun ve ko-

laylıkla elde edilebilenlerin çoğunun ele geçtiğinin de bilincin-

deyiz. 

Uzun vadeli enerji talebinin büyümesiyle ve kolay erişile-

bilen petrol kaynaklarının küçülmesiyle sanayimiz, yeni ve daha 

zor hidrokarbon kaynakları açma ve eskiyen sahalardan müm-

kün olduğunca çok varil tazyik etme sorumluluğu altındadır. 

Shell ve petrol sanayi, tarihsel olarak, geleneksel petrol ve 

gaz sahalarından ürünü arttırmayı hedefleyen teknolojilere yatı-

rım yapmıştır. Geçen birkaç yıl içinde, Ar-Ge bütçeleri önemli 

ölçüde artmış ve petrol şisti, sıkışık gaz ve petrol kumu gibi ge-

lenekselin dışındaki kaynakları etkin ve sürdürülebilir şekilde 

geliştiren projeler öncelikli duruma gelmiştir. 
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EOR 

Petrol şirketlerinin bir sahada üretimi durdurması oradaki 

rezervin tamamen boşaltılmış olduğu anlamına gelmez. Orta-

lama olarak, petrolün sadece üçte biri üretilmektedir. Geri ka-

lan, çıkarması ekonomik olmadığı veya teknik olarak mümkün 

olmadığı için yeraltında kalmaktadır. 

Bu nedenle, eski sahalardan daha fazla varil elde etmek 

için kârlı yollar bulmak gerçek bir ödül oluşturur.  

Kullanılan petrolü daha verimli hale getirmenin birkaç 

tekniği vardır: Bunlar, petrolü daha az yapışkan akışkanlığını 

daha iyi hale getirmeyi amaçlamaktadır. Buharla ısıtabiliriz ya 

da gazları ve kimyasalları püskürtebiliriz. 

Buhar enjeksiyonu kullanan bir operasyon, rekor seviyede, 

%52’si Shell’e ait olan Area Enerji tarafından Kaliforniya’daki 

Belridge kompleksinde uygulanmaktadır. 

Buradaki petrol ağır ve yapışkan ama Area, başka şekilde 

bizim %10’unu geri kazanırsak kendimizi şanslı sayacağımız 

bazı sahalarda petrolün %80’inden fazlasını geri kazanmayı ba-

şarmıştır. 

Rezervlerden geri kazanılmasını beklediğimiz miktarı kü-

resel olarak sadece %1 arttırabilirsek bu, 20–30 milyar varil ilave 

petrol  –ABD’nin petrol rezervi kadar–  sağlayacaktır. 

Fosil Yakıtların Karbondioksit Yoğunluğunu Azaltmak 

Petrol sanayinin ikinci bir katkısı, fosil yakıtların karbon-

dioksit yoğunluğunu azaltmaktır. 

Bunu yapmanın birkaç yolu vardır: Birincisi, kendi ope-

rasyonlarımızda enerji etkinliğini arttırmaktır. Uluslararası pet-

rol şirketleri sadece enerji üretmezler. Bizler aynı zamanda da 

özellikle kaynağa yakın operasyonlarımızda, rafinerilerimizde 

ve kimya fabrikalarımızda enerjiyi tüketiriz. Bu nedenle sürekli 

olarak verimsizliği ortadan kaldırır ve yaratıcı çözümler ortaya 

koyarız. Örneğin, Shell insansız yapılar geliştirmiştir. Bunlar, 

rüzgâr veya güneş enerjisi ile çalışan küçük deniz platformları-
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dır ve çok az bakım gerektirirler. Bu konsept Kuzey Denizinde 

küçük gaz sahaları geliştirmeyi ekonomik hale getirmiştir. 

Karbondioksiti Tutma ve Depolama (CCS) 

Fosil yakıtları daha temiz hale getirmenin diğer bir yolu, 

enerji santrallerinden ve geniş sanayi tesislerinden karbondiok-

siti almak ve onu yeraltında boş gaz ve petrol sahalarında veya 

yeraltı su havzalarında depolamaktır. 

Gaz ve petrol sanayisi için bu yöntem bir fırsattır. Bizler 

üretimi arttırmak için yıllardır petrol sahalarına karbondioksit 

enjekte ediyoruz. Bu nedenledir ki karbondioksiti güvenli ve 

sağduyulu şekilde ayırmada bilgi ve deneyime sahip olduğu-

muzu düşünüyoruz.  

Shell, Kanada, Avrupa ve Avustralya’da bazı potansiyel 

CCS projelerinde yer almıştır. Ayrıca, Almanya’da, Haziran 

2008’de tuzlu yeraltı su havzasına karbondioksit enjekte etmeye 

başlayan bir kamu–özel araştırma projesi olan CO₂ SINK’e işti-

rak etmektedir. 

Ulaştırma sektöründeki zorluk, sıvı yakıtların karbondiok-

sit yoğunluğunu kuyudan makineye esasına göre azaltmaktır. 

Bunu, geliştirilmiş konvansiyonel yakıtlar, sürdürülebilir biyo–

yakıtlar, hafif araçlar, daha etkin mühendislik, yakıt tasarruflu 

sürüş teknikleri kombinasyonu ve uzun vadede sıvı yakıt üre-

timine CCS tekniğini uygulayarak yapabiliriz. Ancak CCS, bunu 

sürekli kılmak içi sanayi yanında hükümet taahhüdüne de ihti-

yaç duyacaktır. 

Enerji Karışımını Genişletmek 

Tartışmak istediğim üçüncü alan, enerji karışımını geniş-

letmeye yardımcı olmada ne yapabileceğimiz konusudur. 

Uluslararası Petrol Şirketlerinin esas yetkinliklerine bakar-

sak bizler kolektif olarak jeoloji, sondaj, gazı işleme, arıtım, kim-

ya ve ulaşım yakıtının dağıtımı konularında iyi durumdayız. 

Diğer bir deyişle, hidrokarbonlar bizim esas işimiz. 
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Bu kategori içerisinde Shell, artan bir şekilde doğal gaz 

üzerine odaklanmaktadır. 2012’den önce üretimimizin yaklaşık 

yarısının doğal gaz olacağını tahmin etmekteyiz. Bu sadece 

portföyümüzde bir değişim değildir. Hem gaz üretiminin hem 

de önemli ölçüde, gazı sıvılaştırılması ve LNG’nin Avrupa’ya 

ilaveten Çin ve Hindistan gibi pazarlara taşınmasıyla ulaşımının 

artması, daha temiz doğal gazın enerji santrallerinde yakıt ola-

rak kömürün yerini almaya elverişli olacağı anlamına gelmek-

tedir. Gazla çalışan bir enerji santrali, kömürle çalışan konvansi-

yonel bir santralden %40 daha az karbondioksit salmaktadır. 

Birçok şirket ayrıca yeni uzmanlık alanları da geliştirmek-

tedir. Bir şirket nükleer enerji işiyle ilgilendiğini, bir diğeri jeo-

termal santralde öncü olduğunu açıklamıştır. Shell, rüzgâr, ince 

film solar, hidrojen ve biyoyakıtlar üzerinde ciddiyetle çalış-

maktadır. Bugün, bu faaliyetlerin en büyüğü rüzgâr alanındaki-

lerdir ve bu alanda 550 MW’lık kapasiteye sahibiz. 550 MW, 

kömürle çalışan ve çok da büyük olmayan bir enerji santralinin 

ürettiği enerjiye eşittir. 

Önümüzdeki birkaç yıl Shell’in yenilenebilir kaynak port-

föyündeki reel büyüme, biyo–yakıtlar üzerinde yoğunlaşacaktır. 

Bunun nedeni, bu yakıtların ulaşım yakıtındaki ilave becerileri-

mizle doğal bir uyum içinde olmasıdır. 

İnanıyoruz ki bugün dünyanın ulaşım yakıtı karışımının % 

1’ini oluşturan biyo–yakıtlar, önümüzdeki birkaç on yıl içerisin-

de % 7–10’unu oluşturacaktır. Ve eğer sürdürülebilir şekilde 

olursa, biyo–yakıtlar ulaşımdaki karbondioksit salınımının 

azalmasına önemli katlı sağlayacaktır. 

Hükümet Katkıları 

İş dünyasının yapabileceği şeyler çok. Peki ya hükümetler 

ne yapabilir? 

Aşağıdaki alanlarda hükümetlerce yapılabilecek olumlu 

faaliyetler sayılmaktadır: 
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- Kaynaklara erişim, 

- Mali istikrar, 

- Sermaye,  

- Karbondioksit politikası çerçeveleri, 

- Enerji arz güzergâhları. 

Kaynaklara Erişim 

Hükümet faaliyetleri için belki de en önemli alan, kaynak-

lara erişim konusudur. Kanıtlar göstermektedir ki açık kapı po-

litikası yürüten ülkeler kendi enerji sektörlerinde daha fazla 

doğrudan yabancı yatırım çekerek avantaj sağlamışlardır. Pra-

tikte bu, daha fazla araştırma kuyusunun sondajlanması ve 

ürünün daha hızlı artmasının uzun bir zaman diliminde yüksek 

seviyelerde sürdürüleceği ve enerji sektöründeki gelirin artacağı 

anlamına gelmektedir. 

Mali İstikrar 

Üç ana faktör, gelecekteki enerji üretiminde özel sektörün 

yatırım yapabilmelerine katkıda bulunacaktır: Yüksek maliyet-

ler, kredi krizi ve yüksek vergiler. Bunlardan sadece vergiler 

doğrudan hükümetler tarafından kontrol edilebilir. 

Ne yazık ki hükümetler, petrol fiyatları yükseldiğinde sık-

lıkla aniden vergileri artırıyorlar fakat petrol fiyatları düştüğün-

de vergileri düşürmüyorlar ve iş ortamı kötüye gidiyor. Bu yak-

laşım türü, yatırım için zaten sınırlı miktardaki parayı daha da 

azaltmaktadır. Bizler, ekonomik döngüyle dengede kalan bir 

vergi sistemini tercih etmekteyiz. 

Sermaye 

Ancak dengeli vergi rejimleri bugünün istisnai durumun-

da yeterli değildir. 

Pek çok küçük ve orta ölçekli şirket yeni projeler için artan 

sermaye sorunu yaşamaktadır. Hükümetler ve Uluslararası Fi-

nans Kuruluşları, sınır aşan boru hatları gibi bireysel şirketleri 
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aşan çok büyük çaplı projeler için çabuk sonuç almaya yönelik 

kararlar almada yardımcı olabilirler. Ayrıca, hükümetler özel 

şirketlere borç vermeyi hızlandırma yollarını gözden geçirmeli-

dir. 

Karbondioksit Politikası Çerçeveleri 

İklim politikası, hükümet eylemine ihtiyaç duyduğumuz 

bir başka alandır. İklim değişikliği konusunda eylem gereklidir. 

Ancak CO₂ fiyatlandırması enerji projelerindeki yatırımların 

maliyetini artıracaktır. Bu, iklim politikası çerçeveleri konusun-

da erken anlama (early clarity) önemli kılmaktadır. İyi tasar-

lanmış ve entegre edilmiş bir küresel iklim çerçevesi, yatırımları 

teşvik ederek enerji güvenliğini artırabilir.  

Shell, CO₂ fiyatını ayarlamada düşük emsiyon (cap and 

trade) sistemlerini desteklemektedir. Biz, bu sistemin düşünülen 

diğer tedbirlere göre farklı avantajlar sağladığına inanıyoruz. Bu 

sistem, belgelenebilir çevresel sonuçları belirler. Ayrıca, şirketle-

re en düşük maliyete inme önlemlerini bulmaya çalışmaları için 

ticari teşvik sağlar. Bunlar, likit ulaşım yakıtlarını kolaylaştıra-

rak gelecekteki enerji portföyüne erken ve daha iyi kotarılmış 

şekilde geçişi ve ilerideki ihtiyaçlara uyum sağlamaları için daha 

fazla zaman sağlayan büyük alt yapı yatırımlarını körükler.  

Son olarak, hükümetlerin spesifik olarak CCS üzerine 

odaklanmaları gerekiyor ki bu, enerji santrallerinden salımı ve 

yoğun karbondioksit üretimini gelecek on yıl içerisinde azalt-

maya başlayacaktır. Ancak, bu sadece hükümetlerin sıkı bir kar-

bon fiyatlandırmasıyla ihtiyaç duyulacak büyük çaplı yatırımı, 

CO₂ depolanması için krediyi ve uygun hukukî çerçeveyi müm-

kün kılmasıyla olacaktır. 

Enerji Arz Güzergâhları 

Hükümet faaliyeti için dördüncü bir alan, enerji geçiş yol-

larıyla ilgilidir. 

Enerji piyasaları küreselleştikçe, üretici ve tüketicileri bağ-

layacak daha fazla boru hattına ve güvenilir deniz yollarına ih-

tiyaç duymaktayız. Avrupa’ya bakarsak, arz güvenliğinden an-
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laşılan, daha fazla likit doğal gazın deniz yoluyla ve daha fazla 

doğal gazın da Hazar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan borularla 

taşınmasıdır. 

Bu, önemli bir geçiş ülkesi olarak Türkiye’nin muhtemel 

rolünü odak haline getirmektedir. Bana öyle geliyor ki önü-

müzdeki yıllarda, Türkiye ve AB açısından, Rusya ile enerji iliş-

kisinin her iki taraf için de faydalı olduğunu hatırda tutarak, sa-

dece birbirleriyle değil Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan 

ve muhtemelen Suriye ve Irak’la da eşgüdümlü hareket etmek 

önemli. 

Güvenlik 

Daha karmaşık bir arz güzergâh ağı, ancak sadece enerji-

nin serbest akışı garanti altına alınabilirse, sistemdeki esnekliği 

ve dengeyi artırır. 

Dünyanın enerji arz hattı uzun mesafelere uzandıkça, 

maalesef sabotaj ve korsana karşı daha savunmasız olurlar. 

PKK’nın geçen yıl Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattına saldırısı risk 

faktörünün altını çizmiştir. Denizaşırı üretime ve Gine Körfe-

zi’nde deniz taşımacılığına saldırılar gibi, Afrika Boynuzu çev-

resindeki korsan faaliyetleri diğer bir bariz tehdittir. Bu tip gü-

venlik risklerinin etkin yönetimi, sınır ötesi iş birliğini gerektir-

mektedir.  

Bu, endüstrinin NATO ve AB gibi kuruluşlara ve bunların 

Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin gibi ülkelerle 

gelişen ortaklıklarına başvurduğu yerdir. Bizler NATO, AB, Çin, 

Rusya ve diğer ülkelere, Aden Körfezi’ndeki ticari gemileri ko-

rumadaki ortak çabaları için minnettarız. 

Diğer bir ümitlendirici işaret, geçen yıl Türkmenistan’ın 

Uluslararası Enerji Güvenliği teklifinin BM Genel Kurulunca 

onaylanmasıdır. 

Öneriler 

Küresel enerji güvenliği, bilim adamlarının, mühendisle-

rin, politikacıların, diplomatların ve askerlerin hepsinin birlikte 
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çalıştığı bütünleşmiş bir tepki gerektiren uzun vadeli bir sorun-

dur. 

Uluslararası petrol ve gaz endüstrisi, enerjinin tüm dün-

yadaki tüketicilere dağıtımı konusunda bir yüzyıldan fazla tec-

rübeye sahiptir. 

Biz tecrübelerimizi paylaşmak ve etkin ve sürdürülebilir 

enerji çözümleri geliştirmede hükümetlerle çalışmak taraftarı-

yız. 

Bu nedenle bize bu masada yer verdiğiniz için teşekkür 

etmeme izin verin.  

Endüstri ve hükümet arasındaki bu diyalog ve iş birliğini 

ulusal ve uluslararası seviyede sürdüreceğimizi umuyorum. 

Teşekkürler. 
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BİRİNCİ OTURUM SONUNDA 

SORU – CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru 1: 

Enerji güvenliğinin üç ayrı anlamı var: Bunlardan birincisi, 

üretimin güvenliği ki sayın konuşmacılar yeterli üretimin ya-

pılması konusundaki düşünce ve endişelerini dile getirdiler. 

Üretilen enerjinin alıcılara ulaştırılması bir başka güvenlik soru-

nu. Bunun hakkında da bazı değerlendirmeler yapıldı. Fakat 

üçüncü bir güvenlik boyutu var ki üzerinde hiç durulmuyor. 

Üreticilerin içerisindeki güvenlik sorunu. Bu da iki şekil alıyor: 

Bir tanesi üretim yapılan ülkenin siyasi sebeplerle üretim yapa-

maz hale gelmesi. Mesela güneyimizdeki üreticilerden bir tane-

si, dünyanın en iptidai siyasi rejimlerinden bir tanesi. Bunun 

sürdürülebilirliği ve karışıklıklardan korunması uzun vadede ne 

derece mümkün olacaktır? Bunu kestirmek mümkün değildir. 

Bir başka kuzeyimizdeki üretici de siyasi hedeflerine uygun ola-

rak enerji akışını dönem dönem hızlandırmakta, yavaşlatmakta 

veya kesebilmektedir. Böyle bir toplantıda bu üçüncü boyutun 

üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Sayın konuşma-

cıların yorumlarını bekliyorum. 

 

Soru 2: 

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişki kurulması ile ilgili 

uluslararası bir baskı var. Bunun Avrupa’nın enerji arz güvenli-

ği ile ilgili olduğunu düşünüyorlar mı? Buradan geçecek yeni 

boru hatlarının Ermenistan–Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

ulaşması şeklinde bir baskı veya bir genel eğilim olduğunu dü-

şünüyorlar mı? Bir soru daha var bunun altında. Türkiye’den 

geçecek gaz ve boru hatlarıyla ilgili olarak Türkiye’nin şu ana 

kadar net bir kazancı yok. Gelir çok düşük. Acaba önümüzdeki 

süreçte Türkiye’nin nasıl bir yararı olacağını düşünüyorlar? 

Türkiye'nin çok önemli olduğunu defalarca belirttiler ama genel 
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olarak aslan payının şirketlerde kaldığı, Türkiye’nin genel ola-

rak büyük bir pay alamadığı senaryoda, Türkiye neden gönüllü 

olarak bulunsun? 

 

Soru 3:  

Sayın Bakanım, enerji kaynakları üzerinde durulurken al-

ternatif enerji kaynakları üzerinde hiç durulmadı. Bu alternatif 

enerji kaynaklarından bir tanesi de son yıllarda hidrojen enerji-

sidir. Önemli, çünkü, doğal gaz olsun petrol olsun günümüzün 

olayı olan deprem olayını tetikler mi? Bu arada hiçbir negatif te-

siri olmayan hidrojen enerjisi üzerine hiçbir çalışma yapılmıyor; 

hidrojen enerjisi hakkındaki düşünceler nelerdir? Türkiye’nin 

hidrojen enerjisinde durumu ne olacaktır? Bilindiği gibi dünya 

Hidrojen Enerjileri Araştırma Merkezi İstanbul’dadır ve bu araş-

tırmaları dünya adına Türkiye yapmaktadır. Bu konudaki dü-

şünceleri nedir? 

 

M.Hilmi GÜLER:  

Hidrojen enerjisi konusuna çok önem veriyoruz. Dünya 

Hidrojen Teknoloji Merkezinin İstanbul’da kurduk ve ekipler 

çalışıyor. Geçen ay piyasaya beş ürün sürdük. Detaylara girip 

zamanınızı almak istemiyorum. Geleceğin enerjisidir. Suyu, gü-

neşi olan her yer için söz konusudur. Tüketimin sıklet merkezi 

ile üretimin sıklet merkezi üst üste gelmedikçe çatışmalar süre-

cektir. Hidrojen enerjisi buna örnek olabilecek çözümlerden bir 

tanesidir. Suyu ve güneşi olan herkes hidrojen enerjisi üretirse o 

zaman üretim de tüketim de aynı yerde olur. Çatışmalara sebep 

olmaz. Bunlardan bir tanesi, hidrojene çok önem veriyoruz ve 

özel çalışmalarımız var.  

Boru hatlarının Türkiye’den geçmesi ile ilgili kazancının 

olmadığı görüşüne katılmıyorum. Ondan kazancımız var, para 

olarak taşıma ücreti alıyoruz. Liman hizmetleri var. Ayrıca 

Bakü–Tiflis–Ceyhan ’da ve Mersin’de. Bunun da ötesinde, para 
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ile ölçülemeyecek stratejik bir üstünlük aldık. Ceyhan’ı 

Rotterdam gibi bir enerji merkezi yapıyoruz. Hatta dünyanın 

belki de enerji ağırlık merkezi Ceyhan’a kaymış olacak. Enerji 

borsası vs. konusuna girmiyorum.  

Diğer konular öğleden sonraki enerji stratejimizin konusu 

olduğu için burada sadece konuklarımızla değişik konulara de-

ğinme imkanı oldu. Biraz önceki sorularla ilgili diğer konuşma-

cıların bir soruları varsa onları da almaktan memnun oluruz. 

 

Richard JONES: 

Başka kaynaklar var mı diye soruldu. Potansiyel kesintileri 

engellemek için, üretim tarafındaki güvenlikten bahsettiniz. El-

bette ki bunlar da önemli ama bütün risk faktörlerini bir araya 

getirdiğimizde görüyoruz ki ok hep aynı yönü gösteriyor. O da 

güvenlik konusunda tedarikte çeşitlendirme ihtiyacı. Çünkü si-

yasi istikrarsızlık olduğunda üretim yapan bir x ülkesinde bir 

jeolojik veya meteorolojik olay gerçekleştiğinde kesintiye uğra-

yacağını bilemezsiniz. Acil durum tedbirlerimizi iki kez kullan-

dık: Birincisi Saddam, 1. Körfez Savaşı’nda Kuveyt’i işgal etti-

ğinde idi. İkincisi bir başka körfez olayıydı, bu da Katrina fela-

ketiydi. Dolayısıyla acil durumları ya da enerji tedarik kesintile-

rini ortaya koyabilen jeopolitik veya doğa olayları olabiliyor. 

Konuşmamda da kısaca söz etmeye çalıştığım gibi en iyi güven-

lik tedbiri, iyi bir piyasanın olması. Bunun için de enerji tedari-

kinde çeşitliliğin bir taraftan olması. En iyi tedbir, budur. 

 

Ference TOTH:  

Çeşitliliğin önemiyle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Söyle-

diklerinize kesinlikle katılıyorum. Brezilya2da elektriğin %90’ı 

hidro enerji. Yurt içi kaynaklardan kullanılıyor. 2001 yılında bir 

kuraklık yaşandı ve önemli bir sorun oldu elektrik temini anla-

mında. Çeşitlendirme yapılması gerektiğini onlar da gördü. Ör-

neğin, elektrik üretim tesislerinde sadece suya güvenmemeleri 
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gerektiğini fark ettiler. Dolayısıyla nükleer program üzerinde de 

çalışmaya başladılar. 

 

Aurelia BOUCHEZ:  

Gayretlerimizi bir araya getirmek zorundayız. Bölgesel 

olarak da, uluslararası seviyede de bunun altı çizildi zaten. Söy-

lemek kolay denilebilir ama bu alanda kararlılık gerekiyor. Aynı 

yönde ilerlemek için zor konularda harcanan gayretlerin bir 

araya getirilmesi gerekiyor. Bu açıdan, bu toplantı önemli bir 

tartışma imkanı. 

 

Roxanne DECYK:  

Tek bir şey söyleyeceğim hidrojenin enerji kaynağı olarak 

kullanılması ile ilgili olarak. Senaryolara baktığımızda, önü-

müzdeki 40 yıl içinde artan talep yüzünden bütün enerji tipleri-

ne ihtiyaç olacak. Bu yüzden bir yol bulup çeşitlilik getirmemiz 

lazım. Hidro karbonlar pratikte çok zorlayacak bizi. Bunlardan 

enerji elde etmek kolay değil. Onun için petrol, kömür ve doğal 

gaz üzerinde daha çok duracağım. Hidrojen üzerindeki çalışma-

lar Shell tarafında ve başka şirketlerde var. Hidrojen birtakım 

imkanlar sunacak gibi görünüyor ama kısa vadede değil. Çünkü 

hidrojenden enerji elde edebilmek için yine doğal gaza ihtiyaç 

var. Dönüp yine aynı doğal gaz talebi noktasına geliyorsunuz. O 

yüzden hidrojen kısa vadede pek ümit verici değil. Uzun zaman 

gerekiyor ve elimizdeki hidrokarbonlara alternatif ancak uzun 

vadede mümkün olacak gibi gözüküyor. 
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Enerji güvenliği gibi heyecan verici bir konuda dünyanın 

en güzel şehirlerinden birinde konuşma yapma fırsatının bana 

verilmesinden ötürü şükranlarımı sunmak istiyorum. Doğu ve 

Batının buluştuğu bir şehrin merkezinde enerji güvenliği konu-

sunda nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda tartışıyor ol-

mamız da çok uygun bir görüntü vermektedir. Benim kalbimde 

Türkiye’nin çok özel bir yeri vardır. Daha önce ifade edildiği gi-

bi ben bir zamanlar Türk–Amerikan Konseyi Yönetim Kurulun-

daydım. Böyle bir konferansı düzenlediklerinden dolayı da 

Türk Harp Akademileri Komutanlığı’na teşekkür etmek istiyo-

rum.  

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu saygıdeğer 

Mustafa Kemal Atatürk, yeniliğin ve geçmişten kopup geleceğe 

ve yeniliklere doğru yönelme konusunda bir ilham kaynağı ola-

rak tanınmaktadır. Bu bütün ulusların karşı karşıya olduğu bir 

problemdir günümüzde. Yani eski yöntemleri bırakıp bizleri 

daha geniş kapsamlı enerji güvenliği boyutlarına taşıyacak bir 

geleceğe götüren yeni teknoloji ve politikaları kucaklamak yö-

nünde bir ilham kaynağıdır.  

Medyada duyduklarınıza karşın enerji güvenliği ile ilgili 

endişeler yeni bir sorun değildir. Işık ve ısı kaynağı olarak ateşe 

bağımlı yaşayan ilk insanlardan bu yana hep dünyamızın karan-

lık ve soğuk kalmamasının yolları araştırılmıştır. Tarihçiler bu 

konunun uzun bir geçmişe dayandığını bilirler. Hakikaten, ge-

çen yüzyılda Winston Churchill’in de dediği gibi, “petrolde em-

niyet ve belirlilik çeşitlilikte ve yalnız çeşitlilikte yatmaktadır.” 

Dolayısıyla, çeşitlilik yeni bir konu değildir.  

Bütün ülkelerde ve bizimkinde, yani ABD’de, ve şu anda 

burada olan herkes için söylüyorum, enerji güvenliğimizi sağ-

lamanın birtakım yolları vardır. Çeşitli enerji kaynaklarına ve bu 

enerjiyi nakletmek için çeşitli mekanizmalara ihtiyaç duymakta-

yız ve bunun sebebi de bir tabii afetin ya da insan yapımı bir 

krizin ekonomimizi alt üst etmesini önlemektir. Bir yandan çev-

reye zarar vermemenin yollarını ararken bir yandan da ekono-

mik üretkenliği arttırıcı enerji üretimi ve tüketimi yollarını bul-
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mamız lazımdır. Araştırmacılarımız, bilim insanlarımız, mü-

hendislerimiz ve şirketlerimiz her daim enerji üretmenin ve in-

sanlara ışık, huzur ve üretkenlik getirecek daha güvenli ve ve-

rimli yollar keşfetmeye teşvik edilmelidir.  

Birleşik Devletler uzun yıllardır enerji gereksinimini karşı-

lamak maksadıyla diğer devletler gibi petrol ve kömüre bağımlı 

olmuştur. Fakat zeki insanlar uzun zamandır başka seçeneklerin 

de olabileceğini bilmekteydiler. Elektrik ampulünü bulan 

Thomas Edison 1931’de parasını güneş enerjisine yatıracağını 

söylemişti. “Bu nasıl bir güç kaynağı böyle!” dedi ve “umarım 

bu sorunun aşılması için kömür ve petrol bitene kadar beklemek 

zorunda kalmayız”. Elbette daha kömür ve petrolün bittiği bir 

noktaya gelmiş değiliz ama bir dönüm noktasında olduğumuz 

da muhakkaktır. 

Her ülke gibi, ABD de kendi enerji güvenliğini sağlamaya 

odaklanmış durumdadır. Şu anda bir yandan makul fiyatlardaki 

enerji kaynaklarına erişim yoluyla ekonomik verimliliğin arttı-

rılması konusu vurgulanırken bir yandan da sera gazı gaz sü-

rümlerinin etkisini azaltacak teknolojilerin geliştirilmesinin ve 

enerjinin daha verimli kullanılmasının yolları üzerinde durul-

maktadır. Bu hedeflere ulaşmada ABD rekabetçi piyasaların 

meydana getirilmesinin yeni enerji kaynaklarına yapılacak yatı-

rımları cazip hale getireceğine ve bazı alanlarda da kamu yatı-

rımlarının özel sektörle kuracağı ortaklıkların desteklenmesine 

gereksinim duyulduğuna inanmaktadır.  

Birleşik Devletlerin enerji güvenliğini sağlamak maksadıy-

la geliştirdiği stratejiler arasında enerji kaynaklarının ve ulaşım 

yollarının sıkışıklık noktalarının (sabahleyin de duyduk her-

hangi bir sıkışma noktası enerji piyasalarımızı ziyadesiyle etki-

lemektedir) oluşmasını engellemek maksadıyla çeşitlendirilmesi 

sayesinde bu enerji kaynaklarının daha güvenilir hale getirilme-

si; ekonomik olarak gerçekleştirilebilir ve çevresel olarak da ka-

bul edilebilir olduğu noktalarda yerli üretimin desteklenmesi; 

acil durumlarda diğer ülkelerden enerji sağlamak için sistemler 

geliştirilmesi (tamamen ülkelerin birbirlerine bağlı olduğu bir 



 110 

dünyada yaşıyoruz ve enerji edinimi ile ilgili bir sorunla karşıla-

şıldığında birbirimize dayanmamız gerekmekte); alternatif ener-

ji kaynaklarını tesislerimizde ve kullandığımız nakliye dona-

nımlarında kullanabilecek altyapıyı oluşturmalıyız çünkü her-

hangi bir enerji kaynağından istifadede sıkıntı yaşandığında di-

ğer seçeneklere dönebilelim; aynı zamanda da yine sabahleyin 

bahsedildiği gibi yeterli yakıt depolama sistemlerinin olduğun-

dan emin olmalıyız ve gerektiğinde stratejik rezervlerin uygun 

bir şekilde kullanımını düzenleyen politikalar geliştirmeliyiz.  

Bu zorluklarla baş edebilmek için, Birleşik Devletler bele-

diyeler, sanayi, ticari ve yerleşim ve ulaşım alanlarında cereyan 

eden gelişmelerden istifade etmeyi planlamaktadır. Üzerinde 

duracağımız alanlar arasında kamu ve özel sektörde yapılan 

araştırmalar yoluyla maliyet–etkin teknolojilerde yenilikler ya-

pılması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi ve gösterilmesi konula-

rı vardır. Daha iyi bölgesel ve ulusal bağlantılar oluşturarak 

elektrik hatlarımızı geliştirmek ve teknik kayıp ve kaçak kulla-

nımı azaltacak iletim sistemlerini oluşturmak üzerinde çalışaca-

ğız. Bu arada da tüketicilerin enerjiyi daha verimli kullanmala-

rını sağlayacak bir şekilde dağıtım sistemleri üzerinde yapılacak 

akıllı–sayaç gibi değişiklikler üzerinde de duracağız. Maliyet–

etkin ve enerjiyi verimli kullanan ulaşım sistemlerinin kullanı-

mını da teşvik edeceğiz. Bu sayede aşırı derecede otomobile ba-

ğımlı yaşayan toplumumuz harekete geçirilecek ve otomobil 

kullanımı da bu şekilde çevre ve yakıt elde edilen kaynaklar ko-

nusunda daha az endişe verici bir hale getirilecektir. Dolayısıy-

la, şu anda yakıt hücresi, fiş donanımlı hibrid motor ve esnek 

yakıt gibi teknolojilere bakıyoruz ve teknolojiye uygun yakıt 

ikmali ve elektrik şarjlı altyapıları geliştiriyoruz. Arabayı üretti-

ğiniz zaman onun çalışmasını da devamlı sağlamak durumun-

dasınız. Yeni ve restore edilmiş binalara da daha verimli mal-

zemeler ve ısıtma ve havalandırma sistemleri yerleştiriyoruz. 

Bunlar bireysel olarak bakıldığında küçük şeylermiş gibi gelebi-

lir fakat bir araya getirildiğinde her birinin azami etkisi olacak-

tır. İklim değişikliği ve sera gazı sürümü ile ilgili de ihtiyaç 

duyduğumuz stratejiler de geliştiriyoruz. Evet, Birleşik Devlet-
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ler iklim değişikliği ve sera gazı etkisi üzerinde durmaktadır ve 

süreçlerimizi ve destekleyici programlarımızı temiz ve verimli 

enerji seçenekleri yönünde kurgulamakta ve tüketicilerimizin de 

zirve noktasındaki enerji tüketimini azaltmak için gereken her 

şeyi sağlamaktayız.  

Bu yeni teknolojileri geliştirmeye ek olarak, enerji güvenli-

ği ile de ilgilenmenin yollarını araştırıyoruz. Eski Suudi Arabis-

tan Petrol Bakanı Şeyh Zeki Yamani’nin de 2000 yılında belirtti-

ği gibi, “Ne Taş Devri elimizdeki taşlar bittiği için ne de Petrol 

Devri elimizdeki petrol bittiği için sona ermiştir”. Eğer hep be-

raber petrolün hakim enerji kaynağı olmadığı bir devre girersek 

bunun sebebi elimizdeki petrol tükendiği için değil daha iyi 

enerji alternatifleri geliştirdiğimiz için ve halkın, devletlerin de-

ğişime daha açık oldukları içindir.  

Federal devlet, devlet ve yerel seviyelerde daha fazla enerji 

güvenliği konusunda atılacak adımlar arasındaki araştırmada, 

geliştirmede ve uygulamanın tanıtımında; kamu–özel ortaklık-

larının oluşturulması, özel yatırımları destekleyen saydam ve 

rekabetçi piyasaların teşvik edilmesi, ekonomik yakıt tüketimli 

otomobil almayı cazip kılan vergi indirimleri ve verimli enerji 

kullanımı geri ödemeler gibi teknoloji kullanımının teşvik edil-

diği politik düzenlemeler, CAFE standartları gibi daha verimli 

kullanımı sağlayan teknolojilerin kullanımını teşvik eden stan-

dartların öne sürülmesi, özel sektörün kendi başına çözemeye-

ceği büyük maliyeti olan ve genellikle de zor enerji projelerine 

özel sektör yatırımlarını teşvik edici devlet fonları sağlamak bu-

lunmaktadır.  

Son zamanlardaki mali krizde de hepimizin gördüğü gibi 

tamamen birbiri içine geçmiş toplumların olduğu bir dünyada 

yaşıyoruz. Kendi başına ayakta duran bir ülke diye bir şey yok 

artık. Hepimiz, küresel değişimden bir şekilde etkilenmekteyiz. 

Uluslararası faaliyetlerimiz ve politikalarımızla ulusal enerji gü-

venliğimizi sağlamanın yollarını araştırmak da durumundayız. 

Zor günlerde elimizdeki enerji kaynaklarımızı paylaşmak için it-

tifaklar, belli bir elektrik alanında birbirine bağlı ülkeler arası 
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enerji hatları oluşturmanın, bölgesel depolama planları, daha 

verimli taşıma sistemleri, ticari açıdan uygun LNG’den çoklu 

boru hatlarına kadar çeşitlendirilmiş kaynak ve temin sistemleri 

inşa etmenin, en iyi bilim adamları ve araştırmacıları ile birlikte 

çalışarak yeni enerji teknolojileri geliştirmeye yönelik bir daya-

nışma içinde olmanın ve küresel talebi azaltmanın yollarını 

araştırmaktayız.  

Hepimiz, mevcut durumda takip etmemiz gereken yolun 

nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmediğimiz anlayışı içeri-

sinde enerji güvenliği sorunu ile karşı karşıyayız. Kısa bir süre 

önce biri bana sordu, “gelecekte ne gibi bir yakıt ya da enerji 

kaynağı kullanıyor olacağız?” Ve ben de dedim ki, “sanırım 

şimdiye kadar hiç düşünmediğimiz bir şeyi kullanıyor olaca-

ğız”. Dolayısıyla, şimdiye kadar hiç test edilmemiş teknolojiler 

gerçekten de dünyayı enerji açısından değiştirebilir. Burada, her 

ulus kendi çapında bu sorunu nasıl çözeceği üzerinde çalışıyor 

olsa da beraber çalışmamız gerekmektedir.  

Birleşik Devletlerde Obama Yönetimi enerji konusundaki 

yeniliklere öncelik vermekte ve bu hedefe ulaşılmasında büyük 

önem arz etmektedir. Bazılarının halihazırda yakından tanıdığı 

Richard Morningstar diye birini tanıyorum. Avrasya Enerji Özel 

Elçisi olarak atandı ve sanıyorum kısa bir zaman içersinde bu 

bölgedeki birçok ülkeyi ziyaret edecek ve iş birliği yapabilece-

ğimiz alanları görüşecek. Bildiğim kadarıyla da bütün enerji ile 

ilgili meselelere olumlu çözümler sağlamada katalizör görevini 

yapacak. Bu arada, Bakan Chu da yani benim çalıştığım bölü-

mün başındaki kişi, uluslararası dayanışma gayretlerini pekişti-

rici ve dünya çapında yeni teknolojilerin kullanımını arttırıcı 

programları tanıtmak konusunda bizleri görevlendirmektedir. 

Böylece, burada otururken Enerji Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, 

Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency–EPA) 

ve Beyaz Saray eski sorunlara yaklaşmada yeni yolları araştır-

makta ve bu anlamda hepimiz burada bulunan bütün kuruluş 

ve ülkelerin temsilcileriyle bizi geleceğe taşıyacak olan enerji çö-

zümleri üzerine çalışmayı ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum. 
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Burada olmak benim için çok büyük şeref. Değerli meslek-

taşım Sayın Hilmi Güler’in nazik davetini kabul ettim ve bu da-

veti bana sunmuş olmasından dolayı kendisine müteşekkirim ve 

bunun sebebi de enerji konusunun önemli bir konu olduğuna 

inancımdır. Bu konuyla ilgilenme şeklimiz ve dünyanın farklı 

yerlerinde yaşanan tecrübeleri araştırmamız çok isabetli bir yön-

temdir gerçekten ve bu sayede enerji güvenliği konusunu nasıl 

ele almamız gerektiği yönünde bilgi ve tecrübelerimizi bir araya 

getirmemizi sağlamaktadır.  

Avrupa Birliği kapsamında enerji güvenliğine yönelik üç 

ana sorun ortaya çıkmaktadır. İlk olarak, ithalata olan bağımlı-

lıktır. Şu anda enerjide dışa bağımlılığımız % 50 civarındadır. 

Fakat bu rakam 2030’lu yıllarda % 70’lere ulaşacaktır. Bunun da 

iki sebebi vardır. Birincisi oldukça zordur ama yine de gayret 

etmekteyiz. Kendi kaynaklarımız azalmaktadır. Yani kuzeydeki 

doğal gaz rezervi boşalmaktadır. Elimizdeki kaynaklardan daha 

fazla gaz ve petrol çıkarmaya uğraşıyoruz fakat bunun da bir 

sınırı vardır. Lakin, yine de fiziki olarak yapılabilir bir şey. İkin-

ci sebep ise talepteki artıştır. Bu aslında halledilebilecek bir so-

rundur fakat bazen de öyle söylendiği gibi kolay olmayabilir 

çünkü sanayideki tüm dönüşümler sonucunda daha da fazla 

enerji ihtiyacı doğmakta ve enerji yoğunluğumuz da artmakta-

dır. Fakat yine de bu öyle halledilmesi kolay bir mevzu değildir. 

Bu nedenle, enerjide dışa bağımlılık Avrupa Birliği için en önde 

gelen konudur.  

İkinci olarak, enerji ile ilgili maliyetlerin artmasıdır ve bu-

nun nedeni de küreselleşen dünyada daha fazla rekabetçi olmak 

durumu söz konusudur. Sanayide enerji maliyetinin yüksek ol-

ması oldukça dikkat çekicidir. Uzun vadeli bir bakış atmamız 

gerekirse ve eğer elinizde yeterli kaynağınız yok ise bir takım 

zorluklarla karşı karşıyasınız demektir ve bu zorlukların çıkış 

noktası da enerji kaynaklarına sahip kuzey ülkeleridir. Bu ülke-

ler de elbette rekabeti arttırmaya çalışacaklardır. Bu durumda, 

bu zorlukla da baş etmek durumundayız.  
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Üçüncü mesele de iklim değişikliğidir. Genel duruma bir 

bakıldığında, açıkça görmekteyiz ki enerji yoğunluğu başlangıç-

ta artsa da bu yoğunluk içersindeki karbon yoğunluğu önce 

düşmekte ve daha sonra da tekrar yükselmektedir. Bu nedenle, 

AB enerji politikası bu üç konuyla ilgilenmek durumundadır.  

Enerji sektörünün kendine has bir özelliği vardır o da 

uzun vadeli yatırımlardır. Bol miktarda sermaye gerekmektedir 

ve bu da sermaye girişimi anlamına gelir ve politik olarak has-

sas yatırımları içerir. Böylece, önce yatırım yapıp daha sonra po-

litikayı değiştirmek diye bir şey söz konusu olamaz. AB’nin bu 

konuda bir takım güçlü yanları vardır: Bunlardan bir tanesi, sa-

hip olduğu ölçek ve kapsamdır. AB 500 milyon tüketicili bir pa-

zar ve büyük bir sanayidir. 27 tane üye ülke ve bunların hepsi 

de bir takım avantajlar sunmaktadır. İkinci olarak, AB’nin enerji 

güvenliği konusunu nasıl gündeme alacağımız konusunda yar-

dımcı olacak güçlü bir teknoloji temeline sahiptir. Üçüncü ola-

rak da çeşitlilik konusu vardır. AB, 27 farklı enerji pazarı olu-

şurken bu pazarların bazıları nükleer enerjide ve bazıları su 

enerjisinde diğerleri de rüzgâr ve biyoenerjide çok daha tecrübe-

li ve güçlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece ortaya çıkan 

soru, bu çeşitliliği arz güvenliğini güçlendirmek maksadıyla na-

sıl kullanılacağıdır. Fakat aynı zamanda, AB’de bazı zayıf yönler 

de bulunmaktadır: Farklı üye ülkelerde farklı kurallar ve hedef-

lerin ortaya çıkmasıdır. Üye ülkeler arasında yeterli bir fiziki 

bağ bulunmamaktadır ve daha da önemlisi, daha sonra da bah-

sedileceği gibi, net ifade edilmiş hedefler mevcut değildir. Enerji 

politikalarımızı Hampton Court Zirvesi’nden sonra yani 

2004/2005’de ortaya koyduk. İlk önce hedefleri net bir şekilde 

ifade ettik. Bunun nedeni de uzun vadeli hedefler olmaz ise bil-

hassa karşı karşıya kaldığımız küresel sıkıntılar karşısında istik-

rarlı bir enerji politikası belirleyemeyecek olmamızdır. Bizim 

için bu 2020’de 20/20/20 olarak belirlenmişti. Peki neden bu % 

20’lik hedef kondu? Bazen bu iki hedefi çevresel hedefler olarak 

görmekteyiz. Ama bu doğru bir şey değildir. Daha az CO2 de-

mek hiçbir teknoloji kullanmadan daha iyi enerjiyi tüketmek an-

lamına gelmektedir. Bu da bizi bağlayıcı bir ölçekte karşımıza 
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çıkarsa, o zaman bir fark ortaya çıkacaktır. % 20 yenilenebilir 

enerji konusu var ve bazıları bunun çok pahalı olduğunu söyle-

yebilir. Ama gerçekten başka kaynağınız yoksa ve sadece biyoe-

nerji, rüzgar, su ya da güneş enerjiniz varsa bunu kullanmak zo-

runda olmazsınız. Öğrenmeniz gerekir. İşte bunlar hedefler 

koymaya örnektir. Bu potansiyeli kullanabileceğinizi pek ümit 

etmezsiniz. % 20 enerji verimliliği meselesi, çok açık ve nettir 

ama sistemin buna gösterdiği direnci hesaplamanız gerekir. 

Böylece, diyebilirim ki % 50 ama biz bunu asla başaramayız. % 

20, elde edilebilecek en yüksek hedeftir. Sonuç olarak da bu he-

deflerin klasik manada enerji güvenliği için ne anlama geldiğini 

hesapladık.  

Her şeyden önce, 2020 yılına kadar dışa bağımlılık % 

50’lerde seyredecek gibi görünmektedir. İkinci olarak, hepimiz 

iklim değişikliği hedeflerine ulaşma konusunda şuurluyuz. 

Üçüncü olarak, bu çok zor bir değişim zamanı olsa da ortaya çı-

kan milyonlarca meslek ve istihdam alanı bulunmaktadır. Bu 

nedenle, bu üç hedefin neticesinde AB enerji politikası, üye dev-

letler ve AB Parlamentosu tarafından onaylanmıştır. Fakat bu 

hedefleri ortaya koymak yetmiyor. Aynı zamanda malzemeye 

de ihtiyaç var ve biz buraya nereden geldik? Temel AB politika-

sı pazardır ve bu pazar, bazen mükemmel olmasa da yeni de-

ğerler sunan bir pazar; yaratıcı bir pazar. Bu maksatla paramızı 

emisyon ticareti planına koyduk çünkü bu bazı sanayi kuruluş-

ları için bir avantaj teşkil etmektedir ve bazıları için de zorluklar 

ortaya koymaktadır. Buna rağmen, enerji sektörünü değiştirerek 

daha verimli hale gelmeye açıkçası yardımcı olmaktadır.  

İkincisi yenilenebilir enerjidir. Enerji politikasının neden 

bu kadar önemli olduğunu size söylemeye çalışayım. Eğer elim-

de % 20 kadar yenilenebilir enerji kaynağı var ise ve enerji ithal 

etmek durumunda isem kaynak sahipleri ile oturup anlaşmam 

daha kolaydır. Bunun iki sebebi vardır: Birincisi elimdeki tekno-

lojidir ve buna sahip olmayı diğer ülkeler de istemektedir. İkin-

cisi, eğer görüşmelerde zorluklar yaşanıyorsa o zaman dişlerimi 

sıkarım ve daha fazla yatırım yaparım. O zaman da kendilerinin 

de dışa bağımlı olmama konusunda yeterli altyapıya sahip ol-
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duklarını ispatlayabilirler. Mesele aslında yalnızca hedefle ilgili 

değildir. Pazar bütün kaynaklara açık olmalıdır. Yenilenebilir 

enerji % 20’dir ve enerji tüketiminin nihai olarak beşte biri bura-

dan kaynaklanmaktadır. İşte bu seviyede bir enerji güvenliği ve 

başka yollarla kendi ihtiyacınızı giderebileceğiniz söz konusu-

dur.  

Üçüncüsü, kömür ve linyit konusudur. AB içerisinde kö-

mür ve linyite yapılan yatırım hiç değişim geçirmemiştir. Sorun 

ise hep bu kaynakların oldukça kirli oldukları idi. Yeni enerji 

politikaları ise “hayır kömür ve linyit kirli değildir fakat bunları 

kullanmanın zorlukları ile baş edeceksiniz,” şeklinde cevap 

vermekteydi. Günümüz teknolojisi ancak karbondioksiti yaka-

layıp depolamaya yardımcı olmaktadır. Bu kadarını yeterli gö-

rüp karşılaştığımız tehlikeleri kabul etmekteyiz. Bu nedenle, jeo-

lojik olarak karbondioksit gazını depolamaya izin veren yasalar 

çevreyle ilgili yasalar değildirler. Diğer taraftan yerli kömür ve 

linyiti kullanarak ve aynı zamanda dışarıdan da kömür alımını 

sürdürerek arz güvenliğini temin etmeye yardımcı olmaktadır. 

Son olarak, yasanın bir parçası da her ülkenin ETS dışı sektör 

yatırımları idi. Bu bağlayıcıdır. Her ülke kendi tedbirlerini al-

maktadır. Yalnız bu işin içinde en başta enerjinin yeterliliği söz 

konusudur. Her ülkeyi bağlayan sadece bir yenilenebilir enerji 

hedefi yoktur. Aynı zamanda, ulaşımda, arzın temininde ve son 

olarak da tüketimde her ülkeyi bağlayan enerji verimliliği hedefi 

vardır.  

Bu temenniler net yatırım maksadını içeren yasama biçim-

lerine de dönüştürülmüştür. Sadece 2020 değildir. Bu temel çok 

açık ve nettir. Şunu garanti ederek olarak söylüyorum, 2050’de 

hala aynı malzemelerle devam ediyor olacaklar çünkü bütün 

bunlar AB yasama organı tarafından gerçekleştirilmektedir ve 

başka yerlerden alıntı yapmak da her zaman o kadar kolay de-

ğildir. Fakat bu Parlamentodaki 27 üye devlet tarafından alındı-

ğında geri dönüş olmaz. Hep ileri gidilir çünkü tartışmanın 

özünde yeterli bir güvenlik boyutu bulunmaktadır. Bu da şu an-

lama gelir, AB enerji politikalarının güvenli olmayan temelleri 

vardır. Bahsettiğim başka zorluklar da vardır. Yerli enerji piya-
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sası, örneğin… Üye ülkelerin sinerjisinden yararlanmaya ihtiya-

cımız olduğu açıktır. Kısa bir süre önce liberalleşme paketinin 

üzerinde de karar kılmış durumdayız.  

Bu liberalleşme konusunu neden gündeme getiriyorum? 

Getiriyorum çünkü sürekli kendisinde söz ettiriyor. Enerji nor-

mal bir piyasaymış gibi mi oluşturulmalı yoksa farklı bir alan 

olarak mı düşünülmeli? Aynı askeriye ya da askerlerin kullan-

dığı malzemeleri üreten ve içinde çok kısıtlayıcı kuralların ol-

duğu bir piyasa gibi düşünülmeli. Açık bir şekilde büyük bir 

çoğunluğu içeren AB de piyasada kuralların olmasının en doğ-

rusu olduğunu beyan etti. Arz ve talep mükemmel bir uyum 

içerisinde değildir belki ama bir piyasayı oluştururken güvenlik 

boyutunu da düşünürsünüz. Bu piyasadaki gelişmeleri önceden 

kestirebilirsem doğal gazın depolanmasına yatırım yaparım. Bu 

alanda ihtiyaçtan kaynaklanan büyük bir talep var. Bu talepten 

ben de pay almak için işe koyulurum. Yalnız merkezdeki plan-

lama safhasını kapatırsanız ileriyi ve gelecekte ortaya çıkacak 

problemleri göremezsiniz. Üç ana konuyu çözüme kavuşturduk. 

Birincisi, Avrupa’da dengeli bir yasama sağlamak ve tabii bu da 

yöneticilerden kaynaklanmaktadır. Bu enerji piyasasında doğal 

gaz boru hatlarına, elektrik dağıtımına erişim daha serbest bir 

rekabeti sağlamak açısından önem arz etmektedir. Bu da her ül-

kedeki yönetimlerin uygulamayı sağlamak için aynı yetki ve 

güce sahip olmaları gerektiği anlamına gelir ve biz bu konuda 

anlaşmaya varmış durumdayız. İkinci olarak, bazılarının Avru-

pa Enerji Merkezi Bankası dediği konuda da anlaşmaya vardık. 

Aslında bu, enerji ile ilgili yönetim organlarının iş birliğini sağ-

layan bir kuruluştur. Düzenleyiciler noktasında sınırı geçmenin 

birtakım zorlukları beraberinde getirdiğini gördük ve buna 

meydan vermemek için düzenleme yapanların bağlayıcı bazı et-

kenler konusunda anlaşmaları gerekmektedir. Bu nedenle şunu 

söyleyebilirim: Avrupa enerji piyasasında Avrupa çapında bir 

düzenleme getirdik. İkinci olarak, yatırım planlaması vardır. 

Bazen bir ülke diğerinden farklı alanlarda yatırım yapmayı 

planlamaktadır. Yeni yasama ihtiyaçları doğrultusunda Avrupa 

Birliği içerisinde oluşturulacak ağlarla ilgili on yıllık yatırım 
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planlamamız var. Bu da şu demektir: X ülkesi Y ülkesinde ne 

olup bittiğini bilmektedir ve böylece de yatırımlarımızı en akıllı 

şekilde yapmaktayız. Üçüncü olarak, şu ayırma meselesini hal-

lettik; yani üretme ve ulaştırma. Bütün bu unsurlar piyasada bir 

sinerji oluşturma yönünde gereken etkiyi oluşturmaktadır. Fa-

kat burada durmadık çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi 

krizle ilgili analizler aramızda fiziki kopukluklar olduğunu or-

taya çıkardı. Şu dört milyarlık iyileştirme paketi de doğal gaz ve 

elektrik ulaşımındaki mevcut sıkıntıları gidermek için kullanıla-

caktır. Bundan başka iki sorun daha var ilgilendiğimiz: Açıklar-

da kurulacak rüzgar enerjisi santraları ve bunların bağlantıları 

ve bir de Karbon Tutma ve Depolama (Carbon Capture and 

Storage – CCS) teknolojileri çünkü bu alanlarda hızlı ve etkili 

olmak durumundayız. Kamuya ait para ile ilgili, tarihte ilk kez 

Avrupa parası yatırımda kullanılmakta ve enerjinin altyapısı 

için harcanmaktadır. Bu bir değişimdir ve ben her zaman piyasa 

gücünün bu konuyla ilgilenecek kadar güçlü olması gerektiğini 

savundum. Fakat bazı durumlarda piyasadaki güçlerin arz gü-

venliğini sağlayacak kadar etkili olmadığını gördük. Ben Leton-

yalıyım. 1991’den sonra dahi Baltık ülkeleri Avrupa Birliğinin 

içerisindeki diğer bölgelerle belirgin bir elektrik bağlantısına sa-

hip değillerdi. Bu anlamda doğal gaz bağlantısı ise sıfırdı. Peki, 

pazar mı yoktu? Vardı, fakat var olan pazar yatırımları 

cezbedecek kadar büyük değildi. Dolayısıyla muhakkak kamu 

harcamalarını gerektiren bu konularda yardımcı olmak zorun-

dayız. Enerji güvenliğinin bir yanı da enerji verimliliğidir. Ülke-

ler için enerjinin yeterli olması sadece iş alanlarının oluşması ya 

da CO2 miktarlarını düşürmek anlamına gelmez. Eğer az tüke-

tirsem üretenlere de yardımcı olmuş olurum. Daha önceleri bu 

kadar enerji kaynağına ihtiyaç duymamaktaydım. AB içerisinde 

düzenlemeler ya da kurallar söz konusu olunca bu kurallar aynı 

zamanda evde kullanılan araçlar, otomobiller veya evleri de göz 

önünde bulunduruyoruz ama aynı zamanda diğer iki meka-

nizmayı da kullanmaya çalışıyoruz ve bunlardan bir tanesi de 

teşviktir. Enerji güvenliği öyle sadece kurallar koymakla sağ-
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lanmıyor. İnsanların enerjiyi kullanma, üretme ve taşıma şekil-

lerini de değiştirmeniz gerekiyor.  

Geçen hafta Hannover’deydim. Sanayi kuruluşları ile ilgili 

en büyük fuardı. Fuarda vurgulanan en önemli konu enerjinin 

sadece geleneksel alanlarda değil aynı zamanda diğer alanlarda 

da yeterli kullanımı idi. Belediyelerden istifade ediyoruz. Mes-

leki taahhütnameler oluşturduk. Büyük şehirlerin ve Avrupa 

şehirlerinin başlarındaki kişilerden gruplar oluşturduk. Sadece 

içeride enerjinin verimli kullanımını şehirlerde destekleyen de-

ğil AB çapında bunu sağlayan ve uygulayan bağlayıcı yaptırım-

lar sergiledik. Bu nedenle inanıyorum ki enerji verimliliği mese-

lesi AB enerji politikalarının bel kemiğidir. Mevcut çalışmalar-

dan bizi alıkoyacak bir etken yoktur. Enerjinin orta ve uzun va-

dede nasıl elde edileceğini bilmiyor olabiliriz. Ama ortaya çıkan 

yeni teknolojileri tahmin edebiliyoruz. Bizim için stratejik enerji 

teknolojisi planı en anlamlı stratejik değişiklikti. Araştırma ve 

geliştirme anlamında yatırım yapacağımız altı adet alan tespit 

ediyoruz ve böylece bu alanları üretimimizi destekleyecek şe-

kilde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunlar; rüzgâr, güneş, ikinci ne-

sil biyolojik yakıt, akıllı kablo, karbon tutma ve depolama ile 

füzyondur. Füzyondan da uzak durmuyoruz. Nükleer füzyona 

da yatırım yapıyoruz fakat bu tabi daha uzun vadeli bir bakış ve 

bu alanda yapılan araştırmaların sonuçlarını bekliyoruz. Nükle-

er enerji ile de ilgili bir konu var. Nükleer enerji de arz güvenli-

ğine katkıda bulunmaktadır. AB üyeleri arasındaki bazı ülke-

lerde farklı fikirler ortaya çıkmaktadır. Belli bir AB değeri oluş-

turmak için dört alanda çalışabiliriz: Kamuoyu oluşturma, nük-

leer güvenlik, usuller ve yetkilendirme. AB içerisinde kamuo-

yunun nükleer enerjiye karşı çok olumlu baktığını tespit ettik. 

Nükleer enerji ile ilgili yeni yatırımları gördük ve onayladık. 

Hatta bu alanın ne kadar zorluklarla dolu olduğunu bilmemize 

rağmen diyebilirim ki gerçekten başarılı olmuştur çünkü her bir 

enerji kaynağı, çeşitliliği güçlendirmektedir. Tek bir çözüm yok-

tur ve en büyük boru hattı dahi enerji talebimizi karşılamaya 

yetmeyecektir.  
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Dış ilişkilerden bahsederek sözlerime son vermek istiyo-

rum. Oluşturduğumuz bütün siyasi tedbirlere rağmen enerji ge-

reksinimimizin % 50’sini dışarıdan temin etmek durumundayız. 

Böylece, Rusya, Norveç ve Cezayir gibi mevcut üreticilerle olan 

ilişkilerimiz çok önemlidir. Bu anlamda gayret sarf ediyoruz. 

Başlattığımız yeni projelerimiz var ve yakında faaliyete geçirile-

cekler. Ama yine de çeşitliliği güçlendirmenin yollarını aramalı-

yız. Özellikle dikkatimizi çeken iki alan var. Bunlardan biri sıvı-

laştırılmış doğal gazdır (Liquified Natural Gas–LNG). Bugün-

lerde sıvılaştırılmış doğal gaz çalışmaları mevcut kapasitenin 

kullanılması açısından çok güçlüdür ve aynı şekilde yeniden 

gaza dönüştürme terminalleri de iyi durumdadır. Yakınlarda 

Polonya’nın enerji tedariki konusunda Polonyalı bir firmayla bu 

konuda bir anlaşma imzalaması beni çok mutlu etti. Bugüne ka-

dar sıvılaştırılmış doğal gazın kullanılmadığı yeni bir piyasadır 

bu. Almanya’da inşa edilmekte olan yeni LNG terminalleri bu-

lunmaktadır. Ayrıca Hırvatistan’ın ve AB şirketlerinin de katı-

lımıyla, AB’nin yakınında, yine terminaller oluşturulmaktadır. 

Bu da çeşitlilik etkisi yaratmaktadır. Burada bizim en önde ge-

len hedefimiz çeşitliliktir ve bu alanda da Sayın Güler ile bera-

ber çalışmakta olduğum Güney Koridoru söz konusu. Biliyoruz 

ki burada doğal gaz çıkarılabilecek ve şartlar oluşturulabilecek 

çok alan var. Çeşitliliğin sağlanması yönünde ITGI boru hattı 

için Nabucco Güney Koridorunu oluşturmak enerji üretiminde 

çeşitliliğin sağlanması için çok önemlidir. Belki miktar açısından 

çok büyük değil ama enerji güvenliği açısından gündeme getir-

dikleridir, bizi asıl şenlendiren. Her bir kaynak veya çeşitlendi-

rilmiş üretim enerji güvenliğine farklı bir katkı sağlamaktadır. 

Bu konuda da umarım hükümetler arası anlaşmalarımızı da ya-

kında gerçekleştiririz. Eğer imzalar atılırsa koridor da bize açıla-

caktır.  

Bu bakımdan, enerji sektöründe Türkiye–AB ilişkileri çok 

önemlidir. Türkiye aday bir ülkedir. Türkiye enerji toplumunun 

oluşumunda hem yakın bir coğrafyadır hem de destek sağlayı-

cıdır. Fakat, Türkiye çeşitlilik anlamında da AB için önemli bir 

ülkedir. Bu itibarla enerji güvenliği deyince bahsedebileceğimiz 
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sadece bir konu yok çünkü enerji güvenliği sadece sizi ilgilendi-

ren bir konu değil. Enerji güvenliği her bir ülkenin enerjiyi satın 

alabilmesi demektir. Bu çok paradır. Fakat ülkeler arasında jeo-

politik olarak tehdit oluşturan gerginliklere yol açması gerek-

mez. Bu anlamda AB’nin çok anlamlı adımlar attığına inanıyo-

rum. Bu yolda bazı zorlukların olduğunu biliyoruz ve bunları 

tahmin edebiliyoruz ve bu kapsamda da AB içerisinde önemli 

politika değişiklikleri gerçekleştirdik. Bana yapılan bu nazik da-

vetten dolayı şükranlarımı sunuyorum ve beni dinlediğiniz için 

de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonu düzenle-

yenleri de tebrik ediyorum.  
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Sayın Komutan, Ekselansları, Bayanlar ve Baylar, 

Her şeyden önce, diğer konuşmacılar gibi, izninizle ben de 

Türk Harp Akademileri Komutanlığını bu Sempozyumu düzen-

lemede göstermiş oldukları liderlik örneğinden dolayı tebrik 

etmek ve bize sunmuş oldukları sıcak konukseverlikten dolayı 

da kendilerine teşekkür etmek istiyorum.  

Komşumuz olan ve sürekli ilerleyen ve çok yönlü bir enerji 

iş birliği içerisinde olduğumuz Türkiye’de olmaktan mutluluk 

duymaktayım. Bu, bizim doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ve 

yenilenebilir kaynaklar ve enerji verimliliği konularında potan-

siyel iş birliği gibi bağlantılarımız için güzel bir örnektir.  

Bugünkü konferansın temasıyla ilgili olarak, 21’inci yüz-

yılda ve her zamankinden daha fazla bir şekilde etkili bir mo-

dern yönetişim beraberinde sadece şimdiki nesillerin değil; ge-

lecek nesillerin de ihtiyaçlarına karşılık verecek strateji ve poli-

tik kararların uygulamaya geçirilmesini getirmektedir.  

Bu en çok da enerji sektörü için geçerli bir yargıdır. Enerji 

güvenliği, kaynaklarımızın idaresi ve temiz enerji kullanımının 

teşviki, büyük ölçüde bütün dünyada gelecek nesillerin yaşam 

kalitesini ve standartlarını belirleyecektir.  

Aslında, enerji ile ilgili zorluklar dünyada karşılaşılan so-

runların başında gelmektedir. Bunlar arasında jeopolitik belir-

sizlikler, artan talep ve iklim değişikliği ülkelerin bilhassa mev-

cut ekonomik ve mali krizin ortasında yalnız başlarına üstesin-

den gelemeyeceği durumlardır.  

Bu nedenle, hepimiz enerjinin diyalog ve uluslararası iş 

birliğinin ilerletilmesini gerektiren bir konu olduğu hususunda 

hemfikiriz. En büyük sıkıntılardan biri de enerjiye olan talebin 

artmasıdır. Dünyadaki ekonomik kriz ve küresel büyüme oran-

larındaki kaçınılmaz yavaşlamaya rağmen enerjiye ve bilhassa 

doğal gaza olan talep aynı oranda azalacağa benzememektedir.  

Bu itibarla, enerji arzının güvenliği Avrupa’nın enerji poli-

tikalarının en önemli önceliğini oluşturmaktadır. Devletler uzun 

vadeli olarak değişik kaynaklardan elde edilecek enerjiyi gü-
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vence altına almak durumundadırlar. Aynı zamanda da çevreyi 

korumaya ve sürdürülebilir kalkınma ve uzun vadeli verimlilik 

konularına önem veren politikalar izlemek durumundadırlar.  

Avrupa Birliği’nin bir üyesi olan Yunanistan AB’nin 20–20 

enerji güvenliği stratejisi ve iklim değişikliği ile mücadele giri-

şimlerinin destekçisi ve uygulayıcısıdır. Bu kapsamda, enerji 

güvenliği problemine bizim getirdiğimiz çözüm içerisinde daha 

sıkı enerji verimliliği önemlerinin uygulanmasını, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının daha fazla kullanıma açılmasını ve kaynak 

çeşitliliği konusunu vurgulamaktayız. Yukarıda bahsi geçen 

enerji politikalarının azami seviyede yürütülüyor olmasına 

rağmen Avrupa, enerjiyi üçüncü ülkelerden elde etmek zorunda 

kalmaktadır. Bu da büyük ölçüde Yunanistan’ın da bir parçası 

olduğu AB enerji güvenliği politikalarının başlıca ilkelerini be-

lirlemektedir.  

AB Enerji Güvenliği ve Dayanışma Faaliyet Planı içerisin-

de başarılı bir enerji güvenliği politikası oluşturmak için öngö-

rülen enerji arzındaki çeşitlendirme önemle vurgulanmaktadır.  

Bu politika çoklu boru hatlarının inşasını ve değişik coğ-

rafyalardaki eski ve yeni petrol ve doğal gaz kaynaklarına son-

daj yapmayı gerektirmektedir. Doğu’da ihraç eden ve Batı’da da 

ithal eden devletlerin arasındaki kesişme noktasında yer alan 

Yunanistan Güneydoğu Avrupa’daki jeo–stratejik konumu ile 

Avrupa’nın çeşitlendirme hedefinin daha da ileriye taşınmasın-

da önemli bir rol oynamaktadır ve oynayacaktır.  

Bu çerçeve içerisinde, Yunanistan aşağıdaki bütünleyici 

projeleri yürütme doğrultusunda ithalatı çeşitlendirmek maksa-

dıyla dengeli bir politika izlemektedir:  

Doğal gaz ile ilgili olarak: AB’nin öncelikli projelerinden 

olan ve Yunanistan’ın Türkiye–Yunanistan–İtalya arasında bağ-

lantı noktası oluşturduğu proje, çeşitliliğin gerçekleşmesi yö-

nünde önemli bir faaliyettir. Türkiye–Yunanistan bölümü hepi-

nizin bildiği gibi 2007 sonundan beri faaliyettedir. Proje, Türkiye 

ve Yunanistan’ın Başbakanlarının katılımıyla ve Azerbaycan 
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Cumhurbaşkanı’nın huzurlarında ortak sınırda Kasım 2007’de 

başlatılmıştır.  

İş Yunanistan–İtalya kısmında hem anakarada hem de 

açıklarda paralel olarak yürütülmektedir. POSEDON şirketi, 

DEPA ve EDISON da olmak üzere Atina’da Haziran 2008’de 

kurulmuştur. Yapımın 2010 ortalarında başlayacağı beklenmek-

te olup 2012 sonuna kadar da bitirilmesi planlanmaktadır.  

Aynı zamanda da asıl hedefi doğal gaz kaynaklarının ve 

yollarının çeşitlendirilmesi ve gerekli olan enerji ihtiyacımızı 

Hazar bölgesinden elde etmedeki kararlılığımız olan ve Azer-

baycan, Türkiye, Yunanistan ve İtalya’yı kapsayan dörtlü bir an-

laşmanın yapılması konusunda da çaba sarf etmekteyiz.  

Bu anlaşma, çeşitlendirme politikasının başarılı bir uygu-

laması olmasında temel teşkil eden ve 4’üncü Ulaşım Koridoru 

olarak da tanınan konsolidasyona olan bağlılığımızı da vurgu-

layacaktır.  

Yunanistan için AB üye devletleri arasındaki doğal gaz 

ağının geliştirilmesi tedarikteki duraksamaların önüne geçmek 

için başarıyla uygulanabilecek gelen dayanışma önlemidir.  

Bu ilkeyi takip ederken Yunanistan ve Bulgaristan geçen 

hafta kendi aralarında iki yönlü akış sağlayacak bir boru hattı-

nın yapılmasını öngören bir mutabakat imzalamışlardır. Proje 

Bulgaristan’ın doğal gaz ithalatında çeşitliliğe gitme yolunu aça-

cak ve Güneydoğu Avrupa Enerji Piyasasının da serbestleşme-

sine de katkıda bulunacaktır. Yunanistan ve Bulgaristan arasın-

daki ara unsur olan IGB planının pek yakınlarda imzalanan Av-

rupa Ekonomik İyileşme Planında 45 Avroluk bir fonun ayrıl-

masını öngören AB tarafından çok olumlu karşılandığının altını 

çizmek istiyorum.  

Enerji güvenliği yönünde Yunanistan geçen yıl Rusya ile 

Güney–Akımı adlı bir anlaşma imzalamıştır. Bu projeye Bulga-

ristan, Macaristan, İtalya ve Sırbistan gibi diğer AB ülkeleri de 

katılmıştır. Bu proje doğal gazı Rusya’dan getirecek ve Avrupa 

piyasalarına sunacaktır. Güney–Akımı, doğal gazı Rusya ve po-
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tansiyel olarak Orta Asya’dan alıp Karadeniz yoluyla Avrupa’ya 

ulaştırarak aktarım yollarının çeşitlendirilmesine katkıda bu-

lunmaktadır.  

Güney–Akımı, Nabucco ve ITGI gibi projelerin birbirlerini 

tamamlayan faaliyetler olduğuna yürekten inanıyoruz. Doğal 

gaza olan olağanüstü talebin beklenen şekilde artması durumu 

göz önünde bulundurulduğunda bu altyapıların her biri çok şey 

ifade etmektedir. Enerji arzı açısından Rusya’dan elde edilen 

doğal gaz alışılagelmiş kaynakları içermektedir ve Hazar bölgesi 

ya da potansiyel olarak Orta Doğu ise yeni kaynaklardır. Her iki 

yaklaşımın da hayata geçirilmesini yürekten destekliyoruz son 

yıllarda da bu yönde uyumlu bir şekilde çalışmaktayız.  

Dengeli ve çeşitli enerji kaynakları, yolları ve üretim yerle-

ri herhangi bir enerji güvenliği politikasının temel unsurunu 

teşkil etmektedir.  

Petrol üretimi ile ilgili olarak Yunanistan, Bulgaristan ve 

Rusya ile birlikte Burgaz–Dedeağaç Boru Hattı Anlaşmasını im-

zalamıştır. Bu proje yılda 50 milyon tonluk ham petrol ihracatını 

kapsamaktadır. Bu projede belirtilen ulaşım hattı sayesinde İs-

tanbul Boğazı’ndaki trafik sıkışıklığı azaltılacak ve bu şekilde de 

deniz kazalarının da bir nebze önüne geçilmiş olunacaktır.  

Bu projenin 2012 sonuna kadar tamamlanması beklenmek-

tedir. Şu sıralar gerekli olan çalışmalarımızı güncelleştirmekle 

uğraşıyoruz ve şunun altını da çizmek istiyorum ki bizim diğer 

bütün altyapıyla ilgili projelerimizde olduğu gibi bu proje çevre 

standartlarına azami miktarda hassasiyet gösterilerek gerçekleş-

tirilmektedir.  

Yukarıda adı geçen projelere Yunanistan’ın katılımı dina-

mik bir enerji politikası oluşturma yolundaki kararlılığımızın bir 

simgesidir. Uluslararası iş birliği ve diyalogun geliştirilmesine 

odaklanan bu politika hem ulusal hem de Avrupa enerji arzı 

güvenliğinin daha da ileri götürülmesini hedeflemektedir.  

Şunu da eklemeliyim, bahsedilen projelerden başka dün-

yanın en büyük filolarından olan Yunanistan’ın sahip olduğu ti-
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caret filosu enerji ürünlerinin ulaşımına katkı sağlamak maksa-

dıyla bir “mobil boru hattı” görevi üstlenmiştir ve küresel an-

lamda önemli bir görevi yerine getirmektedir.  

Bu uzun vadeli altyapı projelerinin yanı sıra, AB acil ola-

rak Avrupa içi hem doğal gaz hem de elektrik sektörleriyle ilgili 

bağlantılara ihtiyaç duymaktadır. Bunun içerisinde LNG ve do-

ğal gaz depolama tesislerinin inşası da söz konusudur.  

Aynı zamanda şunu belirtmek isterim ki, Yunanistan, AB 

ülkeleri ile Hazar ve Karadeniz ülkelerini bir araya getiren Bakü 

Girişimini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu, önemli bir fo-

rumdur ve enerji piyasalarının bir araya getirilmesi ile enerji 

güvenliğinin desteklenmesi konularına vurgu yapmaktadır.  

Avrupa’daki ortakları ve komşuları ile Yunanistan için Ka-

radeniz ve Güney Kafkaslar bölgelerinin ekonomik gelişimi ve 

siyasi istikrarı hayati önem arz etmektedir. Bu durumun garan-

tiye alınmasına katkıda bulunmak konusunda kararlıyız. Hepi-

mizin birbirimize bağlı olduğumuzu ve bağlarımızı daha da 

güçlendirmek için daha da çok çalışmamız gerektiğini düşünü-

yorum.  

Büyüme, gelişme ve ileri rekabetçi bir toplum olma yolun-

da enerji çok elzem bir unsurdur. Enerji güvenliği evrensel bir 

problemdir. Bunun üstesinden gelmek için çalışmamız gerek-

mektedir. Yunanistan ve Türkiye güçlerini birleştirmişlerdir. 

Arada köprü kurucu olarak veya çıkarların, yatırımların ya da 

enerji akışının jeopolitik bir merkezi olarak doğal görevlerimizi 

yerine getirebiliriz. Küresel sorunlar küresel çözümler gerektirir. 

Buna göre de iş birliği bir seçenek değil ileri doğru atılacak tek 

adımdır.  

Teşekkür ederim.  
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vine getirilmiştir. Mynbayev 1998’te Maliye Bakanı olarak atanmış; 1999 ile 

2001 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yapmıştır. 2001’den itibaren 
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Hazar Denizi Endüstriyel Finans Grubu Ltd. Başkanı olarak görev yapmıştır. 

Mynbayev Haziran 2003’te Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ol-

muş ve 2004’te Sanayi ve Ticaret Bakanlığına getirilmiştir.  

Mynbayev Ağustos 2007’den bu yana Kazakistan Cumhuriyeti Enerji ve 

Maden Bakanı olarak görev yapmaktadır. 
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Sayın Bakanlar, Komutanlar, Sempozyumun Değerli Katı-

lımcıları! 

Bayanlar ve Baylar! 

Bu faaliyeti düzenleyenlere, özellikle de Sayın Bakan Hil-

mi Güler ve Orgeneral Hasan Aksay’a beni bu faaliyete davet et-

tikleri ve böyle saygın bir dinleyiciye konuşma fırsatı sağladık-

ları için teşekkür etmek istiyorum. 

Bölgesel enerji güvenliğini etkileyen Kazakistan’ın petrol, 

doğal gaz ve enerji sektöründeki gelişim beklentilerine dair kısa 

bir açıklama yapmak istiyorum. Bunu yaparken elimden geldi-

ğince somut olmaya çalışacağım. 

I. Petrol Endüstrisi 

Kazakistan Cumhuriyeti 4.8 milyar ton onaylanmış geri 

kazanılabilir petrol rezervlerine sahiptir ki bu dünyadaki top-

lam petrol rezervinin yaklaşık % 3’üdür ve hidrokarbon rezerv-

leriyle önde gelen on ülkeden birisidir.  

2008’deki petrol üretimi ve gaz yoğunluğu 70.6 milyon 

tondu, bir önceki yıla göre % 5 daha fazla. Bu da küresel petrol 

üretiminin % 2’si demektir.  

12 milyon tonun üzerinde petrol iç piyasaya arz edildi. 

2008’deki net petrol ihracatı 62.8 milyon tondu. Altı milyon ton-

luk Rusya petrolünün iç piyasaya arzı ile gerçek ihracat 66.8 

milyon tondu. 

2015’ten önce artan petrol hacmi yıllık yaklaşık 100 milyon 

ton olacak ve bunun büyük kısmı ihraç edilecektir.  

Kazakistan petrolünün ihraç yolları nelerdir? 

Atyrau–Samara 

Halen her yıl 16.8 milyon ton petrolü bu yoldan taşıyoruz. 

Bu güzergâhın genişletilmesi için iyi bir şans var ki bu, tartışıl-

makta ve diğer bütün ihracat güzergâhları ikinci planda kabul 

edilmektedir. Ancak bazı avantajlar ve dezavantajlar söz konu-

su. Olumlu tarafı, gelişmiş bir güzergâh ve Rusya ile iş birliği-
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mizin oldukça iyi olması, olumsuz tarafı ise petrol ile ilgili bir 

bankanın yokluğudur.  

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) 

Bu güzergâhın 32.9 milyon tondan (26 milyon ton Kazak 

petrolünü içeriyor) yıllık 67 milyona genişletilmesi uzun süre 

tartışıldı ve şimdi bu sorun gerçekten de çözülmüş durumda. 17 

Aralık 2008 tarihinde Kazakistan Enerji Bakanı, Rusya Federas-

yonu ve Hazar Boru Hattının diğer bütün katılımcıları, Lukaco 

hariç, Hazar Boru Hattı Genişleme Projesi Uygulama İlkeleri 

Memorandumunu imzaladı.  

Bu Memorandumu imzalayan BP, “Kazakistan Boru Hattı 

Girişimi”ndeki (BP % 49.9 – KGM % 51.1) ve “Lukarco BV”deki           

(BP % 46 – Lukoil % 54) hissesini satışıyla Hazar Boru Hattı 

Konsorsiyumunun dışındaydı. 

Kazmunaigaz şimdi BP ile Kazakistan Boru Hattı Girişi-

mindeki  

% 49.9 hissesini alma şartıyla anlaşmış durumdadır. 

Anladığım kadarıyla, Lukoil de BP ile “Lukarto BV”deki 

hissesini almak için anlaşmaya vardı. Ve şimdi, Hazar Boru Hat-

tı Konsorsiyumunu genişletme projesinin çok hızlı bir şekilde 

ilerleyeceğini umuyoruz. 

Kazakistan Hazar Ulaştırma Sistemi (KCTS) 

Burada Kuryk–Bakü’nün parçası olan Eksene–Kuryk ve 

Trans Hazar yerel petrol boru hatları mevcuttur. Bu güzergâh 

esas olarak Kashagan ve Tengiz petrolünün Bakü–Tiflis–Ceyhan 

sistemiyle uluslararası piyasalara ulaştırılması için düşünülmüş-

tü. Fakat Trans Hazar petrolünün bazı kısımları diğer yönlere, 

örneğin Karadeniz’e de, sevk edilebilir. 

İlk safhada KCTS’nin, ilave genişlemeyle, yılda yaklaşık 23 

milyon ton Kazak petrolünü taşıyacağı öngörülmektedir. Daha 

fazlası bu ilk safhanın başarısına bağlı olacaktır.  

Bildiğiniz üzere Kazakistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti bu projeyi uygulama maksadıyla anlaşma imzala-
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dılar. Şimdi de ana taşıyıcı olacak, belki de projeye iştirak ede-

cek, Kashagan Konsorsiyumu iştirakçileriyle görüşmeler yap-

maktayız.  

Projeye katılım için uzun vadeli koşullar ve avantajları an-

lamak, Kazakistan dâhil, hepimiz için çok önemli. Başarılı bir 

sonuç umuduyla yoğun görüşmeler halindeyiz. 

Aktau Limanı 

Bugün bile Aktau limanı yoluyla yılda yaklaşık 10 milyon 

ton taşımaktayız. Buradan Mahackala ve Bakü yoluyla Karade-

niz’e ulaşmakta. Bu petrolün bir kısmı, SWAP işlemleriyle, Bas-

ra Körfezine olan diğer bir çıkışla İran’a gidiyor. Bu güzergâhlar 

üzerinde bir miktar rezervimiz mevcut.  

Kazakistan–Çin 

Kazakistan, 10 milyon tonluk Güney Kazak petrolünü ta-

şıyacak bir boru hattına zaten sahip durumdadır. Şimdi Kaza-

kistan–Çin–Kenkiyak–Kumkol petrol boru hattının ikinci safha-

sının inşaat faaliyeti yürütülmektedir. Bu hat, Kazakistan’ın batı 

ve doğusunu birbirine bağlayacak ve yılda 20 milyon ton petro-

le kadar taşımaya imkân verecektir.  

Kenkiyak–Kumkol petrol boru hattı projesi, Kazakistan–

Çin boru hattının ikinci kısmıdır ve 2009’da bitirilmesi öngö-

rülmektedir. 

Bunlar, ihraç yolları ve petrol dağıtımının çeşitlendirilme-

sini nasıl gerçekleştirdiğimize dair bilgilerdir.  

II. Gaz Endüstrisi 

Rezervler  

Doğal gaz, potansiyel rezervi 6–8 trilyon m³’e ulaşırken, 

araştırılan ve tahmin edilen rezervleri yaklaşık 3.3 trilyon m³’e 

varan Kazakistan için gitgide daha çok gelecek vadeden bir 

enerji kariyeri haline gelmektedir. Bu rakam, dünyadaki bütün 

gaz rezervinin % 1.7’sidir.  
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Doğal gaz rezervlerinin esas kısmı gelişmiş veya gelişme-

ye hazır ana sahalarda –Tengiz, Kashagan, Korolevskoye petrol 

sahaları ve Karachanganak, Zhanazhol ve Urihktau petrol yo-

ğun sahalar– toplanmıştır. Unutulmamalıdır ki, vakaların çoğu 

doğal gazla ilgilidir. Bu, doğal gaz hacminin her şeyden önce 

yukarıda sözünü ettiğim sahalarda yoğunlaşan petrol ve doğal 

gaz üretimine bağlı olduğu anlamına gelmektedir. 

Üretim 

Son zamanlarda ham doğal gazın çıkarılması ve üretimi 

artmaktadır. Örneğin, 2008’de ham doğal gazın üretim hacmi 33 

milyar m³ idi. 2010 yılından önce ham doğal gazın muhtemel 

üretimi 42 milyar m³ dolayında olacak ve 2015’te 61.5 m³’e yük-

selecektir. 

Ancak ürün haline gelmiş doğal gaz üretimi 2008’de 16 

milyar m³ idi. 2015’te ise 32.6 milyar m³’e yükselecektir. Likit 

hidrokarbonları çıkarmanın bazı belirli özellikleri, doğal gazın 

bazı kısımlarını yeniden enjekte etme teknolojisini kullanmamı-

zı gerektirmektedir. Çıkarılan doğal gazın % 50’sine kadar olan 

kısmı, bu amaç için kullanılacaktır. 

İç Talep 

Bu alanda bizim için öncelikli görev, elbette, Kazakistan iç 

piyasasına dengeli bir doğal gaz arzıdır. 

Ancak kaynakların % 98’i Kazakistan’ın Batı Oblasts böl-

gesinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla, Oblasts’taki kaynakların 

doğal gaz haline gelme seviyesi, Kazakistan’ın kömürden elde 

edilen doğal gaza sahip diğer bölgelerinden daha yüksektir. 

Geleneksel olarak Özbekistan’dan doğal gaz arz ettiğimiz 

Güney Oblasts’a sürekli doğal gaz arzını garantiye alma konu-

sunda acil bir sorunumuz var.  

Enerji güvenliğini güvenceye almak ve dış arza bağımlılı-

ğımızı azaltmak maksadıyla, 2004 yılında bitirilmesi gereken 

Beineu–Bozoi–Akbulak ana doğal gaz boru hattının inşaat pro-

jesi üzerinde çalışmaktayız. Bu hat, doğu sınırlarına ilave çıkış 
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sağlayarak Kazakistan’ın batısından güneyine doğal gazın gü-

venli şekilde naklini mümkün kılacaktır.  

Bu nedenle, içeride doğal gaz kullanımına yönelik planla-

rımızla, ihraç imkânlarımız çok yüksek olmamaktadır.  

Halen Kazak doğal gazı sadece Rusya’ya ihraç edilmekte-

dir. Hacmi de büyük değil, sadece 5.7 milyar m³. Fakat bu, net 

bir ihracattır.  

Bu bakış açımıza uygun rota, Çin’e doğrudur. Bu da 

Beineu–Bozoi–Akbulak boru hattının genişlemesiyle gerçekleşe-

cektir. 

Ancak, yeni teknolojiler yeniden enjekte edilen doğal ga-

zın hacmini azaltmaya imkân verirse, doğal gaz üretimimizi 

önemli ölçüde arttırmamız mümkün olabilecektir. Ve bu, dünya 

piyasalarına doğal gazı ihraç ve arz eden bir ülke olarak Kaza-

kistan’ın radikal olarak yeni konumunu gösterecektir. 

Doğal Gaz Boru Hatlarının Transit İhracat Güzergâhları 

Kazakistan, geçiş ülkesi olarak temel bir oyuncudur. 

Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ana doğal gaz boru hatla-

rının uzunluğu 11 bin km.den fazla ki bu, yılda 115 milyar m³ 

lük doğal gazın uluslararası geçişine imkân sağlar. Doğal gaz, 

esas olarak Orta Asya’dan Rusya’nın Avrupa’da kalan kısmına 

iletilir ki bu da 60 milyar m³’tür. 

Bu alandaki yeni projeler: 

Ön Hazar Doğal Gaz Boru Hattı 

Sizin de iyi bildiğiniz gibi, Türkmenistan, Kazakistan ve 

Rusya Ön Hazar Boru Hattının inşasıyla ilgili bir anlaşma imza-

lamıştır. Tasarım faaliyeti tam randımanda şu anda; bu hat, 30 

milyar m³ Türkmen doğal gazını taşıyacak.  

Kazakistan–Çin Gaz Boru Hattı 

Kazakistan–Çin doğal gaz hattının inşasına başladık. Bu 

hattın hacmi 30 milyar m³’tür ve tamamlanma tarihi 2012’dir. 
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Bu projenin amacı, Çin’e transit taşımacılık imkânı sağla-

maktır. Ayrıca Kazak gazının ihraç yollarının çeşitliliğini de ar-

tıracaktır. Bu projelerin uygulanması, ülkenin doğal gaz arzıyla 

ilgili ihracat ve transit geçiş imkânlarının artmasını da sağlaya-

caktır. Bu, ihraç edilen gazın fiyatlandırılma parametreleri üze-

rinde oldukça büyük etkiler doğuracaktır.  

Biz kesin olarak potansiyel Trans Hazar doğal gaz arzını 

düşünmekteyiz. Ancak ilk olarak, kaynak arzının hazırlığı he-

nüz mevcut değil. İkincisi, ekonomiyi kıyaslamak faydalı değil. 

Bizim için ihraç güzergâhlarında ticari parametre önemlidir.  

III. Nükleer Enerji Mühendisliğini Geliştirmek 

Önde gelen dünya enerji ajanslarının analizleri göstermek-

tedir ki, uzun vadede, geleneksel kaynakların (petrol, kömür ve 

doğal gaz gibi) enerji kapasiteleri, yeterli ve sürdürülebilir enerji 

arzı sorunlarını çözemeyecektir. 

Bu, küresel enerji açığına en gerçekçi çözümün nükleer 

enerji olmasının nedenidir. Nükleer enerjinin küresel enerji içe-

risindeki payının, 2050’den önce % 17’den % 35’e çıkacağı öngö-

rülmektedir. 

Kazakistan’ın dünya nükleer enerjisine katkısı nedir? 

Kazakistan, keşfedilmiş uranyum rezervleri bakımından 

Avustralya’dan sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır.  

Doğal uranyum üretimine gelince, Kazakistan, 2010’dan 

önce yıllık 15400 tonluk planlanan uranyum üretim hacmiyle 

dünyada ilk sırayı alabilir. (Bugün Kanada’da bu seviye yıllık 

9476 ton, Avustralya’da yıllık 8611 tondur.) 

Bizim için asıl hedef sadece ham madde üretimi değil, bü-

tün nükleer yakıt üretimi zincirinin üretimi üzerine bir dikey 

entegre şirket kurmaktır. Bu görev dünyadaki lider şirketlerle iş 

birliği içinde başarılı bir şekilde kararlaştırıldı. Kazakistan 

2015’ten önce sertifikalı bir arz ülkesi olarak Japonya, ABD ve 

Çin’in de içinde bulunduğu küresel pazara işlenmiş yakıt ürün-

leri sunacaktır. 
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Kazakistan enerji mühendisliği alanında, enerji üretiminin 

modernizasyonu ve kapasite artırımının yanı sıra, enerji tasarru-

fu ve geliştirilmesi veya yenilenebilir enerji kaynaklarına yöne-

lecektir. 

Konuşmamı bitirirken, teşekkür ediyor ve başarılı ve ve-

rimli bir faaliyet olmasını diliyorum. 
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Dr.Awad 1972’den bu yana uluslararası Cigre (Uluslararası Büyük Elektrik 

Sistemleri Konseyi) konferanslarında 29 bildiri sunmuştur. Dr.Awad’in ulusla-
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Ekselansları, 

Bayanlar ve Baylar, 

“Enerji Güvenliğine Ortak Çözüm Arayışları” konulu 

sempozyumda bizlere ev sahipliği yaptığından dolayı Türki-

ye’ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca bu önemli faali-

yeti bizler için düzenleyen komutanlığa da teşekkürlerimi su-

nuyorum. Sempozyumun enerji ile ilgili konularda görüş alışve-

rişi ve ülkeler arası iş birliği kurmak ve enerji güvenliğine ve 

sürdürülebilirlikle beraber ekonomik büyümede karşılaşılan so-

runları hep beraber göğüslemek için gereken ortamı yaratacağı-

na inanıyorum. 

Güvenli ve güvenilir elektrik kaynaklarına erişim enerji ih-

tiyaçlarını karşılamak maksadıyla birincil enerji kaynaklarını ve-

rimsiz ve tehlikeli bir şekilde kullanan dünya ülkeleri ve bilhas-

sa dünya nüfusunun üçte biri için önemli bir konudur. Daha 

modern enerji hizmetlerine erişim konusuyla ilgili büyüyen en-

dişeler karşısında küresel bir iş birliği kaçınılmazdır. Ulusal ve 

bölgesel enerji sektörleri enerji güvenliğinin sağlanması ve sür-

dürülebilir gelişme konularında önemli rol oynamaktadırlar.  

Enerji sektörü geniş bir kavramdır ve bütün enerji kaynak-

larını içine almaktadır. Verimli piyasalar, güvenli yatırım alan-

ları, çevresel sorunlar karşısında entegrasyon ve ülkeler arasın-

da istikrarlı ilişkileri gerektirmektedir. Küresel enerji piyasasın-

da güçlenmenin sağlanması için sürdürülebilirliğe önem ver-

memiz elzemdir. Enerji piyasaları hükümetlerin politikaları ile 

şekillendirilebilir ve böylece de daha istikrarlı hale gelebilirler. 

Enerji teknoloji transferi ülkeler arasında bilginin paylaşılması 

açısından her zaman etkindir. İşçiler, özel sektör angajmanı ve 

etkili yayılma mekanizmaları ile devletler ve mali meseleler ara-

sındaki ilişkileri güçlendirmek gerekmektedir. Yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği politikaları enerji tedarikini güvence 

altına almak ve çevreyi korumak küresel enerji portföyünde 

önemli bir rol üstlenmeyi gerektirmektedir.  
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Mısır’ın Elektrik Sektörünün sürdürülebilirlik ve enerji 

güvenliği üzerine yoğunlaşan bir stratejisi vardır. Politikaları 

güvenilir konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları sağ-

lamak, enerji üretiminde ve tüketiminde sürdürülebilirliği en-

gelleyen unsurları kaldırıcı bir örüntü oluşturmak, çevre üze-

rindeki negatif etkiyi azaltmak, elektrik bağlantıları projelerini 

harekete geçirmek, yerelleştirme programlarını ilerletmek ve 

güç sistemleri altyapısını sektör reformları ve özel teşebbüs katı-

lımı ile güncelleştirmektir.  

Şu anda Mısır halkının % 99’na elektrik enerjisi ulaşmak-

tadır ve 2027 yılına kadar da 55 GW’lık bir eklenti planlanmak-

tadır. Toplam üretilen enerjinin yaklaşık % 89.8’i konvansiyonel 

santrallerden ve % 37’si de bileşik döngü santrallerinden sağ-

lanmaktadır. Bu paylaşım, enerji üretim alanlarında, ulaşımında 

ve dağıtımında kullanılarak ve enerji verimliliği faaliyetlerini ic-

ra ederek son yirmi yılda yakıt tüketiminde % 37’lik, karbondi-

oksit emisyonunda % 44’lük ve ağ kayıplarında da % 37.8’lik bir 

azalma olmuştur. Enerjiyi koruma programı başlamıştır bile.  

Daha sürdürülebilir bir enerji programı elde etmek ve 

enerji güvenliğini sağlamak için Mısır, Uluslararası Atom Enerji 

Ajansı ve diğer uluslararası ortakların yardımıyla gelecekteki 

enerji ihtiyacının planlanmasının bir parçası olarak Nükleer 

Santraller kurmakla ilgili stratejik bir hedef ortaya koymuştur. 

Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından Mısır’ın hazırladığı 

Nükleer ve Radyoaktif yasası incelenmiş ve parlamentoya su-

nulmuştur. İlk nükleer santralin kurulması için de Mısırlı uz-

manlarla beraber çalışmak üzere uluslararası bir danışman se-

çilmiştir.  

Birçok çalışmanın da onayladığı gibi Mısır’ın rüzgar ve 

güneş ile ilgili büyük bir potansiyeli vardır ve bunlar rüzgar ve 

güneş atlaslarında görülmektedir. Mısır’da olağanüstü yeryüzü 

kaynakları mevcuttur ve elektrik ağının oralara kadar uzanmış 

olması gibi de bir avantaja sahiptir. Mısır, % 12 ‘si rüzgar olan 

2020 yılına kadar üretilecek enerji içerisinde % 20’lik yenilenebi-

lir enerji payına sahiptir.  
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Şu anda, Mısır’ın çoğu suya bağlı olan enerji karışımı içer-

sinde     % 10.2’si yenilenebilir enerji bulunmaktadır. Şu anda iş-

ler vaziyette 405 MW’lık rüzgar çiftlikleri ve ayrıca değişik saf-

halarda olan 145 MW’lık rüzgar enerji projeleri bulunmaktadır. 

720 MW’lık projenin ilerlemesi için de gerekli olan maliyet sağ-

lanmaktadır. Mısır, birçok rüzgar ve su enerjisi gibi temiz iler-

leme mekanizma projelerine sahiptir. Ayrıca, 140 MW’lık güneş 

termal santrali yapım aşamasındadır ve 2010 yılında harekete 

geçecek şekilde planlanmıştır. Aralarında güneş enerjisiyle sa-

nayi ısıtma ve fotovoltik sistemler de olan birçok pilot güneş 

projesi uygulamaya geçmiş ve çeşitli yerlerde kullanılmaktadır.  

Yeni elektrik yasası parlamentoya sunulmak üzere hazır-

lanmıştır. Yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, özel teşeb-

büsü ve Transmisyon Sistem Operatörü’nün kurulmasını teşvik 

edecektir. Özel sektör rüzgar enerjisi projeleri için hazırlanan 

rekabetçi ihale belgeleri tamamlanmak üzeredir ve Mısır’da 

rüzgar enerjisinin kullanımı için ticari bir çerçeve oluşturacaktır-

lar. Ayrıca, Mısır’ın rüzgar enerjisi ile ilgili taleplerini sunmak 

üzere yerel ve yabancı teşebbüslerle iş birliği oluşturucu bir 

çalıştay düzenlenecektir.  

Almanya ve Danimarka hükümetleri ve Avrupa Birliği’nin 

iş birliği ile Mısır şu anda Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar 

on ülkeye hizmet verecek ve birbirine bağlı başlıca üç çekirdek 

faaliyet üzerinde duracak olan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Ve-

rimliliği Bölge Merkezi’ne ev sahipliği etmektedir. Bu konular 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği politika ve stratejileri, 

araştırma ve teknoloji transferi politikaları ve kamu ile özel te-

şebbüs ortaklıkları ile ilgili politikalardır.  

Mısır kuzeydeki ve güneydeki Arap ülkelerini elektrik 

ağıyla bağlamada önemli bir role sahiptir ve bu sayede de gele-

cekte doğuda Türkiye’den ve batıda da İspanya’dan geçecek bir 

Akdeniz havuzu oluşturmak mümkün olacaktır. Mısır ve Suudi 

Arabistan’ı birbirine bağlayan elektrik ağının fizibilite çalışması 

da her iki ülkenin bundan istifade edeceği sonucunu ortaya 
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koymuştur. Bu da PAN–ARAB elektrik ağının oluşturulmasında 

Körfez İşbirliği Konseyi Ağ Bağlantısı’na katkı sağlayacaktır.  

Afrika kıtasında geleceğe yönelik bağlantı kurma projeleri 

mevcut enerji kaynaklarının Afrika’da enerji güvenliğini ve Av-

rupa’ya ihracat yapmayı mümkün kılacak şekilde kullanılması-

nın başarılı olacağını göstermektedir.  

Yerelleştirme programı dağıtım için gereken malzemenin               

% 100’ünü üretmeyi mümkün kılarken 66 KV’lık transmisyon 

ağlarının, 220 KV’lık transmisyon için gereken ve bu yılın sonu-

na kadar da tamamının üretiminin hedeflendiği ağ ekipmanının 

% 80’nini, konvansiyonel güç santralleri için gereken ekipmanın 

% 42’sini ve rüzgar santralleri için gerekenlerin de % 30’unu 

üretmeyi başarmıştır. Yerelleştirme programı bölgedeki birçok 

ülkeyle müşterek projelerin yürütülmesini de mümkün kılmak-

tadır.  

Ülkelerin enerji piyasaları arasında entegrasyon daha açık 

ve daha rekabetçi piyasaların oluşmasına katkıda bulunacaktır. 

Son yıllarda, Mısır serbest pazar ekonomisine geçmek için geniş 

çaplı bir reform programını uygulamıştır. Üretme, ulaştırma ve 

dağıtma faaliyetleri hayata geçmiştir. Düzenleyici bir kurum 

oluşturulmuş ve elektrik üretimi ve dağıtımı alanlarında özel 

sektör çalışmaktadır. Yeni elektrik yasası Mısır’da daha rekabet-

çi bir enerji piyasasının oluşmasına katkıda bulunacaktır.  

Bütün dünya devletlerinin istifade edeceği ve enerji gü-

venliğine çözüm arayışı içeren faaliyetlerimize devam etmeliyiz 

ve böylece onların sürdürülebilir kalkınmalarına yardımcı olma-

lıyız. Sürdürülebilirliği destekleyen girişimleri kapsayan vizyo-

numuzu tamamlamaya çalışmalıyız. Bu kapsamda ilgileneceği-

miz konular şu şekildedir:  

1. İyi devlet ilişkileri, 

2. Sürdürülebilir enerji ticareti,  

3. Enerjiye erişimi geliştirmede uluslararası ve bölgesel 

mali kuruluşlardan yardım,  
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4. Mali piyasa için düzenleyici kurallar,  

5. Özel teşebbüse kamu desteği, 

6. Teknoloji transferi ve insan kaynakları yönetimi konu-

sunda uluslararası ve bölgesel anlaşmalar,  

7. Gelişmekte olan ülkelere enerji güvenliği planlarında 

yardımcı olmak,  

Son olarak, bu sempozyumu düzenlediğinizden dolayı bir 

daha teşekkürlerimi sunuyorum. Üretken sonuçlar ve aktif bir 

enerji güvenliği oluşturmada müşterek gayretlerimizin başarılı 

olmasını diliyor ve ortak bir vizyona ulaşmayı ümit ediyorum.  

Teşekkür ederim. 
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Bayanlar ve Baylar, 

Bugün burada Harp Akademilerinde sizlere hitap etmek 

ve seçkin konuklar arasında olmak benim için şereftir. 

Bu sempozyum, bütün dünyada enerji güvenliğini koru-

manın öneminin altını çizmektedir. 

Prestijli bir eğitim ve araştırma kurumu olan Harp Aka-

demileri çeşitli konularda stratejik analizleri ile ünlü bir kurum. 

Ümit ederim saygıdeğer ev sahiplerimiz bugün bize ilham verir-

ler. Ve yine ümit ederim bu özel toplantı, karşı karşıya olduğu-

muz ortak sorunlara yönelik ortak bir çözüm bulmamıza yar-

dımcı olabilir. 

Kısaca, esas sorunumuz hem üretici hem de tüketici ülke-

leri rahatlatmaktır. Hem arz güvenliğini hem de talep güvenli-

ğini güvenceye alarak bunu yapmamız gerekir. Bu da sadece 

uluslararası iş birliği ile olabilir.  

Harp Akademileri Komutanlığının internet sayfası enerji 

güvenliğinden “günümüzün en önemli küresel sorunu” olarak 

bahsetmektedir.  

Elbette, enerji, sizin de söylediğiniz gibi, güvenlik sorunla-

rına değinir. Hala, bu konuda dikkatli olmamız gerekir. Enerji 

güvenliği sorunları politik gerilim kaynağı olabilir; fakat aynı 

zamanda birleştirici ve bağlayıcı güce de sahip olabilir.  

Hepimiz, temiz, güvenilir ve istikralı bir enerjiyi ancak 

karşılıklı güven ve saygı temelinde birlikte çalışarak elde edebi-

leceğimizin farkına varmalıyız. 

Enerji sorunlarını bugün burada, özellikle İstanbul’da tar-

tışıyor olmamız çok yerinde. Türkiye stratejik önemi hayli bü-

yük bir jeopolitik kavşakta yer almaktadır. 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Irak gibi 

ülkelerin yer aldığı Trans–Hazar bölgesi Avrupa Birliği’ne güçlü 

bir petrol ve doğal gaz arz bölgesi olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Özellikle doğal gaz, şu sıralar bizim için ön planda yer 

almakta. 

Kendi gaz kaynakları tükenmekte olduğundan, Avrupa 

Birliği artan bir şekilde doğal gaz ithalatına bağımlı hale gele-

cektir. Böyle bir gelişme her türlü sorunu da arttırır. Örneğin alt 

yapı ve piyasa ticaret mekanizmalarını düşünebilirsiniz. 

Genel olarak konuşmak gerekirse, doğal gaz piyasası şu 

anda çeşitli bölgeleri, ulusal ve uluslararası şirketleri ve dünya 

çapında hükümetleri birbirine bağlayan hızlı bir küreselleşme 

sürecine girmektedir. 

Dünyanın her yerinde doğal gaza olan talep hızla artıyor. 

Günümüzde ve gelecekte kömürün rolünü küçümsememek ge-

rekse de doğal gaz, elektrik üretimi için yakıt seçeneği olmuş 

görünmekte. Oldukça anlaşılabilir şekilde, doğal gaz, bütün fo-

sil yakıtların en temizi. Daha uzun soluklu bir enerji sistemine 

doğru giden bu geçiş aşamasında doğal gaz, tercih edilir olmuş-

tur. Aynı zamanda, ana doğal gaz alanları olgunlaşmakta ve ba-

zı üreticiler de doğal gazı tüketeceklerdir. 

Avrupa’nın güvenilir doğal gaz ortakları arayışı, küresel-

leşme ve uluslararası iş birliğinin ardındaki itici güçlerden biri-

sidir. 

Hollanda, şimdilerde şekillenen Kuzeybatı Avrupa doğal 

gaz piyasasında önemli bir oyuncudur. 

On yıllardır doğal gaz ihracatçısı idik, fakat 15 yıl içerisin-

de kesinlikle bir doğal gaz ithalatçısı olacağız. Fakat şu anki du-

rumumuza şükür ki, Kuzeybatı Avrupa’da ana doğal gaz mer-

kezi olmak için mükemmel bir konumda olduğumuzu düşünü-

yoruz. Bu sıfatla, örneğin sistemin çıkışındaki LNG tesislerinin 

yanı sıra, depolama ve ulaşım imkânı sağlayarak Avrupa’nın 

geniş bir kısmı için kaynakların korunmasına yardımcı olacağız.  

Bunu başarmak için büyük çaba sarf edilmektedir: 
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- İç ulaşım alt yapısı güçlendirilecek ve yurt dışı bağlantı-

ları genişletilecek, 

- Hollanda’nın kuzeyindeki Eems Limanı’nda ve 

Rotterdam’da LNG terminalleri inşa edilmekte, 

- Hollanda’da doğal gaz depolamak için küçük ve büyük 

ölçekli girişimler mevcut, 

- Kuzeybatı Avrupa ve bütün Avrupa’da piyasa kuralları 

uyumlaştırılmakta, 

- APX ve Endex borsaları üzerinde doğal gaz ticareti bü-

yüyor, 

- Hollanda’da gitgide daha fazla uluslararası oyuncu do-

ğal gaz piyasasında faaliyet göstermektedir. 

Gelişen bir doğal gaz merkezi olarak, Avrupalı ortakları-

mıza çok sayıda arz ülkesinden daha fazla doğal gaz elde etme-

lerine yardım etmekteyiz.  

Kuzeybatı ve trans–Hazar bölgesi, Rusya ve Orta Doğu 

gibi bölgeler arasında iş birliği dünyanın her tarafında doğal gaz 

akışını muhafaza etmek için önemlidir. Keşif ve üretim imkânla-

rında geniş yatırımlar yapmak gerekli, özellikle de şimdi zorun-

ludur. 

Büyük projeler sadece ulusal ve çok uluslu enerji şirketle-

rinin iş birliği sayesinde layıkıyla fonlanabilir. Hükümetler ener-

ji diplomasisinin önemini tam olarak kabul ederek buraya des-

tek vermelidirler.  

Üretici ve tüketici ülkeler arasında iş birliğini kurmayı ve 

genişletmeyi nasıl becereceğiz?  

Öncelikle, Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Enerji 

Kuruluşu, Uluslararası Doğal Gaz Birliği gibi çok uluslu örgüt-

lerin önemli rolünden bahsetmek istiyorum. Bu örgütlerin enerji 

piyasalarındaki gelişmelere dair analizleri bizlere sağlam bir re-

ferans noktası sağlar. Bu örgütler ayrıca, geçiş ülkeleri için ol-

duğu kadar üretici ve tüketici ülkeler için de düzenli olarak top-
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lantı ortamı, hâlihazırdaki ve gelecekteki erişilebilir petrol ve 

doğal gaz rezervlerine ilişkin veriler ile üretim ve taşıma kapasi-

tesi gibi konularda bilgi alış verişi için ortam sağlar. Engelleri 

yıkmalı ve istikrarlı küresel piyasalar kurmada üzerimize düşe-

ni yapmada kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Piyasa şeffaflığını 

geliştirmek hayati önemdedir. 

Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslara-

rası finans kuruluşlarının önemli rolünü vurgulamak istiyorum. 

Bu kuruluşlar, geniş çaplı yeni alt yapı projeleri için gerekli fi-

nansal çerçevenin bir parçası olabilirler. 

İkincisi, Avrupa Birliği içinde enerji için tek pazara ve 

Enerji Topluluğu içinde aynı esasa dayalı iş birliği amacına yö-

nelik olarak yoğun şekilde çalışıyoruz. Böylece, dışarıdaki ortak-

larımız kadar Avrupa Birliği içinde de enerji sorunları (piyasa 

düzenlemesi ve alt yapı) üzerine daha yoğun bir iş birliği arayışı 

içindeyiz.  

Birliğin güçlü bir dengeleyici güç olarak önemli bir rolü 

olduğuna inanıyorum. Zaten değerini göstermiştir. Burada Av-

rupa Birliği’nin krizden kurtulma planı kredisini ve son Rusya–

Ukrayna gaz krizine başarılı müdahalesini düşünebilirsiniz. 

Avrupa Birliği, öncelikle arz güvenliğini artıracak ve içle-

rinde en önemlisi, Birlik içinde ve dışında ortakları birleştirecek 

ortak hedefler belirlemiştir. 

Avrupa Birliği’nin bu bölgede gazla ilgili gelişmelerdeki 

önemli rolünün üzerinde durmama müsaade edin. Yeni inşa 

edilecek Nabucco boru hattı birkaç yıldır gündemde. Önümüz-

deki aylarda önemli anlaşmalar imzalanmak zorunda ve imza-

lanacak. Şüphesiz Nabucco Avrupa için son derece önemlidir. 

Fakat dahası var: Son zamanlarda bu projeyle ilgili AB raportö-

rü Jozias van Aartsen, Nabucco boru hattı ile ilgili son raporunu 

sundu. Aartsen oldukça haklı bir şekilde, Beyaz Akım (White 

Stream) gibi yeni boru hatlarını tanıtarak, alternatif bağlantılar 

kurarak ve LNG nakliye araçları vasıtasıyla Güneydoğu Avru-

pa’ya gaz getirmede geniş olanaklar üzerinde durmaktadır. Ay-



 148 

rıca, Avrupa Birliği’nin sonuçlandırması gereken anlaşmaların 

koşullarını vurgulamakta da oldukça haklıdır: Tarifeler ve geçiş 

konusundaki AB kararları, Dünya Ticaret Örgütü’ne uygun ve 

nihaidir. 

Aartsen ayrıca, gelişmeleri destekleyen bazı ilginç yeni fi-

kirler sunmuştur: Örneğin, Avrupa tarafındaki doğal gaz talebi-

ni bir araya toplayan bir birim görevi gören Hazar Kalkınma 

Derneğinin kurulması. AB’nin bunu onaylamasıyla, üretici ülke-

ler için anlaşılabilir şekilde önemli olan talep güvenliği artacak-

tır. Dahası, bu, yeni alt yapı yatırımlarını da canlandıracaktır. 

Bunlar gibi yeni konseptler, sıkı anlaşmalar ve güvene da-

yalı yeni ilişkiler için zemin oluşturabilir, bölgede verimli bir 

üretici–tüketici diyalogu kurulmasına yardımcı olabilir. 

Üçüncüsü, karşılıklı iletişim, küresel enerji piyasalarında 

daha büyük uyum sağlamada bize yardımcı olabilir. Benim 

misyonum bir Hollanda doğal gaz kavşağı geliştirmek. Örneğin, 

şirketlere LNG sözleşmelerine girme yolunu açmak için son bir-

kaç ay içinde Cezayir ve Angola’yı ziyaret ettim. Her ülke, kendi 

çıkarının nerede olduğunu düşünmelidir. Elbette, Avrupa’nın 

arz güvenliğini geliştirme çabalarını engellemekten her zaman 

kaçınmalıyız. Bu aşikârdır. 

Özetlemek gerekirse, enerji güvenli konusunda soyut bir 

şekilde konuşmak yerine talep güvenliği yanında arz güvenliği-

ni koruma ihtiyacını konuşmayı tercih etmekteyim. Bizler “ener-

ji güvenliği”nin kalbinde yer alan pratik iş birliği sorunları üze-

rine odaklanmalıyız. 

Arz ve talep güvenliği paranın iki yüzü gibidir ve denge-

de olmalıdır. Bu ikiz konulara göre, çok çeşitli ekonomik sorun-

lar, politik hassasiyetler ve teknolojik sorunlar daha keskin hale 

gelmiştir. 

Bugünün enerji dünyasında rekabet kızışmış durumda. 

Kıt enerji kaynakları peşinde koşma sürekli bir kaygı ve biz bü-

tün olası sonuçları düşünmek zorundayız. 
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Karşı karşıya olduğumuz akut sorunlar tamamen farklı ni-

telikteler. 

Yeni gaz kaynakları keşfetmek için uygun bilgi ve uzman-

lık bir yerde ilgili arz bölgelerine ulaşmalıdır. Güneydoğu Kori-

doru bu bağlamda önemli bir konsepttir. 

Üretici ve tüketici ülkeler karşılıklı olarak birbirlerine ar-

tan bir şekilde bağımlıdırlar. Dünyadaki enerji piyasalarının is-

tikrarı bu piyasaların birlikte çalışabilirliklerine bağlıdır. 

Enerji güvenliğine ortak çözüm, müşterek bir çaba gerekti-

rir. Engelleri aşmak ve yeni ortaklar aramak zorundayız. 

Eminim hepimiz bu sorunu biliyoruz ve bunu başaraca-

ğız. 

Teşekkürler. 
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Saygı değer komutanlar, değerli katılımcılar,  

Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Harp Akademisi 

Komutanı’nı Sayın Hasan Aksay’a, böyle güzel bir programı 

düşündükleri ve ev sahibi oldukları için tekrar teşekkürlerimi 

sunmak istiyorum. Bu arada sabahki konuşmama ek olarak bir 

iki konuya dokunmak istiyorum gerçekten enerji artık bu gün 

enerjiden çok daha farklı bir şeydir. Bir tarafta enerji ekonomisi 

bir tarafta enerji hukuku bir tarhta enerji arz güvenliği bambaş-

ka bir değerler malzemesini tanımlıyor. Bu bakımdan enerjiye 

sadece enerji gözüyle baktığımız zaman yanılırız. Bu arada ener-

ji konusu en az 25 senelik uzun kontratlarıyla hata kabul etmi-

yor. Bu nedenle her şeyi çok iyi değerlendirerek yapmamız ve 

geçmişten de ders alarak çalışmaları sürdürmemiz lazım. 

Altı buçuk senedir ki bu en azından dokuz akademik yıl 

yapar, bu görevde bulunan bir bakan olarak, bu süre zarfında li-

sansından mastırına, mastırından doktoraya kadar giden bir 

zaman dilimi. Bu bakımdan hep case study (vaka incelemesi) 

lerle uğraştığımız için burada hiç hata kabul etmeyen öğrencili-

ğinde ötesinde sorumlulukları olan bir konu. Bu yüzden böyle 

seçkin bir topluluğa sıradan bir sunuş konuşması yapmak iste-

miyorum. 

Bir parça, tecrübelerle bundan sonra yapılacaklara ışık tu-

tacak bir konuşma yapmak istiyorum. Şunu da ifade edeyim ki 

enerji deyince özellikle diğer bütün kaynakları bir tarafa, diğer 

tarafa da doğalgazı koyacaksınız. Geçmiş dönemin kralı petrol-

dü. Yeni dönemin kralı ise doğalgazdır. Ve petrolü gayet şeffaf 

usullerle alabiliyorsunuz. Tankerlere ve boru hatlarına yükle-

yince gidiyor ama doğalgazın durumu böyle değil. Doğalgaz bu 

yeni kral çok fazla şeffaf değil fakat olması gerekiyor ve bunun 

şartlarını hepimiz çok iyi değerlendirmeliyiz. 

Bu yeni kral çok değişik şekillerde de kullanılabiliyor. Öy-

le ki dış politikanın esas unsurlarından biri olma durumunda, 

bu bakımdan doğalgaz deyince epey bir düşünerek hareket et-

mek lazım. Formülleri hesapları kontratları en az 25 yıl bağlıyo-

ruz. Ayrıca anayasayı değiştirebiliyorsunuz. Ancak uluslararası 
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anlaşmaları değiştiremiyorsunuz. Böyle bir özelliği de var. Çün-

kü meclisten onaylanıyor. Tarafların özel hukuku var o yüzden 

çok dikkatli olmamız gerekiyor. 

Tabi bu arada ülkemizin de muhteşem bir konumu var. 

Zaman zaman uçakla giderken hep dağlık tepelik yerler bize 

kalmış diye hep düşünürdüm. Ama bu iklim değişikliğini, ku-

raklığı düşününce dağların bize çok şeyler verdiğini ve veriyor 

olduğunu görüyoruz. Bir tarafı düz diğer tarafı dağlık olduğu 

zaman yağmuruyla. Karıyla hidro enerji, güneşiyle, rüzgarıyla 

bize değişik kaynaklar, alternatifler sunuyor. Bu nedenle bizim 

kaynak çeşitlerimiz çok fazla ve keşke diyorum bazen bu bas-

ketboldaki gibi timeoff alınabilse, yani bir durup hataları düzel-

tebilecek bir zamanımız olsa, bazı hatalardan vazgeçe bilsek ye-

niden dizayn edebilsek. Fakat hayat sürüyor. Hayat sürerken bu 

değişiklikleri yapmak başlangıçta yapmaktan çok daha zor. Bu 

bakımdan bütün bu anlaşmalardan aldığımız dersleri bir daha 

tekerrür etmemesi bakımından bu işe çok daha ciddi bakmamız 

gerekiyor. Belki de bu salonda bulunuşumuzun sebebi güvenli-

ğin dışında enerjiye entelektüel boyut da katarak işin felsefesiyle 

birlikte ele almamızda yarar var diye düşünüyorum. 
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Bunları söyledikten sonra Türkiye’nin enerji stratejisi ve 

enerji güvenliğine ortak çözüm arayışları bakımından zamanı 

ekonomik göstermek açısından bir slayt göstermek istiyorum.  

Şimdi burada Avrasya’daki bulunduğumuz coğrafyaya 

göz atacak olursak Avrasya’daki başlıca doğalgaz güzergâhları-

nı görüyoruz. Dikkat ederseniz bunların büyük bir kısmı Türki-

ye üzerinden geçiyor ve en azından böyle planlanıyor.  

Bu arada Anadolu’nun enerji koridoru projeleri var. Bun-

ların içinde Bakü–Tiflis–Ceyhan ve Şahdeniz devam ediyor. Bi-

liyorum bunlar çalışıyor. Yunanistan hattını bağladık. Şimdi de 

İtalya’ya bağlanacak Nabucco projesi var. Bunu mutlaka bitire-

ceğiz. Burada biz bu işin çok hızlı sürmesi için görüşüyoruz.  

Biraz önceki arada Avrupa Birliği Komisyonu’nun Enerji-

den Sorumlu Üyesi Sayın Piebalgs’la görüştük. İşin hızlanması 

ve bir an evvel bitmesi için kendileriyle görüş telakkisinde bu-

lunduk. 

 

Bunun dışında Mısır gazı projesi var. Irak petrolü Kerkük 

Yumurtalık’a paralel bir doğalgaz hattını da Ceyhan bölgesine 

vermek istiyoruz. Bunlarda önemli projeler. Samsun–Ceyhan 

projesini görüşüyoruz. Geçen hafta Türkmenistan’daydık; bir 
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gün sonra Sofya’da yine bir enerji toplantısı yaptık. Şimdi de İs-

tanbul’da. Tarihin ve medeniyetlerin buluştuğu bu güzel şehir-

de, böyle değerli bir yerde, çok anlamlı bir toplantı yapıyoruz. 

Enerji konusu görüşülürken tabi bu boru hatlarını da devamlı 

tartışıyoruz. 

Bu arada kaynak pazar güzergahında etkinlik ve çatışma 

alanları diye bahsettiğimiz, genellikle petrolün ve doğalgazın 

olduğu yerlerde çatışmalarda olabiliyor. Zaten güvenlik mesele-

sini de ele almamızda bunun büyük rolü var. Bu çatışmalarla 

kalsa, petrol, doğalgaz fiyatlarını, hepsini etkileyebiliyor. Bu ba-

kımdan bu çatışmaların da bir an evvel son bulması lazım. Bu-

nun için belki NATO’ya kadar ulaşabilecek yeni bir takım ens-

trümanların, isimlerin kullanılmasını tartışıyoruz. 

 

Bu arada bölgemizin özelliğine bir bakarsak. Şöyle bir dü-

şey çizgi çizersek, dünya petrolü ve doğalgazının yaklaşık ola-

rak %70’i bizim doğumuzda. Diğer tarafta da tüketiciler var. Bu-

rada da muhteşem bir köprü durumunda, koridor durumunda 

olan Türkiye var. Tabi bu tarih boyunca Anadolu’nun stratejik, 

jeostratejik ve jeopolitik pozisyonlarının durumu hep tartışıldı. 

Şimdi biz buna, Anadolu’nun altına doğalgaz boru hatlarını 

doldurarak daha da anlamlandırıyoruz. 
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Şimdi Türkiye'nin enerji konusunda durumu daha da de-

ğişti. Türkiye artık seyreden bir ülke değil, aktör bir ülke ve 

Türkiyesiz bir enerji denklemi kurulamıyor, kurulamayacak da. 

Bu bakımdan biz bu projelerle Türkiye’yi daha da etkin bir ko-

numa getirmeye çalışıyoruz. Bunu da yetişkin insan gücümüzle 

başarıyoruz. Bir misal vereyim; Bakü–Tiflis–Ceyhan projesinde 

10 bin eleman çalıştı. 10 bin yetişkin adamımız var. Şimdi bun-

lar, bizim ve dünyanın değişik yerlerinde bu projeleri yapabile-

cek durumdalar. Şahdeniz’de aynı şekilde. Nabucco konusunda 

biraz sitem ediyorum partnerlerimize. Çünkü çok fazla tartışa-

rak zaman kaybediyorlar. Biz o tartışmalar sırasında Bakü–

Tiflis–Ceyhan’ı, Şahdeniz projesini ve Yunanistan–İtalya hattını 

bitirdik. Türkiye’de hava kirliliğiyle mücadele etmek için, do-

ğalgaz kullanımını dokuz vilayetten, 64 vilayete çıkardık. Ve 

4000 kilometre çelik borudan, 11.000 kilometre çelik boruya çık-

tık. Biz kendi halimizde olsak, bu projeyi aslında çok rahatlıkla 

bitiririz. Burada yetişmiş iş gücü fevkalade iyi ve gayet iyi uz-

manlar bulunmakta. O bakımdan biz bu projeyi de bitireceğiz. 
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Bu arada Türkiye’nin enerji koridoru programın da petrol 

boru hatlarıyla ilgili bir çalışmamız da var. Burada da tabi Orta 

Asya petrolleri, Samsun–Ceyhan boru hattı. Bu ekranda tam gö-

zükmüyor ama şurası Türkiye Karadeniz’de ayrıca petrol ve 

doğalgaz aramalarımız var. Burada da Shell’le, Chevron’la ve 

Petrogas’la kontratlarımız var. Bu bölgeden de ümitliyiz. 
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Bu petrol boru hatlarına ilaveten doğalgaz boru hatlarıyla 

çok daha farklı bir yapıdayız. Türkiye giderek çok daha önemli 

bir noktaya geliyor. Bir yandan Katar’dan itibaren Güney Pars 

sahasıyla hem de İran’la görüşmelerimiz sürmekte. Türkmenis-

tan’la zaten şu ana kadar çalışmayan bir kontratımız var. Rus-

ya’yla ikinci bir mavi akımı görüşüyoruz. Bu arda Nabucco pro-

jesi malum. Yunanistan hattı var bütün bu Balkan ülkeleri 

Nabucco’dan ve Şahdeniz'den gelecek gazı almak istiyor. İrili 

ufaklı bütün cumhuriyetler ve bizim daha evvelden ortak değer-

lerimiz olan ülkeler doğalgazı da bizden almak istiyorlar. Bunla-

rı da dikkatinize ayrıca sunmak istiyorum.  

Tabii bu arada yeni bir stratejik hedef geliştirdik. Ya kay-

nak coğrafyası olacaksınız ya da geçiş coğrafyası olacaksınız. 

Dolayısıyla biz burada daha evvelden geçiş coğrafyası üzerine 

çalışmalarımız vardı. Fakat kaynak coğrafyası olma aşamasında 

da yoğun çalışmalarımız var. Türkiye’de petrol, gaz var mı, yok 

mu, tartışmalarıyla çok zaman kaybettik. Hatta vardı da üzeri 

kapandı denilen iddialarla da karşı karşıya geliyorduk. Şimdi 

bu doğru mudur yanlış mıdır; aşağı yukarı boş da olsa dolu da 

olsa hangi iddia olursa olsun üzerine gidiyoruz ve bunun neti-

cesini almaya başladık. Daha evvelden ekonomik olmayan bazı 

kuyuların yeterli petrole sahip olduğunu gördük ve bunları da 

çıkartmaya başladık. 
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Tabii bu kaynak coğrafyası veya geçiş coğrafyası olmasını 

şöyle bir anlamı var. Burada, enerji koridorunda transit olarak 

paranızı verip geçiyorsunuz. Bizim yeni konsepte enerji termi-

nali ifadesini kullanıyoruz. Burada ticaret var, bu yeni bir kon-

sept. Dolayısıyla bunun neticesi Ceyhan’ı bir enerji merkezi 

yapmayı düşünüyoruz. Burada petrokimya tesisleriyle rafine-

riyle belki enerji terminaliyle Ceyhan çok önemli bir merkez ola-

cak. Belki de Rotterdam la yarışabilecek.  

Bu Ceyhan enerji merkezi projesi enerjide dengelerin ağır-

lık merkezini Türkiye’nin lehine değiştirecek bir proje. Bunun 

dışında tasarlanan Ceyhan enerji endüstri merkezinde neler ola-

cağını şöyle kabaca bir detaylandırıyoruz ve bunun üzerinde ça-

lışıyoruz. Tersaneler, gemi bakım ikmal merkezleri, depolar. 

Son derece büyük VLCC dediğimiz iki futbol sahası uzunlu-

ğunda tankerlerin gelip bakımının yapılabileceği, belki de inşaa-

tının yapılacağı büyük bir merkez burası. 
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Hep doğal gaz ve petrolden bahsediyoruz. Bir kaynak da 

elektriktir. Elektrik de aynı boru hatları gibi iletim hatlarıyla bir 

bölgeden bir bölgeye iletilebilecek. Bunla ilgili ECTI dediğimiz 

Avrupa elektrik ağına üye olmak üzereyiz. Bu biraz uzun sürdü, 

çünkü frekans voltaj çalışmaları ve bütün mevcut standartları-

mızın ele alınması gerekiyordu. Şimdi burada da Türkiye’nin 

doğusundaki ülkelerle elektrik loopları oluşturuyoruz. 

Kuzey Afrika’daki ülkelerin, biraz önce Mısır enerji baka-

nının da ifade ettiği gibi Kuzey Afrika’dan gelen elektrik de 

Türkiye üzerinden gelecek ve belki de oradan Avrupa’ya gide-

bilecek. Bu arada Avrupa’nın bölgesi var dolayısıyla bu bölgede 

petrol ve doğalgaz gibi tıpkı Nabucco hattı gibi elektrik iletim 

hatları olacak ve bunlar saat farkıyla Avrupa’nın yüksek elektrik 

kullandığı saatlerde bizden, bizim de onlardan alma imkanımız 

olacak. Bu da yeni bir entegrasyon doğuracak. Bazen doğal gazı 

taşımak biliyorsunuz bir güvenlik konusu gibi tartışılıyor. Elekt-

riği taşımak daha kolay, çünkü iletim hatlarıyla taşımak fiziki 

olarak taşıma açısından daha kolay. Bu bakımdan elektrik ha-

linde iletim hatlarıyla taşımak belki daha öne çıkabilecek. Bun-

lar, dediğim gibi şu anda düşündüğümüz konular. 
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Bir de bunu yaparken piyasanın rekabetçi bir ortama geç-

mesi gerektiğini hep tartışıyoruz 100 milyar dolarlık bir piyasa-

dan bahsediyorum. Ve biz burada petrol piyasasını liberalize et-

tik. Şimdi diğer sahalar üzerinde tartışmalarımızı yapıyoruz. 

Fakat bu kriz dönemi her şeyi değiştirdi. Belki dünya bundan 

sonra çok daha farklı bir durumda, eskisi gibi olmayacak. Bu 

bakımdan ilk olarak kriz döneminde yatırımların mutlaka za-

mana karşı yapılması gerekiyor. 

Buna ek olarak, arada yeni konseptlerle bu kriz dönemini 

iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bilhassa Türkiye’nin doğalgaz-

la olan ilişkilerini masaya yatırmak gerekecek. Çünkü üreten ül-

kelerle tüketen ülkeler arasında anlayış farkı var. Tüketen ülke-

ler daha çok pazar ekonomisini uygulayan ülkeler. Ama aynı 

şeyi üreten ülkeler için söylemek mümkün değil. İkisinin de ay-

nı seviyede olması lazım. Bu bizim bundan sonraki enerji politi-

kamızı çok yakından ilgilendirecek. İkinci olarak 2030 yılında şu 

anda dünyanın kullandığı enerjinin %50 daha artacağını düşü-

nüyoruz. Böyle hesaplar yapılıyor Uluslararası Enerji Ajansı ta-

rafından. Yani bu zaman zarfında dünyanın enerji üretimi iki 

kat artınca sorunları da o şekilde artacak. Onun için şimdiden 

bu hesapları çok iyi yapmamız gerek. Bir doğal gaz anlaşması-
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nın 25–30 yıl sürdüğünü düşünecek olursak, bu zaten bir imza-

lık mesele oluyor. Bu bakımdan buna da dikkat etmemiz gere-

kiyor. Üçüncü olarak dikkatinizi çekmek istediğim konu enerji-

nin artık gıda, suyla ve çevreyle birlikte ele alınması. İngilizce 

de dilemma diye bir tabir var. Genellikle bir takım çelişkileri 

ifade eden bir kelimedir. Şimdi ise trilemma diye bir kavram 

gündeme gelecek. Burada enerjinin gıdayla aynı zamanda çev-

reyle olan ilişkileri. Buna suyu da katabiliriz. Dolayısıyla bu ye-

ni dönemde birini bozduğunuz zaman diğer ikisi de bozuluyor. 

Birine çözüm bulduğunuz zaman diğerlerine de bulmuş oluyor-

sunuz. Bu nedenle çevreyle birlikte, gıdayla birlikte olayın ele 

alınması son derece önemli. Enerjiyle birlikte suyu da tartışma-

mız gerekecek. Suyun da güvenliği var. Suyun da su savaşlarına 

dönüşme istidadı yüksek.  

Bunun dışında tohumlar meselesi ve gıda meselesi var. Bir 

tohumu ikinci defa kullanamıyorsunuz. Tohuma da sahip olan 

aynı zaman geleceğe sahip olacak. Bu bakımdan biz Türkiye 

atom enerjisiyle yeni tohumların geliştirilmesi noktasında çok 

büyük çalışmalar yaptık. Yani enerji dendiği zaman enerjiden 

çok daha farklı bir değerler manzumesini ele alıyoruz. Ve bunun 

sadece bir ticaretle, sadece parayla ölçülecek boyutlarının öte-

sinde sosyal sorumluluklarla birlikte ele alınması gerekiyor. 

Enerjinin eğer bir soft power olduğunu düşünürsek, sadece 

enerjinin kendisi değil doğrudan doğruya enerjinin kapsadığı 

bütün sahaları da birlikte düşünmemiz gerekiyor. Eğer bunu 

yaparsak o zaman evde elektriği açtığımız zaman sadece bir 

ampulün yandığını görmeyeceğiz. O elektriğin düğmesini çe-

virdiğimiz zaman Türkiye’den itibaren ta Rusya’ya, İran’a kadar 

giden doğal gaz ilişkilerinin hepsini anlaşmaları bütün ilişkileri 

birlikte ele alacağız. Buna çevrede dahil. 

Bu bakımdan enerji konusuna biraz da entelektüel bir bo-

yut katmamızda fayda var diye düşünüyorum. Tabi bunların 

hepsini yaparken biz enerji politikamızda iki hareket başlattık 

onu da politikamızın bir parçası olarak sunmak istiyorum. Bun-

lardan bir tanesi enerji verimliliği konusu. Burada çok büyük bir 

potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Bu enerji verimliliğini 
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Türkçemizin de zenginliğinden faydalanarak enerjinin ‘en’i ile 

verimliliğin ‘ver’ini birleştirdik ve ENVER diye bir proje çıktı. 

Aynı zaman da ENVER aydınlatan ışıtan anlamında hoş bir tip 

de oluştu. Bu Enver projesiyle biz ampullerin değişiminden, sa-

nayideki motor hareketine, binaların yalıtımına kadar müthiş 

bir potansiyelle karşılaştık. Türkiye’de 1000 $’lık bir gayri safi 

milli hasıla üretmek için 400 lt’lik petrol eşdeğeri enerji harcı-

yorsunuz. OECD ülkelerinde bu 200 lt, Japonya ve Danimar-

ka’da bu 100 lt. Yani biz bu durumda enerjiyi çok daha verimli 

kullanmamız gerek. Aynı zamanda bu geleceğimizle bekamızla 

ilgili. 

İkinci harekette bu YERSAN dediğimiz yerli sanayi hare-

keti. Mesela biraz önce bahsetmiştim dağlıkları ve tepeleriyle 

muhteşem bir ülkemiz var. Türkiye’nin Rüzgar potansiyelini, 

rüzgar haritasını çıkarttık. Türkiye’nin 48 bin megavat rüzgâr 

üretme gücü imkanı var. Türkiye’nin şu andaki bütün elektrik 

üretimi için 42 bin megavatlık bir kurulu gücü var. Bunun biz 32 

bin megavatını kullanıyoruz. Rüzgar potansiyeli 48 bin mega-

vat. Güneş potansiyeli 58 bin megavatlık bir doğalgaza eşdeğer. 

Güneşte de çok zengin bir kaynağımız var. Akarsularımızdan 

elektrik üretmek üzere başladığımız, 1600 tane proje devreye 

girmeye başladı. Burada da büyük boy çeşitli boylarda tribünler 

yapıyoruz. Rüzgar tribününü Türkiye’de de yapmak istiyoruz. 

Türkiye’de 2020 yılına kadarki hedefimiz 20 bin megavat. 20 bin 

megavatlık bir rüzgar tribününün bu günkü piyasa değeri 40 

milyar dolar. Yepyeni bir otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü 

gibi bir sektör oluşacak ve bunun teknolojisi Türkiye’de kalacak. 

Güneş enerjisinde muhteşem bir imkan var. Bunu devreye 

sokmaya çalışıyoruz. Biraz önce bunu söylemiştim keşke müm-

kün olsa da bazı şeyleri, eski yanlışları tekrar düzeltecek, zaman 

ve imkanımız olsa. Fakat böyle bir şey olmadığı için bir yandan 

yanlışları düzeltirken bir yandan da doğruları devreye sokmaya 

çalışıyoruz. Bu yerli sanayi YERSAN dediğimiz hareketle tri-

bünlerin, güneş solar plakaların, sondaj makinelerinin, jeotermal 

ve jeokaynak makinelerinin Türkiye’de yapılması için bunlarla 

ilgili iyi sonuçlar aldık. Artık sondaj makinelerini kendimiz üre-
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tebiliyoruz. Daha derinlere inen bir çalışmayı sürdürüyoruz. 

Ulu önder Atatürk’ün; “İstikbal göklerdedir.”, diye bahsettiği 

sözünden ilham alarak İstikbal derinlerdedir diyerek daha de-

rinlere inen madenlerimizle ve jeotermallerimizle böyle bir ça-

lışmayı başlattık. Şimdi Türkiye’de artık dört bin metreye inen 

sondaj makinelerinin yerlisini yapabiliyoruz. Üç bin metreye 

inenleri ihraç etmeye başladık. Bu da yine Türkiye Petrollerinin 

ve MTA’nın özel sektörle ortak çalışarak oluşturduğu çalışma-

lar.  

Ben daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Böyle 

önemli bir toplantıda, bizlere şevk verdiğiniz için, sizlere özel-

likle ben teşekkür etmek istiyorum. Buradan sizlerden enerji 

alarak Ankara’ya döneceğiz.  

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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tığı Gürcistan Ulusal Enerji Düzenleme Komisyonu Ekonomi Bölümünde baş-

lamıştır. Khetaguri daha sonra yine aynı komisyonda baş uzman ve Data Do-

nanımı ve Analizi Bölümü Direktörü olarak çalışmıştır. Khetaguri 2004 ile 2005 

yılları arasında Enerji Bakan Yardımcılığı ve 2005 ile 2006 yılları arasında Ener-

ji Bakanı Birinci Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Khetaguri, 2006 ile 

2007 yılları arasında Gürcistan Enerji ve Doğal Gaz Şirketi Genel Direktörlü-

ğünü yaptıktan sonra, 2007’de Enerji Bakanı olarak atanmıştır. 
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Bayanlar ve Baylar, 

Sizlere hitap etme şansına sahip olmaktan şeref duymak-

tayım. Türk Harp Akademilerine, “Enerji Güvenliğine Ortak 

Çözüm Arayışları” konulu sempozyumu düzenlediği ve çeşitli 

ülkelerden iş adamları ve hükümet yetkililerine oldukça başarılı 

bir şekilde ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. 

Bu, bizim için son derece önemli olan özellikle enerji güvenliğiy-

le ilgili görüşleri öğrenmek ve bu konuları tartışmak için eşsiz 

bir şans. 

Halen, küresel olarak büyüyen bir enerji talebine, daha az 

esnek üreticilere ve yüksek enerji fiyatlarına sahibiz. Enerji piya-

sasının çok hassas olduğu göz önüne alınırsa, jeopolitik konum, 

enerjinin içinde bulunduğu çevre ülkeleri içeriden ve dışarıdan 

önemli ölçüde etkilemektedir. 

Hepimiz biliyoruz ki, enerji kaynaklarına olan küresel ta-

lep artıyor ve bu talebin 2030’dan önce %70 artması bekleniyor. 

Bu nedenle, Hazar Denizinde önemli gaz ve petrol rezervlerinin 

bulunması, mükemmel bir geçiş konumuna sahip olan Gürcis-

tan’ı da içeren hızlı bir ilgi artışına neden olmaktadır. Gürcistan, 

Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki enerji üretimi ve Hazar 

Denizi’nin petrol ve gazının kullanım sürecinin tamamına dâhil 

olmada potansiyel bir ülkedir. Ayrıca, ülkemiz ekonomik bü-

tünleşme sürecinde katalizör ve enerji kaynaklarının taşınma-

sında çok güvenilir bir koridor olarak rol alabilir. 

Dünya enerji sektöründe yer alan son gelişmeler göster-

miştir ki kriz, üreticiler, satıcılar ve tüketiciler arasında şeffaf iş 

birliği olmadan geçilemez. Bu bakımdan, ana tüketiciler ve üre-

ticiler Karadeniz, Hazar Denizi ile Orta Asya transit geçiş ülke-

leriyle direkt iş birliği yapmak zorundadır. NABUCCO, Beyaz 

Akım ve LNG gibi ortak projelerin geliştirilmesi ve her türlü 

enerji kaynağının, güzergâhın ve riskin çeşitlendirilmesi için ak-

tif hükümet desteği ve mali destek gerekmektedir. İşte bu nok-

tada, geliştirilmiş altyapısının ilave masraf gerektirmemesi ve 

ayrıca, ilave enerji kapasitesinin engelsiz aktarılmasının müm-
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kün olabilmesi nedeniyle, geçiş konumunda bir ülke olarak 

Gürcistan’ın rolü çok önemlidir.  

Bu aşamada NABUCCO, Beyaz Akım ve LNG projeleri, 

enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve bunların taşınması 

için yeni yollar ve yöntemler bulunmasına yönelik ortak amacı-

mızın gerçekleştirilmesine doğru atılan ileri adımlardır. Boru 

hatları, Kazakistan ve Türkmenistan’ın Trans–Hazar boru hattı 

projelerini hızlandırmaları için büyük bir teşvik aracı olabilir. 

Gürcistan, avantajlı coğrafi konumu, Avrupa ile politik–

ekonomik ilişkiler ve ortaklıktaki sağlam başarılarından dolayı 

bu projede aktif ve etkin rol almaktadır. Gürcistan, katılım ve 

hatta Orta Asya ve Avrupa arasında köprü olması yönündeki 

vaatlerini içtenlikle yerine getirmektedir. 

Gürcistan’ın en elle tutulur gayesi, sürdürülebilirlik ve re-

kabetçilik konularına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde ve tamamen 

güvenli olarak enerji transit geçişini garanti etmektir. Ancak, 

Avrupa, Orta Asya ve Hazar Bölgesini birbirine bağlayarak kü-

resel enerji pazar güvenliğini artırmamız ve arz eğilimlerini çe-

şitlendirmemiz mümkün kılmak ve bu şekilde arzımızı çeşitlen-

dirmek zorundayız. 

Bu konuda Gürcistan, kendi enerji alt yapısını muhafaza 

etmeye çalışmaktadır. Örneğin, 2007’de Gürcistan Hükümeti 

bütçeden 50–60 milyon doları mevcut gaz boru hattı ağının ona-

rılmasına ayırmıştır. 

Vatandaşlarımıza fayda sağlayacağı, yatırımları çekeceği 

ve daha geniş ekonomik bütünleşmeyi destekleyeceği için kendi 

bölgesel enerji piyasamızı oluşturmak için çok çalışıyoruz. 

İlgili kaynakların eksik olduğu ülkelere yeşil enerji sağla-

ma imkânı açısından olduğu kadar, Hazar bölgesi ve Orta Asya 

petrol ve gaz kaynaklarının uluslararası ve Avrupa piyasasına 

güvenli ve istikrarlı biçimde dağıtımı için gerekli geçiş imkânına 

sahip olması nedeniyle Gürcistan’ın önemi ortadadır. 

Temiz enerji üretimini geliştiren Gürcistan, gelecekte Yük-

sek Voltaj bağlantısıyla Türkiye ve Azerbaycan gibi komşu ülke-
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lere sağlayacağı gibi, bütün komşu ülkelere HPP’lerde üretilen 

enerji sağlayabilecektir. Bu amaçla, EBRD, EIB ve KFW’nin fi-

nansal katılımıyla, Türkiye ile 2009–2012 yılları arasında uygu-

lanmak üzere Yüksek Voltaj Bağlantı Projesi planlanmıştır. 1000 

mw’luk iletim kapasitesiyle bu hat, HVDC bağlantısı ile Türki-

ye’nin enerji sistemine bağlanacaktır. Bu hat, Karadeniz Elektrik 

Karteli yaratmak için ilave bir adım olacak ve güçlü bir Doğu–

Batı Enerji Köprüsü kurmayı kolaylaştıracaktır. 

Bu bağlamda, Gürcistan’ın, Gürcü Hidro Yeşil Alan Proje-

leri (Georgian Hydro Greenfield Projects) geliştirmek maksadıy-

la Built–Own–Operate (BOO) ilkesine dayalı Yeşil Alan Projeleri 

(Greenfield Projects) sunarak yatırımlara en avantajlı ortamı ya-

ratması dikkate değer. Yatırımcı, Gürcistan Hükümeti ile Muta-

bakat Muhtırası imzalayarak yatırımının bütün aşamalarında 

tam destek elde eder. Bu bakımdan Gürcistan Hükümeti Nisan 

2008’de “Yenilenebilir Enerji 2008” Devlet Programını onayla-

mıştır. 

Bu programın amacı, yabancı yatırımları cezbederek, yeni 

yenilenebilir enerji kaynaklarının yapım usulünü onaylamaktır. 

Bahse konu programa göre, düşük kapasiteli enerji santralleri 

için özel şartlar belirlenmiştir. Enerji üretim faaliyeti için asgari 

lisans sayısı, tek bir yerden ilkesi içinde edinilebilir.  

Bu bakımdan şunun da altı çizilmelidir ki, bütün yeni HPP 

operasyonları için devlet müdahalesi tamamen kaldırılmıştır ve 

HPP’ler için belirlenmiş tarife yoktur. Yatırımcı yeni santralde 

üretilen enerjiyi satmak için piyasayı ve fiyatı seçmekte serbest-

tir. Projelerin kârlılığı carbon credits satımı ile daha da artırılabi-

lir. 13 MW’a kadar olan HPPler, herhangi bir perakendeci müş-

teriye elektrik satmak için istisnai hakka sahiptirler. Elektrik ih-

racatı üzerindeki devlet müdahalesi de tamamen kaldırılmıştır. 

Elektrik ihracatı için lisans gerekmemekte ve tarifeye tabi değil-

dir. Yatırımcı sadece bir alıcı bulmak ve doğrudan satın alma 

gücü anlaşması (PPA) yapmak zorundadır. Yatırımcının taleple-

ri doğrultusunda GoG sadece üç aylık kış dönemi için elektrik 
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satışını garanti etmektedir. En önemlisi de sisteme bağlanmak 

için özel bir harç gerekmemesidir. 

Ortak kurallar ve ortak piyasaları olan ülkeler arasında iş 

birliğinin kurulması, fazlasıyla zengin olan ülkeler bunların te-

darikçisi olacağından, enerji kaynaklarından yoksun olan ülke-

lerle ticareti geliştirecektir. Bu aşamada Gürcistan ve Türkiye 

“Enerji Topluluğu” üyesi olma yolundadırlar. Üyelik, ülkeleri-

mize Avrupa Enerji Piyasasının bir parçası olma ve böylece Do-

ğu ve Batı arasında en değerli bağlantıyı kurma fırsatı sunacak-

tır. 

Sonuç olarak, tekrar altını çizmeme izin verin, dünyada 

meydana gelen son gelişmeler, tüketici ülkeler, geçiş ülkeleri ve 

üretici ülkeler yani Avrupa, Hazar–Karadeniz ülkeleri ve Orta 

Asya bölgesi arasındaki iş birliğinin önemini artırmıştır. 

Şunu vurgulamak isterim ki, Gürcistan uluslararası iş bir-

liğine açık bir ülkedir; çünkü değerli ortaklarımız ve komşula-

rımızın desteği ve yardımları olmadan belirlenen hedeflere 

ulaşmak umutsuz bir hayal olurdu. Kesinlikle eminim ki bu 

sempozyum dünyadaki enerji güvenliğinin önemine ilişkin gö-

rüş alışverişi için fırsat sağlayacak ve müzakere halindeki hü-

kümetlerin iş birliğini geliştirecektir. 

Teşekkür ederim. 
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İKİNCİ OTURUM SONUNDA 

SORU – CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru 1: 

Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. Enerji stratejisin-

de tohum, su ve gıdayı da içerecek şekilde çok geniş bir çerçeve 

çizildi. Fakat bir noktaya değinilmedi: Nükleer enerji. Son ihale-

de karşılaşılan durum nedeniyle ilk olarak acaba Türkiye nükle-

er enerjiyi kullanmaktan vaz mı geçti? İkincisi Nabucco projesi-

nin üstesinden tek başına gelemeyeceği hakkında sorular var. 

Gaz olacak mı? Bu nasıl garantilenebilir? Gaz akacak mı ve bu 

hattın yönetimi nasıl olacak gibi sorularda var. İyimserliğimizi 

neye borçluyuz, bunları aşmak için bir açılım mı sağlandı? 

 

Dr.M.Hilmi GÜLER:  

Kararlılığımız kesin. Nükleer enerji kesinlikle kurulacak. 

Enerji politikamızda beş sütun üzerine kurulan bir elektrik üre-

tim sistemi var. Barajlar, kömür, doğalgaz. Dördüncü sütun ola-

rak yenilenebilir enerji (Su, Rüzgar, Güneş vb.) eklendi. Beşinci 

sütun da nükleer enerji olacak. Eğer 100'ü beşe bölecek olursak 

yaklaşık yüzde 20 gibi 2030’larda böyle bir hedef var. Hedefe 

ulaşmak kolay değil. Doğalgaz düşürülecekse, diğerlerinin arttı-

rılması gerekiyor. Bununla ilgili iki yer seçildi. Mersin Akkuyu 

ve Sinop. Akkuyu ile ilgili ihaleye çıkıldı ve TAEK'in dokuz kri-

terine uygun tek teklif Rusya’dan geldi. Bu işi TEDAŞ yürütü-

yor. Farklı bir model uyguluyoruz. Santrali kuracak, bize elekt-

rik satacak. Biz diğer işlere karışmayacağız. Sadece dokuz krite-

re uyulmasını şart koştuk. Bir 15 yıl boyunca satacak olduğu 

elektriği almak üzere bir ihale açtık. İhaleye diğer firmalar gir-

mediler. Bir tek Rusya teklif verdi. Kanunlarımız buna müsait. 

Fakat verilen fiyat yüksekti. İkinci bir fiyat verildi ve şu anda 

bunun değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Bu, 

elektrik alım anlaşması olarak yapılan bir çalışma, dolayısıyla 
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bu değerlendirmelerden sonra iş bakanlar kuruluna gelecek ve 

kararı bakanlar kurulu verecek. Dört ünite: 4 x 1200. Bunun pe-

şinden de Sinop’ta da kurmayı düşündüğümüz nükleer santrali 

de ihaleye çıkacağız. Buradaki kararlılığımız kesin. Çalışmalar 

sürdüğü için bundan bahsetmedim. Bir de enerji güvenliği, bil-

hassa yenilenebilir enerji, iklimle ve küresel ısınmayla ilgili ol-

duğu için bir alternatif olsun diye buna ağırlık verdim. Bu arada 

Nabucco ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Nabucco proje-

sinde biz altı ortağız. Avrupa Birliği ile yaptığımız görüşmeler-

de Avrupa birliğini muhatap olarak alıyoruz. Fakat altı ortak al-

tı ülke demek. Biz Avrupa birliği üyesi değiliz ama diğer beşi 

üye. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya ve Almanya 

var işin içinde. AB bazen birlik olarak hareket ediyor bazen ülke 

olarak hareket ediyor bazen de şirket olarak hareket ediyor. 

BOTAŞ’ı bir kenara koyarsak beş tane de ayrı şirket var. Onlar 

da tartışmalara giriyorlar. Şu anda yarın BOTAŞ’la ilgili görüş-

meler yapılıyor. Biz mutabık kaldığımız maddelerin detayların-

da çalışma yapıyoruz. ‘Intergovermental agreement’ dediğimiz 

hükümetler arası anlaşma taslağını ve ‘postgovernmental 

agreement’ dediğimiz ev sahibi anlaşmayı da gönderdik; onlar-

dan cevap bekliyoruz. Eğer kabul eder ve ‘intergovernmental 

draft’ını mayıs ayında gönderirlerse haziranda imzalayacağımı-

za söz verdik. Böyle bir zamana karşı yarış içerisindeyiz. 

Nabucco’nun olmasını arzu ediyoruz. Tabii burada esas temel 

gaz meselesi ve içini dolduracak gazın nereden geleceği mesele-

si var. Bazı ülkelerin bazı ülkelere itirazı var. Biliyorsunuz bun-

ları. Dolayısıyla teorik olarak Irak gazı ve İran gazından itibaren 

kuzeye doğru giden bir sürü alternatifler var. Ama bazı ülkeler 

diğer bazı ülkelere karşı. Biz olabileceklerle görüşüyoruz, diğer 

ülkelerle de diğer partnerlerimiz görüşüyor. Mesela İran, adını 

vererek söylüyorum. İran'a bazı ülkeler karşı. Aynı şeyler Rusya 

için de geçerli. Dolayısıyla burada Nabucco ile birlikte ele alın-

ması gereken bir de South Stream/Güney Akımı çıktı. Bu arada 

Azeri gazının buraya gelme durumu var. Fakat matematiksel 
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olarak bakarsak kullanılacak gaz ile üretilecek gazı karşılaştırdı-

ğımız zaman birbirini tutmuyor. Gaz var yerin altında ancak 

üretilen gaz yetersiz. Bunun çıkarılması zaman demek para de-

mek ve nereden bakarsanız yeni kapasitelerin gaz haline dö-

nüşmesi üç ile beş yıl arasında ama beş yıl diyelim. Yani bu beş 

yıllık periyot içinde Irak da devreye girebilir, İran da devreye 

girebilir. Şahdeniz 2 devreye girebilir. Hazar meselesi hazarın 

göl mü deniz mi olduğu şu anda tartışma halinde. Bir de tabii 

Rusya’nın alternatif olarak ortaya çıkması var. Belki de bu arada 

biz kendi gazımızı da Karadeniz'de bulma ihtimalimiz olabilir. 

Bu belki şu anda tebessümle karşılanıyor olabilir ama Türkiye 

petrollerinin yaptığı çalışmalarda bu da bir alternatif olarak gö-

züküyor. Ama biz bunlar içinde hızlı olarak Irak'ın da devreye 

girmesini ayrıca arzu ediyoruz. Onun için şu anda çok yoğun 

bir enerji tartışmaları sürdürüyoruz. 

 

Soru 2:  

Bayan Hoeven bir soru sormak istiyorum. Bu gün güven-

lik deyince biz güvenlik boyutunu sadece enerji boyutunda ele 

almıyoruz ama yine enerjiyle ilişkili olarak elektrik sistemi 

elektrik enerji dağıtımı, doğalgazdan da olsa ham petrolden de 

olsa bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Peki, bu elektrik enerjisi da-

ğıtım şebekelerine baktığımız zaman bilgisayarlar ile kontrol 

ediliyor. Aynı şekilde doğalgaz da öyle. Peki, bu bilgisayarlara 

bugün siber atak dediğimiz bir taarruz yapılması halinde ne ka-

dar sürede bunu güvenli hale getirebilirsiniz ve bu ülkenizi na-

sıl etkiler? Teşekkür ederim. 

 

Maria van der HOEVEN: 

Tabi şimdi bu siber saldırının boyutuna bağlı. Benim bil-

diğim kadarıyla şu çok önemli bu alanda çalışan şirketlerin gü-

venilir kurumlar şirketler olmaları, işlerini iyi yapmaları önemli. 

Ulusal ve uluslararası şirketlerin de iş birliği yapmaları gereki-
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yor. Hollanda’da biz ağları ayrıştırdık. Yani üretimi yapan şir-

ketle dağıtımı yapan şirketi ayrıştırdık. Çünkü şebekelerin ka-

munun elinde olmasının önemli olduğunu düşündüğümüz için 

Avrupa’da da yapılması gerekiyor ama Avrupa’da farklı tema-

yüller var hepsini bir arada tutma, yani üretim ve dağıtımı bir 

elde tutma eğilimi var. Ama bana sorarsanız iyi bir fikir değil. 

Ayrıştırmakta yarar var. Entegre şirketler olmamalı. Üretim de 

dağıtım hakları da aynı şirketin elindeyse bunun iyi bir fikir ol-

madığını düşünüyorum. Ben doğrusu, buna karşıyım. O yüzden 

de Avrupa düzenlemeleri yapılırken bu yönde fikir beyan ettim. 

Dağıtım şebekelerinin devletin elinde olması gerektiğini düşü-

nüyorum. Ama tabi bunları şirketler işletecektir. Askeri değil, 

devlet değil, hükümet değil, benimki gibi bakanlıklar değil. 
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Seçkin konuklar, Sayın Komutanım, 

Bilindiği gibi, enerji stratejilerinin ve politikalarının temel 

amacı, enerji arz güvenliğinin ekonomik, sosyal ve ekolojiyle il-

gili güvenliği zedelemeden mümkün olan en düşük maliyetle 

sağlanmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesinde izlenecek yöntem 

ülkeden ülkeye ve kaynaktan kaynağa değişen süreçler ve risk-

ler içermektedir. Çok kırılgan ve askeri güç kullanma riskini ta-

şımakta olan bu süreçlerin yönetilmesi günümüzün temel prob-

lemlerinden biridir. 

Uluslararası politikadaki baş aktörlerin birincil ilgi alanla-

rından biri olan enerji arz güvenliği, birçok farklı yüzü olan bir 

olgudur. Dünyadaki petrolün kalan ömrüne, petrol üretiminde 

tepe noktasının aşılıp aşılmadığına ve doğal gaz pazarında mo-

nopol bir yapının oluşup oluşmadığına ilişkin belirsizlikler; 

enerji nasyonalizminin yarattığı etkiler; petrol ve doğal gazın ta-

şınmasında yaşanan siyasi, ekonomik ve terör ile ilgili sorunla-

rın karmaşıklığı; Çin, Hindistan ve brezilya gibi ülkelerin nere-

deyse geometrik seri karakteriyle artan enerji taleplerinin dün-

yanın geri kalanına etkileri; enerji kaynaklarına sahip ülkelerin 

petro–politiğin birinci yasası gereği, genellikle kırılgan olan 

ekonomik ve siyasi yapısı ve bu ülkelerdeki hızlı nüfus artışına 

ve/veya yaşam standartlarının göreceli olarak gelişmesine bağlı 

iç tüketim artışının arzda yarattığı daralmalara karşın enerji ka-

pasitesinin arttırılması için gerektiği kadar yatırım yapılmaması; 

enerjinin yeterince verimli, etkin kullanılamaması ve eko sistem 

üzerindeki olumsuz etkilerinin getirdiği kısıtlamalar; gelişmekte 

olan ülkelere teknoloji transferi sürecinin doğru yönetilememesi 

şeklinde sayabileceğimiz tüm bu olgular, enerji güvenliğine iliş-

kin süreçlerin tek bir gücün yönetemeyeceği bir karmaşıklık 

içerdiğini bizlere göstermektedir. Buradan hareketle, enerji gü-

venliğinin dünyanın ortak sorunu olduğu ve uzlaşma ile çö-

zümlenmesi gerektiği açıktır. Bu noktada günümüzde jeopolitik 

dengenin dayanağı olan ulus devlet unsuru ön plana çıkmakta-

dır. Enerji kaynak ve geçiş yolları üzerindeki ulus devletlerin 

parçalanması bir tarafa, sadece zayıflaması halinde dahi doğa-

cak sorunlar insanlığı kaotik bir dünyanın tahrip edici yüzüyle 
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karşı karşıya bıkacaktır. Ve sanılanın aksine, bu kaotik yapı içe-

risinde gelişmiş batı ülkeleri de dâhil dünya’da güvenli sayılabi-

len hiç bir yer kalmayacaktır. 

Dünyada ortak bir noktada uzlaşmanın sağlanması için ye-

terince çaba harcanmaz ve kaosa doğru gidişte eşik değerler bir 

kez aşılırsa, böyle kaotik bir yapının içinde alınacak hiçbir ön-

lemin ve doğru eylemin anlamı kalmayacaktır. Burada işaret 

etmek istediğim husus, düzensizliğin böylesine hızla arttığı bu 

sistemde eşik değer aşıldıktan sonra düzeni sağlama yönünde 

bir şeyler yapmaya çalışmanın sadece düzensizliğin hızını ar-

tırmaktan başka bir işe yaramayacağı gerçeğinin bizleri bekle-

mekte olduğudur ki; ben bunu sosyal entropi olarak nitelendiri-

yorum. Dolayısıyla, kritik noktaya hızla yaklaşmakta olduğu-

muz bu günlerde sorumluluk sahibi dünya liderleri zamana 

karşı yarıştıklarının farkında olmalıdırlar. 

Enerji güvenliği ile ilgili karmaşık sorunların çözümünde 

teknolojik innovasyon hayati öneme sahip bir unsur olarak de-

ğerlendirilmektedir. Enerji güvenliğinin sağlanmasında kritik 

öneme sahip gelişmiş enerji teknolojilerine sahip olmayan ge-

lişmekte olan ülkeler teknoloji transferi zorunluluğu ile karşı 

karşıyadır. Bu noktada, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu 

gelişmekte olan ülkeler topluluğunun teknoloji transferi konu-

sundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmelerinin gerekliliği-

nin altını çizmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerden yapılacak “tek-

noloji transferinin” gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler 

arasındaki refah farkını azaltması beklenmektedir. Ancak çoğu 

zaman aradaki farkın azalmadığı hatta birkaçı dışında gelişmek-

te olan ülkelerin ekonomik ve siyasi bağımlılığını arttırdığı ve 

refah düzeyleri arasındaki farkın daha da açılmasına neden ol-

duğu görülmektedir. 

Bunun en büyük sorumlusu elbette teknoloji transferine 

ilişkin strateji ve politikalarını doğru belirleyemeyen gelişmekte 

olan ülkelerin kendisidir. Seçilecek teknolojinin türünün ve dü-

zeyinin doğru belirlenmesi kadar, doğru zamanlamanın da tek-

noloji transferinin hedefine ulaşmasında hayatı bir önemi var-
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dır. Teknoloji transferinin her koşulda ve her zaman yararlı ola-

cağı varsayımıyla güncel küresel ve özgül koşullar ve eğilimler 

ile uyumlu olmayan teknolojilerin ithaline kalkışmak vahım so-

nuçlara yol açabilir. Bu nedenle, güncel enerji politikaları ve 

stratejilerinin yanı sıra teknolojik gelişmelerin de özenle takıp 

edilerek ancak taklitçiliğe ve yüzeysel yaklaşımlara saplanma-

dan hem küresel enerji politikaları ile uyumlu, hem de ülkenin 

çıkarlarına ve altyapısına uygun, gerçekçi fayda–maliyet analiz-

lerine dayanan tutarlı ulusal politikaların oluşturulması ve bun-

ların hassasiyetle hayata geçirilmesi zorunludur. Aksi halde, 

teknoloji transferi konusundaki hatalı yaklaşımlar sürdürülür ve 

eksiklikler giderilmez ise, atılacak yanlış adımların sonucu ola-

rak doğacak ekonomik, sosyal ve ekolojik olumsuz etkilerin ağır 

maliyeti, gelişmekte olan ülkelerin gelişiminin önüne çıkacaktır. 

Böyle bir durumda, enerji güvenliğini sağlamak adına atılan ha-

talı bir adım, çözümü kolaylaştırmaktan ziyade ciddi ek güven-

lik sorunlarının doğmasına neden olarak durumu daha da kar-

maşık hale getirecektir. 

Son olarak, sorunun küresel boyutu nedeniyle enerji tek-

nolojilerinin transferinde gelişmiş ülkelerin sorumluluklarının 

da büyük olduğunu ve bu sorumluluğa sahip çıkan bir anlayışla 

tutarlı davranmalarının önemli olduğunu ifade etmek ve tekno-

loji transferi konusunda uluslararası iş birliğinin çok önemli ol-

duğunu vurgulamak istiyorum. 

Seçkin konuklar, Sayın Komutanım, 

Enerji güvenliği ancak uluslararası uzlaşma yolu ile sağ-

lanmaya çalışılırsa insanlık için her anlamdaki maliyetleri katla-

nılabilir düzeyde olacaktır. Bu tür sempozyumların barış ve uz-

laşmaya vesile olmasını dileyerek sempozyumun bu üçüncü 

oturumunu açıyorum. 
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Saygıdeğer Katılımcılar,  

Baylar ve Bayanlar, 

Enerji güvenliğine ortak bir çözüm arayışına adanan bu 

sempozyumda bir katılımcı olarak bulunmaktan gurur duyuyo-

rum. Bu konunun kendisine çok uygun bir platform bulduğuna 

inanıyorum. Bu inancımın nedeni enerji güvenliği konusunun 

bugün çok gerçekçi olması değil; bunun enerji güvenliğinin ge-

leceğiyle faal olarak ilgilenen bir temsilcilik içinde özgür diyalo-

ga ve yapıcı görüşmelere izin veren üst düzey bir formu temsil 

ediyor olmasıdır.  

İklim değişikliği, enerji tüketimindeki hızlı artış, fosil yakıt 

kaynaklarının azalması konuları, enerji fiyatlarındaki kesin dal-

galanmalarla birleştiğinde, giderek artan sorunlarla karakterize 

edilen dünyanın yeni bir enerji dönemine girdiğini hepimiz an-

lamaktayız. Bu koşullar dikkate alındığında, büyümenin, istih-

damın ve sürdürülebilir gelişmenin hedeflerine ulaşmak her 

zamankinden daha zor olacaktır.  

Enerji politikasının geleceği, bütün vatandaşlar yararına 

bu sorunları çözmeyi hedef almalıdır. Bu, tek bir ülke düzeyin-

de bireysel çabalarda bulunularak başarılacak bir iş değildir. 

Küresel ısınma, yüksek enerji fiyatları ve enerji güvenliği sorun-

larıyla başa çıkabilmemiz için, harcanan çabaları bir araya ge-

tirmek, bugün her zamankinden daha gereklidir. Gelecekte 

enerji sıkıntısı ile yaşama riskinden kaçınmak için acilen önlem-

ler alınması gerekmektedir. Bu hedefe enerji etkinliği de dahil 

olmak üzere enerji sektöründeki bütün yatırımları güvenceye 

alarak ulaşılabilir. Enerji sektöründeki yatırımlar da, buna karşı-

lık olarak, ekonomilere ekonomik ve finansal kriz koşulları al-

tında ihtiyaç duydukları uyarıcıları sunar.  

Enerji sektörü içinde tedarikçilerle, transit geçiş ülkeleriyle 

ve bunun yanı sıra öteki büyük tüketicilerle karşılıklı yarar sağ-

layacak karşılıklı bağımlılığın gelişimi aracılığıyla istikrarlı ve 

güvenilir ortaklıklar kurmak, kilit bir öneme sahiptir; bu ortak-
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lıklar, ayrıca, istikrarı sağlamaya ve enerji kaynaklarının tedari-

kini sağlamaya yönelik önemli bir adımı oluşturacaktır.  

Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Güneydoğu Avrupa arasın-

daki Enerji Topluluğu Antlaşmasının, üçüncü ülkeleri içerecek 

ve Güneydoğu enerji topluluğu örneğinde olduğu gibi mesela 

Avrupa–Akdeniz enerji topluluğu oluşturacak şekilde komşu 

ülkelerle yeni bölgesel enerji piyasaları yaratacak bir bakış açı-

sıyla, genişletilmesini düşünmek için belki de doğru bir zaman-

dayız.  

Dünyanın gelecekte daha geniş bir enerji kaynakları gü-

venliği ve devamlılığı imkanı bulmasına ve küresel kriz riskini 

ortadan kaldırmasına yardımcı olacak ilave tedbirlerin buluna-

bileceği birçok alan mevcuttur. İlk olarak, gerekli olan altyapı-

nın inşası için gerçekleştirilebilir projelere bir destek gerekmek-

tedir. Petrol ve doğal gaz fiyatındaki düşüşün planlanan yatı-

rımlar üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve bu nedenle Avru-

pa’ya ithalatın artmasına katkıda bulunan, kaynaklarla rotaları 

çeşitlendiren ve transit ülkelerle özdeşleştirilen risklerden kaçı-

nan bütün büyük altyapı projeleri için daha da büyük bir deste-

ğe duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Yerel enerji kaynakla-

rını (yenilenebilir ve fosil yakıt enerji kaynaklarını) daha kap-

samlı bir şekilde kullanmak üzerine odaklanmak da en az bu-

nun kadar önemli bir konudur. Yeni teknolojileri uygulamada 

karbon salınımına yol açmayan enerji kaynaklarıyla fosil yakıt-

ların kullanımlarında dengeli bir birleşim, sera gazı salınımında 

belirgin bir azalma sağlamak için gereklidir. Ayrıca, enerji etkin-

liği ve kriz koşullarında ülkeler arasında daha güçlü bir daya-

nışma geliştirilmesi yolunda da çaba harcanmalıdır.  

Kısa bir süre önce, enerji güvenliğinden söz ederken, yılın 

başında yaşadığımız doğal gaz krizinin sonucu olarak ilk akla 

gelen doğal gazdı. Doğal gaz, teknolojik açıdan ileri düzeyde bir 

yakıt kalitesine sahip olması nedeniyle, hem dünyanın ekono-

mik gelişiminde hem de enerji güvenliği ve çevrenin korunma-

sında çok önemli bir rol oynamaktadır. Doğal gaz kaynaklarının 

yeni bölgelere ulaşmasının güvence altına alınması, bu bölgeler-
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le gelişmiş bölgeler arasındaki farkları azaltmakta; yaşam kalite-

sini ve yerel ekonomilerin rekabetçiliğini geliştirmekte ve bölge-

lerin yatırımları çekmesini sağlamaktadır.  

Kaynakların ve tedarik rotalarının çeşitlendirilmesine yö-

nelik projeler için daha fazla destek gerekmektedir. Burada ön-

celik, Güney doğal gaz geçiş koridorunun geliştirilmesindedir. 

Önemli olan bütün Güney doğal gaz koridorunun piyasanın ve 

yatırımcıların tercih ettiği bir şekilde geliştirilmesidir. Tek bir 

projeye bağımlı kalmamalı; bunun yerine bir enerji koridorunu 

ele almalıyız. Bu, yatırımcıların ekonomik olarak kazanç elde 

edebileceklerini düşündükleri projeleri içermelidir. Bu konuda, 

Bulgaristan ekonomik açıdan avantajlı olan bütün projelere (do-

ğal gaz boru hatları, LNG terminalleri, ulusal doğal gaz nakil 

ağları arasındaki bağlantılar, depolama alanlarının inşası vb. 

projelere) desteği genişletmelidir. Ancak nihai karar yatırımcılar 

tarafından verilmelidir. Bu tür projelerdeki yatırımlar çok mas-

raflıdır ve aşırı derecede sorumluluk istemektedir. Bizim en bü-

yük hedefimiz, doğal gaz akışının talebin mevcut olduğu yerlere 

ulaşması ve fiyatların mümkünse bir rekabet temelinde belir-

lenmesi ve aynı zamanda bu şekilde birbiriyle rekabet eden bir-

çok tedarikçinin bulunmasıdır. Bu nedenle, Sofya'da düzenlenen 

uluslararası zirve, belirli projeler üzerine değil; bunun yerine 

stratejik ilkelere ve politikalara odaklanmıştır. Sürdürülebilir ve 

şeffaf düzenlemeler ve usuller, ister Nabucco projesi ister Güney 

Akımı projesi ister Mavi Akım 2 projesi olsun, her bir proje için 

önem taşımaktadır.  

Enerji güvenliğini tartışırken, Avrupa Birliği'nin elektrik 

ihtiyacının üçte birini karşılayan nükleer enerjinin önemini de 

göz ardı edemeyiz. Enerji güvenliği için belirleyici bir unsur ol-

masının yanı sıra, nükleer enerji, neredeyse sıfır olan salınımı ve 

operasyonel harcamalarda uranyumun önemsiz yüzdeye sahip 

olması ve böylece fiyatını yakıt fiyatlarındaki herhangi bir dal-

galanmadan bağımsız hale getirmesi sayesinde, giderek artan 

bir rekabetçiliği ortaya koymaktadır. Bu, aynı zamanda, dört AB 

üye devletinin şu anda, yani ekonomik ve mali sıkıntı koşulları-

nın hüküm sürdüğü bir ortamda altı yeni reaktör inşa etmesinin 
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nedenini de açıklamaktadır. Bu sempozyumdaki ev sahibimiz 

Türkiye de 8500 Mwt’lık nükleer enerji tesisi inşa etmeyi dü-

şünmektedir. Nükleer enerjinin güven ve şeffaflık içinde ve 

özellikle nükleer atıkların idaresi konusunda mümkün olan en 

ileri güvenlik teknolojisi seviyesinde kullanıldığı konusunda va-

tandaşlarımıza güvence vermenin çok önemli olduğuna inanı-

yorum.  

Bulgaristan tarafından yürütülen enerji politikası, sadece 

ülke enerjisinin göstergelerini korumaya ve geliştirmeye değil; 

aynı zamanda gelecekte bölgeye daha güvenli enerji kaynakları 

getirmeye katkıda bulunmaktadır. Bulgaristan gaz salınımı ol-

mayan ve nükleer enerji ve hidroelektrik enerjisi kullanan (Bele-

ne’deki nükleer enerji projesinde ve Tsankov Kamak’taki hidro-

elektrik enerji santralinde olduğu gibi) yeni enerji üretimi kabi-

liyetlerine; yerel üretim olan kömürü kullanan (yeni bir tesis 

olan Maritsa Iztok 1’de ve gelecekte inşa edilecek ve çevrenin 

korunması alanındaki en yeni teknolojiler üzerine temellendiri-

lecek dördüncü linyit tesisinde olduğu gibi) enerji üretimi kabi-

liyetlerine; ücretsiz doğal gaz, petrol ve elektrik iletimi için fır-

satları genişletecek olan altyapılara yatırım yapmaktadır. Bu 

stratejik öneme sahip projeler sadece ulusal değil, bölgesel dü-

zeyde de değere sahiptir. Bu nedenle, enerjinin ve mali kaynak-

ların ulusal düzeyde hareketlenmesi, Balkanlardaki enerji gü-

venliğine katkıda bulunacaktır.  

Saygıdeğer katılımcılar, ülkeler arasındaki verimli karşı-

lıklı bağımlılığın üzerine temellendirilmiş yeni bir enerji politi-

kasının, enerji altyapısındaki büyük yatırım akışlarının ve bu-

nun sonucu olarak iş dünyası ve vatandaşların yararına istikrar-

lı bir enerji geleceği oluşturulması için gerçek bir fırsatın var ol-

duğundan eminim.  

Bu sempozyuma ev sahipliği yapan Türkiye’nin sahip ol-

duğu kilit önemi ve gelecekte kurulacak herhangi bir enerji iş 

birliği biçiminin içinde yer alması gerektiğini biliyoruz. Bulga-

ristan’a benzer bir şekilde, Türkiye de enerji kaynaklarının itha-

latından doğan hassasiyetini telafi etmek ve enerji güvenliğini 
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garanti altına almak için Doğu–Batı ekseni boyunca stratejik bir 

coğrafi konuma bel bağlamaktadır. Türkiye büyük bir geçiş ko-

ridorudur ve önemli bir bölgesel enerji dağıtım merkezidir. Bu, 

ülkenin Hazar Denizi bölgesinden ve Orta Doğu’dan kilit öne-

me sahip tedarikçilerle doğrudan temas kurmasını gerektirmek-

tedir. Bu nedenle, burada böyle bir sempozyum düzenlenmesi-

nin simgesel bir önemi olduğuna inanıyorum ve yeni ortak 

enerji girişimlerimizin başarıya ulaşma şansı konusunda iyimser 

düşünüyorum. 
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Günaydın, 

Harp Akademilerinde bulunmak benim için gerçekten bü-

yük bir onur. Gerçekten İstanbul gibi eski ama heyecan verici bir 

şehirde bulunmak da benim için çok mutlu edici bir deneyim.  

Bu sabah sizlerle enerji güvenliğinden ve Avrupa Birliğin-

deki, Rusya’daki ve Türkiye’deki piyasa sentezlendirilmesinden 

bahsedeceğim. Genellikle birbiri ile doğrudan çok ilintili olan bu 

konuları sizlerle yeniden ele almaya çalışacağız. Avrupa’daki 

özelleştirme çalışmalarından ve Rusya’daki genel gaz politikala-

rından bahsetmeye çaba göstereceğim.  

Şimdiye kadar yapılmış olan tartışmaların çoğu Rusya'nın 

politik amaçlarla gaz akımını kesmesi ile ilgiliydi. Ama ben bu-

gün daha farklı bir konuya odaklanacağım o da gaz piyasasın-

daki yapısal sorunlar. Bu yapısal sorunla gerçekten de Rusya'-

dan gelen, Rusya menşeli tedarikin güvenliğini zora sokuyor. 

Aynı zamanda Rusya’nın da kullanabileceği alternatif bir takım 

çözüm yöntemlerine dikkatinizi çekeceğim. Aynı zamanda Tür-

kiye’deki uygulamalara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

 

Bizim odağımız tamamen doğal gaz üzerine olacak. Böyle 

olmasının sebebi şu: Tedarik güvenliği, petrol ile ilgili tedarik 
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güvenliği çok daha farklı hususları içeriyor. Uzun dönemli 

kontratlarda herhangi bir tıkama yaşanmıyor ya da mevcut pet-

rol yataklarının çok sık sorunlarla karşılaşmıyoruz. Ama doğal-

gazın çeşitli sebeplerle kesintiye uğratılması günümüzde karşı-

mıza daha sık çıkan bir olgu olarak yadsınmamalı. 

Konu doğal gaz olduğunda, bir taraftan yerel bir tekel ta-

rafından kontrol edilen bir yeraltı kaynağı, diğer taraftan piya-

sanın serbestleştirilmesi söz konusu oluyor. Uygulamaların 

farklılık arz etmesinden dolayı, serbestleştirme ile ilgili çalışma-

larda tedarik güvenliği, zaman zaman istikrarsız hale gelebili-

yor. 

 

Avrupa Birliği bakış açısıyla serbestleştirme/özelleştirme 

oldukça iyi bir konu olarak görülüyor. Çünkü birbirinden uzak 

olan piyasaları bir araya getiriyor ve sivil piyasaların oluşturul-

masıyla altyapı tesislerinin inşası cesaretlendiriliyor ve böylece 

sivil piyasaların doğrudan kaynaklara bağlanması öngörülüyor.  



 190 

 

Ama temelde yerel bir kartel yerel bir tekel varsa, gaz te-

darikiyle boru hatlarını bu tekel kontrol ediyorsa her ikisini 

kontrol eden şirket çok kolaylıkla çok fazla kazanabilir. Sadece 

tedariki kısarak ve fiyatları arttırarak büyük kâr elde edebilir. 

Altyapıya çok fazla para harcamak zorunda kalmaz göreceli ola-

rak çok daha kârlı bir iş kolu ile iştigal ediyor olabilir. Ama boru 

hattını ve tedarik kaynağını birbirinden ayırırsanız, boru hattı-

nın sahibi sisteme daha fazla gaz pompalayarak para kazanacak 

duruma gelir, böylece temel olarak teşvik ile ilgili bütün politi-

kalar değişir ve serbestleşme/özelleşme de burada ortaya çıkar. 

Öncelikle transit ödeneklerden para kazanmanın ötesinde sis-

teme ne kadar gaz pompalarsanız o kadar çok para kazanırsınız 

ve genel olarak da, topyekûn anlamda, gazın fiyatı düşer. Boru 

hatlarının sahibi daha önce de söylediğim gibi, sistemi ne kadar 

fazla kullanırsa o kadar fazla kâr eder. Diğer taraftan da piyasa-

daki talebi tatmin ederseniz altyapıya para harcamak duru-

munda kalırsınız, çünkü temelde altyapının kapasitesini arttır-

mak durumunda kalırsınız. İşte bu sebepten dolayı, özelleştirme 

söz konusu olduğunda karşımıza çok önemli bir avantaj çıkıyor: 

Hem tedarik çeşitliliğinin hem de altyapının modernizasyonu 
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hem de altyapı istikrarının da böylece yakalanmış olması söz 

konusu oluyor. 

 

Şimdi genellikle gaz piyasalarında kapalı ve tekele yatkın 

bir yapılanma görüyoruz. Yerel tekeller sistemin sahibi, yani bo-

ru hatlarının sahibi, aynı zamanda gaz tedarik kaynağının da 

sahibi; bütün sistemler üzerinde piyasa üzerinde kontrole haiz, 

toptan satıştan tüm tedarik zincirine varıncaya kadar her kade-

mede güvensizliğe yol açan ve istikrarsızlığa yol açan bir hük-

mü var. Bu sebepten dolayı, eğer bir tekel oluşturursanız, piya-

sanın tüm dizginlerini elinizde bulunduruyor olursunuz. 

Klasik olarak İtalyan piyasasında bu karşımıza çıkıyor. 

Eni, Po vadisinde 1960'lı yıllarda faaliyetlerine başladığı zaman 

çok büyük gaz kaynakları tespit edilmişti. Özellikle II. Dünya 

Savaşını müteakip buradaki zengin doğalgaz kaynakları keşfe-

dildikten sonra ve özellikle 70'li yıllardaki petrol krizlerinin de 

ayyuka çıkmasıyla beraber, piyasanın kontrolüne soyunan do-

minant bir şirket haline geldi. Tedarikin her aşamasında sözü 

geçen tek şirket haline geldi. 
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Benim buradaki argümanım, bu sistemin ne denli faydalı 

olduğu ve ne denli zararlı olduğu üzerine kurgulanacaktır. Gü-

venlik söz konusu olduğunda, karşımıza şu şekilde bir manzara 

çıkıyor: Geleneksel bir tekel içerisine girdiğinizde, yerel bir şir-

ket oluyor ve tabiri caizse bütün yumurtaları tek bir sepete ko-

yuyorsunuz. Tekel devreye girdiğinde, bir–iki dış kaynaklı teda-

rikçiye odaklanıyorsunuz ve fiyatlar üzerinde çok önemli bir 

hüküm sahibi oluyorsunuz, daha önce söylediğim gibi yatırım 

yapmak zorunda kalmıyorsunuz. 

Bu sadece enerji güvenliği ile ilgili uzun vadeli sıkıntıları 

ortaya çıkarmıyor, aynı zamanda kısa vadede de devletin kendi-

sine yani kaynağın bulunduğu toprakların üzerinde söz sahibi 

olan devlet için de büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor. 
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İngiltere’deki 1990’lı yıllardan itibaren tekelci yapılaşma-

dan uzaklaşarak piyasanın serbestleştirilmesi/ özelleştirilmesi 

sürecine kısaca odaklanacak olursak: İngiliz gaz yatırımcıları 

radikal bir takım adımlar atıldığında tedarik ile bağlantılı bütün 

ağları belirli bir kesintiye uğratmanın ardından, geçtiğimiz yıllar 

içerisinden toplamda 120 milyar metreküpten fazla ekstra kapa-

siteye sahip oldular. 
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Burada İngiliz gaz piyasalarında serbest olarak dolaşıma 

giren gaz, kıta piyasalarını kolaylıkla dolaşabildi ve bu husustan 

Batı Avrupa'nın büyük oranda fayda sağlamasına yol açtı. Av-

rupa’nın geri kalanı için de böyle bir uygulamaya geçilirse özel-

likle tedarikte yaşanan kısıtlamaların ve şoklamaların da önüne 

geçilmesi ve böylelikle gaza bağımlı olan ülkelerin de rahatla-

tılması söz konusu olacaktır. 

 

Avrupa Birliği bütün ulusal tekelleri gaz pazarına bir teh-

dit olarak algılıyor. Bu sebepten Avrupa Komisyonu belirli ulu-

sal piyasalara girme hazırlığında olan girişimcileri uyarma yo-

luna gidiyor. Size bir örnek vermek istiyorum, girişimcilerden 

bir tanesi üç yıllık zaman zarfında 66 kere bir piyasaya girmek 

girişiminde bulundu ve her seferinde ret cevabı aldı. Avrupa 

Komisyonu gerçekten bu süreç içinde çok büyük endişelere gark 

oluyor; bu girişimcinin söz konusu piyasaya girmesinin engel-

lenmesinin altında yatan sebepleri irdelemeye çalışıyor. İşte bu 

örnekten yola çıkarak üçüncü enerji paketi adını alan bir politika 

geliştiriliyor. 
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Burada gaz boru hatlarının ve gaz tedarik kaynaklarının 

tek bir tekel içerisinde desteklenmesinden, kümelenmesinden 

yola çıkılarak bütün tekellerin, bütün monopollerin kırılmasına 

ve kaynağın çeşitliliğinin tesis edilmesine doğru büyük bir iler-

leyiş başlıyor. 
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Burada başka bir soru gündeme geliyor genellikle piyasa-

ların özelleştirilmesi kredi kaynaklarını sıkıntıya sokuyor mu? 

Buna kesinlikle ve kesinlikle hayır olarak cevap vermek istiyo-

rum. 

 

Avrupa Birliği enerji piyasasının çalışmaları içerisinde Ba-

yan Krause, ekranda gördüğünüz gibi çok ciddi araştırmalar so-

ruşturmalar yapıyor ve genellikle Avrupa kıtası üzerindeki bü-

yük gaz şirketlerinin sicili inceleniyor. Komisyonun yaptıkları 

incelemeler sonucunda bu şirketlerin almış olduğu dereceler on-

ları soruşturmaya maruz bırakabilir. Soruşturmaya muhatap 

olursa büyük bir Avrupa şirketi bütün ilgili belgelerini ibraz 

etmek durumunda kalmanın ötesinde tedarik ile, boru hatları ile 

ilgili ve yaptıkları bütün işlemlerle ilgili hesap vermek duru-

munda kalabilir ve böylelikle tekel oluşturma yoluna gidiyor 

mu gitmiyor mu bunun tespit edilmesi söz konusu olabilir. Yıl-

lar içerisinde yapılan soruşturma sonucunda elde edilen bütün 

delillerin kamuya açılması ve böylelikle şirketlerin hangilerinin 

özellikle tekelleşmeye gittiğinin ve gaz kaynağını kısma yoluna 

gittiğinin ya da belirli bir piyasada dominant hale gelmeye çalış-

tığının tespit edilmesi söz konusu olabilir. Böylelikle gayrimeşru 
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hareketlerle politikaların altının oyulmasının önüne geçilmesi 

söz konusu olabilir.  

 

Belirli girişimcilere yapılan soruşturmalar sonucunda 

uluslararası piyasalara başka oyuncuların girmesine engel olma-

ları gibi suç isnatları gerçekleşiyor. Aynı zamanda rakiplerin de 

fiyatlarını arttırmaları yoluna gitmekle rakiplerinin yollarından 

çekilmelerinin söz konusu olması da bir başka suç isnatı. Burada 

gazın dolaşımının da sekteye uğramış olduğu tespit ediliyor ve 

yapılan çalışmalar sonucunda piyasaların özellikle hakim ko-

numdaki şirketler tarafından paylaşıldığı ve daha ucuza mal 

olabilecek gaz akımının önünün kesildiği tespit ediliyor.  

Almanya’daki perakende fiyatları (hem yerel şirketler için 

hem de sanayi şirketleri için) İngiltere’dekinden %30 daha fazla. 

Bu da şu anlama geliyor: Belirli girişimcilerin tekelleşme niyetle-

rinden dolayı,  gaza ödemeniz gerekenden çok daha yüksek be-

deller ödüyorsunuz. 

Şimdiye kadar Eon özellikle kendi alanı ve RWE‘de kendi 

ağ yapısını çeşitlendirme yoluna gideceği taahhüdünü verdi ve 

rekabetçiliğin ilkeleri ile ilgili çok ciddi cezalara çarptırıldılar ve 
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her iki şirket de yapmış oldukları gayrimeşru girişimleri kabul 

ederek yeniden yapılanma sürecine gittiler. 

 

Burada karşımıza bir başka konu daha çıkıyor; o da gerçe-

ğin algılanışı ile ilgili bir husus aslında. 
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Rus gaz tedariki ile ilgili karşımızda çok ciddi bir sorun or-

taya çıkıyor: Ağların birbirine bağlanması ve kaynakların çeşit-

lendirilmesi söz konusu oluğunda Rusya’nın duruşu. 

 

Rusya'nın politikaları içerisinde Rus pazarının serbestleşti-

rilmesi/ özelleştirilmesinin meydana gelebilecek en kötü senar-

yolar içerisindeki en iyi senaryo olduğu konusunda herkes mu-

tabık kalmış durumda. 

Benim burada argümanım şu: siyasi olarak Rusya’nın gazı 

kesme girişiminin ötesine geçerek, Gasprom gibi bir şirketin 

serbestleştirilmeksizin gaz tedariki sağlayıp sağlayamayacağı-

dır. Burada bir ihracat tekeli karşımıza çıkıyor; aynı zamanda 

boru hatları üzerinde bir tekel ortaya çıkıyor, gaz kaynaklarının 

keşfi ile ilgili bir tekel söz konusu aynı zamanda, gazın üretil-

mesi ile ilgili bir baskınlık bir hüküm de söz konusu. 155 milyar 

metreküplük bir gaz üretiminde bahsediyoruz ve metreküp ba-

şına 44 dolarlık bir bedel söz konusu ama Rusya’nın altyapısına 

yapmakta olduğu yatırımların yetersizliği gelecekte siyasi endi-

şelerin ötesinde gerçek anlamda hem Türkiye için hem de Av-

rupa için enerji tedarikinin sürdürülebilmesi noktasında büyük 

soru işaretleri çıkaracaktır. 
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Yetersizlik, mevcut olan serbestleştirilmemiş Gazprom 

modelinden kaynaklanıyor ve gerçekten Rus tedarikinin miktarı 

gelecek yıllarda daha da düşecek diye bekliyoruz. Burada po-

tansiyel bir tedarik sıkıntısı, tedarik krizi ortaya çıkması kaçı-

nılmaz olacaktır. 
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Piyasanın önemli oyuncuları, Rusya’ya bu konuda çok 

ciddi sorular yönlendiriyor. Bunlardan bir tanesi, Novatek. 

 

Rekabetin bertaraf edilmesi ve aynı zamanda gaz yatırım-

larına tahsis edilen bütçelerin azlığı sonucunda altyapının zafi-

yete uğratılmasının tedarik yetersizliğine yol açması kaçınılmaz 

olacak gibi görünüyor. 
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Şirketlerin etkin olarak operasyonlara soyunabilmesi için 

gereken ortamın sağlanıp sağlanmadığına dair karşımıza çok 

ciddi soru işaretleri çıkıyor. Ekranda görmüş olduğunuz şahsi-

yet özellikle Rus gazının geleceği ile ilgili çalışmalar yapan Prof. 

Stern’dir. 

 

Prof. Stern’in Rus gazının gelecekte de güvenli olarak te-

darik edilip edilemeyeceğine ilişkin yayınlamış olduğu çok çe-

şitli makaleler ve kitaplar var. Gasprom'nun bu noktada bir 

krizde olduğunu söylemek de belki yanlış olmayacaktır.  

Micheal Friendhold tarafından kaleme alınan, yine benim 

de mensubu olduğum Birleşik Krallık Savunma Akademisi'nde 

yayınlanan bir makale doğrultusunda yatırımların azlığından 

dolayı gaz tedarikinin sıkıntıya düşeceğini gaz kaynaklarının 

yeterince verimli kullanılamamasından dolayı mevcut olan de-

poların da boşalacağı korkusu karşımıza çıkıyor. 



 203 

 

Kremlin’de 2006’nın Eylül ayında Putin tarafından bir top-

lantı düzenlendi ve bu sorun masaya yatırılarak detaylı bir şe-

kilde incelendi. 

 

Bu noktadan hareketle Rusya kendi piyasasını özelleştir-

meli mi? Bir bakıma özelleştirmeli. Bu çok anlamlı bir çıkış nok-

tasıymış gibi görünüyor. Ancak, buna rağmen, Rus hükümeti 
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kendi doğal kaynakları üzerinde kontrolünü de sürdürmek isti-

yor.  

Burada gerçekçi olmayan düşük yerel fiyatlardan öteye 

geçerek farklı bir çerçeveden olayı değerlendirmek gerekiyor. 

En azından sanayi tüketimini teşvik ederek düşük vergi gibi 

uygulamalar ve farklı teşviklerle potansiyel bir çıkış noktası bu-

lunarak geçişin daha yumuşak hale getirilmesi söz konusu ola-

bilir. 

 

Gaz açığı ve gazın yapısal tedarikinden kaynaklanan so-

runlar birtakım başka ciddi sorunları da gündeme getirecek. 

Özelleştirmenin enerji güvenliğinin potansiyel sorunlarının çö-

zümündeki tek cevap olduğu argümanını şöyle değerlendirelim: 

Biz çok ciddi bir şekilde Avrupa gaz piyasalarında hem enerjiyi 

hem ağlar arası bağlantıyı teşvik edecek şekilde özelleştirmeyi 

düşünüyoruz; ancak böyle çok sağlam bir altyapı oluşturulabilir 

ve doğudan bir tedarik şoku yaşandığı anda Batı olarak bizler 

yaşamaya ve varlığımızı sürdürmeye devam edebiliriz. Eğer 

Rusya bize tedarik sunamazsa ve bir kış gazsız kalırsak, burada 

bu krizi çözebilecek hiçbir politika geliştirilemez. 
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Peki, buradan Türkiye’nin çıkarması gereken dersler ne 

olmalıdır diye soracak olursanız; enerji özelleştirmesi daha fazla 

yatırıma yol açabilir ve tedarik şoklarına karşı Türkiye’nin elini 

kuvvetlendirebilir. Türkiye için özellikle gazının % 60’ını Rus-

ya’dan aldığı düşünülürse Türkiye’nin gaz kaynağı çeşitliliğini 

arttırması kaçınılmaz olmalıdır. Sadece NABUCCO’yu işaret 

etmiyorum ama NABUCCO tabiî ki Türkiye için çok değerli bir 

proje. Bu arada şu argümanı da unutmayalım: Türkiye doğru-

dan bir tedarike ihtiyaç duyuyor, Hazar ve Orta Asya gaz kay-

nağına erişimde sadece gaz tedarikinin güvenliği hususuyla ilgi-

li olarak Rusya’dan geçmeyen ama Orta Asya’ya farklı bir kay-

naktan bağlanan ve sadece de Türkiye'nin enerji güvenliğini te-

min edebilecek bir yapılanmaya ihtiyaç olabilir. Türkiye’nin Or-

ta Asya ve Hazar doğal kaynaklarına doğrudan erişiminin bu 

noktada çok faydalı olacağını söyleyerek sözlerimi sonlandır-

mak istiyorum.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.  
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TÜMAMİRAL CEM GÜRDENİZ’İN KONUŞMASI 

“Deniz Güvenliğinin Enerji Arz Güvenliği Üzerindeki Rolü” 

 

 

Tümamiral Cem GÜRDENİZ 
Mayın Filosu Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye 

 

1958 yılında doğan Tümamiral Cem Gürdeniz, 1979 yılında Deniz Harp 

Okulu’ndan mezun olmuştur. Mesleki kariyerinde, Firkateyn Komutanlığı ve 

Muhrip Filotillası Komodorluğu dâhil olmak üzere, muhrip ve firkateynlerde 

çeşitli görevlerde bulunmuştur. Donanma Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlı-

ğı Karargâhlarında çeşitli zamanlarda Proje Subaylığı, Kısım Amirliği, Perso-

nel, Harekât ve Plan Prensipler Daire Başkanlıklarında karargâh görevlerini de 

yerine getirmiştir. 

Tümamiral Gürdeniz uluslararası ilişkiler dalında Deniz Harp Okulunda 

lisans, ABD Naval Postgraduate Okulunda İşletme dalında ve Brüksel Üniver-

sitesinde uluslararası politika dalında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış, 

ayrıca Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun ol-

muştur. 

2004 yılında Tuğamiral rütbesine terfi eden Tümamiral Gürdeniz, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı, Plan Pren-

sipler Başkanlığı ve Çıkarma Gemileri Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. 

2008 yılında Tümamiralliğe terfi eden Tümamiral Gürdeniz hâlen Mayın Filo-

su Komutanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, İngiliz-

ce ve Fransızca bilmektedir. 
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Sayın katılımcılar;  

Öncelikle Harp Akademileri Komutanlığı tarafından dü-

zenlenen bu seçkin sempozyumda bulunmaktan duyduğum 

minnettarlık ve memnuniyeti belirtmek isterim. 

 

Deniz ve enerji şüphesiz insan hayatının ve bugüne kadar 

ortaya çıkmış tüm medeniyetlerin vazgeçilmez ve birbirini ta-

mamlayan asli unsurlarıdır. 
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İnsanoğlunun ekonomik faaliyetleri ister küresel, ister böl-

gesel bazda olsun deniz ve enerji ile iç içe geçmiş bir haldedir. 

 

Üretim için enerjinin önemi, ticaret için denizlerin önemi 

ile aynı seviyededir. Deniz ulaştırma rotaları, limanlar ve ticaret 

filolarının güvenliğinin olmadığı bir ortamda dünya ekonomisi-

nin can damarı olan ticaretten bahsetmek mümkün değildir. 
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Denizler üzerinden yapılan ticarette enerjinin de payını 

düşünürsek deniz güvenliği sadece küresel ticaretin güvenliğini 

değil aynı zamanda enerji arz güvenliğini de etkilemektedir.  

Dolayısı ile küresel güvenlik ortamında deniz güvenliği ile 

enerji arz güvenliği birbirini tamamlayan iki temel güvenlik ge-

reksinimidir. 
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Şüphesiz dünya okyanusları ve denizleri küreselleşmenin 

de etkisi ile daha da küçülmüşler ve ortaya çıkan yeni teknoloji-

ler, denizler üzerinde insan faaliyetinin her veçhesini değiştir-

miştir. 

 

Yeryüzünün yüzde yetmişi denizlerle kaplıdır. Halen, yak-

laşık 2.2 milyar insan dünya sahillerinin 100 kilometresi içinde 

yaşamaktadır. Birleşmiş milletlere üye ülkelerin % 81’inin de-

nizde kıyısı vardır. 
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Dünya okyanus ve denizleri dünya küresel ticaretinin yak-

laşık %90’ını taşıyan, her çeşit kargo ulaştırmasını kapsayacak 

şekilde ticaret yapan 150’nin üzerinde ülkeye kayıtlı 50 bin tica-

ret gemisine ev sahipliği yapmaktadır. 2007 yılında denizler 

üzerinde toplam 20 bin liman arasında 15 milyar ton yük taşın-

mıştır.  
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Örneğin; 5000 denizcilik şirketi tarafından işletilen 200 de-

niz ulaştırma hattıyla birlikte, 600 büyük limanı birbirine bağla-

yan bir düğüm noktası olan Singapur’da, bir günde 80 bin kon-

teynır ve 1500 ticaret gemisi işlem görmektedir. 

 

Enerji arz güvenliği ve deniz güvenliği çerçevesinde şüp-

hesiz ilk akla gelen denizler üzerinden taşınan ham petrol ve 

yan ürünleridir. Her ne kadar doğal gaz ve kömür de denizler 

üzerinden nakledilse de, bunların ham petrol ve yan ürünlerine 

nazaran oranı düşüktür. 
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Doğal gazın yaklaşık yüzde 95’i boru hatlarıyla taşınırken 

bu oran ham petrol ve yan ürünleri için yüzde 35 civarındadır. 

 

2007 yılında küresel bazda yılda yaklaşık dört milyar tona 

eş değer, günde yaklaşık 82  milyon varil ham petrol üretildi. 
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Bu miktarın yaklaşık yarısı Ortadoğu ve Avrasya bölge-

sinde üretildi. Buna karşılık üretilen petrolün yaklaşık %50’si 

ABD ve Avrupa’da, yüzde otuzu da Asya Pasifik bölgesinde tü-

ketildi. 

 

2007 yılında günde 55 milyon varil ham petrol hareket ha-

linde idi. Bu miktarın yüzde 65’i yani yaklaşık olarak günde or-
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talama 36 milyon varil 4300 tanker ile deniz yolu, geri kalan ise 

boru hatları ile varış noktalarına taşındı. 

 

Üretilen petrol ve yan ürünlerinin yarısı Ortadoğu ve eski 

Sovyetler Birliği coğrafyasından ihraç edilmiştir. Günlük üreti-

min yarısı ABD ve Avrupa tarafından ithal edilirken, diğer yarı-

sının çok büyük bir kısmı başta Çin, Japonya ve diğer Asya Pasi-

fik havzasındaki ülkeler tarafından ithal edilmiştir. 
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2007 yılında denizler üzerinde tankerler vasıtası ile yakla-

şık 2.5 milyar ton ham petrol ve yan ürünleri taşındı. 

 

Dünya ticaretinin küresel ticarette yüksek paya sahip ol-

masının temel nedeni deniz ulaştırmasının demir yolundan üç, 

kara yolundan yedi ve hava yolundan 22 kat daha ucuz olma-

sından kaynaklanmaktadır. 
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Günümüzde ULCC (ultra large crude carrier) olarak bili-

nen 550 bin deadweight ton veya yaklaşık üç milyon varil ham 

petrol taşıma kapasitesine sahip tanker varlığı göz önüne alınır-

sa denizlerde tanker taşımacılığının ulaştığı noktayı değerlendi-

rebiliriz.  
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Deniz yoluyla taşımacılık küreselleşmeye en büyük katkı-

da bulunan; verimli, düşük maliyetli ve oldukça esnek yapıya 

sahip olması nedeniyle en tercih edilen yöntem olmaya devam 

etmektedir. 

 

Deniz taşımacılığı genellikle daha önceden belirlenmiş ve 

uluslararası geçerlik kazanmış deniz ulaştırma rotaları üzerin-

den sağlanmaktadır. Dolayısı ile enerji arz güvenliğinin deniz 

güvenliği ile ilişkisinde özellikle ham petrolün ve yan ürünleri-

nin yükleme ve boşaltma terminal limanları ile terminaller ara-

sındaki deniz ulaştırma rotalarının boğaz, geçit ve kanallar ile 

düğüm noktalarının emniyeti ve güvenliği çok önemli rol oy-

namaktadır. 
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Kritik olarak kabul edilen ve herhangi bir nedenle kapan-

ması hâlinde dünya ekonomisine enerji arz güvenliğinde yara-

tacağı etkiler nedeniyle büyük zarar verecek potansiyelde altı 

düğüm noktası mevcuttur. Altı kritik düğüm noktası ve bu böl-

gelerdeki 2006 yılı enerji hareketleri şu şekildedir. 
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Hürmüz Boğazı: İran körfezini Umman Körfezi ve Arap 

Denizine bağlar. En dar yerinde 21 deniz mili genişliğe sahiptir. 

Günde 17 milyon varil civarında petrol hareket halindedir. 

 

Geçmişte İran–Irak savaşında 1982–1988 arasında değişik 

bayraklı 240 tankere İran ve Irak savaş uçakları, savaş gemileri 

ve sahildeki füze bataryaları tarafından taarruz geliştirildi. 240 

tankerin 55’i batırıldı veya ağır hasar aldı. Savaş boyunca kör-

fezdeki deniz trafiği yüzde 25 azaldı. Ham petrol fiyatlarının ve 

sigorta ücretlerinin artışına neden oldu.  
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Hürmüz Boğazı çıkışlı ham petrol ve yan ürünlerinin varış 

ülkeleri şu şekildedir. 

- Japonya ( dört milyon varil)  

- Avrupa ( üç milyon varil),  

- ABD (2.2 milyon varil),  

- Çin ( 1.5 milyon varil)  

- Diğer Asya Pasifik (6.8 milyon varil). 
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Malakka Boğazı: Boğaz, Hint Okyanusu ile Pasifik okya-

nusunu birleştirir. Dünyada en kalabalık nüfusa sahip ülkeler-

den olan Endonezya, Hindistan ve Çin’i birbirine bağlar. En dar 

yerinde genişliği 1.7 deniz milidir. 

 

Senede yaklaşık 50 bin gemi geçiş yapar. İran Körfezi ve 

Batı Afrika çıkışlı tanker trafiği başta Japonya, Çin ve Singapur 
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olmak üzere Asya Pasifik havzasına yönelik olarak hareket ha-

lindedir. Malakka boğazından günde 11.7 milyon varil ham pet-

rol ve yan ürünleri geçmektedir. 

 

Bölgede deniz haydutluğu ve terörist tehditleri mevcuttur. 

Ayrıca yoğun trafik nedeniyle gemilerin çatma ve deniz kirliliği 

sorunları vardır. 
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Süveyş Kanalı ve Sumed Boru Hattı: Kızıl Deniz’i Akde-

niz'e bağlayan kanaldır. En dar yerinde genişliği 330 metredir. 

Günde 4.5 milyon varil ham petrol hareket halindedir. Bu mik-

tarın üç milyon varili Sumed boru hattından geçerken geri kala-

nı tankerler ile geçmektedir.  

 

1967 Arap İsrail Savaşından sonra kanalın sekiz yıl ka-

panması özellikle körfez kaynaklı petrolün Avrupa ve ABD’ye 

naklinde sorunlara neden oldu. Tankerlerin Ümit Burnu’nu do-

laşmaları yolu 6000 mil uzattı. 2007 yılında iki büyük tankerin 

karaya oturması da trafiğin belirli bir süre kapanmasına neden 

oldu.  
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Bab El–Mendeb Boğazı: Yemen’in güneybatısındadır. Kızıl 

Denizle Hint Okyanusu’nu Aden Körfezi üzerinden birleştirir. 

Yılda 20 bin gemi geçer. En dar yerinde genişliği 18 mildir. Kör-

fez çıkışlı ABD ve Avrupa limanlarına yönelik günlük 3.3 mil-

yon varil petrol hareketi mevcuttur.  
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Güvenliksiz bir bölgedir. 2000 yılında ABD savaş gemisi 

USS Cole ve 2002 yılında Fransız tankeri Limburgh Aden, Ye-

men’de terör saldırısına maruz kaldı. 

 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları: Karadeniz’i Akdeniz’e 

bağlayan Türk boğazları Rusya Federasyonu ve Hazar Havzası 

kaynaklı günde üç milyon varil ham petrol ve yan ürünlerinin 

Avrupa limanlarına geçişini sağlar. 
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İstanbul boğazı 17 deniz mili uzunluğunda olup en dar ye-

rinde genişliği 780 yardadır. 

 

Diğer taraftan Çanakkale boğazı 38 mil uzunluğunda olup 

en dar yerinde genişliği 1320 yardadır.  
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Panama Kanalı ve Trans–Panama Boru Hattı: Pasifik Ok-

yanusunu Karaip Denizi ve Atlantik Okyanusuna bağlayan ka-

naldır. En dar yerinde genişliği 40 metredir. ABD kaynaklı gün-

lük 600 bin varil petrol ABD ve diğer Orta Amerika ülkelerinde-

ki limanlara nakledilmektedir. 
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Panama kanalı herhangi bir şekilde kapandığı takdirde 

Macellan Boğazı yolu ile 8000 mil ilave seyir yapılması ihtiyacı 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Ayrıca önemli miktarda petrol ve doğal gaz hareketlerinin 

kaynaklandığı ve yoğun olduğu hazar denizi bölgesi de kritik 

alan olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde Batı Afrika’da en 

önemli ham petrol çıkış alanları olan Gine Körfezi ve Nijer Del-

tası da kritik alanlar listesine eklenebilir. 



 231 

 

Söz konusu altı düğüm noktasına ilaveten Akdeniz’i At-

lantik Okyanusuna bağlayan Cebelitarık Boğazı ile Orta Akde-

niz’i Batı Akdeniz’e bağlayan Sicilya Boğazını da deniz ulaştır-

ma rotalarının önemli düğüm noktaları arasında gösterebiliriz. 

 

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak, kuzey kutup 

bölgesinde oluşan buzul erimeleri sonucunda, Pasifik Okyanu-
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sunu Atlantik Okyanusu’na bağlayan yeni deniz ulaştırma rota-

sının ortaya çıktığı kuzeybatı geçidinden de bahsetmekte yarar 

görmekteyim.  

 

Bu geçit sayesinde, halen panama kanalı üzerinden işleyen 

ve 9000 mil olan Seattle–Rotterdam hattı 2000 mil kısalarak 7000 

mile düşmektedir. 
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Benzer şekilde halen 11200 mil olan ve Cebelitarık ve Sü-

veyş üzerinden işleyen Rotterdam–Yokohama hattı 4700 mil kı-

salarak 6500 mile düşmektedir.  

 

Bu düşmelerin gemi işletim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 

20 oranında düşüş yaratması, denizcilik endüstrisinde devrim 

etkisi yaratabilecektir. Günümüzde özel sektör arktik tankerler 

olarak bilinen aynı zamanda buz kırma özelliğine de sahip tan-

kerlerin tedarikine başlamıştır. 
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Dünyada toplam 262 arktik tanker varken, son yıllarda bu 

envantere 234 gemi daha eklenmiştir. 

 

Sayın katılımcılar;  

Herhangi bir nedenle, deniz ulaştırma çevriminde ham 

petrol ve yan ürünlerinin taşınması ile ilgili bir duraksamanın 

yaşanmasının etkileri küresel ve bölgesel bazda çığ etkisine ne-
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den olabilmektedir. Tarihsel süreç içinde denizler üzerinde 

enerji akışının genelde üç temel nedenle aksamaya uğradığını 

görmekteyiz. Bunlar savaşlar, terör saldırıları ve deniz haydut-

luğudur. 

 

1967 yılında Arap İsrail Savaşı sonrası Süveyş Kanalının 

sekiz yıl boyunca kapalı kalması, İran Körfezinde 1982–1988 yıl-

ları arasında İran–Irak Savaşı esnasında tanker savaşları sırasın-

da Hürmüz Boğazı çıkışlı petrol akışının duraksamalara uğra-

ması önemli tecrübelerdir. 



 236 

 

2002 yılında Aden Körfezinde Yemen açıklarında Fransız 

tanker Limburgh’un El Kaide örgütünün terör saldırısına maruz 

kalması dikkat çeken olaylardan biridir. 6 Ekim 2002’de Fransa 

bayraklı Limburgh, Malezya Petronas şirketi tarafından kira-

lanmış olarak İran’dan Malezya’ya 400 bin varil petrol taşıyor-

du. Yemen açıklarından geçerken El Kaide teröristleri tarafından 

yönlendirilen patlayıcılarla dolu bir tekne gemiye sancak taraf-

tan çarparak büyük bir infilaka neden oldu. Yaklaşık 90 bin varil 

petrol denize yayıldı. Gemi mürettebatından bir kişi öldü, çoğu 

yaralandı. Bu saldırı sonunda Aden Körfezinde sadece tanker 

trafiği değil genel deniz trafiği çöktü. 
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Yemen hükümeti aylık dört milyon dolar liman geliri kay-

betti. 3000 Yemenli işsiz kaldı. Bölgeye yönelik gemi sigorta üc-

retleri üç kat arttı. Bu olay, dünya denizlerinde petrol taşıyan 

4300 tankerden sadece birine yapılan saldırının bölgesel ve kü-

resel etkilerini göstermek açısından önemliydi. 

 

Sayın katılımcılar;  



 238 

Deniz haydutluğu da denizler üzerinde enerji arz güvenli-

ğine tehdit ve risk oluşturmaktadır. Son olarak Somali açıkları 

ve Aden Körfezi yaklaşma sularındaki yoğun deniz haydutluğu 

faaliyetlerinin bir sonucu olarak: 

 

Suudi Arabistan bayraklı 320 bin dwt’luk Sirius Star isimli 

süper tanker üzerindeki iki milyon varil petrol ile 15 Kasım 2008 

tarihinde Kenya açıklarında kaçırıldı. Geminin üzerindeki yükü 

ile toplam değeri 256 milyon dolar idi. Gemi fidye ödenmesinin 

ardından serbest bırakıldı. Dünya denizcilik tarihinde bugüne 

kadar kaçırılan en büyük tonajlı gemi oldu. Bölgede halen en 

önemli deniz güvenlik sorunu olarak deniz haydutluğu söz ko-

nusudur. Sirius Star örneğinde yaşandığı üzere deniz haydutlu-

ğu saldırıları denizler üzerinden petrol taşımacılığını ciddi şe-

kilde etkileme potansiyeline sahiptir. 
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Uluslararası denizcilik bürosuna göre 2008 yılında dünya 

çapında 49 kaçırma, 889 rehine alma ile sonuçlanan 293 deniz 

haydutluğu oldu. Bunların 111’i yani yaklaşık %40’ı Aden Kör-

fezi ve Somali açıklarında 42 kaçırma ve 815 rehine almayla so-

nuçlandı. Bu saldırılardan en fazla etkilenen bir diğer bölge de 

1000 km uzunluğundaki Malakka Boğazı oldu. 
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Sayın katılımcılar; 

Denizler üzerindeki ticari nakliyatın güvenliği, enerji arz 

güvenliğini, enerji arz güvenliği de küresel ekonomik düzeni et-

kilemektedir.  

 

Sadece deniz ulaştırma düğüm noktalarının veya terminal-

lerin güvenliği değil, artık yerküre sahillerinin çoğunluk bölü-

münde deniz güvenliğinin tesisi önem arz etmektedir. 
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Deniz güvenlik yaklaşımında 11 Eylül sonrası devrimsel 

nitelikte gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreç içinde oluşan güvenlik 

paradigmasında iki ana eksen deniz güvenliğine yönelik tehdit 

ve riskleri için ayırt edici olmuştur: -caydır ve -mani ol. 

 

Caydırma ve mani olma kapsamında dünyanın değişik 

deniz alanlarında icra edilen deniz güvenlik harekâtları ile küre-



 242 

sel ve bölgesel çaptaki deniz güçlerinin ve sahil güvenlik unsur-

larının kritik alanlardaki konuşlanmaları ve varlık göstermeleri 

esastır.  

Bu harekât ve konuşlanmalara örnek olarak şunlar gösteri-

lebilir. 

 

– NATO’nun Akdeniz’deki teröre karşı 5’nci madde hare-

kâtı olarak icra edilen Etkin Çaba Harekâtı 

– BM’nin Lübnan’da icra ettiği UNIFIL Harekâtının deniz 

boyutu. 
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– Karaipler’de ABD, İngiltere ve Hollanda deniz kuvvetle-

rinin iştirak ettiği IJTF (Interagency Joint Task Force) uyuşturu-

cu ile mücadele harekâtı. 

– Afganistan’da icra edilen Sonsuz Özgürlük Harekâtının 

deniz boyutu. 
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– Irak’a Özgürlük Harekâtının unsuru olarak Arap Deni-

zi’ndeki Multinational Coalition Maritime Campaign Harekâtı 

Ctf 158. 

– AB Deniz Gücü EUNAVFOR’un Aden Körfezi, Somalı 

açıkları ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğuna karşı icra et-

tiği Atalanta Harekâtı. (ayrıca BM Dünya Gıda Programına Des-

tek Harekâtı). 

 

– NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2’nin Afrika Boynu-

zunda deniz haydutluğuna karşı icra ettiği Allied Provider ha-

rekâtı ve Deniz Grubu 1'in Aden Körfezinde icra ettiği Allied 

Protector harekâtı. 
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– ABD ve Türkiye’nin müştereken Aden Körfezi, Somali 

açıkları ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğuna karşı icra et-

tiği CTF 151 harekâtı. (önümüzdeki dönemde Güney Kore ve 

Singapur’un katılımı beklenmektedir.) 

 

– Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Romanya de-

niz kuvvetlerinin Karadeniz’de deniz güvenlik risk ve potansi-
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yel tehditlere karşı icra ettiği Karadeniz Uyumu Harekâtı (Kara-

deniz sınır muhafaza ve sahil güvenlik iş birliği forumu ile ya-

kın koordinasyon içerisinde ve ayrıca; NATO’nun Etkin Çaba 

Harekâtı’yla da ilişkili olarak). 

 

– Türk deniz kuvvetlerinin Bakü–Tiflis–Ceyhan petrol bo-

ru hattının devreye girmesi sonrası başlattığı İskenderun Körfe-

zi çıkışlı deniz trafiğinin güvenliğine yönelik icra ettiği Akdeniz 

Kalkanı Deniz Güvenlik Harekâtı. 
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– Singapur deniz güvenliği görev kuvveti harekâtı. 

 

– Malakka Boğazında Singapur, Malezya, Endonezya ve 

Tayland tarafından deniz haydutluğuna karşı icra edilen 

RECAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating 

Piracy and Armed Robbery Against Ships) üzerinden Boğazlar 
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Karakol Bilgi Sistemi (MSPIS) ile desteklenen deniz güvenlik ha-

rekâtı.  

 

– Arjantin, Paraguay ve Uruguay ve Brezilya deniz kuv-

vetlerinin Güney Atlantik Deniz Güvenlik İş Birliği.  

– Brezilya'nın deniz yetki alanlarında icra ettiği Mavi 

Amazon Deniz Gözetleme Faaliyeti.  
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Sayın katılımcılar;  

Deniz güvenlik harekâtlarının iki unsuru şüphesiz deniz 

alan farkındalığı ve denizde denetim harekâtıdır. Deniz alan 

farkındalığı veya denizde durumsal farkındalık yumuşak güç 

uygulaması iken, denizde denetim harekâtı sert güç uygulama-

sıdır. 

 

Deniz alan farkındalığının tesisinde deniz alanlarının ger-

çek zamanlı gözetlenmesi ve tüm gemi hareketlerinin tespiti ana 

faaliyetlerdir. Bu çerçevede icraya yönelik istihbarat temini ve 

gerek devlet içi kurumlar arası ve gerekse devletlerarası bilgi ve 

istihbarat paylaşımı vazgeçilmez öneme sahiptir. 
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Denizde denetim harekâtının yasal dayanakları; terör, kitle 

imha silahları ve materyallerinin yayılması ve deniz haydutluğu 

ile mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 

kararlarıdır (1269–1999, 1368–2001, 1373–2001, 1390–2002, 1540–

2004, 1566–2004, 1701–2006, 1816–2008, 1838–2008, 1846–2008, 

1851–2008). 
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BM 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, Uluslararası Gemi ve 

Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Denizlerde Can Güvenli-

ği (SOLAS) düzenlemeleri ile 622, 623 numaralı Deniz Güvenlik 

Komitesi Genelgeleri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 

922–22 sayılı toplantı kararları. 

 

1988 tarihli Roma Konvansiyonu olarak da bilinen, 2005 

yılında denizde denetim harekâtını kolaylaştırmak üzere 

hükümetlerarası protokol ile tadil edilen, yasadışı faaliyetlerin 

bastırılmasına yönelik “SUA” sözleşmesi. Ayrıca 2000 yılında 

onaylanan BM Uluslararası Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Müca-

dele Sözleşmesi Eki İnsan Kaçakçılığı İle Mücadele Kapsamın-

daki Palermo Protokolü ile uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile 

mücadele kapsamındaki 1988 Viyana Sözleşmesi denizde dene-

tim harekâtı açısından önemli hukuki enstrümanlardır. 
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Sayın katılımcılar; 

Dünyada hiç bir ülke ya da ittifak tek başına denizlerde 

güvenliği tesis ve idame edecek erişim ve yetenekte değildir.  

 

Denizlerde güvenliğin tesisi uluslararası iş birliği ve eşgü-

düm gerektirir. Deniz güvenliğinin idame edilerek, denizler 
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üzerinde ticaretin serbest bir şekilde icra edilmesi küresel ve 

bölgesel ekonomilerin yaşamsal gereksinimidir. 

 

Bu nedenle deniz güvenliğinin tesisinde jeopolitik rekabet-

lerin bir yana bırakılarak deniz ulaştırma hatlarının ve önemli 

düğüm noktalarının her zaman emniyetli ve güvenli bir şekilde 

deniz ticaretine açık tutulması esas alınmalıdır. 
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Bu rotalar ve düğüm noktaları güvensiz ve emniyetsiz bir 

hale geldiğinde bunun oluşturacağı sonuçların etkisi jeopolitik 

ve siyasi rekabetlerin çok ötesine geçmekte ve kazananı olma-

maktadır. Zira emniyetsiz ve güvenliksiz alanlara ticaret gitmez. 

Bu konuda sanırım en güzel örnek Afrika’dır. 

 

Güney Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral 

Mudimu, Afrika'daki durumu şu şekilde açıklıyor: “Fikrimiz 

odur ki, denizlerde güvenliğin tesis edilememesi sahildar dev-

letlerin en az üç alanda zayıf oldukları hallerde ortaya çıkıyor. 

Bunlar yetersiz deniz durumsal farkındalığı, uluslararası proto-

kol ve yerel deniz mevzuatının ulusal düzeyde kurumsallaştı-

rılması için siyasi istek olmayışı ve zayıf alt yapıdır. 
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Bunlar diğer etkenlerle beraber deniz haydutluğu, ulusal 

ve uluslararası suçlar ve çevresel çöküşe neden olmaktadır. Dev-

letlerarası deniz yetki alanlarının belirlenmemiş olması durumu 

daha da zorlaştırmaktadır. Afrika’da can güvenliği dahi bu za-

yıflıklardan etkilenmektedir. 
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Hepsi bir araya geldiğinde ekonomik üretkenliği kısırlaş-

tırmakta, ticaretin yasal hareketlerini engellemekte ve Afrika ül-

kelerinin kalkınma hedeflerini başarmalarını güçleştirmektedir-

ler. Daha da ötesi bu zayıflıklar deniz ticaretini ve ilgili yatırım-

ları kaçırmakta ve yüksek navlun ile gemi sigorta maliyetlerine 

neden olmaktadır.” 

 

Sayın katılımcılar; 

Bu noktada bir önemli konuya dikkatinizi çekmek istiyo-

rum. Küresel deniz güvenliğini sağlamanın en ekonomik ve en 

uygulanabilir yöntemi, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesidir. 

Bölgesel olarak sağlanacak güvenliğin küresel ölçekte ortaklığı 

dünya denizlerinin herkes için, her zaman güvenli olmasını sağ-

layacak ve yasa dışı faaliyetler içinde bulunanları caydıracak 

önemli bir araçtır. 
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Bu çerçevede, Türk deniz kuvvetlerinin dünyadaki diğer 

kuvvetlere örnek olacak seviyede küresel güvenliğe katkı sağla-

yacak bölgesel deniz güvenliği iş birliği faaliyetlerinin öncüsü 

olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye, güvenlik üreten, örnek 

bir ülkedir. 
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Biraz önce diğer girişimler arasında isimlerini saydığım 

Karadeniz Uyumu Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve hatta 

bir güven ve güvenlik arttırıcı enstrüman olmasına rağmen 

BLACKSEAFOR, Türkiye’nin bölgesel deniz güvenliği vasıtası 

ile dünya deniz güvenliğine verdiği önemin göstergeleridir. 

 

Deniz güvenliği, devletlere yaşadığımız küresel birbirine 

bağımlılık çağında verilmiş bir hak değildir. 
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Bir kere kaybedildiğinde yeniden kazanılması ve tesis 

edilmesi uzun ve zorlu bir süreç gerektirir. Örnekleri dünya de-

niz tarihinde saklıdır.  

 

Sonuç olarak enerji arz güvenliğinde deniz güvenliği ol-

mazsa olmazdır. Deniz güvenliğinin başarılması için anahtar ke-

limeler, ulusal ve uluslararası iş birliği ve eşgüdümdür. 
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Denizin sınır tanımayan birleştirici gücünü kullanarak 

devletlerin deniz güvenliği alanında jeopolitik ve siyasal çekiş-

melerden arınmış bir şekilde iş birliğine gitmesi şüphesiz yerkü-

re üzerinde yaşayan tüm insanların güvenlik ve gönencine katkı 

sağlayacaktır. 

Sabrınız için teşekkürler. 
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MELANIE A. KENDERDINE’NIN KONUŞMASI 

“Enerji Güvenliği ve Terörizm” 

 

 

 

 

Melanie A. KENDERDINE 

Stratejik Planlama Direktör Yardımcısı,  

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Enerji Girişimi, ABD 

 

Melanie A. Kenderdine Mart 2007’de Stratejik Planlama Direktör Yardım-

cısı olarak MIT Energy Girişimi’ne katılmıştır.  

Kenderdine, MIT’ye katılmadan önce Doğal Gaz Teknolojisi Enstitüsü da-

hilinde Washington Operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak ça-

lışmış ve bu görevi sırasında ülke içi doğal gaz tedarikini arttırma, enerji etkin-

liğini ve enerji güvenliğini güçlendirme ve doğal gaz sanayisinin ihtiyaçlarıyla 

ilgili araştırmaları teşvik etme yönündeki girişimlere dâhil olmuştur. 

Kenderdine, 1993 ile 2001 yılları arasında ABD Enerji Bakanlığı’nda kilit öne-

me sahip çeşitli görevler üstlenmiş, Politika Geliştirme Ofisi Direktörlüğü ve 

Bakanlık Danışmanı olarak çalışmıştır. Çeşitli enerji görev kuvvetlerinde yer 

alan Kenderdine, uluslararası enerji konferanslarına sık sık konuşmacı olarak 

katılmaktadır. 
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Sayın Bakan, Sayın Harp Akademileri Komutanı ve diğer 

misafirler; bugün beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür edi-

yorum. Aynı zamanda bana ataşelik yapan ve sempozyumla il-

gili yardımcı olan ve bilhassa bu konuşmama bir de yansı katkı-

sı bulunan Doğan’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Oraya geldi-

ğimizde sizlere hangisi olduğunu söyleyeceğim. Doğan çok ka-

biliyetli bir arkadaş ve bana çok yardımcı oluyor.  

Clinton yönetiminde sekiz yıl çalıştım ve bu esnada kendi-

si için fırsat oldukça (tabi ABD Enerji Bakanlığı vasıtasıyla) bir 

takım bilgi notları yazdım. Yazdıklarımın en sonuncusu ABD 

2000 yılında Stratejik Petrol Rezervlerini kullandığında idi. Bu 

konuşmayı hazırlarken üst seviye stratejik konuları ve mesela 

ABD Başkanına dünyanın bu bölgesindeki doğal gaz hakkında 

ne söylenir diye düşünmeye başladım. Başkan Obama’yı tanıyo-

rum. Biraz hayal kırıklığına düşmüş eski bir bürokrat olarak ve 

sanki hala ABD Enerji Bakanlığı mensubu imiş gibi, sanki ABD 

Başkanına dünyanın bu bölgesindeki doğal gaz rezervleri ve 

enerji güvenliği konusunda bir bilgi notu yazıyormuş gibi ko-

nuşmamı kurguladım. 

Eğer onu bilgilendirmek için bilgi notunu hazırlıyor ol-

saydım, Başkan Obama’ya önümüzdeki 30 yıl içersinde dünya 

çapında fazladan 500000 kilometrelik bir boru hattı olmasının 

muhtemel olduğunu söylemekle başlardım. Güney ve Doğu 

Asya ve Orta Doğu boru hatlarından oluşan linkler 7–4 oranın-

da artacaktır. Rusya da uzun mesafeli boru hatlarının olduğu 

coğrafyada şüphesiz hâkim olacaktır. Planlanan % 54 lük boru 

hattı eklemesi ya da uzatması için de bir başlangıç olacaktır. 

Aynı şekilde dikkat çekici olan nokta da Rusya ve Avrupa ara-

sındaki mevcut boru hattının iki katından çok daha fazla olacak 

olan ikinci büyük alan Rusya ve Asya arasındaki boru hatların-

daki büyümedir. 
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Bu altyapı ya ulusları birbirine bağlayacak ya da birbirin-

den uzaklaştıracaktır. Bu yeni dağıtım ağları kötü niyetleri olan-

lar için de yeni hedefler teşkil edecektir. Bu gelişmelerin mey-

dana gelmesi en yüksek seviyede diplomasi gerektirmekte ve de 

enerji güvenliğinin askerileştirilmesi potansiyelini de beraberin-

de getirmektedir. ABD’nin yeni bir kuvvet yapısını gözden ge-

çirdiği ve geliştirdiği bu dönemde şüphesiz enerji arzı zincirin-

den oluşan bağlantılar göz önünde bulundurulacak ve bu hatla-

rın emniyette ve hizmete açık olmasını sağlayacak, konvansiyo-

nel askeri kaynağın da hazır olması sağlanacaktır.  

İnsanlar bu konferansta enerji güvenliği ile ilgili birçok ta-

nımlamalar yaptılar ve ben de yeni bir tanım yapmaya kalkış-

mayacağım. Bugünkü konuşmamı hazırlarken okuduğum bir 

araştırmadan bir alıntıyı sizlere okumak istiyorum; ‘enerji kay-

naklarına erişim konusu büyük çapta bir silahlı çatışmaya dö-

nüşme potansiyeli vardır ve bu da uluslararası sistemin karşı 

kaşıya kaldığı yegane ve dikkat çekici bir durumdur.’ Bunun 

gerçekleşmemesini sağlamak zorundayız. Bunun için de Orta 

Asya doğal gaz boru hatlarının stratejik değerini anlamak ve ik-

lim değişikliğini azaltıcı bir seçenek olarak da doğal gazın rolü-

nü ve buna mukabil değişik geçiş yollarının jeopolitiğini ve bu 



 264 

alanda boy gösteren aktörlerin de stratejik çıkarlarını bilmek zo-

rundayız. 

 

Başkan Obama’nın politik öncelikleri arasında iklim deği-

şikliği ön sırayı almasından dolayı iklim değişikliğinin azaltıl-

ması açısından, doğal gazın rolü üzerinde durarak devam etmek 

istiyorum. Birçoğunuzun bu yansıda gösterilen verileri bildiğini 

biliyorum, o bakımdan lütfen beraber değerlendirelim. Bu grafik 

yüzyılın ortalarına doğru yaklaşırken karşı karşıya kalacağımız 

atmosferdeki her bir milyon karbonda 550 parçanın karşılana-

bilmesini sağlayacak küresel enerji kaynakları karışımının MIT 

tarafından yapılmış modellemesini göstermektedir. Anladığım 

şu ki, bu 550 ppm hedefi değişmekte ve öyle gözüküyor ki bu 

rakam düşüş göstermekte ve bunun nedeni de iklim değişikliği 

konusundaki atalet ve bu nedenle de iklim değişikliğinin artış 

göstermesi. Mavi renkli barlar, yani mavi bölge doğal gazı gös-

teriyor. Bordo renk, dün de dinlediğiniz karbonu tutulmuş ve 

bloke edilmiş kömürdür. Son olarak da gri bar, enerji verimlili-

ğini de kapsayacak şekilde talepteki düşüşü göstermektedir. 

Ayrıca 2020 yılında başlayacak geniş çaplı verimlilik yayılımını 

görmektesiniz. İklime zarar vermeyen kömür kullanımını yay-

gın hale getirecek olan karbonu tutulmuş ve bloke edilmiş kö-
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mür, 2040 yılından önce bir seçenek olarak karşımıza çıkmaya-

cak. Doğal gaz ile ilgili görmekte olduğunuz da bu hedefe ulaş-

mak için dünyadaki doğal gaz kullanımı iki katından fazla arta-

caktır. 

Eğer hedefleri aşağı çekersek, doğal gaz üretimi üzerine 

uygulanan baskıların daha da artacağı konusunda da şüphele-

rim var. Şunlar dünyadaki onaylanmış doğal gaz rezervleridir. 

Onaylanmış doğal gaz rezervlerinin % 72’si şu iki yerde görül-

mekte, % 45’i bu tartışmada önemli yer kaplayan iki ülkede yani 

Rusya ve İran’da bulunmaktadır.  

 

Tüketim tarafına baktığımızda, şu iki bölge, Kuzey Ameri-

ka, gelişmekte olan Asya ve Batı Avrupa küresel doğal gaz re-

zervlerinin    % 16’sını bulundurmakta ve 2030 yılına kadar da 

küresel doğal gaz talebinin % 55’ini temsil etmektedir. Dolayı-

sıyla burada görmekte olduğunuz tablo büyük miktarda doğal 

gazı dünya üzerinde taşımak zorunda olduğunuzu göstermek-

tedir. Bu bölgesel doğal gaz talebindeki büyümedir ve sadece 

kısmi talebi belirlemektedir. 
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Bu da 2004–2005 arasındaki talep artışıdır. Bunlar dünya-

daki başlıca tüketim bölgeleridir. Yüksek talep arz eden bölge-

lerdeki doğal gaz tüketimindeki dramatik artışları görmektesi-

niz. En yüksek artış gelişmekte olan Asya’da göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla, başlıca talep merkezlerindeki aşamalı artışlarınız 

yaklaşık 15 milyon metre küp olacaktır ve bu da bütün dünya-

daki aşamalı artış büyümesidir. Biliyorum ki burada enerji uz-

manı olmayanlar için söylüyorum, bütün dünya yılda yaklaşık 

olarak 30 trilyon metre küpün üstünde bir doğal gaz tüketiyor. 

Sanırım bu da size açıklayıcı bir bilgi olacaktır. 

Vermiş olduğum bu referans noktası bu yansı için de 

önem arz etmekte. Şunlar bölgedeki kanıtlanmış doğal gaz re-

zervleri ve yine söylüyorum dünya her yıl 30 trilyon metre küp-

ten fazla bir tüketim gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi çok bü-

yük bir doğal gaz rezervi var ve bu doğal gaz sürekli bir yerlere 

iletilmek durumunda.  

Bu sunumu hazırlarken ve Orta Asya’da ne olup bitiyor 

anlamaya çalışırken mevcut ya da planlanan askeri üslerle ilgili 

çarpıcı rakamlar tespit ettim ve bunları da bir haritaya yerleş-

tirmeye karar verdim. Oldukça açıklayıcı bir bilgi, bu. 
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Sarı bayrak direkleri mevcut askeri üsler, yeşiller önerilen-

ler ve olduğunu sandığımız bir üs var o da kırmızı bayrak direği 

fakat henüz resmi olarak açıklanmış değil. Üslerin çıkmasını gö-

rüyorsunuz. Bunları tek tek saymayacağım. Sanırım ABD’nin 

Kırgızistan’daki üssünün de kapatılması istendi. Şunlar da 

NATO bayrakları, ABD ve Rusya bayrakları ve Çin ve Rusya’da 

önerilen üsler. Sanırım bu da olduğunu düşündüğümüz fakat 

resmen açıklanmayan Hindistan’daki üs. Bütün bunlar sanırım 

bu bölgenin stratejik önemini grafik olarak açıklamakta. Aynı 

zamanda, yakın coğrafyalarda cereyan eden askeri harekâtlar-

dan dolayı da beklenmedik potansiyel talihsizlikleri de ortaya 

koymakta. Aynı zamanda enerji güvenliği konusunun askerileş-

tirme trendini de yansıtmakta. 

Birçok boru hatlarıyla ilgili harita gördük ve bu haritaların 

çoğunu PowerPoint’te ben hazırlamadım. Dolayısıyla, bunlar 

oldukça ulusal bazda haritalar. Kesintisiz çizgiyle gösterilenler 

mevcut boru hatları ve noktalı olanlarda önerilenler. 
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Aynı zamanda da bir takım çıkar oyuncuların çıkarlarını 

ve varlıklarını da görmektesiniz. Bunlar arasında AB, Rusya ve 

tabi ki Türkiye önemli role sahip. Daha sonra doğuda Çin’in ve 

Hindistan’ın çıkarları var. 

 

Açıkçası, Pakistan ve Afganistan’daki mevcut istikrarsızlık 

durumlarından dolayı sanırım Afganistan’dan ya da İran’dan 
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gelip Pakistan yoluyla Hindistan’a giden bir boru hattını daha 

uzun süreler göremeyeceğiz. 

 

Bunlar Uzak Doğu’daki boru hatları fakat bunların bölge 

üzerinde ciddi bir etkisi söz konusu. Şu anda önerilen boru hat-

larını görmektesiniz. Bunlardan biri hariç hepsi Rusya’dan gel-

mekte olan önerilmiş boru hatları. Bütün bunlar Rus piyasala-

rındaki genişlemeyi ve Rusya’nın artan etkisini göstermektedir. 

Fakat aynı zamanda kıtanın doğusundan gelmekte olan enerji-

den dolayı Orta Asya üzerindeki baskıların da nasıl giderilebile-

ceğini de resimlemektedir. 

Şimdi boru hatlarından başka bir noktaya geleceğim ama 

yine söylüyorum bu konu Başkana hazırlanan bilgi notu için çok 

önemli olurdu. 
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Enerjinin verimliliği ve yoğunluğu üzerine konuşmak isti-

yorum çünkü bu konu arz üzerindeki yoğun baskıları hafiflet-

mede önemli bir unsur. Tabi ki bu konu ABD’de bizim olduğu 

kadar diğer ülkelerde de oluşturulan stratejilerin bir parçası ol-

mak durumundadır. Bu yansı, dünya üzerindeki enerjinin yo-

ğun olduğu bölgeleri göstermektedir. Aranızda enerji dünya-

sında ikamet etmeyenlere de ben rehberlik edeceğim. Enerji yo-

ğunluğu her bir birim Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) başına 

düşen her bir birim enerjidir. En soldaki çubuklar, endüstriyel 

devletlerdeki enerji yoğunluğunu göstermektedir. Gelişmekte 

olan ülkeler ortada ve Rusya ve Eski Sovyetler Birliği de en sağ-

dadır. Dolayısıyla, yüksek enerji yoğunluğu demek enerjiyi ve-

rimli bir şekilde kullanmıyorsunuz ve ekonominiz de iyi gitmi-

yor anlamına gelmektedir. Çubuk gruplarının içinde de en sol-

dakiler 1980 ve en sağdakiler de 2020 yıllarını göstermektedir. 

Burada görmekte olduğumuz manzara da çoğumuzun do-

ğal gaz almayı beklediği, Rusya ve Doğu Avrupa’daki yüksek 

enerji yoğunluğudur. Bu bölgedeki enerji yoğunluğu oranını 

düşürürseniz daha fazla miktarda doğal gaz ihracatına fırsat 

doğacaktır ve bu konu da tartışımızın önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır.  
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Rusya’daki yerli doğal gaz talebi neredeyse ürettiği mikta-

ra yaklaşmıştır. Bu, büyük bir bölümü Rusya’dan olmak üzere 

2030 yılında % 70 oranda doğal gazını ithal etmek durumunda 

olacak olan Avrupa için sıkıntılı bir meseledir. Rusya’dan yapı-

lan ithalat kapasitesi Avrupa ve doğal gaz için rekabet eden di-

ğerleri için önemlidir. Dolayısıyla, Rusya’daki enerji yoğunluğu 

oranını düşürmek hem enerji güvenliği hem de iklim değişikliği 

perspektifi açısından istenilen bir durumdur. 

Bir sonraki yansı da enerji konusunu fazla bilmeyenlerin 

anlayamayacağı bir meseledir. Bu yansı enerjinin ve bilhassa 

doğal gazın birleşik ısı ve güç sistemleri geliştirerek kullanımını 

yaygınlaştırmak üzerinedir. 

 

Birleşik ısı ve güç sistemleri atık ısıyı fazladan elektrik 

üretmekte kullanmaktadır ve bu da oldukça verimli bir elektrik 

üretme yoludur. Bu yansı dünyadaki birçok ülkede ulusal güç 

enerjisi üretim yüzdelerini göstermektedir. Birleşik ısı ve güç 

modelini kullanmada gördüğünüz gibi ABD sol tarafta ve pek 

de iyi durumda görünmüyor. Danimarka en sağda ve bu alanda 

çok iyi durumda görünüyor. Birleşik ısı ve güç sistemlerinde 

daha önce de belirttiğim gibi doğal gaz hemen hemen en cazip 

kaynak. Dolayısıyla, eğer hep beraber çalışıp geliştirmeyi düşü-
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nürsek doğal gaz üretimi üzerindeki bu baskı kuran durumu 

iyileştirebilecek bir teknoloji örneğidir. Uluslararası Enerji Ajan-

sı (UEA) Avrupa’daki sera etkisi yapan gaz sürümündeki % 15 

oranında azalmayı doğrudan bu teknolojinin kullanımına bağ-

lamaktadır. Daha da ileri giderek, UEA bu teknoloji sayesinde 

yeni nesil karbon sürümünün 2015’e kadar % 4 ve 2030’a kadar 

da % 10 oranında düşeceğini ileri sürmektedir. Böylece, böyle 

bir teknoloji kullanımı sadece enerji güvenliği açısından değil 

aynı zamanda CO2 gazının sürümündeki düşüşe sebep olmasıy-

la da verimli enerji kullanımına katkıda bulunacaktır. 

 

Şimdi de enerji güvenliği denklemine ve doğal gazın jeo-

politiğine farklı bir yön verecek bir alandan bahsedeceğim ve 

aynı zamanda da konvansiyonel olmayan kömür kökenli doğal 

gaz kaynakları üzerinde birkaç dakika duracağım. Aranızda ha-

beri olmayanlar için söylüyorum biz ABD’de kömür kökenli 

doğal gaz kaynaklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da kömür 

yatağı metanıdır. Hani hatırlarsanız kömürdeki metan gazı ma-

den işçilerinin ocaklara, sıkışmış gaz bölümlerine ve gaz şistle-

rine girdiklerinde ölümüne sebep oluyordu. Bu yansı dünya 

üzerindeki kömür kökenli doğal gaz kaynaklarını gösteren be-

nim gördüğüm yegâne dökümdür. ABD’de muazzam kaynak 
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bulunmaktadır ve şu anda bizim ürettiğimiz kömür kökenli do-

ğal gaz miktarı yerli üretimimizin % 50’sine yaklaşmaktadır.  

Yine de küresel kömür kökenli doğal gaz kaynaklarının 

dökümü aslında bir envanter değil de daha çok bir değerlen-

dirme olarak ele alınmalı. Fakat buna baktığınızda gelecekte 

özellikle potansiyel olarak yaklaşık 1700 trilyon metre küp kö-

mür kökenli doğal gaz kaynaklarına sahip olan Orta Asya ve 

Çin’de doğal gaz talebin oldukça fazla olacağını görürsünüz. 

Bunun sadece bir kısmı geliştirilse oldukça radikal bir şekilde 

doğal gaz jeopolitiğini değiştirecektir. Kaynak belirleme ve bu 

kaynakları üretmek için teknoloji geliştirme konularında yatırım 

yapmamız gerekmektedir. Bu döküm dünyada yaklaşık olarak 

10.000 trilyon metreküp kömür kökenli doğal gaz potansiyelinin 

olduğunu söylemektedir. Daha önce de belirttiğim gibi bütün 

dünyada yıllık doğal gaz tüketimi yaklaşık 30 trilyon metreküp-

tür. Dolayısıyla bu muazzam bir potansiyeldir ve hâlihazırda 

dünyanın çeşitli yerlerindeki tüketici devletlere doğal gaz sağ-

lamak maksadıyla genişletilmeye çalışılan üretim zincirinin, bo-

ru hatlarının ve nakliye yollarının uzunluğunu azaltmada 

önemli rol oynayacaktır. 

Konuşma yapmak için gittiğim Houston CERA haftasın-

dan daha yeni döndüm. Çok büyük bir enerji konferansıydı ve 

uzun zamandan beri tanıdığım bir konuşmacı ayağa kalktı ve 

dedi ki “son beş yıldır gelip LNG yani ABD’nin nasıl LNG ithal 

edeceği hakkında size bir şeyle söyleyip duruyorum.” ABD ise 

şu anda doğal gaz ihraç etmenin yollarını konuşuyor çünkü 

elimizde çok verimli kömür kökenli doğal gaz rezervlerimiz var. 

Aslında geçen yıl yerli doğal gaz üretimimiz % 11 oranında bir 

artış gösterdi.  
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Bu yansıyı benim değerli ataşem Doğan verdi. Bu yansı 

dünyadaki tortulu şist kaynaklarını göstermektedir. Şist küresel 

bir kaynaktır ve gördüğünüz gibi dünyadaki 142 havzada farklı 

türlerde 688 şist bulunmaktadır. Bugün ABD’deki en büyük tek 

doğal gaz tabakasının Barnett Şistidir. Dolayısıyla, dünyadaki 

doğal gaz şistleri büyük bir potansiyele sahiptir. Ben de bu Do-

ğan’ın yansısını aldım ve üzerinde çalışarak yüksek talep olan 

bölgeleri yerleştirdim. Gördüğünüz gibi Çin ve Güneydoğu As-

ya ki buralarda yaklaşık altı ve iki trilyon metreküp doğal gaza 

ihtiyaç var. Buralardaki geniş şist rezervlerinizi görüyorsunuz. 

Daha sonra da Avrupa’ya geliyoruz ve orada da yaklaşık 2.5 

trilyon metreküp doğal gaz ihtiyacı ve geniş şist kaynaklarının 

olduğunu görüyorsunuz. Bu şist havzalarının her biri üretim 

için yeni teknolojiler gerektirmekte, tabi üretim yapılabilecekse. 

Bu şistlerin hepsi farklı olmakla beraber ekonomik olarak işle-

nebilmeleri için de farklı teknolojilerin geliştirilmesini mecbur 

kılmaktadırlar.  

Şimdi de değişik aktörlerin yüksek seviyede stratejik çıkar-

larını ilgilendiren bir konuya geleceğim: Orta Asya ve Orta Asya 

doğal gaz boru hatları. Rusya’nın çıkarları ile başlamak istiyo-

rum. Bunlar sadece benim kendi sözlerim. Hiç biri MIT’e ait de-



 275 

ğil ve tamamen bana ait düşünceler. Sanırım Rusya’nın stratejik 

çıkarı bölgedeki kaynakları kullanarak kendi enerji ihracat de-

ğerlerini en üst seviyeye çıkarmayı öngörmekte. Avrupa’daki 

siyasi çıkarlarını emniyete almayı, Çin’e yaklaşmayı ve Çin ve 

Hindistan’ı içeren stratejik bir üçgen oluşturarak çok kutuplu 

bir dünya kurmayı istiyorlar. Terörizmle mücadeleye ve bölge-

deki ABD etkisini abluka altına almaya ilgi duyuyorlar. 

Çinliler girişken bir şekilde ve tam bir ticaret zihniyetiyle 

enerji kaynaklarını elde etmekteler. İstedikleri pürüzsüz ve hep 

kazan–kazan türünden bir dış politika. Planlanan boru hatları-

nın geçtiği Kazakistan sınır bölgesinde istikrar istiyorlar. Onlar 

da terörizmle mücadele etmek istiyorlar. Bölgesel altyapılarını 

geliştirmek istiyorlar. İran üzerine odaklanan kara yolları vası-

tasıyla Amerikan Deniz Kuvvetleriyle savaşmak ve Rusya’ya 

yanaşmak istiyorlar.  

Buradaki herkesin söylediği gibi AB doğal gaz tedarik yol-

larını hem güvence altına almak hem de çeşitlendirmek istiyor. 

ABD ve Rusya ile olan güçlü kültürel ve mali ilişkilerini daha 

dengeli hale getirmek istiyorlar. Terörizmle savaşmak ve sera 

gazı sürünüm hedeflerine ulaşmak istemekteler ve doğal gaz da 

bu konuda yardımcı olacak.  

Hindistan sınır sorunlarını en aza indirme ve çözmek, 

ABD ve Rusya ile dengeli ilişkiler kurmak, terörizmle savaşmak, 

bölgesel gücünü arttırmak, Çin ile olan ticari ilişkilerini güçlen-

dirmek ve bölgedeki en muhtemel doğal gaz kaynağı olan 

İran’da yatırım fırsatları elde etmek istiyor. 

Nihayet ABD de muhtemel harekât sahaları olan Afganis-

tan ve Irak’a yakın olmayı, bilhassa müttefiki olan AB, OECD ve 

NATO ülkeleri için enerji çeşitliliğini ilerletmeyi, terörizmle sa-

vaşmayı, yasal olmayan silah ve kitle imha silahı akışını engel-

lemeyi, İran’ı izole etmeyi ve onunla doğrudan iletişimde bu-

lunmamayı istemektedir. Bu en son söylediğim sonuç getirme-

yen ve müdahale odaklı olmayan bu yöntem de Başkan Obama 

ile ümit ediyorum ki değişecek. ABD Rusya ve Rusya’nın Avru-

pa ve Asya’daki etkisine bir denge getirmek ve bu yolla da bu 
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bölgede yumuşak güç ve faaliyetleri güçlendirmeyi arzu etmek-

tedir. 

 

Bütün bunların hepsi farklılıklar içeren bir seri stratejik 

hedeflerdir. Burada çıkar sahibi olan bölgesel aktörlerin ortak 

çıkarları üzerinde durarak sözlerime son vermek istiyorum. Bu 

ortak hedefler ilgili ülkelerin etrafında toplanacağı ve sıkı bir 

diyalog oluşturacağı bir eksen oluşturmaktadır. Ortak çıkarlar 

arasında enerji tedarikinin arttırılması ve bölgesel enerji altyapı-

larının güçlendirilmesi, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, böl-

gesel ekonomilerin güçlendirilmesi, uyuşturucu kaçakçılığının 

engellenmesi, yasa dışı silah özellikle de kitle imha silahlarının 

ticaretinin önüne geçilmesi ve bölgesel çatışmaların durdurul-

ması bulunmaktadır.  

Bitirirken şunu da söylemek istiyorum ki, Başkan Oba-

ma’ya vereceğim bilgilendirme notunu bu şekilde sonuçlandı-

rırdım. Doğal gaz ABD için önemli bir enerji kaynağı ve aynı 

zamanda da giderek büyüyen küresel bir ticari meta olmaktadır. 

Kaynaklara erişimde rekabet de artmaktadır. Avrupa’daki müt-

tefiklerimiz giderek Rus doğal gazına daha da bağımlı hale gel-

mektedirler. 
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Şu anda, Orta Asya’dan gelen doğal gazın yegâne geçiş 

noktası Rusya’dır. Müttefiklerimiz kaynaklarda çeşitlilik arzu 

etmekteler. Orta Asya’daki doğal gaz ABD için giderek artan bir 

stratejik önem teşkil etmekte. Ayrıca bölgede bulunan silahlı 

gücümüz de bize karşı beslenen düşmanlık ve kötü niyeti kö-

rüklemektedir. 
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Durum böyle olunca, ABD’nin bölge ile ilgili politikalarına 

kulak verelim ve destekleyelim önerisini sunuyorum. Hepimiz 

demokrasinin gelişmesi ve özgürlüklerin arttırılması yönündeki 

çalışmalarımızı bir daha vurgulayalım, enerji kaynaklarının ve 

geçiş yollarının çeşitliliğini sağlamak maksadıyla ikili görüşme-

lerimize devam edelim, bölgedeki yumuşak güç yatırımlarımızı 

arttıralım, şist doğal gaz ve enerji verimliliği konusundaki ortak 

araştırmalarımızı destekleyelim, dış yatırımları teşvik edelim, 

bölgede aktörlere yönelik daha çok taraflı yaklaşımlar sergileye-

lim, son olarak da önemli bir stratejik müttefik ve aktör olarak 

bölge ve tüketiciler arasında köprü vazifesi görecek olan Türki-

ye’yi güçlendirelim.  

Çok teşekkür ediyorum. 



 279 

 

PROF.DR. CELAL ŞENGÖR’ÜN KONUŞMASI 

“Akdeniz Bölgesinde Enerji Potansiyeli ve Güvenlik” 

 

Prof.Dr. Celal ŞENGÖR 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye 

 

24 Mart 1955’de İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Robert Academy’i bitirdi 

ve 1978’de State University of New York at Albany'den jeolog olarak mezun 

oldu. Şengör aynı üniversiteden 1979’da master, 1982’de de doktora derecele-

rini aldı. 1986’da İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı’nda doçent 

oldu. Şengör, 1992’de aynı fakültede profesörlüğe yükseltildi. 

1993’de TUBA kurucu üyesi oldu, Akademi konseyine seçildi, aynı yıl 

TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 1994’te Rusya Doğa Bilimleri Aka-

demisi üyeliğine, Fransız ve Amerikan jeoloji dernekleri şeref üyeliğine seçildi, 

ayrıca kendisine Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı ta-

rafından Rammal Madalyası verildi. Şengör 1997’de Fransız Bilimler Akade-

misi’nce yerbilimleri dalında büyük ödül (Lutaud Ödülü) ile taltif edildi. 28 

Mayıs 1998'de Collège de France'ın madalyasını aldı. 1999'da Londra Jeoloji 

Cemiyeti kendisine Bigsby Madalyasını tevcih etti. Nisan 2000’de ABD Ulusal 

Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. 

Hâlen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine devam et-

mektedir. 



 280 

Giriş 

İnsanoğlunun enerji ihtiyacı sadece enerjiden ibaret değil-

dir aynı zamanda enerjinin sağladığı hizmetler de vardır. İnsan-

lar vücutları dışındaki enerji kaynaklarını kontrol altına alabilse-

ler daha rahat ve daha verimli yaşarlar. İnsanlar için faydalı 

olan enerji kaynakları doğada çok çeşitli şekillerdedir ve coğra-

fik dağılımlarına göre de değişkenlik gösterirler. Bazıları diğer-

lerinden daha verimlidir; bazıları belli bölgelere diğerlerinden 

daha fazla miktarlarda mevcuttur; bazılarının da elde edilmesi 

diğerlerine göre daha ucuzdur. Bu değişkenlik insan toplumları 

arasındaki çatışmaların da uzun yıllar kaynağını oluşturmuştur. 

Dışımızdaki ve hatta biyosferin de dışındaki enerjiye olan ba-

ğımlılığımız James Watt’ın buhar motorunu icat etmesinden 

sonra daha da önemli hale gelmiş ve beraberinde de benzerine 

hiç rastlanmamış aristokrat olmayan ticaret sınıflarının (daha 

sonraları hem sanayici hem de tüccar olan) yükselişini ve refa-

hını getiren sanayi devrimini tetiklemiştir. Sanayi devrimi genel 

olarak iki safhada incelenmektedir: On sekizinci yüzyılın sonla-

rına rastlayan tekstil endüstrisinin makineleşmesi ile başlayan 

ilk safha ve buna paralel olarak gelişen kömür madenciliği. Bu-

nu da buharlı gemi ve lokomotiflerle ulaşımın makineleşmesi iz-

lemiştir. Demir üretme teknikleri gelişmiş ve çeliğin de kalitesi 

artmıştır. Bütün bunlar sanayi devrinden istifade eden insanla-

rın yaşam kalitelerini ilerletmiştir. Önceleri işçi sınıfının yaşam 

kalitesini düşürmüş ama on dokuzuncu yüzyılın yarısından 

sonra da artan sosyal farkındalık ilerlemeyi getirmiş ve Karl 

Marx’ın gitgide umutsuzlaşan ve sanayi toplumlarında devrim-

le patlak veren o proletaryan tabakası ile ilgili tahmini gerçek-

leşmemiştir. Marxist devrim 1917’de Avrupa’nın sanayi bakı-

mından en geri ülkesinde meydana geldi ve nihayetinde de 

Marx’ın tahmin ettiği sonuçlar ortaya çıkaramadı. Sanayi dev-

riminin ikinci aşaması artan sosyal farkındalık sanayi üretimine 

elektriğin bir güç kaynağı olarak katılmasıyla başladığı düşü-

nülmektedir. 

Sanayi devrimin ilk safhası, hızla başlıca enerji kaynağı 

olan daha büyük kömür kaynaklarının bulunmasını ve kulla-
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nılmasını gerekli kıldı. Tablo 1 sanayileşmiş ülkelerde kömür 

arama faaliyetlerinin daha etkin olması için yapılan jeolojik araş-

tırmaların tarihlerini listelemektedir: 

 

Başlangıçş yılı Ülke 

1835 İngiltere 

1849 Avusturya 

1849 İspanya 

1850 Hindistan (İngiliz İmparatorluğu haki-

miyeti altında olan) 

1858 İsveç (daha sonra Norveç’i de içine alacak 

şekilde) 

1862 Prusya 

1868 Fransa 

1869 Macaristan (o zamanlar Avusturya-

Macaristan’ın parçası) 

1879 Amerika Birleşik Devletleri 

1879 İtalya 

Tablo I: Sanayileşmiş ülkelerde jeolojik araştırmaların başlangıç ta-

rihleri 

 

Tablo I zamana göre ülkelerin sanayileşme derecelerini 

gösteren bir liste gibidir (İspanya tek istisnadır ve İspanya’nın 

jeolojinin önemini kavraması eski sömürgelerindeki zengin ma-

denlerinden ve Alexander von Humboldt’un etkisinden sonra-

dır). O günden bu yana enerji her zaman sanayileşmiş ülkelerin 

en temel endişesi haline gelmiş ve eşit olmayan dağılımından 

dolayı her yerde de aynı derecede çatışma kaynağı teşkil etme-

miştir.  

Bu sunumun amacı Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz 

civarı ülkelerdeki enerji potansiyelini değerlendirmektir. Bu de-

ğerlendirmede jeotermal enerji (Şu ana kadar çok az geliştirilmiş 
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ve sadece birkaç yerde mevcut) ve biyoenerji (kitap yazarlarının 

uzmanlığı dışında) hariç tutulmuştur. Bunun dışında da Akde-

niz’in (akıntıları ve boğazları vasıtasıyla) enerji üretme potansi-

yeli yüklü su kütlesi kapsamın dışında bırakılmıştır. Değerlen-

dirmemizi iki kısma ayırıyoruz: Yenilenemez ve yenilenebilir 

şeklinde. Bu arada yenilenebilir enerjinin yenilenebilirliği üze-

rinde de duruyoruz.  

Coğrafik olarak; (Aslında bir Atlantik ülkesi olan Fas ha-

riç) Akdeniz’e sahili olan bütün ülkeleri ele aldık. Bir de bir 

kısmı Doğu Akdeniz’de muhafaza edilen ve geri kalanları da 

Akdeniz’i çevreleyen dağlarda muhafaza edilen Tetyan Okya-

nusundan günümüze gelenleri ele aldık. 

Kaynaklarımız o kadar çeşitlilik göstermektedir ki hepsini 

ele alamıyoruz. Bu kaynakların hepsi de kamu ait kaynaklardır 

ve dünyaya açık olan web sitelerinden alınmıştır. Gizli hiçbir 

bilgiyi kullanmadık. Dolayısıyla sunduğumuz sonuçlar bu ne-

denle en fazla yaklaşık olarak bir değerlendirmenin ötesinde 

değildir. Buna rağmen, inanıyoruz ki hata payımız da aslında o 

kadar küçük ki siyasetçilerimiz bu bulgulardan yola çıkarak 

Akdeniz bölgesi ve enerji güvenliği ile ilgili kararlar verirken bu 

bulgulardan istifade edebilirler. 

Enerji Çatışmasına Sahne Olan Akdeniz Bölgesi 

Geçenlerde, Mahdi Darius Nazemroaya tarafından yazılan 

ve “Büyük Oyun” adlı makale Akdeniz’den doğal gaz, petrol, 

savaş ve jeopolitik kapsamında bahsetmektedir.1 İnanıyorum ki 

Akdeniz’deki enerji potansiyeli ve güvenliği değerlendirmemizi 

doğrulayacak bir başlık taşımakta bu makale.  

Jeolojik olarak Akdeniz bölgesi birçok canlının yok olduğu 

Permiyan döneminde kıtaların birbirinden ayrılmasıyla değişi-

mi başlayan Alpidlerin bir parçasıdır. Bu olay Neo–Tetyan Ok-

yanuslarını ortaya çıkarmış ve Jurasik dönemde kapanmasıyla 

                                                 
1 Nazemroaya, M. D., 2007, The "Great Game" Enters the Mediterranean: Gas, 

Oil, War, and Geo-Politics: Global Research, October 14, 2007, 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6862 
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da bugün de hâlâ devam eden bir birleşme safhasıdır. Permiyan 

ve bunu takip eden ayrılma Neo–Tetyan Okyanusunun kıtaları-

nı oluşturmuştur. Kıtaların değişimleri birçok Neo–Tetyan 

marjininin kaybolduğu döneme kadar devam etmiştir. Bu olay 

güneybatı, güney ve doğu marjinleri hariç bütün Doğu Akde-

niz’de cereyan etmiş ve sadece Santonya döneminde yani aşağı 

yukarı 83 ila 85 milyon yıl önceki Suriye kemerleri olayı bunun 

dışında kalmıştır. Kıtaların çökmesini müteakip, çökme kemer-

lerinin önünde ve arkasında melas havzalar (fleksural fora ve 

hinterlant havzalar) ortaya çıkmıştır. İşte kuzey Akdeniz’de bu-

lunan petrol ve doğal gaz bu melas havzalarda meydana gelmiş-

tir.  

Buna karşılık, hidrokarbon açısından en yoğun havzası da 

Akdeniz’in doğusunda Kuzey Afrika’da bulunmaktadır ve 

Cretaeous’u oluşturan Sirt çatlağı havzasında bulunmaktadır. 

Akdeniz’in bütün petrol yoğunluklu havzaları Orta Doğu ve 

Kuzey Denizi’ndekilerle karşılaştırıldığında ufaktırlar. Akde-

niz’de Kuzey Denizi benzeri ortam tek yer Sirt havzası ve 

Ege’dir ve Ege yaklaşık 3–5 milyon yıl önce Mesinyan döne-

minde bütüncül bir desikasyon yaşamış ve bununla da hidro-

karbon havzası olma potansiyeli oldukça düşmüştür.  

Jeolojik olarak Akdeniz’in petrol ve doğal gaz bakımında 

zengin değildir.  

Jeomorfolojisi ve klimatolojisi bunların her ikisinin de hid-

roelektrik ve rüzgar açısından da zengin olmadığını doğrula-

maktadır fakat büyük bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. 

Bu bakımdan yakın gelecekte enerji ithal etmek durumundadır 

lakin güneş enerjisi elde etmede gelişen teknolojiler sayesinde 

bir gün enerji ihraç ediyor olabilir. 

Enerji Kaynak Çeşitleri 

Akdeniz’de iki türlü enerji kaynağı mevcuttur:  

1) Yenilenemez: Bunlar fosil yakıtlardır ve jeoloji bunları 

bulmamızı sağlar.  
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2) Yenilenebilir: Bunlar solar radyasyon ve atmosferik, 

hidrosferik ve biyosferik hareketlerdir. Klimatoloji ve tarım bun-

lar üzerinde çalışmamızı ve bunları elde etmemizi sağlar.  

Bu sözde yenilenebilir enerji kaynakları jeomorfolojik ve 

iklimsel faktörlere bağlıdırlar. Jeomorfolojik şartlar Jeomorfolo-

jik şartlar o kadar yavaş değişmektedir ki bunların gelecek bir-

kaç yüzyıl içerisinde enerji kaynaklarını etkilemesi yönünde bir 

endişeye kapılmak yersizdir. İklim koşulları ile ilgili aynı şeyi 

söylemek mümkün değildir çünkü yirminci yüzyıl rüzgar ve 

güneş gibi iklime dayalı enerji kaynakları üzerinde etki yarata-

cak durumlar ortaya koymuştur.  

On dokuzuncu yüzyıldaki sanayi devrimine kadar, insan-

lık kısmen yenilenebilir (kömür) enerjiyi ısınmak için ve tama-

men yenilenebilir (kas ve rüzgar) enerjiyi de hareket etmek ve 

ettirmek için kullanmıştır. Sanayi devriminin sonuçları bu du-

rumu oldukça değiştirmiştir çünkü bu devrim aynı zamanda 

dünya üzerinde iklimi de etkileyecek bir takım değişimleri de 

beraberinde getirmiştir. İnsan için oldukça güvensiz olarak nite-

lendirilebilecek bu faktörler aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. İkinci sanayi devriminden bu yana (Kaynak: Time, April 26, 

2006, Special Report Global Warming) 
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Sera gazı emisyonları ile insan nüfusundaki patlamalar 

arasındaki ilişki de Şekil 2’de de görüldüğü gibi oldukça mü-

kemmel bir korelasyon sunmaktadır. Bunun sebebi daha fazla 

insanın, özellikle arabaların bile büyük miktarlarda CO2 gazını 

atmosfere pompaladığı sanayileşmiş ülkelerde fosil yakıt kulla-

nıyor olmasıdır.  

 

 

Şekil 2. Sera gazı emisyonları ile dünya nüfusu arasındaki korelasyon. 

Hemen hemen mükemmel olan korelasyona dikkat edin. (Kaynak: Raynaud, 

D., Lorius, C., Chappellaz, J. And Barnola, J.-M., 2006, Gaz à effet de serre et 

évolution du climat. Le message des carottes de glace: in Bard, E., editor, 

L’Homme Face au Climat: Odile, Jacob, Paris, s. 46, Şekil 3) 

 

Sera gazlarındaki artış aynı zamanda küresel sıcaklıktaki 

artış demektir. Bu da deniz seviyelerindeki artışı getirmektedir. 

Aşağıdaki Şekil 3, 1992’den bu yana deniz seviyelerindeki artışı 

göstermektedir. Bu artış seviyesi insanoğlunu alarma geçirecek 

kadar yüksektir. İnsanoğlunun sıcaklığa olan katkısı şu anda 

tartışılmaktadır ve zaten dünyanın bir buzul çağından çıkıyor 

olduğu gerçeği insanoğlu atmosfere sürdüğü sera gazları olma-

sa da sıcaklıkta bir artış olması kaçınılmazdır. Lakin, bu sıcaklı-

Dünya Nüfusu 
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ğın buzullaşmalar arası geçişte beklenenden daha fazla olduğu 

konusunda bir görüş birliği mevcuttur. Bu nedenle bu geçiş dö-

nemindeki yüksek sıcaklık artışının insan kaynaklı olduğu orta-

dadır.  

Atmosfere yapılan sera gazı emisyonunun önüne geçmek 

ve küresel ısınmayı yavaşlatmak ya da durdurmak maksadıyla 

bir takım küresel çalışmalar yapılmaktadır. Bunu kısa süre içeri-

sinde gerçekleştirmek ise beyhude bir hayal gibi gelmektedir. 

 

 

Şekil 3. 1992’den bu yana deniz seviyesindeki yükselme. Bu yükselme-

nin hızına dikkat edin. (Kaynak: Cazenave, A., 2006, Les variations actuelles 

du niveau de la mer: observations et causes: in Bard, E., editor, L’Homme Face 

au Climat: Odile, Jacob, Paris, s. 94, Şekil. 4) 

 

Küresel sıcaklıklarda görünen böyle bir artış yirmi birinci 

yüzyılın sonunda seviyedeki yükselmenin bir metreye ulaşacağı 

anlamına gelmektedir (bilhassa Bengay Körfezi’nin başındaki 

Brahmaputra Deltası gibi verimli ve insan nüfusunun yoğun ol-

duğu delta bölgelerinde). Diğer bir deyişle, 2100 yılında nüfus 

Orta Deniz Seviyesi 

Deniz Sıcaklığı Seviyesi  

Tortu 
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bugünkünün iki katı olacak ve şimdikinden daha küçük bir kara 

parçası üzerine sıkışmış olacak.  

İklim ve deniz seviyesi ile ilgili bütün gözlemler bir felake-

te doğru yol aldığımızı göstermektedir. BP 2007 istatistiklerine 

göre küresel enerji rezervleri 2008 yılında yayımlanmıştır: 

 Rezervlerin büyük bir bölümü çoğunlukla Orta Doğu’da 

yer almakta daha az miktarlarda da Rusya, Venezüella, Kazakis-

tan, Libya ve Nijerya’da yer almaktadır. Bütün bunlar dünya re-

zervlerinin % 84’üne tekabül etmekte 42 yıllık rezerv ve 21 yıllık 

kaynak ömrü görünmektedir.  

 Doğal gaz rezervlerinin büyük bir bölümü Orta Doğu ve 

Rusya’da bulunmaktadır. Bu miktar da dünya rezervlerinin % 

66’sına tekabül etmektedir. Burada da 61 yıllık rezerv ve 69 yılık 

kaynak ömrü verilmektedir.  

 Kömür kaynakları ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Avust-

ralya ve Güney Afrika’da gözükmektedir. Bunlar da dünya kö-

mür rezervlerinin %82’sini karşılamakta ve bu kaynaklar bizleri 

daha beş ila altı milenyum idare edecek gibi durmaktadır, fakat 

bunların kullanımı sera gazı açısından oldukça yoğundur ve bu 

yüzden de kullanmamayı ümit edebiliriz. 
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Şekil 4: Güçlü bir hatırlatıcı! 

 

Dolayısıyla, güvenlik dersi # 1: ENERJİYİ SAĞDUYULU 

KULLANIN; her nerede olursanız. Burada sağduyulu olmak 

demek enerjiyi boşa harcamamak ve çevreyi de en az kirletecek 

şekilde kullanmak demek. 

Akdeniz’deki Yenilenemez Enerji Kaynakları 

Hidrokarbonlar: 

Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmaları (USGS) dünyadaki 

bazı bölgelerin potansiyel hidrokarbon değerlendirmelerini ya-

yımlamıştır. Bu değerlendirmelere aşağıdaki Avrupa ve Afrika 

veri tabanlarından alınan şekilleriyle 5 ve 8. tablolarda yer ver-

dik. (Kaynak: File Reports 97-470-1 Version 1.0 2003 ve Kaynak: 

Open File Report 97-470A Version 2.0 2002): 
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Şekil 5: Kuzey Akdeniz sediment havzalarda görülen yoğun petrol ya-

takları. Toplam petrol yatağındaki miktar (kutu içindeki alan) 11,891 

MMBO=12 BBBO kadardır. Kaynak: the USGS Open File Report 97-470-1 

Version 1.0 2003 

 

Şekil 5’te USGS tarafından belirlenen miktar 11.891 

MMOB (milyon varil petrol) bu da 12 BBBO (milyar varil pet-

rol)’ya yuvarlanabilir bir rakamdır. 

Doğal gaz yatakları ise oldukça daha büyüktür. Aşağıda 

yer alan Şekil 6 bunu göstermektedir: 

Yukarıda gösterilen doğal gaz miktarı birim değişikliği 

sonucu ortaya çıkmaktadır ve 28 BBBOE’ye yuvarlanabilir bir 

rakamdır. Bunun USGS tarafından derlenen ve sadece Akde-

niz’deki havzaları içeren bir değerlendirme olduğunu unutma-

yalım. 

Petrol Varlığı 

Keşfedilmemiş Petrol 

Mevcut Petrol Rezervleri 

Toplam Petrol Üretimi 
M

il
y

o
n

 V
ar

il
 P

et
ro

l 

(M
M

B
O

) 

Değerlendirilmiş Jeolojik Bölgeler 



 290 

 

Şekil 6: Akdeniz sediment bölgelerdeki doğal gaz yatakları. Toplam 

doğal gaz miktarı 28.441 BBBOE kadardır. Kaynak: USGS Open File Report 97-470-1 

Version 1.0 2003 

 

Şimdi bunu Güney Akdeniz havzalarındaki durumla karşı-

laştıralım. 
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Şekil 7: Güney Akdeniz havzalarındaki petrol yatakları. Toplam mik-

tar 40. 15 BBBOE kadardır. Kaynak: the Open File Report 97-470A Version 2.0 

2002 

 

Güney Akdeniz havzalarındaki petrol yataklarındaki top-

lam miktar 40. 15 BBBOE kadardır. Aşağıdaki Şekil 8 toplam ya-

takları göstermektedir: 

 

 

Şekil 8: Güney Akdeniz havzalarındaki yataklar. Toplam potansiyel 

64.5 BB kadardır. Kaynak: the Open File Report 97-470A Version 2.0 2002 

 

Eğer USGS değerlendirmeleri bize rehber olacaksa toplam 

değer ikiye katlanabilir fakat daha fazlası değil. Eğer Karade-

niz’i de potansiyel bir petrol üretim yeri olarak düşünecek olur-

sak (Rioni ve Kırım) toplam potansiyeli Azerbaycan ve Türk-

menistan’ın onaylanmış toplam rezervlerinin iki katından daha 

fazla olmamak üzere bir katkı sağlayacaktır (örneğin, 5.475 

BBBO). (Maikop kaynak ve rezervlerini ele aldığımızda), okya-
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nus sedimentindeki deniz seviyesinin iki kilometre altında bu-

lunan muhtemel petrol yataklarını kullanamayacağımızı farz 

ederek söylüyorum bunları.  

USGS çalışmalarından elde edilen veriler kesin değildir 

çünkü bu çalışma bütün Akdeniz havzalarını kapsamamaktadır. 

Bu nedenle, sadece web sitesindeki verileri kullandık 

(http://www.sitesatlas.com/Thematic-Maps/Proved-oil-

reserves.html). Tablo II’de görüldüğü gibi (‘Tematik Haritalar’) 

Akdeniz bölgesi daha geniş açıdan ele alınmıştır. 

Ülke Kanıtlanmış Petrol Rezervle-

ri  

(MMOB) 

Türkiye 300 

Bulgaristan 15 

Yunanistan 7 

Romanya 955.6 

Macaristan 102.5 

Slovakya 9 

Avusturya 62 

İsviçre  

Fransa 158.4 

İtalya 621.7 

İspanya 157.6 

Cezayir 14680 

Tunus 1700 

Libya 45000 

Mısır 3750 

Suriye 2500 

Toplam 70000 

Tablo II: Akdeniz çevresindeki ülkelerde onaylanmamış petrol rezervle-

ri 
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Şimdi de gelin Akdeniz’deki petrol potansiyelini bir topar-

layalım:  

USGS’nin yaptığı (tamamlanmamış) çalışmaya göre 52 

BBBO’luk bir miktar söz konusudur (toplam üretken havzalar) 

Tematik haritalar: 70 BBBO (onaylanmamış) 

BP (tamamlanmamış; bazı ülkelerdeki miktarlar onaylı): 

54.728 BBBO 

USGS rakamlarını biraz iyimser olarak ele alıyoruz. Eğer 

bu şekilde alırsak gelecekte 45 BBBO’luk bir petrol keşfini (+5 

BBBO Karadeniz’de) düşünebiliriz. 

Tematik haritalardaki verilerde doğal gaz potansiyeline 

bakacak olursak (http://www.sitesatlas.com/Thematic-

Maps/Proved-natural-gas-reserves.html) Tablo III’de görüldüğü 

gibi bir durum karşımıza çıkar: 

 

Ülke: 
Onaylanmış doğal gaz 

(MMm3) 

Türkiye 8147 

Bulgaristan 5703 

Yunanistan 950.5 

Romanya 96410 

Macaristan 32860 

Slovakya 14390 

Avusturya 14390 

İsviçre Veri yok 

Fransa 341000 

İtalya 217300 

İspanya 2444 

Cezayir 4359000 

Tunus 74680 
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Libya 1430000 

Mısır 1589000 

Suriye 240000 

Toplam 16854549 

Tablo III: Akdeniz çevresi ülkelerde onaylanmış doğal gaz rezervleri 

Bu aşağı yukarı 99 BBBOE’luk bir potansiyeldir. BP’nin 

bazı Akdeniz ülkeleri ile ilgili sunduğu henüz kesin olmayan 

verilerde ise 49 BBBOE’luk bir miktar vardır. 

Toparlayacak olursak: 

USGS: 92.491,215 BBBOE (toplam) 

Tematik haritalar: 99.144,405,9 BBBOE (onaylanmış) 

BP: 49.23 BBBOE (onaylanmış) 

USGS rakamlarını iyimser bir değer olarak ele alırsak ge-

lecekte keşfedilecek bir 30 BBBOE’lik bir doğal gaz söz konusu-

dur. 

Kömür: 

Akdeniz çevresindeki kömür yatakları Tablo IV’de su-

nulmuştur. Bu tablo sadece kömür açısından zenginliği göster-

memektedir. Bu anlaşılabilir çünkü Akdeniz’deki havzalar hep 

yenidir ve Karbonifer ve Jurasik kalıntıların olduğu yağmur 

ormanlarından da yoksundur. 

 

Ülke Bituminous 

anthracite 

Subbituminous lin-

yit 

Türkiye 278 3908 

Bulgaristan 4 2183 

Yunanistan 0 3900 

Romanya 22 472 

Macaristan 198 3159 

Slovakya* 2 260 
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Slovenya** 0 213 

Avusturya *** Veri yok 69.9 

Fransa” 15 Veri yok 

İtalya† 0 34 

İspanya‡ 200 330 

Cezayir¶ 59 Veri yok 

Libya# 0 0 

Mısır| 21 Veri yok 

Suriye|| 0 0 

Toplam 800 28.918 

Tablo IV: Akdeniz civarı kömür rezervleri milyon metrik ton olarak ve 

2005 sonu itibariyle; sadece listedeki ülkelerden veri toplanabilmiştir) 

Rakamlarla ilgili kaynaklar aşağıdaki gibidir: 

*http://www.worldenergy.org/documents/coal-1-1.pdf 

** http://www.worldenergy.org/documents/coal-1-1.pdf 

***http://www.country-data.com/cgi.bin/query/r-869html 

“http://www.methanetomarkets.org/resources/coalmines/docs/overview

_ch11.pdf (The OilGasArticles.com bu rakamı 36.28 olarak göstermektedir) 

†http://www.methanetomarkets.org/resources/coalmines/docs/overview

_ch16.pdf 

‡http://www.methanetomarkets.org/resources/coalmines/docs/overview

_ch28.pdf 

¶ http://www.worldenergy.org/documents/coal_1_1.pdf 

# http://www.eia.doe.gov/cabs/Libya/Profile.html 

|http://www.worldenergy.org/documents/coal_1_1.pdf 

(http://www.eia.doe.gov/cabs/Egypt/Profile.html de aynı rakamı vermektedir: 

20.951 ton) 

||http://www.eia.doe.gov/cabs/Syria/Profile.html 

Kaynak belirlenmemiş verilerin hepsi BP’nin 2008’de yayınladığı istatis-

tiklerden alınmıştır. 
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Toparlarsak toplam kömür rezervlerini BBBOE’ye çevirir-

sek, elimizde Akdeniz civarında yer alan 74.531,7 BBBOE’lik bir 

kömür enerjisi olur. Türkiye gibi ülkelerde, yapılan diğer araş-

tırmalar linyit rezervlerini biraz daha fazla gösterebilir ama bu 

da büyük bir değişiklik getirmez. 

Nükleer (sadece uranyum rezervleri ele alınmıştır): 

Akdeniz bölgesi çok aktiftir ve aynı zamanda nükleer güç 

üretimi açısından da endişe uyandırıcıdır. Mevcut durumu özet-

leyecek olursak dünyada 436 reaktör bulunmaktadır! Bunun % 

19’u Akdeniz civarındadır. Diğer bir deyişle, nükleer santral in-

şa etmek isteyen ülkelerin büyük bir çoğunluğu buradadır. Ak-

deniz’de ise çalışanların eğitim profili Kuzey Avrupa ülkelerine 

göre düşüktür (kültürel sorun). Güney ve doğu Akdeniz ülkele-

rinde kuzey ve batıdakilere nazaran daha düşüktür. Siyasi açı-

dan doğru adımlar atmada bunun göz ardı edilmemesi gereken 

bir güvenlik unsuru olduğunu unutmamamız gerekir!  

 

Ülke Nükleer Reaktör Sayısı 

Türkiye 0 

Bulgaristan 4 

Yunanistan 0 

Romanya 2 

Macaristan 4 

Slovakya 8 

Avusturya 0 

İsviçre 5 

Fransa 59 

İtalya 0 

İspanya 9 

Cezayir 0 

Tunus 0 
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Libya 0 

Mısır 0 

İsrail 0 

Suriye 0 

Tablo V:Akdeniz ülkelerinde nükleer reaktör sayısı 

 

 

Şekil 9: Akdeniz ülkelerinde mevcut ve gelecekteki nükleer reaktör da-

ğılımı 

 

Şekil 9’da gösterilen haritada, sadece İtalya gelecekte nük-

leer santral inşa etmeyecek bir ülke olarak görünmektedir. Diğer 

bütün ülkeler nükleer santrale sahiptir ya da yapmayı planla-

maktadır fakat bir başka özellik de bu ülkelerin hepsinin sismik 

risk içeren bölge üzerinde olmasıdır. Sismik riskten uzak Güney 

Akdeniz ülkelerinde de reaktörler soğutma için gerekli olan su-

dan uzaktır. Bu nedenle, potansiyel olarak reaktör planlanan bü-

tün alanlar yüksek sismik risk bölgeleridir. Bu da önemli bir gü-

venlik unsurudur. Buna kültürel güvenlik unsurunu da ekleye-

cek olursak kültürel olarak en zayıf ülkeler sismik olarak da en 

Reaktör kurmayı planlayan ülkeler 

İlk reaktörlerini kuran ülkeler 

Mevcut reaktörlerinden başka reaktör kurmayı planlamayan ülkeler 

Reaktör kurmayacağını bildiren ülkeler 
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fazla tehdit altında olan bölgelerdir. Bunların arasında sadece 

Mısır bir istisnadır çünkü Şekil 9’da sarı renkte gösterilen diğer 

ülkelere nazaran daha az risk bulunmaktadır (Nil nehrinden ge-

len su nedeniyle). 

 

Ülke 
Reaktör 

Sayısı 

Toplam Enerji 

Üretimi 

Ülkede Kullanılan 

Toplam Enerji Mikta-

rına Göre Yüzdesi 

Yeni 
Yakıt Tedarik-

çisi 

Fransa 59 63 GW 77% 1/0/1 Yerel 

İspanya 8 7.4 GW 17.4% 0/0/0 
Kendisi kapa-

tacak 

Bulgaristan 2 1.9 GW 32% 0/2/0 Rusya 

Romanya 2 1.3 GW 13% 0/2/0 Kanada 

İran 2 0.23 GW 10% 1/2/3 Kendi/Rusya 

Ermenistan 1 0.38 GW 43.5% 0/0/1 Rusya 

Slovakya 1 0.70 GW 42% 0/0/0  

Tablo VI: Akdeniz bölgesinde mevcut nükleer reaktörler ve ürettikleri 

enerji. 

Tabloda gösterilen “yeni” bölümü yapım, satın alma ya da planlama 

anlamına gelmektedir.  

Not: İtalya Çernobil’den sonra reaktörlerini kapatmıştır fakat şu anda 

enerjisinin % 16’sını (6.5 GW) Fransa’daki reaktörlerden satın almaktadır. 

Slovakya’da İtalya’nın kullanması için bir reaktör inşa edilmektedir. 

 

Tablo VI mevcut Akdeniz’deki mevcut nükleer santralleri, 

ürettikleri enerjiyi ve nükleer olarak ya da kullandıkları yakıt 

miktarı olarak tüketimi göstermektedir. İspanya ve Fransa liste-

de kendi yakıtını kendisi tedarik eden ülkeler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğerlerinin hepsi ithal etmek durumundadır. Bu 

nedenle bu ülkelerde nükleer enerjinin güvenliği sadece reaktör-

lerin korunması değil aynı zamanda da yakıt ikmalleri ile bera-

ber çalışmalarının kesintisiz olması anlamına gelir. 
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Ülke 
Deney Reaktö-

rü 

Planlanan 

Reaktörler 
Amacı Anlaşmalar Şirket 

Yakıt Potansi-

yeli 

Türkiye 2 2 
Elektrik üre-

timi 
Rusya 

Atomstroyexport

/Inter Rao 

/ParkTeknik 

Evet 

(>9 k-ton U) 

Cezayir 2 (Arjantin’den) ?? Su arıtımı 
Fransa/Rusya/ 

Çin/Arjantin 
Areva? 

Evet 

(56 k-ton U) 

Mısır 2 ?? 

Elektrik üre-

timi /  

Su arıtımı 

(2020) 

Rusya/Çin Betchel 
Evet 

(15 k-ton U) 

İsrail 2 Yok 
Yaklaşık 200 

savaş başlığı 
?? None Eet 

Libya 1 1–2 

Su arıtımı. 

Savaş başlığı 

programı 

sona erdiril-

miştir 

Fransa (önce-

sinde Pakis-

tan/Çin) 

Areva but there 

are problems. 

Evet. Nijer’den 

satın alıyordu. 

 

Fas 2 1 Su arıtımı Rusya/Çin Atomstroyexport 

Areva U çıka-

racak 

(6 M TON!) 

Tablo VIIA Nükleer enerji açısından Akdeniz’in gelecekteki durumu. 

 

Tablo VII Akdeniz ülkelerinde planlama aşamasında olan 

nükleer reaktörleri kim tarafından yapıldığını ya da yapılacağı-

nı, nerelerde kullanılacaklarını ve yakıtlarının güvenlikte olup 

olmadığını göstermektedir. İsrail reaktörlerini silah yapımında 

kullanacağını açıkça beyan eden tek ülkedir. Diğer ülkelerin 

hepsi barışçıl amaçlar içersinde kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

Ortada kalan soru ise Akdeniz’in reaktörlerini devamlı çalışır 

halde bulundurmak için elindeki uranyuma ne kadar bağımlı 

kalabileceği konusundadır: 

Akdeniz ülkelerindeki mevcut uranyum rezervleri (2004 

yılından bu yana ve sonrası veriler için kaynak: 

http://data.un.org/Data.aspx?d= 

EDATA&f=cmID%3AUR%3BtrID%3A181): 
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Türkiye: 9120 ton Macaristan: 18400–27000 ton 

Bulgaristan: 5900 ton Fransa: 50000–100000? ton 

Yunanistan: 1000 ton İspanya: 4900 ton 

Romanya: 3325–26000 ton İtalya: 4800 ton 

Slovenya: 1200–10000 ton Cezayir: 19500 ton 

Avusturya: 1,700 ton Ürdün: 112000 ton 

 

Ülke 
Deney Re-

aktörü 

Planlanan 

Reaktörler 
Amacı Anlaşmalar Şirket 

Yakıt Potansi-

yeli 

Suriye 1 (Çin’den) ?? Su arıtımı Rusya/Çin ?? Evet 

Tunus Yok  

Su arıtımı/ 

Elektrik üreti-

mi 

Fransa  Evet 

Ürdün Yok 1? 

Su arıtımı/ 

Elektrik üreti-

mi 

Kanada/ Fran-

sa/Çin 

Areva 

(U çıkarmak 

için) 

Evet 

(140 

k-ton U) 

Lübnan Yok 1?  Fransa 

Fizibilite Ça-

lışmaları; kara-

rın 2011’de ve-

rilmesi bekle-

niyor. 

 

Azerbaycan Yok ?? 
Elektrik üreti-

mi 
-- -- Hayır 

Gürcistan Eskiden 1 ?? 
Elektrik üreti-

mi 
 

Areva (fizibili-

te çalışmaları) 
 

Sırbistan Eskiden 1 Yok 

Eskiden savaş 

başlıkları için-

di 

-- -- -- 

Arnavutluk Yok ?? 

Elektrik üreti-

mi (İtalya’ya 

ihraç etmek 

için) 

 

Westinghouse 

(fizibilite ça-

lışmaları) 

 

Tablo VIIB Nükleer enerji açısından Akdeniz’in gelecekteki durumu 

(devamı) 
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Toplam 230945 ton olarak ortaya çıkmaktadır ve bu da bi-

zi 20 yıl idare edecektir. 

Akdeniz’deki nükleer enerjiyle ilgili güvenlik konuları ne-

lerdir?  

Bir reaktörün ömrü nötron sızıntısına karşı ne kadar ko-

rumalı olduğuna bağlıdır. İzleme kapsülleri ile gözetlenen reak-

törler her on yılda bir tekrar gözden geçirilmekte ve diğer bir on 

yıl daha işlevlerini korumaları sağlanmaktadır. Operasyonların 

devam etmesi şunlara bağlıdır: 

 İzleme kapsülleri reaktör gövdesinin mutlak emniyet içe-

risinde çalışmaya devam edebileceğini ya da edemeyeceğini be-

lirler (örneğin, nötron sızıntısı ihtimalinin olmaması). 

 Güvenli ve güvenilir çalışmayı sağlamak maksadıyla bü-

tün değiştirme ve bakım yatırımlarının mali açıdan desteklen-

mesi. 

Diğer bir güvenlik konusu da yakıt transferinin bir ülke-

den diğerine gerçekleştirilmesi ile ilgilidir.  

Dolayısıyla, Akdeniz civarındaki nükleer reaktörlerle ilgili 

bilgiyi toparlayacak olursak: 

Akdeniz civarındaki mevcut reaktörler dünyadaki reak-

törlerle üretilen toplam enerjinin % 19’unu teşkil etmektedir. Bu 

da yaklaşık olarak 386 MMBOE/a miktarına denk gelmektedir. 

Bu nedenle, 386 X 20 = 7.720 BBBOE gelecek 20 yıldaki miktarı 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 302 

Akdeniz’deki Fosil Yakıtla İlgili Bilginin Toparlanması 

 

Şekil. 10: Talep ve bu talebin ne kadarı Akdeniz tarafından karşılana-

bileceği açısından 20 ve 21. yüzyılların karşılaştırılması. 

Şekil 10 bütün dünya talebinin Akdeniz tarafından karşı-

lanması durumunda önümüzdeki 20–30 yıl içerisinde kullana-

cak hiç fosil yakıt kaynaklı enerjinin kalmayacağını göstermek-

tedir. Akdeniz ülkelerinin en zengin enerji varlığı doğal gazdır 

ve bunun da en çoğu Kuzey Afrika’dadır. Eğer oralarda altyapı 

olsa, Akdeniz ülkeleri önümüzdeki 30 yıl içerisinde dışarıdan 

almadan kendilerini idame ettirebilirlerdi.  

Fakat onların en büyük enerji hazineleri fosil yakıt değil-

dir. 

Akdeniz’de Sözde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Genel: 

Biyo–enerjiden başka akarsu, rüzgar ve güneş yenilenebi-

lir enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Biz bunlara sözde yeni-

lenebilir enerji kaynağı diyoruz çünkü dönmekte olan dünya 

sistemi onların bu şekilde kalmalarını sağladığı sürece bu şekil-

de olacaklardır. Biz insanlar dünya sistemine müdahil olduk ve 

olmaktayız ve böylece de sözde enerji kaynaklarımızı da tehli-

keye attık çünkü doğayı anlamadan onun işine müdahale ettik 

ve bunu yaparken de neticelerini tahmin edemedik. Bütün za-

Bu, Akdeniz’in (mevcut 

reaktörler için) sahip 

olabileceği Uranyum 

miktarıdır.  

 

Bu, Akdeniz havzaları-

nın sahip olduğu kömür 

miktarıdır. 

 

Bu, Akdeniz havzaları-

nın kendi başına bize 

sağlayabileceği petrol 

ve doğal gaz miktarıdır.  

Dünyanın Öngörülen Enerji Kaynakları 
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manların en büyük hatası Karl Marx tarafından sunulan 11. Tez 

ile ortaya konmuştur: 

“Filozoflar sadece çeşitli şekillerde dünyayı tercüme etmişlerdir; 

asıl önemli olan onu değiştirmektir.’  

Karl Marx, Feuerbach üzeirne Tezler 

Birçok sosyalist ülke Marx’ın bu sözlerine kulak vermiş ve 

bu şekilde de çevresel felaketlere yol açmışlar ve aynı zamanda 

da doğal kaynaklarının bir kısmını da kullanamadan heba et-

mişlerdir. Sözde kapitalist ülkeler (hükümetleri bu sosyalist ül-

kelerden daha fazla çevreye karşı duyarlı oluklarından değil de 

bu konuya önem veren daha özgür bir bilim çevresine sahip ol-

duklarından) çevre konusunda daha olumlu davranmışlardır 

fakat onlar da çevrenin bozulmasına katkıda bulunmuşlar ve 

yukarıda bahsedilen acil durumu yaratmışlardır. 

Su gücü (hydropower): 

Su karada hareket ederek enerji üretir (jeotermal olarak 

aktif olan yerlerde de buhar olarak enerji üretir fakat burada bu 

konuya değinilmemektedir). Enerji olarak kullanılabilecek akar-

su kütlesi üç şekildedir: 

1) Karadaki akarsular (nehirler) 

2) Denizlerdeki ya da göllerdeki akarsular (akıntılar) 

3) Denizlerdeki gelgit hareketleri (Akdeniz’de göz ardı 

edilebilir) 

Aşağıda barajlarda üretilen akarsu gücüne yer verdik. 

Akdeniz’de kıyı şeritleri dağlarla çevrilidir ve bu yüzden 

de olağanüstü bir drenaj elde edilmektedir. Buna rağmen, dre-

najın büyük bir kısmı Nil ve diğer Karadeniz’e akan büyük çap-

taki nehirler (bunların arasında Demir Kapı’daki Viyana havza-

sında engel teşkil eden Alp dağlarını aşan Tuna Nehri de vardır) 

sayesinde sağlanmaktadır. Şekil 11 dünyadaki drenaj havzaları-

nı ve Akdeniz’de bulunanları göstermektedir: 
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Şekil 11: Dünyadaki drenaj havzaları. Kırmızı alan Akdeniz’de bulu-

nan drenaj havzalarını göstermektedir. Küçük eklentiler yapılarak alındığı 

kaynak: 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/

water/images/thumb/b/b1/Ocean_drainage.png/800px-

Ocean_drainage.png&imgrefurl=http://water 

.wikia.com/wiki/Drainage_basin&usg=__bEw1kmZr7OsdnUMltk2Hl3kZSqw

=&h=418&w=800&sz=142&hl=tr&start=3&tbnid=S58ilAASy1mjQM:&tbnh=75

&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddrainag%2Bbasins%2Bof%2Bthe%2Bwo

rld%26gbv%3D2%26hl%3Dtr%26sa%3DG 

 

Dağların kıyılara yakınlığı nedeniyle Akdeniz civarındaki 

alanın büyük bir bölümü küçük nehirler vasıtasıyla 

drenajlanmakta ve bu durumda üzerlerine küçük barajlar yap-

mamızı sağlamaktadır. Güney Akdeniz çok kurak olmasından 

dolayı suyu akıtan küçük nehirlere baraj kurulmasına elverişli 

değildir. Böyle kurak iklimlerde kurulan barajlar çevre üzerinde 

uzun vadede (yüz yıl kadar) tehlikeli etkiler yaratmaya eğilim-

lidir. Bu durumda da etrafında yaşayan insanlar üzerinde fay-

dadan çok zararı vardır. Bu nedenle, bu bölgelerle ilgili akla ge-

len yeni güvenlik faktörü baraj yapmamaktır.  

Şekil 12 dünyadaki su alanlarını gösteren bir haritadır. Bu 

harita Akdeniz’deki büyük nehir potansiyelinin gerçekte ne ka-

dar küçük olduğunu gösteriyor. 

 

Akdeniz 
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Şekil 12: Dünyadaki su alanları. Beyaz olan yerler küçük kıyı drenaj 

alanları. Akdeniz’in böyle bir alan olduğuna dikkat edin. Örneğin hiç nehir 

yok (Kaynak: 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://earthtrends.wri. 

org/images/maps/P1_19_md.gif&imgrefurl=http://earthtrends.wri.org/text/wat

er-resour ces/map-274.html&usg=__p4zhQZDcOO7vhRvVN-

JwScwGKu0=&h=374&w=719&sz= 

43&hl=tr&start=1&tbnid=AQNLkyl07JuOfM:&tbnh=73&tbnw=140&prev=/im

ages%3Fq%3DMajor%2Bwatersheds%2Bof%2Bthe%2Bworld%26gbv%3D2%

26hl%3Dtr%26sa%3DG) 

 

Kuzey Akdeniz’deki dağlık alan küçük ve yerel tribünler 

için uygundur (bilhassa yağışlı sonbahar ve kış aylarında), fakat 

aynı şey büyük ve daimi tribünler için geçerli değildir. Bölgede 

bol miktarda küçük baraj bulunmaktadır fakat bunlar da çevre 

ve etrafında yaşayanlar için pek sağlıklı değil. 1963’de meydana 

gelen Kuzey İtalya’daki Vajont Barajı hadisesi 2000’den fazla in-

sanın ölümüne sebep olmuştu örneğin. Daha küçük olaylar baş-

ka barajlarda da meydana geldi ve ölümler oldu ve bu yüzden 

de Akdeniz civarında bir çok yerde baraj inşaatı yasaklanmış 

durumda.  

Eğer baraj inşası kaçınılmaz (ki çok nadir böyle olmamış-

tır) ise bu bölgelerde önemli güvenlik meselelerinden biri de bo-

şaltma dalgalarının takip ettiği yollara insan çıkarlarına hizmet 

eden yapılardan arındırmaktır.  
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Şekil 13, İtalya’daki Vajont Barajı felaketinin coğrafyasını 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 13. 

 

17 Haziran 2006 tarihli ve 373 sayılı Biot Raporunda, (kay-

nak: 

http://www.semp.us/publications/biot_reader.php?BiotID=373) 

şöyle demektedir: ‘9 Ekim 1963, saat 22:39’da, yaklaşık 330 met-

re yüksekliğindeki İtalyan Alplerinin etekleri (spesifik olarak, 

Toc Dağı), 268 milyon metreküplük kaya kuzeye doğru kayarak 

115 milyon metreküplük su rezervinin içine dolmuştur. Rezerv 

muazzam yüksek Vajont Deresi Vadisinin batı ucunda Vajont 

Barajının beton duvarının arkasında durmuştur. Kayan kayalar 

barajın arkasındaki dar geçidi yaklaşık 400 metreye varacak bir 

yığılmayla tamamen kapatmıştır. Bu şaşırtıcı heyelan 20 veya 30 

saniye içerisinde gerçekleşmiş ve rezervdeki suyun yarısını bo-

şaltarak 50 milyon metreküplük dev dalgalar oluşturmuştur. 

Dalgalar mantar gibi 250 metre kadar yükselmiş ve sonra da 50 

milyon metreküplük tsunami 25 milyon metreküplük pis kokan 

Vajont felaketinin temsili resmi, Kaynak: http://www.worldwindcentral.com/hotspots/ 

view_hotspot.php?id=1605; erişim tarihi: 17 Haziran 2006 
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suyu da önüne katarak doğuya doğru hareket etmiş ve orada da 

Casso ve Erto adında iki köyü yerle bir etmiştir. Batıda da bara-

jın tepesinden aşarak Piave Nehri vadsindeki beş kasabayı 

(Longarone, Pirago, Villanova, Rivalta ve Fae) yok etmiştir. Bu 

meydana gelen sel baskını toplam yedi dakika içersinde olup 

bitmiştir. Bir metreküp suyun ağırlığı yaklaşık bir tondur. Buna 

rağmen Vajon Barajı zarar görmemiştir.  

Yaklaşık olarak 2000 kişi (bazı kaynaklara göre 2600) bu 

olağanüstü felakette hayatlarını kaybetti ve (Belluno’ya bağlı) 

Longarone kasabasında ölüm oranı % 94 kadardı. Hayatta ka-

lanlar Piave Nehri Vadisi’ndeki köprülerin üzerinde dikildiler 

ve ellerindeki direklerle umutsuzca Venedik yakınlarında 100 

mil aşağıda denize doğru akıp giden insan ve hayvanları tutup 

çekmeye uğraştılar. Ekonomik kayıplar hiçbir zaman bilhassa 

Longarone’deki kayıp ailelerinin açtığı davalar yüzünden tam 

olarak hesaplanamadı. Davacıların bir iddiası da bu felaketin 

baraj sahiplerinin söylediği gibi doğal yollardan değil de insani 

sebeplerden meydana geldiği idi.  

Aşağıda Şekil 14, Akdeniz bölgesinin hidrolik enerji po-

tansiyelini göstermektedir: 
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GWh/y on 30 x 50 km pixelGWh/y on 30 x 50 km pixel

 

Şekil 14. Akdeniz çevresi ülkelerdeki su potansiyeli. Yüksek dağların 

olduğu bölgelerin yüksek otansiyele sahip olduğuna dikkat edin. (Kaynak: 

Lehner, B., Czisch, G. and Vassolo, S. 2005, The impact of global change on the 

hydropower potential of Europe: a model-based analysis. Energy Policy, v. 

33(7) pp. 839-855) Yüksek alanlar aynı zamanda yüksek heyelan ve deprem 

riski taşıyan alanlardır. 

 

Aşağıdaki tablo Akdeniz ülkelerinin nehirlerden sağladığı 

enerji miktarlarını göstermektedir. Tablonun teknik tarafı 

nelerin mümkün ve ekonomik tarafı da ekonomik olarak 

mümkün olabilecekleri göstermektedir. 

 

Ülke Teknik Ekonomik 

Türkiye 216.0 122.0 

Kıbrıs 24.0 1.0 

Bulgaristan 2.2  

Yunanistan 25.0 12.0 

Romanya 18.35  

Macaristan 0.2  
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Avusturya 32.2  

İsviçre 35.5  

Fransa 63.0  

İtalya 105.0 54.0 

İspanya 70.0 41.0 

Cezayir 5.0 0.5 

Tunus 1.0 0.5 

Mısır 80.0 50.0 

Ürdün 0.1  

İsrail 44.0 7.0 

Lübnan 2.0 1.0 

Suriye 7.0 4.0 

Tablo VII Akdeniz ülkelerinin hidrolik enerji potansiyelleri (TW•h/a): 

 

Bu nedenle, küçük nehirlerden Akdeniz ülkeleri 261 

MBBO/a’ya denk gelen 444.25 TW h/a elde ediebilmektedirler. 

Eğer bunu örneğin 30 ile çarparsak elimizde 7.8 BBBOE’lik bir 

enerji olur ve bu da aynı nükleer enerjide olduğu gibi bize otuz 

yıl kadar gider. Fakat bunun yenilenebilir olduğu 

söylenmektedir. Sorun ise bunun gerçekten böyle olup 

olmadığıdır.  

Yenilenebilirlik her yıl aynı miktarda suyun mevcut 

olacağı varsayımına dayalıdır. Bu daha da ileri giderek 

bölgedeki iklim koşullarının değişmeyeceği varsayımını da 

getirir. Buna rağmen, jeoloji bu varsayımın kabul edilmediğini 

ve iklimin sadece büyük çapta değişimlere değil aynı zamanda 

da bu değişimlerin kısa sürelerde (100 ya da 1000 yılda) 

olacağını da iddia etmektedir. Bu nedenle, eğer sözde 

yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yenilenebilirliği ile ilgili 

konuşmamız gerekirse iki soruyu sormamız gerekmektedir:  
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1) Ne kadar bir zamanda yenilenebilir? 

2) Nereye kadar yenilenebilir? 

Bu sözde yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsetmeye 

devam etmeden önce bu soruları cevaplamamız gerekmektedir: 

Gelin önce bu sunumda ele aldığımız yenilenebilir 

kaynakları bir açıklayalım: 

Su 

Rüzgar 

Güneş ışınları 

Herhangi bir yerdeki yenilenebilir kaynak potansiyelinin 

değerlendirilmesi zaman ve mekana yayılmış çalışmalar 

gerektirmektedir. Bu noktada da aşağıdaki varsayımlara ve 

ölçümlere dayanmaktayız: Küresel (örneğin coarse) İklim 

Sistemi Modeli Simulasyonu (bizim durumumuzda Ulusal 

Atmosferik Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Toplumsal İklim 

Sistemi Modeli  

21. yüzyılda olabilecek bir sera gazı birikmesi senaryosu, 

yani bizim durumumuzda SRES A2 senaryosu (olabilecek en 

kötü senaryolardan): 

Yenilenebilirlik ölçümleri: Yenilenebilir enerji kaynağı 

GCM ölçümünün kapsadığı alan 

Hidroelektrik güç: Yüzeyde meydana gelen toplam 

eksilme 

Rüzgar enerjisi: İki metre yükseklikteki rüzgar  

Güneş enerjisi: Yüzeye çarpan güneş ışınlarının 

yoğunluğu 

Bizim modellememizde iki zaman aralığını ele aldık ve 

ortalamalarını tespit ettik: 

   2021–2050 (izafi olarak kısa ya da orta vade) 

   2061–2090 (uzun vade) 
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Şekiller bu ortalaması alınan zaman aralıklarında 

potansiyel yenilenebilir enerji ölçümlerinde beklenen izafi 

değişiklikleri göstermektedir. Bu da bize elimizdeki sözde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar yenilenebilir 

(herşeyiyle hazır olmamız gereken olabilecek en kötü senaryo) 

olacağını söyleyecektir. 

 

 

Şekil 15.: 1961–1990 zaman aralığı referans alındığında gelecekte 

meydana gelebilecek en kötü iki senaryo için CCSM A2’den güneş ışını 

yoğunluğu simulasyonu kullanarak izafi hidrolik güç değişimin kestirilmesi. 

 

Yukarıdaki şekil oldukça açık ve net bir şekilde olayı 

göstermketedir. Buna göre yüzyılın yarısına doğru Akdeniz’in 

her iki ucundaki ülkeler oldukça daha fazla kurak hale gelecek 

iken merkezdekilerde pek bir değişiklik olmayacaktır (İtalya 

biraz daha yağışlı olurken Alpler daha kurak hale gelecek). 2061 

ve 2090 yılları arasındaki aralıkta Türkiye’nin ortası ve güneyi 

ciddi anlamda kuraklaşırken İberik Yarımadası 2021 ve 2050 

aralığına göre daha az bir kuraklaşma görecek. Bu da 

Türkiye’deki bütün hidrolik potansiyelin buharlaşacağını 

göstermektedir.  

Ana sorun bölgesi: 

Türkiye! 
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Bu nedenle uzun vadede Akdeniz’in her yerinde 

hidroelektrik güç sürdürülebilir bir potansiyele sahip değildir 

çünkü iklimin kendini sürdürmesi söz konusu değildir. 

Rüzgar gücü: 

Rüzgar gücü sıcaklık değişimlerine bağlı olarak meydana 

gelen atmosfer basınç değişikliklerinin sebep olduğu hareket 

eden hava kütlelerinden elde edilmektedir. 

 

 

Şekil 16: Avrupa ve civarında muhtemel yıllık rüzgar enerjisi üretimi-

nin saat ve zaman değişkenleri. 1979–1992 meteorolojik verileri (Kaynak: Ge-

neral Electric Med EU – MENA Region Renewable Energy Potentials; courtesy 

of General Electric Co.) 

 

Şekil 16 Akdeniz bölgesinde sadece Sardunya ve Korsika 

adaları ile Türkiye’nin Ege kıyılarında yılda 2000 saatten fazla 

süre rüzgar olduğunu göstermektedir.  

Aşağıdaki tablo Akdeniz ülkelerindeki rüzgar enerjisi po-

tansiyelini göstermektedir. 
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Ülke Rüzgar enerjisi po-

tansiyeli (TWh/a) 

 

Türkiye 55  

Kıbrıs 0.5  

Bulgaristan >3.4 (http://www.ebrdrenewables.com/sites/

renew/countries/Bulgaria/default.aspx 

Yunanistan 40  

Romanya 3.0 (http://www.ebrdrenewables.com/sites/

renew/countries/Romania/default.aspx) 

Avusturya 3.0  

Fransa 50  

İtalya 60  

İspanya 60  

Cezayir 35  

Tunus 8  

Libya 15  

Mısır 90  

Ürdün 2  

Israil 0.5  

Lübnan 0.2  

Suriye   

Toplam 425.6  

Tablo VIII: Akdeniz ülkelerinde rüzgar enerjisi potansiyeli (TW•h/a) 

(Kaynak: kısmen Palz, W. and Schnell, W., editors, 1983, Wind 

Energy—Proceedings of the E.C. Contractors’ Meeting held in Brussels, 23–24 

November 1982: Kluwer, Dordrecht) 

 

Bu tabloda Akdeniz’deki toplam rüzgar enerjisi potansiye-

linin 425.6 TW h/a = 250 MBBO/a olduğunu göstermektedir. 

Eğer bunu 30 ile çarparsak 7.5 BBBOE gibi bir değer elde ederiz 
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ve bu da nükleer reaktörler ve nehirler ile üretilen enerjiyle ne-

redeyse aynı miktarda bir değerdir. 

Burada da yine aynı soruyu soruyoruz; sözde yenilenebilir 

bir enerji olarak rüzgar enerjisi ne kadar yenilenebilir? Şekil 17, 

Şekil 15’de belirttiğimiz aralıkların kullanılarak modellememi-

zin ortaya koyduğu değerleri sunmaktadır.  

Şekil 17’de geliştirilen senaryolara göre (tabi bunlar yine 

olabilecek en kötü durum senaryolarıdır), genel olarak 2021–

2050 dönemlerinde Akdeniz bölgesi gitgide daha az rüzgarlı bir 

alan haline dönüşürken Türkiye’nin ortası ve Pannonian Havza-

sı ile Alplerin doğusu daha fazla rüzgarlı hale geleceklerdir. 

2061–2090 aralığında ise Pannonian Havzası ile Alplerin doğusu 

daha da rüzgarlı hale gelirken Türkiye’deki durum biraz gerile-

yecek.  

Her iki aralıkta da Akdeniz’in Kuzey Afrika kıyıları daha 

az rüzgara sahip olurken Sahara Çölü daha da rüzgarlı olacak-

tır. Bu çok enteresan bir durumdur çünkü aynı zamanda 

Sahara’da güneş ışınları açısından bir düşüş olacak ve Türki-

ye’de ise güneş ışınlarına daha fazla maruz kalacak. Yenilenebi-

lir bu iki enerjinin telafi edilmesini aşağıda göreceğiz. 

Güneş ışınları: 

Dünyayı ısıtmak için gereken güneş enerjisinin miktarı 

hakkında şöyle kabaca bir fikir edinmek için bir düşünün ki bir 

santimetre karelik bir alana güneşten 225 kalorilik bir ısı gel-

mektedir. Devamlı bir şekilde bu cereyan edince 225 tonluk su-

yun sıcaklığını bir santigrat yükseltmeye yetecek bir ısıdır bu. 

Bir metrekare tabana ve 225 metre yüksekliğe sahip bir 

konteyner düşünürsek bütün bir yıl boyunca güneş enerjisi (ge-

celeri ve bulutlu havaları saymazsak) sürekli uygulandığında 

ancak denizlerdeki (200–250 metre okyanus derinliğinde; orga-

nik üretimin daha yüksek olduğu iç denizlerde ise daha az öyle) 

photic alanın (güneş ışığını alan euphotic ve disphotic alanları 

da kapsayan alanlar) ısısını bir santigrat derece yükseltmeye 

yetmektedir. Tabi bu da transfer edilen enerjinin hepsi korunur-
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sa. Dolayısıyla, güneşten dünyamıza transfer edilen enerji dün-

yadaki içi ısı miktarına aslında pek bir katkısı olmamaktadır. 

Fakat, her yıl elde edilen güneş enerjisi insanlığın tükettiği top-

lam enerjinin yaklaşık 10000 katına denktir. Bu muhteşem bü-

yük bir enerji kaynağıdır. Bütün bir Teksas eyaletinin güneş pa-

nelleriyle donatıldığında elde edilen enerjinin bütün bir Ameri-

ka’ya yetecek kadar olduğu söylenir (Mete Maltepe ile 2009 yı-

lında yapılan kişisel görüşmeden). 

Güneş enerjisinin sorunu ise elde edilmesinin biraz pahalı 

olmasıdır ama bu alanda da teknoloji hızla gelişmektedir.  

Şekil 18, gezegendeki mevcut güneş enerjisinin dağılımını 

göstermektedir. Akdeniz bölgesinde çok mütevazı bir güneş ışı-

nı olduğu ve daha çok güneyden biraz daha yoğun yerlere doğ-

ru uzandığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 17: 1961–1991 aralığı referans alınarak ve 2m’lik CCSM A2 alanı 

simulasyonu kullanılarak ölçülen rüzgar gücü potansiyelindeki izafi değişim 
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Şekil 18.:Dünya yüzeyindeki mevcut güneş enerji dağılımı. Kahverengi 

kesim azami ve açık magenta rengi de asgari bölgeleri göstermektedir. (Kay-

nak: NASA 

http://www.theage.com.au/articles/2007/11/28/1196036983561.html) 

 

 

Şekil 19: Yıllık fotovoltik elektrik enerjisi üretim potansiyeli (Kaynak: 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.manicore.com/docume

ntation/solaire_graph1.jpg&imgrefurl=http://www.manicore.com/anglais/doc

umentation_a/solar.html&usg=__mmfJqe-

Ilouy5oEL5atV3dWQ5T4=&h=330&w=632&sz=56&hl=tr&start=1 

&um=1&tbnid=DlweO-

bb37IoDM:&tbnh=72&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25C 

2%25A0Annual%2Bproduction%2Bpotential%2Bof%2Bphotovoltaic%2Belect

ricity%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26um%3D1 
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Şekil 19 Akdeniz bölgesinin güneş enerjisi gücü üretimi 

açısından çok avantajlı bir durumda olduğunu göstermektedir.  

Tablo IX da Akdeniz ülkelerinin potansiyellerini göster-

mektedir: 

 

Ülke Güneş enerjisi potan-

siyeli (TW·h/a) 

Türkiye 131.0 

Kıbrıs >2.0 

Bulgaristan 2.89 

Yunanistan 4 

Macaristan 13.6 

Slovakya >5.2 

İtalya 5 

İspanya 1278 

Cezayir 168971 

Tunus 9244 

Libya 15 

Mısır 139470 

Ürdün 6429 

İsrail 3112 

Lübnan 2 

Suriye 10 

Tablo IX: Akdeniz ülkelerinin sahip olduğu potansiyeller 
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Şekil 20: 1961–1990 aralığı referans alındığında ve 2m’lik CCSM A2 

alanı simulasyonu kullanılarak ölçülen güneş enerjisi potansiyelindeki izafi 

değişim.  

 

Tablo IX Akdeniz ülkelerindeki toplam enerji potansiyeli-

nin şaşırtıcı bir şekilde 336897 TW h/a olduğunu ve bunun da 

198 x 1012 BBBO/a değerine denk geldiğini göstermektedir. Baş-

ka hiçbir enerji kaynağı bu toplamla yarışacak halde değildir. 

Burada iyi haber de yukarıda Şekil 20’de de belirtildiği gibi bu 

durumun küresel ısınmayla beraber daha da ileri gideceğidir. 

Şekil 20’de Kuzey Akdeniz’de güneş enerjisi potansiyelinin artı-

şını ve güneyde de düşüşünü görebilirsiniz. Daha önce de belirt-

tiğimiz gibi, güneş enerjisinin düştüğü yerde rüzgar potansiyeli 

artmaktadır ve bunun tersi de söz konusudur. Böylece de Ak-

deniz bölgesinde oldukça avantajlı durumlar oluşmaktadır. 
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Akdeniz Ülkeleri Enerji Potansiyeli Üzerine Çıkarılan 

Sonuçlar 

Yenilenebilir olmayan: 

Petrol: 70 BBBO+?45 BBBO 

Doğal gaz: 99 BBBOE + ?30 BBBOE 

Kömür: 74.5 BBBOE 

Nükleer: 7.720 BBBOE (mevcut reaktörlerle önümüzdeki 20 

yıl için)  

 

Sözde yenilenebilir: 

Su: 261 MBBO/a (azalan bir potansiyelle) 

Rüzgar: 250 MBBO/a (azalan bir potansiyelle) 

Güneş: 198 x 1012 BBBOE/a (artan bir potansiyelle)  

 

Bu sonuçlardan Akdeniz’in enerji kaynakları gelecekte 

rüzgar ve güneşe dayalı olacaktır. Başlıca enerji şirketlerinin bu 

bölgelere taşınmaları da bu bakımdan pek şaşırtıcı değildir. Bu-

na rağmen, bilhassa güneş enerjisi teknolojisinin ucuzlaması bi-

raz zaman alacak ve bu esnada da Akdeniz ülkeleri enerji ihti-

yaçları konusunda dış kaynaklara bağımlı kalacaklardır. Peki 

enerjilerinin güvenliğini nasıl sağlayacaklardır?, 

 

 

Akdeniz Enerji Kaynaklarının Güvenliği ile İlgili Bazı 

Öneriler 

İlk olarak güvenlikle ilgili verdiğimiz birinci kuralı hatır-

layalım; her nerede olursan ol enerjiyi akıllı bir şekilde kullan. 

Burada ‘akıllıdan’ maksat ihtiyacımız için uygun miktarlarda 

enerjiyi kullanmamızdır. (yani enerjiyi israf etmeyelim), ama bu 

aynı zamanda uygun enerji türünün de kullanımını kapsamak-
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tadır. Fosil yakıtlar, örneğin, bizler için iyi değildir çünkü çev-

remize zarar vermektedirler ve ömürleri kısadır. Kısa zaman 

içinde tükenecektirler. Dolayısıyla, enerji güvenliği ile ilgili bi-

rinci kuralımıza ek olarak şunu da söyleyebiliriz: ‘her nerede ve 

hangi konumda olursan ol fosil yakıtları kullanmaktan kaçın’. 

Güvenlik kuralı # 2: İkinci kural enerjinin kaynağını ve ge-

rekliliğini anlamak ile ilgilidir. Böyle bir anlayış uygun bir fen 

bilimleri eğitimi sayesinde kazanılır. Böylece, okullardaki fen bi-

limleri devletlerin kontrolü altında bırakılmamalı sürekli olarak 

uluslararası bilim akademiler tarafından belirlenmeli ve periyo-

dik olarak da denetlenmelidir. Bu hayli beyhude bir şekilde ide-

alist ve olanaksız bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir fakat 

tür olarak hayati idamemiz böyle bir takım önlemlerin alınma-

sına bağlıdır. Eğer anlayamazsak doğamızı kullanamayız. As-

lında yapabiliriz ama doğaya iyi muamele ermezsek o da niha-

yetinde bizi ve etrafımızdakileri öldürür. Çevremiz, kaynakla-

rımız ve onları en iyi nasıl kullanabileceğimiz ile ilgili konuları 

öğrenmenin en iyi yolu fen bilimlerinden haberdar olmaktır. 

Dolayısıyla, bilimden başka hiçbir faktörün bilimsel eğitimin 

planlama ve icrasına müdahale etmesine izin verilmemelidir. 

Bertnand Russell’ın da dediği gibi, “doğru bir şekilde bulunan 

ve insanların bilip de bilim tarafından sunulmamış hiçbir şey 

yoktur”. Bu anlamda en dikkat edilmesi olgulardan biri de din-

dir çünkü bazı toplumlarda eğitimi etkilemekte ve kontrol al-

tında tutmaktalar ve eğitim ve öğretim içerisinde sorumlulukla-

rımızı hayal ürünü varlıklar üzerine yükleyip kafaları rasyonel 

olmayan umutlarla doldurmaktadırlar. Toplumdan tamamen 

soyutlandıklarında bireyler için doğru bir şey olabilir fakat ma-

dem ki böyle bir şey mümkün değil okullar da çocuklara sorum-

luluk duygusunu ve rasyonel olmayı öğretmelidir. Her okul öğ-

rencisi üzerinde yaşadığı gezegenle ve içinde yaşadığı toplumla 

ilgili üzerine düşen sorumluluğuna sahip çıkmalı.  

Güvenlik kuralı # 2–gerekçe: Politikacıların da fen bilimle-

rinde eğitimli olmaları gerekmektedir ve bilim adamları ile siya-

setçiler arasında köprü vazifesi görecek bilimle uğraşan bürok-

ratlara ihtiyaç vardır. Politikacılar Charles Darwin’in şu altın 
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kuralını unutmamalıdırlar: Vox populi is not vox dei (daha kaba 

bir deyişle, her şey demokratik olmak sayesinde ilerlemez). 

Güvenlik kuralı # 3: Akdeniz çevresi ülkeler ortak bir si-

lahlı kuvvete sahip olmalıdırlar.  

1) Bunun bir nedeni de elimizde bulunan kısıtlı enerji 

kaynaklarını ve daha da önemlisi enerji zengini komşularından 

bunlara uzanan enerji koridorlarını korumak maksadıdır. Özel-

likle özel kuvvet ve gerilla taktiklerini bilen silahlı güce ihtiyaç 

vardır.  

2) İkinci neden olarak enerji değişkenleri ile ilgili gözlem-

ler yapmak verilebilir.  

3) Üçüncü olarak da bilhassa (çoğunlukla Hıristiyan olan) 

kuzey ve (çoğunlukla Müslüman olan) güney arasındaki kültü-

rel boşluğun kapatılmasına yardımcı olmak maksadıdır. İnsan-

ları birbirine bağlamada askerlikteki silah arkadaşlığı gibisi yok-

tur. Bunu neden daha insancıl ve faydalı bir maksat için kul-

lanmayalım ki? 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM SONUNDA 

SORU – CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru 1:  

İyi günler Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araş-

tırmalar Enstitüsü (SAREN) yüksek lisans öğrencisi Çağdaş 

Dedeoğlu. İlk sorum Sayın Kenderdine'e olacak. Siz boru hatları 

ile ilgili bir sunum yaptınız ama ben genel enerji politikaları ile 

ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizler ABD’nin bu anlamdaki 

stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz. NATO içerisinde liderli-

ğe soyunarak ülkeleri etkileme noktasında sadece boru hatlarıy-

la ilgili değil, hükümetlerin enerji politikalarıyla ilgili ilerleyişle-

ri etkileme noktasında Amerika'nın rolünü nasıl değerlendiri-

yorsunuz? Bu nasıl bir süreç işleyişidir. Teşekkürler. 

 

Melanie KENDERDINE: 

Gerçekten çok zorlu bir sekiz yıl geçirdiğimizi düşünüyo-

rum. Ve umut ediyorum ki daha öncede söylediğim gibi sayın 

başkan Obama konusunda son derece umutluyum. Gerçekten 

yumuşak gücü kullanmaya daha eğilimli olmasını, müttefikle-

rimizle daha yakından iş birlikleri içerisine gireceğini ve mütte-

fikimiz olmayan ülkelerle de daha yakın dostluklar kuracağını 

umut ediyorum. Kendisinin de çeşitli fırsatlarda da beyan ettiği 

gibi İran’la diyalog çalışmalarını başlatmak istiyor. Kati şartlar 

altında diyalog platformunu tesis etmeyi umut ettiğini ifade 

ediyor. Ve Sayın Obama bu noktada müzakereler konusunda 

çok yapıcı. Hem düşmanlarımızla hem müttefiklerimizle geçen 

sekiz yıl boyunca gördüğümüzden çok daha farklı bir ilişki 

kurmayı öngörüyor. İfade ettiğimiz gibi enerji boru hatları uzun 

tedarik zincirleri, konvansiyonel askeri stratejilerimizin birer 

parçası haline gelecek. Ama bizi zorlamaya da devam edecek. 

Bizler yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalacağız. Devlet dışı 

aktörlerle bütün ülkelerin ortak çıkarlarına yarayacak stratejile-
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rin geliştirilmesi kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Teda-

rik zincirlerinin uzunluğu ve bu boru hatlarının enerji rotalarını 

daha önce tartıştığımız çeşitli hakları koruma noktasına geldi-

ğimizde çıkarlarımızı derleyerek barışsever ülkeler olarak bir 

araya gelip yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalacağız diye 

düşünüyorum. Bu sınırları ve bu boru hatlarını korumak için 

ülkeler olarak artık bir arada çalışmamız kaçınılmaz görünüyor. 

Buna ek olarak ABD tedariğe açık erişimi sağlarken iş birliğinin 

fırsatlarını her zaman değerlendirecek bir ülke ve buna odak-

lanmamız gerektiğini düşünüyorum. ABD bu noktada çok daha 

yapıcı ve çok daha iş birlikçi olacak diye düşünüyorum. 

 

Soru 2:  

Benim adım Murat Çimen. Benim sorum Bay Alan Riley’e 

olacak. Liberalleşme ile ilgili özellikle doğal gaz dağıtımındaki 

sunumunda şöyle bir ifade vardı, tam liberalleşme açısından 

dağıtımın ve satışın farklı ellerde olması gerektiği üzerinde du-

ruyordu. O zaman şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz: bizim ül-

kemizde uygulanan özelleştirmelerde hem dağıtımı hem de sa-

tımı özelleşen şirketler üzerinden yapılıyordu. Bu o zaman libe-

ralleşme açısından uygun sayılabilecek bir örnek mi? Bir de son 

bir soru da, özellikle kendileri de bahsetti, kredi piyasalarındaki 

krizden sonra özellikle uzun vadeli finansman isteyen yatırım-

larda bir sorun olduğunu ifade etti. Bu noktada devlet katkısı 

olmadan işin özelliği gereği uzun vade isteyen yatırımların ya-

pılabilmesi mümkün olabilecek mi? Teşekkür ediyorum. 

 

Prof.Dr. Alan RILEY:  

Devlet dağıtım sahibi olan bir devlet olmayı tercih edebilir 

ve böylelikle belirli bir oranda verimlilik elde edilmiş olabilir. 

Ama genellikle karşımıza şu sorun ortaya çıkıyor; özelleştirme 

yapan ülkelerde devlet belirli bir kâr karşılığında şirketlere satış 

gerçekleştiriyor ve özel yatırımlar yapılmasına imkan tanıyor. 
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Ama bu süreçteki en ilginç konularda, özellikle İngiliz örneğin-

de özelleştirmeler devlet açısından çok ciddi bir sermaye kaza-

nımıyla sonuçlanıyor. Devlet bu sebepten bu sermaye kazanı-

mını tercih ediyor. Yatırımların finansmanı söz konusu oldu-

ğunda 100 yıllık ekonomik krizlere bakacak olursak bütün sek-

törlerdeki yatırımlar o şekilde veya bu şekilde sorun teşkil et-

miştir. Yine de şunu söylemek yanlış olmayacaktır; enerji sektö-

rüne yatırım yapmakta çok ciddi fırsatlar var ve uzun vadeli ya-

tırımlar da enerji sektörü söz konusu olduğunda kolaylıkla ger-

çekleştirilebilir. 

 

Soru 3: 

İki sorum var, efendim. Birincisi Prof. Dr. Celal Şengör’e. 

Karadeniz’de hem de çok derinde olmayan satıhtan itibaren, ba-

zı yerlerde 90 m bazı yerlerde 150 m derinde hidrojen sülfür var. 

Bu hidrojen sülfürü bir enerji kaynağı olarak kullanmak müm-

kün mü? Bununla ilgili elinizde bir bilgi var mı? Ne kadar ener-

jiye eş değer bir üretim yapılabilir? İkinci sorum da Tüm Amiral 

Gürdeniz’e, Ceyhan stratejik bir terminal oldu, Mavi Akım’ın 

girdiği Samsun, Akçakoca önlerinde yine doğal gaz platformları 

var, bunların denizden güvenliği ile ilgili neler yapılabilir, neler 

yapılıyor? Teşekkür ederim. 

 

Prof.Dr. Celal ŞENGÖR:  

Sayın komutanım hidrojen sülfürün bir enerji kaynağı ola-

rak kullanıldığını ben hiç duymadım. Biliyorsunuz Karadeniz’in 

ortasında 136 m'den itibaren başlıyor ve epey yükseldi. Karade-

niz’i biliyorsunuz bizim için potansiyel bir tehlike haline getiri-

yor. Karadeniz bir ters dönmeye kalkarsa ki bu mümkün olan 

bir şey 60 kilometre civarındaki bu İstanbul’un tamamını kaplı-

yor, bir tane oksijen soluyan canlı kalmayacaktır. Ama dediğim 

gibi enerji kaynağı olarak kullanılır mı hiç bir fikrim yok. 
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Tümamiral Cem GÜRDENIZ:  

Ben de ikinci sorunuza cevap vermek istiyorum. Soru için 

teşekkür ederim. Akçakoca'da doğal gaz kaynaklarının olduğu 

ve kullanıldığını dün Sayın Bakanımız söyledi. Benzer şekilde 

Karadeniz’in doğusunda da petrol araştırmalarımız devam edi-

yor. Ve orada da inşallah kaynaklarımızın yüksek olacağını dili-

yoruz. Türkiye, malumunuz 2001’de BLACKSEAFOR girişimini 

kurduğu zaman temel motif, altı tane sahildarın Karadeniz de 

özellikle deniz güvenliği alanında karşılıklı iş birliğini geliştir-

mek ve de güven ve güvenliği arttırmaktı. Sanırım 2001 yılında 

imzalanan bu antlaşmadan sonra 2004'e geldiğimizde Black Sea 

Harmony Türkiye tarafından başlatıldığında 

BLACKSEAFOR'un sağlamış olduğu bu dostluk, karşılıklı iş bir-

liğini arttırma enerjisinin, mevcut katma değerleriyle hareket 

edildi. Ve Black Sea Harmony'e Rusya Federasyonu, Ukrayna ve 

Romanya katıldı. Bu deniz güvenliği için Karadeniz de çok bü-

yük bir aşama. Bir yanda altı ülkenin katıldığı BLACKSEAFOR 

var. Karşılıklı çalışılabilirliği arttıran aynı zamanda bir güven ve 

güvenlik arttırıcı enstrüman olarak görüyoruz. Diğer taraftan 

aktif olarak bir deniz güvenlik harekâtı icra ediyorsunuz. Black 

Sea Harmony, bütün bunlara baktığınız zaman, bir de bunların 

yanında sizin sahil güvenlik komutanlığınız zamanında başlatı-

lan, Black Sea Border Guards Cooperation For’un, ki bence 

Black Sea Harmony’den bile önemli çünkü; 7 gün 24 saat inter-

net tabanlı bilgi paylaşımı, bilgi değişimi, pratikleriyle çalışıyor-

sunuz ve altı tane ülkenin sahil güvenliğini de işin içine çekiyor-

sunuz. Çok büyük bir güvenlik üreten mekanizma bir de buna 

Burgaz’daki BBCIC’yi koyarsanız, belki de Karadeniz dünyada 

deniz güvenliği açısından en yoğun inisiyatiflerin, en yoğun faa-

liyetlerin yer aldığı bir deniz haline geliyor. Bu çerçeveden bak-

tığımızda, bir artı not da Karadeniz’de deniz yetki alanları pay-

laşımında son Uluslararası Adalet Divanı’nın Yılan Adası, Uk-

rayna vs. Romanya kararından sonra da artık hiçbir engel kal-

mamıştır. Karadeniz belki de dünyanın örnek olabilecek bir de-
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nizi haline gelmiştir. Ve yıllarca Montrö konvansiyonunun da 

etkisiyle Karadeniz tuzlu suyuna çok şükür kan bulaşmamıştı, 

bu çok önemli bir şey ki Karadeniz bu kadar da tehditlerle sınır 

çatışmalarıyla, problemlerle çevrili bir deniz ama deniz güvenli-

ği sağlanmıştır. Sizin belirttiğiniz konuda da sahil güvenlik ko-

mutanlığının katkıları artı deniz kuvvetlerinin Karadeniz'deki 

yüksek varlığı önümüzdeki yıllarda Kara Denizdeki Türkiye’nin 

enerji güvenliğine artı Karadeniz de her gün hareket halindeki 

25 tankerin güvenliğine de çok büyük destek sağlayacaktır. Ge-

lelim Ceyhan’a, dün Sayın Bakanımızın da vurguladığı gibi eğer 

BTC aktif olursa günde bir milyon varil, BTC den Kerkük– Yu-

murtalık, Samsun–Ceyhan olursa bir milyondan fazla bu hat 

üzerinden toplamda üç milyon varil, ki bu boğazlardan geçen 

üç milyon varil petrole eşdeğer. Yani Türkiye’nin denizlerin de 

kuzeyden güneye üç milyon, doğudan batıya üç milyon varil, 

günde altı milyon varil petrol hareketi bir günde sağlanıyor. Bu 

yüzden 1 Nisan 2006 da Akdeniz kalkanı harekâtını başlattı. 

Bunun temel motifi BTC kaynaklı petrol akışına bir güvenlik 

sağlama amacındaydı. Türkiye buradaki varlığını her geçen gün 

arttırıyor. Bu bakımdan Aksaz deniz üssü de Türkiye’nin en bü-

yük desteğidir. Sanırım önümüzdeki günlerde bu dediğim pro-

jelerde realize edildiğinde Türkiye Doğu Akdeniz’de güvenlik 

üretmeye artarak devam eden bir ülke olmaya devam edecektir. 

Teşekkür ederim. 

 

Soru 4: 

Ben, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Ahmet 

Küçükşahin. Ben Riley ve Kenderdine’e soru sormak istiyorum. 

1.5 gündür devam eden sempozyumu başından sonuna kadar 

dinlediler, bu gün de bilgilerini sundular. Yarın ülkelerine dö-

necekler, bu sempozyumun bir sonucu olarak yarın ülkelerine 

dönerlerken ne götürecekler onu öğrenmek istiyorum. 
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Prof.Dr. Alan RILEY:  

Türk toplumu içerisinde enerji ile ilgili konulara çok bü-

yük bir ilgi var, çok çeşitli gazetecilerle bir araya gelme şansına 

sahip oldum. Gerçekten de nüfusun bu konudaki endişesi yani 

toplumun bu konudaki endişesi, enerji güvenliğiyle ilgili, çevre-

sel konularla ilgili ilgisi çok büyük. Ayrıca askeri çevrelerdeki 

bilinç söz konusu olduğunda, enerjinin ne kadar karmaşık bir 

süreç ve ne kadar yoğun bir çalışma gerektirdiğine ilişkin, tam 

bir bilinç artırımı gerçekleşmiş durumda. İşbirliğine büyük bir 

yakınlık var Avrupa birliği kurumları ile ilgili iş birliğinin ger-

çekleştirmesi konusunda Türkiye’nin istekli olduğunu görmek 

beni mutlu etti ve ülkeme geri döndüğümde götüreceğim en 

önemli hususlar bunlar diyebilirim. Teşekkürler. 

 

Melanie KENDERDINE:  

Ben de Riley’in sözlerini yinelemekle yetineceğim ve bu-

nunla beraber birkaç hususu daha belirtmek isterim. Türkiye’ye 

geldiğimden beri askeriyenin enerji güvenliğine olan ilgisini 

büyük bir memnuniyetle karşıladım. İş birliğine olan gönüllük 

beraber çaba sarf etmeye ilişkin istek, beni çok mutlu etti. Ben 

Sayın Obama, ülkenize geldikten sonra benim ülkenize gelme-

min ne kadar büyük bir imkan olduğunu biliyorum. Sayın 

Obama’nın da ülkenize gelmesinin büyük bir gösterge olduğu-

nu düşünüyorum. Türkiye’nin stratejik değerinin ne kadar yo-

ğun takdir edildiğini gösteriyor. Ve benim bu konudaki takdi-

rim de kat be kat arttı. Çok yakın olarak genç öğrencilerle ko-

nuşma sohbet etme şansına sahip oldum. Bu öğrencilerin ülke-

niz geleceği için çok önemli kaynaklar olduğunu düşünüyorum. 

Bu sabah çok genç bir hanımla görüşüyordum kendisi enerjiyle 

ilgili öğrencilerin eğitiminden sorumlu bir profesör ve çok 

önemli bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Benim alanım 

enerji politikalarının geliştirilmesine dayanıyor ben enerji uz-

manı değilim ama politika geliştirilmesi ve teknoloji geliştiril-



 329 

mesi noktasında oldukça deneyim sahibi olduğumu söyleyebili-

rim. Ben öncelikle araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda 

çok yoğun olarak çalışıyorum ve Türkiye’de de bu alanda sevgi-

li meslektaşlarımla çalışabilmenin gerçekten sabırsızlığı içeri-

sindeyim. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPANIŞ KONUŞMASI 
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HARP AKADEMİLERİ KOMUTANI  

HAVA ORGENERAL HASAN AKSAY’IN  

KAPANIŞ KONUŞMASI 

 

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan sayın bakanlar, 

kıymetli yöneticiler ve seçkin akademisyenler, son derece yoğun 

geçen bir buçuk günün, bu denli güzel ve anlamlı sonuçlanma-

sına en büyük katkıyı sizler yaptınız. Onun için öncelikle dave-

timizi kabul ederek bizleri onurlandırdığınız ve aktarmış oldu-

ğunuz bilgilerle bizleri aydınlattığınız için sizlere teşekkür et-

mek isterim. 

Ayrıca Stratejik Araştırmalar Enstitüsü personeli başta ol-

mak üzere sempozyumun planlama ve icra aşamalarında emeği 

geçen organizasyon şirketlerinin çalışanlarına ve 

MÜŞDOKGEDEM personeline teşekkür ederim. Son derece ba-

şarılı ve bundan sonra yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecek 

bir sempozyum gerçekleştirdiniz. Sempozyumdan elde edilen 

sonuçların dünya enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli açı-

lımlar yaratacağını umuyorum. Ulaşılan bu sonuçlar sempoz-

yum sonrasında hazırlanacak bildiri kitabında bir araya getirile-

rek katılımcılar ile sempozyuma iştirak eden ülkelerin büyükel-

çiliklerine gönderilecektir. 

Dün ve bugün yapılan oturumlarda ağırlıklı olarak; 

Enerjinin “arz güvenliği”,  

Enerjinin ekonomik olarak temini ve tüketiciye makul fi-

yatlarla ulaştırılması 

Sera gazı emisyonu ve buna bağlı olara çevre güvenliği 

konuları üzerinde duruldu.  

Ayrıca jeopolitik belirsizlikler, artan talep ve iklim değişik-

likleri gibi faktörler nedeniyle enerji güvenliğinin günümüzün 

en önemli sorunlarından birisi oluşturduğu ve bu sorunla her-

hangi bir ülkenin tek başına mücadele etmesinin mümkün ol-

madığı vurgulandı.  
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Sempozyumun ana temasını oluşturan “enerji güvenliğine 

çözüm arayışları” kapsamında; 

Enerji güvenliği açısından geçmiş uygulamalardan sıyrılıp, 

yeni teknoloji ve politikaların hayata geçirilmesi, 

Fosil yakıtlara olan bağımlılığın; rüzgar, güneş, bio–

yakıtlar, jeotermal ve “güvenlik ve atık konuları ile birlikte 

değerlendirilmesi şartıyla nükleer enerji” gibi alternatif kay-

naklar vasıtasıyla azaltılması, 

Enerji tedarikçileri ve enerji nakil araçlarında çeşitlendir-

meye gidilerek alternatif kaynak ve rotaların belirlenmesi, 

Yakıt depolama sistemlerinin geliştirilerek stratejik rezerv-

lerin oluşturulması, 

İç üretimin arttırılması, 

Enerjinin sürdürülebilir olması için uzun vadeli iş birlikle-

rine gidilmesi, 

Küresel enerji talebini azaltmak için enerji verimliliğine 

yönünde uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin 

altı çizildi. 

Ayrıca Türkiye’nin kanıtlanmış doğalgaz ve petrol rezerv-

lerini % 70’inin bulunduğu bölgeye coğrafi yakınlığı ve buna 

bağlı olarak Mısır, Irak ve Körfez ülkelerinden sağlanacak doğal 

gazın tek geçiş noktası ve Hazar Bölgesi üretiminin en ekono-

mik ulaşım güzergahı olması nedeniyle Avrupa’nın enerji arz 

güvenliğinin garantisi olduğu gerek yerli gerekse yabancı ko-

nuşmacılar tarafından vurgulandı.  

Sempozyumda sunulan bildiriler bir bütün olarak değer-

lendirildiğinde enerji güvenliğinin sağlanmasında siyasetçiler, iş 

dünyası ve akademisyenlerin hem fikir olmalarına rağmen bu 

konuda ortak çözüm geliştirmenin karşılıklı “güven” problemi 

nedeniyle son derece güç olduğu ortaya çıktı. 

Bu nedenle enerji konusunda yapılacak sempozyumların 

farklı paydaşların birbirlerinin bakış açılarını daha iyi anlamala-
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rı ve ortak çözümler geliştirebilmeleri açısından büyük önem ta-

şıdığı kanaatindeyim. Bunun için Harp Akademileri Komutan-

lığı olarak bu tür sempozyumlara ev sahipliği yapmaya devam 

edeceğiz. 

Sözlerime son verirken bu sempozyuma katılan sayın ba-

kanlara, değerli konuşmacılara, komutanlarıma, misafirlerimize 

ve Harp Akademilerinin değerli mensuplarına çok teşekkür 

ediyorum. 
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